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ความส าคัญของปัญหา 
 

 ประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้นและโครงสร้างประชากร
กําลังเปลี่ยนแปลงสู่ยุคที่สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ  (60 ปีขึ้นไป) เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว           
จากข้อมูลการประมาณการพบว่า ในปี พ.ศ. 2563 สัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ จะอยู่ที่ระดับร้อยละ 18 
ของประชากร สัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งเท่าตัวจากปี พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ฐานข้อมูลประชากร 
วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรตามเพศและอายุ โดยได้นําเสนอด้วยปิรามิดประชากรประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2513-2593  
ดังภาพที่ 1  
 

 
 
 

ภาพที่ 1  ปิรามิดประชากรประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2513-2593 
ที่มา: วิทยาลัยประชากรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2551) 
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 จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงภาวการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรวัยสูงอายุ     ของ
ไทยซึ่งจากปิระมิดจะเห็นว่าฐานของปิระมิดที่แทนอายุของประชากรในวัยเด็กจะมีลักษณะแคบลง
ในขณะที่ยอดปิระมิดที่แทนประชากรวัยสูงอายุมีแนวโน้มขยายกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว และในปี 
พ.ศ. 2563 ประเทศไทยจะมีประชากรวัยสูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก ซึ่งจํานวนเด็กเกิดใหม่ใน
แต่ละปีเร่ิมลดลงอย่างต่อเน่ืองตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ส่งผลให้สัดส่วนของประชากรวัยเจริญพันธุ์ลดลง
ตามไปด้วย ในขณะที่ประชากรวัยทํางานที่มีอายุระหว่าง 30-64 ปี จะยังคงเติบโตต่อไปอีกระยะ
หนึ่งจากนั้นจึงเร่ิมลดลง โดยกลุ่มประชากรวัยเด็กที่มีอายุระหว่าง 15-29 ปี และกลุ่มอายุแรกเกิดถึง 14 
ปี กําลังเร่ิมหดตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงดังกล่ าวจะเห็นได้ชัดเจนช่วง      ปี พ.ศ. 
2553-2563 และหลังจากปี พ.ศ. 2563 ไปแล้ว ประชากรที่มีอายุเกิน 45 ปีขึ้นไปจะเป็น    กลุ่ม
ประชากรที่คาดว่า จะเติบโต เพิ่มจํานวนมากขึ้นจนกระทั่งปี พ.ศ. 2593 จะเป็นการเพิ่มขึ้น   ของ
ประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 
 
 เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวนั้น ทําให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ซึ่งหมายความว่าในอนาคตสังคมไทยจะมีบุคคลวัยทํางานที่สามารถทํางานหารายได้        
มาช่วยเหลือจุนเจือผู้สูงอายุนั้นมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้สูงอายุ   
กลับเพิ่มมากขึ้น เพราะวัยสูงอายุโดยส่วนมากมักจะไม่มีรายได้แต่ยังคงมีรายจ่ายเพื่อใช้ในการ
ดําเนินชีวิตและเนื่องจากอัตราการออมของคนไทยอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างต่ํา ซึ่งส่งผลกระทบ         
ต่อคุณภาพชีวิตและจะส่งผลไปยังภาครัฐบาลในระยะยาวในการจัดหากองทุนมาเลี้ยงดูผู้สูงอายุ    
จึงได้มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนสนับสนุน โดยการหาช่องทางการแนะนํา ให้ความรู้     
ความเข้าใจแก่บุคคลในวัยทํางานเพื่อให้ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นในการวางแผน
จัดการสินทรัพย์ต่างๆ ให้เพียงพอกับความต้องการสําหรับอนาคตในวัยเกษียณของแต่ละคน  
เมื่อสังคมมีประชากรวัยสูงอายุมากขึ้น ในขณะที่รัฐบาลก็มีข้อจํากัดในการแบกรับภาระเลี้ยงดู
ผู้สูงอายุ จึงเกิดประเด็นคําถามสําคัญว่า ทําอย่างไรผู้สูงอายุ ในอนาคตจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี       
มีเงินออมเพียงพอต่อการดําเนินชีวิตและไม่ต้องพึ่งพาลูกหลานมากเกินไป 
 
 การออมระยะยาวสําหรับคนที่อยู่ในวัยทํางานเพื่อวางแผนการเงินให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตนับเป็นหลักประกันชีวิตที่สําคัญ ช่องทางสําหรับการออมระยะยาว  
เพื่อชีวิตหลังเกษียณอายุมีหลายช่องทาง โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของกองทุนซึ่งประกอบด้วย
กองทุนที่เป็นการออมภาคบังคับและกองทุนที่เป็นการออมโดยสมัครใจ กองทุนที่เป็นการออม  
ภาคบังคับจะกําหนดกลุ่มเป้าหมายข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างที่จะออมและอัตราออมแต่ละเดือน
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อย่างชัดเจน เช่น กองทุนประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เป็นต้น ในขณะที่
กองทุนที่เป็นการออมโดยสมัครใจซึ่งภาครัฐได้ส่งเสริมโดยผ่านทางมาตรการลดหย่อนภาษี ได้แก่ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement- Mutual Fund) 
เป็นต้น ผู้ออมที่ออมผ่านกองทุนทั้งที่เป็นภาคบังคับและภาคสมัครใจ ต่างได้รับสิทธิประโยชน์ภาษี
ในหลายด้าน เช่น ภาษีเงินได้จากการออม ภาษีเงินได้จากผลตอบแทนจากเงินลงทุน  ซึ่งในปัจจุบัน
กองทุนรวม RMF มีนโยบายการลงทุนให้เลือกลงทุนมากมายตามความต้องการของนักลงทุนไม่ว่า
จะเป็นตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือตราสารอ่ืนๆ 
 
 นอกจากนี้ช่องทางการออมอ่ืนๆ ที่จัดเป็นช่องทางการออมระยะยาวและเป็นทางเลือก
สําหรับผู้ออมมีอีกหลายช่องทาง เช่น การฝากเงินประเภทประจํากับธนาคารพาณิชย์ การทําประกันชีวิต
แบบสะสมทรัพย์ รวมทั้งภาครัฐยังมีเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุ แต่เมื่อเทียบกับค่าครองชีพในปัจจุบันนั้น
จํานวนเงินที่มีอยู่น้อยมาก เมื่อกล่าวถึงการวางแผนเกษียณอายุมักจะเกิดคําถามจากบุคคลวัยทํางานว่า 
เงินที่ได้มาเหล่านั้นควรจะเก็บอย่างไรให้งอกเงยและจะต้องมีจํานวนเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอกับ     
การดําเนินชีวิตหลังวันเกษียณ ที่ไม่มีรายได้เหมือนวัยทํางาน ส่วนใหญ่จึงไม่กล้าลงทุนในสินทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงมาก เพียงแค่รักษาเงินต้นให้ปลอดภัยและได้รับค่าตอบแทนสม่ําเสมอ ขณะที่บางคน
สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได้สูงและพร้อมที่จะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงเพื่อแลก
กับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจึงเน้นการลงทุนในสินทรัพย์โดยไม่คํานึงถึงความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
จนประสบกับภาวะขาดทุน ทําให้เงินออมที่เก็บมานั้นไม่เพียงพอต่อการดําเนินชีวิตหลังเกษียณอายุ
ตามที่วางแผนไว้ แต่หากมีการจัดสรรการลงทุนที่เหมาะสมกับเงินออมที่มีอยู่จะทําให้ทราบถึง
สัดส่วนการลงทุนของผู้ลงทุนแต่ละคนได้ ซึ่งสัดส่วนการออมของแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกัน
ตามความต้องการใช้ในอนาคต แต่อาจมีสาเหตุบางประการที่ทําให้การออมของบางคนเกิดปัญหา
ไม่เป็นไปตามแผนการออมที่วางไว้หรืออาจไม่มีการออมเกิดขึ้นสําหรับบางคน   
 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจ
เกี่ยวกับงานด้านผังเมืองด้านต่างๆ ทั้งการโยธาธิการ การออกแบบ การก่อสร้างและการควบคุม 
ดําเนินการและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการพัฒนาเมืองและชนบท โดยการ
กําหนดและกํากับดูแลนโยบายการใช้ประโยชน์ที่ดิน ระบบการตั้งถิ่นฐานและโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งการกําหนดคุณภาพและมาตรฐานการก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และการผังเมือง 
เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี เกิดมาตรฐานความปลอดภัยแห่งสาธารณชนความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมืองและสิ่งปลูกสร้าง ตามระบบการผังเมืองที่ดี อันจะนําไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน     
ทั้งนี้ อัตรากําลังข้าราชการของกรมโยธาธิการและผังเมือง ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค                  
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มีจํานวนทั้งสิ้น 1,834 คน ซึ่งจําแนกตามเพศ สังกัด และระดับตําแหน่งงานได้ดังตารางที่ 1.1 และ
ตารางที่ 1.2 
 
ตารางที่ 1.1  จํานวนและสัดส่วนข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองจําแนกตามเพศ 
                     และระดับตําแหน่งงาน ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 

 

หน่วย: คน 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวนข้าราชการจ าแนกตามเพศและระดับต าแหน่งงาน 
ระดับ 

ตําแหน่ง
งาน 

บริหาร อํานวยการ 
วิชาการ ทั่วไป 

รวม 
ชช ชพ ชก ปก อว ชง ปง 

ชาย 
(ร้อยละ) 

4 
(80) 

76 
(85.39) 

8 
(72.83) 

203 
(73.02) 

194 
(47.55) 

172 
(65.90) 

107 
(75.35) 

292 
(61.09) 

96 
(59.26) 

 1,152 
(62.81)  

หญิง 
(ร้อยละ) 

1 
(20) 

13 
(14.61) 

3 
(27.27) 

75 
(26.98) 

214 
(52.45) 

89 
(34.10) 

35 
(24.65) 

186 
(38.91) 

66 
(40.74) 

 682 
(37.19)  

รวม 
5 

(100) 
89 

(100) 
11 

(100) 
278 

(100) 
408 

(100) 
261 

(100) 
142 

(100) 
478 

(100) 
162 

(100) 
 1,834 
(100)  

 

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2557) 
 
 จากตารางที่ 1.1 จะเห็นว่า จํานวนข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เมื ่อจําแนกตามเพศและระดับตําแหน่งงาน จะมีจํานวนข้าราชการเพศชาย           
ร้อยละ 62.81 เพศหญิงร้อยละ 37.19 และเมื่อพิจารณาจากระดับตําแหน่งงานทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ 
บริหาร อํานวยการ วิชาการ และทั่วไป พบว่า ข้าราชการในแต่ประเภทส่วนมากจะเป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังภาพที่ 2 
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ภาพที่ 2  จํานวนและสัดส่วนข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองจําแนกตามเพศ 
  และระดับตําแหน่งงาน พ.ศ. 2557 
ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2557) 
 
 จากภาพที่ 2 จะเห็นว่าในระดับตําแหน่งงานของแต่ละประเภทนั้น มีข้าราชการเพศชาย
มากกว่าเพศหญิงเกือบทุกตําแน่งที่ เห็นชัดเจนที่สุดคือ ระดับตําแหน่งประเภทอํานวยการ                
มีข้าราชการเพศชายร้อยละ 85.39 ในขณะที่ข้าราชการเพศหญิงมีเพียงร้อยละ 14.61  
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ตารางที่ 1.2  จํานวนและสัดส่วนข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองจําแนกตามสังกัด 
                     และระดับตําแหน่งงาน ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2557 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง จ านวนข้าราชการจ าแนกตามสงักัดและระดับต าแหน่งงาน 

สังกัด 
ระดับตําแหน่งงาน รวม 

บร ิ
หาร 

อํานวย 
การ ชช ชพ ชก ปก อว ชง ปง คน 

ส่วนกลาง 
(ร้อยละ) 

5 
(100) 

25 
(28.09) 

11 
(100) 

162 
(58.27) 

223 
(54.66) 

104 
(39.85) 

39 
(27.46) 

188 
(39.33) 

80 
(49.38) 

837 
(45.64) 

ส่วน
ภูมิภาค 

(ร้อยละ) 0 
64 

(71.91) 0 
116 

(41.73) 
185 

(45.34) 
157 

(60.15) 
103 

(72.54) 
290 

(60.67) 
82 

(50.62) 
997 

(54.36) 

รวม 
5 

(100) 
89 

(100) 
11 

(100) 
278 

(100) 
408 

(100) 
261 

(100) 
142 

(100) 
478 

(100) 
162 

(100) 
 1834 
(100)  

 

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2557) 
 
 จากตารางที่ 1.2 จํานวนข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
เมื่อจําแนกตามสังกัดและระดับ พบว่า ข้าราชการส่วนกลางมีจํานวน 837 คน คิดเป็นร้อยละ 45.64 
ของข้าราชการทั้งหมดของกรมโยธาธิการและผังเมือง และเป็นระดับชํานาญการ  มากที่สุด จํานวน 
223 คน รองลงมาเป็นระดับชํานาญงาน จํานวน 188 คน ในขณะที่ส่วนภูมิภาค    มีจํานวน 997 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.36 ของข้าราชการทั้งหมดของกรมโยธาธิการและผังเมือง    เป็นระดับชํานาญงาน
มากที่สุด จํานวน 290 คน รองลงมาเป็นระดับชํานาญการ จํานวน 185 คน ซึ่งสามารถอธิบายได้   
ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3  จํานวนและสัดส่วนข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองจําแนกตามสังกัด 
               และระดับตําแหน่งงาน พ.ศ. 2557 

ที่มา: กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (2557) 

 
 ปัจจุบันพบว่า เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วบางส่วนยังคงทํางานต่อไปอีกและที่สําคัญคือ 
การวางแผนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณอายุมีน้อย ข้าราชการและพนักงานส่วนมากมีภาระค่าใช้จ่าย
เป็นจํานวนมากเมื่อเทียบกับรายรับแต่ละเดือนทําให้การออมไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  ถึงแม้ว่า 
ในระหว่างช่วงอายุการทํางานจะมีการเก็บออมหรือมีสวัสดิการจากภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นระบบ
ที่เป็นภาคบังคับและภาคสมัครใจในรูปแบบเงินออมระยะยาวเพื่อการเกษียณก็ตาม แต่การเตรียมเงิน
เพื่อการเกษียณยังไม่เพียงพอยังคงมีให้เห็นอีกมากมาย (ณภัชศา, 2555) ปัจจุบันกรมโยธาธิการ  
และผังเมือง มีภารกิจต่างๆ มากมาย การออมและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณจึงไม่ได้รับความสนใจ
เท่าที่ควร แม้รู้ดีว่าการใช้ชีวิตหลังเกษียณจะเป็นปัญหาต่อครอบครัวและสังคมแต่ก็ไม่ได้ตระหนัก
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ถึงสิ่งที่จะตามมามากนัก จึงทําให้ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองมองข้ามความจําเป็นในเร่ือง
ของการวางแผนการออมเพื่อวัยเกษียณ 
 
 ด้วยเหตุนี้ผู้ศึกษาจึงให้ความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของแต่ละ
บุคคลของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ต้องการออมในสินทรัพย์ที่มีอยู่อย่างไร            
ให้เพียงพอกับวัยเกษียณอายุตามแผนที่วางไว้ หรือทําอย่างไรที่จะให้ประชากรวัยทํางานของ    
กรมโยธาธิการและผังเมืองตระหนักถึงประโยชน์ของการออมเพื่อการใช้ชีวิตหลังวัยเกษียณอายุที่มี
ความสะดวกสบายมากขึ้น และไม่เป็นภาระของประเทศชาติในการแบ่งงบประมาณการพัฒนา
ประเทศมาจุนเจือ เพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเงินไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพในวัยเกษียณ ดังนั้น 
การวางแผนการออมจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบันเพื่อเป็นหลักประกันว่า การดําเนินชีวิต
หลังจากเกษียณอายุในอนาคตจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี นั่นคือมีเงินออมเพียงพอต่อการดําเนินชีวิต 
โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานหรือคนในครอบครัว ทั้งยังสามารถมีโอกาสช่วยเหลือบุคคลที่ด้อย
โอกาสในสังคมอีกด้วย  
  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  
 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการกรมโยธา 
ธิการและผังเมือง 
 

ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การศึกษาคร้ังนี้ จํากัดขอบเขตการศึกษาด้านประชากร โดยจะทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลาง       และ
ส่วนภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันมีจํานวนประชากรที่เป็นข้าราชการโดยประมาณ 1,834 คน        คํานวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยวิธีคํานวณของ Taro Yamane’ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) ได้ 328 
ตัวอย่าง เพื่อให้กลุ่มประชากรดังกล่าวเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
มีระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล 2 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนมีนาคม 
2558 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 
 เพื่อให้ผู้บริหารและบุคคลกลุ่มวัยทํางานของกรมโยธาธิการและผังเมือง นําผลการศึกษาที่
ได้เป็นแนวทางในการวางแผนการออมเงิน เพื่อเตรียมความพร้อมในการวางแผนก่อน วัย
เกษียณอายุ  และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ภาครัฐและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใช้ เป็นแนวทาง                
ในการวางแผนให้กับข้าราชการให้ตระหนักถึงการวางแผนการเกษียณอายุมากยิ่งขึ้น 
 

นิยามศัพท์ 

 
 เกษียณอายุ หมายถึง ครบกําหนดอายุรับราชการหรือสิ้นกําหนดเวลารับราชการ  ก็คือ 
เมื่อผู้นั้นมีอายุตัวครบ 60 ปี ซึ่งปัจจุบัน แม้จะมีผู้ลาออกตามนโยบายเออรี่รีไทร์ (Early Retired) 
ของรัฐบาลก่อนอายุจะครบ 60 ปีก็ตาม แต่ข้าราชการส่วนใหญ่ก็ยังอยู่จนครบอายุเกษียณ 
 พฤติกรรมการออม หมายถึง การแสดงออกหรือนิสัยโดยส่วนตัวของแต่ละบุคคลในการ
เก็บสะสมเงินเพื่อจุดประสงค์บางอย่างในอนาคต ซึ่งพฤติกรรมการออมของแต่ละบุคคลจะแตกต่าง
กันออกไป 
 การลงทุนท่ีเหมาะสม หมายถึง การนําเงินที่ได้จากการออมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นแต่
ต้องขึ้นอยู่กับเงินออมของแต่ละบุคคล 
 ประชากร หมายถึง ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

 จากการค้นคว้าเอกสารหรืองานวิจัย ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาคร้ังนี้  พบว่าได้เคยมี                
ผู้ทําการค้นคว้าในหัวข้อที่จะเป็นประโยชน์ และสามารถนํา มาเป็นแนวคิดในการศึกษาเร่ืองปัจจั ย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดังนี้คือ 
 1. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 
  2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
1. แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการออมเพื่อการลงทุนที่เหมาะสมกับวัยเกษียณใช้แนวคิดทฤษฎี 
ดังนี ้ 
  1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 
 1.2 แนวคิดทฤษฎีรายได้เปรียบเทียบ 
 1.3 แนวคิดทฤษฎีรายได้ถาวร 
 1.4 แนวคิดทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต 
 1.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ 
 
 1.1 แนวคิดทฤษฎีการออม (สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2547) 
 ตามแนวคิดทฤษฎีการออม (saving) มีนักเศรษฐศาสตร์กล่าวไว้หลายทฤษฎีด้วยกัน 
โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
 ความหมายของการออมตามแนวคิดทฤษฎีการออมของ John Maynard Keynes   
เห็นว่า ความต้องการถือเงินมี 3 ประเภท คือ  
  1. ความต้องการถือเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน หมายถึง ส่วนของรายได้สําหรับ
ครัวเรือน การใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการอันเป็นรายการที่เกิดขึ้นประจําวัน 
 2. ความต้องการถือเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หมายถึง ส่วนของรายได้ที่เหลือจากการ
หักค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน จุดมุ่งหมายเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือกิจการอัน
ใดที่สมควร ดังนั้น รายได้ทั้งหมดที่ไม่ใช่ส่วนที่นํามาใช้จ่ายก็นับเป็นเงินออมได้ 
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 3. ความต้องการถือเงินไว้เพื่อเก็งกําไร หมายถึง ส่วนของรายได้ที่มิได้มีการใช้จ่าย        
เพื่อการอุปโภค บริโภค และเงินจํานวนนั้นได้นําไปลงทุนทําการผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้น ผู้ออมกับ     
ผู้ลงทุนไม่จําเป็นต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน แต่หมายถึงเงินที่ออมไว้นั้นต้องพร้อมที่จะนําไปลงทุน
ประกอบธุรกิจได้ โดยจะต้องผ่านระบบการเงินของประเทศหรือสถาบันการเงินอ่ืนก็ได้ 
 
 ทฤษฎีการออมกับกระแสรายได้และรายจ่าย  
  ระดับรายได้เป็นปัจจัยสําคัญที่กําหนดความสามารถในการออม ถ้ารายได้หลัง
หักภาษีสูงขึ้นความสามารถในการออมจะเพิ่มขึ้นด้วย แต่เมื่อรายได้หลังหักภาษีสูงขึ้นแล้วการออม
จะเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการกระจายของรายได้อีกด้วย เรียกการออมตามทฤษฎีการใช้จ่าย
เพื่อการอุปโภค บริโภคของ Keynes ว่า “การออมทรัพย์” ซึ่งสามารถเขียนสมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค และปริมาณ
การออมได้ดังนี้ 

SCY   
 
 กําหนดให้  Y คือ รายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
                  C คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 
                  S คือ ปริมาณการออม 
 
 ตัววัดค่าพฤติกรรมการออม : 
 สําหรับตัววัดค่าพฤติกรรมการออมที่นิยมใช้กัน คือ APS (average propensity   
to save: ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการออม) เป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่ารายได้ 1 หน่วย ครัวเรือนจะทํา
การออม เก็บไว้เท่าไร บ่งชี้ให้ทราบถึงพฤติกรรมในการจัดสรรรายได้ไปในการออมของครัวเรือน  
และ MPS (marginal propensity to save: ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการออม) เป็นค่าที่แสดง
ให้เห็นว่า เมื่อรายได้เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ปริมาณการออมจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร บ่งชี้ให้
ทราบถึงผล ของการเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ที่กระทบต่อพฤติกรรมการออมว่ามีมากน้อยเพียงใด  
ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการทั้งค่า APS และ MPS ได้ดังนี ้

 YSAPS /   
  YSMPS  /   
  
 กําหนดให้  S คือ การออมที่แท้จริง  
                 Y คือ รายได้ที่แท้จริง 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความโน้มเอียงในการบริโภคและการออม  
 นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปมักจะกล่าวถึงการออมและการบริโภคควบคู่ไปเสมอ
ทั้งนี้ เนื่องจากต่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากรายได้ของครัวเรือนที่สามารถจับจ่ายใช้สอย   
ได้จริง ถ้าปริมาณการออมรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคมีค่าเท่ากับรายได้ที่ครัวเรือนสามารถ
นําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริงพอดี เมื่อทําการย้ายข้างสมการจะได้ว่า  

 SCY   
          )/()/()/( YYYSYC   คือ   )4(1 APSAPC                                 
 และ   )/()/()/( DYDYDYDSDYDC   คือ   )5(1MPSMPC                                                
 
 กําหนดให้  
 APC คือ ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภค (average propensity to consume)  
  MPC คือ ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภค (marginal propensity to 
consume) 
  
 1.2 แนวคิดทฤษฎีรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income Hypothesis of Consumption) 
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2547) 
  ตามแนวคิดของ James S. Duesenberry เชื่อว่าการบริโภคของผู้บริโภคแต่ละคน
ขึ้นอยู่กับ รายได้เปรียบเทียบ (relative income) มากกว่ารายได้สมบูรณ์ (absolute income)          
โดยผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระดับรายได้และระดับการบริโภคของตนเองกับคนอ่ืนๆในสังคม
สูงขึ้น บุคคลที่มีรายได้ตํ่ากว่ารายได้เฉลี่ยของสังคม จะมีค่า APC ค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องพยายาม
รักษาระดับการบริโภคให้ใกล้เคียงกับคนอ่ืนๆในสังคม ส่วนคนที่มีรายได้สูงกว่ารายได้เฉลี่ยของ
สังคมจะมีค่า APC ค่อนข้างต่ํา เพราะระดับการบริโภคใกล้เคียงกับระดับการบริโภคของคนอ่ืนๆ 
จะเป็นสัดส่วนที่ไม่สูงนักเมื่อเทียบกับรายได้ ดังนั้นเป็นไปได้ว่าคนที่มีรายได้เท่ากัน แต่อยู่ในสังคม
ที่ต่างกันจะมีค่า APC ต่างกัน ส่วนความสัมพันธ์ของการบริโภคกับรายได้ในระยะยาว  กล่าวคือ      
ในระยะยาวรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอ ตําแหน่งของรายได้ของบุคคลเมื่อเทียบกับสังคมจะคงที่ 
ดังนั้น สัดส่วนการบริโภคต่อรายได้ของแต่ละบุคคลจะคงที่ ทําให้ค่า APC คงที่ในระยะยาว นั่นคือ  
การบริโภคของผู้บริโภคของแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับรายได้สูงสุดที่เคยรับในอดีต  เนื่องจากผู้บริโภค
จะเคยชินต่อระดับการบริโภคในอดีต ดังนั้นถ้ารายได้ลดลง ผู้บริโภคจะยินยอมลดการออม        
ของตนเอง มากกว่าที่จะลดระดับการบริโภคที่เคยชินมาแล้ว  
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 1.3 แนวคิดทฤษฎีรายได้ถาวร (Permanent Income Theory of Consumption)  
(สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง, 2547) 
  ตามแนวคิดของ Milton Friedman เชื่อว่าครัวเรือนจะมีพฤติกรรมในการจัดสรร
รายได้เพื่อการบริโภค โดยอิงกับรายได้ระยะยาว (long term income) ที่คาดว่าจะได้รับพร้อมทั้งได้
กําหนดรายได้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ รายได้ถาวร (permanent income) และรายได้ชั่วคราว 
(transitory income) ซึ่งรายได้ชั่วคราวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่คาดฝัน ในงวดเวลาใดเวลา
หนึ่ง อาจมีค่าเป็นไปได้ทั้งบวกหรือลบ แต่ในระยะยาวแล้ว รายได้ส่วนนี้จะหักลบกันพอดี ดังนั้น      
ในระยะยาว รายได้ที่เกิดขึ้นจริงในงวดเวลาใดเวลาหนึ่งจึงมีเฉพาะส่วนรายได้ถาวรเท่านั้น  และ
เหตุผลทํานองเดียวกันนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริโภคระยะยาวที่เกิดขึ้นจริงจึงมีเฉพาะส่วนของค่าใช้จ่าย
เพื่อการบริโภคถาวรด้วยเช่นกัน ภายใต้ข้อสมมติที่ว่า ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่าง  
 1) รายได้ถาวรกับรายได้ชั่วคราว  

 2) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคถาวรกับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคชั่วคราว  

 3) รายได้ชั่วคราวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคชั่วคราว  
 
 จะได้ว่า ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนในระยะยาวจะขึ้นอยู่กับ
รายได้ถาวร (ควรเป็นรายได้หลังหักภาษีแล้ว) โดยมีความสัมพันธ์กันในส่วนคงที่ ตามแนวคิดของ 
Friedman รายได้ถาวร หมายถึง มูลค่าปัจจุบันของรายได้เฉลี่ยระยะยาวที่คาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย์ที่เป็นมนุษย์ (human earth) และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่มนุษย์ (non-human wealth) ซึ่งในระยะยาว 
รายได้ถาวรในงวดเวลาใดเวลาหนึ่งจะเท่ากับรายได้ถาวรในอดีต  แต่หากพิจารณาในระยะสั้น 
รายได้ถาวรในเวลาใดเวลาหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับรายได้ถาวรในอดีต และส่วนเปลี่ยนแปลงของ
รายได้นั้น ซึ่งเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กัน สามารถกล่าวได้ว่า พฤติกรรมบริโภคในระยะสั้น ณ งวด
เวลาใดเวลาหนึ่งตามทฤษฎีนี้ จะให้ลักษณะของเส้นการบริโภคตัดกับแกนค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 
ที่ระดับ a(1-b)Ypt-1 ซึ่งตัดแกนนี้จะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับอิทธิพลของรายได้ถาวรในอดีต 
(Ypt-1) นั่นเอง ความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและระดับรายได้ในระยะสั้นเป็น
ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้สัดส่วนกัน (non-proportional relationship) โดยเมื่อวัดระดับรายได้สูงขึ้น
เร่ือยๆ และสูงกว่ารายได้ถาวรในอดีต ค่า APC จะลดลง ในขณะที่ค่า APC>MPC ตลอดเวลา 
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 1.4 ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Theory of Consumption)  
 ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต  เป็นทฤษฎีตามแนวคิดของ Modigliani (ค.ศ.1954) 
และ Friedman (ค.ศ.1957) โดยเชื่อว่าการตัดสินใจในการบริโภคและการเก็บออมในงวดเวลาใด
เวลาหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการคาดคะเนรายได้ถาวรตลอดช่วงชีวิตของผู้บริโภค ซึ่งผู้บริโภคจะจัดสรร
รายได้ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับเพื่อใช้ในการบริโภคที่ระดับเท่าๆ กันทุกช่วงเวลา โดยใช้การ
ออมและการกู้ยืมเพื่อรักษาระดับการบริโภคให้คงที่ (Branson, 1989 อ้างใน สุรพร เยาวภัทรศิริ, 
2553) 
 
 

  
  

                                                      
                                                                Saving                                  
       ไม่ออม 
  

                   ออม 

 
 
 
 
 จะได้เห็นว่าในช่วงชีวิตของบุคคลขณะที่มีอายุน้อย จะมีระดับรายได้อยู่ในระดับ

ต่ํา และจะมีรายได้สูงขึ้นเมื่อมีอายุมากขึ้น ต่อมาเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะกลับมีรายได้ลดลงอีกคร้ัง
การกระจายรายได้ตลอดช่วงอายุขัยจึงมีลักษณะเป็นไปตามเส้น  yy ส่วนปริมาณการใช้จ่าย         
เพื่อการบริโภคของบุคคลจะสูงขึ้นเป็นลําดับตามอายุขัยโดยมีลักษณะของการกระจายปริมาณ     
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคตามเส้น cc เมื่อทําการเปรียบเทียบกันระหว่างเส้น yy และ cc แล้ว         
จะพบว่า ในช่วงต้นของชีวิต บุคคลจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค 
 ดังนั้นพฤติกรรมของบุคคลในช่วงชีวิตช่วงนี้จึงใช้วิธีการก่อหนี้ ต่อมาในช่วงกลาง
ของชีวิต จึงเร่ิมมีรายได้เหลือจ่าย จนสามารถชําระหนี้ได้หรือเป็นช่วงที่เร่ิมมีการเก็บออมเงิน      
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เพื่อสะสมไว้สําหรับช่วงเกษียณอายุ และหากบุคคลที่ไม่มีการออมเกิดขึ้นในช่วงวัยทํางานก็จะ
ส่งผลให้ประชากรเหล่านั้นเป็นภาระทางสังคมได้ในอนาคต 
 1.5 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ (วิมลสิทธิ์ ทรยางกูล, 2535 อ้างถึงใน สิรินดา, 
2556) 
  พฤติกรรมหมายถึงการกระทําหรือการปฏิบัติของตนเองที่ เป็นไปอย่างมี
จุดมุ่งหมายหรือเป็นกิจกรรมการกระทําต่างๆ ที่ผ่านการใคร่ครวญแล้วหรือเป็นไปอย่างไม่รู้เนื้ อ
รู้ตัวสามารถวัดและตรวจสอบได้ 
   ลักษณะของพฤติกรรม 
    พฤติกรรมโดยทั่วไปของมนุษย์จะตั้งอยู่บนสมมติฐาน 3 ประการคือ 
    1. สาเหตุ (causality) กล่าวคือพฤติกรรมของมนุษย์ต้องมีสาเหตุทําให้เกิดขึ้น 
(behavior is caused) ซึ่งอาจจะเกิดจากสาเหตุของสิ่งแวดล้อม (environment) หรือกรรมพันธุ์ 
(heredity) หรือที่เรียกว่าอิทธิพลภายนอกและอิทธิพลภายในร่างกาย 
    2. สิ่งเร้า (drive impulse) กล่าวคือการที่มนุษย์มีพฤติกรรมมุ่งในทางใดทาง
หนึ่งอันเนื่องจากมีสิ่งเร้าหรือพฤติกรรมนั้นถูกเร่งเร้าให้เกิดขึ้น เช่น แรงผลักดันที่ เกิดจาก        
ความต้องการหรือความจําเป็นของร่างกาย 
    3. การสู่เป้าหมาย (goal directness) กล่าวคือพฤติกรรมของมนุษย์ไม่เพียงแต่
สาเหตุและสิ่งเร้าที่ทําให้เกิดเท่านั้น ยังถูกนําไปสู่เป้าหมาย (behavior is goal directed) ในสิ่งหนึ่ง
สิ่งใด เพื่อบรรเทาสิ่งเร้าในที่สุดจะลดความตึงเครียดและลดความต้องการต่างๆ  
 ทฤษฎีวิเคราะห์พฤติกรรมของไฮเดอร์ 
  ไฮเดอร์อธิบายว่า พฤติกรรมมี 2 องค์ประกอบคือ 
  1. องค์ประกอบส่วนบุคคล ประกอบด้วยแรงจูงใจความสามารถเจตนา 
ความพยายามที่จะทํา 
 2. องค์ประกอบจากสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยแรงสนับสนุนที่บังคับให้
กระทําความเป็นไปได้ที่จะทําได้ 
 
   ผู้ทําการศึกษาได้นําแนวคิดและทฤษฎีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในการค้นคว้าอิสระ 
โดยใช้เป็นแนวทางในการกําหนดสมมติฐาน กรอบแนวคิดในการวิจัย และการออกแบบสอบถาม  
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2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 สุวันดี  พาณิชสาส์น (2547) ได้ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการออมเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน): กรณีศึกษาอําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมผ่านบมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยาของ
ประชากรในอําเภอพระพุทธบาท และเพื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ
ออม และการซื้อประกันชีวิต รวมถึงศึกษาทัศนคติและปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินผ่าน             
บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากกลุ่มประชากรในอําเภอพระ
พุทธบาท ด้วยแบบสอบถามจํานวน 400 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่    
ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ร่วมกับการทดสอบสมมติฐาน
โดยใช้ไคสแควร์ เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออม 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระว่าง 25-45 ปี สาเหตุ           
ที่เลือกออมเงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพราะใกล้บ้านและใกล้ที่ทํางาน วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
เงินทุนในการประกอบธุรกิจ นอกจากการออมเงินผ่านธนาคารแล้วยังออมในรูปแบบการซื้อ
ประกันชีวิต ฝากสหกรณ์ และซื้อกองทุนรวม ข้อเสนอแนะ ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษา
เพิ่มเติมในธนาคารอ่ืนๆ หรือขยายพื้นที่ในการศึกษา  เพื่อจะได้ทําการเปรียบเทียบถึงปัจจัยที่มี
ผลกระทบในการออมเงินของประชากรกลุ่มอื่นว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร  
 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นํามาใช้เป็นแนวคิดในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาถึงปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม 
 
 สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2551) รายงานผลการสํารวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย    
ปี 2550 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
 1) ผู้สูงอายุมีบทบาทในการทํางานมากขึ้น  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจและสังคม          
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ผู้สูงอายุมีบทบาทต่อสังคมมากขึ้น โดยเฉพาะเร่ืองการทํางาน พบว่า          
มีผู้สูงอายุไทยทํางานร้อยละ 63.6 คิดเป็นอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานร้อยละ 39.4  
 2) รายได้จากการทํางานเป็นแหล่งสําคัญของผู้สูงอายุที่ยังคงทํางาน มากกว่าคร่ึงหนึ่ง
ต้องทํางานเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวร้อยละ 51.0 รองลงมาเห็นว่า ตนเองยังมีสุขภาพแข็งแรง
ยังมีแรงทํางานได้ร้อยละ 12.5 โดยทั่วไปผู้สูงอายุมีรายได้จากการทํางานประมาณร้อยละ  76.3    
ของรายได้ทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุมีศักยภาพพึ่งพิงตนเองได้ ในกรณีผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้  
จากการทํางาน แหล่งรายได้ที่สําคัญจะมาจากบุตรร้อยละ 73.3 ของรายได้ทั้งสิ้น และผู้สูงอายุ        
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ที่ทํางานร้อยละ 50.2  มีรายได้เพียงพอ ร้อยละ 23.1 มีรายได้เพียงพอบางคร้ัง และร้อยละ 26.7        
มีรายได้ไม่เพียงพอ  
 3) สัดส่วนผู้สูงอายุที่เร่ิมมีการออมหลังเกษียณยังอยู่ในระดับต่ํา พบว่า ผู้สูงอายุเกือบ
ร้อยละ 69 มีการออมหรือสะสมทรัพย์สินมีค่าต่างๆ  โดยร้อยละ 31.7 เร่ิมมีการออมในช่วงอายุ      
40 - 49 ปี ผู้สูงอายุกว่าร้อยละ 26 เร่ิมมีการออมในช่วงอายุ 50 - 59 ปี ผู้สูงอายุร้อยละ 7.4 เร่ิมมีการ
ออมในช่วงอายุ 60 – 69 ปี และมีเพียงร้อยละ 0.6 เร่ิมมีการออมในช่วงอายุ 70 ปีขึ้นไป จะเห็นได้ว่า 
ผู้สูงอายุหลังเกษียณมีการออมยังน้อยมาก จึงมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการออมของผู้สูงอายุให้มากขึ้น  
  4) ผู้สูงอายุยังมีการรับรู้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองน้อยมาก  ผลการสํารวจ
พบว่า มีเพียงร้อยละ 22 ที่รู้จักหรือรู้ว่ามีบริการกองทุนผู้สูงอายุ และร้อยละ 4 รับรู้ว่ามีหน่วยงาน
ให้บริการคําแนะนําปรึกษา ดังนั้น การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
จะสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นํามาเป็นแนวคิดเบื้องต้นในการศึกษาพฤติกรรมการออม
เพื่อวัยเกษียณ เนื่องจากแนวโน้มประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการผลการสํารวจประชากร
ผู้สูงอายุในประเทศไทยปี 2550 พบว่า ผู้สูงอายุมีบทบาทในการทํางานมากขึ้นและแหล่งรายได้
สําคัญของผู้สูงอายุคือการทํางาน ประกอบกับกรมโยธาธิการและผังเมืองก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่มี
ผู้สูงอายุที่เกษียณราชการแล้วยังคงทํางานต่อ  
 
 สุรพร  เยาวภัทรศิริ (2553) ได้ทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
ผลกระทบต่อการออมเงินส่วนบุคคลสะสมปี 2551-2568 เพื่อศึกษาระดับการออมเงินส่วนบุคคล
สะสม ตามโครงสร้างอายุ เพศ และกลุ่มรายได้ระหว่างปี 2551-2568 และเพื่อศึกษาค่าความโน้ม
เอียงเฉลี่ยหน่วยสุดท้ายของการออม ทําการศึกษาโดยใช้ข้อมูลการคาดประมาณประชากรของ
ประเทศไทย (ปี 2543-2568) ของวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อมูลการ
สํารวจด้านอัตราการมีส่วนร่วมในกําลังแรงงานระหว่างปี 2537-2549 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
ข้อมูลทางด้านอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของธนาคารแห่งประเทศไทย ข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน ปี 2547 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนําไปวิเคราะห์หาค่าของ          
การเปลี่ยนแปลงระดับการออมเงินส่วนบุคคลสะสมตั้งแต่ปี 2551 – 2568 
 ผลการศึกษาพบว่า ภายใต้ข้อสมมติด้านภาวะเจริญพันธุ์ระดับต่ําและระดับสูง  ในช่วง       
ปี 2551-2568 มีการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางประชากรในลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก  จํานวน
ประชากรวัยทํางานมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปี 2551-2558 จากนั้นจึงเร่ิมมีจํานวนลดลงในปี 2563-2568 
สําหรับประชากรวัยชรา  มีจํานวนเพิ่มขึ้นโดยตลอดในช่วงปี  2551-2568 ซึ่งลักษณะ                    
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การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรดังกล่าวจะส่งผลต่อการออมเงินส่วนบุคคล ประชากรเพศชาย
มีระดับเงินออมส่วนบุคคลสะสมโดยเฉลี่ยสูงกว่าประชากรเพศหญิงในทุกกลุ่มประชากร อีกทั้ง
ในช่วงปี 2551-2568 จํานวนเงินออมส่วนบุคคลในช่วงแรกของวัยทํางาน (15-30 ปี) และวัยชรา  
(80 ปีขึ้นไป) มีระดับการออมเงินส่วนบุคคลสะสมค่อนข้างต่ําและประชากรเร่ิมมีจํานวนเงินออมม
ส่วนบุคคลสูงขึ้นในช่วงกลางของวัยทํางาน (31-45 ปี) และจะมีจํานวนเงินส่วนบุคคลสะสมสูงสุด
ในช่วงปลายวัยทํางาน (46-59 ปี) แต่ประชากรในกลุ่มวัยชราจะมีระดับการออมเงินส่วนบุคคล
สะสมที่ต่ํากว่าประชากรวัยทํางานอยู่มาก และจากผลของการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนการออมที่มี
ต่อรายได้นั้น พบว่า โดยส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน ข้อเสนอแนะในการ
ประมาณค่าการออมเงินส่วนบุคคลสะสม ควรทําการศึกษาเพิ่มเติมในการวิเคราะห์รูปแบบในการ
ประกอบอาชีพของประชากรซึ่งในแต่ละอาชีพอาจมีรายได้ที่แตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลต่อการออม
เงินส่วนบุคคลสะสมได้  
 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยการศึกษาค้นคว้าอิสระ
ในส่วนของความสําคัญของปัญหาและแนวคิดทฤษฎีในงานวิจัย 
 

 พัฒนี ทองพึง (2556) ได้ทําการศึกษาเร่ืองการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ 
กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา 1) ความรู้ความเข้าใจ และการ
รับรู้ที่มีต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุของครูโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร 3) รูปแบบการวางแผนที่เหมาะสมกับครูโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ก่อนวัยเกษียณอายุ 
 ทําการศึกษาด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือที่ใช้เก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามที่ผ่าน
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ และทดสอบความน่าเชื่อถือทางสถิติแล้ว ข้อมูลที่เก็บได้คิดเป็นร้อยละ
ร้อยจากจํานวนตัวอย่างทั้งหมด สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิง
อนุมาน ได้แก่ การทดสอบสองทางการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ  
 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการออมที่สําคัญคือ เงินบําเหน็จเงินบํานาญเลี้ยงชีพข้าราชการ 
(กบข.) การลงทุนในเงินฝากธนาคาร การลงทุนหุ้นสหกรณ์ ปัจจัยด้านความพร้อมพบว่า ส่วนใหญ่
ให้ความสําคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุมีการรับรู้ ข้อมูล 
ข่าวสาร ทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ การเมือง การตลาดและการลงทุนเป็นประจํา  ข้อเสนอแนะ     
ในการศึกษาคร้ังต่อไปอาจจะการศึกษาวางแผนการเงินส่วนบุคคลในประเด็นอ่ืนๆ เช่น              
การวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม การวางแผนการลงทุนภายใต้ความเสี่ยง เป็นต้น หรืออาจ
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เปลี่ยนกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาเป็นกลุ่มที่มีปัญหาเร่ืองการวางแผนทางการเงินเพื่อหาข้อสรุปใน
การแก้ปัญหาและอาจกําหนดตัวอย่างที ่ศึกษาตามทฤษฎีวัฏจักรชีวิต เช่น วัยทํางานคนโสด        
วัยเร่ิมต้นสร้างครอบครัว วัยมีครอบครัวมีลูกแล้ว เป็นต้น 
 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู ้ศึกษาได้นํามาเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยในส่วนของการ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติแต่ต่างกันที่ผู้ศึกษาไม่ได้หาอัตราผลตอบแทนเหมือนงานวิจัยข้างต้น  และใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 
    
 Laily, Mohd & Sabri (2010) ได้ทําการสํารวจการออมเพื่อชราภาพ ของพนักงาน            
ในประเทศมาเลเซีย โดยส่งแบบสอบถามไปยังพนักงาน 2,246 คนที่ทํางานใน 23 หน่วยงาน      
โดยแยกเป็นราชการ 12 แห่ง และเอกชน 11 แห่ง ได้รับแบบสอบถามคืนประมาณร้อยละ 90.6    
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการ Binary Logistic โดยมีการออมเพื่อยามชราเป็นตัวแปรตาม ตัวแปร
อิสระประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา เชื้อชาติ สถานภาพการสมรส รายได้รวมของครัวเรือน   
การรับมือกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ความรู้ด้านการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน ผลิตภาพในการ
ทํางาน  
 ผลการศึกษาพบว่า ลูกจ้างทั้งภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่มีการออมเพื่อชราภาพ 
รายได้ไม่ใช่ตัวแปรส าคัญในการออม พฤติกรรมทางการเงินมีผลต่อโอกาสในการออม การเข้าถึง
บริการทางการเงินและความรู้เกี่ยวกับบริการทางการเงิน เป็นปัจจัยส าคัญในการออม ข้อเสนอแนะ
จากคณะผู้วิจัยก็คือ ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ด้านการเงินแก่พนักงาน 

 จากงานวิจัยดังกล่าว ผู้ศึกษาได้นํามาใช้เป็นแนวคิดในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาถึงปัจจัยที่มีความสําคัญต่อพฤติกรรมการออม ในเร่ืองของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การออม 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถนํามากําหนดสมมติฐานและ
กรอบแนวคิดในการศึกษาได้ดังนี้ 
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สมมติฐานในการศึกษา 
 
            การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษาข้าราชการกรมโยธาธิ
การและผังเมือง เป็นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้พฤติกรรมการออม
ของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองแตกต่างกัน ซึ่งอาจเนื่องจาก เพศ สถานภาพ อายุ  ระดับ
การศึกษา ระดับตําแหน่งงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจําเป็นต้องใช้สถิติที่
วัดความสัมพันธ์ของตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ และสามารถตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี ้
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับรูปแบบของการออมและการลงทุน 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการออมเพื่อวัย
เกษียณ 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของการออม 
  

กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 กรอบแนวคิดเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษา
ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังภาพที่ 4 
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ข้อมูลทั่วไป    
เพศ  สถานภาพ  อายุ  ระดับการศกึษา ระดับตําแหน่งงาน     

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    พฤติกรรมการออม 

ปัจจัยต่างๆ    รูปแบบของการออมและการลงทนุ   

1. ขนาดรายได้ในปจัจบุัน    วัตถุประสงคข์องการออม 

    1.1 รายได้ประจํา (เงนิเดอืน เงนิค่าวิชาชีพ)    สัดส่วนของการออมโดยเฉลี่ย 

    1.2 รายได้พิเศษ (ค่าล่วงเวลา คา่สอนพิเศษ ค่าบรรยายพิเศษ)      

    1.3 รายได้อื่นๆ (ดอกเบี้ย เงินปนัผล ค่าเช่า)     

2. ขนาดค่าใช้จ่ายในปัจจุบนั    

    2.1 ค่าใช้จ่ายประจําวัน (ค่าอาหาร ค่าเดนิทาง     

           ค่าสาธารณูปโภค ค่าของใช้ต่างๆ ในบ้าน)    

    2.2 ค่าเบี้ยประกนั (บ้าน รถ) 

 

  

    2.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน    

           ค่าเรียนพิเศษของบุตรและผู้ที่อยู่ในอุปการะ)    

    2.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล  

 

  

           ค่าออกกําลังกาย ค่าอาหารเสริม)   
    2.5 ค่าใช้จ่ายสังคม (เงนิช่วยงานแต่ง งานบวช เงนิช่วยงาน
ต่างๆ) 

 

  

    2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่านันทนาการ ค่าท่องเที่ยววันหยุด ค่าภาษี)              

3. ภาระหนี้สิน 

 

  

    3.1 บัตรเครดิต   

    3.2 เงินกู้ (กู้ซ้ือบ้าน กู้ซ้ือรถ กู้เพื่อลงทุนทําธุรกิจ) 

 

  

    3.3 หนี้อื่นๆ (ค่าผ่อนสินค้า)   

4. ผลตอบแทนทีจ่ะได้รบัจากการออม    

5. ความแน่นอนของระดับรายไดท้ี่คาดว่าจะได้รับหลังเกษียณอายุ    

6. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน    

7. ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุ    
8. สวัสดิการภาครัฐสําหรับผู้เกษยีณอายุ (ค่ารักษาพยาบาล  
    ค่าเล่าเรียนบุตร)    

ภาพที่ 4  กรอบแนวคิดในการศึกษา



 

บทที่ 3 
 

วิธีการศึกษา 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.1  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยการ
คํานวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรของ ข้าราชการ 
กรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งหมด 1,814 คน (กองการเจ้าหน้าที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง, 2557) 
จากที่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอนทําให้สามารถทราบตัวอย่างโดยอาศัยสูตรคํานวณ ทั้งนี้
เพื่อให้ได้ขนาดตัวอย่ างที่ เหมาะสม จึงใช้วิธีการคัดเลือกตัวอย่าง  โดยการใช้สูตรของ                 
Taro Yamane’ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2542) โดยใช้ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 สามารถคํานวณได้ดังนี้ 
 
 

n = 
N 

1+Ne2 
    
 เมื่อ n คือ  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  N คือ ขนาดประชากร 
  e คือ  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
  เมื่อแทนในสูตร ไดก้ลุ่มตัวอย่างข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
    

n = 
1,834  

= 
1,834 

= 328 
1+1,834(0.05) 2 5.59 
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 จากการคํานวณ ได้กลุ่มตัวอย่างที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จํานวน 328 คน ในการตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน           
เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่ อวัยเกษียณของ
ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี ้
 
สําหรับตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง  
มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ คําถามจะเกี่ยวกับ  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการออมของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม 
 
สําหรับตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการออมของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
มีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ คําถามเกี่ยวกับ ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม  
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับอุปสรรคและการเสนอแนะเพิ่มเติม เป็นคําถามแบบ
ปลายเปิด ไม่มีโครงร่าง และเป็นคําตอบซึ่งไม่มีการวางแผนหรือจัดแนวคําตอบไว้  
 1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตํารา และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการศึกษาจากเอกสาร หนังสือ วารสาร ระบบออนไลน์ หรือรายงานการวิจัย
ที่นักศึกษา นักวิชาการอ่ืนๆ เคยศึกษาไว้  
 
 การทดสอบเคร่ืองมือ (Pre-testing of the Instrument) โดยการทดสอบความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม จะนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มประชากรที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษา ประมาณ 30 ชุด แล้วคํานวณ โดยนําผลที่ได้มาวิเคราะห์หา
ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha-Coefficient)        
ถ้าค่าที่ได้มีความเที่ยงเท่ากับ 0.80 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่ยอมรับคือค่า 0.70 แสดงว่า แบบสอบถาม     
มีความเชื่อมั่นเพียงพอที่จะนํามาเป็นแบบสอบถามฉบับจริงต่อไป 
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              2. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยสามารถนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติได้ดังนี้ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ
กรมโยธาธิการและผังเมือง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบาย
ข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
และค่าเฉลี่ย (Mean) โดยข้อมูลทั่วไปและพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
    1. ข้อมูลทั่วไป 
     1.1 เพศ 
     1.2 สถานภาพ 
    1.3 อายุ 
    1.3 ระดับการศึกษา  
    1.4 ระดับตําแหน่งงาน  
    1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    2. พฤติกรรมการออม 
    2.1 รูปแบบการออมและการลงทุน   
     2.2 วัตถุประสงค์ของการออม 
     2.3 สัดส่วนของการออมโดยเฉลี่ย 
   วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ
ของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square)  
เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย สําหรับการคํานวณค่าไคสแควร์ 2X  มีสูตร ดังนี้ 

  
Eij

EijOij
X

r

i

c

j

2

2 
  

 โดยที่  2X   สถิติทดสอบไคสแควร์ 
              Oij    ค่าความถี่ที่ได้จากการสังเกตในแนวนอนที่ i และแนวตั้งที่ j 
             Eij      ความถี่คาดหวังในแนวนอนที่ i และแนวตั้งที่ j 
                 r      จํานวนแถว 
                 c      จํานวนสดมภ์ 

 และ Eij  
(ผลรวมในแถวนอนที่ i) (ผลรวมในแนวต้ังที่ j) 

จํานวนตัวอย่าง 
การตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ จะกําหนดให้มีตัวแปร 2 ตัว นั่นคือ ตัวแปร X และตัวแปร Y  
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โดย ตัวแปร X คือ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
        ตัวแปร Y คือ พฤติกรรมการออมของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง 
จึงตั้งสมมติฐานเพื่อการทดสอบ ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 
   H0: เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มี 
               ความสัมพันธ์กับรูปแบบการออมและการลงทุน 
        H1: เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี 
               ความสัมพันธ์กับรูปแบบการออมและการลงทุน 
สมมติฐานที่ 2 
   H0: เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มี 
               ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเงิน 
        H1: เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี 
               ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเงิน 
สมมติฐานที่ 3 
   H0: เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มี 
               ความสัมพันธ์กับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย 
        H1: เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมี 
               ความสัมพันธ์กับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย 
 
            สําหรับการทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ กําหนดให้ระดับนัยสําคัญทางสถิติ    
น้อยที่สุดที่สามารถยอมรับได้มีค่าเท่ากับ 0.05 (ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95) โดยใช้เกณฑ์ 
การตัดสินที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก คือ เมื่อค่าไคสแควร์  2X  ที่ได้จากการคํานวณมีค่ามากกว่า
ค่าไคสแควร์  2X  ที่ได้จากการเปิดตาราง  ..,2 fdX   หรือเมื่อ p- value มีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสําคัญที่กําหนด 
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โดยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ ได้แก่ 
  1. ขนาดรายได้ในปัจจุบัน 
                  1.1 รายได้ประจํา (เงินเดือน เงินค่าวิชาชีพ) 
                  1.2 รายได้พิเศษ (ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ ค่าบรรยายพิเศษ) 
                   1.3 รายได้อื่นๆ (ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า) 
  2. ขนาดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 
                   2.1 ค่าใช้จ่ายประจําวัน (ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ค่าของใช้ต่างๆ ในบ้าน) 
                   2.2 ค่าเบี้ยประกัน (บ้าน รถ) 
                   2.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน ค่าเรียนพิเศษ ของบุตรและผู้ที่อยู่ในอุปการะ) 
                   2.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าออกกําลังกาย ค่าอาหารเสริม) 
                   2.5 ค่าใช้จ่ายสังคม (เงินช่วยงานแต่ง งานบวช เงินช่วยงานต่างๆ) 
                   2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่านันทนาการ ค่าท่องเที่ยววันหยุด ค่าภาษี) 
  3. ภาระหนี้สิน 
                   3.1 บัตรเครดิต 
                   3.2 เงินกู้ (กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ กู้เพื่อลงทุนทําธุรกิจ) 
                   3.3 หนี้อ่ืนๆ (ค่าผ่อนสินค้า) 
  4. ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการออม 
  5. ความแน่นอนของระดับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับหลังเกษียณอายุ 
  6. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน 
  7. ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุ 
  8. สวัสดิการภาครัฐสําหรับผู้เกษียณอายุ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร) 
 
  จึงไดล้ําดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการออม 5 ลําดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด มีเกณฑ์การให้คะแนนตามลิเคิร์ท สเกล (Likert Scale) และหลักเกณฑ์การแปลผล ดังนี ้
การให้คะแนน 
 มีผลมากที่สุด ให้  5 คะแนน 
 มีผลมาก  ให้ 4 คะแนน  
  มีผลปานกลาง ให้  3 คะแนน 
 มีผลน้อย ให้ 2    คะแนน 
 มีผลน้อยที่สุด ให้  1 คะแนน 
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              เกณฑ์การแปลความหมายในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการนําข้อมูลมาคํานวณวิเคราะห์ 
หาค่าสถิติโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การแปลผลแบบสอบถามส่วนน้ี  
มีเกณฑ์คะแนนตามวิธีการคํานวณโดยใช้สูตรการคํานวณความกว้างของอันตรภาคชั้นมีดังนี้ 
  

       ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 
(คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด) 

จํานวนชั้น 
     

                                                                     = 
(5-1) 

= 0.8 
 

5  
 
 จากการคํานวณความกว้างของอันตรภาคชั้นดังกล่าว สามารถนํามาแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ย
แต่ละช่วงเท่าๆ กัน เพื่อนมาแปลผลของค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ช่วงคะแนนเท่ากัน (Class Interval) ดังนี ้
  ระดับปัจจัยที่มีผล ระดับค่าเฉลี่ย 
 มากที่สุด   4.21-5.00 
 มาก    3.41-4.20 
  ปานกลาง   2.61-3.40 
 น้อย   1.81-2.60 
  น้อยที่สุด 1.00-1.80  
 



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามของงานวิจัย เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของงานวิจัย ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลโดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 328 ตัวอย่าง        
โดยแบ่งรายละเอียดของแบบสอบถามเป็น 4 ส่วนคือ ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง    
ส่วนที ่2) พฤติกรรมการออม ส่วนที่ 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม ส่วนที่ 4) อุปสรรคและ
การเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเชิงพรรณนา ออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2) พฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ 
3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออม 

       เพื่อวัยเกษียณ 
4) สํารวจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ 

 
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  จากการสํารวจและรวบรวมข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 328 คน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 
4.1 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เพศ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 171 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 52.1 เพศหญิง
จํานวน 157 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 47.9 

สถานภาพ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสจํานวน 190 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.9 
รองลงมาสถานภาพโสดจํานวน 120 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 36.6 สถานภาพหย่าร้างจํานวน 14 คน  
คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.3 และสถานภาพเป็นหม้ายจํานวน 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.2  
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อายุ 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 40-49 ปี จํานวน 109 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.2 
รองลงมามีอายุ 30-39 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 28.4  อายุ 50-59 ปี จํานวน 91 คน       
คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.7 อายุน้อยกว่า 30 ปี จํานวน 33 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.1 และกลุ่ม
ตัวอย่างที่น้อยที่สุดมีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีจํานวน 2 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.6  

ระดับการศึกษา 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จํานวน 211 คน คิดเป็น
อัตราร้อยละ 64.3 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 79 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.1 
ระดับปวช./ปวส. จํานวน 31 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.5 และระดับปริญญาเอกจํานวน 7 คน       
คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.1 

ระดับต าแหน่งงาน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตําแหน่งงานในระดับปฏิบัติการ จํานวน 76 คน คิดเป็นอัตราร้อย
ละ 23.2 รองลงมามีตําแหน่งงานในระดับชํานาญงาน จํานวน 71 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 21.6 
ระดับชํานาญการ จํานวน 66 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.1 ระดับ ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน  
41 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 12.5 ระดับปฏิบัติงาน จํานวน 38 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.6 ระดับ
อาวุโส จํานวน 24 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 7.3 ระดับเชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 
1.8 ระดับอํานวยการ จํานวน 4 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.2 และระดับบริหาร จํานวน 2 คน คิดเป็น
อัตราร้อยละ 0.6 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 20,001 - 30,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 
38.1 รองลงมามีรายได้ 10,000 – 20,000 บาท จํานวน 91 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 27.7 มีรายได้ 
30,001 – 40,000  บาท จํานวน 64 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.5 มีรายได้ 40,001 – 50,000  บาท 
จํานวน 34 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 10.4 มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป จํานวน 11 คน คิดเป็น
อัตราร้อยละ3.4 และมีรายได้ น้อยกว่า 10,000  บาท จํานวน 3 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.9 
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ตารางท่ี 4.1  จ านวนและอัตราร้อยละของข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
                                                                                                                                           (n=328) 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
   ชาย 171 52.1 
   หญิง 157 47.9 
   รวม 328 100 
สถานภาพ   
   โสด 120 36.6 
   สมรส 190 57.9 
   หย่าร้าง 14 4.3 
   เป็นหม้าย 4 1.2 
   รวม 328 100 
อายุ   
    ต่ํากว่า 30 ปี 33 10.1 
   30-39 ปี 93 28.4 
   40-49 ปี 109 33.2 
   50-59 ปี 91 27.7 
   60 ปีขึ้นไป 2 0.6 
   รวม 328 100 
ระดับการศึกษา   
   ปวช./ปวส. 31 9.5 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 211 64.3 
   ปริญญาโท 79 24.1 
   ปริญญาเอก 7 2.1 
   รวม 328 100 
ระดับต าแหน่งงาน   
   บริหาร 2 0.6 
   อํานวยการ 4 1.2 
   เชี่ยวชาญ 6 1.8 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)                                                                                                                                                                 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน (คน) ร้อยละ 
   ชํานาญการพิเศษ 41 12.5 
   ชํานาญการ 66 20.1 
   ปฏิบัติการ 76 23.2 
   อาวุโส 24 7.3 
   ชํานาญงาน 71 21.6 
   ปฏิบัติงาน 38 11.6 
   รวม 328 100.0 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
   ต่ํากว่า 10,000 บาท 3 0.9 
   10,000 – 20,000 บาท 91 27.7 
   20,001 – 30,000 บาท 125 38.1 
   30,001 – 40,000 บาท 64 19.5 
   40,001 – 50,000 บาท 34 10.4 
   มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 11 3.4 
   รวม 328 100.0 

ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
2. พฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ 
  จากการสํารวจและรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ ได้แก่ 
รูปแบบการออมและการลงทุน วัตถุประสงค์ของการออม และสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย
ในแต่ละเดือน ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 328 คน สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.2 ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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รูปแบบการออมและการลงทุน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมและการลงทุนมากกว่า 1 รูปแบบ โดยส่วนมากจะ
เลือกการออมและการลงทุนในรูปของหุ้นสหกรณ์ จํานวน 279 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 31.5 
รองลงมาเป็นรูปแบบของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ จํานวน 172 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 
19.5 รูปแบบของเงินฝากประจํา จํานวน 130 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 14.7 รูปแบบของการทํา
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ จํานวน 103 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.6 รูปแบบของที่ดินและ      
สิ่งปลูกสร้าง จํานวน 71 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 8 รูปแบบของทองคํา จํานวน 41 คน คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 4.6 รูปแบบของหุ้น/หลักทรัพย์ จํานวน 29 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.3 รูปแบบของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ จํานวน 21 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.4 รูปแบบของพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง 
จํานวน 16 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.8 รูปแบบของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จํานวน 14 คน    
คิดเป็นอัตราร้อยละ 1.6 และรูปแบบของกองทุนการออมแห่งชาติ จํานวน 9 คน คิดเป็นอัตรา     
ร้อยละ 1 

วัตถุประสงค์ของการออม 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ของการออมมากกว่า 1 วัตถุประสงค์ โดยส่วนมากจะ
มีวัตถุประสงค์ของการออมเพื่อใช้ยามเกษียณอายุ จํานวน 237 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 25 รองลงมา
เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน จํานวน 229 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.1 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล
สุขภาพเมื่อเกษียณอายุ จํานวน 173 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.2 เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 
จํานวน 172 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 18.1 เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว จํานวน 132 คน 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 13.9 และอ่ืนๆ เช่น เพื่อการท่องเที่ยว ทําบุญ อีก จํานวน 7 คน คิดเป็นอัตราร้อย
ละ 0.7 

สัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน 
  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสัดส่วนเงินออม ไม่ได้กําหนดแน่นอน ออมตามเงินที่เหลือจากการ
ใช้จ่าย จํานวน 127 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.7 รองลงมามีสัดส่วนเงินออม 10-20% ของรายได้ 
จํานวน 92 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 28 มีสัดส่วนเงินออม น้อยกว่า 10% ของรายได้ จํานวน 66 คน 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 20.1 มีสัดส่วนเงินออม 21-30% ของรายได้ จํานวน 27 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 
8.2 และมีสัดส่วนเงินออม มากกว่า 30% ของรายได้ จํานวน 15 คน คิดเป็นอัตราร้อยละ 4.6  
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ตารางท่ี 4.2   จ านวนและอัตราร้อยละของพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                                                                    (n=328) 

พฤติกรรมการออม จํานวน (คน) ร้อยละ 
รูปแบบการออมและการลงทุน   
   หุ้นสหกรณ์ 279 31.5 
   เงินฝากประจํา 130 14.7 
   หุ้น/หลักทรัพย์ 29 3.3 
   การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 103 11.6 
   กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 21 2.4 
   กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 14 1.6 
   กองทุนการออมแห่งชาติ 9 1.0 
   กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 172 19.5 
   ทองคํา 41 4.6 
   ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 71 8.0 
   พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง    16 1.8 
   รวม 885 100.0 
วัตถุประสงค์ในการออมเงิน   
   เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 172 18.1 
   เก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 229 24.1 
   เพื่อใช้ยามเกษียณอายุ 237 25.0 
   เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 132 13.9 
   เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ 173 18.2 
   อ่ืนๆ 7 0.7 
   รวม 950 100.0 
สัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน   
    ไม่ได้กําหนดแน่นอน ออมตามเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย 128 39.0 
    ต่ํากว่า 10% ของรายได้ 66 20.1 
   10 – 20% ของรายได้ 92 28.0 
   21 – 30% ของรายได้ 27 8.2 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)   
พฤติกรรมการออม จํานวน (คน) ร้อยละ 
   มากกว่า 30% ของรายได้ 15 4.6 
   รวม 328 100.0 

ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ  
 จากการสํารวจสามารถนําข้อมูลมาทดสอบเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
กับพฤติกรรมการออม ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์(2) ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ
ร้อยละ 95 ซึ่งผลการทดสอบ มีรายละเอียดดังน้ี 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมี
ความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้นสหกรณอ์ย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
 ในรูปแบบหุ้นสหกรณ์  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 0.020 0.888 
สถานภาพ 4.587 0.205 
อายุ 11.444 **0.022 
ระดับการศึกษา 7.598 0.055 
ระดับตําแหน่งงาน 13.243 0.104 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 9.113 0.105 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ 
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณ
ได้ 0.022 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น อายุมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบ   
หุ้นสหกรณ์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปี 30-39 ปี 
40-49 ปี 50-59 และ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้นสหกรณ์      
คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.67 83.87 87.16 90.11 และ 100 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากขึ้น 
มีแนวโน้มที่จะเลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้นสหกรณ์มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุน้อย  
ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ 

อายุ 
การออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้นสหกรณ์ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 30 ปี 
11 22 33 

(33.33) (66.67) (100) 

30 – 39 ปี 
15 78 93 

(16.13) (83.87) (100) 

40 – 49 ปี 
14 95 109 

(12.84) (87.16) (100) 

50 – 59 ปี 
9 82 91 

(9.89) (90.11) (100) 

60 ปีขึ้นไป 
0 2 2 

(0) (100) (100) 

รวม 
49 279 328 

(14.94) (85.06) (100) 
Chi-Square = 11.444, Significance = 0.022 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจ า 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
และระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจําอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อ่ืนๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางท่ี  4.5  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
                      ในรูปแบบเงินฝากประจํา 
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 0.077 0.782 
สถานภาพ 4.499 0.212 
อายุ 7.453 0.114 
ระดับการศึกษา 19.055 **0.000 
ระดับตําแหน่งงาน 19.704 **0.012 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3.074 0.689 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการออมและการลงทุนในรูปแบบเงิน
ฝากประจํา จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า           ค่า
นัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ   การ
ออมและการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ  กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับ ปวช./ปวส. และระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ไม่เลือกการ
ออมและการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจํา คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.97 และ 66.82  ตามลําดับ ส่วน
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่เลือกการออมและการ
ลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจํา คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.49 และ 57.14 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่
มีระดับการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะเลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจํามากกว่า
กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่ํากว่า ดังแสดงในตารางที ่4.6 
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ตารางท่ี 4.6  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการออมและการลงทุน 
                     ในรูปแบบเงินฝากประจํา 

ระดับการศึกษา 
การออมและการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจํา 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ปวช./ปวส. 
22 9 31 

(70.97) (29.03) (100) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
141 70 211 

(66.82) (33.18) (100) 

ปริญญาโท 
32 47 79 

(40.51) (59.49) (100) 

ปริญญาเอก 
3 4 7 

(42.86) (57.14) (100) 

รวม 
198 130 328 

(60.37) (39.63) (100) 
Chi-Square = 19.055, Significance = 0.000 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน               
ในรูปแบบเงินฝากประจํา จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.012 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่งงาน                     
มีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหาร ระดับอํานวยการ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ไม่เลือก  
การออมและการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจํา คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 75 56.10  66.67 62.50 
70.42 68.42 ตามลําดับ ส่วนระดับเชี่ยวชาญ และระดับปฏิบัติการส่วนใหญ่เลือกการออมและ     
การลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจํา คิดเป็นอัตราร้อยละ 55.26 และ 83.33 ตามลําดับ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานในระดับเชี่ยวชาญจะเลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจํา
มากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.7 
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ตารางท่ี 4.7  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน 
                     ในรูปแบบเงินฝากประจํา 

ระดับตําแหน่งงาน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบเงินฝากประจํา 

ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
2 0 2 

(100) (0) (100) 

อํานวยการ 
3 1 4 

(75) (25) (100) 

เชี่ยวชาญ 
1 5 6 

(16.67) (83.33) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
23 18 41 

(56.10) (43.90) (100) 

ชํานาญการ 
44 22 66 

(66.67) (33.33) (100) 

ปฏิบัติการ 
34 42 76 

(44.74) (55.26) (100) 

อาวุโส 
15 9 24 

(62.50) (37.50) (100) 

ชํานาญงาน 
50 21 71 

(70.42) (29.58) (100) 

ปฏิบัติงาน 
26 12 38 

(68.42) (31.58) (100) 

รวม 
198 130 328 

(60.37) (39.63) (100) 
Chi-Square = 19.704, Significance = 0.012 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์ 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา
และระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
อ่ืนๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4.8 
 
ตารางท่ี 4.8  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
                     ในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 0.536 0.464 
สถานภาพ 1.022 0.796 
อายุ 2.224 0.695 
ระดับการศึกษา 17.681 **0.001 
ระดับตําแหน่งงาน 28.464 **0.000 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 8.732 0.112 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/
หลักทรัพย์ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า               
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ
การออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปวช./ปวส. ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์ คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 96.77 94.79 79.75 และ 85.71 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
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ตารางท่ี 4.9  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการออมและการลงทุน 
                     ในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์ 

ระดับการศึกษา 
การออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ปวช./ปวส. 
30 1 31 

(96.77) (3.23) (100) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
200 11 211 

(94.79) (5.21) (100) 

ปริญญาโท 
63 16 79 

(79.75) (20.25) (100) 

ปริญญาเอก 
6 1 7 

(85.71) (14.29) (100) 

รวม 
299 29 328 

(91.16) (8.84) (100) 
Chi-Square = 17.681, Significance = 0.001 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน                  
ในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่า ค่านัยสําคัญที ่คํานวณได้ 0.000 ซึ ่งมีค ่าน้อยกว่า  0.05 ดังนั ้น ระดับตําแหน่งงาน                 
มีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ที ่ระดับ 0.05 นั ่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหารและระดับเชี่ยวชาญเลือกและ       
ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์ เท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ระดับ
อํานวยการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน 
และระดับปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์  คิดเป็น
อัตราร้อยละ 75 80.49 92.42 92.11 95.83 95.78 และ 93.37 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่ง
งานระดับบริหารและระดับเชี่ยวชาญเลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์        
มากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.10 
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ตารางท่ี 4.10  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์ 

ระดับตําแหน่งงาน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบหุ้น/หลักทรัพย์ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
1 1 2 

(50) (50) (100) 

อํานวยการ 
3 1 4 

(75) (25) (100) 

เชี่ยวชาญ 
3 3 6 

(50) (50) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
33 8 41 

(80.49) (19.51) (100) 

ชํานาญการ 
61 5 66 

(92.42) (7.58) (100) 

ปฏิบัติการ 
70 6 76 

(92.11) (7.89) (100) 

อาวุโส 
23 1 24 

(95.83) (4.17) (100) 

ชํานาญงาน 
68 3 71 

(95.78) (4.22) (100) 

ปฏิบัติงาน 
37 1 38 

(93.37) (2.63) (100) 

รวม 
299 29 328 

(91.16) (8.84) (100) 
Chi-Square = 28.464, Significance = 0.000 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบการท าประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพย์ 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านได้แก่ เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มีความสัมพันธ์กับ
การออมและการลงทุนในรูปแบบการทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ   
ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบการทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 0.164 0.686 
สถานภาพ 2.833 0.418 
อายุ 7.374 0.117 
ระดับการศึกษา 1.348 0.718 
ระดับตําแหน่งงาน 12.591 0.127 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7.340 0.197 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ        
มีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4.12 
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ตารางท่ี 4.12  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 0.183 0.669 
สถานภาพ 8.477 **0.037 
อายุ 2.851 0.583 
ระดับการศึกษา 6.354 0.096 
ระดับตําแหน่งงาน 12.559 0.128 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5.449 0.364 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า          
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.037 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น สถานภาพมีความสัมพันธ์กับการออม
และการลงทุนในรูปแบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ   
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด สมรส หย่าร้าง และเป็นหม้าย ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและ     
การลงทุนในรูปแบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.33 95.26 78.57 และ 75 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.13 
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ตารางท่ี 4.13  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

สถานภาพ 
การออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

โสด 
112 8 120 

(93.33) (6.67) (100) 

สมรส 
181 9 190 

(95.26) (4.74) (100) 

หย่าร้าง 
11 3 14 

(78.57) (21.43) (100) 

เป็นหม้าย 
3 1 4 

(75) (25) (100) 

รวม 
307 21 328 

(93.60) (6.40) (100) 
Chi-Square = 8.477, Significance = 0.037 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนรวม             
เพื่อการเลี้ยงชีพ 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพและ
ระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 0.865 0.352 
สถานภาพ 12.358 **0.006 
อายุ 1.908 0.753 
ระดับการศึกษา 3.089 0.378 
ระดับตําแหน่งงาน 17.865 **0.022 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 2.480 0.779 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่า
นัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น สถานภาพมีความสัมพันธ์กับการออม
และการลงทุนในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด สมรส หย่าร้าง และเป็นหม้าย ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการ
ลงทุนในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คิดเป็นอัตราร้อยละ 98.33 95.26 78.57 และ 100 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.15 
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ตารางท่ี 4.15  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

สถานภาพ 
การออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

โสด 
118 2 120 

(98.33) (1.67) (100) 

สมรส 
181 9 190 

(95.26) (4.74) (100) 

หย่าร้าง 
11 3 14 

(78.57) (21.43) (100) 

เป็นหม้าย 
4 0 4 

(100) (0) (100) 

รวม 
314 14 328 

(95.73) (4.27) (100) 
Chi-Square = 12.358, Significance = 0.006 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน             
ในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.022 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่งงาน
มีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหารและระดับเชี่ยวชาญเลือก
และไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเท่ากัน คิดเป็นอัตรา  
ร้อยละ 50 ระดับอํานวยการ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับ
อาวุโส ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ คิดเป็นอัตราร้อยละ 75 80.49 92.42 92.11 95.83 95.78 และ 93.37 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.16 
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ตารางท่ี 4.16  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ระดับตําแหน่งงาน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
1 1 2 

(50) (50) (100) 

อํานวยการ 
4 0 4 

(75) (25) (100) 

เชี่ยวชาญ 
5 1 6 

(50) (50) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
37 4 41 

(80.49) (19.51) (100) 

ชํานาญการ 
64 2 66 

(92.42) (7.58) (100) 

ปฏิบัติการ 
69 7 76 

(92.11) (7.89) (100) 

อาวุโส 
23 1 24 

(95.83) (4.17) (100) 

ชํานาญงาน 
69 2 71 

(95.78) (4.22) (100) 

ปฏิบัติงาน 
35 3 38 

(93.37) (2.63) (100) 

รวม 
307 21 328 

(93.60) (6.40) (100) 
Chi-Square = 17.865, Significance = 0.022 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติ 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศและระดับ
ตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4.17 
 
ตารางท่ี 4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
                      ในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติ  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 2.439 0.118 
สถานภาพ 8.865 **0.031 
อายุ 1.834 0.766 
ระดับการศึกษา 1.346 0.718 
ระดับตําแหน่งงาน 39.290 **0.000 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5.837 0.322 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการออมและการลงทุนในรูปแบบ
กองทุนการออมแห่งชาติ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.031 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น สถานภาพมีความสัมพันธ์กับ 
การออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด สมรส หย่าร้าง และเป็นหม้ายส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและ
การลงทุนในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติ คิดเป็นอัตราร้อยละ 99.17 96.84 85.71 และ 100 
ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.18 
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ตารางท่ี 4.18  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติ 

สถานภาพ 
การออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

โสด 
119 1 120 

(99.17) (0.83) (100) 

สมรส 
184 6 190 

(96.84) (3.16) (100) 

หย่าร้าง 
12 2 14 

(85.71) (14.29) (100) 

เป็นหม้าย 
4 0 4 

(100) (0) (100) 

รวม 
319 9 328 

(97.26) (2.74) (100) 
Chi-Square = 17.865, Significance = 0.022 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 

 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน             
ในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์  ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่ง
งานมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหาร ระดับอํานวยการ        
ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส          
ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุน
การออมแห่งชาติ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 75 66.67 100 100 94.74 91.67 100 และ 100 ตามลําดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 4.19 
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ตารางท่ี 4.19  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติ 

ระดับตําแหน่งงาน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนการออมแห่งชาติ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
2 0 2 

(100) (0) (100) 

อํานวยการ 
3 1 4 

(75) (25) (100) 

เชี่ยวชาญ 
4 2 6 

(66.67) (33.33) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
41 0 41 

(100) (0) (100) 

ชํานาญการ 
66 0 66 

(100) (0) (100) 

ปฏิบัติการ 
72 4 76 

(94.74) (5.26) (100) 

อาวุโส 
22 2 24 

(91.67) (8.33) (100) 

ชํานาญงาน 
71 0 71 

(100) (0) (100) 

ปฏิบัติงาน 
38 0 38 

(100) (0) (100) 

รวม 
319 9 328 

(97.26) (2.74) (100) 
Chi-Square = 39.290, Significance = 0.000 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ       
ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนๆ ได้แก่ สถานภาพ อายุ และระดับการศึกษา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.20 

ตารางท่ี 4.20  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 6.287 **0.012 
สถานภาพ 0.505 0.918 
อายุ 7.697 0.103 
ระดับการศึกษา 0.209 0.976 
ระดับตําแหน่งงาน 29.896 **0.000 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20.005 **0.001 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 

 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.012 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น เพศมีความสัมพันธ์กับการออม
และการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างเพศชายและเพศหญิงส่วนใหญ่เลือกการออมการลงทุนในรูปแบบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.06 ละ 52.44 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชาย
จะเลือกการออมการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการมากกว่าเพศหญิง ดังแสดง
ในตารางที่ 4.21 
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ตารางท่ี 4.21  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

เพศ 
การออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ชาย 
70 101 171 

(40.94) (59.06) (100) 

หญิง 
86 71 157 

(54.78) (45.22) (100) 

รวม 
156 172 328 

(47.56) (52.44) (100) 
Chi-Square = 6.287, Significance = 0.012 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน             
ในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์          
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับ
ตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหาร 
ระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 65.79 และ 57.89 ตามลําดับ  ระดับอํานวยการ
และระดับอาวุโสเลือกและไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการเท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ส่วนระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ 
และระดับชํานาญงาน ส่วนใหญ่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 75.61 59.09 และ 56.34 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
ตําแหน่งงานระดับเชี่ยวชาญเลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.22 
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ตารางท่ี 4.22  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ  

ระดับตําแหน่งงาน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
  

ไม่เลือก เลือก รวม 

บรหิาร 
2 0 2 

(100) (0) (100) 

อํานวยการ 
2 2 4 

(50) (50) (100) 

เชี่ยวชาญ 
0 6 6 

(0) (100) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
10 31 41 

(24.39) (75.61) (100) 

ชํานาญการ 
27 39 66 

(40.91) (59.09) (100) 

ปฏิบัติการ 
50 26 76 

(65.79) (34.21) (100) 

อาวุโส 
12 12 24 

(50) (50) (100) 

ชํานาญงาน 
31 40 71 

(43.66) (56.34) (100) 

ปฏิบัติงาน 
22 16 38 

(57.89) (42.11) (100) 

รวม 
156 172 328 

(47.56) (52.44) (100) 
Chi-Square = 29.896, Significance = 0.000 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการออมและการลงทุน          
ในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์          
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 
10,000 บาท 10,000-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและ          
การลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 59.95 52.80 
ตามลําดับ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท และมากกว่า    
50,000 บาท ขึ้นไป ส่วนใหญ่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.81 73.53 และ 90.91 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาท ขึ้นไปเลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.23 
 
ตารางท่ี 4.23  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 
3 0 3 

(100) (0) (100) 

10,000 – 20,000 บาท 
50 41 91 

(54.95) (45.05) (100) 

20,001 – 30,000 บาท 
66 59 125 

(52.8) (47.2) (100) 

30,001 – 40,000 บาท 
27 37 64 

(42.19) (57.81) (100) 

40,001 – 50,000 บาท 
9 25 34 

(26.47) (73.53) (100) 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

ไม่เลือก เลือก รวม 
มากกว่า 50,000 บาท
ขึ้นไป 

1 10 11 
(9.09) (90.91) (100) 

รวม 
156 172 328 

(47.56) (52.44) (100) 
Chi-Square = 20.005, Significance = 0.001 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบทองค า 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับ
การศึกษาและระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบทองคําอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล     
ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ดังแสดงในตารางที่ 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
 ในรูปแบบทองคํา  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 0.295 0.587 
สถานภาพ 0.836 0.841 
อายุ 11.465 **0.022 
ระดับการศึกษา 10.326 **0.016 
ระดับตําแหน่งงาน 15.649 **0.048 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3.648 0.601 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการออมและการลงทุนในรูปแบบทองคํา     
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญ                
ที่คํานวณได้ 0.022 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น อายุมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุน      
ในรูปแบบทองคําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปี  
30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบ
ทองคํา คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.73 88.17 85.32 94.51 และ 100 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการออมและการลงทุนในรูปแบบทองคํา 

อายุ 
การออมและการลงทุนในรูปแบบทองคํา 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 30 ปี 
24 9 33 

(72.73) (27.27) (100) 

30 – 39 ปี 
82 11 93 

(88.17) (11.83) (100) 

40 – 49 ปี 
93 16 109 

(85.32) (14.68) (100) 

50 – 59 ปี 
86 5 91 

(94.51) (5.49) (100) 

60 ปีขึ้นไป 
2 0 2 

(100) (0) (100) 

รวม 
287 41 328 

(87.5) (12.5) (100) 
Chi-Square = 11.465, Significance = 0.022 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการออมและการลงทุนในรูปแบบ
ทองคํา จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญ    
ที่คํานวณได้ 0.016 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการออมและ  
การลงทุนในรูปแบบทองคําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษา
ระดับปวช./ปวส. ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่
ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบทองคํา คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.55 90.52 78.48 และ 
71.43 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.26 
 
ตารางที่ 4.26  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการออมและการลงทุนในรูปแบบทองคํา 

ระดับการศึกษา 
การออมและการลงทุนในรูปแบบทองคํา 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ปวช./ปวส. 
29 2 31 

(93.55) (6.45) (100) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
191 20 211 

(90.52) (9.48) (100) 

ปริญญาโท 
62 17 79 

(78.48) (21.52) (100) 

ปริญญาเอก 
5 2 7 

(71.43) (28.57) (100) 

รวม 
287 41 328 

(87.50) (12.50) (100) 
Chi-Square = 10.326, Significance = 0.016 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน            
ในรูปแบบทองคํา จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า     
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.048 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับ
การออมและการลงทุนในรูปแบบทองคําอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่าง
ที่มีตําแน่งงานระดับบริหารและระดับอํานวยการเลือกและไม่เลือกการออมและการลงทุน            
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ในรูปแบบทองคําเท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ส่วนระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับ
ชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่       
ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบทองคํา คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 85.37 89.39 88.16 91.67 
92.96 และ 76.32 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบทองคํา 

ระดับตําแหน่งงาน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบทองคํา 

ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
1 1 2 

(50) (50) (100) 

อํานวยการ 
2 2 4 

(50) (50) (100) 

เชี่ยวชาญ 
6 0 6 

(100) (0) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
35 6 41 

(85.37) (14.63) (100) 

ชํานาญการ 
59 7 66 

(89.39) (10.61) (100) 

ปฏิบัติการ 
67 9 76 

(88.16) (11.84) (100) 

อาวุโส 
22 2 24 

(91.67) (8.33) (100) 

ชํานาญงาน 
66 5 71 

(92.96) (7.04) (100) 

ปฏิบัติงาน 
29 9 38 

(76.32) (23.68) (100) 

รวม 
287 41 328 

(87.50) (12.50) (100) 
Chi-Square = 15.649, Significance = 0.048 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบท่ีดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการออม
และการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ดังแสดงในตารางที่ 4.28 
 
ตารางท่ี 4.28  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 2.580 0.108 
สถานภาพ 13.526 **0.004 
อายุ 13.335 **0.010 
ระดับการศึกษา 9.185 **0.027 
ระดับตําแหน่งงาน 30.892 **0.000 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18.588 **0.002 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/
สิ่งปลูกสร้าง จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์  ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า             
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น สถานภาพมีความสัมพันธ์กับการออม
และการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ          
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด สมรส และหย่าร้าง ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุน       
ในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นอัตราร้อยละ 86.67 74.21 และ 78.57 ตามลําดับ สถานภาพ
เป็นหม้ายส่วนใหญ่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง  คิดเป็นอัตรา        
ร้อยละ 75 ดังแสดงในตารางที่ 4.29 
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ตารางท่ี 4.29  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 

สถานภาพ 
การออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 

ไม่เลือก เลือก รวม 

โสด 
104 16 120 

(86.67) (13.33) (100) 

สมรส 
141 49 190 

(74.21) (25.79) (100) 

หย่าร้าง 
11 3 14 

(78.57) (21.43) (100) 

เป็นหม้าย 
1 3 4 

(25) (75) (100) 

รวม 
257 71 328 

(78.35) (21.65) (100) 
Chi-Square = 13.526, Significance = 0.004 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการออมและการลงทุนในรูปแบบ ที่ดิน/         
สิ่งปลูกสร้าง จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า             
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น อายุมีความสัมพันธ์กับการออมและ 
การลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและลงทุนใน
รูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นอัตราร้อยละ 90.91 87.10 69.72 และ 75.82 ตามลําดับ ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เลือกและไม่เลือกการออมและลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง
เท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50   ดังแสดงในตารางที่ 4.30 
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ตารางท่ี 4.30  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 

อายุ 
การออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 30 ปี 
30 3 33 

(90.91) (9.09) (100) 

30 – 39 ปี 
81 12 93 

(8.10) (12.90) (100) 

40 – 49 ปี 
76 33 109 

(69.72) (30.28) (100) 

50 – 59 ปี 
69 22 91 

(75.82) (24.18) (100) 

60 ปีขึ้นไป 
1 1 2 

(50) (50) (100) 

รวม 
257 71 328 

(78.35) (21.65) (100) 
Chi-Square = 13.335, Significance = 0.010 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการออมและการลงทุนในรูปแบบ
ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า    
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.027 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับ   
การออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปวช./ปวส. ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ระดับปริญญาโท และ
ระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 80.65 81.52 67.09 และ 100 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.31 
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ตารางท่ี 4.31  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 

ระดับการศึกษา 
การออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
ไม่เลือก เลือก รวม 

ปวช./ปวส. 
25 6 31 

(80.65) (19.35) (100) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
172 39 211 

(81.52) (18.48) (100) 

ปริญญาโท 
53 26 79 

(67.09) (32.91) (100) 

ปริญญาเอก 
7 0 7 

(100) (0) (100) 

รวม 
257 71 328 

(78.35) (21.65) (100) 
Chi-Square = 9.185, Significance = 0.027 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน             
ในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่งงาน                     
มีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหาร ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการ
พิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน และระดั บปฏิบัติงาน  
ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 
100 73.17 72.73 88.16 62.50 76.06 และ 92.11 ตามลําดับ  ส่วนระดับอํานวยการส่วนใหญ่เลือกการ
ออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ดังแสดงในตารางที่ 4.32 
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ตารางท่ี 4.32  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 

ระดับตําแหน่งงาน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
2 0 2 

(100) (0) (100) 

อํานวยการ 
0 4 4 

(0) (100) (100) 

เชี่ยวชาญ 
6 0 6 

(100) (0) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
30 11 41 

(73.17) (26.83) (100) 

ชํานาญการ 
48 18 66 

(72.73) (27.27) (100) 

ปฏิบัติการ 
67 9 76 

(88.16) (11.84) (100) 

อาวุโส 
15 9 24 

(62.5) (37.50) (100) 

ชํานาญงาน 
54 17 71 

(76.06) (23.94) (100) 

ปฏิบัติงาน 
35 3 38 

(92.11) (7.89) (100) 

รวม 
257 71 328 

(78.35) (21.65) (100) 

Chi-Square = 30.892, Significance = 0.000 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการออมและการลงทุน          
ในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน                   
มีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000 – 20,000 บาท 
20,001 – 30,000 บาท 30,001 – 40,000 บาท 40,001 – 50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 
ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้างคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 
90.11 72.20 70.31 58.82 และ 72.73 ดังแสดงในตารางที่ 4.33 
 
ตารางท่ี 4.33  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 
3 0 3 

(100) (0) (100) 

10,000 – 20,000 บาท 
82 9 91 

(90.11) (9.89) (100) 

20,001 – 30,000 บาท 
99 26 125 

(72.20) (20.80) (100) 

30,001 – 40,000 บาท 
45 19 64 

(70.31) (29.69) (100) 

40,001 – 50,000 บาท 
20 14 34 

(58.82) (41.18) (100) 
มากกว่า 50,000 บาท
ขึ้นไป 

8 3 11 
(72.73) (27.27) (100) 

รวม 
257 71 328 

(78.35) (21.65) (100) 

Chi-Square = 18.588, Significance = 0.002 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุนในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ       
ระดับการศึกษา และระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบ
พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน          
ดังแสดงในตารางที่ 4.34 
 
ตารางท่ี 4.34 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับการออมและการลงทุน 
 ในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 1.861 0.173 
สถานภาพ 1.394 0.707 
อายุ 10.061 **0.039 
ระดับการศึกษา 8.090 **0.044 
ระดับตําแหน่งงาน 26.892 **0.001 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 7.637 0.177 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการออมและการลงทุนในรูปแบบพันธบัตร
รัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า    
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.039 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น อายุมีความสัมพันธ์กับการออมและ 
การลงทุนในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ  
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปี 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและ
ลงทุนในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง คิดเป็นอัตราร้อยละ 93.94 94.62 97.25 และ 94.51 
ตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เลือกและไม่เลือกการออมและลงทุนในรูปแบบ
พันธบัตรรัฐบาล/ต๋ัวเงินคลังเท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ดังแสดงในตารางที่ 4.35 
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ตารางท่ี 4.35  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการออมและการลงทุนในรูปแบบ 
                         พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง 

อายุ 
การออมและการลงทุนในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 30 ปี 
31 2 33 

(93.94) (6.06) (100) 

30 – 39 ปี 
88 5 93 

(94.62) (5.38) (100) 

40 – 49 ปี 
106 3 109 

(97.25) (2.75) (100) 

50 – 59 ปี 
86 5 91 

(94.51) (5.49) (100) 

60 ปีขึ้นไป 
1 1 2 

(50) (50) (100) 

รวม 
312 16 328 

(95.12) (4.88) (100) 
Chi-Square = 10.061, Significance = 0.039 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการออมและการลงทุนในรูปแบบ
พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.044 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์
กับการออมและการลงทุนในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปวช./ปวส. ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบ
พันธบัตรรัฐบาล/ต๋ัวเงินคลัง คิดเป็นอัตราร้อยละ 96.77 97.16 89.87 และ 85.71 ตามลําดับ ดังแสดง
ในตารางที่ 4.36 
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ตารางท่ี 4.36  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ต๋ัวเงินคลัง 

ระดับการศึกษา 
การออมและการลงทุนในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ปวช./ปวส. 
30 1 31 

(96.77) (3.23) (100) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
205 6 211 

(97.16) (2.84) (100) 

ปริญญาโท 
71 8 79 

(89.87) (10.13) (100) 

ปริญญาเอก 
6 1 7 

(85.71) (14.29) (100) 

รวม 
312 16 328 

(95.12) (4.88) (100) 
Chi-Square = 8.090, Significance = 0.044 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 

 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่ งงานกับการออมและการลงทุน            
ในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่ง
งานมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบ พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลังอย่าง             
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหารเลือกและ        
ไม่เลือกการออมและการลงทุนในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ต๋ัวเงินคลังเท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 
ส่วนระดับอํานวยการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ 
ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ไม่เลือกการออมและการลงทุน    
ในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง คิดเป็นอัตราร้อยละ 75 66.67 95.12 92.42 97.37 100 97.18 
และ 97.37 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.37 
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ตารางท่ี 4.37  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับการออมและการลงทุน 
                       ในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง 

ระดับตําแหน่งงาน 
การออมและการลงทุนในรูปแบบพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง 

ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
1 1 2 

(50) (50) (100) 

อํานวยการ 
3 1 4 

(75) (25) (100) 

เชี่ยวชาญ 
4 2 6 

(66.67) (3.33) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
39 2 41 

(95.12) (4.88) (100) 

ชํานาญการ 
61 5 66 

(92.42) (7.58) (100) 

ปฏิบัติการ 
74 2 76 

(97.37) (2.63) (100) 

อาวุโส 
24 0 24 

(100) (0) (100) 

ชํานาญงาน 
69 2 71 

(97.18) (2.82) (100) 

ปฏิบัติงาน 
37 1 38 

(97.37) (2.63) (100) 

รวม 
312 16 328 

(87.50) (4.88) (100) 

Chi-Square = 26.892, Significance = 0.001 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุน 
ในอนาคต 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ 
ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์      
ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น       
ร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุและเพศ ดังแสดงในตารางที่ 4.38 
 
ตารางท่ี 4.38  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 0.543 0.461 
สถานภาพ 4.705 0.195 
อายุ 16.557 **0.002 
ระดับการศึกษา 17.518 **0.001 
ระดับตําแหน่งงาน 24.686 **0.002 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 11.170 **0.048 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุน
ในอนาคต จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญ
ที่คํานวณได้ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น อายุมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออม 
เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ
ต่ํากว่า 30 ปี และ 30-39 ปี ส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 78.79 และ 58.06 ตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ  40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 
และ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต       
คิดเป็นอัตราร้อยละ 51.38 57.14 และ 100 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างจะเลือกวัตถุประสงค์ในการออม
เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตน้อยลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.39 
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ตารางท่ี 4.39  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 

อายุ 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 30 ปี 
7 26 33 

(21.21) (78.79) (100) 

30 – 39 ปี 
39 54 93 

(41.94) (58.06) (100) 

40 – 49 ปี 
56 53 109 

(51.38) (48.62) (100) 

50 – 59 ปี 
52 39 91 

(57.14) (42.86) (100) 

60 ปีขึ้นไป 
2 0 2 

(100) (0) (100) 

รวม 
156 172 328 

(47.56) (52.44) (100) 

Chi-Square = 16.557, Significance = 0.002 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับ วัตถุประสงค์ในการออม            
เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับการศึกษา                  
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ     
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปวช./ปวส. และระดับปริญญาตรีหรือ
เทยีบเท่า ส่วนใหญ่ไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 65.52 และ 52.61 ตามลําดับ ส่วนระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ส่วนใหญ่เลือก
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต คิดเป็นอัตราร้อยละ 70.89 และ 71.43 
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ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะเลือกวัตถุประสงค์ในการออม           
เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ํากว่า ดังแสดงในตารางที่ 4.40 
 
ตารางท่ี 4.40  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 

ระดับการศึกษา 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ปวช./ปวส. 
20 11 31 

(65.52) (35.48) (100) 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
111 100 211 

(52.61) (47.39) (100) 

ปริญญาโท 
23 56 79 

(29.11) (70.89) (100) 

ปริญญาเอก 
2 5 7 

(28.57) (71.43) (100) 

รวม 
156 172 328 

(47.56) (52.44) (100) 
Chi-Square = 17.518, Significance = 0.001 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับวัตถุประสงค์ในการออม       
เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่งงาน             
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ     
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหารเลือกและไม่เลือก
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตเท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ระดับ
อํานวยการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส และระดับปฏิบัติ งานส่วนใหญ่เลือก
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 83.33 69.74 
62.50 และ 52.63 ตามลําดับ ส่วนระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ และระดับชํานาญงาน 
ส่วนใหญ่ไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต คิดเป็นอัตราร้อยละ 
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56.10 57.58 และ 60.56 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับอํานวยการเลือก
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.41 
 
ตารางท่ี 4.41  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 

ระดับตําแหน่งงาน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 

ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
1 1 2 

(50) (50) (100) 

อํานวยการ 
0 4 4 

(0) (100) (100) 

เชี่ยวชาญ 
1 5 6 

(16.67) (83.33) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
23 18 41 

(56.10) (43.90) (100) 

ชํานาญการ 
38 28 66 

(57.58) (42.42) (100) 

ปฏิบัติการ 
23 53 76 

(30.26) (69.74) (100) 

อาวุโส 
9 15 24 

(37.50) (62.50) (100) 

ชํานาญงาน 
43 28 71 

(60.56) (39.44) (100) 

ปฏิบัติงาน 
18 20 38 

(47.37) (52.63) (100) 

รวม 
156 172 328 

(47.56) (52.44) (100) 
Chi-Square = 24.686, Significance = 0.002 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับวัตถุประสงค์ในการออม       
เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.048 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือน           
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ     
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า  10,000 บาท             
20,001–30,000 บาท 30,001–40,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผน   
การลงทุนในอนาคต คิดเป็นอัตราร้อยละ 66.67 50.40 และ 59.38 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 10,000–20,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป  ส่วนใหญ่ไม่เลือกวัตถุประสงค์
ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต คิดเป็นอัตราร้อยละ 65.93 และ 54.55 ตามลําดับ   
ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001–50,000 บาท เลือกและไม่เลือกวัตถุประสงค์     
ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคตเท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาทเลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุน        
ในอนาคตมากที่สุด  ดังแสดงในตารางที่ 4.42 
 
ตารางท่ี 4.42 ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับวัตถุประสงค์ในการออม 
 เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 
ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 
2 1 3 

(66.67) (33.33) (100) 

10,000 – 20,000 บาท 
31 60 91 

(34.07) (65.93) (100) 

20,001 – 30,000 บาท 
63 62 125 

(50.40) (49.60) (100) 

30,001 – 40,000 บาท 
38 26 64 

(59.38) (40.62) (100) 

40,001 – 50,000 บาท 
17 17 34 

(50) (50) (100) 
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ตารางท่ี 4.42 (ต่อ)    

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 
ไม่เลือก เลือก รวม 

มากกว่า 50,000 บาท
ขึ้นไป 

5 6 11 
(45.45) (54.55) (100) 

รวม 
156 172 328 

(47.56) (52.44) (100) 

Chi-Square = 11.170, Significance = 0.048 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้าน
ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ              
ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ดังแสดงในตารางที่ 4.43 
 
ตารางท่ี 4.43  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                        เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 1.826 0.177 
สถานภาพ 2.833 0.418 
อายุ 4.546 0.337 
ระดับการศึกษา 2.931 0.402 
ระดับตําแหน่งงาน 12.481 0.131 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 4.431 0.489 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ 
สถานภาพ อายุ ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์        
ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95   
แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.44 
 
ตารางท่ี 4.44  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 6.645 **0.010 
สถานภาพ 10.165 **0.017 
อายุ 39.243 **0.000 
ระดับการศึกษา 0.769 0.857 
ระดับตําแหน่งงาน 34.673 **0.000 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30.594 **0.000 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่าง เพศกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่ อใช้จ่าย              
ยามเกษียณอายุ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า              
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น เพศมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์   
ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่าง
เพศชายและเพศหญิง ส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ คิดเป็น
อัตราร้อยละ 78.36 และ 65.61 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างเพศชายเลือกวัตถุประสงค์ในการออม
เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุมากกว่าเพศหญิง ดังแสดงในตารางที่ 4.45 
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ตารางท่ี 4.45  ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 

เพศ 
เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 
ไม่เลือก เลือก รวม 

ชาย 
37 134 171 

(21.64) (78.36) (100) 

หญิง 
54 103 157 

(34.39) (65.61) (100) 

รวม 
91 237 328 

(27.74) (72.26) (100) 

Chi-Square = 6.645, Significance = 0.010 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่าย    
ยามเกษียณอายุ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า          
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น สถานภาพมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด สมรส หย่าร้าง และเป็นหม้าย ส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ในการออม
เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ คิดเป็นอัตราร้อยละ 64.17 75.26 100 และ 75 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีสถานภาพหย่าร้างเลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุมากที่สุด ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.46 
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ตารางท่ี 4.46  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 

สถานภาพ 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

โสด 
43 77 120 

(35.83) (64.17) (100) 

สมรส 
47 143 190 

(24.74) (75.26) (100) 

หย่าร้าง 
0 14 14 

(0) (100) (100) 

เป็นหม้าย 
1 3 4 

(25) (75) (100) 

รวม 
91 237 328 

(27.74) (72.26) (100) 
Chi-Square = 10.165, Significance = 0.017 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับ วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้ จ่าย              
ยามเกษียณอายุ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า          
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.017 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น อายุมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์  
ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่าง    
ที่มีอายุ ต่ํากว่า 30 ปี  ส่วนใหญ่ไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้ยามเกษียณอายุ คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 60.61 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 30 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่
เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้ยามเกษียณอายุ  คิดเป็นอัตราร้อยละ 59.14 82.57 84.62 และ 
100 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้
จ่ายยามเกษียณอายุมากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 4.47 
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ตารางท่ี 4.47  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 

อายุ 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 30 ปี 
20 13 33 

(60.61) (39.39) (100) 

30 – 39 ปี 
38 55 93 

(40.86) (59.14) (100) 

40 – 49 ปี 
19 90 109 

(17.43) (82.57) (100) 

50 – 59 ปี 
14 77 91 

(15.38) (84.62) (100) 

60 ปีขึ้นไป 
0 2 2 

(0) (100) (100) 

รวม 
91 237 328 

(27.74) (72.26) (100) 

Chi-Square = 39.243, Significance = 0.000 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่าย
ยามเกษียณอายุ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า          
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหารและระดับปฏิบัติงานเลือกและไม่เลือกวัตถุประสงค์     
ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุเท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ระดับอํานวยการ ระดับ
เชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส และระดับ
ชํานาญงาน ส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้ยามเกษียณอายุ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 
66.67 92.68 80.30 56.58 70.83 และ 81.69 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับ
อํานวยการเลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้ยามเกษียณอายุมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.48 
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ตารางท่ี 4.48  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 

ระดับตําแหน่งงาน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
1 1 2 

(50) (50) (100) 

อํานวยการ 
0 4 4 

(0) (100) (100) 

เชี่ยวชาญ 
2 4 6 

(33.33) (66.67) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
3 38 41 

(7.32) (92.68) (100) 

ชํานาญการ 
13 53 66 

(19.7) (80.30) (100) 

ปฏิบัติการ 
33 43 76 

(43.42) (56.58) (100) 

อาวุโส 
7 17 24 

(29.17) (70.83) (100) 

ชํานาญงาน 
13 58 71 

(18.31) (81.69) (100) 

ปฏิบัติงาน 
19 19 38 

(50) (50) (100) 

รวม 
91 172 328 

(27.74) (52.44) (100) 

Chi-Square = 34.673, Significance = 0.000 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่าย
ยามเกษียณอายุ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า          
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่า 10,000 บาท ไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่าย
ยามเกษียณอายุ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000–20,000 บาท 
20,001–30,000 บาท 30,001–40,000 บาท 40,001–50,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 
ส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ คิดเป็นอัตราร้อยละ 56.04 74.40 
81.25 91.78 และ 90.91 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะ 
เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุมากขึ้น  ดังแสดงในตารางที่ 4.49 
 
ตารางท่ี 4.49  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 
3 0 3 

(100) (0) (100) 

10,000 – 20,000 บาท 
40 51 91 

(43.96) (56.04) (100) 

20,001 – 30,000 บาท 
32 93 125 

(25.60) (74.40) (100) 

30,001 – 40,000 บาท 
12 52 64 

(18.75) (81.25) (100) 

40,001 – 50,000 บาท 
3 31 34 

(8.82) (91.78) (100) 
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ตารางท่ี 4.49 (ต่อ) 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ 

ไม่เลือก เลือก รวม 
มากกว่า 50,000 บาท
ขึ้นไป 

1 10 11 
(9.09) (90.91) (100) 

รวม 
91 237 328 

(27.74) (72.26) (100) 
Chi-Square = 30.594, Significance = 0.000 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิก 
ในครอบครัว 
 เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ 
ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออม            
เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.50 
 
ตารางท่ี 4.50  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                     เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว  
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 1.365 0.243 
สถานภาพ 47.709 **0.000 
อายุ 4.785 0.310 
ระดับการศึกษา 0.700 0.873 
ระดับตําแหน่งงาน 19.780 **0.011 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 11.405 **0.044 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษา
ของสมาชิกในครอบครัว จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น สถานภาพมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ โสดส่วนใหญ่ไม่ เลือกวัตถุประสงค์ในการออม                
เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นอัตราร้อยละ 84.17 กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรส
และเป็นหม้ายส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว       
คิดเป็นอัตราร้อยละ 54.21 และ 75 ส่วนสถานภาพหย่าร้างเลือกและไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการ
ออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวเท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
สถานภาพเป็นหม้ายเลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด 
ดังแสดงในตารางที่ 4.51 
 
ตารางท่ี 4.51  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 

สถานภาพ 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 

ไม่เลือก เลือก รวม 

โสด 
101 19 120 

(84.17) (15.83) (100) 

สมรส 
87 103 190 

(45.79) (54.21) (100) 

หย่าร้าง 
7 7 14 

(50) (50) (100) 

เป็นหม้าย 
1 3 4 

(25) (75) (100) 

รวม 
196 132 328 

(59.76) (40.24) (100) 
Chi-Square = 47.709, Significance = 0.000 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับวัตถุประสงค์ในการออม        
เพื ่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว  จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.011 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่งงาน 
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหาร ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับ
ชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ไม่เลือกวัตถุประสงค์  
ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวคิดเป็นอัตราร้อยละ 100 56.10 60.61 69.74 54.93 
และ 71.05 ตามลําดับ กลุ่มตัวอย่างระดับเชี่ยวชาญ และระดับอาวุโส ส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ 
ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 และ 58.33 ตามลําดับ 
ส่วนระดับอํานวยการเลือกและไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิก             
ในครอบครัวเท่ากัน คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 โดยกลุ่มตัวอย่างระดับเชี่ยวชาญเลือกวัตถุประสงค์     
ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.52 
 
ตารางท่ี 4.52  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 

ระดับตําแหน่งงาน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 

ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
2 0 2 

(100) (0) (100) 

อํานวยการ 
2 2 4 

(50) (50) (100) 

เชี่ยวชาญ 
0 6 6 

(0) (100) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
23 18 41 

(56.10) (43.90) (100) 

ชํานาญการ 
40 26 66 

(60.61) (39.39) (100) 

ปฏิบัติการ 
53 23 76 

(69.74) (30.26) (100) 
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ตารางท่ี 4.52 (ต่อ) 

ระดับตําแหน่งงาน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 

ไม่เลือก เลือก รวม 

อาวุโส 
10 14 24 

(41.67) (58.33) (100) 

ชํานาญงาน 
39 32 71 

(54.93) (45.07) (100) 

ปฏิบัติงาน 
27 11 38 

(71.05) (28.95) (100) 

รวม 
196 132 328 

(59.76) (40.24) (100) 
Chi-Square = 19.780, Significance = 0.011 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับวัตถุประสงค์ในการออม     
เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว  จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.044 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น รายได้เฉลี่ย      
ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท 
10,000 – 20,000 บาท 20,001 – 30,000 บาท และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่เลือก
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 67.03 
63.20 และ 63.64 ตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท และ 
40,001 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกใน
ครอบครัว คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 53.12 และ 52.94 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 
40,000 บาท เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด           
ดังแสดงในตารางที่ 4.53 
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ตารางท่ี 4.53  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 
3 0 3 

(100) (0) (100) 

10,000 – 20,000 บาท 
61 30 91 

(67.03) (32.97) (100) 

20,001 – 30,000 บาท 
79 46 125 

(63.20) (36.80) (100) 

30,001 – 40,000 บาท 
30 34 64 

(46.88) (53.12) (100) 

40,001 – 50,000 บาท 
16 18 34 

(47.06) (52.94) (100) 
มากกว่า 50,000 บาท
ขึ้นไป 

7 4 11 
(63.64) (36.36) (100) 

รวม 
196 132 328 

(59.76) (40.24) (100) 
Chi-Square = 11.405, Significance = 0.044 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล
สุขภาพเมื่อเกษียณอายุ 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับ
ตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพ และระดับการศึกษาดังแสดงใน
ตารางที่ 4.54 
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ตารางท่ี 4.54  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ 
ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 0.160 0.689 
สถานภาพ 4.865 0.182 
อายุ 19.287 **0.001 
ระดับการศึกษา 1.814 0.612 
ระดับตําแหน่งงาน 27.057 **0.001 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 17.695 **0.003 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
  รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น อายุมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่ํากว่า 30 ปี และ 30 – 39 ปี ส่วนใหญ่ไม่เลือก
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ  คิดเป็นอัตราร้อยละ 
75.76 และ 53.76 ตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป ส่วน
ใหญเ่ลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 56.88 63.74 และ 100 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.55 
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ตารางท่ี 4.55  ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ 

อายุ 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 

เมื่อเกษียณอายุ 
ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 30 ปี 
25 8 33 

(75.76) (24.24) (100) 

30 – 39 ปี 
50 43 93 

(53.76) (46.24) (100) 

40 – 49 ปี 
47 62 109 

(43.12) (56.88) (100) 

50 – 59 ปี 
33 58 91 

(36.26) (63.74) (100) 

60 ปีขึ้นไป 
0 2 2 

(0) (100) (100) 

รวม 
155 173 328 

(47.26) (52.74) (100) 

Chi-Square = 19.287, Significance = 0.001 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่งงาน 
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ   
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหาร ระดับ
อํานวยการ ระดับปฏิบัติการ และระดับปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการออม     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 75 61.84 และ 60.53 
ตามลําดับ  กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับอาวุโส        
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และระดับชํานาญงาน ส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ
เมื่อเกษียณอายุ คิดเป็นอัตราร้อยละ78.05 53.03 70.83 และ 57.75 ตามลําดับ ส่วนระดับเชี่ยวชาญ
เลือกและไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุเท่ากัน 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับชํานาญการพิเศษเลือกวัตถุประสงค์ 
ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.56 
 
ตารางท่ี 4.56  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ 

ระดับตําแหน่งงาน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 

เมื่อเกษียณอายุ 
ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
2 0 2 

(100) (0) (100) 

อํานวยการ 
3 1 4 

(75) (25) (100) 

เชี่ยวชาญ 
3 3 6 

(50) (50) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
9 32 41 

(21.95) (78.05) (100) 

ชํานาญการ 
31 35 66 

(46.97) (53.03) (100) 

ปฏิบัติการ 
47 29 76 

(61.84) (38.16) (100) 

อาวุโส 
7 17 24 

(29.17) (70.83) (100) 

ชํานาญงาน 
30 41 71 

(42.25) (57.75) (100) 
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ตารางท่ี 4.56 (ต่อ) 

ระดับตําแหน่งงาน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 

เมื่อเกษียณอายุ 
ไม่เลือก เลือก รวม 

ปฏิบัติงาน 
23 15 38 

(60.53) (39.47) (100) 

รวม 
155 173 328 

(47.26) (52.74) (100) 

Chi-Square = 27.057, Significance = 0.001 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับวัตถุประสงค์ในการออม     
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ  จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์   
ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.003 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ               
เมื่อเกษียณอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน     
ต่ํากว่า 10,000 บาท 10,000–20,000 บาท 20,001–30,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่เลือกวัตถุประสงค์      
ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 54.95 และ 
52.80 ตามลําดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001–40,000 บาท 40,001–50,000 บาท 
และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ คิดเป็นอัตราร้อยละ 62.50 76.47 และ 63.64 ตามลําดับ โดยกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001–50,000 บาท เลือกวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุมากที่สุด ดังแสดงในตารางที่ 4.57 
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ตารางท่ี 4.57  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับวัตถุประสงค์ในการออม 
                       เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ 

เมื่อเกษียณอายุ 
ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 
3 0 3 

(100) (0) (100) 

10,000 – 20,000 บาท 
50 41 91 

(54.95) (45.05) (100) 

20,001 – 30,000 บาท 
66 59 125 

(52.80) (47.2) (100) 

30,001 – 40,000 บาท 
24 40 64 

(37.50) (62.50) (100) 

40,001 – 50,000 บาท 
8 26 34 

(23.53) (76.47) (100) 
มากกว่า 50,000 บาท
ขึ้นไป 

4 7 11 
(36.36) (63.64) (100) 

รวม 
155 173 328 

(47.26) (52.74) (100) 

Chi-Square = 17.695, Significance = 0.003 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออมอื่นๆ 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน ระดับ
ตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมอ่ืนๆ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล     
ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ และระดับการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.58 
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ตารางท่ี 4.58  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออมอ่ืนๆ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 3.232 0.072 
สถานภาพ 1.499 0.682 
อายุ 0.965 0.915 
ระดับการศึกษา 1.933 0.587 
ระดับตําแหน่งงาน 18.014 **0.021 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 17.544 **0.004 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับวัตถุประสงค์ในการออมอ่ืนๆ 
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 
0.021 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออม
อ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับผู้บริหาร 
ระดับอํานวยการ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ ระดับปฏิบัติการ ระดับ
อาวุโส ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่ไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมอ่ืนๆ   
คิดเป็นอัตราร้อยละ 100 75 100 100 100 97.37 91.67 97.18 และ 100 ตามลําดับ ดังแสดงใน   
ตารางที่ 4.59 
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ตารางท่ี 4.59  ความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับวัตถุประสงค์ในการออมอ่ืนๆ  
                       เพื่อใช้ยามเกษียณอายุ 

ระดับตําแหน่งงาน 
วัตถุประสงค์ในการออมอ่ืนๆ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

บริหาร 
2 0 2 

(100) (0) (100) 

อํานวยการ 
3 1 4 

(75) (25) (100) 

เชี่ยวชาญ 
6 0 6 

(100) (0) (100) 

ชํานาญการพิเศษ 
41 0 41 

(100) (0) (100) 

ชํานาญการ 
66 0 66 

(100) (0) (100) 

ปฏิบัติการ 
74 2 76 

(97.37) (2.63) (100) 

อาวุโส 
22 2 24 

(91.67) (8.33) (100) 

ชํานาญงาน 
69 2 71 

(97.18) (2.82) (100) 

ปฏิบัติงาน 
38 0 38 

(100) (0) (100) 

รวม 
321 7 328 

(97.87) (2.13) (100) 

Chi-Square = 18.014, Significance = 0.021 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับวัตถุประสงค์ในการออมอ่ืนๆ 
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 
0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออม
อ่ืนๆ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า
10,000 บาท 10,000–20,000 บาท 20,001–30,000 บาท 30,001–40,000 บาท 40,001–50,000 บาท 
และมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่ไม่เลือกวัตถุประสงค์ในการออมอื่นๆ คิดเป็นอัตราร้อยละ 
66.67 97.80 98.40 98.44 100 และ 90.91 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 4.60 
 
ตารางท่ี 4.60  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับวัตถุประสงค์ในการออมอ่ืนๆ 

รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน 
วัตถุประสงค์ในการออมอ่ืนๆ 

ไม่เลือก เลือก รวม 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 
2 1 3 

(66.67) (33.33) (100) 

10,000 – 20,000 บาท 
89 2 91 

(97.80) (2.20) (100) 

20,001 – 30,000 บาท 
123 2 125 

(98.40) (1.60) (100) 

30,001 – 40,000 บาท 
63 1 64 

(98.44) (1.56) (100) 

40,001 – 50,000 บาท 
34 0 34 

(100) (0) (100) 
มากกว่า 50,000 บาทขึ้น

ไป 
10 1 11 

(90.91) (9.09) (100) 

รวม 
321 7 328 

(97.87) (2.13) (100) 
Chi-Square = 17.544, Significance = 0.004 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย 
  เมื่อทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ
ระดับตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านอ่ืนๆ ได้แก่ เพศ อายุ และระดับการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 4.61 
 
ตารางท่ี 4.61  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 2 Sig 
เพศ 4.805 0.308 
สถานภาพ 30.703 **0.002 
อายุ 25.784 0.057 
ระดับการศึกษา 8.095 0.778 
ระดับตําแหน่งงาน 53.519 **0.010 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 36.575 **0.013 
หมายเหตุ : **หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย   
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณ
ได้ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น สถานภาพมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้   
โดยเฉลี่ย อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ สถานภาพโสด และสมรส ส่วนใหญ่จะมี
สัดส่วนการออมที่ไม่แน่นอน คิดเป็นอัตราร้อยละ 45.83 และ 37.37 ตามลําดับ สถานภาพหย่าร้าง 
ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนการออมต่ํากว่า 10% ของรายได้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.14 ส่วน สถานภาพ
เป็นหม้ายส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนการออม 21 – 30% ของรายได้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.62 
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ตารางท่ี 4.62  ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย 

สถานภาพ 

สัดส่วนเงินออมต่อรายได้เฉลี่ย 

ไม่ได้
กําหนด
แน่นอน 

ต่ํากว่า 10% 
ของรายได้ 

10 – 20% 
ของรายได้ 

21 – 30% 
ของรายได้ 

มากกว่า 
30%   
ของ

รายได้ 

รวม 

โสด 
55 23 33 5 4 120 

(45.83) (19.17) (27.5) (4.13) (3.33) (100) 

สมรส 
71 34 57 18 10 190 

(37.37) (17.89) (30) (9.47) (5.26) (100) 

หย่าร้าง 
1 8 2 2 1 14 

(7.14) (57.14) (14.29) (14.29) (7.14) (100) 

เป็นหม้าย 
1 1 0 2 0 4 

(25) (25) (0) (50) (0) (100) 

รวม 
128 66 92 27 15 328 

(39.03) (20.12) (28.05) (8.23) (4.57) (100) 
Chi-Square = 30.703, Significance = 0.002 

หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างระดับตําแหน่งงานกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้เฉลี่ย 
จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า ค่านัยสําคัญที่คํานวณ
ได้ 0.010 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น ระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนเงินออมต่อ
รายได้เฉลี่ยอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับบริหาร 
ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนการออมน้อยกว่า 10% ของรายได้ และ มากกว่า 30% ของรายได้เท่ากัน      
คิดเป็นอัตราร้อยละ 50  ระดับอํานวยการจะมีสัดส่วนการออมที่ไม่ได้กําหนดแน่นอน ออมตามเงิน
ที่เหลือจากการใช้จ่าย น้อยกว่า 10% ของรายได้ 10-20% ของรายได้ และ 21-30% ของรายได้เท่ากัน 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 25 กลุ่มตัวอย่างที่มีตําแหน่งงานระดับชํานาญการพิเศษ ระดับชํานาญการ 
ระดับปฏิบัติการ ระดับอาวุโส ระดับชํานาญงาน และระดับปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วน     
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การออมที่ไม่แน่นอน คิดเป็นอัตราร้อยละ 34.15  46.97 32.89  37.5  47.89 และ 36.84 ตามลําดับ     
ส่วนระดับเชี่ยวชาญส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนการออมน้อยกว่า 10% ของรายได้ คิดเป็นอัตราร้อยละ 50 
ดังแสดงในตารางที่ 4.63 
 
ตารางท่ี 4.63   ความสัมพันธ์ระหว่างระดับต าแหน่งงานกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย 

  
ระดับตําแหน่ง

งาน 

สัดส่วนเงินออมต่อรายได้เฉลี่ย 

ไม่ได้
กําหนด
แน่นอน 

ออมตามเงิน
ที่เหลือจาก
การใช้จ่าย 

น้อยกว่า 
10% ของ

รายได้ 

10-20% 
ของ

รายได้ 

21-30% 
ของ

รายได้ 

มากกว่า 
30% ของ

รายได้ 
รวม 

บริหาร 
0 1 0 0 1  

(0) (50) (0) (0) (50) (100) 

อํานวยการ 
1 1 1 1 0 4 

(25) (25) (25) (25) (0) (100) 

เชี่ยวชาญ 
0 2 3 1 0 6 

(0) (33.33) (50) (1.67) (0) (100) 

ชํานาญการ
พิเศษ 

14 5 9 9 4 41 
(34.15) (12.20) (21.95) (21.95) (9.76) (100) 

ชํานาญการ 
31 10 17 3 5 66 

(46.97) (15.15) (25.76) (4.55) (7.58) (100) 

ปฏิบัติการ 
25 23 23 2 3 76 

(32.89) (30.26) (30.26) (2.63) (3.95) (100) 

อาวุโส 
9 3 9 3 0 24 

(37.5) (12.5) (37.5) (12.5) (0) (100) 
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ตารางท่ี 4.63 (ต่อ) 

  
ระดับตําแหน่ง

งาน 

สัดส่วนเงินออมต่อรายได้เฉลี่ยในแต่ละเดือน 

ไม่ได ้
กําหนด 
แน่นอน 

 ออมตาม
เงิน 

ที่เหลือจาก 
การใช้จ่าย 

น้อยกว่า 
 10% ของ 

รายได้ 

10-20%  
ของ 

รายได้ 

21-30%  
ของ 

รายได้ 

มากกว่า 
 30% ของ 

รายได้ 
รวม 

ชํานาญงาน 
34 10 21 5 1 71 

(47.89) (14.08) (29.58) (7.04) (1.41) (100) 

ปฏิบัติงาน 
14 11 9 3 1 38 

(36.84) (28.95) (23.68) (7.90) (2.63) (100) 

รวม 
128 66 92 27 15 328 

 (39.02)  (20.12)  (28.05)  (8.23) (4.57)  (100)  

Chi-Square = 53.519, Significance = 0.010 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้เฉลี่ย
ในแต่ละเดือน จากการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคสแควร์ ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบว่า           
ค่านัยสําคัญที่คํานวณได้ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
สัดส่วนเงินออมต่อรายได้เฉลี่ยในแต่ละเดือน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นคือ       
กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ํากว่า 10,000 บาท จะมีสัดส่วนเงินออมที่ไม่ได้กําหนด
สัดส่วนเงินออมต่อรายได้ที่แน่นอน น้อยกว่า10% ของรายได้ และ 10-20% ของรายได้เท่ากัน คิดเป็น
อัตราร้อยละ 33.33 กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท 
30,001-40,000 บาท 40,001-50,000 บาท ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนเงินออมที่ไม่ได้กําหนดสัดส่วน  
เงินออมต่อรายได้ที่แน่นอน คิดเป็นอัตราร้อยละ 35.16 45.6 40.63 และ 29.41 ตามลําดับ           
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ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000  บาทขึ้นไป ส่วนใหญ่จะมีสัดส่วน       
เงินออม 10-20% ของรายได้ คิดเป็นร้อยละ 54.55 ดังแสดงในตารางที่ 4.64  
 
ตารางท่ี 4.64  ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย 

                        สัดส่วนเงินออมต่อรายได้เฉลี่ย 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ไม่ได้
กําหนด
แน่นอน 

ออมตามเงิน
ที่เหลือจาก
การใช้จ่าย 

น้อยกว่า
10% ของ

รายได้ 

10-20% 
ของ

รายได้ 

21-30% 
ของ

รายได้ 

มากกว่า
30% 
ของ

รายได้ 

รวม 

ต่ํากว่า 10,000 บาท 
1 1 1 0 0  

(33.33) (33.33) (33.33) (0) (0) (100) 

10,000-20,000 บาท 
32 25 28 1 5 91 

(35.16) (27.47) (30.77) (1.10) (5.49) (100) 

20,001-30,000 บาท 
57 23 33 10 2 125 

(45.6) (18.4) (26.4) (8) (1.6) (100) 

30,001-40,000 บาท 
26 11 15 6 6 64 

(40.63) (17.19) (23.44) (9.38) (9.38) (100) 

40,001-50,000 บาท 
10 6 9 8 1 34 

(29.41) (17.66) (26.47) (23.53) (2.94) (100) 
มากกว่า 50,000  บาท
ขึ้นไป 

2 0 6 2 1 11 
(18.18) (0) (54.55) (18.18) (9.09) (100) 

รวม 
128 66 92 27 15 328 

(39.02) (20.12) (28.05) (8.23) (4.57) (100) 
Chi-Square = 36.575, Significance = 0.013 
หมายเหตุ: ( ) หมายถึงค่าร้อยละ 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการออมและการลงทุน
ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบการออมและการลงทุนมากที่สุด รองลงมาได้แก่ระดับการศึกษา ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
เพศกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออมและการลงทุนน้อยที่สุด ดังแสดง 
ในตารางที่ 4.65 

 

ตารางท่ี 4.65  ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการออมและการลงทุน 

รูปแบบการออมและการลงทุน 
เพศ 

สถาน 
ภาพ อายุ 

ระดับ 
การศึกษา 

ระดับ 
ตําแหน่งงาน 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

หุ้นสหกรณ์      
เงินฝากประจํา 

      
หุ้น/หลักทรัพย์ 

      
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ       
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ       

กองทุนการออมแห่งชาติ          

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ      

ทองคํา         

ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง       

พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง       
หมายเหตุ:  หมายถึงมีความสัมพันธ์กัน 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออมเงิน
ดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับตําแหน่งงานกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินมากที่สุด รองลงมาได้แก่อายุ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคล
ด้านเพศกับระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินน้อยที่สุด ดังแสดง 
ในตารางที่ 4.66 

 
 
 



 
 
 

 

 
100 

ตารางท่ี 4.66  ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออมเงิน 

วัตถุประสงค์ในการออมเงิน 
เพศ 

สถาน 
ภาพ อายุ 

ระดับ 
การศึกษา 

ระดับ 
ตําแหน่งงาน 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต      

เพื่อใช้ยามเกษียณอายุ    

เพื่อการศึกษาของสมาชิก 
ในครอบครัว      

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ
เมื่อเกษียณอายุ     

อ่ืนๆ      

หมายเหตุ:  หมายถึงมีความสัมพันธ์กัน 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้      
โดยเฉลี่ยดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ระดับตําแหน่งงาน 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย ส่วนปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเพศ อายุ และระดับการศึกษา ไม่มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย  
ดังแสดงในตารางที่ 4.67 

 

ตารางท่ี 4.67  ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย 
สัดส่วนเงินออมต่อรายได้ 
โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน เพศ 

สถาน 
ภาพ อายุ 

ระดับ 
การศึกษา 

ระดับ 
ตําแหน่งงาน 

รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

สัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย         

หมายเหตุ:  หมายถึงมีความสัมพันธ์กัน 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
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4. การส ารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ 
 

 จากการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการกรมโยธาธิการ
และผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ ขนาดรายได้ในปัจจุบัน ขนาดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 
ภาระหนี้สิน ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการออม ความแน่นอนของระดับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ
หลังเกษียณอายุ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน ค่าใช้จ่ายเพื่ อดูแลสุขภาพ      
หลังเกษียณ และสวัสดิการภาครัฐสําหรับผู้ เกษียณอายุ  ของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 328 คน       
สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 
 จากการสํารวจขนาดรายได้ในปัจจุบันที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของ
ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่า มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายได้
ประจํา (เงินเดือน เงินค่าวิชาชีพ) อยู่ในระดับที่มีผลมาก รายได้พิเศษ (ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ    
ค่าบรรยายพิเศษ) และรายได้อื่นๆ (ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า) อยู่ในระดับที่มีผลปานกลาง ดังแสดง
ในตารางที่ 4.68 
 
ตารางท่ี 4.68  ปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณในส่วนของขนาดรายได้ในปัจจุบัน 

ขนาดรายได้ในปัจจุบัน x  S.D. ระดับที่มีผล 
รายได้ประจํา (เงินเดือน เงินค่าวิชาชีพ) 3.997 0.9270 มาก 
รายได้พิเศษ (ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ ค่าบรรยายพิเศษ) 2.838 1.1765 ปานกลาง 
รายได้อื่นๆ (ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า) 2.687 1.0702 ปานกลาง 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 จากการสํารวจขนาดค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของ
ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่า มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ ค่าใช้จ่าย
ประจําวันอยู่ในระดับที่มีผลมาก ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ 
ค่าใช้จ่ายสังคม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อยู่ในระดับที่มีผลปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.69 
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ตารางท่ี 4.69  ปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณในส่วนของขนาดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน 
ขนาดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน x  S.D. ระดับที่มีผล 

ค่าใช้จ่ายประจําวัน (ค่าอาหาร ค่าเดินทางค่าสาธารณูปโภค  
ค่าของใช้ต่างๆ ในบ้าน) 

3.829 0.9040 มาก 

ค่าเบี้ยประกัน (บ้าน รถ) 3.000 1.0674 ปานกลาง 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา (ค่าเล่าเรียนค่าเรียนพิเศษ ของบุตร
และผู้ที่อยู่ในอุปการะ) 

2.811 1.2687 ปานกลาง 

ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล ค่าออกกําลังกาย 
ค่าอาหารเสริม) 

2.890 0.9320 ปานกลาง 

ค่าใช้จ่ายสังคม (เงินช่วยงานแต่ง งานบวช  เงินช่วยงานต่างๆ) 2.878 0.8867 ปานกลาง 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่านันทนาการ ค่าท่องเที่ยววันหยุด ค่าภาษี) 3.079 0.8743 ปานกลาง 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 จากการสํารวจภาระหนี้สินที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ  
กรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่า มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบัตรเครดิตและเงินกู้ 
อยู่ในระดับที่มีผลปานกลาง ส่วนน้ีอ่ืนๆ อยู่ในระดับที่มีผลน้อย ดังแสดงในตารางที่ 4.70 
 
ตารางท่ี 4.70 ปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณในส่วนของภาระหนี้สิน 

ภาระหนี้สิน x  S.D. ระดับที่มีผล 
บัตรเครดิต 2.814 1.1674 ปานกลาง 
เงินกู้ (กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ กู้เพื่อลงทุนทําธุรกิจ) 3.113 1.2124 ปานกลาง 
หนี้อ่ืนๆ (ค่าผ่อนสินค้า) 2.516 1.1111 น้อย 
ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 จากการสํารวจขนาดค่าใช้จ่ายในปัจจุบันที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ
ของข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง พบว่า มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย   
ที่มีผลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 4.71 
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ตารางท่ี 4.71  ปัจจัยมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ 
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อวัยเกษียณ     x  S.D. ระดับที่มีผล 

ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการออม 3.145 0.9446 ปานกลาง 
ความแน่นอนของระดับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับหลัง
เกษียณอายุ 

3.357 0.8653 ปานกลาง 

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน 3.205 0.8386 ปานกลาง 
ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุ 3.287 0.9083 ปานกลาง 
สวัสดิการภาครัฐสําหรับผู้เกษียณอายุ  (ค่ารักษาพยาบาล  
ค่าเล่าเรียนบุตร) 

3.297 0.9660 ปานกลาง 

ที่มา: จากการสํารวจและการคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการศึกษา 

 

 จากวัตถุประสงค์ของงานวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: 

กรณีศึกษาข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง” ที่กําหนดว่า 

 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง  
 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการกรม

โยธาธิการและผังเมือง 

 ผู้ทําการวิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน 

328 ชุด เก็บข้อมูลช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2558 โดยมีขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

รวม 328 ตัวอย่าง จากกลุ่มตัวอย่างรวมที่คํานวณได้ทั้งมด 328 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งมี

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จากนั้นนํามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ได้แก่ความถี่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าสถิติไคสแควร์ (2) ที่ระดับความเชื่อมัน่ร้อยละ 95 

 
 สรุปผลที่ได้จากการศึกษางานวิจัย โดยแบ่งเป็น 4  ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ 
  ส่วนที่ 3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออม 
                 เพื่อวัยเกษียณ 
 ส่วนที่ 4  สํารวจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 จากกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 52.1 เพศหญิงคิดเป็นอัตราร้อยละ 47.9     
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นอัตราร้อยละ 57.9 และมีอายุระหว่าง 40-49 ปี คิดเป็นอัตรา  
ร้อยละ 33.2 การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็นอัตราร้อยละ 64.3  
 
 จากผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบว่า ระดับตําแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นระดับปฏิบัติการ 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 23.2 รองลงมาเป็นระดับชํานาญงานคิดเป็นอัตราร้อยละ 21.6 กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 20,001-30,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.1  
 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ 
 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมและการลงทุนมากกว่า 1 รูปแบบ โดยส่วนมาก
จะเลือกการออมและการลงทุนในรูปของหุ้นสหกรณ์ คิดเป็นอัตราร้อยละ 31.5 รองลงมาเป็น
รูปแบบของกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 19.5 ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
ของการออมเพื่อใช้ยามเกษียณอายุ คิดเป็นอัตราร้อยละ 25 รองลงมาเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 
คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.1 สัดส่วนการออมส่วนใหญ่ไม่ได้กําหนดแน่นอน ออมตามเงินที่เหลือ   
จากการใช้จ่าย คิดเป็นอัตราร้อยละ 38.7  
 
ส่วนที่ 3  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ 
 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับรูปแบบการออมและการลงทุน
พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบของกองทุน
บําเหน็จบํานาญข้าราชการ 2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับการออมและ    
การลงทุนในรูปแบบของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนการออม
แห่งชาติ และที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์กับการออมและ      
การลงทุนในรูปแบบของหุ้นสหกรณ์ ทองคํา ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง 
4) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบของ
เงินฝากประจํา หุ้น/หลักทรัพย์ ทองคํา ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และ พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง             
5) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบ
ของเงินฝากประจํา หุ้น/หลักทรัพย์ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุน
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บําเหน็จบํานาญข้าราชการ ทองคํา ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และพันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง 6) ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการออมและการลงทุนในรูปแบบของ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง และพันธบัตรรัฐบาล/ต๋ัวเงินคลัง  
 
 จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับวัตถุประสงค์ในการออมเงิน
พบว่า 1) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อใช้จ่าย       
ยามเกษียณอายุ 2) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเงิน
เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ และเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 3) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ  
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต เพื่อใช้จ่าย        
ยามเกษียณอายุ และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ 4) ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต    
5) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับตําแหน่งงานมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเงิน          
เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต เพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ และอ่ืนๆ 6) ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้โดย
เฉลี่ย มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต เพื่อใช้จ่าย        
ยามเกษียณอายุ เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ        
เมื่อเกษียณอายุ และอ่ืนๆ 
 
  จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้    
โดยเฉลี่ยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ระดับตําแหน่งงาน และระดับรายได้โดยเฉลี่ย     
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับสัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ย โดยกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพโสด 
ตําแหน่งงานระดับชํานาญงาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 -30,000 บาท มีสัดส่วนการออมที่       
ไม่แน่นอน ออมตามเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย 
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ส่วนที่ 4 ส ารวจปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ 
  
 จากการสํารวจปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการกรมโยธาธิการ
และผังเมืองทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพบว่า 1) ขนาดรายได้ในปัจจุบันในส่วนของรายได้
ประจํา (เงินเดือน เงินค่าวิชาชีพ) และขนาดค่าใช้จ่ายในปัจจุบันในส่วนของค่าใช้จ่ายประจําวัน      
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณในระดับที่มีผลมาก 2) ขนาดรายได้ในปัจจุบัน
ในส่วนของรายได้พิเศษ รายได้อ่ืนๆ ขนาดค่าใช้จ่ายในปัจจุบันในส่วนของค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่าย
เพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ ค่าใช้จ่ายสังคม ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ภาระหนี้สินในส่วนของ       
บัตรเครดิต เงินกู้  รวมทั้งผลตอบแทนที่จะได้รับจากการออม ความแน่นอนของระดับรายได้ที่จะได้รับ
หลังเกษียณอายุ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน ค่าใช้จ่าย เพื่อดูแลสุขภาพ        
หลังเกษียณอายุ และสวัสดิการภาครัฐสําหรับผู้เกษียณอายุ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม
เพื่อวัยเกษียณในระดับที่มีผลปานกลาง 3) ภาระหนี้สินในส่วนของหนี้อ่ืนๆ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณอยู่ในระดับที่มีผลน้อย 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังนี้ 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษาข้าราชการ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหน่งงาน และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออมและการลงทุน           
โดยสถานภาพเป็นหม้าย มีอายุ 40 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับปวช./ปวส. และระดับปริญญาโท  
มีตําแหน่งงานระดับอํานวยการ อาวุโส ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 30,000 บาท มีการออมและการลงทุนในรูปแบบที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง ดังนั้นกรมโยธาธิการ
และผังเมืองควรให้ความสําคัญเพื่อจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบ
การออมและการลงทุนเพื่อวัยเกษียณให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยดังกล่าว 
 2.  จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ สถานภาพ อายุ ระดับตําแหน่งงาน 
และรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ก ับ วัตถุประสงค์ในการออม โดยเพศชาย ที ่มี
สถานภาพโสด สมรส หย่าร้าง และเป็นหม้าย มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ตําแหน่งงานระดับอํานวยการ 
ชํานาญการพิเศษ ชํานาญงาน ชํานาญการ อาวุโส และปฏิบัติการ ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตั้งแต่ 
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10,000 บาทขึ้นไป มีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ดังนั้นกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองควรให้ความสําคัญเพื่อให้ข้าราชการกลุ่มดังกล่าวสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการ 
เช่น จัดให้มีการอบรบ ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมและการลงทุนที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 
 3. จากผลการศึกษาพบว่า ข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมืองส่วนใหญ่มีสัดส่วน     
เงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือน คือ ไม่ได้กําหนดแน่นอน ออมตามเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย 
ดังนั้นกรมโยธาธิการและผังเมืองควรมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการออม หรือสร้างแรงจูงใจ             
ให้ออมมากขึ้น 
 4. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านรายได้ประจําและค่าใช้จ่ายประจําวันเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณในระดับมาก ดังนั้นกรมโยธา ธิการและผังเมืองควรให้
ความสําคัญกับปัจจัยเหล่านี้ เช่น เพิ่มรายได้ หรือเพิ่มสวัสดิการเพื่อลดค่าใช้จ่ายของข้าราชการ  
 
ข้อเสนอแนะของการศึกษาคร้ังต่อไป 
 1. ในการศึกษางานวิจัยคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในหน่วยงานอ่ืนๆ หรือบุคคล
อ่ืนๆ ทั้งนี้จะได้มีการเปรียบเทียบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ ว่าจะเหมือน
หรือแตกต่างกันอย่างไรกับการวิจัยครั้งน้ี 
 2. ในการศึกษางานวิจัยคร้ังต่อไปควรเพิ่มวิธีการศึกษาในส่วนของการเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ: กรณีศึกษาข้าราชการกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง 
                  เลขที่แบบสอบถาม  

 
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะนําข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการวิเคราะห์
ประกอบการทําการศึกษาค้นคว้าอิสระ (IS) ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 ส่วน 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม  
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอแนะเพิ่มเติม 
 การตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ  
ของผู้ตอบแบบสอบถามแต่ประการใด ข้อมูลที่ได้จะน าไปวิเคราะห์เชิงสถิติในภาพรวมเท่านั้น และ
จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบค าถามตามความ
เป็นจริงและครบถ้วนทุกข้อ และขอขอบคุณท่านที่ในความอนุเคราะห์ในการศึกษาคร้ังนี้  
  

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ( / ) หน้าข้อความ และตอบคําถามในช่องว่าง....................... 
 
1. เพศ 
 (    ) ชาย (    ) หญิง 
 
2. สถานภาพ 
 (    ) โสด (    ) สมรส 
 (    ) หย่าร้าง (    ) เป็นหม้าย 
 
3. อายุ 
 (    ) ต่ํากว่า 30 ปี (    ) 30 – 39 ป ี
 (    ) 40 – 49 ปี (    ) 50 – 59 ป ี
 (    ) 60 ปีขึ้นไป 
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4. ระดับการศึกษา 
 (    ) ปวช./ปวส. (    ) ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า 
 (    ) ปริญญาโท (    ) ปริญญาเอก 
 
5. ระดับตําแหน่งงาน 
 (    ) บริหาร (    ) อํานวยการ 
 (    ) เชี่ยวชาญ (    ) ชํานาญการพิเศษ 
 (    ) ชํานาญการ (    ) ปฏิบัติการ 
 (    ) อาวุโส  (    ) ชํานาญงาน 
 (    ) ปฏิบัติงาน 
 
6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 (    ) ต่ํากว่า 10,000 บาท (    ) 10,000 – 20,000 บาท 
 (    ) 20,001 – 30,000 บาท (    ) 30,001 – 40,000 บาท 
 (    ) 40,001 – 50,000 บาท (    ) มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป 
 
ส่วนที่ 2  พฤติกรรมการออม 
 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ( / ) หน้าข้อความ และตอบคําถามในช่องว่าง....................... 
 
1. ท่านมีการออมและการลงทุนในรูปแบบใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (    ) หุ้นสหกรณ์ (    ) เงินฝากประจํา 
 (    ) หุ้น/หลักทรัพย์ (   ) การทําประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 
 (    ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (    ) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
 (    ) กองทุนการออมแห่งชาติ (   ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
 (    ) ทองคํา  (   ) ที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 
 (    ) พันธบัตรรัฐบาล/ตั๋วเงินคลัง  
 
 
 
 



 
 
 

 

 
114 

2. วัตถุประสงค์ในการออมเงินของท่าน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (    ) เพื่อวางแผนการลงทุนในอนาคต 
 (    ) เก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 
 (    ) เพื่อใช้ยามเกษียณอายุ 
 (    ) เพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว 
 (    ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพเมื่อเกษียณอายุ 
 (    ) อ่ืนๆ 
 
3. สัดส่วนเงินออมต่อรายได้โดยเฉลี่ยในแต่ละเดือนของท่าน  
 (    ) ไม่ได้กําหนดแน่นอน ออมตามเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย 
 (    ) ต่ํากว่า 10% ของรายได้ 
 (    ) 10 – 20% ของรายได้ 
 (    ) 21 – 30% ของรายได้ 
 (    ) มากกว่า 30% ของรายได้  
 
ส่วนที่ 3  ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อวัยเกษียณ 
 ท่านคิดว่าปัจจัยต่อไปนี้มีผลต่อการออมเพื่อวัยเกษียณของท่านในระดับใด มากที่สุด มาก  
 ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด 
 
ค าชี้แจง  กรุณาใส่เคร่ืองหมาย  ( / ) ในช่องว่าง 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเพื่อวัยเกษียณ 
  

ระดับท่ีมีผลกระทบ 

มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

1. ขนาดรายได้ในปัจจุบัน      

    1.1 รายได้ประจํา (เงินเดือน เงินค่าวิชาชีพ)           
    1.2 รายได้พิเศษ (ค่าล่วงเวลา ค่าสอนพิเศษ  
           ค่าบรรยายพิเศษ)      

    1.3 รายได้อื่นๆ (ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า)      
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมเพื่อวัยเกษียณ 

 

ระดับท่ีมีผลกระทบ 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

2. ขนาดค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน      
    2.1 ค่าใช้จ่ายประจําวัน (ค่าอาหาร ค่าเดินทาง  
           ค่าสาธารณูปโภค ค่าของใช้ต่างๆ ในบ้าน)      

   2.2 ค่าเบี้ยประกัน (บ้าน รถ)      
   2.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา (ค่าเล่าเรียน  
           ค่าเรียนพิเศษ ของบุตรและผู้ที่อยู่ใน
อุปการะ)      
   2.4 ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ (ค่ารักษาพยาบาล  
           ค่าออกกําลังกาย ค่าอาหารเสริม)      
   2.5 ค่าใช้จ่ายสังคม (เงินช่วยงานแต่ง งานบวช 
           เงินช่วยงานต่างๆ)      
   2.6 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่านันทนาการ ค่าท่องเที่ยว 
           วันหยุด ค่าภาษี)      

3. ภาระหนี้สิน           
    3.1 บัตรเครดิต      
     3.2 เงินกู้ (กู้ซื้อบ้าน กู้ซื้อรถ กู้เพื่อลงทุนทํา
ธุรกิจ)      
     3.3 หนี้อ่ืนๆ (ค่าผ่อนสินค้า)      

4. ผลตอบแทนที่จะได้รับจากการออม           
5. ความแน่นอนของระดับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ            
    หลังเกษียณอายุ           
6. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการ
ลงทุน           

7. ค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพหลังเกษียณอายุ      
8. สวัสดิการภาครัฐสําหรับผู้เกษียณอายุ  
    (ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตร)      
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ส่วนที่ 4  อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 
.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...................................................................... 

ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูล 
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ประวัติการศึกษาและการท างาน 
 

ชื่อ – นามสกุล นางสาวนครินทร์ เจียวสว่าง 
วัน เดือน ปี ท่ีเกิด วันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2525 
สถานท่ีเกิด จังหวัดสงขลา 
ประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าแหน่งปัจจุบัน นักจัดการงานทั่วไป  
สถานท่ีท างานปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 218/1 ถนนพระรามที่ 6  
 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
 กรุงเทพฯ 10400 
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