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บทคดัย่อ 

งานวจิยั เรื่อง พฤตกิรรมการออมทีส่่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต ของลูกคา้
ธนาคารออมสนิ ในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงรายในครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต ของลูกคา้ธนาคารออมสนิ ในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดั
เชยีงรายและเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการออมทีส่ง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต ของลูกคา้
ธนาคารออมสิน ในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็น
ประชาชนทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที ่อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 385 คน ท าการวจิยัโดยใชเ้ครื่องมอืวจิยั 
คอืแบบสอบถาม โดยใชก้ารวดัขอ้มลูดว้ยสถติ ิคอืค่ารอ้ยละ (Percentage) , ความถี ่(Frequency) , ค่าเฉลีย่ 
(Mean) , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) , T-test , F-test (One-way ANOVA) และการ
ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้สถิติทดสอบที่ระดับ
นยัส าคญัที ่0.05 
 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ในสว่นของปัจจยัสว่นบุคคลเป็นเพศหญงิ มอีายุ 21 – 30 
ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรี ซึ่งมอีาชพีเป็นพนักงานราชการ/พนักงาน มสีถานภาพสมรส โดยมรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท และมจี านวนสมาชกิในครอบครวัจ านวน 1-2 คน และในส่วนของด้าน
พฤตกิรรมการออม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อ รายได ้การส่งเสรมิการตลาด ค่าใชจ่้าย 
วตัถุประสงคใ์นการออม ภาระหนี้สนิ อตัราตอบแทน/อตัราดอกเบีย้ และอตัราเงนิเฟ้อ ตามล าดบั 



 

 

 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการออมทีส่ง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกคา้ 
พบว่า ปัจจยัสว่นบุคคลดา้นเพศ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิ
ในอนาคตของลูกคา้ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 และ พฤติกรรมการออม ด้านอัตราตอบแทน/อัตราดอกเบี้ย  ที่ส่งผลต่อการก าหนด
เป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกคา้ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั : พฤตกิรรมการออม ; เป้าหมายทางการเงนิ 

 

ABSTRACT 

 Research on Saving Behavior that Affects Future Financial Goals of customers of the 
Government Savings Bank in Mueang District, Chiang Rai Province this time The objective is to 
study personal factors that affect future financial goals. of customers of the Government Savings 
Bank in Muang District, Chiang Rai Province and to study the savings behaviors that affect future 
financial goals of customers of the Government Savings Bank in Mueang District, Chiang Rai 
Province Data were collected from a sample group of 385 people living in Mueang District, Chiang 
Rai Province, using research tools, namely questionnaires, by using statistical measurements such 
as percentage (Percentage), frequency (Frequency). ), mean (Mean), standard deviation (Standard 
Deviation), T-test , F-test (One-way ANOVA) and hypothesis testing by multiple regression analysis 
by using test statistics at the implied level. Significant at 0.05 
 The results of the study found that most of the samples in the personal factors were female, 
aged 21-30 years, having a bachelor's degree. whose occupation is a government 
employee/employee have marital status with average monthly income In terms of saving behavior, it 
was found that most of the sample groups focused on income, marketing promotion, expenses, 
savings objectives, debt burden, rate of return. /interest rate and inflation rates, respectively. 
 The analysis of savings behavior that affects the future financial goals of customers found 
that personal factors in terms of gender, occupation and average monthly income. Affects the future 
financial goals of customers of the Government Savings Bank in Muang District, Chiang Rai Province 
significantly different and saving behaviors The rate of return/interest rate The effect on the future 
financial goals of GSB customers in Muang district, Chiang Rai province are different with a statistical 
significance at the level of 0.05. 
Keywords : saving behavior ; financial goals 



 

 

บทน า 
 

ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

 สภาวะเศรษฐกจิในประเทศไทย ณ ปัจจุบนั มคี่าครองชพีสงูขึน้ท าใหป้ระชาชนไดร้บัผลกระทบ และ
ความเดือดร้อน จึงเป็นเรื่องยากที่จะสนับสนุนให้ประชาชนในประเทศเกิดการออมที่เพิ่มขึ้น  (มติชนสุด
สปัดาห์, 2565)  อกีทัง้รวมถงึพฤตกิรรมส่วนตวัในการบรโิภค เช่น ประชาชนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย ความ
ต้องการบรโิภคสนิคา้ที่ดแีละมคีุณภาพ เป็นต้น ซึ่งส่งผลใหก้ารออมของประชาชนลดลงการออมจงึเป็นสิง่ที่
ส าคญัในการช่วยให้ประชาชนบรรลุเป้าหมายในอนาคตของประชาชน ซึ่งมเีป้าหมายในชวีติที่แตกต่างกนั 
ทัง้นี้การออมเงินจะมีประสทิธิภาพ และเห็นผลความส าเร็จได้ขึ้นอยู่กับการตัง้เป้าหมายทางการเงิน ใน
อนาคตจากการวางแผนทางการเงิน(สิชล หมื่นศรี, 2562)  การวางแผนทางการเงิน หรือการก าหนด
เป้าหมายทางการเงนิ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คอื เป้าหมายระยะสัน้ เป็นเป้าหมายทางการเงนิทีต่อ้งการท าให้
ส าเรจ็ในระยะเวลาสัน้ ๆ ภายใน 1 ปี เป้าหมายระยะกลาง เป็นเป้าหมายทีต่อ้งการไปถงึในระยะ 2-5 ปี ตอ้ง
ใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งในการไปถึงเป้าหมาย และเป้าหมายระยะยาว เป็นเป้าหมายที่ต้องมีระยะเวลา
มากกว่า 5 ปีขึน้ไป (Donlaya C., moneywecan, 2020)  
 การออมเงนิจะเขา้มามบีทบาทมากขึน้ในการด ารงชวีติประจ าวนั การออมจงึถอืเป็นพืน้ฐานทีส่ าคญั
ของเศษฐกจิในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน และระดบัประเทศ โดยการออมนัน้คอืการแบ่ง
รายไดส้ว่นหนึ่งเอาไวโ้ดยมไิดน้ าเงนิรายไดส้ว่นนี้ออกไปใชจ่้ายซือ้สนิคา้หรอืบรกิารในช่วงเวลาหนึ่ง ซึง่การ
ออมมกัขึน้อยู่กบัรายได ้และอุปนิสยัการใช้จ่ายในแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่มกัจะมเีป้าหมายในการออมที่
แตกต่างกนั (รุ่งนภา อนุโสภณ, 2558) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564) มกีารส่งเสรมิความรู้ทางการเงินมา
อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับทักษะทางการเงินของคนไทยผ่านรูปแบบและช่องทางการด าเนินงานที่
หลากหลาย โดยเผยแพร่สือ่ความรูใ้นวงกวา้งผ่านช่องทางออนไลน์ ใหป้ระชาชนมกีารออมและตัง้เป้าหมาย
ทางการเงนิอย่างต่อเนื่อง อนัจะน าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกนัทางการเงนิทีเ่ป็นรากฐานส าคญัของเศรษฐกิจที่
ยัง่ยนื ดงันัน้ เพื่อตอบสนองนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทางธนาคารออมสนิ ในเขตอ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงราย เป็นสถาบนัทางการเงนิที่เป็นสาขาย่อยของธนาคารออมสนิที่ให้บรกิารเพื่อออมทรพัย์ที่
สง่เสรมิใหม้กีารประหยดัการใชจ่้ายในกลุ่มผูม้รีายไดใ้หม้กีารออมทรพัยแ์ลว้น าเงนิทีเ่กบ็ออมไปฝากธนาคาร 
โดยค านึงว่าเงนิออมนัน้มจี านวนมากน้อยเพยีงใด ซึง่มบีทบาททัง้ในการส่งเสรมิการออม การสรา้งวนิัยทาง
การเงนิ การขบัเคลื่อนเศรษฐกจิฐานราก การพฒันาคนและสงัคมใหม้คีุณภาพ รวมถงึการเพิม่และขยายการ
ใหบ้รกิารและธุรกรรมทางการเงนิ เป็นส่วนหนึ่งในการผลกัดนัมาตรการต่าง ๆ ในการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศซึ่งรูปแบบการออมเงนิที่คนส่วนใหญ่นิยมและเป็นวธิกีารออมที่คุ้นเคยมากที่สุด คอื การฝาก 
และออมเงนิกบัธนาคาร มทีัง้ประเภทบญัชอีอมทรพัย์และบญัชฝีากประจ า ซึ่ งรูปแบบในการออมกับทาง



 

 

ธนาคารผู้ใช้บริการจะเป็นผู้ที่ท าการเลือกรูปแบบในการออมจากพฤติกรรมของผู้ใช้บริการให้มีความ
เหมาะสมกบัเป้าหมายทางการเงนิทีไ่ดก้ าหนดไว ้(ธนาคารออมสนิ, 2561) 

จากความเป็นมา และความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น การออมจะช่วยให้ปรับเปลี่ย น
พฤติกรรมให้มีการออมเงินโดยก าหนดเป้าหมายทางการเงินในอนาคต ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมที่ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสนิ ในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย เพื่อความมัน่คงของชวีติ และใช้เป็นแนวทางในการ
สง่เสรมิใหลู้กคา้ธนาคารออมสนิ ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย มกีารวางแผนการออมเงนิทีเ่หมาะสม 
และเพยีงพอกบัค่าใชจ่้ายในอนาคต 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสนิ ในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

2. เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการออมที่ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสนิ ในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ปัจจยัสว่นบุคคลทีส่ง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต ของลูกคา้ธนาคารออมสนิ 
ในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั 
 2. พฤตกิรรมการออมทีส่่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต ของลูกคา้ธนาคารออม
สนิ ในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1. ดา้นเนื้อหา พฤตกิรรมการออมทีส่่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต ของลูกคา้
ธนาคารออมสนิ ในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ส าหรบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรอสิระ ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ
สมรส รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว และพฤติกรรมการออม ประกอบด้ว ย
วตัถุประสงคใ์นการออม การส่งเสรมิการตลาด รายได ้ค่าใชจ่้าย ภาระหนี้สนิ อตัราเงนิเฟ้อ และอตัราตอบ
แทน/อตัราดอกเบีย้ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ เป้าหมายทางการเงนิ ประกอบดว้ย เป้าหมายระยะสัน้ เป้าหมายระยะกลาง และ
เป้าหมายระยะยาว 
 2. ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 
385 คน โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ค านวณได้จากสูตรของ W.G Cochran (Cochran, 1977) 
ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน 0.05  
 3. ดา้นเวลา ศกึษาระหว่างเดอืน มนีาคม-กรกฎาคม 2565 



 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
ทฤษฎีปัจจยัส่วนบุคคล 
 รุ่งนภา อนุโสภณ (2558) กล่าวว่า ปัจจยัสว่นบุคคล ปัจจยัสว่นบุคคลทีแ่ตกต่างกนัในดา้นต่าง ๆ ซึง่
จากแนวคดิทางดา้นการออมนัน้จะเหน็ไดว้่าลกัษณะสว่นบุคคลมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออม ดงันี้ 
 1. เพศ เป็นตวัแปรที่ส่งผลให้บุคคลมคีวามแตกต่างกนัในด้านพฤตกิรรม  โดยผู้หญิงกบัผู้ชายมี
แนวโน้มทีจ่ะมทีศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนัรวมถงึความรูส้กึนึกคดิ และทศันคต ิดงันัน้เพศเป็นตวัแปร
ทีส่ง่ผลต่อการออมเช่นกนั 
 2. อายุ เป็นปัจจยัทีท่ าใหค้นมพีฤตกิรรมแตกต่างกนั และจะมอีทิธพิลต่อการออม  
 3. ระดบัการศึกษา เป็นปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่ออาชีพและรายได้ของบุคคลนัน้ ๆ ด้วย โดยผู้ที่มี
การศกึษาดมีกัจะมอีาชพีทีด่แีละรายไดท้ีด่ตีามมา สง่ผลต่อการออมทัง้ในทางบวกและทางลบ  
 4. จ านวนผู้มรีายได้ในครวัเรอืนและจ านวนสมาชกิในครอบครวั เป็นตวัก าหนดว่าจะสามารถออม
เงนิไดห้รอืไม่ เพราะถ้าจ านวนผูม้เีงนิไดใ้นครอบครวัสูง โอกาสทีจ่ะสามารถออม เงนิไดก้เ็ป็นไปไดม้ากกว่า
ครอบครวัทีม่จี านวนผูม้เีงนิไดน้้อยกว่า 
 5. รายไดส้่วนบุคคลเฉลีย่ต่อเดอืน เป็นตวัแปรทีส่ าคญัมาก เนื่องจากเป็นสิง่ทีบ่่งชี้ถงึความสามารถ
ในการใช้จ่ายและการเก็บออม ส่วนมากถ้าบุคคลมรีายได้มากก็จะมแีนวโน้มที่จะมเีงนิใช้จ่าย และเงนิเก็บ
ออมมากดว้ย  
 6. ภาระหนี้สนิ เป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการออมของประชาชน เนื่องจากการมภีาระหน้ีสนิทีแ่ตกต่างกนั
จะสง่ผลใหจ้ านวนเงนิในการออมไม่เท่ากนัตามจ านวนความมากน้อยของภาระหนี้สนิ ไม่ว่าจะมภีาระหนี้สนิ
ในรปูแบบของบตัรเครดติ หรอืหนี้สนินอกระบบ จะมกีารแสดงพฤตกิรรมทีแ่ตกต่างการ 
 นเรศ หนองใหญ่ (2560) กล่าวว่า ปัจจยัสว่นบุคคลมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมดงันี้ 
 1. เพศ แบ่งแยกตามความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารไดโ้ดยดูจากเพศของผูใ้ชบ้รกิาร จงึเป็นปัจจยัอกี
อย่างทีส่ง่ผลต่อการออม 
 2. อายุ กลุ่มผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั ย่อมจะมคีวามตอ้งการในสนิคา้และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั 
ตามช่วงวยั 
 3. สถานภาพครอบครวั ซึง่แบ่งลกัษณะส าคญั 3 ประการ คอื การเขา้สูช่วีติสมรส การแตกแยกของ
ชวีติสมรส โดยสถานภาพสมรสเป็นคุณลกัษณะทางประชากรทีส่ าคญัทีเ่กีย่วกบัเรื่องการออม 
 4. รายได ้ระดบัการศกึษาและอาชพี (Income Education and Occupation)รายได ้ระดบัการศกึษา
และอาชพีเป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการออม เนื่องจากระดบัการศกึษามผีลต่ออาชพี และอาชพีมผีลต่อรายได้ 
และรายไดก้เ็ป็นตวัแปรส าคญัที่จะส่งผลต่อการออมไม่ว่าจะออมในจ านวนมากหรอืจ านวนน้อยหรอืไม่เกดิ
การออมเลย 
 



 

 

ทฤษฎีการบริโภคของเคนส ์(John Maynard Keynes) 
 ทฤษฎีนี้กล่าวไว้ว่า ปรมิาณสนิค้าและบรกิารที่ประชาชนจะบรโิภคขึ้นอยู่กบัปัจจยัด้านรายได้และ
ปัจจยัดา้นอื่นๆ ทีไ่ม่ใช่รายได ้กล่าวคอื การบรโิภคและการออมจะมากหรอืน้อย มสีาเหตุมาจากรายไดข้อง
ประชาชน เมื่อรายได้สูงขึ้นสดัส่วนของการออมต่อรายได้จะสูงขึ้น ถ้ารายได้ต ่าก็จะท าใหก้ารบรโิภคต ่าไป
ดว้ย รายไดจ้งึเป็นปัจจยัส าคญัส าหรบัการออม  ส่วนปัจจยัอื่น ๆ ทีน่อกเหนือ จากรายได้นัน้คอืปัจจยัจาก
ผลกระทบของอตัราดอกเบี้ย ซึ่งมผีลต่อการออมทัง้สิ้น (Jock Maynard Keynes, 1964 อ้างถึงใน ปราณี 
ทนิกร, 2529, หน้า 6) 
ทฤษฎีการบริโภคของนักเศรษฐศาสตรส์ านักคลาสสิก (Classic)  

ตามทฤษฎนีี้กล่าวว่า อตัราดอกเบี้ยเป็นปัจจยัส าคญัอกีอย่างส าหรบัการใชจ่้ายบรโิภคหรอืการออม
ของประชาชน เพราะเมื่อใดที่อตัราดอกเบี้ยสูงขึ้นประชาชนก็จะแบ่งรายได้ปัจจุบนัไปออมมากขึ้น ในทาง
ตรงกนัขา้มถ้าอตัราดอกเบี้ยต ่า ประชาชนก็จะออมน้อยลง และเป้าหมายของผู้บรโิภคทุกคน คอื การได้
อรรถประโยชน์สงูสุดจากทรพัยากรและรายไดท้ีม่จี ากดั การเปลีย่นแปลงของการบรโิภคและการออมเป็นผล
มาจาก การเปลีย่นแปลงในอตัราดอกเบี้ย ผูบ้รโิภคจงึต้องตดัสนิใจว่า การบรโิภคในปัจจุบนัทัง้หมดกบัการ
บรโิภคสว่นหนึ่ง แลว้เกบ็ออมไวบ้รโิภคในอนาคตแบบไหนจะใหอ้รรถประโยชน์มากกว่ากนั ซึง่การตดัสนิใจ
นัน้ ขึน้อยู่กบัอตัราดอกเบีย้เป็นส าคญั (เทดิศกัดิ ์ศรสีุรพล, 2535, หน้า 49-50) 
งานวิจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 เชาวล ีวนัสนุก (2560) ศกึษาเกีย่วกบั พฤตกิรรมการออมและวางแผนดา้นการเงนิเพือ่เตรยีม ความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานส่วนท้องถิน่ สงักดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอ าเภอแม่แตง 
จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า พฤตกิรรมการออมมผีลต่อความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
สงักดั องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ในเขตอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชยีงใหม่ อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 

ธนานพ ลิม่สุวรรณโรจน์ (2562) ศกึษาเกีย่วกบั การวางแผนทางการเงนิของนกัเรยีนมธัยมปลายใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการออมมผีลต่อการวางแผนทางการเงนิของนักเรยีนมธัยมปลายใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

นเรศ หนองใหญ่ (2560) ได้ท าการศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการออมของประชาชนในเขตพืน้ที่เมอืง
พทัยาจงัหวดัชลบุร ีผลการวเิคราะหร์ะดบัการออมต่อพฤตกิรรมการออม พบว่า พฤตกิรรมการออมในภาพ
รวมอยู่ในระดบัการออมพอใช้และเมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ออมเงนิโดยการน าเงนิไปฝาก
ธนาคารอยู่ในระดบัการออมเกอืบทุกเดอืน ส าหรบัผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ประชาชนทีม่เีพศต่างกนั
มพีฤตกิรรมการออมไม่แตกต่างกนั แต่ประชาชนทีม่อีายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน และหนี้สนิเฉลีย่ต่อเดอืนทีต่่างกนั มคีวามคดิเหน็ต่อพฤตกิรรมการออมแตกต่างกบัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 



 

 

กรอบแนวคิด 

 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั 

ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ ลูกคา้ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย จ านวน 
385 คนที่ ซึ่งได้จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนโดยใช้
สตูรของ W.G Cochran (Cochran , 1977) ทีร่ะดบัความคลาดเคลื่อน 0.05  ดงัสตูรต่อไปนี้ 

n        = 
(0.5)(1-0.5)1.962

 0.052  

n  =  384.16 

 จากการค านวณได้กลุ่มตัวอย่างได้เท่ากับ 385 และเพื่อป้องกันความพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์  
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถามที่ผู้วจิยัสร้างขึ้น โดย
การศกึษาจากแนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง โดยเป็นการส ารวจแบบออนไลน์  (Online Survey) 
ซึง่รายละเอยีดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื 



 

 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม มลีกัษณะเป็นค าถามแบบเลอืกตอบ 
(Check Lists) จ านวน 7 ขอ้ ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลี่ย
ต่อเดอืน และจ านวนสมาชกิในครอบครวั 
  ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการออม มลีกัษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale ประกอบดว้ย 7 
ดา้น จ านวน 22 ขอ้ คอื วตัถุประสงคใ์นการออม การสง่เสรมิการตลาด รายได ้ค่าใชจ่้าย ภาระหนี้สนิ อตัรา
เงนิเฟ้อ อตัราผลตอบแทน/อตัราดอกเบีย้ 

ส่วนท่ี 3  ขอ้มลูดา้นเป้าหมายทางการเงนิ มลีกัษณะแบบสอบถามเป็น Rating Scale ประกอบดว้ย 
3 ดา้น จ านวน 9 ขอ้ คอื เป้าหมายระยะสัน้ เป้าหมายระยะกลาง เป้าหมายระยะยาว 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อผู้วจิยัรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามได้ครบถ้วนแล้ว ผู้วจิยัท าการวเิคราะห์และประมวลผล
ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติซิึง่สถติทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก่ 
 1. เชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชอ้ธบิายลกัษณะทางประชากรศาสตร ์พฤตกิรรมการออม
และเป้าหมายทางการเงนิของลูกคา้ธนาคารออมสนิ ในเขต อ.เมอืง จ.เชยีงราย โดยจะน าเสนอในรูปแบบ
ของ ความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  ส่วนที ่1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื 
ความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage)  
  ส่วนที ่2 ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการออม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์คอื ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  ส่วนที่ 3 ขอ้มูลด้านเป้าหมายทางการเงนิ สถติทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ คอื ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี้ 
 สมมตฐิานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสนิ ในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั จะใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติการ
ทดสอบ ได้แก่ การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ม ใช้ T-test และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูล
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช ้F-test (One-way ANOVA) 
 สมมตฐิานที ่2 พฤตกิรรมการออมทีส่่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต ของลูกคา้
ธนาคารออมสนิ ในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั จะใช้การวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถิติการ
ทดสอบ ไดแ้ก่ สถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน 
 
 
 



 

 

ผลการวิจยั 
 

ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่ในสว่นของปัจจยัสว่นบุคคลเป็นเพศหญงิ มอีายุ 21 – 30 
ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีซึ่งมอีาชพีเป็นพนักงานราชการ/พนักงาน มสีถานภาพสมรส โดยมรีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 10,001-20,000 บาท และมจี านวนสมาชกิในครอบครวัจ านวน 1-2 คน และในส่วนของด้าน
พฤตกิรรมการออม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัต่อ รายได ้การส่งเสรมิการตลาด ค่าใชจ่้าย 
วตัถุประสงคใ์นการออม ภาระหนี้สนิ อตัราตอบแทน/อตัราดอกเบี้ย และอตัราเงนิเฟ้อ ตามล าดบั  และส่วน
ของดา้นเป้าหมายทางการเงนิ พบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญักับ เป้าหมายระสัน้ เป้าหมายระยะกลาง 
และเป้าหมายระยะยาว ตามล าดบั 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกค้า
ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย แตกต่างกนั พบว่าปัจจยัทางด้านเพศ อาชีพ และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสนิในเขต 
อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 2 พฤตกิรรมการออมทีส่่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกค้า
ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั พบว่า พฤตกิรรมการออม ดา้นอตัราตอบ
แทน/อตัราดอกเบีย้ มคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พฤตกิรรมการออม ดา้นอตัรา
ตอบแทน/อตัราดอกเบี้ย ทีส่ง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกคา้ธนาคารออมสนิใน
เขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

อภิปรายผล 
 
สรปุ 
 1.จากการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกค้า
ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อาชพี และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน สง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกคา้ธนาคารออมสนิในเขต อ.เมอืง 
จ.เชยีงราย แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  1.1 เพศ พบว่า สง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกคา้ธนาคารออม
สนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะ
เพศหญงิและเพศชายต่างมกีารก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคต และมทีศิทางเดยีวกนัในการออมเงนิ
แต่เพศหญงิจะมกีารวางแผนการจดัการในการออมเงนิเพือ่ใชใ้นอนาคตมากเพศชาย ดงันัน้ เพศ จงึสง่ผลต่อ
การก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 



 

 

ไปในทศิทางเดยีวกนัแต่มคีวามแตกต่างกนัตรงทีเ่พศสภาพ ระหว่างหญงิและชายท าใหม้ผีลการทดสอบทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีปัจจยัส่วนบุคคลของ รุ่งนภา อนุโสภณ (2558) ทีก่ล่าวว่า ปัจจยั
ส่วนบุคคลทางด้านเพศ เป็นปัจจยัที่มผีลต่อการออมของลูกค้า อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบัทฤษฎีปัจจัยส่วน
บุคคลของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) ที่กล่าวไว้ว่าเพศ แบ่งแยกตามความต้องการของผู้ใช้บรกิารได้โดยดู
จากเพศของผูใ้ชบ้รกิาร เพือ่เป็นเกณฑใ์นตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารแต่ละเพศ ซึง่ผูใ้ชบ้ริการที่
มเีพศแตกต่างกนั มกัจะมทีศันคตกิารรบัรู้ และการตดัสนิใจแตกต่างกนั เพศเป็นปัจจยัอกีอย่างที่ส่งผลต่อ
การออม 

1.2 อาชพี พบว่า สง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกคา้ธนาคาร 
ออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 อาจเป็น
เพราะแต่ละอาชีพจะมแีผนการออมเงนิที่แตกต่างกนัไปในแต่ละสาขา เช่น พนักงานบรษิัท อาชีพอิสระ 
แพทย ์พนกังานขายอสิระ อาจลงทุนใน RMF หรอืซือ้ประกนัแบบบ านาญ เพือ่สรา้งความมัน่คงหลงัเกษียณ 
แต่ส าหรบัผูท้ีม่อีาชีพพ่อบา้น/แม่บา้นมแีผนการออมเงนิในอนาคตแบบเป้าหมายระยะยาว เพราะอาจมกีาร
เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากในอนาคตภาวะและเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ภาวะเศรษฐกจิ
รวมทัง้การเปลีย่นแปลงความต้องการของบุคคล และกลุ่มลูกคา้ธนาคารออมสนิทีม่อีาชพีเกษตรกร/ประมง 
จะมีวิธีการและแผนการออมเงินในอนาคตแตกต่างไป ดงันัน้ อาชีพ จึงส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมาย
ทางการเงนิในอนาคตของลูกคา้ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ไปในทศิทางเดยีวกนั
แต่มีความแตกต่างกันตรงที่ลักษณะของอาชีพที่ท าจึงท าให้มีผลการทดสอบทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎปัีจจยัสว่นบุคคลของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) ทีศ่กึษาเกีย่วกบั พฤตกิรรมการออมของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เมอืงพทัยาจงัหวดัชลบุร ีกล่าวไว้ว่า ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอาชีพเป็นตวัแปรที่
ส าคญัในการออม 

1.3 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า สง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของ 
ลูกค้าธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 อาจเป็นเพราะผู้ที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป มกีารก าหนดเป้าหมายทางการเงินใน
อนาคตโดยมีเป้าหมายระยะยาว ต่างจากผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
10,001-20,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท เพราะผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนสูงจะมกีารจดัการเกี่ยวกบั
เงนิในการลงทุนและมรีปูแบบการออมเงนิในระยะยาวผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนสงูสามารถปรบัแผนการออม
ใหเ้หมาะกบัสถานะทางการเงนิในแต่ละช่วงชวีติ เช่น การซื้อประกนั การฝากเงนิประจ าแบบขัน้บนัได และ
สามารถรบัความเสีย่งได้มากขึ้น อาจแบ่งเงนิออมมาลงทุนในกองทุน หรอืเปิดบญัชอีอมหุ้น เพื่อให้ได้รบั
ผลตอบแทนทีส่งูขึน้ ดงันัน้ รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน จงึสง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของ
ลูกคา้ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ไปในทศิทางเดยีวกนัแต่มคีวามแตกต่างกนัตรงที่
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนจงึท าให้มผีลการทดสอบทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัทฤษฎีปัจจยัส่วนบุคล



 

 

ของ รุ่งนภา อนุโสภณ (2558) ทีก่ล่าวว่า รายไดส้่วนบุคคลเฉลีย่ต่อเดอืนเป็นตัวแปรทีส่ าคญัมาก เนื่องจาก
เป็นสิง่ทีบ่่งชีถ้งึความสามารถในการใชจ่้ายและการเกบ็ออม 

2. จากการศกึษาพฤตกิรรมการออมทีส่ง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกค้า
ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย พบว่า พฤตกิรรมการออม ดา้นอตัราตอบแทน/อตัรา
ดอกเบีย้ ทีส่ง่ผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิในอนาคตของลูกคา้ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง 
จงัหวดัเชยีงราย แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 อาจเป็นเพราะลูกคา้มกีารวางแผนการ
จดัการการเงนิในอนาคตแลว้นัน้จะมคีวามต้องการผลตอบแทนจากการออม คอื  ดอกเบี้ยซึ่งมคีวามส าคญั
มากต่อการออมเพราะยิง่อตัราผลตอบแทนสูงเท่าไรเงนิออมก็จะยิง่งอกเงยรวดเรว็ขึน้เท่านัน้ ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัทฤษฎีการบรโิภคของเคนส์ (John Maynard Keynes) ที่กล่าวไว้ว่า การบรโิภคของประชาชนจะขึ้นอยู่
กบัปัจจยัดา้นรายไดแ้ละปัจจยัดา้นอื่นๆ ในส่วนของปัจจยัดา้นอื่นๆ กล่าวถงึในเรื่องของผลตอบแทน/อตัรา
ดอกเบี้ย ไวว้่า อตัราดอกเบี้ยย่อมมผีลกระทบต่อการออมทัง้สิน้ และสอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารบรโิภคของนกั
เศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสกิ (Classic) กล่าวว่า อตัราดอกเบี้ยเป็นปัจจยัส าคญัอกีอย่างส าหรบัการใช้จ่าย
บรโิภคหรอืการออมของประชาชน ดงันัน้การออมจงึขึน้อยู่กบัอตัราดอกเบีย้เป็นส าคญั 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้น้ี 
 1. ผู้ประกอบการเกี่ยวกบัธนาคารหรอืกองทุนในการออมเงนิ ควรเพิม่รูปแบบของผลติภณัฑ์เงิน
ฝากหรอืวธิกีารออมทีห่ลากหลาย ประชาชนเขา้ถงึไดง้่ายและสะดวก เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนรู้สกึ
อยากออมเงนิมากขึน้ 
 2. ผู้ประกอบการเกี่ยวกบัธนาคารหรอืกองทุนในการออมเงนิ ควรมกีารก าหนดนโยบายเกี่ยวกบั
อตัราตอบแทน/อตัราดอกเบีย้ทีน่่าสนใจ เพือ่เป็นสิง่จงูใจลูกคา้เกดิความสนใจออมเงนิกบันายทุนมากยิง่ขึน้ 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ถดัไป 

1. ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการออมทีส่่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิ
ในอนาคตของลูกคา้ธนาคารออมสนิในเขต อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย ควบคู่ไปกบัการศกึษาเชงิลกึ เพื่อ
ท าใหท้ราบถงึพฤตกิรรมและความต้องการในการออมเงนิของลูกคา้มากยิง่ขึน้ และสามารถน าผลการศกึษา
ทีไ่ดไ้ปพฒันาระบบบรหิารจดัการองคก์รใหม้คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้ 

2.ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการออมที่ส่งผลต่อการก าหนดเป้าหมายทางการเงนิ
ในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นจงัหวัดที่มี
ประชากรสงูทีสุ่ดในประเทศไทย และมพีฤตกิรรมการออมเงนิเพือ่ใชใ้นอนาคตมากทีสุ่ด 
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