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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อ
เตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดเลย ทัง้ ชายและหญิง จานวนทัง้ สิน้
316 คน โดยใช้สูต รค านวณของทาโร ยามาเน เครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการเก็บรวบรวมข้อ มูล เป็ น
แบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน สถิติ
เชิงอนุมานได้แก่ T-Test และ F-test (One Way ANOVA)
ผลการวิจยั พบว่า ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทาง
การเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.87) และเมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือปจั จัยทางด้าน
เศรษฐกิจ (  = 3.98) รองลงมาคือปจั จัยทางด้านการยอมรับความเสีย่ ง (  = 3.84) และด้านที่
มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือปจั จัยทางด้านทัศนคติ (  = 3.82) ผลการเปรียบเทียบปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ
สัง กัด ต ารวจภู ธ รจัง หวัด เลย ที่จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิก ใน
ครอบครัว อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าโดยภาพรวมข้าราชการตารวจภูธร
จังหวัดเลยทีม่ เี พศต่างกัน มีปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทาง
การเงินเพื่อวัยเกษียณ ไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดเลยทีม่ อี ายุ สถานภาพ
สมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีปจั จัยที่ม ี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 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.
Keywords: Saving behavior, retirement age, police officers
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปจั จุบนั มีปจั จัยและสภาพแวดล้อมหลายๆ อย่างเช่น ปญั หาเศรษฐกิจ รูปแบบการใช้
ชีวติ พฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป จากผลการสารวจพบว่าหลายประเทศในโลกกาลังเข้าสู่ภาวะ
สังคมผู้สูงวัย ประเทศไทยเป็ นอีกประเทศที่อยู่ในสังคมผู้สูงอายุมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2548 นัน่ คือ
ประเทศไทยมีจานวนผู้สูงอายุร้อยละ 10.3 กลุ่มผู้สูงอายุมจี านวนเพิม่ ขึ้นอย่างเห็นได้ชดั เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มเด็ก ในปี พ.ศ. 2548 มีประชากรสูงอายุ 6.4 ล้านคน เมื่อถึงปี พ.ศ.2578
จานวนผูส้ ูงอายุเพิม่ ขึน้ เป็ น 15.9 ล้านคน (ร้อยละ 25.1) เท่ากับเพิม่ ขึน้ เกือบ 3 เท่าตัวในเวลา

ราว ๆ 30 ปี เท่านัน้ แนวโน้มของดัชนีผู้สูงอายุ หรืออัตราส่วนผู้สูงอายุต่อเด็ก 100 คน “ดัชนี
ผู้สูงอายุ” ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2548 มีแนวโน้ มเพิม่ ขึ้นตลอดเวลา ระหว่างปี พ.ศ.2563–2564 เป็ น
ช่วงเวลาที่ดชั นีผู้สูงอายุเท่ากับ 100 หมายความว่าช่วงเวลานี้ประเทศไทยมีประชากรวัยเด็ก
เท่าๆ กับผูส้ ูงอายุ จากข้อมูลในปี พ.ศ.2563 ประเทศไทยมีจานวนผูส้ ูงอายุสูงถึง 12 ล้านคน มี
สัดส่วนผู้สูงอายุรอ้ ยละ 19 ของประชากรทัง้ หมด (Institute for Population and Social
Research, Mahidol University, 2019) โดยสาเหตุท่สี าคัญของการเพิม่ สัดส่วนประชากร
ผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เนื่องมาจากปจั จัยสาคัญ 2 ประการ คือ การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์
หรือการเกิดน้อยลง และการลดภาวการณ์ตายทาให้อายุคนไทยยืนยาวขึน้
การเตรียมความพร้อมสาหรับวัยเกษียณถือเป็ น สิง่ สาคัญ เพราะเป็ นการวางแผนทาง
การเงินเพื่อ ลดปญั หาของผู้เกษียณ ทาให้ผู้เกษียณสามารถปรับตัวต่ อ การเปลี่ยนแปลงได้
(Dangsamut, Somboonsup, & Pattanarungsan, 2016) ดังนัน้ ผูเ้ กษียณควรพิจารณา เลือก
แหล่งทีม่ าของรายได้และกาหนดวัตถุประสงค์ และวิธกี ารออมอย่างชัดเจน เพื่อให้เพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่าย หลังเกษียณที่เหมาะสม ซึง่ มีขนั ้ ตอนดังนี้ 1) การกาหนดอายุเกษียณและอายุขยั ของ
ตนอย่างชัดเจน 2) คานวณค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นต้องใช้ยามเกษียณซึ่งสามารถประมาณการจาก
ร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่ายรายเดือนในปจั จุบนั 3) ตรวจสอบเงินออมเพื่อการเกษียณ เช่น เงิน
ออม เงินกองทุนประกันสังคม กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินประกันชีวติ เงินลงทุนระยะยาว เป็ น
ต้น 4) คานวณเงินออมทีย่ งั ขาดอยู่ 5) วางแผนเงินออมเพิม่ เติม และ 6) ทบทวนเป้าหมายอย่าง
สม่าเสมอ (The Stock Exchange of Thailand, 2015) ดังนัน้ ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม
เพื่อ การเกษียณอายุถือ เป็ นการวางแผนชีว ิต อย่างหนึ่งที่ค วรต้อ งเริ่มตัง้ แต่ อ ยู่ใ นวัยทางาน
เนื่องจากเป็นกระบวนการทีต่ ่อเนื่องและเพื่อจะได้ค่อย ๆ คุน้ ชินกับความคิดเรือ่ งการเกษียณ
การออมเป็นนโยบายสาธารณะทีม่ บี ทบาทสาคัญในระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ การ
ออมเป็ นแหล่ งส าคัญ ของการลงทุนเพื่อ พัฒนาสร้างความเจริญเติบโตและความมันคงให้
่
กับ
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนอกเหนือจากปจั จัยเศรษฐกิจทางการลงทุนแล้ว ระบบการออมยังเป็ น
การคุม้ ครองทางสังคมซึ่งหมายถึงการออมเพื่อการเกษียณอายุ เพื่อระบบบาเหน็จบานาญหรือ
เพื่อการชราภาพ องค์ประกอบการออมตามระบบบัญชีเศรษฐกิจเงินทุน (Flows of Funds) ใน
ประเทศไทยมีดว้ ยกัน 3 ส่วน คือ การออมภาคครัวเรือน (Household Saving) การออมภาค
ธุรกิจเอกชน(Business Saving) และการออมภาครัฐ (Government Saving) (พบพร จงชาญ
สิทธิโธ,2562) การออมภาคครัวเรือน หมายถึง การออมของครัวเรือนทุกประเภทซึ่งมีสดั ส่วน
การออมร้อยละ 43 ของการออมในประเทศไทย การออมภาคธุรกิจเอกชนหมายถึงการออมของ
นิตบิ ุคคล รวมถึงการออมของสถาบันที่ทาหน้าทีด่ า้ นธุรกิจการเงิน ซึง่ มีสดั ส่ว นการออมร้อยละ
54 ของการออมในประเทศไทย ในขณะเดียวกันการออมภาครัฐคิดเป็นร้อยละ 3 ของการออมใน
ประเทศไทย ซึ่งมีแนวโน้ มสัดส่วนที่ลดลงตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2549 เนื่องจากการใช้เม็ดเงินกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงกว่า 10 ปีทผ่ี ่านมา (ปนัดดา ภู่หอม, 2561)

จากปญั หาทีเ่ กิดจากการเข้าสู่สงั คมวัยสูงวัยส่งผลต่อการบริโภค การค้า และการลงทุน
ทีล่ ดลง และยังทาให้ส่งผลต่อภาคการลงทุน และยังพบว่าสัดส่วนหนี้ครัวเรือนมีจานวนเพิม่ มาก
ขึ้น เนื่อ งจากข้าราชการต ารวจ ไม่มรี ะบบการวางแผนการออมที่ดี เพื่อ เป็ นการเสริมสร้า ง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ สาหรับข้าราชการตารวจ ควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการออมและการ
จัดหาระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและเพียงพอไว้รองรับ และเป็ นหลักประกันชีวติ สาหรับการ
เตรียมความพร้อมสาหรับวัยเกษียณด้านต่าง ๆ เนื่องจากในปจั จุบนั การเตรียมความพร้อมทาง
การเงินส าหรับวัยเกษียณของข้าราชการต ารวจยังมีน้ อ ย เป็ นผลมาจากการเริม่ เก็บเงินช้า
เกินไปการประเมินค่าใช้จ่ายที่ต่ าไป มีการออมเงินในจานวนน้อย และความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนจากการกลัวความผันผวนจากการลงทุน และไม่ได้คานึงสังคม และ
เทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วประกอบกับความเข้าใจผิดของข้ าราชการตารวจส่วน
ใหญ่ทค่ี ดิ ว่าการออมเพื่อวัยเกษียณเป็นเรือ่ งสาหรับผูส้ งู อายุเท่านัน้
ต ารวจภูธ รจัง หวัด เลย อ าเภอเมือ งเลย จัง หวัด เลย เป็ นหน่ ว ยงานภาครัฐในสังกัด
สานักงานตารวจแห่งชาติ มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดังนี้ 1) รักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระรัชทายาท ผูส้ าเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผูแ้ ทนพระองค์ และพระ
ราชอาคันตุกะ 2. ดูแล ควบคุม และกากับการปฏิบตั งิ านของข้าราชการตารวจซึง่ ปฏิบตั กิ ารตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 3) ป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดอาญา
4) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมันคงของราชอาณาจั
่
กร 5)
ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนดให้เป็ นหน้าที่ของตารวจหรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
6) ช่วยเหลือการพัฒนาประเทศ 7) ปฏิบตั กิ ารอื่นเพื่อส่งเสริมสนับสนุ นให้การปฏิบตั หิ น้ าทีข่ อง
ตารวจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็ นหน่ วยงานหนึ่งในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ ก็
ประสบกับปญั หาทางการเงินเช่นกัน จากผลการสารวจพบว่าข้อมูลรายงานสรุปการเบิกจ่าย
เงินเดือนประจาเดือน พ.ศ. 2564 ของตารวจภูธรจังหวัดเลย พบว่าจานวนเงินที่ขอเบิก และ
จานวนเงินหักเป็นจานวนเงินทีม่ าก เมือ่ พิจารณารายการหักบัญชี พบว่า เป็ นเงินกู้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ตารวจ และเงินกู้ธ นาคารพาณิชย์นอกจากนี้ ยังมีการกู้หนี้ยมื สินทัง้ ในระบบและนอก
ระบบ ภาระหนี้สนิ ดังกล่าวของข้าราชการตารวจนัน้ ทาให้เกิดความเครียด เป็ นภาระต่อการใช้
จ่าย ซึ่งจะส่งจะผลกระทบต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของ
ข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธ รจังหวัดเลย และจะเป็ น ปญั หาทางด้านการเงินของผู้
เกษีย ณอายุ ใ นอนาคต ด้ ว ยเหตุ น้ี ผู้ว ิจ ัย จึง สนใจที่จ ะศึก ษาวิจ ยั เรื่อ งป จั จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ
พฤติก รรมการออมเพื่อ เตรียมความพร้ อมทางการเงินเพื่อ วัยเกษียณของข้าราชการต ารวจ
สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย เพื่อใช้ขอ้ มูลจากผลการวิจยั ครัง้ นี้ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการ
นาไปสู่การรณรงค์ และพัฒนาในเรือ่ งการวางแผนทางด้านการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ
ตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย ซึง่ จะช่วยลดปญั หาทางการเงินของผู้เกษียณอายุ ทาให้ผู้
เกษีย ณอายุมคี ่ า ใช้จ่า ยที่เ พีย งพอในเรื่อ งของการรัก ษาสุ ข ภาพ และท าให้ผู้เ กษียณอายุม ี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงิน
เพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย
2. เพื่อเปรียบเทียบปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทาง
การเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกั ดตารวจภูธรจังหวัดเลย ที่จาแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว อายุราชการ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
3. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
ของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ด้านเนื้อหา
การวิจยั ในครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาเกี่ยวกับ ปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการออมเพื่อ
เตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย
โดยผู้วจิ ยั ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ตามแนวคิดและทฤษฎีของที่เกี่ยวข้องของ(กาญจนา โชค
ถาวร, 2542) เรื่องแนวคิดทฤษฎีการออม และปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการออม ซึง่ ประกอบไปด้วย
ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงิน 4 ด้าน ได้แก่ 1.
ปจั จัยทางด้านอัตราผลตอบแทน 2. ปจั จัยทางด้านเศรษฐกิจ 3. ปจั จัยทางด้านทัศนคติ และ 4.
ปจั จัยทางด้านการยอมรับความเสีย่ ง
2. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ ข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดเลย ทัง้ ชายและ
หญิง จานวน 1,485 คน ตารวจภูธรจังหวัดเลย ประกอบด้วย 22 หน่ วยงาน (ข้อมูลอัตรากาลัง
พลตารวจภูธรจังหวัดเลย, 2565)
2.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดเลย ทัง้ ชายและหญิง ซึง่ ในการวิจยั ครัง้
นี้ผวู้ จิ ยั ทราบจานวนของกลุ่มตัวอย่างทีแ่ ท้จริง (Actual population) ผูว้ จิ ยั จึงคานวณขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างแบบทราบค่าประชากรจากสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ทีร่ ะดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (n) เท่ากับ 316 ตัวอย่าง หลังจากนัน้ ผู้วจิ ยั ใช้วธิ กี ารแบ่งสัดส่วนการเก็บข้อมูลตาม
จานวนและสัดส่วนของประชากรในแต่ละหน่ วยงานโดยการใช้สูตรของ(ยุทธ ไกรวรรณ์ ,2546 :
112)
3. ขอบเขตด้านตัวแปร

3.1
ตัวแปรต้น (Independent variable) ได้แก่ ปจั จัยส่วนบุคคลของข้าราชการ
ตารวจภูธรจังหวัดเลย ประกอบด้วยเพศ อายุ สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว อายุ
ราชการ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออม
เพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัด
เลย ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ปจั จัยทางด้านอัตราผลตอบแทน 2) ปจั จัยทางด้าน
เศรษฐกิจ 3) ปจั จัยทางด้านทัศนคติ และ4) ปจั จัยทางด้านการยอมรับความเสีย่ ง
4. ด้านพืน้ ทีใ่ นการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั ได้ศกึ ษากับข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดเลย ทัง้ ชายและหญิง
ประกอบด้วย 23 หน่วยงาน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย เท่านัน้
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาในการศึกษาคือ ระหว่างเดือนเมษายน จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
กรอบแนวคิ ดในการวิ จยั
จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการทัง้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับปจั จัยที่
มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการ
ตารวจ โดยผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและประยุกต์ใช้ตามแนวคิดและทฤษฎีของทีเ่ กี่ยวข้องของ(กาญจนา
โชคถาวร, 2542) เรื่องแนวคิดทฤษฎีการออม และปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการออม ซึง่ ประกอบไป
ด้วยปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงิน 4 ด้าน มา
กาหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิ สระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยที่มีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพือ่ เตรียมความพร้อมทาง
ลักษณะส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพสมรส
4. จานวนสมาชิกในครอบครัว
5. อายุราชการ
6. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน

การเงินเพือ่ วัยเกษี ยณของ
ข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธร
จังหวัดเลย 4 ด้าน ดังนี้
1) ปัจจัยทางด้านอัตราผลตอบแทน

2) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
3) ปัจจัยทางด้านทัศนคติ
4) ปัจจัยทางด้านการยอมรับความเสีย่ ง

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติ กรรมการออม
พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการทีแ่ สดงออกหรือปฏิกริ ยิ าโต้ตอบเมื่อเผชิญกับ
สิ่ง เร้า (Stimulus) หรือ สถานการณ์ ต่ า ง ๆ อาการแสดงออกต่ า ง ๆ เหล่ า นัน้ อาจเป็ น การ
เคลื่อนไหวทีส่ งั เกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็ น
ต้ น ส่ ว นสิ่ง เร้า ที่ม ากระทบแล้ว ก่ อ ให้ เ กิด พฤติก รรมก็อ าจจะเป็ น สิ่ง เร้า ภายใน ( Internal
Stimulus) และสิง่ เร้าภายนอก (External Stimulus)สิง่ เร้าภายใน ได้แก่ สิง่ เร้าทีเ่ กิดจากความ
ต้องการทางกายภาพ เช่น ความหิว ความกระหาย สิง่ เร้าภายในนี้จะมีอิทธิพลสูงสุ ดในการ
กระตุ้ น เด็ก ให้แ สดงพฤติก รรม และเมื่อ เด็ก เหล่ า นี้ โ ตขึ้น ในสัง คม สิ่ง เร้า ใจภายในจะลด
ความส าคัญ ลง สิ่ง เร้า ภายนอกทางสัง คมที่เ ด็กได้ร บั รู้ใ นสังคมจะมีอิทธิพลมากกว่ าในการ
กาหนดว่า บุคคลควรจะ แสดงพฤติกรรมอย่างใดต่อผูอ้ ่นื สิง่ เร้าภายนอก ได้แก่ สิง่ กระตุ้นต่าง ๆ
สิง่ แวดล้อมทางสังคมทีส่ ามารถสัมผัสได้ดว้ ยประสาททัง้ 5 คือ หู ตา คอ จมูก การสัมผัสสิง่ เร้าที่
มีอิทธิพลที่จะจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรม ได้แก่ สิง่ เร้าที่ทาให้บุคคล เกิดความพึงพอใจที่
เรียกว่า การเสริมแรง (Reinforcement) ซึ่งแบ่งออกได้เป็ น 2 ชนิด คือ การเสริมแรงทางบวก
(Positive Reinforcement) คือ สิง่ เร้าทีพ่ อใจทาให้บุคคลมีการแสดง พฤติกรรมเพิม่ ขึน้ เช่น คา
ชมเชย การยอมรับของเพื่อน ส่วนการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) คือ สิง่ เร้าที่
ไม่พอใจหรือไม่พงึ ปรารถนามาใช้เพื่อลดพฤติกรรมทีไ่ ม่พงึ ปรารถนาให้น้อยลง เช่น การลงโทษ
เด็กเมือ่ ลักขโมย การปรับเงินเมือ่ ผูข้ บั ขีย่ านพาหนะไม่ปฏิบตั ติ ามกฎจราจร เป็นต้น
ชุดา จิตพิทกั ษ์ (2525 : 25) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทาของ
บุคคลไม่เฉพาะแสดงปรากฏออกมาภายนอกเท่านัน้ แต่รวมถึงสิง่ ที่อยู่ภายในจิตใจของบุคคล
สังเกตเห็นไม่ได้โดยตรง เช่น คุณค่า ทีเ่ ขายึดถือเป็ นหลักในการประเมินสิง่ ต่างๆ ทัศนคติหรือ
เจตคติท่เี ขามีต่อสิง่ ต่าง ๆ ความคิดเห็น ความเชื่อ รสนิยม และสภาพจิตใจ ซึ่งถือได้ว่าเป็ น
ลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลทีก่ าหนดพฤติกรรม
สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต (2526 : 45) ได้ให้ความหมายไว้ว่า พฤติกรรม หมายถึง สิง่ ที่
บุคคลกระทาแสดงออก ตอบสนองต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งในสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ทีส่ ามารถ
สังเกตได้ หรือได้ยนิ อีกทัง้ วัดได้ตรงกันด้วยเครื่องมือทีเ่ ป็ นวัตถุนิสยั ไม่ว่าการแสดงออก หรือ
การตอบสนองนัน้ จะเกิดขึน้ ภายในหรือภายนอกร่างกาย
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ณิชากร ชัยศิร ิ (2563) วิจยั เรื่องปจั จัยที่มผี ลต่ อพฤติกรรมการออมของประชาชนใน
จังหวัดสงขลา ผลการวิจยั พบว่า 1) ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มี
ผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา 2) ปจั จัยเศรษฐกิจระดับจุลภาคของ
ครัวเรือน มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา 3) ปจั จัยเศรษฐกิจระดับ

มหาภาค ด้านนโยบายการเงิน มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ปรารถนา หลีกภัย (2563) วิจยั เรื่องพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ในจังหวัดตรัง ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรังส่วนใหญ่เป็ นผู้ท่มี ี
เงินออม ส่วนใหญ่มจี านวนเงินออมรวมไม่เกิน 5,000 บาท พฤติกรรมการออม คือ มีการออม
เงินบางเดือน ผู้ทม่ี อี ทิ ธิพลต่อการออมมากที่สุดคือ ตนเอง ส่วนใหญ่มรี ปู แบบการออมคือ การ
ออมในรูปเงินสดไว้กบั ตนเอง และวัตถุประสงค์ของการออมคือ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิน ปจั จัย
ทีม่ ผี ลต่อการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดตรังในระดับมาก คือ รายได้
ในปจั จุบนั และรายจ่ายในปจั จุบนั ปจั จัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออมของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดตรัง คือ ปจั จัยรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั จานวนเงิน
ออมรวมของนักศึกษาทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.00 และรายจ่ายต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั
จานวนเงินออมรวมของนักศึกษาทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05
ลักขณา ธรรมสุพงศ์ (2563) วิจยั เรือ่ งแรงจูงใจของนักศึกษาในการออมเงินกับโครงการ
ธนาคารโรงเรียน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าข้อมูลทัวไปของนั
่
กศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม
นักศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 14 -16 ปี มีผปู้ กครองประกอบอาชีพเกษตรกร
และส่วนใหญ่ได้รบั เบีย้ เลีย้ งจากผู้ปกครอง โดยมีประเด็นที่นักศึกษาเห็นด้วยในระดับมากทีส่ ุด
ได้แก่ การทีน่ กั ศึกษารูจ้ กั ธนาคารโรงเรียน และประเด็นทีน่ ักศึกษาเห็นด้วย ในระดับมาก ได้แก่
การรับ ฟ งั ข้อ เสนอแนะของธนาคาร การวิเ คราะห์ ถดถอยแบบพหู เ ชิง ชัน้ (Hierarchical
Regression Analysis) พบว่า ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลสูงสุดต่ออุปนิสยั ในการออมของนักศึกษา ได้แก่
การทีน่ กั ศึกษาสามารถเก็บเงินได้ตามทีต่ อ้ งการ ความถี่ ในการเข้ามาใช้บริการกับธนาคาร การ
ทีธ่ นาคารรับฟงั ข้อเสนอแนะ และการทีน่ ักศึกษามีความต้องการออมเงิน ตามลาดับ ซึง่ เด็กและ
วัยรุ่นจะออมเงินเพราะต้องการเก็บไว้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ที่แน่ ชดั มากกว่ าที่จะออมไว้ใช้เพื่อ
ความฉุกเฉินหรือเพื่อการเรียนต่อในอนาคต
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ (survey research) โดยใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดเลย ทัง้ ชายและหญิง ซึง่ ใน
การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ทราบจานวนของกลุ่มตัวอย่างที่แท้จริง (Actual population) ผู้วจิ ยั จึง
คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบทราบค่าประชากรจากสูตรของ Taro Yamane (Yamane,
1967) ที่ร ะดับ นั ย ส าคัญ ทางสถิติ 0.05 หรือ ระดับ ค่ า ความเชื่อ มัน่ 95% และค่ า ความ
คลาดเคลื่อน 0.05 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง (n) เท่ากับ 316 ตัวอย่าง
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ทีส่ ร้างขึน้ จากกรอบ
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียม
ความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยแบบสอบถามที่สร้างขึน้ แบ่งออกเป็ น 3 ตอน โดย

ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป โดยเลือกเฉพาะวิธวี เิ คราะห์ขอ้ มูล ที่
สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายในการศึกษาค้นคว้าและทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี้
1. การวิเ คราะห์ข้อ มูล ทัวไปของผู
่
้ต อบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง ความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ(Percentage) เสนอข้อมูลเป็นตาราง
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความ
พร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย โดยการหา
ค่าเฉลีย่ (  ) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D) ทดสอบสมมุตฐิ าน
เปรียบเทียบปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย ที่จาแนกตามเพศ โดยการทดสอบ
ค่าทีแ่ บบอิสระ (T-test for Independent Samples) โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05
ทดสอบสมมุตฐิ านเปรียบเทียบปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อม
ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย ทีจ่ าแนกตามอายุ
สถานภาพสมรส จานวนสมาชิก ในครอบครัว อายุราชการ และรายได้เ ฉลี่ยต่ อเดือน โดยใช้
สถิติ F-test (One-way Anova) โดยการทดสอบความแตกต่างหรือเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ ของ
กลุ่มตัวอย่างตัง้ แต่ 3 กลุ่มขึน้ ไป และหากพบว่ามีความแตกต่างรายคู่เกิดขึน้ ผูว้ จิ ยั จะทาการ
ทดสอบต่อไปว่าค่าเฉลีย่ คู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน และแตกต่างกันอย่างไร ตามวิธกี ารของเชฟเฟ่
(Scheffe’s method)
3. ข้อมูลที่เป็ นข้อเสนอแนวทางในการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงิน
เพื่อ วัย เกษีย ณของข้า ราชการต ารวจ สัง กัด ต ารวจภูธ รจังหวัดเลย ที่ได้จ ากแบบสอบถาม
ปลายเปิด ผูว้ จิ ยั ได้วเิ คราะห์เป็นหัวข้อ และประเด็นสาคัญ
สรุปผลการวิ จยั
1. ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถามพบว่าใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 293 คน คิด
เป็ นร้อยละ 92.72 และเป็ นเพศหญิง จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.28 ส่วนใหญ่อายุอยู่
ระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.81 และช่วงอายุทม่ี จี านวนน้อยทีส่ ุดคือ
51 ปีขน้ึ ไป จานวน 30 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.49 มีสถานภาพสมรส จานวน 185 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.54 และน้อยทีส่ ุดคือ มีสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.90 มีจานวน
สมาชิกในครอบครัว จานวน 3 - 4 คน จานวน 174 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.06 และน้อยทีส่ ุดคือ
จานวน 7 คน ขึน้ ไป จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.43 ส่วนใหญ่มอี ายุราชการ ต่ ากว่า 10 ปี
จานวน 133 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.09 และน้อยทีส่ ุดคือ 31 ปีขน้ึ ไป จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 6.01 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 30,000 บาท จานวน 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.87
และน้อยทีส่ ุดคือ 50,001 ขึน้ ไป จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.22
2. ปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =

3.87, S.D.= 0.57) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยสูงสุดคือปจั จัยทางด้าน
เศรษฐกิจ (  = 3.98, S.D.= 0.60) รองลงมาคือปจั จัยทางด้านการยอมรับความเสีย่ ง (  =
3.84, S.D.= 0.75) และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือปจั จัยทางด้านทัศนคติ (  = 3.82, S.D.=
0.80) และวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็นแต่ละด้านได้ดงั นี้
2.1 ปจั จัยทางด้านอัตราผลตอบแทน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.83,
S.D.= 0.80) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ข้อ 3. ท่านออมเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เช่น การลดหย่อนภาษี การรักษาพยาบาล และการประกันชีวติ เป็ นต้น (  =
4.06, S.D.= 0.99) รองลงมาคือ ข้อ 4. ระยะเวลาทีจ่ ะได้รบั ผลตอบแทนจากการออม ส่งผลต่อ
การออมของท่าน (  = 3.86, S.D.= 1.14) และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือ 5. ท่านออมเพื่อเป็ น
การรักษามูลค่าของสินทรัพย์ (  = 3.67, S.D.= 1.14)
2.2 ปจั จัยทางด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.98, S.D.=
0.60) และเมือ่ พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ข้อ 7. รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนส่งผล
ต่อการออมของท่าน (  = 4.13, S.D.= 0.83) รองลงมาคือ ข้อ 9. ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
ส่งผลต่อการออมของท่าน (  = 4.06, S.D.= 0.81) และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือ 6. อัตราเงิน
เฟ้อในปจั จุบนั ส่งผลต่อการออมของท่าน (  = 3.83, S.D.= 1.00)
2.3 ปจั จัยทางด้านทัศนคติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.82, S.D.=
0.80) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือ ข้อ 11. ท่านเชื่อว่าการออม และ
การลงทุนคือการสร้างความมันคงทางการเงิ
่
นให้กบั ตัวเองและครอบครัว (  = 3.97, S.D.=
1.13) รองลงมาคือ ข้อ 12. ท่านคิดว่าการออมเป็ นการเตรียมความพร้อมสาหรับใช้จ่ายในกรณี
ฉุ กเฉิน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว (  = 3.88, S.D.= 1.05) และข้อทีม่ ี
ค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือ 15. ท่านคิดว่าการออมเป็ นเพิม่ ความมันคงในชี
่
วติ ท่านได้ในหลาย ๆ ด้าน
(  = 3.65, S.D.= 1.17)
2.4 ปจั จัยทางด้านการยอมรับความเสีย่ ง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =
3.84, S.D.= 0.75) และเมื่อ พิจารณารายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ม ีค่ าเฉลี่ยสูง สุ ด คือ ข้อ 20.
นอกเหนือจากความเสี่ยงในการลงทุนแล้ว ท่านสามารถรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ได้มากน้อยเพียงใด (  = 3.97, S.D.= 0.89) รองลงมาคือ ข้อ 17. ท่านเน้นการออม และการ
ลงทุนทีส่ ร้างรายได้ประจาและมีความปลอดภัยสูง (  = 3.96, S.D.= 0.98) และข้อทีม่ คี ่าเฉลีย่
น้อยทีส่ ุดคือ 16. การลงทุนในหลักทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ งสูงมักให้ผลตอบแทนทีส่ งู ในระยะยาว แต่
มีความเสี่ยงที่จะทาให้เกิดผลขาดทุนมากขึ้นเช่นกัน ท่านสามารถยอมรับความเสี่ยงจากการ
ขาดทุนได้ (  = 3.70, S.D.= 1.05)
3. ผลการเปรียบเทียบปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อม
ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย ทีจ่ าแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว อายุราชการ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า

โดยภาพรวมข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดเลยที่มเี พศต่างกัน มีปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ไม่แตกต่างกัน
ส่ ว นข้า ราชการต ารวจภูธ รจัง หวัด เลยที่ม ีอ ายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิก ใน
ครอบครัว อายุราชการ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการ
ออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี
ระดับ 0.05
4. ข้อเสนอแนะ แนวทางในการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ
ของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย ได้แก่ ข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธร
จังหวัดเลยควรมีการวางแผนทางการเงินทีด่ ี ต้องมีเงินออม และไม่มหี นี้สนิ หลังเกษียณอายุงาน
และต้องให้ความสาคัญกับสุขภาพ รักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยูเ่ สมอ เพราะยิง่ อายุเพิม่ มากขึน้ ยิง่
มีปญั หาด้านสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาลยิง่ แพงขึน้
การอภิ ปรายผลการวิ จยั
ปจั จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ พฤติก รรมการออมเพื่อ เตรีย มความพร้อ มทางการเงิน เพื่อ วัย
เกษียณของข้าราชการต ารวจ สังกัดต ารวจภูธรจังหวัดเลย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 3.87) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ สูงสุดคือปจั จัยทางด้านเศรษฐกิจ
(  = 3.98) และด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุดคือปจั จัยทางด้านทัศนคติ (  = 3.82) ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจ
เป็ นเพราะว่าข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย ได้ให้ความสาคัญในเรื่องของการ
ออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณในหลาย ๆ ด้าน เช่นมีการลงทุนหลาย ๆ
ทางทีน่ อกเหนือจากการออมเงิน ข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลยมีทศั นคติทด่ี ตี ่อ
การออมเพื่อ เตรีย มความพร้อ มทางการเงิน เพื่อ วัยเกษียณ ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ
ธัญวรัตน์ สุวรรณะ (2564) ทีไ่ ด้วจิ ยั เรื่องการเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของ
แรงงานนอกระบบ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่าปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการเตรียมความ
พร้อมทางเงินเพื่อวัยเกษียณของแรงงานนอกระบบ ได้แก่ ปจั จัยทางเศรษฐกิจ โดยเป็ นปจั จัย
ด้านความเพียงพอของรายได้ และปจั จัยด้านความรูท้ างการเงินเพื่อเตรียมเกษียณอายุ พบว่า
ปจั จัยทัง้ 2ด้านมีความสัมพันธ์เชิงบวก กับการเตรียมพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ แต่ถ้า
พิจารณาตามลาดับความสาคัญ พบว่าความเพียงพอต่อรายได้มผี ลเชิงบวกต่อการเตรียมพร้อม
ทางการเงิน เพื่อ วางแผนเกษีย ณอายุ มากที่สุ ด รองลงมาคือ ความรู้ท างการเงิ น เพื่อ การ
เกษียณอายุ ซึ่ง แตกต่ างจากงานของอรุณี นุ ส ิทธิ ์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปจั จัย
อธิบายความเพียงพอจาก การออมเพื่อเตรียมเกษียณของผู้มงี านทาในประเทศไทย พบว่า
พฤติกรรมการออมเป็ นปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อความเพียงพอจากการออมเพื่อเตรียมเกษียณมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ปจั จัยส่วนบุคคล ขณะที่ความรู้ทางการเงินไม่มอี ทิ ธิพล ต่อพฤติกรรมการ
ออมและความเพียงพอจากการออมเพื่อเตรียมเกษียณ นอกจากนี้ปจั จัยส่วนบุคคลมีอิทธิพล
อย่างมากต่อพฤติกรรมการออมและความรูท้ างการเงิน แต่สอดคล้องกับงานของนพแสน พรหม
อินทร์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมและปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการออมเพื่อการดารง

ชีพ ยามชราภาพของหัว หน้ า ครัว เรือ นเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อ การเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า อัตราส่วนภาระพึง่ พิงการวางแผนชีวติ การวางแผน
ทางการเงิน ความรู้ทางการเงิน และสัดส่วนสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รบั เบี้ยยังชีพคนชราต่ อ
จานวนสมาชิกในครัวเรือนเป็ นปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการออมเพื่อการ ดารงชีพยามชราภาพ ซึ่ง
เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นกลุ่มแรงงานนอกระบบเช่นเดียวกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ปรารถนา หลีกภัย (2563) วิจยั เรื่องพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัด
ตรัง พบว่าปจั จัยที่มผี ลต่อการออมของนักศึกษาทีก่ าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในเขตพื้นที่
จังหวัดตรังในระดับมาก คือ รายได้ในปจั จุบนั และรายจ่ายในปจั จุบนั ส่วนปจั จัยที่มผี ลต่อการ
ออมในระดับปานกลาง คือ การคาดการณ์เกี่ยวกับรายจ่ายในอนาคต การคาดการณ์เกี่ยวกับ
รายได้ในอนาคต ทัศนคติท่มี ตี ่อการออม การส่งเสริมการออมของสถาบันการเงินการส่งเสริม
การออมของภาครัฐ สินทรัพย์ทม่ี อี ยูใ่ นปจั จุบนั และอัตราดอกเบีย้ เงินฝากธนาคาร
ผลการเปรียบเทียบปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทาง
การเงินเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย ที่จาแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว อายุราชการ และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน พบว่า
โดยภาพรวมข้าราชการตารวจภูธรจังหวัดเลยที่มเี พศต่างกัน มีปจั จัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรม
การออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ ไม่แตกต่างกัน ส่วนข้าราชการ
ตารวจภูธรจังหวัดเลยที่มอี ายุ สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว อายุราชการ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีปจั จัยที่มอี ทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อม
ทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ 0.05 ทีเ่ ป็ นเช่นนี้อาจ
เป็นเพราะว่าอายุ สถานภาพสมรส จานวนสมาชิกในครอบครัว อายุราชการ และรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือ นที่ต่ า งกัน ย่อ มส่ ง ผลต่ อ พฤติก รรมการออมเพื่อ เตรีย มความพร้อ มทางการเงินเพื่อ วัย
เกษียณทาให้เกิดความแตกต่างกันเกิดขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของณิชากร ชัยศิรวิ ิ (2562)
ที่ไ ด้ว ิจยั เรื่อ งปจั จัยที่มผี ลต่ อ พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา พบว่าการ
วิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลที่มผี ลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลาพบว่า
ปจั จัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน
ในจัง หวัด สงขลาโดยรวม อย่า งมีนัย ส าคัญ ทางสถิติท่ี ร ะดับ 0.05 ทัง้ นี้ เ นื่ อ งจาก อายุแ ละ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออม โดยเพศเป็ นตัวที่บ่งบอกว่าบุคคล
เหล่ านัน้ มีความสามารถในการออมเงินหรือ ไม่ โดยอายุ และพนักงานรัฐวิส าหกิจก็มผี ลต่ อ
พฤติกรรมการออมโดยส่วนใหญ่บุคคลทีม่ อี ายุไม่มาก เป็นช่วงเวลาของการเริม่ ต้นวัยทางาน ทา
ให้ยงั มีรายได้ไม่สูงมากนักเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย แล้วนามาเก็บออมจึงมีจานวนน้อย
ตามไปด้วย และเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น รายได้มากขึ้นจะทาให้มคี วามสามารถได้มากขึ้นด้วย
ดังนัน้ อายุมผี ลต่อ พฤติกรรมการออมของประชาชน และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของวิศวะ
คานวน (2559) ซึง่ ได้ศกึ ษาเรื่องปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการออมเงินของหัวหน้าครัวเรือน อาเภอสนาม
ชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรากรณีศกึ ษา : หมูบ่ า้ นสระไม้แดง พบว่าอายุ และอาชีพรับจ้าง มีผลต่อ

การออมเงินของครัวเรือนหมูบ่ า้ นสระแดง อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ีระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ
95 และสอดคล้องกับงานวิจยั ของพิทกั ษ์ ศรีสุขใส (2560) ซึ่งได้ศกึ ษาเรื่อง ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการ
ออมในกองทุนแห่งชาติของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระในอาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พบว่า มีตวั
แปร ได้แก่ อายุ และระดับการศึกษา มีผ ลต่อการออมเงินในกองทุนแห่งชาติของผู้ประกอบ
อาชีพอิสระในอาเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับความเชื่อมันร้
่ อย
ละ 95
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ในครัง้ นี้ไปใช้
1.1 ต ารวจภูธ รจังหวัดเลย และหน่ ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งควรมีการส่ งเสริมและสร้าง
แรงจูงใจสาหรับการออมเพื่อวัยเกษียณ เพื่อให้ขา้ ราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย มี
ความต้องการออมมากขึน้ ทาให้สามารถมีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย และเป็ นการสร้างความ
มันคงทางการเงิ
่
นหลังวัยเกษียณได้อย่างมันคงมากขึ
่
น้
1.2 ตารวจภูธรจังหวัดเลย และหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมเพื่อให้ความรูแ้ ก่
ข้าราชการตารวจเกี่ยวกับการออม เพื่อวัยเกษียณ ให้สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย ใน
ปจั จุบนั ของข้าราชการตารวจ ซึง่ จะเป็ นการเพิม่ สภาพคล่อง ให้กบั ข้าราชการตารวจ และนามา
สู่การเพิม่ สัดส่วนและพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณ เพื่อให้เ กิดประโยชน์ แก่ ข้าราชการ
ตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย ต่อไป
1.3 ตารวจภูธรจังหวัดเลย และหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมและแนะแนว
วิธกี ารนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวติ ประจาวัน เพื่ อสร้างนิสยั การใช้จ่ายแบบพอเพียง
และการประหยัดอดออม เพื่อเพิม่ รายได้และลดรายจ่าย ทาให้มกี ารออมเงินเพิม่ มากขึน้
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 การศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีกาหนดตัวแปรทีจ่ ะนามาศึกษาเพิม่ เติมให้รายละเอียด
และมีความครอบคลุมมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ตัวแปรความถีใ่ นการออม รูปแบบการออม วัตถุประสงค์ใน
การออมเพื่อวัยเกษียณของข้าราชการตารวจ สังกัดตารวจภูธรจังหวัดเลย เป็นต้น
2.2 ศึกษาครัง้ ต่อไปควรเปลีย่ นประเภทของข้อมูลในการศึกษาจากข้อมูลเชิงปริมาณที่
ใช้เครื่องมือเป็ นแบบสอบถาม ให้เป็ นข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการใช้เครื่องมือเป็ นแบบสัมภาษณ์
ในเชิงลึกเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมทางการเงินเพื่อวัย
เกษียณของข้าราชการตารวจ และปจั จัยทีม่ คี วามสัมพันธ์ต่อการออม

เอกสารอ้างอิ ง
ชุดา จิตพิทกั ษ์. 2525. พฤติกรรมศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สารมวลชน.
ณิชากร ชัยศิรวิ .ิ (2562).ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา.
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
มหาวิทยาลัยทักษิณ.
ปนัดดา ภู่หอม . (2560). การออมของไทยในยุคดิจทิ ลั
, จาก https://www.gsb.or.th/getattachment/4251c8c8-5fbf-4479-93e7b93d411e016a/
7MC_hotissue_save_ex.aspx.
ปรารถนา หลีกภัย. (2563). พฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง.
วารสาร บัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา, 111 - 126.
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. (2564). หลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ สี ําหรับบริษทั จด
ทะเบียน. ปี 2565.
ตารวจภูธรจังหวัดเลย. (2565). ข้อมูลอัตรากําลังพลตํารวจภูธรจังหวัดเลย.ตาบลเมือง อาเภอ
เมืองเลย จังหวัดเลย.
พิทกั ษ์ ศรีสุขใส. (2560). ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการออมในกองทุนแห่งชาติของผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ
ในอําเภอเมือง กระบี ่ จังหวัดกระบี.่ วิทยานิพนธ์ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต. นนทบุร ี :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย. (2562). สถานการณ์ผสู้ งู อายุไทย พ.ศ. 2561.
นครปฐม: บริษทั พริน้ เทอรี่ จากัด.
ลักขณา ธรรมสุภาพงศ์. (2559.) ความถีใ่ นการออม. สืบค้นเมือ่ 2563, ธันวาคม 12,เข้าถึงได้
จาก:https://sites.google.com/
วิศวะ คานวน. (2559). ปจั จัยทีม่ ผี ลต่อการออมเงินของหัวหน้าครัวเรือน อําเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีศกึ ษา : หมู่บา้ นสระไม้แดง. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต. ชลบุร ี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
สมโภชน์ เอีย่ มสุภาษิต. (2526). การปรับพฤติกรรม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ.(2564). การสํารวจผูส้ งู อายุในประเทศไทย; กรุงเทพฯ.
อรุณี นุ สทิ ธิ ์. (2557). ปจั จัยอธิบายความเพียงพอจากการออมเพือ่ การเตรียมเกษียณของผูม้ ี
งานทําในประเทศไทย. วารสารเครือข่ายส่งเสริมการวิจยั ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,
4(2), 58 - 72.
Dangsamut, I., Somboonsup, S., & Pattanarungsan, P. (2016). Phrưttikam læ patchai
thimi phon t o kanlongthun phu’a wai kasian kho ng khru rongrian
ʻatsamchansiracha changwat Chon Buri [Behavior and factors affecting
investment for retirement of teachers at Assumption College Sriracha, Chon

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

