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บทคัดย่อ
งานวิจยั เรื่อง พฤติกรรมการออมทีส่ ่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงรายในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงรายและเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมทีส่ ง่ ผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขต อ าเภอเมือ ง จังหวัด เชียงราย โดยเก็บรวบรวมข้อ มูล จากกลุ่ มตัว อย่างซึ่งเป็ น
ประชาชนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ที่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวน 385 คน ทาการวิจยั โดยใช้เครื่องมือวิจยั
คือแบบสอบถาม โดยใช้การวัดข้อมูลด้วยสถิติ คือค่าร้อยละ (Percentage) , ความถี่ (Frequency) , ค่าเฉลีย่
(Mean) , ส่ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) , T-test , F-test (One-way ANOVA) และการ
ทดสอบสมมติฐานโดยสถิติถ ดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้ส ถิติทดสอบที่ร ะดับ
นัยสาคัญที่ 0.05
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในส่วนของปั จจัยส่วนบุคคลเป็ นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30
ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมีอาชีพเป็ นพนักงานราชการ/พนักงาน มีสถานภาพสมรส โดยมีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีจานวนสมาชิกในครอบครัวจานวน 1-2 คน และในส่วนของด้าน
พฤติกรรมการออม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อ รายได้ การส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์ในการออม ภาระหนี้สนิ อัตราตอบแทน/อัตราดอกเบีย้ และอัตราเงินเฟ้ อ ตามลาดับ

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมทีส่ ง่ ผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้า
พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อาชีพ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่งผลต่อ การกาหนดเป้ าหมายทางการเงิน
ในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 และ พฤติก รรมการออม ด้านอัต ราตอบแทน/อัต ราดอกเบี้ย ที่ส่งผลต่อ การก าหนด
เป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ : พฤติกรรมการออม ; เป้ าหมายทางการเงิน
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

บทนา
ความเป็ นมา และความสาคัญของปัญหา
สภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย ณ ปั จจุบนั มีค่าครองชีพสูงขึน้ ทาให้ประชาชนได้รบั ผลกระทบ และ
ความเดือดร้อน จึงเป็ นเรื่องยากที่จะสนับสนุ นให้ประชาชนในประเทศเกิดการออมที่เพิ่มขึ้น (มติชนสุ ด
สัปดาห์, 2565) อีกทัง้ รวมถึงพฤติกรรมส่วนตัวในการบริโภค เช่น ประชาชนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟื อย ความ
ต้องการบริโภคสินค้าที่ดแี ละมีคุณภาพ เป็ นต้น ซึ่งส่งผลให้การออมของประชาชนลดลงการออมจึงเป็ นสิง่ ที่
สาคัญในการช่วยให้ประชาชนบรรลุเป้ าหมายในอนาคตของประชาชน ซึ่งมีเป้ าหมายในชีวติ ที่แตกต่างกัน
ทัง้ นี้การออมเงินจะมีประสิทธิภาพ และเห็นผลความสาเร็จได้ข้นึ อยู่กับการตัง้ เป้ าหมายทางการเงิน ใน
อนาคตจากการวางแผนทางการเงิน (สิชล หมื่นศรี, 2562) การวางแผนทางการเงิน หรือ การก าหนด
เป้ าหมายทางการเงิน แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ คือ เป้ าหมายระยะสัน้ เป็ นเป้ าหมายทางการเงินทีต่ อ้ งการทาให้
สาเร็จในระยะเวลาสัน้ ๆ ภายใน 1 ปี เป้ าหมายระยะกลาง เป็ นเป้ าหมายทีต่ อ้ งการไปถึงในระยะ 2-5 ปี ต้อง
ใช้ระยะเวลาระยะหนึ่งในการไปถึงเป้ าหมาย และเป้ าหมายระยะยาว เป็ นเป้ าหมายที่ต้อ งมีระยะเวลา
มากกว่า 5 ปี ขน้ึ ไป (Donlaya C., moneywecan, 2020)
การออมเงินจะเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ในการดารงชีวติ ประจาวัน การออมจึงถือเป็ นพืน้ ฐานทีส่ าคัญ
ของเศษฐกิจในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน และระดับประเทศ โดยการออมนัน้ คือการแบ่ง
รายได้สว่ นหนึ่งเอาไว้โดยมิได้นาเงินรายได้สว่ นนี้ออกไปใช้จ่ายซือ้ สินค้าหรือบริการในช่วงเวลาหนึ่ง ซึง่ การ
ออมมักขึน้ อยู่กบั รายได้ และอุปนิสยั การใช้จ่ายในแต่ละบุคคล โดยส่วนใหญ่มกั จะมีเป้ าหมายในการออมที่
แตกต่างกัน (รุ่งนภา อนุโสภณ, 2558)
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2564) มีการส่งเสริมความรู้ทางการเงินมา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่อ ยกระดับ ทัก ษะทางการเงิน ของคนไทยผ่ า นรู ป แบบและช่ อ งทางการด าเนิ น งานที่
หลากหลาย โดยเผยแพร่สอ่ื ความรูใ้ นวงกว้างผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ประชาชนมีการออมและตัง้ เป้ าหมาย
ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง อันจะนาไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินทีเ่ ป็ นรากฐานสาคัญของเศรษฐกิจที่
ยังยื
่ น ดังนัน้ เพื่อตอบสนองนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ทางธนาคารออมสิน ในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย เป็ นสถาบันทางการเงินที่เป็ นสาขาย่อยของธนาคารออมสินที่ให้บริการเพื่อออมทรัพย์ท่ี
ส่งเสริมให้มกี ารประหยัดการใช้จ่ายในกลุ่มผูม้ รี ายได้ให้มกี ารออมทรัพย์แล้วนาเงินทีเ่ ก็บออมไปฝากธนาคาร
โดยคานึงว่าเงินออมนัน้ มีจานวนมากน้อยเพียงใด ซึง่ มีบทบาททัง้ ในการส่งเสริมการออม การสร้างวินัยทาง
การเงิน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาคนและสังคมให้มคี ุณภาพ รวมถึงการเพิม่ และขยายการ
ให้บริการและธุรกรรมทางการเงิน เป็ นส่วนหนึ่งในการผลักดันมาตรการต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศซึ่งรูปแบบการออมเงินที่คนส่วนใหญ่นิยมและเป็ นวิธกี ารออมที่คุ้นเคยมากที่สุด คือ การฝาก
และออมเงินกับธนาคาร มีทงั ้ ประเภทบัญชีออมทรัพย์และบัญชีฝากประจา ซึ่ งรูปแบบในการออมกับทาง

ธนาคารผู้ใ ช้บริก ารจะเป็ นผู้ท่ีท าการเลือ กรูปแบบในการออมจากพฤติกรรมของผู้ใ ช้บ ริก ารให้มีค วาม
เหมาะสมกับเป้ าหมายทางการเงินทีไ่ ด้กาหนดไว้ (ธนาคารออมสิน, 2561)
จากความเป็ น มา และความส าคัญ ของปั ญ หาดัง กล่ า วข้า งต้น การออมจะช่ ว ยให้ป รับ เปลี่ย น
พฤติก รรมให้มีก ารออมเงิน โดยก าหนดเป้ าหมายทางการเงิน ในอนาคต ผู้ว ิจ ัย จึง มีค วามสนใจที่ จ ะ
ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมที่ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อความมันคงของชี
่
วติ และใช้เป็ นแนวทางในการ
ส่งเสริมให้ลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีการวางแผนการออมเงินทีเ่ หมาะสม
และเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมที่ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลทีส่ ง่ ผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้าธนาคารออมสิน
ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน
2. พฤติกรรมการออมทีส่ ่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้าธนาคารออม
สิน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ด้านเนื้อหา พฤติกรรมการออมทีส่ ่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สาหรับตัวแปรทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปั จจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
สมรส รายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น และจ านวนสมาชิก ในครอบครัว และพฤติก รรมการออม ประกอบด้ว ย
วัตถุประสงค์ในการออม การส่งเสริมการตลาด รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สนิ อัตราเงินเฟ้ อ และอัตราตอบ
แทน/อัตราดอกเบีย้
ตัวแปรตาม ได้แก่ เป้ าหมายทางการเงิน ประกอบด้วย เป้ าหมายระยะสัน้ เป้ าหมายระยะกลาง และ
เป้ าหมายระยะยาว
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวน
385 คน โดยไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอน คานวณได้จากสูตรของ W.G Cochran (Cochran, 1977)
ทีร่ ะดับความคลาดเคลื่อน 0.05
3. ด้านเวลา ศึกษาระหว่างเดือน มีนาคม-กรกฎาคม 2565

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคล
รุ่งนภา อนุโสภณ (2558) กล่าวว่า ปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันในด้านต่าง ๆ ซึง่
จากแนวคิดทางด้านการออมนัน้ จะเห็นได้ว่าลักษณะส่วนบุคคลมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออม ดังนี้
1. เพศ เป็ นตัวแปรที่ส่งผลให้บุคคลมีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรม โดยผู้หญิงกับผู้ชายมี
แนวโน้มทีจ่ ะมีทศั นคติและพฤติกรรมแตกต่างกันรวมถึงความรูส้ กึ นึกคิด และทัศนคติ ดังนัน้ เพศเป็ นตัวแปร
ทีส่ ง่ ผลต่อการออมเช่นกัน
2. อายุ เป็ นปั จจัยทีท่ าให้คนมีพฤติกรรมแตกต่างกัน และจะมีอทิ ธิพลต่อการออม
3. ระดับการศึกษา เป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลต่ออาชีพและรายได้ของบุคคลนัน้ ๆ ด้วย โดยผู้ท่ีมี
การศึกษาดีมกั จะมีอาชีพทีด่ แี ละรายได้ทด่ี ตี ามมา ส่งผลต่อการออมทัง้ ในทางบวกและทางลบ
4. จานวนผู้มรี ายได้ในครัวเรือนและจานวนสมาชิกในครอบครัว เป็ นตัวกาหนดว่าจะสามารถออม
เงินได้หรือไม่ เพราะถ้าจานวนผูม้ เี งินได้ในครอบครัวสูง โอกาสทีจ่ ะสามารถออม เงินได้กเ็ ป็ นไปได้มากกว่า
ครอบครัวทีม่ จี านวนผูม้ เี งินได้น้อยกว่า
5. รายได้ส่วนบุคคลเฉลีย่ ต่อเดือน เป็ นตัวแปรทีส่ าคัญมาก เนื่องจากเป็ นสิง่ ทีบ่ ่งชี้ถงึ ความสามารถ
ในการใช้จ่ายและการเก็บออม ส่วนมากถ้าบุคคลมีรายได้มากก็จะมีแนวโน้มที่จะมีเงินใช้จ่าย และเงินเก็บ
ออมมากด้วย
6. ภาระหนี้สนิ เป็ นปั จจัยทีส่ ง่ ผลต่อการออมของประชาชน เนื่องจากการมีภาระหนี้สนิ ทีแ่ ตกต่างกัน
จะส่งผลให้จานวนเงินในการออมไม่เท่ากันตามจานวนความมากน้อยของภาระหนี้สนิ ไม่ว่าจะมีภาระหนี้สนิ
ในรูปแบบของบัตรเครดิต หรือหนี้สนิ นอกระบบ จะมีการแสดงพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างการ
นเรศ หนองใหญ่ (2560) กล่าวว่า ปั จจัยส่วนบุคคลมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมดังนี้
1. เพศ แบ่งแยกตามความต้องการของผูใ้ ช้บริการได้โดยดูจากเพศของผูใ้ ช้บริการ จึงเป็ นปั จจัยอีก
อย่างทีส่ ง่ ผลต่อการออม
2. อายุ กลุ่มผูใ้ ช้บริการทีม่ อี ายุแตกต่างกัน ย่อมจะมีความต้องการในสินค้าและบริการทีแ่ ตกต่างกัน
ตามช่วงวัย
3. สถานภาพครอบครัว ซึง่ แบ่งลักษณะสาคัญ 3 ประการ คือ การเข้าสูช่ วี ติ สมรส การแตกแยกของ
ชีวติ สมรส โดยสถานภาพสมรสเป็ นคุณลักษณะทางประชากรทีส่ าคัญทีเ่ กีย่ วกับเรื่องการออม
4. รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and Occupation)รายได้ ระดับการศึกษา
และอาชีพเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญในการออม เนื่องจากระดับการศึกษามีผลต่ออาชีพ และอาชีพมีผลต่อรายได้
และรายได้กเ็ ป็ นตัวแปรสาคัญที่จะส่งผลต่อการออมไม่ว่าจะออมในจานวนมากหรือจานวนน้อยหรือไม่เกิด
การออมเลย

ทฤษฎีการบริ โภคของเคนส์ (John Maynard Keynes)
ทฤษฎีน้ีกล่าวไว้ว่า ปริมาณสินค้าและบริการที่ประชาชนจะบริโภคขึ้น อยู่กบั ปั จจัยด้านรายได้และ
ปั จจัยด้านอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่รายได้ กล่าวคือ การบริโภคและการออมจะมากหรือน้อย มีสาเหตุมาจากรายได้ของ
ประชาชน เมื่อรายได้สูงขึ้นสัดส่วนของการออมต่อรายได้จะสูงขึ้น ถ้ารายได้ต่าก็จะทาให้การบริโภคต่ าไป
ด้วย รายได้จงึ เป็ นปั จจัยสาคัญสาหรับการออม ส่วนปั จจัยอื่น ๆ ทีน่ อกเหนือ จากรายได้นัน้ คือปั จจัยจาก
ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งมีผลต่อการออมทัง้ สิ้น (Jock Maynard Keynes, 1964 อ้างถึงใน ปราณี
ทินกร, 2529, หน้า 6)
ทฤษฎีการบริ โภคของนักเศรษฐศาสตร์สานักคลาสสิ ก (Classic)
ตามทฤษฎีน้ีกล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยเป็ นปั จจัยสาคัญอีกอย่างสาหรับการใช้จ่ายบริโภคหรือการออม
ของประชาชน เพราะเมื่อใดที่อตั ราดอกเบี้ยสูงขึ้นประชาชนก็จะแบ่งรายได้ปัจจุบนั ไปออมมากขึ้น ในทาง
ตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ า ประชาชนก็จะออมน้อยลง และเป้ าหมายของผู้บริโภคทุกคน คือ การได้
อรรถประโยชน์สงู สุดจากทรัพยากรและรายได้ทม่ี จี ากัด การเปลีย่ นแปลงของการบริโภคและการออมเป็ นผล
มาจาก การเปลีย่ นแปลงในอัตราดอกเบี้ย ผูบ้ ริโภคจึงต้องตัดสินใจว่า การบริโภคในปั จจุบนั ทัง้ หมดกับการ
บริโภคส่วนหนึ่ง แล้วเก็บออมไว้บริโภคในอนาคตแบบไหนจะให้อรรถประโยชน์มากกว่ากัน ซึง่ การตัดสินใจ
นัน้ ขึน้ อยู่กบั อัตราดอกเบีย้ เป็ นสาคัญ (เทิดศักดิ ์ ศรีสุรพล, 2535, หน้า 49-50)
งานวิ จยั อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เชาวลี วันสนุก (2560) ศึกษาเกีย่ วกับ พฤติกรรมการออมและวางแผนด้านการเงินเพือ่ เตรียม ความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานส่วนท้องถิน่ สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการออมมีผลต่อความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานส่วนท้องถิ่น
สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตอาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ
0.05
ธนานพ ลิม่ สุวรรณโรจน์ (2562) ศึกษาเกีย่ วกับ การวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมปลายใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการออมมีผลต่อการวางแผนทางการเงินของนักเรียนมัธยมปลายใน
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
นเรศ หนองใหญ่ (2560) ได้ทาการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพืน้ ที่เมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะห์ระดับการออมต่อพฤติกรรมการออม พบว่า พฤติกรรมการออมในภาพ
รวมอยู่ในระดับการออมพอใช้และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ออมเงินโดยการนาเงินไปฝาก
ธนาคารอยู่ในระดับการออมเกือบทุกเดือน สาหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนทีม่ เี พศต่างกัน
มีพฤติกรรมการออมไม่แตกต่างกัน แต่ประชาชนทีม่ อี ายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือน และหนี้สนิ เฉลีย่ ต่อเดือนทีต่ ่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกับอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05

กรอบแนวคิ ด

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิ จยั
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวน
385 คนที่ ซึ่งได้จากการคานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างในกรณีท่ไี ม่ทราบจานวนประชากรที่แน่ นอนโดยใช้
สูตรของ W.G Cochran (Cochran , 1977) ทีร่ ะดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ดังสูตรต่อไปนี้
(0.5)(1-0.5)1.962
n
=
0.052
n

=

384.16

จากการค านวณได้ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ เ ท่ า กับ 385 และเพื่อ ป้ องกัน ความพลาดจากการตอบ
แบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์
เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามที่ผู้วจิ ยั สร้างขึ้น โดย
การศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็ นการสารวจแบบออนไลน์ (Online Survey)
ซึง่ รายละเอียดในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ
(Check Lists) จานวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครอบครัว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออม มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ น Rating Scale ประกอบด้วย 7
ด้าน จานวน 22 ข้อ คือ วัตถุประสงค์ในการออม การส่งเสริมการตลาด รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สนิ อัตรา
เงินเฟ้ อ อัตราผลตอบแทน/อัตราดอกเบีย้
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านเป้ าหมายทางการเงิน มีลกั ษณะแบบสอบถามเป็ น Rating Scale ประกอบด้วย
3 ด้าน จานวน 9 ข้อ คือ เป้ าหมายระยะสัน้ เป้ าหมายระยะกลาง เป้ าหมายระยะยาว
การวิ เคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วจิ ยั รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ครบถ้วนแล้ว ผู้วจิ ยั ทาการวิเคราะห์และประมวลผล
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิตซิ ง่ึ สถิตทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
1. เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการออม
และเป้ าหมายทางการเงินของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขต อ.เมือง จ.เชียงราย โดยจะนาเสนอในรูปแบบ
ของ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปั จจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ คือ
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านเป้ าหมายทางการเงิน สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean)
และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติการ
ทดสอบ ได้แ ก่ การวิเ คราะห์เ ปรียบเทียบข้อมูล 2 กลุ่ ม ใช้ T-test และการวิเ คราะห์เ ปรียบเทียบข้อมูล
มากกว่า 2 กลุ่ม ใช้ F-test (One-way ANOVA)
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการออมทีส่ ่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต ของลูกค้า
ธนาคารออมสิน ในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน จะใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติการ
ทดสอบ ได้แก่ สถิตถิ ดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพือ่ ทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิ จยั
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ในส่วนของปั จจัยส่วนบุคคลเป็ นเพศหญิง มีอายุ 21 – 30
ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งมีอาชีพเป็ นพนักงานราชการ/พนักงาน มีสถานภาพสมรส โดยมีรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท และมีจานวนสมาชิกในครอบครัวจานวน 1-2 คน และในส่วนของด้าน
พฤติกรรมการออม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อ รายได้ การส่งเสริมการตลาด ค่าใช้จ่าย
วัตถุประสงค์ในการออม ภาระหนี้สนิ อัตราตอบแทน/อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้ อ ตามลาดับ และส่วน
ของด้านเป้ าหมายทางการเงิน พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกั บ เป้ าหมายระสัน้ เป้ าหมายระยะกลาง
และเป้ าหมายระยะยาว ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน พบว่าปั จจัยทางด้านเพศ อาชีพ และ
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
สมมติ ฐานที่ 2 พฤติกรรมการออมทีส่ ่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน พบว่า พฤติกรรมการออม ด้านอัตราตอบ
แทน/อัตราดอกเบีย้ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า พฤติกรรมการออม ด้านอัตรา
ตอบแทน/อัตราดอกเบี้ย ทีส่ ง่ ผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินใน
เขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
อภิ ปรายผล
สรุป
1.จากการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อาชีพ และรายได้
เฉลีย่ ต่อเดือน ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อ.เมือง
จ.เชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 เพศ พบว่า ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้าธนาคารออม
สินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะ
เพศหญิงและเพศชายต่างมีการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคต และมีทศิ ทางเดียวกันในการออมเงิน
แต่เพศหญิงจะมีการวางแผนการจัดการในการออมเงินเพือ่ ใช้ในอนาคตมากเพศชาย ดังนัน้ เพศ จึงส่งผลต่อ
การกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ไปในทิศทางเดียวกันแต่มคี วามแตกต่างกันตรงทีเ่ พศสภาพ ระหว่างหญิงและชายทาให้มผี ลการทดสอบทาง
สถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคลของ รุ่งนภา อนุโสภณ (2558) ทีก่ ล่าวว่า ปั จจัย
ส่วนบุคคลทางด้านเพศ เป็ นปั จจัยที่มผี ลต่อการออมของลูกค้า อีกทัง้ ยังสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยส่ว น
บุคคลของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) ที่กล่าวไว้ว่าเพศ แบ่งแยกตามความต้องการของผู้ใช้บริการได้โดยดู
จากเพศของผูใ้ ช้บริการ เพือ่ เป็ นเกณฑ์ในตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการแต่ละเพศ ซึง่ ผูใ้ ช้บริการที่
มีเพศแตกต่างกัน มักจะมีทศั นคติการรับรู้ และการตัดสินใจแตกต่างกัน เพศเป็ นปั จจัยอีกอย่างที่ส่งผลต่อ
การออม
1.2 อาชีพ พบว่า ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้าธนาคาร
ออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 อาจเป็ น
เพราะแต่ละอาชีพจะมีแผนการออมเงินที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา เช่น พนักงานบริษัท อาชีพอิสระ
แพทย์ พนักงานขายอิสระ อาจลงทุนใน RMF หรือซือ้ ประกันแบบบานาญ เพือ่ สร้างความมันคงหลั
่
งเกษียณ
แต่สาหรับผูท้ ม่ี อี าชีพพ่อบ้าน/แม่บา้ นมีแผนการออมเงินในอนาคตแบบเป้ าหมายระยะยาว เพราะอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากในอนาคตภาวะและเหตุการณ์ต่างๆ อาจจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
รวมทัง้ การเปลีย่ นแปลงความต้องการของบุคคล และกลุ่มลูกค้าธนาคารออมสินทีม่ อี าชีพเกษตรกร/ประมง
จะมีว ิธีก ารและแผนการออมเงินในอนาคตแตกต่างไป ดังนัน้ อาชีพ จึงส่งผลต่อ การกาหนดเป้ าหมาย
ทางการเงินในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไปในทิศทางเดียวกัน
แต่มีค วามแตกต่างกันตรงที่ล ัก ษณะของอาชีพ ที่ท าจึงท าให้มีผ ลการทดสอบทางสถิติท่ีร ะดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคคลของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับ พฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรี กล่าวไว้ว่า ปั จจัยส่วนบุคคลทางด้านอาชีพเป็ นตัวแปรที่
สาคัญในการออม
1.3 รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของ
ลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับ
0.05 อาจเป็ นเพราะผู้ท่มี รี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป มีการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินใน
อนาคตโดยมีเ ป้ าหมายระยะยาว ต่างจากผู้ท่ีมีรายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ นน้ อ ยกว่ าหรือ เท่ า กับ 10,000 บาท
10,001-20,000 บาท และ 30,001-40,000 บาท เพราะผูท้ ม่ี รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือนสูงจะมีการจัดการเกี่ยวกับ
เงินในการลงทุนและมีรปู แบบการออมเงินในระยะยาวผูท้ ม่ี รี ายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงสามารถปรับแผนการออม
ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินในแต่ละช่วงชีวติ เช่น การซื้อประกัน การฝากเงินประจาแบบขัน้ บันได และ
สามารถรับความเสีย่ งได้มากขึ้น อาจแบ่งเงินออมมาลงทุนในกองทุน หรือเปิ ดบัญชีออมหุ้น เพื่อให้ได้รบั
ผลตอบแทนทีส่ งู ขึน้ ดังนัน้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จึงส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของ
ลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ไปในทิศทางเดียวกันแต่มคี วามแตกต่างกันตรงที่
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนจึงทาให้มผี ลการทดสอบทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจัยส่วนบุคล

ของ รุ่งนภา อนุโสภณ (2558) ทีก่ ล่าวว่า รายได้ส่วนบุคคลเฉลีย่ ต่อเดือนเป็ นตัวแปรทีส่ าคัญมาก เนื่องจาก
เป็ นสิง่ ทีบ่ ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการใช้จ่ายและการเก็บออม
2. จากการศึกษาพฤติกรรมการออมทีส่ ง่ ผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้า
ธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า พฤติกรรมการออม ด้านอัตราตอบแทน/อัตรา
ดอกเบีย้ ทีส่ ง่ ผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงินในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05 อาจเป็ นเพราะลูกค้ามีการวางแผนการ
จัดการการเงินในอนาคตแล้วนัน้ จะมีความต้องการผลตอบแทนจากการออม คือ ดอกเบี้ยซึ่งมีความสาคัญ
มากต่อการออมเพราะยิง่ อัตราผลตอบแทนสูงเท่าไรเงินออมก็จะยิง่ งอกเงยรวดเร็วขึน้ เท่านัน้ ซึ่งสอดคล้อง
กับทฤษฎีการบริโภคของเคนส์ (John Maynard Keynes) ที่กล่าวไว้ว่า การบริโภคของประชาชนจะขึ้นอยู่
กับปั จจัยด้านรายได้และปั จจัยด้านอื่นๆ ในส่วนของปั จจัยด้านอื่นๆ กล่าวถึงในเรื่องของผลตอบแทน/อัตรา
ดอกเบี้ย ไว้ว่า อัตราดอกเบี้ยย่อมมีผลกระทบต่อการออมทัง้ สิน้ และสอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคของนัก
เศรษฐศาสตร์สานักคลาสสิก (Classic) กล่าวว่า อัตราดอกเบี้ยเป็ นปั จจัยสาคัญอีกอย่างสาหรับการใช้จ่าย
บริโภคหรือการออมของประชาชน ดังนัน้ การออมจึงขึน้ อยู่กบั อัตราดอกเบีย้ เป็ นสาคัญ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ นี้
1. ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธนาคารหรือกองทุนในการออมเงิน ควรเพิม่ รูปแบบของผลิตภัณฑ์เงิน
ฝากหรือวิธกี ารออมทีห่ ลากหลาย ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและสะดวก เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้ประชาชนรู้สกึ
อยากออมเงินมากขึน้
2. ผู้ประกอบการเกี่ยวกับธนาคารหรือกองทุนในการออมเงิน ควรมีการกาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
อัตราตอบแทน/อัตราดอกเบีย้ ทีน่ ่าสนใจ เพือ่ เป็ นสิง่ จูงใจลูกค้าเกิดความสนใจออมเงินกับนายทุนมากยิง่ ขึน้
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ถัดไป
1. ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมทีส่ ่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงิน
ในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินในเขต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ควบคู่ไปกับการศึกษาเชิงลึก เพื่อ
ทาให้ทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการในการออมเงินของลูกค้ามากยิง่ ขึน้ และสามารถนาผลการศึกษา
ทีไ่ ด้ไปพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มคี วามน่าสนใจมากยิง่ ขึน้
2.ควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมที่ส่งผลต่อการกาหนดเป้ าหมายทางการเงิน
ในอนาคตของลูกค้าธนาคารออมสินในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็ นจังหวัดที่มี
ประชากรสูงทีส่ ุดในประเทศไทย และมีพฤติกรรมการออมเงินเพือ่ ใช้ในอนาคตมากทีส่ ุด
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