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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้ งนี้  มีวัต ถุประสงค  1) เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัย

สวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลดวยการประมวลจากโปรแกรม

สําเรจ็รูป SPSS สถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบดวย คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดวย สถิติ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One – Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis (MRA)) 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ ตางกัน ทาํใหพฤติกรรม

การออม ไมตางกัน ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ อาชีพ การศึกษา รายได ตางกัน ทําให

พฤติกรรมการออม ตางกันและปจจัยดานการตัดสินใจ ดานผลตอบแทน มีผลตอพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการออม 

 

 



ABSTRACT 

This objective of this study are 1) To study the saving behavior of residents in 

Bangkok 2) To study the saving behavior of residents in Bangkok classified by personal factors 

3) To study the factors  that affect to saving behavior of residents in Bangkok 

The sample group used in this research was 400 people in Bangkok, Using 

questionnaires as a tool to collect data. Analyze the results by process from the SPSS 

program. Inferential statistics, consist of t-test statistics, one-way variance statistics (One-way 

ANOVA) If found differentiation using LSD methods to compare and multiple regression 

analysis (MRA) 

The results of the hypothesis testing found that people in Bangkok who had different 

sexes had no different saving behavior. People in Bangkok who had different ages 

occupation, education and income, made saving behavior. And factors for decision, factors 

for yield, affect to the saving behavior of people in Bangkok 
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บทนํา 

 ในป 2561 แมวาเศรษฐกิจโลกจะเติบโตไดดี โดย IMF คาดวาเศรษฐกิจโลกป 2018 จะเติบโตสูงถึง 

3.7% แตตองยอมรับวาเปนปที่ทุก ๆ สินทรัพยการลงทุนมีความผันผวนสูงมาก เห็นไดจากผลตอบแทนของ

สินทรัพยที่นิยมถือนอยลงกวาปที่ผานมา ทั้งตลาดหุนทั่วโลก ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสินคา

โภคภัณฑอยาง ทองคําและน้ํามัน นักวิเคราะหชื่อดังหลายๆคน ไดเริ่มตระหนักถึงวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งดู

เหมือนวาป 2562 ภาพของวิกฤตเศรษฐกิจนั้น มีความเสี่ยงมากขึ้น 

เศรษฐกิจไทยในป 2561 ยังเตบิโตประมาณรอยละ 4 ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับระดับศักยภาพ แม

จะมีทิศทางชะลอลงบางจากปกอนจากปจจัยดานอุปสงคตางประเทศ โดยในป 2562 คาดวาอุปสงค ใน

ประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะมีบทบาทสําคัญสําหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 

สวนอัตราเงินเฟอคาดวาจะอยูภายในกรอบเปาหมาย  

เศรษฐกิจไทยในป 2561 ยังเตบิโตประมาณรอยละ 4 ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกับระดับศักยภาพ แม

จะมีทิศทางชะลอลงบางจากปกอนจากปจจัยดานอุปสงคตางประเทศ โดยในป 2562 คาดวาอุปสงค ใน

ประเทศทั้งการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะมีบทบาทสําคัญสําหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย 

สวนอัตราเงินเฟอคาดวาจะอยูภายในกรอบเปาหมาย  

สังคมเมืองในปจจุบันไดขยายตัวอยางตอเนื่องในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งก็มาพรอมกับโอกาสการ

เติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มข้ึนและการยายถ่ินฐานของคนหลากหลายกลุม รวมถึงคนอายุนอยที่ยายเขามาใน

เมืองเพื่อการศึกษาและประกอบอาชีพมากขึ้น สงผลใหเกิดความตองการตาง ๆเพิ่มขึ้น อาทิเชน ที่อยูอาศยั 



ในขณะเดียวกันคาครองชีพที่สูงขึ้น คานิยมในสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดถึงสิ่งกระตุนในดานตางๆ ก็

อาจสงผลตอความตองการของคนเมืองในการจับจายใชสอยและการกอหนี้ที่เพิ่มข้ึน ประกอบกับการ

ใหบริการทางการเงินและสินเชื่อที่มีมากขึ้นในชุมชนเมืองทําใหการเขาถึงบริการทางการเงินสะดวกและงาย

ขึ้น การแขงขันของสถาบันการเงินที่สูงข้ึน ก็อาจเปนตัวเรงการกอหนี้ของครัวเรอืนบางกลุมในสังคมเมือง 

หนี้สินครัวเรือนในไตรมาสสามป 2561ปรับตัวเพิ่มข้ึน โดยมีมูลคา 12.56 ลานลานบาท หรือ

เพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 คิดเปนสัดสวนรอยละ 77.8 ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เพ่ิมขึ้นเล็กนอยจากไตร

มาสกอน อยางไรก็ตามเปนแนวโนมที่ลดลงอยางคอยเปนคอยไปตั้งแตป 2559 เปนตนมา เมื่อเปรียบเทียบ

กับประเทศอ่ืน พบวา ประเทศไทยมีสัดสวนหนี้สินครัวเรือนตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Household 

debt to GDP) อยูในอันดับที่ 17 จาก 85 ประเทศทั่วโลก ในไตรมาสสี่ หนี้สินครัวเรือนมีแนวโนมเพิ่มขึ้น 

ตอเนื่อง พิจารณาจากยอดคงคางสินเชื่อรวมเพื่อการอุปโภค บริโภคสวนบุคคลของธนาคารพาณิชยในไตร

มาสสี่ป 2561ขยายตัวรอยละ 9.4 จากชวงเดียวกันของปกอน ขยายตัวสูงสุดนับตั้งแตไตรมาสหนึ่งป 2547 

โดยเปนผลจากการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องของสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย สินเชื่อเพื่อการเชาซื้อรถยนตและ

รถจักรยานยนต และสินเชื่อเพื่อการบริโภคสวนบุคคลอ่ืนๆ รอยละ 7.8 12.6 และ 9.5 ตามลําดับ โดยสวน

หนึ่งเปนผลมาจากการเรงกอหนี้ใหมในชวงกอนการปรับปรุงหลักเกณฑการกํากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย

ใหม (LTV) ที่จะมีผลบังคับใชในวันที่ 1 เมษายน 2562 และการสงเสริมการขายรถยนตและรถจักรยานยนต

ในงาน Motor Expoในชวงปลายป 2561 

พฤติกรรมการออมในประเทศไทย สํานักงานสถิติแหงชาติ ไตรมาส 3 ป 2561 กลาววา คนไทยเก็บ

ออมเงินดวยวิธีการเก็บเงินสด มีขนาดเปน รอยละ 75.5 รองลงมาเก็บในบัญชีเงินฝากรอยละ 53.9 เก็บใน

บัญชีที่เปดไวเพื่อออมเงินโดยเฉพาะรอยละ 25.9 ฝากเงินในสหกรณและกลุมออมทรัพยตางๆ รอยละ 18.6 

ใหคนในครอบครัวเก็บแทนรอยละ 11.5 ลงทุนในผลิตภัณฑทางการเงิน ( เชน พันธบัตร หุน กองทุนรวม ) 

และเก็บออมในรูปแบบอ่ืนๆ ( เชน ซื้อที่ดิน อสังหาริมทรัพย สินทรัพยเพื่อการเก็งกําไร ) มีรอยละ 3.2 

เทากัน 

 และเปนที่นาสังเกตวา ยังมีประชากรชาวไทยที่ไมไดมีการออมอยางจริงจังอีกรอยละ 18 ซึ่งถือวา

เปนสัดสวนที่มากพอสมควร  

 ดังนั้น จากปญหาที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปจจุบันพบวาประชากรไทยมีผูเริ่มเปนหนี้สินเร็วขึ้น และมีผูที่ไมสามารถชําระ

หนี้สินไดมากข้ึน ทําใหเศรษฐกิจในประเทศไทยเติบโตไดไมเทาที่ควร มีผูคนบางประเภทในประเทศที่มี

รายไดไมพอกับรายจายตองกูหนี้ยืมสิน มาเพื่อทดแทนรายไดที่ไมพอกับรายจาย บุคคลเหลานี้อาจจะไมรูจัก

วิธีการจัดการทางการเงนิ แตยังมีผูคนบางประเภทในประเทศที่ทราบถึงประโยชนจากการออม บุคคลเหลานี้

ดําเนินชีวิตตามความพอเพียง เหมาะสมกับรายไดฐานะ คิดถึงอนาคตในวันที่ตองเกษียณอายุ จึงเริ่มใชจาย

อยางระมัดระวัง มีการวางแผนการเงินในแตละเดือน มีการเก็บออมในรูปแบบตางๆ ผูวิจัยเล็งเห็นถึง 

รูปแบบการใชจายของบุคคล ทั้ง 2 ประเภทที่กลาวมาขางตน จึงตองการหาสาเหตุที่สงผลตอพฤติกรรมการ



ออม ผลการวิจัยสามารถนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมการออมของผูคนในประเทศ ซึ่งจะทําใหประเทศ

นั้นเจริญกาวหนาไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศปจจัยดาน

สวนบุคคล 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศกึษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยทําการ

กําหนดขอบเขตของงานวิจัยดังนี้ 

 1. ดานเนื้อหา คือ การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ศึกษาพฤติกรรมการออม 2 ดาน คือ ดานเปาหมาย และดานรูปแบบการออม ศึกษาปจจัยสวนบุคคลไดแก 

เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได รวมถึงปจจัยที่สงผลตอการออม ไดแก ดานการตัดสินใจ ดาน

ผลตอบแทน และดานความเสี่ยง  

 2. ประชากรและตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่

แนนอน ผูวิจัยจึงกําหนดคาระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดคือ 5% โดยใช

กลุมตัวอยางสําเร็จรูป จากตาราง ทาโร ยามาเนะ Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 400 

คน 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได 

ปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอการออม ประกอบดวย ดานการตัดสินใจ ดานผลตอบแทน ดานความเสี่ยง 

 2. ตัวแปรตาม ไดแก พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดาน

เปาหมายและดานรปูแบบการออม 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อเปนแนวทาง เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับพฤติกรรมการออม สามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนา และสงเสริมการออม 

 

 

 



ทบทวนวรรณกรรม 

ผูวิจัยไดศึกษา คนควาแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลที่เกี่ยวของกับบทความทางวิชาการตางๆ รวมไป

ถึงงานวิจัยที่เก่ียวของกับงานวิจัย ดังนี้ 

 

ปจจัยสวนบุคคล  

พัชริดา ทองพูน,2560 กลาววา ปจจัยสวนบุคคล (Personal Factors) ปจจัยสวนบุคคลที่สง

อิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจออมที่สําคัญๆ ไดแก อายุ อาชีพ รายได คานิยมการดําเนิน  

1. อายุ (Age) พฤติกรรมของบุคคลยอม เปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ยังมีชีวิตอยู ขณะอยูในวัยแรก

รุน บุคคลจะทําการตัดสินใจไดในบางครั้ง เมื่อเขาสูวัยผูใหญมีรายไดเปนของตนเองแลวอํานาจในการ 

ตัดสินใจจะมีมากที่สุด ตอเมื่อเขาสูวัยชรา ความคิดเห็นจากบุคคล  

2. อาชีพ อาชีพของบุคคลจะมีลักษณะเฉพาะบางประการที่ทําใหตองบริโภค ผลิตภัณฑแตกตางไป

จากผูประกอบอาชีพ  

3. รายไดสวนบุคคลของผูบริโภคที่มีอิทธิพลตอกระบวนการ ตดัสินใจ ไดแก รายไดสวนบุคคลที่ถูก

หักภาษีแลว (Disposable income) หลังจากถูก หักภาษี ผูบริโภคจะนําเอารายไดสวนหนึ่งไปเก็บออมไว  

4. คานิยมการดําเนินชีวิต รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคลใด หมายถึง พฤติกรรม การใชชีวิต ใช

เงิน และใชเวลาของบุคคลคนนั้น ซึ่งแสดงออกมาใหปรากฏซ้ําๆกัน   

กนกวรรณ ศรีนวล,2558  กลาววา ปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว 

สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใช ใน การแบงสวนการตลาด ตัวแปร

ดานปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญ ดังนี้ 

1. อายุ (Age) ชวงอายุที่แตกตางกัน จะสงผลกระทบตอพฤติกรรมการออม โดยแบงทั้งหมดเปน 4 

ชวง 1. ชวงเริ่มทํางาน 2.ชวงการงาน 3.ชวงวัยเกษียณ 4.ชวงปลายชีวิต  

2. เพศ (Sex) แตกตางกันจะสงผลใหมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน เนื่องจากเพศหญิงเปนที่มีความ

ละเอียดออนมากกวาเพศชาย และบริบททางสังคมของเพศหญิงกับเพศชายนั้นยังแตกตางกันเชน ในปจจุบัน

นั้นเพศหญิงไดออกมาทํางานเลี้ยงชีพดวยตัวเองมากขึ้น 

3. การศึกษา แสดงถึงระดับความรูของบุคคลนั้น คนที่มีการ ศึกษาสูงกวา มักจะพิจารณาปจจัย

หลายๆอยาง มากกวาคนที่มีการศึกษาระดับต่ํา  

4. อาชีพ การประกอบอาชีพตางกัน ยอมมีคาตนทุนอาชีพที่แตกตางกัน เชน ครูจะตองซื้ออุปกรณ

หรือหนังสือที่ใชสําหรับการเรยีนการสอน 

 

ดานการตัดสินใจ 

มณีรัตน  กมลพัฒนานันท,2559 ไดกลาววา เนื่องจากมีผูเสนอทฤษฎีการตัดสินใจที่หลากหลาย จึง

สรุปทฤษฎีที่ไดรับการยอมรับ 4 ทฤษฎี ดังนี้  



1. ทฤษฎีแบบใชหลักสมเหตุสมผล (rational comprehensive decision -  making theory) 

ทฤษฎีนี้มุงที่ความสมเหตุสมผลของการตัดสินใจ และพยายามใหเกิดประโยชนสูงสุดจากการเลือกใช

ทางเลือกนั้นๆ เปนหลัก  

2. ทฤษฎีแบบใชหลักสวนเพิ่มขึ้น (incremental decision-making theory) ทฤษฎีนี้เปนการ

เสนอเพื่อแกจุดบกพรองของทฤษฎีแบบใชหลักสมเหตุสมผล ความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีนี้อยูที่วาการ

ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่แตกตางไปจากทางเลือกเดิมๆ มากยิ่งขึ้นเทาใด การคาดคะเนผลที่จะตามมาก็ยิ่ง

ยากมากขึ้นเทานั้น ซึ่งผูที่เสนอทฤษฎีนี้คือ ลินบอม (Linblom) ไดเสนอทฤษฎีนี้ขึ้น เพื่อทางเลือกใหม ใช

แทนทฤษฎีแบบใชหลักสมเหตุสมผลที่มีจุดออนหลายประการ  

3. ทฤษฎีแบบใชหลักผสมกลั่นกรอง (mixed scanning theory) ผูที่เสนอทฤษฎีนี้ คือ เอดซีโอนี 

(Edzioni) ซึ่งเขาใชการอุปมาอุปไมย เขากลาววา ในการใชทฤษฎีนี้ตัดสินใจ สิ่งแรกจะตองแยกแยะการ

ตัดสินใจพื้นฐานออกจากการตัดสินใจที่เพิ่มขึ้น  

4. ทฤษฎีการตัดสินใจมุงผลการตัดสินใจโดยทําใหเกิดความพึงพอใจ (satisficing in decision – 

making Theory) ทฤษฎีนี้เสนอโดยไซมอน (Simon) เปนการเสนอใหเห็นวามนุษย มีขอจํากัดอยูหลาย

ประการ ไซมอน (Simon) ไดเสนอสมมติฐานเก่ียวกับการตัดสินใจอยู 3 ประการ ดังนี้ 

4.1 ผูตัดสินใจมีขอมูลไมสมบูรณ ในสวนนี้เก่ียวกับสถานการณการตัดสินใจ  

4.2 ผูตัดสินใจมีขอมูลไมสมบูรณ ในสวนที่เกี่ยวของกับทางเลือกที่พอเปนไปได  

4.3 ผูตัดสินใจไมสามารถ หรือไมเต็มใจที่จะคาดการณผลที่เกิดตอเนื่องของแตละทางเลือกที่มีอยู 

จากสมมติฐานทั้ง 3 ดังกลาว ไซมอน (Simon) จึงเสนอแนวคิดการตัดสินใจโดยใช หลัก “ยึดความมีเหตุผล

ในขอบเขตที่จํากัด” (bounded rationality) ใชในการตัดสินใจใน ชีวิตประจําวัน หรือการปฏิบัติงาน 

 

ดานผลตอบแทน 

อุรสา บรรณกิจโศภน,2553 กลาววา ผลตอบแทนที่ผูลงทุนตองการจากการซื้อขายหุนหรืออีกนัย

หนึ่งวัตถุประสงคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย สามารถจําแนกออกไดเปน 2 ประการหลัก ดังนี ้

 1. การเพิ่มคาของเงินทุน (Capital Appreciation) ผูลงทุนตองการใหหลักทรัพยที่ตนลงทุนไว มี

มูลคาเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาที่ลงทุน โดยการเพิ่มคานั้นมาจากผลกําไรที่ไดรับจากการลงทุน (Capital Gain) การ

ลงทุนที่ประสงคจะไดผลตอบแทนจากการลงทุนสูงมักจะมีความเสี่ยงที่สูงตามไปดวย  

 2. รายไดประจํา (Current Income) ผูลงทุนตองการไดรับรายไดเปนประจําจากการลงทุนใน

หลักทรัพย ผลตอบแทนประเภทนี้ ไดแก เงินปนผล (Dividend) หรือเงินสวนแบงกําไรจากการดําเนินงาน

รายปของกิจการพิจารณาจัดสรรโดยที่ประชุมใหญของผูถือหุน  

นักลงทุนทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและสถาบันตางมุงหวังในสิ่งเดียวกัน คือผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในอัตราที่นาพอใจและคุมคากับการลงทุน รวมทั้งระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ตองแบกรับ เพ่ือนัก

ลงทุนจะไดนําเงินลงทุนและดอกผลที่เกิดข้ึนใชในการอุปโภคบริโภคตามเปาหมายในอนาคต (Future 

Consumption) (สถาบันพัฒนาบุคากรธุรกิจหลัก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศดไทย (2546)  



 ดานความเสี่ยง 

พงษพันธ ชะนิ่ม,2558 ไดกลาววา ความเสี่ยง (Risk) หรือ ความไมแนนอน (Uncertainty) จะ

เกิดขึ้นในกรณีที่ไมอาจจะรูไดแนนอนวาจะเกิดอะไรข้ึน โอกาสที่ผลตอบแทนที่ไดรับจริง (Actual Return) 

จะต่ํากวา ผลตอบแทนที่นักลงทุนไดคาดหวังไว (Expected Return) หรือในทางตรงกันขาม อันเนื่องมาจาก 

สาเหตุตางๆ  

นักลงทุนตางพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยงใหเหลือนอยที่สุด โดยที่แตละ

บุคคลจะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงไดแตกตางกันออกไป ซึ่งจะขึ้นอยูกับความชอบ ทัศนคติ 

แรงจูงใจของผูลงทุนนั้นวามีมากนอยเพียงใดในการเลือกลงทุนที่ให ผลตอบแทนที่ดี หากนักลงทุนพิจารณา

แตเฉพาะความเสี่ยงจากการลงทุนแลวนั้น จะกอใหเกิด ความผิดพลาดจากการลงทุนได โดยทั่วไปแลวความ

เสี่ยงรวม (Total Risk) คํานวณไดจากคาความ เบี่ยงเบนมาตรฐาน สามารถแบงประเภทของความเสี่ยงจาก

การลงทุนในหลักทรัพยไดเปน 2 ประเภทใหญ ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) ความเสี่ยงที่เปนระบบ 

 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงของผลตอบแทน จากการลงทุนในหลักทรัพยที่เปลี่ยนแปลงไป อันเกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ภายนอกธุรกิจ ซึ่งไมสามารถควบคุมได และทําใหมีผลกระทบตอราคา

หลักทรัพยในตลาดทั้งหมดโดยที่เมื่อเกิดข้ึนแลวจะทําใหราคาหลักทรพัยโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปในทิศทาง

เดียวกัน สามารถ แบงเปน 

 1.1 ความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย  (Market Risk) ไดแก  ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยที่ไมมีความเก่ียวของกับการประเมินมูลคาที่แทจรงิของ

หลักทรัพยนั้น  

 1.2 ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) ไดแก ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

ในผลตอบแทนของหลักทรัพย เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตรา ดอกเบี้ยทั่วไปในตลาด เชน ในตลาด

ปกติ หากกอัตราดอกเบี้ยมีการปรับตัวสูงข้ึน จะสงงผลทําใหราคา หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยลดลง 

เนื่องจากนักลงทุนจะเริ่มมีการเปรียบเทียบผลตอบแทน 

 1.3 ความเสี่ยงในอํานาจซื้อ หรือเงินเฟอ (Purchasing Power Risk or Inflation Risk) ไดแก 

ความเสี่ยงอันเกิดจากการที่ระดับราคาสินคาโดยทั่วไปสูงขึ้น สงผลใหมูลคา ของเงนิลดลง ซึ่งจะทําใหอํานาจ

ซื้อลดต่ําลงดวย หรือเรยีกวา การเกิดภาวะเงินเฟอ โดยที่นักลงทุน หรือสถาบันการเงินนั้นจะไดรับผลกระทบ

เก่ียวกับอํานาจซื้อคอนขางมาก โดยเฉพาะกับเงินฝาก ประเภทออมทรัพย (Saving Account) พันธบัตร

รัฐบาล หุนกู การประกันชีวิต (Life Insurance) และ หลักทรัพยที่มีการจายดอกเบี้ยในอัตราคงที่  

2. ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (Unsystematic Risk)ความเสี่ยงประเภทนี้จะเกิดข้ึนกับเฉพาะกิจการ 

หรืออุตสาหกรรมหนึ่ง โดยเมื่อเกิดความเสี่ยงนั้นแลวจะสงผลกระทบตอราคาหลักทรัพยกับเฉพาะแคธุรกิจ

นั้น แตจะไมสงผล กระทบตอราคาหลักทรัพยอ่ืนในตลาด หรือเรยีกวา ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) 

ซึ่งจะประกอบ ไปดวยความเสี่ยงตางๆ ดังนี้ 



 2.1 ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ไดแก ความเสี่ยงจากปญหาทางดานการเงินของ

บริษัทนั้นๆ ซึ่งอาจจะสงผลทําใหบริษัทลมละลายลง ทําใหผูลงทุนมีโอกาสที่จะ สูญเสียเงินลงทุนไป 

 2.2 ความเสี่ยงทางการบริหาร (Interest Rate Risk) ไดแก ความเสี่ยงจากการดําเนินงานของ

ผูบริหารภายในบริษัทที่อาจจะเกิดความผิดพลาดข้ึนได 

 2.3 ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (Industry Risk) ไดแก ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมใด

อุตสาหกรรมหนึ่ง มีผลกระทบตอผลตอบแทนของหลักทรัพยในธุรกิจที่อยูใน อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน

หรือบางอุตสาหกรรมที่มีความเก่ียวของ 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหความหมายความเสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรของ

ตนเองเพื่อที่จะไดรับผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดความไมแนนอนจากปจจัยตางๆ ที่ไมสามารถ

ควบคุมได ทําใหสิ่งที่คาดหวังไวในตอนแรกนั้นไมเกิดข้ึนในอนาคต 

 

ดานเปาหมาย 

ตฤณกร, 2554 (อางใน รุงตะวัน แซพัว,2560) การออมเพื่อการบรรลุเปาหมายของชีวิตของแตละ

คน ตางก็มีเปาหมายที่แตกตางกันออกไป โดยสามารถจําแนกการออมเพื่อบรรลุเปาหมายได 3 ประเภท 

ดังนี้  

1. เงินออมเพื่อใชยามฉุกเฉิน หรือเมื่อเกิดเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้นก็ยังมีเงินจับจายใชสอยและ

ดํารงชีวิตไดตามปกติ ไดแก การฝากธนาคาร การฝากสหกรณออมทรัพย 

2. เงินออมเพ่ือการเกษียณอายุ คือ การเก็บเงินสะสมไวใชในยามสูงอายุ เปนวัยที่เริ่ม มีรายได

ลดลง โดยเงินออมประเภทนี้จะชวยใหการใชชีวิตในวัยเกษียณมีอิสรภาพทางการเงิน ไดแก กองทุน

ประกันสังคม เปนตน 

3. เงินออมเพื่อการลงทุน คือ เปนการเก็บออมเงินเพื่อนําไปลงทุนเพื่อจัดตั้งธุรกิจ หรือนําไปลงทุน

ในหลักทรัพย เชน การลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนหรือการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย เปนตน   

 

ดานรูปแบบการออม 

ธันยพร รุงเรืองฤทธิ,์2558 กลาววารูปแบบการออมสามารถแบงไดดังนี้ 

1. เงินฝาก คือการฝากเงินในธนาคารพาณิชย สถาบันทางการเงินของรัฐบาล บริษัท เงินทุนและ

หลักทรัพย และสหกรณออมทรัพย (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2544) ซึ่ง การลงทุนทาง

การเงินโดยการฝากเงินนั้นเหมาะสมกับผูลงทุนที่ไมชอบความเสี่ยง เพราะเปนการ ลงทุนที่มรีะดับความเสีย่ง

ต่ํา  

2. ตราสารทุนและหนวยลงทุน  ไดแก หุนสามัญ หุนบุรมิสิทธิ์ ใบสําคัญแสดงสิทธิ์ซื้อหุน และหนวย

ลงทุน (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2544) ซึ่งเปนการลงทุนทางการเงินที่เหมาะสมกับผูลงทุนที่ 

กลาไดกลาเสีย ชอบความเสี่ยง เพราะเปนการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงสูงที่สุด (สํานักงาน คณะกรรมการ



กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย, 2544) ดังนั้นการลงทุนทางการเงินในรูปแบบ ตราสารทุนและหนวย

ลงทุนจึงเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูงที่สุด  

3. ตราสารหนี้ ไดแก หุนกู พันธบัตรรัฐบาล บัตรเงินฝาก พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตร ธนาคาร

แหงประเทศ และพันธบัตรองคกรพิเศษ (สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย, 2544)  ซึ่ง เปนการลงทุน

ที่มีความเสี่ยงตํา เหมาะกับนักลงทุนที่ไมชอบความเสี่ยง แตถือไดวาเปนการลงทุนทาง การเงินที่ได

ผลตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับการลงทุนดวยการฝากเงิน โดยจะไดรับผลตอบแทนในรูปของ ดอกเบี้ย 

4. กองทุน ไดแก กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ และ กองทุนสวน

บุคคล โดยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทุนบําเหน็จบํานาญตางกันที่ กองทุนสํารอง เลี้ยงชีพเปนสวัสดิการ

ของบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจ สวนกองทุนบําเหน็จบํานาญเปนสวัสดิการ ของขาราชการ แตทั้ง 2 

กองทุนนี้มีวัตถุประสงคหลักเหมือนกันคอืเปนการออมเงินเพื่อการเกษียณ  

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

เกษมศรี ปูชนียวงศ,2558 ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุของ

กลุมบุคคลชวงอายุระหวาง 25 – 35 ป มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการรบัรูและตระหนักถึงสถานการณ การ

เขาสูสังคมผูสูงอายุ และศึกษาแผนการออมเงินและการลงทุนของกลุมคนในชวงอายุระหวาง 25 – 35 ป 

โดยวิธีการศึกษาผานการเก็บแบบสอบถามจากแกลุมตัวอยางจานวน 400 ชุด กลุมตัวอยาง คือบุคคลอายุ

ระหวาง 25 ถึง 35 ป ที่อาศัยอยูที่กรุงเทพมหานคร จากผลวิจัยพบวา 

ดานขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิงมากวาเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 29.91 ป ซึ่ง

พื้นฐานครอบครัวดั้งเดิมมีจานวนพี่นองเฉลี่ย 2.55 คน สถานภาพรอบครวัสวนมากมีสถานภาพโสดมากกวา

สถานภาพสมรส สําหรับระดับการศึกษาสวนมาก คือ ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 60.3 ดานอาชีพสวนใหญ 

คือ พนักงานบริษัทเอกชน ซึ่งคนสวนใหญมีรายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท  

สําหรับการรับรูและตระหนักถึงสถานการณการเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยรวมกลุมตัวอยางกําหนด

อายุที่คิดวาจะเกษียณจากการทางานที่อายุเฉลี่ย 56.68 ป และสวนใหญมีแนวคิดในการวางแผนเกษียณ

มากกวาไมมีการวางแผนเกษียณ นั่นหมายถึง คนสวนมากมีการวางแผนเกษียณอายุแลวในปจจุบัน ซึ่ง

สัดสวนการออมเงินรอยละ 10 – 20% คือ สัดสวนที่คนเลือกออมมากที่สุด ซึ่งถือไดวาเปนสัดสวนการออม

เพ่ือการเกษียณอายุตอเดือนที่ต่ําและหากพิจารณาถึงความเพียงพอของสัดสวนการออมเพื่อการเกษียณอายุ

ที่มี ก็พบวาคนสวนใหญคิดวาสัดสวนการออมเพ่ือเกษียณอายุที่ตนเองมีในแตละเดือนนั้นมีความเพียงพอ

แลว 

สวนปจจัยที่สงผลกระทบตอการคิดวางแผนเกษียณอายุของคน ไดแก 1) ปจจัยดานเพศโดยเพศ

หญิงใหความสําคัญกับการวางแผนเกษียณอายุมากกวาเพศชาย มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 89.8 2) ปจจัยดาน

การศึกษา คนที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญกับการวางแผนเกษียณอายุมากกวาระดับ

การศึกษาอ่ืนๆ มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 89.9 3) ปจจัยดานอาชีพ พบวาอาชีพขาราชการใหความสําญกับการ

วางแผนเกษียณอายุมากกวาอาชีพอ่ืนๆ มีสัดสวนสูงถึงรอยละ92.7 4) ปจจัยดานรายได ผูที่มีรายไดมากกวา 



100,000 บาท ใหความสําคัญกับการวางแผนเกษียณอายุมากกวาผูที่มีรายไดระดับอื่นๆ มีสัดสวนสูงถึงรอย

ละ 100 

สําหรับรูปแบบแผนการออมเงินและการลงทุน พบวา คนเลือกรูปแบบการออมประเภทบัญชีเงิน

ฝากออมทรัพยมากที่สุด โดยคิดเปนรอยละ 67.4 รองลงมา คือ บัญชีเงินฝากประจํา คิดเปนรอยละ 41.1 

และ เงินฝากประกัน คิดเปนรอยละ 35.6 และในสวนของพันธบัตรรัฐบาลมีผูเลือกออมในรูปแบบนี้จํานวน

นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 2.8 

สวนรูปแบบการออมที่สงผลกระทบตอการคิดวางแผนเกษียณอายุ ไดแก รูปแบบการออมเงิน

ประเภทเงินฝากประกันชีวิต มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 37.2 รูปแบบการออมเงินประเภทเงินฝากกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 30.1 รูปแบบการออมเงินประเภทเงินฝาก LTF มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 18.3 

และรูปแบบการออมเงินประเภทเงินฝาก RMF มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 6.3 

สวนสัดสวนการออมที่สงผลกระทบตอวัตถุประสงคการออมเพื่อเกษียณอายุ พบวาคนที่มีสัดสวน

การออมระดับ 10 – 20 % เลือกใหความสําคัญในวัตถุประสงคเพื่อการใชจายยามฉุกเฉินมากกวาคนที่มี

สัดสวนการออมระดับอ่ืนๆ 

สวนรูปแบบการออมที่กลุมตัวอยางสนใจในอนาคต พบวา คนสนใจลงทุนเพ่ิมเติมจํานวน 208 คน 

โดยรูปแบบการออมที่สนใจ ไดแก เงินฝากประจํา การลงทุนในตราสารทุนเงินฝากประกันชีวิต ทองคํา 

กองทุนตางๆ เงินฝากกองทุนเลี้ยงชีพ เงินฝากหุนระยะยาว และสลากออมสิน 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non – Experimental Design) เปนการวิจัยที่มี

การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัด การกระทํา หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บ

รวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทํา

การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ 

 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวน

ประชากรที่แนนอน ผูวิจัยจึงกําหนดคาระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และคาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดคือ 

5% โดยใชกลุมตัวอยางสําเร็จรูป จากตาราง ทาโร ยามาเนะ Yamane (1973) ไดขนาดของกลุมตัวอยาง

จํานวน 400 คน และใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling ) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลเปนคําถามปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ ดานอายุ 

ดานการศึกษา ดานอาชีพ ดานรายได มีจํานวนคําถามทั้งหมด 5 ขอ ลักษณะของคําถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการ (check list)  



สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการออม ซึ่งประกอบดวย คําถามที่เกี่ยวกับ

ดานการตัดสินใจ ดานผลตอบแทน ดานความเสี่ยง มีจํานวนคําถามทั้งหมด 9 ขอ ประกอบดวยคําถามใน

ลักษณะประเมินคาความสําคัญ 5 ระดับ 

สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ประกอบไปดวยคําถาม ดานเปาหมาย ดานรูปแบบการออม มีจํานวนคําถามทั้งหมด 7 ขอ ประกอบดวย

คําถามในลักษณะการใหระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ เปนคําถามที่เกี่ยวของกับแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ พฤติกรรมการออมของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนขอคําถาม 1 ขอ ประกอบดวยคําถามในลักษณะคาํถามปลายเปด 

เพ่ือใหผูตอบ แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 

 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics)  

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรที่ มีระดับการ

วัดเชิงกลุมซึ่ง ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย ดานเพศ ดานอายุดานอาชีพ ดานการศึกษา ดานรายได  

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหตัว

แปรที่ระดับการวัดเชิงประมาณ ซึ่ง ไดแก ปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอการออม และพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  

2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ดานเพศ จะใชสถิติ T-Test ในการวิเคราะหขอมูล  

2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ดานอายุ ดานอาชีพ ดานการศกึษา ดานรายได จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทาง

เดียว (One - way ANOVA) และหากการวิเคราะหพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใช

วิธีของ LSD   

2.3 เพื่อศึกษาปจจัย ประกอบดวย ดานการตัดสินใจ ดานผลตอบแทน ดานความเสี่ยง ที่มีผลตอ

พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จะใชการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้



1. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศ 

อายุ การศกึษา อาชีพ และรายไดสามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 

1.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศตางกัน ทาํให พฤติกรรมการออม โดยภาพรวม ไม

ตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการออมทั้ง 2 ดาน ไมตางกัน 

1.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุตางกัน ทําใหการพฤติกรรมการออมโดยภาพรวม 

ตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเปาหมาย ตางกัน 

1.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี การศึกษาตางกัน ทาํใหการพฤติกรรมการออมโดย

ภาพรวม ตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานเปาหมาย ตางกัน และดานรูปแบบการออม ไม

ตางกัน 

1.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อาชีพตางกัน ทําใหการพฤติกรรมการออมโดยภาพรวม 

ตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้ง 2 ดานคือดาน เปาหมายและรูปแบบการออม ตางกัน 

1.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี รายไดตางกนั ทําใหการพฤติกรรมการออมโดยภาพรวม 

ตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทั้ง 2 ดานคือดาน เปาหมายและรูปแบบการออม ตางกัน 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอการออม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการตัดสินใจ มีระดับความสําคญัระดับมาก 

ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการออมเปนอันอันดบัแรก รองลงมาดานผลตอบแทนซึ่งมีระดบัความสาํคัญระดับมาก 

 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัยพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค

ไดดังนี ้

 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม อยูในระดับ

มาก รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ดานเปาหมาย ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับปานกลาง โดยประชาชน มี

ความตองการที่จะซื้อบาน เพื่อคนในครอบครัว เปนเปาหมายในการออม ซึ่งสอดคลองกับ ตฤณกร, 2554 

(อางใน รุงตะวัน แซพัว,2560) การออมเพ่ือการบรรลุเปาหมายของชีวิตของแตละคน ตางก็มีเปาหมายที่

แตกตางกันออกไป 

1.2 ดานรูปแบบการออม ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก โดยประชาชนมี

ความคิดที่จะออมในอสังหาริมทรัพย เนื่องจากไดรับผลตอบแทนมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ พงษพันธ ชะนิ่ม

,2558 กลาววา ตามการจัดรูปแบบของการออมของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติของประเทศไทย 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล สามารถสรปุไดดังนี้ 



2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศตางกัน ทําให พฤติกรรมการออม โดยภาพรวม ไม

ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ทั้งเพศชายและเพศหญิงตางก็มีพฤติกรรมการออม โดยการออมใน

อสังหาริมทรัพย เนื่องจากไดรับผลตอบแทนมากที่สุด สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล,2558 

ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ปจจัยดานเพศแตกตางกัน การตัดสินใจลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย ไมแตกตาง 

2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุตางกัน ทําใหการพฤติกรรมการออมโดยภาพรวม 

ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ชวงอายุตางกัน จะมีความตองการที่จะซื้อบาน เพ่ือคนในครอบครัว ตางกัน 

สอดคลองกับงานวิจยัของ แสงระวี นิรมลรัตน,2552 ซึ่งศึกษาเก่ียวกับ การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศไทย พบวา ปจจัยดานอายุ แตกตางกัน การตัดสินใจลงทุน แตกตางกัน 

2.3 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี การศึกษาตางกัน ทําใหการพฤติกรรมการออมโดย

ภาพรวม ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ระดับการศึกษาตางกัน จะมีความตองการที่จะซื้อบาน เพื่อคนใน

ครอบครัว ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล,2558 ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาปจจัยสวน

บุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พบวา ระดับการศึกษา แตกตางกัน การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

แตกตางกัน 

2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อาชีพตางกัน ทําใหการพฤติกรรมการออมโดยภาพรวม 

ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา อาชีพแตกตางกัน จะมีความตองการที่จะซื้อบาน เพื่อคนในครอบครัว และ

คิดวาการออมในรูปแบบอสังหาริมทรัพยไดรับผลตอบแทนมากที่สุด ตางกัน สอดคลองกับ งานวิจัยของ 

กนกวรรณ ศรีนวล,2558 ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจใน

การลงทุน ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา อาชีพแตกตางกัน การ

ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย แตกตางกัน 

2.5 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี รายไดตางกัน ทําใหการพฤติกรรมการออมโดยภาพรวม 

ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา รายไดตางกัน จะมีความตองการที่จะซื้อบาน เพ่ือคนในครอบครัว และคิดวา

การออมในรูปแบบอสังหาริมทรัพยไดรับผลตอบแทนมากที่สุด ตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ ลลิตา 

หมื่นจบ,2558 ศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการออม กรณีศึกษาลูกคา บมจ. ธนาคารกรุงไทย ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา รายไดแตกตางกัน พฤติกรรมการออม แตกตางกัน 

3. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครามารถสรุปไดดังนี ้

3.1 ปจจัยดานการตัดสินใจ มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ผูวิจัยมีความเห็นวา นําเงินฝากเงินธนาคารเปนวิธีการออมที่ปลอดภัยมากที่สุด ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมการ

ออม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล,2558 ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาปจจัยสวนบุคคล 

พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย พบวา การตัดสินใจ สงผลตอการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 



3.2 ปจจัยดานผลตอบแทน มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ง

ผูวิจัยมีความเห็นวา อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับมีความคุมคา สงผลตอพฤติกรรม

การออม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุรสา บรรณกิจโศภน,2553 ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการลงทุน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา ปจจัยที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจลงทุน คือ ผลตอบแทนที่ผู

ลงทุนไดรับจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย 

3.3 ปจจัยดานความเสี่ยง ไมมีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม

ตรงกับสมมติฐานของผูวิจัย แตสอดคลองกับงานวิจัยของของ พงษพันธ ชะนิ่ม,2558 ศึกษาเก่ียวกับ ปจจัยที่

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทนุในหลักทรัพยของผูมีเงินออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวามี

ปจจัย ดานความเสี่ยง ไมสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรพัย อันเนื่องมาจากนักลงทุนสวนใหญมีความรู

ในเรื่องของการลงทุนอยูในระดบัมาก จึงสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได ทาํใหความเสี่ยงไมสงผลตอการ

ตัดสินใจลงทุน 

 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะการนําไปใช 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพ่ือนําไปใชใหเปนประโยชนสําหรับการ

สงเสริมใหประชาชนออมเงิน ดงัตอไปนี ้

1. ปจจัยสวนบุคคล 

จากผลการวิจัย พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวา  

1.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศตางกัน ทาํใหพฤติกรรมการออม ไมตางกัน 

1.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ตางกันทําให

พฤติกรรมการออม ตางกัน 

ดังนั้น ไมวาจะเปนรัฐบาล หรือธนาคาร หรือบริษัทจัดการกองทุนไมตองสนใจปจจัยสวนบุคคลดาน

เพศ แตควรศกึษาปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ การศึกษา อาชีพและรายได เพราะมีผลตอพฤติกรรมการออม 

2. ปจจัยอื่นๆ 

 ปจจัยอ่ืนๆประกอบดวย ดานการตัดสินใจ และดานผลตอบแทน ที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของ

ประชาชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะดังนี้ 

 2.1 ปจจัยดานการตัดสินใจ มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น รัฐบาล หรือธนาคาร หรือบริษัทจัดการกองทุน ควรมีขอมูลที่จะสนับสนุนเพื่อใชในการประกอบการ

ตัดสินใจสําหรับการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2.2 ปจจัยดานผลตอบแทน มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้น รัฐบาล หรือธนาคาร หรือบริษัทจัดการกองทุน ควรใหความสําคัญในเรื่องผลตอบแทนใหเกิดความ



ชัดเจน ซึ่งผูที่ตองการออมเงินหรือตองการลงทุนในกองทุนตางๆ ลวนแตตองการความมั่นคงในอนาคตมาก

ขึ้นเพื่อความเปนอยูที่ดีในอนาคตและมีเงินออมไวใชหลังเกษียณ 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

1. การศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาในเชิงคุณภาพควบคูไปกับวิจัยเชิงปริมาณ เชน การ

สัมภาษณประชาชนในเขตกรุงเทพที่มีความตองการในการออมหรือการลงทุนในแตละชวงเวลา เพื่อใหได

ขอมูลทีด่ีในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

 2. การศกึษาครั้งตอไปควรศกึษา ปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการออมเชน ปจจัยดาน แรงจูงใจ 

ความนาเชื่อถือของกองทุน 
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