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บทคดัย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัการ
วางแผนการออมของพนักงานบริษทัเอสบีดีไซนด์สแควร์ 2) เพื่อศึกษาการวางแผนการออมกบั
ประสิทธิภาพการด ารงชีวิตของพนักงานบริษัทเอส บีดีไซนด์สแควร์โดยการเก็บข้อมูล
แบบสอบถามจ านวน 400 ชุด โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามหลักการค านวณของวิธี 
Yamane ประชากรตวัอย่างคือพนักงานบริษทัเอสบีดีไซนด์สแควร์ การวิเคราะห์สถิติขอ้มูลเชิง
พรรณนาได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ 
Chi-Square , T-test และ F- test ผลการศึกษาท่ีส าคญัดงัน้ี 
 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงเป็นไปตามท่ีไดอ้อกแบบการวิจยัในเร่ือง
ของวิธีการสุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี ท่ีส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมีรายไดแ้ละรายจ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท ท่ีมีสาเหตุหลกัของ
รายจ่ายเพื่อบริโภคและมีการออมในแต่ละเดือน  
 การวางแผนการออมท่ีส่งผลประสิทธิภาพในการด ารงชีพ จ าแนกตามประชากรศาสตร์
พบว่า ปัจจยัด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ รายจ่าย สาเหตุการออม มีการวาง
แผนการออมแตกต่างกนั และในดา้นการออม วตัถุประสงคก์ารออม ลกัษณะการออม รูปแบบการ
ออม แนวโนม้การออมในอนาคต การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ
แตกต่างกนัเน่ืองจากระดบันยัส าคญั นอ้ยกวา่ 0.05 ตามล าดบั 
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1.บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ทุกคนมกัจะมีความเคยชินในเร่ืองการใช้เงินอยู่เสมอ (จากหนังสือ เงินทองต้องใส่ใจ               
เล่ม 1: การวางแผนการเงินส่วนบุคคล) หลายคร้ังท่ีคุณใชเ้งินฟุ่มเฟือยมากกวา่ความจ าเป็น ซ่ึงมกัจะ
เกิดจากการท่ีคุณไม่มีความรู้ดา้นนั้น เช่น ซ้ือของโดยยอมเป็นหน้ีบตัรเครดิตและไม่ทราบการคิด
อตัราดอกเบ้ีย หลายท่านเม่ือรู้ว่าเป็นหน้ีบตัรเครดิตตอ้งจ่ายดอกเบ้ียสูง ก็อาจจะยกเลิกพฤติกรรม
การใชจ่้ายฟุ่มเฟือยนั้นไปได ้แต่ก็มีขอ้ยกเวน้ส าหรับบางกลุ่มท่ี ใชเ้งินฟุ่มเฟือย กินหรูอยูส่บาย ไม่
เก็บเงิน ซ่ึงไม่เป็นผลดีเลย หากคิดเช่นนั้นก็คงตอ้งหาหนทางเปล่ียนพฤติกรรมบา้งบางส่วนเพื่อให้
พอจะมีโอกาสรับรู้ถึงความมัน่คง เร่ืองท่ีคุณควรรู้และเขา้ใจดา้นการเงินเบ้ืองตน้ ก็คือ การค านวณ
ดอกเบ้ีย ก าหนดรายรับรายจ่าย ท างบดุลส่วนบุคคล และหากต่อยอดในดา้นความรู้เพิ่มไดจ้นมีความ
เขา้ใจด้านภาษี การวางแผนเกษียณอายุ วางแผนประกนัชีวิต การลงทุนเบ้ืองตน้ ก็จะช่วยให้คุณ
สามารถวางแผนชีวติและการใชเ้งินของคุณไดดี้ยิง่ข้ึน 
 การก าหนดเป้าหมายในกานด าเนินชีวิตและทางการเงิน เป็นอีกหน่ึงส่ิงท่ีส าคญั เพราะ
เป้าหมายเป็นตวัก าหนดทิศทางในการด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล โดยจะเป็นส่ิงท่ีคาดหวงัและ
ต้องการ เพื่อให้เกิดความสุขและความพึงพอใจส าหรับชีวิตของตนเอง ซ่ึงแต่ละบุคคลจะให้
ความส าคญักบัแต่ละส่ิงแตกต่างกนัออกไป อย่างไรก็ตาม ส่ิงท่ีคาดหวงัและตอ้งการเหล่าน้ี ลว้น
จ าเป็นตอ้งใช ้“เงิน” ในการน าไปสู่ส่ิงท่ีตอ้งการ แต่หากคุณมีรายไดพ้อๆ กบัรายจ่าย และมีเงินออม
อีกเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย คุณจะบรรลุเป้าหมายนั้นไดอ้ยา่งไร ดงันั้น การก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินชีวติและทางการเงินจึงเป็นดา้นแรกท่ีจะน าคุณไปยงัเป้าหมายท่ีตอ้งการ และในการจ าท า
แผนทางการเงิน การรับรู้ถึงสินทรัพยท่ี์มีอยู ่รายไดแ้ละพฤติกรรมการใชจ่้ายในแต่ละเดือน จะท าให้
คุณทราบวา่ ตนเองมีความเส่ียงและมีโอกาสบรรลุเป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด แนวทางในการจดัท า
แผนการเงินก็คือ เร่ิมตน้ดว้ยการวิเคราะห์มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิและกระแสเงินสด โดยการวิเคราะห์
ทั้งสองส่วนน้ีมีความเช่ืองโยงกนั กล่าวคือ ถา้คุณมีกระแสเงินสดมากข้ึนส่วนของสินทรัพยก์็เพิ่ม
มากข้ึนดว้ย 
 ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ถือเป็นทกัษะชีวิต (life skin) ท่ีส าคญัดา้นหน่ึงใน
ปัจจุบนัซ่ึงครอบคลุมความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการจดัการการเงินส่วนบุคคล (personal finance) 
ท่ีจ  าเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ รู้หา (earning) รู้รักษา (saving) รู้ใช ้(spending) และรู้ลงทุน (investing) การมี
ความรู้ทางการเงินจะช่วยให้เราสามารถจดัการเงินไดอ้ยา่งเหมาะสมในปัจจุบนัและสร้างอิสรภาพ
ทางการเงิน (Financial independence) ได้ในอนาคตเพราะทุกช่วงทุกวยัในชีวิตเราต้องมีความ
เก่ียวขอ้งกบัเงิน เราจึงตอ้งมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการจดัการเงินเพื่อสร้างความสมดุลทาง



การเงินในทุกช่วงของชีวิตเพราะการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนตลอดเวลาทั้งการเปล่ียนแปลงของรายได้
ค่าใชจ่้ายการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอ้มการมีความรู้ทางการเงินทั้ง 4 ดา้น
จะท าให้การตดัสินใจทางการเงินเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์รวมทั้งการวางแผน
ทางการเงินซ่ึง ไดแ้ก่ แผนการออมแผนการใช้จ่ายแผนการลงทุนแผนภาษีแผนการซ้ือรถซ้ือบา้น
แผนการศึกษาของบุตรแผนการเกษียณและแผนการจดัการมรดกให้เป็นไปอยา่งเหมาะสม ดงันั้น
การมีความรู้ทางการเงินจึงเป็นพื้นฐานส าคญัในการสร้างความมัง่คัง่ทางการเงินและความมัน่คง
ทางจิตใจส าหรับทุกคนและหากเรารู้แบ่งปัน (sharing) ดว้ยสังคมก็จะพฒันาข้ึนไดจ้ากความรู้ทาง
การเงินของเรา 
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการวางแผนการออม
กบัประสิทธิภาพในการด ารงชีพเพื่อท าความเขา้ใจถึงพฤติกรรมของแต่ละบุคคลในการท่ีจะเก็บ
ออมหรือน าเงินท่ีมีอยูไ่ปลงทุนให้เกิดประโยชน์ และเปรียบเทียบวา่บุคคลท่ีมีความแตกต่างกนัใน
ดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษาและรายไดมี้ลกัษณะการออมท่ีเหมือนหรือแตกต่างกนัอยา่งไร และ
ศึกษาว่าบุคคลท่ีมีการออมมากหรือน้อย ส่งผลอย่างไรต่อประสิทธิภาพในการด ารงชีพมากน้อย
เพียงใด รวมถึงส่งเสริมใหบุ้คคล มีการออมมากข้ึนเพื่อประสิทธิภาพชีวติท่ีดียิง่ข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัการวางแผนการออมของพนักงานบริษทัเอสบีดีไซนด์ 
สแควร์ 
 2. เพื่อศึกษาการวางแผนการออมกบัประสิทธิภาพการด ารงชีวิตของพนกังานบริษทัเอสบีดี
ไซนดส์แควร์ 
 
3. สมมติฐานของการวจัิย 
 สมมติฐานท่ี 1 : พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีการวางแผนการออมต่างกนั 
 สมมติฐานท่ี 2 : พนกังานท่ีมีการวางแผนการออมท่ีต่างกนั ท าใหมี้ประสิทธิภาพการด ารง
ชีพต่างกนั 
 
4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. สามารถน าผลท่ีได้จากการวิจยัไปใช้พฒันาคุณภาพชีวิตของพนักงานบริษทัเอสบีดี
ไซนด์สแควร์ ให้เข้าใจการวางแผนการเงินท่ีมีผลท าให้มีเงินเหลือเพียงพอต่อการด ารงชีพ 



 2. พนกังานบริษทัเอสบีดีไซนด์สแควร์สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใช้ออกแบบการ
ออมและการลงทุนท่ีชดัเจนและเหมาะสมต่อการด ารงชีพ  

3. ส าหรับสถาบนัการศึกษา สามารถน าไปประยุกต์ใช้ ส าหรับการเรียนการสอน ใน
สาขาวชิาการเงินได ้
 4.  สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยไปปรับปรุงการวางแผนเพื่อการออมให้มี
ประสิทธิภาพในการด ารงชีพของพนกังานบริษทัเอสบีดีไซนดส์แควร์ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 
5. ขอบเขตการวจัิย 
 5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธ์
ระหว่างการวางแผนการออมกบัประสิทธิภาพในการด ารงชีพของพนกังานบริษทัเอสบีดีไซนด์ส
แควร์ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการออม ตลอดจนศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาการออมและ
ประสิทธิภาพในการด ารงชีพของพนกังานบริษทัเอสบีดีไซนดส์แควร์ใหดี้ยิง่ข้ึน 
 5.2 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษาคร้ังน้ีผูว้จิยัเลือกพื้นท่ีในการศึกษาขอ้มูลคือ บริษทัเอสบีดี
ไซนดส์แควร์ 
 5.3 ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาคร้ังน้ีมีผูใ้ห้ขอ้มูลคือ พนกังานบริษทัเอสบีดีไซนด์ส
แควร์  

5.4 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาท่ีใช้ท าการวิจยัคือเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน
กนัยายน พ.ศ. 2563 
 
6. ระเบียบวธีิวจัิย 
 6.1 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 6.2 ประชากรและตวัอยา่ง 
 ประชากรศาสตร์ท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีคือ พนกังานบริษทัเอสบีดีไซนดส์แควร์

  

  ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

 

การวางแผน 

การออม 

 

 

ประสิทธิภาพการด ารงชีพ 

 



ส าหรับในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดท้  าก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน ท่ีระดบัความ
คลาดเคล่ือน 0.05 
 6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบดว้ย
ค าถาม 3 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ้
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการวางแผนการออม  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการด ารงชีพ 

หลงัจากท่ีท าการเก็บขอ้มูลเรียบร้อย ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบความครบถว้นสมบูรณ์ของ
ขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์โดยการใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติพรรณนา(Descriptive Analysis) ดงัน้ี 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในส่วนแรกของผลการศึกษา ผูศึ้กษาจะท า
การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช ้  

1. สถิติอย่างง่ายเปรียบเทียบเป็นค่าเฉล่ีย (Mean) เป็นการวดัแนวโน้มเขา้สู่ศูนยก์ลางของ
ขอ้มูลท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุด  

2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวดัการกระจายของขอ้มูลว่าเป็น
การแจกแจงปกติ (Normal Distribution)  

3. ค่าร้อยละ (Percentage) กเพื่อท่ีจะบอกว่าในจ านวนตวัอย่างท่ีน ามาศึกษานั้นในแต่ละ
กลุ่มมีจ านวนก่ีเปอร์เซ็นต ์

4. ค่าแจกแจงความถ่ี (Frequency) เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรและ
การกระจายของขอ้มูล 

การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) วเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดสอบ เพื่อหา
ความสัมพันธ์รหว่างสมมติฐานท่ี 1 ใช้ค่าสถิติ Chi-Square และ สมมติฐานท่ี 2 ใช้ค่าสถิติ  
F-Test และ T-Test 
 

7. ผลการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคลความสัมพนัธ์ระหว่างการวางแผนการออมกับ
ประสิทธิภาพในการด ารงชีพของพนกังานบริษทัเอสบีดีไซนด์สแควร์ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 
คน ในการวเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลพบวา่มีรายละเอียด ดงัน้ี เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 214 คน (ร้อยละ 53.5) และเพศชาย จ านวน 186 คน (ร้อยละ) 46.5 มีอาย ุส่วนใหญ่
นอ้ยกวา่ 30 ปี จ  านวน 189 คน (ร้อยละ 47.3) สถานภาพ ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 203 คน 



(ร้อยละ 50.7) มีระดบัการศึกษา ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จ  านวน 232 
คน (ร้อยละ 58) รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 220 คน 
(ร้อยละ 55) รายจ่ายต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 204 คน (ร้อย
ละ 51) สาเหตุหลกัของรายจ่าย ส่วนใหญ่มีสาเหตุหลกัของรายจ่ายเพื่อบริโภค จ านวน 208 คน (ร้อย
ละ 52) การออมในแต่ละเดือน ส่วนใหญ่มีการออมในแต่ละเดือน จ านวน 282 คน (ร้อยละ 70.5) 
และ ไม่มีการออมต่อเดือน จ านวน 118 คน (ร้อยละ 29.5)  
 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวางแผนการออม ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวางแผนการออม จะ
มีขนาดตวัอยา่ง จ  านวน 282 คน ท่ีมีการออมต่อเดือน เน่ืองจาก 118 คน ไม่มีการออม การออมเฉล่ีย
ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีการออมเฉล่ียต่อเดือน 1,001-5,000 บาท จ านวน 144 คน (ร้อยละ 51.06) 
วตัถุประสงค์หลกัต่อการออม ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ต่อการออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน จ านวน 
105 คน (ร้อยละ 37.23) ลกัษณะการออม ส่วนใหญ่มีลกัษณะการออมแบบก าหนดวงเงินท่ีแน่นอน 
จ านวน 165 คน (ร้อยละ 58.51) รูปแบบการออม ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการออมฝากเงินกบัสถาบนั
การเงิน จ านวน 150 คน (ร้อยละ 53.19) แนวโนม้การออมในอนาคต ส่วนใหญ่มีแนวโนม้การออม
ในอนาคตเพิ่มข้ึน จ านวน 133 คน (ร้อยละ 47.16) การศึกษาแหล่งขอ้มูลการเก็บออม ส่วนใหญ่
ศึกษาแหล่งขอ้มูลการเก็บออมจาก เพื่อน ญาติ คนในครอบครัว จ านวน 103 คน (ร้อยละ 36.52) การ
บริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ส่วนใหญ่มีการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ จ านวน 212 คน (ร้อย
ละ 75.18)  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัประสิทธิภาพในการด ารงชีพ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลางต่อปัจจยัประสิทธิภาพในการด ารงชีพ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ("X" ̅ = 2.86, S.D. = 1.88) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อการออมท าให้มีคุณภาพชีวิตดีขั้นมากท่ีสุด โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง ("X" ̅ = 3.21, 
S.D. = 2.13) รองมารายไดม้ากข้ึนจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเร็วข้ึน โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง ("X" ̅ 
= 3.00, S.D. = 2.01) สามารถเบิกถอนเงินออกมาใชไ้ดเ้ม่ือฉุกเฉิน โดยอยูใ่นระดบัปานกลาง ("X" ̅ 
= 2.90, S.D. = 1.96) ค่าครองชีพสูงและภาวะเงินเฟ้อมีผลต่อการตดัสินใจเลือกรูปแบบการออม โดย
อยูใ่นระดบันอ้ย ท่ีสุด ("X" ̅ = 2.60, S.D. = 1.77) และนอ้ยท่ีสุดดา้นภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัมีผลท า
ใหส้ภาพคล่องทางการเงินลดลงโดยอยูใ่นระดบันอ้ย ("X"  ̅ = 2.58, S.D. = 1.79) 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลการทดสอบสมมติฐาน ผูว้จิยัใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
วเิคราะห์ขอ้มูลจากการทดสอบ เพื่อหาความสัมพนัธ์รหวา่งสมมติฐานท่ี 1 ใชค้่าสถิติ Chi-Square 
และ สมมติฐานท่ี 2 ใชค้่าสถิติ F-Test และ T-Test 
 



 สรุปสมมติฐาน 1 พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีการวางแผนการออมต่างกนั 
 จ าแนกตาม เพศ 
 1. การออมเฉล่ียต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ออมเฉล่ียต่อเดือน ดา้นเพศ พบวา่ ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการออมเฉล่ียต่อเดือน ไม่แตกต่าง
กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 2. วตัถุประสงคห์ลกัต่อการออมผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล
ต่อวตัถุประสงคห์ลกัของการออม ดา้นเพศ พบวา่ ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อวตัถุประสงคก์าร
ออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 3. ลกัษณะการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อลกัษณะ
การออม ดา้นเพศ พบว่า ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการออม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 4. รูปแบบการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อรูปแบบ
การออม ดา้นเพศ พบว่า ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการออม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 5. แนวโนม้การออมในอนาคต ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล
ต่อแนวโนม้การออมในอนาคต ดา้นเพศ พบวา่ ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแนวโนม้การออมใน
อนาคต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 6. การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อการศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ดา้นเพศ พบว่า ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการศึกษาแห
ลางขอ้มูลการออมแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 7. การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ี
มีผลต่อการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ดา้นเพศ พบวา่ ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการบริหาร
การเงินเพื่อการเกษียณศึกษา ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 จ าแนกตาม อายุ 
 8. การออมเฉล่ียต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการ
ออมเฉล่ียต่อเดือน ดา้นอาย ุพบวา่ ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการออมเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 9. วตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล
ต่อวตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม ดา้นอายุ พบวา่ ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อวตัถุประสงค์หลกั
ต่อการออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 



 10. ลกัษณะการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อลกัษณะ
การออม ด้านอายุ พบว่า ด้านอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อลักษณะการออม แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  

11. รูปแบบการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อรูปแบบ
การออม ด้านอายุ พบว่า ด้านอายุท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อรูปแบบการออม แตกต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 12. แนวโนม้การออมในอนาคต ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล
ต่อแนวโน้มการออมในอานาคต ดา้นอายุ พบวา่ ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแนวโน้มการออม
ในอานาคต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 13. การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อการศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ดา้นอาย ุพบวา่ ดา้นอายท่ีุแตกต่างกนัส่งผลต่อการศึกษาขอ้มูล
การออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 14. การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ด้านอายุ พบว่า ด้านอายุท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
บริหารการเงินเพื่อการเกษียณ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 จ าแนกตามสถานภาพ 
 15. การออมเฉล่ียต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การออมเฉล่ียต่อเดือน ดา้นสถานภาพ พบวา่ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการออมเฉล่ียต่อ
เดือน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 16. วตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อวตัถุประสงค์หลกัต่อการออม ดา้นสถานภาพ พบว่า ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
วตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 17. ลกัษณะการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อลกัษณะ
การออม ดา้นสถานภาพ พบวา่ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการออม แตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 18. รูปแบบการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อรูปแบบ
การออม ดา้นสถานภาพ พบวา่ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการออม แตกต่างกนั 
ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 



 19. แนวโน้มการออม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
แนวโนม้การออมในอนาคต ดา้นสถานภาพ พบวา่ ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแนวโน้ม
การออมในอนาคต ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 20. การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อการศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ดา้นสถานภาพ พบว่า ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 21. การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ด้านสถานภาพ พบว่า ด้านสถานภาพท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 22. การออมเฉล่ียต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การออมเฉล่ียต่อเดือน ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ออมเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 23. วตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อวตัถุประสงค์หลกัต่อการออม ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อวตัถุประสงคก์ารออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 24. ลกัษณะการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อลกัษณะ
การออม ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการออม 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 25. รูปแบบการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อรูปแบบ
การออม ดา้นระดบัการศึกษา พบว่า ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการออม 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05  
 26. แนวโนม้การออมในอนาคต ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล
ต่อแนวโนม้การออมในอนาคต ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อแนวโนม้การออมในอนาคต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 27. การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อการศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ดา้นระดบัการศึกษา พบวา่ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 28. การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ด้านระดับการศึกษา พบว่า ด้านระดับการศึกษาท่ี



แตกต่างกนัส่งผลต่อการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ แตกต่างกนั ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.05 
 จ าแนกตามรายได้ต่อเดือน 
 29. การออมเฉล่ียต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การออมเฉล่ียต่อเดือน ดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า ดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ออมเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 30. วตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อวตัถุประสงค์หลกัต่อการออม ดา้นรายไดต่้อเดือน พบว่า ดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อวตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 31. ลกัษณะการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อลกัษณะ
การออม ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ด้านรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการออม 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 32. รูปแบบการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อรูปแบบ
การออม ด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ด้านรายได้ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการออม 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 33. แนวโน้มการออม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
แนวโนม้การออมในอนาคต ดา้นรายไดต่้อเดือน พบวา่ ดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
แนวโนม้การออมในอนาคต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 34. การศึกษาแหล่งขอ้มูล ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ดา้นรายไดต่้อเดือน พบวา่ ดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 35. การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการบริหารการเงินเพื่อเกษียณ ดา้นรายไดต่้อเดือน พบวา่ ดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการบริหารการเงินเพื่อเกษียณ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 จ าแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 
 36. การออมเฉล่ียต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การออมเฉล่ียต่อเดือน ดา้นรายจ่ายต่อเดือน พบวา่ ดา้นรายจ่ายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการ
ออมเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 



 37. วตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อวตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม ดา้นรายจ่ายต่อเดือน พบวา่ ดา้นรายจ่ายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อวตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 38. ลกัษณะการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อลกัษณะ
การออม ดา้นรายจ่ายต่อเดือน พบว่า ดา้นรายจ่ายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อลกัษณะการออม 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 39. รูปแบบการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อรูปแบบ
การออม ดา้นรายจ่ายต่อเดือน พบว่า ดา้นรายจ่ายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อรูปแบบการออม 
แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 40. แนวโนม้การออมในอนาคต ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล
ต่อแนวโนม้การออมในอนาคต ดา้นรายจ่ายต่อเดือน พบวา่ ดา้นรายจ่ายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ต่อแนวโนม้การออมในอนาคต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 41. การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อการศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ดา้นรายจ่ายต่อเดือน พบวา่ ดา้นรายจ่ายต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 42. การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการบริหารการเงินเพื่อเกษียณ ดา้นรายจ่ายต่อเดือน พบวา่ ดา้นรายจ่ายต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนัส่งผลต่อการบริหารการเงินเพื่อเกษียณ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 จ าแนกตามสาเหตุหลกัของรายจ่าย 
 43. การออมเฉล่ียต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
การออมเฉล่ียต่อเดือน ดา้นสาเหตุหลกัของรายจ่าย พบวา่ ดา้นสาเหตุหลกัของรายจ่ายท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อการออมเฉล่ียต่อเดือน แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 44. วตัถุประสงค์หลกัต่อการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อวตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม ดา้นสาเหตุหลกัของรายจ่าย พบวา่ ดา้นสาเหตุหลกัของรายจ่าย
ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อวตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 45. ลักษณะการออม  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อ
วตัถุประสงค์หลกัต่อการออม ด้านสาเหตุหลกัของรายจ่าย พบว่า ด้านสาเหตุหลกัของรายจ่ายท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อวตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 



 46. รูปแบบการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อรูปแบบ
การออม ด้านสาเหตุหลกัของรายจ่าย พบว่า ด้านสาเหตุหลกัของรายจ่ายท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
รูปแบบการออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 47. แนวโนม้การออมในอนาคต ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผล
ต่อแนวโน้มการออมในอนาคต ดา้นสาเหตุหลกัของรายจ่าย พบว่า ดา้นสาเหตุหลกัของรายจ่ายท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อแนวโนม้การออมในอนาคต แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 48. การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมี
ผลต่อการศึกษาแหล่งข้อมูลการออม ด้านสาเหตุหลักของรายจ่าย พบว่า ด้านสาเหตุหลักของ
รายจ่ายท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.05 
 49. การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล
ท่ีมีผลต่อการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ดา้นสาเหตุหลกัของรายจ่าย พบวา่ ดา้นสาเหตุหลกัของ
รายจ่ายท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 
 สมมติฐาน 2 พนกังานท่ีมีการวางแผนการออมท่ีต่างกนั ท าให้มีประสิทธิภาพการด ารงชีพ
ต่างกนั 
 1. การออมเฉล่ียต่อเดือน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการวางแผนการออมท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด ารงชีพ พบว่า ดา้นการออมเฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การด ารงชีพ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 2. วตัถุประสงคห์ลกัต่อการออม ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการวางแผนการออมท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพการด ารงชีพ พบวา่ ดา้นวตัถุประสงคห์ลกัต่อการออมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด ารงชีพ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 3. ลักษณะการออม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการวางแผนการออมท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด ารงชีพ พบวา่ ดา้นลกัษณะการออมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการด ารง
ชีพ ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 4. รูปแบบการออม ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบการวางแผนการออมท่ีมีผลต่อ
ประสิทธิภาพการด ารงชีพ พบวา่ ดา้นรูปแบบการออมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประสิทธิภาพการด ารง
ชีพ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 



 5. แนวโนม้การออมในอนาคต ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการวางแผนการออมท่ีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการด ารงชีพ พบวา่ ดา้นแนวโนม้การออมในอนาคตท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อประ
สิทธิภาพการด ารงชีพ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 6. การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออม ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการวางแผนการออมท่ี
มีผลต่อประสิทธิภาพการด ารงชีพ พบวา่ ดา้นการศึกษาแหล่งขอ้มูลการออมท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด ารงชีพ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 7. การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบการวางแผนการ
ออมท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการด ารงชีพ พบวา่ ดา้นการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณท่ีแตกต่างกนั
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการด ารงชีพ แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 

8. การอภิปรายผล  
 จากการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งการวางแผนการออมกบัประสิทธิภาพในการด ารง
ชีพของพนกังานบริษทัเอสบีดีไซนดส์แควร์ ผูว้จิยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลกบัการ
วางแผนการออมของพนกังานบริษทัเอสบีดีไซนด์สแควร์และเพื่อศึกษาการวางแผนการออมกบั
ประสิทธิภาพการด ารงชีวิตของพนักงานบริษทัเอสบีดีไซนด์สแควร์  โดยการตั้งสมมติฐานว่า
พนกังานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกนัมีการวางแผนการออมต่างกนัและพนกังานท่ีมีการวางแผนการ
ออมท่ีต่างกนัท าใหมี้ประสิทธิภาพการด ารงชีพต่างกนั สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายไดด้งัน้ี 
 พนักงานท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคลต่างกันมีการวางแผนการออมต่างกัน โดยจะแบ่งการวาง
แผนการออมไดด้งัน้ี จ  านวนการออม วตัถุประสงคต่์อการออม ลกัษณะการออม รูปแบบการออม 
แนวโนม้การออมในอนาคต การศึกษาแหล่งขอ้มูลการออมและการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณ 
ดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ส่งผลให้การวางแผนการออมไม่แตกต่างกนั ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั
ส่วนใหญ่ส่งผลใหก้ารวางแผนการออมแตกต่างกนั ดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ส่งผลให้
การวางแผนการออมแตกต่างกนั ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้การวางแผนการออม
แตกต่างกนั ดา้นรายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่งผลใหก้ารวางแผนการออมแตกต่างกนั ดา้นรายจ่าย
ต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัส่วนใหญ่ส่งผลให้การวางแผนการออมแตกต่างกัน ด้านสาเหตุหลกัของ
รายจ่ายท่ีแตกต่างกันส่งผลให้การวางแผนการออมแตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่แยกตามปัจจยัส่วนบุคคล จะเห็นไดว้า่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผล
ให้การวางแผนการออมแต่กต่างกนั ซ่ึงจะเห็นได้ว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี 
สถานภาพโสดและมีรายได้10,001-20,000 บาท ส่วนใหญ่จะไม่มีการวางแผนการออมหรือมีการ
ออมท่ีน้อย ดงันั้นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้การวางแผนการออมแตกต่างกนั ซ่ึงไม่



สอดคลอ้งกบั งานวจิยัเร่ืองการจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของ มุกดาโควหกุล (2558) ได้ท าการวิจัยว่า ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความรู้ความเขา้ใจการจดัการการเงินส่วนบุคคล มีการจดัการกบัรายรับรายจ่ายของ
ตนเองไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพ มีเป้าหมายเพื่อสร้างฐานะและความมัน่คงทางการเงิน โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากคือมีการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวติและเป้าหมายทางการเงิน 
 พนกังานท่ีมีการวางแผนการออมท่ีต่างกนัท าให้มีประสิทธิภาพการด ารงชีพต่างกนั จาก
การศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการวางแผนการออมแตกต่างกนัส่งผลใหมี้ประสิทธิภาพใน
กรด ารงชีพแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยเกิดจากพิษของเศรฐกิจท่ีส่งผลให้กลุ่ม
ประชาการตวัอย่างมีการวางแผนการออมท่ีน้อยลง ด้วยรายได้ท่ีลดลงและบวกกบัค่าใช้จ่ายท่ี
เพิ่มข้ึน จึงเป็นสาเหตุท่ีการวางแผนการออมของแต่ละบุคคลต่างกนัด้วยอายุ รายได้ และระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงมีผลต่อเงินเดือน ท าให้การวางแผนการออมแตกต่างกนั จึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพในการด ารงชีพแตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการ ของ 
Maslow ไดอ้ธิบายว่า เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรั้บความพึงพอใจ และเม่ือบุคคลไดรั้บความพึง
พอใจในส่ิงหน่ึงส่ิงใดแล้วก็ยงัคงเรียกร้องความพึงพอใจส่ิงอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของ
มนุษยท่ี์มีความตอ้งการจะไดรั้บส่ิงต่าง ๆ อยูเ่สมอ Maslow กล่าววา่ ความปรารถนาของมนุษยน์ั้น
ติดตวัมาแต่ก าเนิด และความปรารถนาเหล่าน้ีจะเรียงล าดบัขั้นของความปรารถนาตั้งแต่ขั้นแรกไปสู่
ความปรารถนาขั้นสูงข้ึนเป็นล าดบั 1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 2. ความตอ้งการความมัน่คง
ปลอดภยั 3. ความตอ้งการความรักและความเป็นเจา้ของ 4. ความตอ้งการไดรั้บการยกย่องนบัถือ  
5. ความตอ้งการความส าเร็จในชีวติ 
 

9. ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ี พนกังานบริษทัเอสบีดีไซนด์สแควร์สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไป
ใช้ออกแบบปรับปรุงการออมและการลงทุนท่ีชัดเจนและเหมาะสมต่อการด ารงชีพ ผูท่ี้สนใจ
สามารถน าไปใชไ้ด ้ดงัน้ี 
 1) บุคคลทัว่ไป สามารถน าเอาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการออมได ้ไม่ว่าจะเป็น
การออมเพื่อผลตอบแทนท่ีตอ้งการ การออมเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ หรือการออมเพื่อเตรียมการ
เกษียณอาย ุ
 2) ธนาคารและสถาบนัการเงิน สามารถน าไปเป็นแนวทาง ในการพฒันา น าเสนอ และ
ปรับปรุงผลิตภณัฑ์ เพื่อให้เหมาะสมกบัผูบ้ริโภคมากข้ึน อีกทั้ง ยงัสามารถน าไปพิจารณาแนวโนม้
ในการออมวา่ผูบ้ริโภคสนใจการออมประเภทไหนและมีสมรรถภาพในการออมมากเพียงใด 



 3) ธนาคารและสถาบนัการเงิน สามารถน าไปพิจารณาเร่ืองอตัราดอกเบ้ีย เพิ่มอตัราดอกเบ้ีย 
เพื่อเป็นการจูงใจในการออมมากข้ึน 
 

10. กติติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งสมบูรณ์ โดยไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งดียิง่จาก รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ซ่ึงได้ให้ความกรุณาให้ค  าปรึกษา 
แนะน า ตรวจสอบแกไ้ข ขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบบัน้ีถูกตอ้ง มีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
ผูว้จิยัรู้ซ้ึงในความอนุเคราะห์ท่ีไดรั้บ จึงขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบพระคุณ อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาวิทยาบริหารธุรกิจนวตักรรมและการบญัชีทุกท่าน
ท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสานวิชาความรู้ สติปัญญา ถ่ายทอดความรู้ตลอดจนประสบการณ์ต่างๆให้แก่
ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณเจ้าของเอกสาร บทความ ต าราหนังสือ ทุกทุกท่านท่ีผูว้ิจยัใช้ในการสืบค้น
ข้อมูลท่ีไม่ได้กล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือ ใหข้อ้มูล ใหข้อ้เสนอแนะ ในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเต็มใจและขอขอบพระคุณ
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีท าใหส้ารนิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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แห่งประเทศไทย 2558 
จีรภา อินถา, 2551: 26 การออมเพื่อวยัเกษียณ 
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ขา้ราชการในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนษพรนาคสีเหลือง, 2557 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของ

พนกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
ปิยพร อ ามสุทธ์ิ, 2557 การตดัสินใจออมเงินผา่นการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของพนกังาน

เงินเดือนประจ าในกรุงเทพมหานคร 
มุกดาโควหกุล, 2558 การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
วิศิษฎ์ บิลมาศ และสุพิชชา โชติกาจร, 2557 รูปแบบและพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขต

อ าเภอเมืองจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพยธ์นาคารทหารไทย จ ากดั, 2558 การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารทหารไทย จ ากดั 
สุภาวดี ฮะมะณี, 2556 รูปแบบและปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561 การวางแผนการเงินของครัวเรือน 
อุบลวรรณ ขนุทอง, 2020 เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการลงทุนของกลุ่มประชาชน

ทัว่ไปและกลุ่มขา้ราชการ  
Chhoedup, 2013 พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศภูฏาน 
Maslow's Theory of Motivation., ทฤษฎีล าดบัขั้นของความตอ้งการ 
Prakasa Rao Gedela, 2012 พฤติกรรมการออมในเมือง Visakhapatnam ของประเทศอินเดีย 
 


