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บทคดัย่อ 
  
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย
กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ทัง้ชายและหญงิ จ านวนทัง้สิน้  
316 คน โดยใช้สูตรค านวณของทาโร ยามาเน เครื่องมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหไ์ดแ้ก่ รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติิ
เชงิอนุมานไดแ้ก่ T-Test และ F-test (One Way ANOVA) 
 ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทาง
การเงนิเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( = 3.87) และเมือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอืปจัจยัทางดา้น
เศรษฐกจิ ( = 3.98) รองลงมาคอืปจัจยัทางดา้นการยอมรบัความเสีย่ง ( = 3.84) และดา้นที่
มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอืปจัจยัทางดา้นทศันคต ิ( = 3.82) ผลการเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่อีทิธพิล
ต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการต ารวจ 
สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดเลย ที่จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกใน
ครอบครวั อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน พบว่าโดยภาพรวมขา้ราชการต ารวจภูธร
จงัหวดัเลยทีม่เีพศต่างกนั มปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทาง
การเงนิเพื่อวยัเกษยีณ ไม่แตกต่างกนั ส่วนขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัเลยทีม่อีายุ สถานภาพ
สมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนั  มปีจัจยัที่มี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรยีมความพร้อมทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณ แตกต่างกนั
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ABSTRACT  
 
 The main objective of this research was to study the factors influencing the 
saving behavior for financial preparation for retirement of police officers. Under the Loei 
Provincial Police, the samples used in this research were Loei Provincial Police officials. 
both male and female A total of 316 people were used by Taro Yamane's computational 
formula. The instrument used to collect data was a questionnaire. The statistics used in 
the analysis were percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics 
include T-Test and F-test (One Way ANOVA). 
 The results showed that Factors influencing police officers' saving behavior for 
financial preparation for retirement under the Loei Provincial Police Overall, it was at a 
high level ( = 3.87), and when considering each aspect, it was found that the aspect 
with the highest mean was economic factor ( = 3.98), followed by risk tolerance factor 
( = 3.84) and The least mean was attitude factor ( = 3.82). The comparison of 
factors affecting saving behavior for financial preparation for retirement of police officers. 
under the Loei Provincial Police classified by sex, age, marital status, number of family 
members, government service age and average monthly income. It was found that, 
overall, Loei Provincial Police officials with different sexes There are factors that 
influence the behavior of saving for financial preparation for retirement. no different As 
for the Loei Provincial Police officers with different age, marital status, number of family 
members, government service age, and average monthly income. There are factors that 
influence the behavior of saving for financial preparation for retirement. There was a 
statistically significant difference at the 0.05 level. 
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บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา     
 ในปจัจบุนัมปีจัจยัและสภาพแวดลอ้มหลายๆ อย่างเช่น ปญัหาเศรษฐกจิ รปูแบบการใช้
ชวีติ พฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป จากผลการส ารวจพบว่าหลายประเทศในโลกก าลงัเขา้สู่ภาวะ
สงัคมผู้สูงวยั ประเทศไทยเป็นอีกประเทศที่อยู่ในสงัคมผู้สูงอายุมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 นัน่คอื
ประเทศไทยมจี านวนผู้สูงอายุร้อยละ 10.3 กลุ่มผู้สูงอายุมจี านวนเพิม่ขึ้นอย่างเห็นได้ชดัเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบักลุ่มเดก็ ในปี พ.ศ. 2548 มปีระชากรสูงอายุ 6.4 ล้านคน เมื่อถงึปี พ.ศ.2578 
จ านวนผูสู้งอายุเพิม่ขึน้เป็น 15.9 ลา้นคน (รอ้ยละ 25.1) เท่ากบัเพิม่ขึน้เกอืบ 3 เท่าตวัในเวลา



ราว ๆ 30 ปีเท่านัน้ แนวโน้มของดชันีผู้สูงอายุ หรอือตัราส่วนผู้สูงอายุต่อเดก็ 100 คน “ดชันี
ผู้สูงอายุ” ตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นตลอดเวลา ระหว่างปี พ.ศ.2563–2564 เป็น
ช่วงเวลาที่ดชันีผู้สูงอายุเท่ากบั 100 หมายความว่าช่วงเวลานี้ประเทศไทยมปีระชากรวยัเด็ก
เท่าๆ กบัผูสู้งอายุ จากขอ้มลูในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยมจี านวนผูสู้งอายุสูงถงึ 12 ลา้นคน มี
สดัส่วนผู้สูงอายุรอ้ยละ 19 ของประชากรทัง้หมด (Institute for Population and Social 
Research, Mahidol University, 2019) โดยสาเหตุที่ส าคญัของการเพิม่สดัส่วนประชากร
ผู้สูงอายุอย่างรวดเรว็ เน่ืองมาจากปจัจยัส าคญั 2 ประการ คอื การลดลงของภาวะเจรญิพนัธุ์
หรอืการเกดิน้อยลง และการลดภาวการณ์ตายทาใหอ้ายคุนไทยยนืยาวขึน้ 
 การเตรยีมความพรอ้มส าหรบัวยัเกษียณถอืเป็น สิง่ส าคญั เพราะเป็นการวางแผนทาง
การเงนิเพื่อ ลดปญัหาของผู้เกษียณ ท าให้ผู้เกษียณสามารถปรบัตวัต่อ การเปลี่ยนแปลงได ้
(Dangsamut, Somboonsup, & Pattanarungsan, 2016) ดงันัน้ ผูเ้กษยีณควรพจิารณา เลอืก
แหล่งทีม่าของรายไดแ้ละก าหนดวตัถุประสงค์ และวธิกีารออมอย่างชดัเจน เพื่อใหเ้พยีงพอต่อ
ค่าใชจ้่าย หลงัเกษยีณที่เหมาะสม ซึง่มขี ัน้ตอนดงันี้ 1) การก าหนดอายุเกษยีณและอายุขยัของ
ตนอย่างชดัเจน 2) ค านวณค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต้องใช้ยามเกษียณซึ่งสามารถประมาณการจาก
รอ้ยละ 70 ของค่าใช้จ่ายรายเดอืนในปจัจุบนั 3) ตรวจสอบเงนิออมเพื่อการเกษียณ เช่น เงนิ
ออม เงนิกองทุนประกนัสงัคม กองทุนส ารองเลี้ยงชพี เงนิประกนัชวีติ เงนิลงทุนระยะยาว เป็น
ตน้ 4) ค านวณเงนิออมทีย่งัขาดอยู ่5) วางแผนเงนิออมเพิม่เตมิ และ 6) ทบทวนเป้าหมายอย่าง
สม ่าเสมอ (The Stock Exchange of Thailand, 2015) ดงันัน้ในเรื่องของการเตรยีมความพรอ้ม
เพื่อการเกษียณอายุถือเป็นการวางแผนชีวิตอย่างหนึ่งที่ควรต้องเริ่มตัง้แต่อยู่ในวยัท างาน
เนื่องจากเป็นกระบวนการทีต่่อเนื่องและเพื่อจะไดค้่อย ๆ คุน้ชนิกบัความคดิเรือ่งการเกษียณ  
 การออมเป็นนโยบายสาธารณะทีม่บีทบาทส าคญัในระบบเศรษฐกจิของทุกประเทศ การ
ออมเป็นแหล่งส าคญัของการลงทุนเพื่อพฒันาสร้างความเจรญิเติบโตและความมัน่คงให้กับ
เศรษฐกจิและสงัคม ซึ่งนอกเหนือจากปจัจยัเศรษฐกจิทางการลงทุนแลว้ ระบบการออมยงัเป็น
การคุม้ครองทางสงัคมซึ่งหมายถงึการออมเพื่อการเกษยีณอายุ เพื่อระบบบ าเหน็จบ านาญหรอื
เพื่อการชราภาพ องคป์ระกอบการออมตามระบบบญัชเีศรษฐกจิเงนิทุน (Flows of Funds) ใน
ประเทศไทยมดีว้ยกนั 3 ส่วน คอื การออมภาคครวัเรอืน (Household Saving) การออมภาค
ธุรกจิเอกชน(Business Saving) และการออมภาครฐั (Government Saving) (พบพร จงชาญ
สทิธโิธ,2562) การออมภาคครวัเรอืน หมายถงึ การออมของครวัเรอืนทุกประเภทซึ่งมสีดัส่วน
การออมรอ้ยละ 43 ของการออมในประเทศไทย การออมภาคธุรกจิเอกชนหมายถงึการออมของ
นิตบิุคคล รวมถงึการออมของสถาบนัที่ท าหน้าทีด่า้นธุรกจิการเงนิ ซึง่มสีดัส่วนการออมรอ้ยละ 
54 ของการออมในประเทศไทย ในขณะเดยีวกนัการออมภาครฐัคดิเป็นรอ้ยละ 3 ของการออมใน
ประเทศไทย ซึ่งมแีนวโน้มสดัส่วนที่ลดลงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากการใช้เมด็เงนิกระตุ้น
เศรษฐกจิในช่วงกว่า 10 ปีทีผ่่านมา (ปนดัดา ภู่หอม, 2561)  



 จากปญัหาทีเ่กดิจากการเขา้สู่สงัคมวยัสูงวยัส่งผลต่อการบรโิภค การคา้ และการลงทุน
ทีล่ดลง และยงัท าใหส้่งผลต่อภาคการลงทุน และยงัพบว่าสดัส่วนหนี้ครวัเรอืนมจี านวนเพิม่มาก
ขึ้น เนื่องจากข้าราชการต ารวจ ไม่มรีะบบการวางแผนการออมที่ดี เพื่อเป็นการเสรมิสร้าง
คุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ส าหรบัขา้ราชการต ารวจ ควรใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิการออมและการ
จดัหาระบบสวสัดกิารที่เหมาะสมและเพยีงพอไว้รองรบั และเป็นหลกัประกนัชวีติส าหรบัการ
เตรยีมความพรอ้มส าหรบัวยัเกษยีณดา้นต่าง ๆ  เน่ืองจากในปจัจุบนัการเตรยีมความพรอ้มทาง
การเงนิส าหรบัวยัเกษียณของข้าราชการต ารวจยงัมน้ีอย เป็นผลมาจากการเริม่เก็บเงนิช้า
เกนิไปการประเมนิค่าใช้จ่ายที่ต ่าไป มกีารออมเงนิในจ านวนน้อย และความเขา้ใจผดิเกี่ยวกบั
ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการกลวัความผนัผวนจากการลงทุน และไม่ได้ค านึงสงัคม และ
เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ประกอบกบัความเขา้ใจผดิของข้าราชการต ารวจส่วน
ใหญ่ทีค่ดิว่าการออมเพื่อวยัเกษยีณเป็นเรือ่งส าหรบัผูส้งูอายเุท่านัน้ 
 ต ารวจภูธรจงัหวดัเลย อ าเภอเมอืงเลย จงัหวดัเลย เป็นหน่วยงานภาครฐัในสงักัด
ส านกังานต ารวจแห่งชาต ิมหีน้าทีร่บัผดิชอบดงันี้ 1) รกัษาความปลอดภยัพระมหากษตัรยิ ์พระ
ราชนิี พระรชัทายาท ผูส้ าเรจ็ราชการแทนพระองค ์พระบรมวงศานุวงศ ์ผูแ้ทนพระองค ์และพระ
ราชอาคนัตุกะ 2. ดแูล ควบคุม และก ากบัการปฏบิตังิานของขา้ราชการต ารวจซึง่ปฏบิตักิารตาม
ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 3) ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิอาญา 
4) รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยัของประชาชนและความมัน่คงของราชอาณาจกัร 5) 
ปฏบิตักิารอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของต ารวจหรอืส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
6) ช่วยเหลอืการพฒันาประเทศ 7) ปฏบิตักิารอื่นเพื่อส่งเสรมิสนับสนุนใหก้ารปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ต ารวจเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในสงักดัส านักงานต ารวจแห่งชาต ิก็
ประสบกบัปญัหาทางการเงนิเช่นกนั จากผลการส ารวจพบว่าข้อมูลรายงานสรุปการเบกิจ่าย
เงนิเดอืนประจ าเดอืน พ.ศ. 2564 ของต ารวจภูธรจงัหวดัเลย พบว่าจ านวนเงนิที่ขอเบกิ และ
จ านวนเงนิหกัเป็นจ านวนเงนิทีม่าก เมือ่พจิารณารายการหกับญัช ีพบว่า เป็นเงนิกู้สหกรณ์ออม
ทรพัย์ต ารวจ และเงนิกู้ธนาคารพาณิชย์นอกจากนี้ ยงัมกีารกู้หนี้ยมืสินทัง้ในระบบและนอก
ระบบ ภาระหนี้สนิดงักล่าวของขา้ราชการต ารวจนัน้ท าให้เกดิความเครยีด เป็นภาระต่อการใช้
จ่าย ซึ่งจะส่งจะผลกระทบต่อการออมเพื่อเตรยีมความพร้อมทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณของ
ข้าราชการต ารวจ สงักัดต ารวจภูธรจงัหวดัเลย  และจะเป็นปญัหาทางด้านการเงนิของผู้
เกษียณอายุในอนาคต ด้วยเหตุน้ี ผู้ว ิจ ัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจยัเรื่องปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการออมเพื่อเตรยีมความพร้อมทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณของข้าราชการต ารวจ 
สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย เพื่อใช้ขอ้มูลจากผลการวจิยัครัง้นี้ เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ
น าไปสู่การรณรงค ์และพฒันาในเรือ่งการวางแผนทางดา้นการเงนิเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการ
ต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ซึง่จะช่วยลดปญัหาทางการเงนิของผู้เกษียณอายุ ท าให้ผู้
เกษียณอายุมคี่าใช้จ่ายที่เพียงพอในเรื่องของการรกัษาสุขภาพ และท าให้ผู้เกษียณอายุมี
คุณภาพชวีติทีด่ยี ิง่ขึน้ต่อไป 



วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิ
เพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัเลย 

  2.  เพื่อเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทาง
การเงนิเพื่อวยัเกษียณของข้าราชการต ารวจ สงักัดต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ที่จ าแนกตามเพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั อายรุาชการ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 3. เพื่อศกึษาหาแนวทางในการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณ
ของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัเลย 

 
ขอบเขตของการวิจยั 
 1.  ดา้นเน้ือหา 
 การวจิยัในครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศึกษาเกี่ยวกบัปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย
โดยผู้วจิยัได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ตามแนวคดิและทฤษฎีของที่เกี่ยวข้องของ(กาญจนา โชค
ถาวร, 2542) เรื่องแนวคดิทฤษฎกีารออม และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการออม ซึง่ประกอบไปดว้ย
ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิ 4 ด้าน ได้แก่ 1.  
ปจัจยัทางดา้นอตัราผลตอบแทน 2.  ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ 3.  ปจัจยัทางดา้นทศันคต ิและ 4.  
ปจัจยัทางดา้นการยอมรบัความเสีย่ง 
 2.  ดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.1  ประชากร  
  ประชากรทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ ขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ทัง้ชายและ
หญงิ จ านวน 1,485 คน ต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ประกอบดว้ย 22 หน่วยงาน (ขอ้มลูอตัราก าลงั
พลต ารวจภธูรจงัหวดัเลย, 2565) 
 2.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มตวัอยา่ง คอื ขา้ราชการต ารวจภธูรจงัหวดัเลย ทัง้ชายและหญงิ ซึง่ในการวจิยัครัง้
นี้ผูว้จิยัทราบจ านวนของกลุ่มตวัอย่างทีแ่ทจ้รงิ (Actual population) ผูว้จิยัจงึค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบทราบค่าประชากรจากสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ทีร่ะดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 หรอืระดบัค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตวัอย่าง (n)  เท่ากบั 316 ตวัอย่าง หลงัจากนัน้ผู้วจิยัใช้วธิกีารแบ่งสดัส่วนการเก็บขอ้มลูตาม
จ านวนและสดัส่วนของประชากรในแต่ละหน่วยงานโดยการใชสู้ตรของ(ยุทธ ไกรวรรณ์ ,2546 : 
112) 
 3.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 



 3.1  ตวัแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ ปจัจยัส่วนบุคคลของข้าราชการ
ต ารวจภธูรจงัหวดัเลย ประกอบดว้ยเพศ อาย ุสถานภาพสมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั อายุ
ราชการ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
 3.2  ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออม
เพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดั
เลย ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ปจัจยัทางด้านอตัราผลตอบแทน 2) ปจัจยัทางดา้น
เศรษฐกจิ 3) ปจัจยัทางดา้นทศันคต ิและ4) ปจัจยัทางดา้นการยอมรบัความเสีย่ง 
 4.  ดา้นพืน้ทีใ่นการวจิยั 
 การวจิยัครัง้นี้ ผู้วจิยัได้ศกึษากบัข้าราชการต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ทัง้ชายและหญิง 
ประกอบดว้ย 23 หน่วยงาน ในพืน้ทีจ่งัหวดัเลย เท่านัน้ 
 5.  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
 ระยะเวลาในการศกึษาคอื ระหว่างเดอืนเมษายน จนถงึเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 จากการศกึษาเอกสารทางวชิาการทัง้แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปจัจยัที่
มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการ
ต ารวจ โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาและประยุกต์ใชต้ามแนวคดิและทฤษฎขีองทีเ่กี่ยวขอ้งของ(กาญจนา 
โชคถาวร, 2542) เรื่องแนวคดิทฤษฎกีารออม และปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการออม ซึง่ประกอบไป
ด้วยปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิ 4 ด้าน มา
ก าหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั ดงันี้ 
ตวัแปรอิสระ                                                               ตวัแปรตาม   
 

 
  
 
 
 
 
   
 
 

 
 
 

ปจัจยัที่มีอทิธิพลต่อพฤตกิรรมการออมเพือ่เตรียมความพรอ้มทาง

การเงนิเพือ่วยัเกษียณของ 

ขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภธูร 

จงัหวดัเลย 4 ดา้น ดงัน้ี 

1)  ปจัจยัทางดา้นอตัราผลตอบแทน 

2)  ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ 

3)  ปจัจยัทางดา้นทศันคติ 

4)  ปจัจยัทางดา้นการยอมรบัความเสีย่ง 

ลกัษณะสว่นบคุคล 

  1. เพศ 

  2. อายุ 

  3. สถานภาพสมรส 

  4. จ านวนสมาชกิในครอบครวั 

  5. อายุราชการ 

  6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

  



แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการออม 
  พฤตกิรรม (Behavior) คอื กรยิาอาการทีแ่สดงออกหรอืปฏกิริยิาโต้ตอบเมื่อเผชญิกบั
สิ่งเร้า (Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านัน้ อาจเป็นการ
เคลื่อนไหวทีส่งัเกตไดห้รอืวดัได ้เช่น การเดนิ การพดู การเขยีน การคดิ การเต้นของหวัใจ เป็น
ต้น ส่วนสิ่งเร้าที่มากระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นสิ่งเร้าภายใน ( Internal 
Stimulus) และสิง่เรา้ภายนอก (External Stimulus)สิง่เรา้ภายใน ไดแ้ก่ สิง่เรา้ทีเ่กดิจากความ
ต้องการทางกายภาพ เช่น ความหวิ ความกระหาย สิง่เร้าภายในนี้จะมอีิทธิพลสูงสุดในการ
กระตุ้นเด็กให้แสดงพฤติกรรม และเมื่อเด็กเหล่านี้ โตขึ้นในสังคม สิ่งเร้าใจภายในจะลด
ความส าคญัลง สิ่งเร้าภายนอกทางสงัคมที่เด็กได้รบัรู้ในสังคมจะมีอิทธิพลมากกว่าในการ
ก าหนดว่า บุคคลควรจะ แสดงพฤตกิรรมอยา่งใดต่อผูอ้ื่นสิง่เรา้ภายนอก ไดแ้ก่ สิง่กระตุ้นต่าง ๆ 
สิง่แวดลอ้มทางสงัคมทีส่ามารถสมัผสัไดด้ว้ยประสาททัง้ 5 คอื ห ูตา คอ จมกู การสมัผสัสิง่เรา้ที่
มอีิทธพิลที่จะจูงใจให้บุคคลแสดงพฤตกิรรม ได้แก่ สิง่เร้าที่ท าให้บุคคล เกิดความพงึพอใจที่
เรยีกว่า การเสรมิแรง (Reinforcement) ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คอื การเสรมิแรงทางบวก 
(Positive Reinforcement) คอื สิง่เรา้ทีพ่อใจทาใหบุ้คคลมกีารแสดง พฤตกิรรมเพิม่ขึน้ เช่น ค า
ชมเชย การยอมรบัของเพื่อน ส่วนการเสรมิแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คอื สิง่เรา้ที่
ไมพ่อใจหรอืไมพ่งึปรารถน ามาใชเ้พื่อลดพฤตกิรรมทีไ่ม่พงึปรารถนาใหน้้อยลง เช่น การลงโทษ
เดก็เมือ่ลกัขโมย การปรบัเงนิเมือ่ผูข้บัขีย่านพาหนะไม่ปฏบิตัติามกฎจราจร เป็นตน้ 
 ชุดา จติพทิกัษ์ (2525 : 25) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า พฤตกิรรม หมายถงึ การกระท าของ
บุคคลไม่เฉพาะแสดงปรากฏออกมาภายนอกเท่านัน้ แต่รวมถงึสิง่ที่อยู่ภายในจติใจของบุคคล
สงัเกตเหน็ไม่ได้โดยตรง เช่น คุณค่า ทีเ่ขายึดถอืเป็นหลกัในการประเมนิสิง่ต่างๆ ทศันคตหิรอื
เจตคตทิี่เขามต่ีอสิง่ต่าง ๆ ความคดิเห็น ความเชื่อ รสนิยม และสภาพจติใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ลกัษณะของบุคลกิภาพของบุคคลทีก่ าหนดพฤตกิรรม  
 สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2526 : 45) ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า พฤตกิรรม หมายถงึ สิง่ที่
บุคคลกระท าแสดงออก ตอบสนองต่อสิง่ใดสิง่หนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ทีส่ามารถ
สงัเกตได้ หรอืไดย้นิ อกีทัง้วดัไดต้รงกนัดว้ยเครื่องมอืทีเ่ป็นวตัถุนิสยั ไม่ว่าการแสดงออก หรอื 
การตอบสนองนัน้ จะเกดิขึน้ภายในหรอืภายนอกรา่งกาย  

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ณิชากร ชยัศิร ิ(2563) วิจยัเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนใน
จงัหวดัสงขลา ผลการวจิยัพบว่า 1) ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายแุละพนกังานรฐัวสิาหกจิ มี
ผลต่อพฤตกิรรมการออมของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 2) ปจัจยัเศรษฐกจิระดบัจุลภาคของ 
ครวัเรอืน มผีลต่อพฤตกิรรมการออมของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 3) ปจัจยัเศรษฐกจิระดบั



มหาภาค ดา้นนโยบายการเงนิ มผีลต่อพฤตกิรรมการออมของประชาชนในจงัหวดัสงขลา อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 ปรารถนา หลกีภยั (2563) วจิยัเรื่องพฤตกิรรมการออมของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ในจงัหวดัตรงั ผลการศกึษาพบว่า นักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนจงัหวดัตรงัส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มี
เงนิออม ส่วนใหญ่มจี านวนเงนิออมรวมไม่เกนิ 5,000 บาท พฤตกิรรมการออม คอื มกีารออม
เงนิบางเดอืน ผู้ทีม่อีทิธพิลต่อการออมมากที่สุดคอื ตนเอง ส่วนใหญ่มรีปูแบบการออมคอื การ
ออมในรปูเงนิสดไวก้บัตนเอง และวตัถุประสงคข์องการออมคอื เพื่อใชจ้่ายในยามฉุกเฉิน ปจัจยั
ทีม่ผีลต่อการออมของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัตรงัในระดบัมาก คอื รายได้
ในปจัจุบนัและรายจ่ายในปจัจุบนัปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมของนักศึกษา
ระดบัปรญิญาตรใีนเขตพืน้ทีจ่งัหวดัตรงั คอื ปจัจยัรายไดต่้อเดอืนมคีวามสมัพนัธก์บัจ านวนเงนิ
ออมรวมของนักศกึษาทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.00 และรายจ่ายต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธก์บั
จ านวนเงนิออมรวมของนกัศกึษาทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 ลกัขณา ธรรมสุพงศ ์(2563) วจิยัเรือ่งแรงจงูใจของนักศกึษาในการออมเงนิกบัโครงการ
ธนาคารโรงเรยีน ผลการวเิคราะห์ข้อมูล พบว่าขอ้มูลทัว่ไปของนักศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม 
นกัศกึษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อยู่ในช่วงอายุ 14 -16 ปี มผีูป้กครองประกอบอาชพีเกษตรกร 
และส่วนใหญ่ได้รบัเบีย้เลีย้งจากผู้ปกครอง โดยมปีระเดน็ที่นักศกึษาเหน็ด้วยในระดบัมากทีสุ่ด 
ไดแ้ก่ การทีน่กัศกึษารูจ้กัธนาคารโรงเรยีน และประเดน็ทีน่ักศกึษาเหน็ดว้ย ในระดบัมาก ไดแ้ก่ 
การรับฟงัข้อเสนอแนะของธนาคาร การวิเคราะห์ ถดถอยแบบพหูเชิงชัน้ (Hierarchical 
Regression Analysis) พบว่า ปจัจยัทีม่อีทิธพิลสูงสุดต่ออุปนิสยัในการออมของนักศกึษา ไดแ้ก่ 
การทีน่กัศกึษาสามารถเกบ็เงนิไดต้ามทีต่อ้งการ ความถี ่ในการเขา้มาใชบ้รกิารกบัธนาคาร การ
ทีธ่นาคารรบัฟงัขอ้เสนอแนะ และการทีน่ักศกึษามคีวามต้องการออมเงนิ ตามล าดบั ซึง่เดก็และ
วยัรุ่นจะออมเงนิเพราะต้องการเก็บไว้ใช้เพื่อวตัถุประสงค์ ที่แน่ชดั มากกว่าที่จะออมไวใ้ช้เพื่อ
ความฉุกเฉินหรอืเพื่อการเรยีนต่อในอนาคต 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามในการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลู กลุ่มตวัอย่าง คอื ขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ทัง้ชายและหญงิ ซึง่ใน
การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัทราบจ านวนของกลุ่มตวัอย่างที่แท้จรงิ (Actual population) ผู้วจิยัจงึ
ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างแบบทราบค่าประชากรจากสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 
1967) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่ง (n)  เท่ากบั 316 ตวัอยา่ง 
 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีส่รา้งขึน้จากกรอบ
แนวคดิทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีม
ความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณ โดยแบบสอบถามที่สรา้งขึน้แบ่งออกเป็น 3 ตอน โดย



ผูว้จิยัด าเนินการวเิคราะหข์อ้มลู โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู โดยเลอืกเฉพาะวธิวีเิคราะหข์อ้มลู ที่
สอดคลอ้งกบัจดุมุง่หมายในการศกึษาคน้ควา้และทดสอบสมมตฐิาน ดงัต่อไปนี้ 
     1.  การวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง ความถี ่
(Frequency) และค่ารอ้ยละ(Percentage) เสนอขอ้มลูเป็นตาราง 
               2.  วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความ
พรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย โดยการหา
ค่าเฉลีย่ ( )  และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) ทดสอบสมมุตฐิาน
เปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยั
เกษียณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ที่จ าแนกตามเพศ โดยการทดสอบ
ค่าทีแ่บบอสิระ  (T-test for Independent Samples) โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
ทดสอบสมมุตฐิานเปรยีบเทยีบปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ทีจ่ าแนกตามอาย ุ
สถานภาพสมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช ้ 
สถติ ิF-test  (One-way Anova) โดยการทดสอบความแตกต่างหรอืเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ของ
กลุ่มตวัอย่างตัง้แต่ 3 กลุ่มขึน้ไป  และหากพบว่ามคีวามแตกต่างรายคู่เกดิขึน้ ผูว้จิยัจะท าการ
ทดสอบต่อไปว่าค่าเฉลีย่คู่ใดบา้งที่แตกต่างกนั และแตกต่างกนัอย่างไร ตามวธิกีารของเชฟเฟ่ 
(Scheffe’s method) 

       3.  ขอ้มูลที่เป็นขอ้เสนอแนวทางในการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิ
เพื่อวยัเกษียณของข้าราชการต ารวจ สงักัดต ารวจภูธรจงัหวัดเลย ที่ได้จากแบบสอบถาม
ปลายเปิด ผูว้จิยัไดว้เิคราะหเ์ป็นหวัขอ้ และประเดน็ส าคญั 
 
สรปุผลการวิจยั 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 293 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 92.72 และเป็นเพศหญงิ จ านวน 23 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.28 ส่วนใหญ่อายุอยู่
ระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.81 และช่วงอายุทีม่จี านวนน้อยทีสุ่ดคอื 
51 ปีขึน้ไป จ านวน 30 คน  คดิเป็นรอ้ยละ 9.49 มสีถานภาพสมรส จ านวน 185 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 58.54 และน้อยทีสุ่ดคอื มสีถานภาพหย่ารา้ง/หมา้ย 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.90 มจี านวน
สมาชกิในครอบครวั จ านวน 3 - 4 คน จ านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.06 และน้อยทีสุ่ดคอื 
จ านวน 7 คน ขึน้ไป จ านวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.43 ส่วนใหญ่มอีายุราชการ ต ่ากว่า 10 ปี 
จ านวน 133 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.09 และน้อยทีสุ่ดคอื 31 ปีขึน้ไป จ านวน 19 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 6.01 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 10,001 - 30,000 บาท จ านวน 205 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.87 
และน้อยทีสุ่ดคอื 50,001 ขึน้ไป จ านวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.22 
 2.  ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยั
เกษยีณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 



3.87, S.D.= 0.57) และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุดคอืปจัจยัทางดา้น
เศรษฐกจิ ( = 3.98, S.D.= 0.60) รองลงมาคอืปจัจยัทางดา้นการยอมรบัความเสีย่ง ( = 
3.84, S.D.= 0.75) และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอืปจัจยัทางดา้นทศันคต ิ( = 3.82, S.D.= 
0.80) และวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็นแต่ละดา้นไดด้งันี้ 
  2.1  ปจัจยัทางดา้นอตัราผลตอบแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.83, 
S.D.= 0.80) และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ขอ้ 3. ท่านออมเพื่อสทิธิ
ประโยชน์ทีไ่ดร้บั เช่น การลดหย่อนภาษ ีการรกัษาพยาบาล และการประกนัชวีติ เป็นต้น  ( = 
4.06, S.D.= 0.99) รองลงมาคอื ขอ้ 4. ระยะเวลาทีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนจากการออม ส่งผลต่อ
การออมของท่าน ( = 3.86, S.D.= 1.14) และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื 5. ท่านออมเพื่อเป็น
การรกัษามลูค่าของสนิทรพัย ์( = 3.67, S.D.= 1.14) 
  2.2  ปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.98, S.D.= 
0.60) และเมือ่พจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ขอ้ 7. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนส่งผล
ต่อการออมของท่าน ( = 4.13, S.D.= 0.83) รองลงมาคอื ขอ้ 9. ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ
ส่งผลต่อการออมของท่าน ( = 4.06, S.D.= 0.81) และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื 6. อตัราเงนิ
เฟ้อในปจัจบุนัส่งผลต่อการออมของท่าน ( = 3.83, S.D.= 1.00) 
  2.3  ปจัจยัทางดา้นทศันคต ิโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.82, S.D.= 
0.80) และเมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า ขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอื ขอ้ 11. ท่านเชื่อว่าการออม และ
การลงทุนคอืการสรา้งความมัน่คงทางการเงนิใหก้บัตวัเองและครอบครวั (  = 3.97, S.D.= 
1.13) รองลงมาคอื ขอ้ 12. ท่านคดิว่าการออมเป็นการเตรยีมความพรอ้มส าหรบัใชจ้่ายในกรณี
ฉุกเฉิน เช่น ค่ารกัษาพยาบาล ค่าใชจ้่ายภายในครอบครวั ( = 3.88, S.D.= 1.05) และขอ้ทีม่ ี
ค่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอื 15. ท่านคดิว่าการออมเป็นเพิม่ความมัน่คงในชวีติท่านไดใ้นหลาย ๆ ดา้น 
( = 3.65, S.D.= 1.17) 
  2.4  ปจัจยัทางดา้นการยอมรบัความเสีย่ง โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 
3.84, S.D.= 0.75) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 20. 
นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรบัความเสี่ยงด้านอตัราแลกเปลี่ยน
ไดม้ากน้อยเพยีงใด ( = 3.97, S.D.= 0.89) รองลงมาคอื ขอ้ 17. ท่านเน้นการออม และการ
ลงทุนทีส่รา้งรายไดป้ระจ าและมคีวามปลอดภยัสูง ( = 3.96, S.D.= 0.98) และขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่
น้อยทีสุ่ดคอื 16. การลงทุนในหลกัทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งสงูมกัใหผ้ลตอบแทนทีส่งูในระยะยาว แต่
มคีวามเสี่ยงที่จะท าให้เกิดผลขาดทุนมากขึ้นเช่นกนั ท่านสามารถยอมรบัความเสี่ยงจากการ
ขาดทุนได ้( = 3.70, S.D.= 1.05) 
 3.  ผลการเปรยีบเทยีบปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ทีจ่ าแนกตามเพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั อายุราชการ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า



โดยภาพรวมขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัเลยที่มเีพศต่างกนั มปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณ ไมแ่ตกต่างกนั 
 ส่วนข้าราชการต ารวจภูธรจงัหวัดเลยที่มีอายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกใน
ครอบครวั อายุราชการ และรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนั มปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ
ออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 
 4.  ขอ้เสนอแนะ แนวทางในการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณ
ของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ได้แก่ ขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธร
จงัหวดัเลยควรมกีารวางแผนทางการเงนิทีด่ ีตอ้งมเีงนิออม และไมม่หีนี้สนิหลงัเกษยีณอายงุาน 
และตอ้งใหค้วามส าคญักบัสุขภาพ รกัษาสุขภาพใหแ้ขง็แรงอยูเ่สมอ เพราะยิง่อายุเพิม่มากขึน้ยิง่
มปีญัหาดา้นสุขภาพ ค่ารกัษาพยาบาลยิง่แพงขึน้ 
 การอภิปรายผลการวิจยั 
 ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณของข้าราชการต ารวจ สงักัดต ารวจภูธรจงัหวดัเลย  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก          
( = 3.87) และเมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีม่คี่าเฉลีย่สูงสุดคอืปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ   
( = 3.98) และดา้นทีม่คี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ดคอืปจัจยัทางดา้นทศันคต ิ( = 3.82) ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่าขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ได้ใหค้วามส าคญัในเรื่องของการ
ออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณในหลาย ๆ ดา้น เช่นมกีารลงทุนหลาย ๆ 
ทางทีน่อกเหนือจากการออมเงนิ ขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลยมทีศันคตทิีด่ต่ีอ
การออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงนิเพื่อวัยเกษียณ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ    
ธญัวรตัน์  สุวรรณะ (2564) ทีไ่ดว้จิยัเรื่องการเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณของ
แรงงานนอกระบบ ในเขตกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการเตรยีมความ
พรอ้มทางเงนิเพื่อวยัเกษียณของแรงงานนอกระบบ ได้แก่ ปจัจยัทางเศรษฐกจิ โดยเป็นปจัจยั
ดา้นความเพยีงพอของรายได้ และปจัจยัด้านความรูท้างการเงนิเพื่อเตรยีมเกษยีณอายุ พบว่า 
ปจัจยัทัง้ 2ด้านมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก กบัการเตรยีมพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณ แต่ถ้า
พจิารณาตามล าดบัความส าคญั พบว่าความเพยีงพอต่อรายไดม้ผีลเชงิบวกต่อการเตรยีมพรอ้ม
ทางการเงินเพื่อวางแผนเกษียณอายุ มากที่สุด รองลงมาคือความรู้ทางการเงินเพื่อการ
เกษียณอายุ ซึ่งแตกต่างจากงานของอรุณี นุสิทธิ ์และคณะ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกบัปจัจยั
อธบิายความเพียงพอจาก การออมเพื่อเตรยีมเกษียณของผู้มงีานทาในประเทศไทย พบว่า 
พฤตกิรรมการออมเป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อความเพยีงพอจากการออมเพื่อเตรยีมเกษียณมาก
ที่สุด รองลงมาคอื ปจัจยัส่วนบุคคล ขณะที่ความรู้ทางการเงนิไม่มอีทิธพิล ต่อพฤตกิรรมการ
ออมและความเพยีงพอจากการออมเพื่อเตรยีมเกษียณ นอกจากน้ีปจัจยัส่วนบุคคลมอีิทธพิล
อยา่งมากต่อพฤตกิรรมการออมและความรูท้างการเงนิ แต่สอดคลอ้งกบังานของนพแสน พรหม
อนิทร ์(2554) ศกึษาเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการออมและปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการออมเพื่อการด ารง



ชีพยามชราภาพของหวัหน้าครวัเรือนเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจงัหวดัพระนครศรอียธุยา พบว่า อตัราส่วนภาระพึง่พงิการวางแผนชวีติ การวางแผน
ทางการเงนิ ความรู้ทางการเงนิ และสดัส่วนสมาชกิในครวัเรอืนที่ได้รบัเบี้ยยงัชพีคนชราต่อ
จ านวนสมาชกิในครวัเรอืนเป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อการออมเพื่อการ ด ารงชพียามชราภาพ ซึ่ง
เป็นกลุ่มตวัอย่างที่เป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบเช่นเดยีวกนั และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ปรารถนา หลกีภยั (2563) วจิยัเรื่องพฤตกิรรมการออมของนักศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนจงัหวดั
ตรงั พบว่าปจัจยัที่มผีลต่อการออมของนักศกึษาทีก่ าลงัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีในเขตพื้นที่
จงัหวดัตรงัในระดบัมาก คอื รายได้ในปจัจุบนั และรายจ่ายในปจัจุบนั ส่วนปจัจยัที่มผีลต่อการ
ออมในระดบัปานกลาง คอื การคาดการณ์เกี่ยวกบัรายจ่ายในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกบั
รายได้ในอนาคต ทศันคตทิี่มต่ีอการออม การส่งเสรมิการออมของสถาบนัการเงนิการส่งเสรมิ
การออมของภาครฐั สนิทรพัยท์ีม่อียูใ่นปจัจบุนั และอตัราดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 
 ผลการเปรยีบเทยีบปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทาง
การเงนิเพื่อวยัเกษียณของข้าราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย ที่จ าแนกตามเพศ 
อาย ุสถานภาพสมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั อายุราชการ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่า
โดยภาพรวมขา้ราชการต ารวจภูธรจงัหวดัเลยที่มเีพศต่างกนั มปีจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรม
การออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยัเกษียณ  ไม่แตกต่างกนั ส่วนข้าราชการ
ต ารวจภูธรจงัหวดัเลยที่มอีายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั อายุราชการ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนั มปีจัจยัที่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ทางการเงนิเพื่อวยัเกษยีณ แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่าอาย ุสถานภาพสมรส จ านวนสมาชกิในครอบครวั อายุราชการ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดือนที่ต่างกันย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัย
เกษยีณท าใหเ้กดิความแตกต่างกนัเกดิขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของณิชากร ชยัศริวิิ (2562) 
ที่ได้วิจยัเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจงัหวดัสงขลา พบว่าการ
วเิคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจงัหวดัสงขลาพบว่า 
ปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุและพนักงานรฐัวสิาหกจิ มผีลต่อพฤตกิรรมการออมของประชาชน
ในจงัหวัดสงขลาโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ทัง้นี้ เนื่องจาก อายุและ
พนักงานรฐัวสิาหกจิ มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการออม โดยเพศเป็นตวัที่บ่งบอกว่าบุคคล
เหล่านัน้มคีวามสามารถในการออมเงินหรอืไม่ โดยอายุ และพนักงานรฐัวิสาหกิจก็มผีลต่อ
พฤตกิรรมการออมโดยส่วนใหญ่บุคคลทีม่อีายไุมม่าก เป็นช่วงเวลาของการเริม่ต้นวยัท างาน ท า
ให้ยงัมรีายได้ไม่สูงมากนักเงนิส่วนที่เหลอืจากการใช้จ่าย แล้วน ามาเก็บออมจงึมจี านวนน้อย
ตามไปด้วย และเมื่อมอีายุเพิ่มมากขึ้น รายได้มากขึ้นจะท าให้มคีวามสามารถได้มากขึ้นด้วย 
ดงันัน้ อายุมผีลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของวศิวะ 
ค านวน (2559) ซึง่ไดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการออมเงนิของหวัหน้าครวัเรอืน อ าเภอสนาม
ชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรากรณศีกึษา : หมูบ่า้นสระไมแ้ดง พบว่าอายุ และอาชพีรบัจา้ง มผีลต่อ



การออมเงนิของครวัเรอืนหมูบ่า้นสระแดง อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมัน่ รอ้ยละ 
95 และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของพทิกัษ์ ศรสีุขใส (2560) ซึ่งไดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ออมในกองทุนแห่งชาตขิองผูป้ระกอบอาชพีอสิระในอ าเภอเมอืงกระบี่ จงัหวดักระบี่ พบว่า มตีวั
แปร ได้แก่ อายุ และระดบัการศึกษา มผีลต่อการออมเงนิในกองทุนแห่งชาติของผู้ประกอบ
อาชพีอสิระในอ าเภอเมอืงกระบี ่จงัหวดักระบี ่อยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ย
ละ 95 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัในครัง้นี้ไปใช้ 
 1.1 ต ารวจภูธรจงัหวดัเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมกีารส่งเสรมิและสร้าง
แรงจงูใจส าหรบัการออมเพื่อวยัเกษยีณ เพื่อให้ขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภูธรจงัหวดัเลย มี
ความต้องการออมมากขึน้ ท าใหส้ามารถมรีายไดเ้พยีงพอต่อค่าใช้จ่าย และเป็นการสรา้งความ
มัน่คงทางการเงนิหลงัวยัเกษยีณไดอ้ยา่งมัน่คงมากขึน้ 
 1.2  ต ารวจภูธรจงัหวดัเลย และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรจดัอบรมเพื่อใหค้วามรูแ้ก่
ข้าราชการต ารวจเกี่ยวกบัการออม เพื่อวยัเกษียณ ให้สอดคล้องกบัรายได้และค่าใช้จ่าย ใน
ปจัจบุนัของขา้ราชการต ารวจ ซึง่จะเป็นการเพิม่สภาพคล่อง ใหก้บัขา้ราชการต ารวจ และน ามา
สู่การเพิม่สดัส่วนและพฤติกรรมการออมเพื่อวยัเกษียณ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ข้าราชการ
ต ารวจ สงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัเลย ต่อไป 
 1.3  ต ารวจภูธรจงัหวดัเลย และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรมกีารส่งเสรมิและแนะแนว
วธิกีารน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ในชวีติประจ าวนั เพื่อสรา้งนิสยัการใช้จ่ายแบบพอเพยีง
และการประหยดัอดออม เพื่อเพิม่รายไดแ้ละลดรายจา่ย ท าใหม้กีารออมเงนิเพิม่มากขึน้ 
2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 2.1  การศกึษาครัง้ต่อไปควรมกี าหนดตวัแปรทีจ่ะน ามาศกึษาเพิม่เตมิใหร้ายละเอยีด
และมคีวามครอบคลุมมากยิง่ขึน้ทัง้ตวัแปรความถีใ่นการออม รปูแบบการออม วตัถุประสงคใ์น
การออมเพื่อวยัเกษยีณของขา้ราชการต ารวจ สงักดัต ารวจภธูรจงัหวดัเลย เป็นตน้ 
 2.2  ศกึษาครัง้ต่อไปควรเปลีย่นประเภทของขอ้มลูในการศึกษาจากขอ้มลูเชงิปรมิาณที่
ใชเ้ครื่องมอืเป็นแบบสอบถาม ใหเ้ป็นขอ้มลูเชงิคุณภาพโดยการใชเ้ครื่องมอืเป็นแบบสมัภาษณ์
ในเชงิลกึเพื่อให้ได้ขอ้มลูเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการออมเพื่อเตรยีมความพรอ้มทางการเงนิเพื่อวยั
เกษยีณของขา้ราชการต ารวจ และปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการออม 
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ชุดา จติพทิกัษ์. 2525. พฤตกิรรมศาสตรเ์บื้องตน้. กรงุเทพฯ : สารมวลชน. 
ณชิากร ชยัศริวิ.ิ (2562).ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการออมของประชาชนในจงัหวดัสงขลา. 
 ปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการธุรกจิ 
 มหาวทิยาลยัทกัษณิ. 
ปนดัดา ภู่หอม . (2560). การออมของไทยในยคุดจิทิลั  
 , จาก https://www.gsb.or.th/getattachment/4251c8c8-5fbf-4479-93e7-
 b93d411e016a/  7MC_hotissue_save_ex.aspx. 
ปรารถนา หลกีภยั. (2563). พฤตกิรรมการออมของนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรใีนจงัหวดัตรงั.
 วารสาร บณัฑติศกึษา: มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา, 111 - 126. 
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. (2564). หลกัการกํากบัดแูลกจิการทีด่สีําหรบับรษิทัจด
ทะเบยีน. ปี 2565. 
ต ารวจภธูรจงัหวดัเลย. (2565). ขอ้มลูอตัรากําลงัพลตํารวจภธูรจงัหวดัเลย.ต าบลเมอืง อ าเภอ
 เมอืงเลย จงัหวดัเลย. 
พทิกัษ์ ศรสีุขใส. (2560). ปจัจยัทีม่ผีลต่อการออมในกองทุนแห่งชาตขิองผูป้ระกอบอาชพีอสิระ
 ในอําเภอเมอืง กระบี ่จงัหวดักระบี.่ วทิยานิพนธ ์เศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ. นนทบุร ี:
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 
มลูนิธสิถาบนัวจิยัและพฒันาผูส้งูอายไุทย. (2562). สถานการณ์ผูส้งูอายไุทย พ.ศ. 2561. 
นครปฐม: บรษิทัพริน้เทอรี ่จ ากดั. 
ลกัขณา ธรรมสุภาพงศ.์ (2559.) ความถีใ่นการออม. สบืคน้เมือ่ 2563, ธนัวาคม 12,เขา้ถงึได้
จาก:https://sites.google.com/ 
วศิวะ ค านวน. (2559). ปจัจยัทีม่ผีลต่อการออมเงนิของหวัหน้าครวัเรอืน อําเภอสนามชยัเขต 
 จงัหวดัฉะเชงิเทรา กรณศีกึษา : หมู่บา้นสระไมแ้ดง. วทิยานิพนธ ์บรหิารธุรกจิ 
 มหาบณัฑติ. ชลบุร ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา. 
สมโภชน์ เอีย่มสุภาษติ. (2526). การปรบัพฤตกิรรม. กรุงเทพฯ : จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ส านกังานสถติแิห่งชาต.ิ(2564). การสาํรวจผูส้งูอายใุนประเทศไทย; กรงุเทพฯ. 
อรณุ ีนุสทิธิ.์ (2557). ปจัจยัอธบิายความเพยีงพอจากการออมเพือ่การเตรยีมเกษยีณของผูม้ ี
งานทําในประเทศไทย. วารสารเครอืข่ายส่งเสรมิการวจิยัทางมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์, 
4(2), 58 - 72. 
Dangsamut, I., Somboonsup, S., & Pattanarungsan, P. (2016). Phrưttikam læ patc  hai 
thimi    phon t   o    ka nlongthun phu  ’a wai kasi  an kho    ng khru   ro ngri  an 
 ʻatsamchansi  ra  cha    c hangwat Chon Buri [Behavior and factors affecting 
 investment   for retirement of  teachers at Assumption College Sriracha, Chon 

https://www.gsb.or.th/getattachment/4251c8c8-5fbf-4479-93e7-
https://www.gsb.or.th/getattachment/4251c8c8-5fbf-4479-93e7-


 Buri Province]. Journal of  ManagementScience ChiangRaiRajabhat 
University, 11(1), 79-98. 
Yamane. (1967). Taro Statistic : An Introductory Analysis. New York: Harper &row. 


