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บทคัดย'อ 

การวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีวัตถุประสงคvเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

(2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม เพศ 

อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดC รายไดCพิเศษ หนี้สิน (3) เพื่อศึกษาป}จจัยดCานครอบครัว ดCาน

สุขภาพ ดCานความตCองการ ดCานเศรษฐกิจ ดCานความรูC ความเขCาใจในการลงทุน ดCานผลตอบแทนที่มีผลต�อ

พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ�มตัวอย�างที่ใชCในการวิจัยคร้ัง

นี้ คือ กลุ�มของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใชCในเก็บรวบรวมขCอมูล 

คือ แบบสอบถาม การวิเคราะหvขCอมูลสำหรับการวิจัยในครั้งนี้ แบ�งออกเป�น 2 ส�วน ไดCแก� (1) สถิติเชิง

พรรณนา ใชCค�ารCอยละ ค�าความถี่ ค�าเฉลี่ย และค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (2) สถิติอนุมาน ใชCสถิติการ

ทดสอบค�าที (t-test) สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) หากการวิเคราะหvพบความ

แตกต�างจะนำไปเปรียบเทียบเป�นรายคู�โดยใชCวิธีของ LSD และใชCสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

 ผลการวิจัยพบว�า (1) พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป�นรายดCานโดยเรียงตามลำดับ ดCาน

วัตถุประสงคvในการออมเงินและการลงทุน ดCานการรับรูCขCอมูลและข�าวสาร ดCานรูปแบบการออมและการ

ลงทุน ดCานความถี่ในการออมและการลงทุน (2) ป}จจัยส�วนบุคคล ที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

รายไดC รายไดCพิเศษ หนี้สิน มีพฤติกรรมการออมและการลงทุนโดยรวมแตกต�างกัน (3) ป}จจัยที่มีผลต�อการ

ออมและการลงทุน โดยรวม คือ ดCานผลตอบแทน ดCานครอบครัว ดCานเศรษฐกิจ ดCานความตCองการ ดCาน

สุขภาพ ดCานความรูC ความเขCาใจในการลงทุน ตามลำดับ
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ABSTRACT 

Savings and investment behavior of working-age people in Bangkok The objectives 

of this study were (1 )  to investigate the savings and investment behavior of working-age 

people in Bangkok, (2) to study the savings and investment behavior of working-age people 

in Bangkok, classified by gender, age, educational level, marital status, occupation, income, 

extra income, and debt, and (3) to study family, health, needs, economic factors, knowledge, 

investment understanding, return affecting the savings and investment behavior of working-

age people in Bangkok. The sample of this research consisted of 400 working-age people in 

Bangkok. A questionnaire was used as a research instrument for data collection. Data analysis 

was divided into two parts: (1 )  Descriptive statistics including percentage, frequency, mean 

and standard deviation, and (2 )  Inferential statistics including t-test and One-Way ANOVA, 

and LSD for a pairwise comparison if the difference was found as well as Multiple Regression 

Analysis. 

 The results of this study indicated that (1) overall savings and investment behavior 

of working-age people in Bangkok was at the highest level. When individual aspects were 

considered, an aspect with the highest mean was purpose of savings and investment, 

followed by perceived information, types of savings and investment, and frequency of 

savings and investment, (2) personal factors including gender, age, educational level, marital 

status, occupation, income, extra income, debt differently influenced overall behavior of 

savings and investment, and (3) the most influential factor for overall savings and  investment 

was return, followed by family,  economic factor, health, needs, knowledge and 

understanding of investment, respectively. 

 

บทนำ 

จากป}ญหาสถานการณvการแพร�ระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จนเกิดผลกระทบไปทั่วโลก 

กลายเป�นมหาวิกฤติทางสาธารณสุขโลก ทำใหCภาครัฐในหลายประเทศตCองใชCมาตรการล็อกดาวนvครั้งใหญ� 

เพื่อจำกัดการแพร�ระบาด ส�งผลต�อการใชCชีวิตของผูCคนและทำใหCกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศทั่วโลก 

หยุดชะงักพรCอมกัน พรCอมกับรายไดCและกำลังซื้อที่ลดลงรุนแรง นำมาสู�ป}ญหาการเลิกจCางแรงงาน ส�งผลใหC

ผูCคนจำนวนมากตกงาน ถูกลดเงินเดือน ก�อใหCเกิดความรูCสึกไม�มั่นคงในชีวิต ส�งผลใหCเกิดป}ญหาทางการเงิน 

เมื่อขาดการวางแผนการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี การไม�รูCจักบริหารจัดการค�าใชCจ�ายของตนเองใหC

เหมาะสมกับรายไดC การใชCเงินโดยไม�มีเป�าหมาย การไม�วางแผนทางดCานการออม หรือไม�มีการลงทุนเพ่ือ

ผลตอบแทนในอนาคตท่ีเหมาะสม 

 การออมถือเป�นการวางแผนทางการเงิน ทำใหCผูCออมมีความมั่นคงทางดCานการเงิน เพื่อใชCในการ

อุปโภค บริโภค หรือการเก็บสะสมทรัพยv ท่ีมีสภาพคล�องสูงสามารถเปลี่ยนแปลงเป�นเงินสดไดCเร็ว ผูCมีงานทำ

ไดCรับค�าตอบแทนในรูปแบบค�าจCาง เงินเดือน เพื ่อนำไปใชCเป�นค�าใชCจ�ายเพื ่อซื ้อสินคCาและบริการใน
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ชีวิตประจำวัน แต�ช�วงเวลาในการทำงานหารายไดCสำหรับบุคคล ทำไดCเพียงช�วงระยะเวลาหนึ่งเท�านั้น หาก

เจ็บป�วย สุขภาพไม�แข็งแรง หรือออกจากงานเนื่องจากเกษียณ หรือจากสาเหตุสถานการณvการแพร�ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ก็จะทำใหCขาดรายไดC แต�การบริโภคและค�าใชCจ�ายในชีวิตประจำวันยังคงมี

อยู� ดังนั้นเพื่อใหCบุคคลสามารถดำรงชีวิตอยู�ไดC แมCไม�มีรายไดC ไม�มีงานทำ จึงจำเป�นที่จะตCองจัดสรรและเก็บ

สะสมรายไดCใหCเพียงพอกับค�าใชCจ�าย เงินออมโดยทั่วไปเกิดจากที่บุคคลมีรายไดC มากกว�า ค�าใชCจ�าย แลCวนำ

เงินที่เหลือจากรายไดCมาออม นอกจากนี้การออมยังเป�นป}จจัยสำคัญต�อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

และเป�นป}จจัยที่กำหนดการลงทุนใหCเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต ป}จจุบันนอกจากการออมในรูปแบบ

ต�าง ๆ การลงทุนต�าง ๆ ก็ไดCรับความสนใจและเป�นที่นิยมมากในวัยทำงาน ทุกคนไดCรับโอกาสใหCนำเงินออม

เขCามาลงทุนกับบริษัทในตลาดหลักทรัพยv จึงมีทั้งนักลงทุนรายใหญ�และรายย�อยเกิดขึ้น หากนักลงทุนเหล�าน้ี

ลงทุนดCวยความรูC ความเขCาใจ ก็จะสามารถสรCางผลกำไรและความมั่นคงไดC จุดประสงคvในการลงทุนในตลาด

หุCนส�วนใหญ�มาจากความตCองการผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากกว�าการฝากเงินไวCกับธนาคาร และ

สามารถยอมรับความเสี่ยงไดCในระดับหนึ่ง ขCอมูลจากศูนยvคุCมครองผูCใชCบริการทางการเงิน ธนาคารแห�ง

ประเทศไทย ไดCใหCคำแนะนำเกี่ยวกับสัดส�วนการออมที่เหมาะสมควรจะเป�น 1 ใน 4 ของรายไดCในแต�ล�ะ

เดือน  

กลุ�มคนวัยทำงาน ถือเป�นกลุ�มใหญ�ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเป�นกลุ�มแรงงานที่สำคัญ 

อยู�ในช�วงอายุที่เหมาะสมกับการออมและการลงทุน เพื่ออนาคตที่มั่นคงตอนวัยชรา หรือตอนที่ตCองการใชC

เงินฉุกเฉิน ซึ่งกลุ�มคนวัยทำงานก็มีการแข�งขันสูงเนื่องจากมีเด็กรุ�นใหม�จบใหม�ทุกป� หลังจากเกิดป}ญหา

สถานการณvการแพร�ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำใหCเกิดความไม�มั่นคงในหนCาที่การงาน 

เน่ืองจากป}ญหาภาวะเศรษฐกิจ การลดแรงงาน เลิกจCาง การลดเงินเดือน การพักงาน ส�งผลใหCเกิดความเสี่ยง

ดCานการบริหารจัดการการเงินของบุคคล  

ผูCวิจัยจึงทำการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้เพื่อเสนอแนะเป�นแนวทาง และใหCตระหนักถึงการบริหารการจัดการการเงินใหCบุคคลทั่วไปมีเงินออมไวC

ใชCจ�ายวันขCางหนCาในยามฉุกเฉิน ลดป}ญหาภาระหนี้สินจากการกูCยืม และความเสี่ยงจากความไม�มั่นคง

ทางการเงิน 

 

วัตถุประสงค;การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนก

ตาม เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดC รายไดCพิเศษ หน้ีสิน 

 3. เพ่ือศึกษาป}จจัยดCานครอบครัว ดCานสุขภาพ ดCานความตCองการ ดCานเศรษฐกิจ ดCานความรูC ความ

เขCาใจในการลงทุน ดCานผลตอบแทนที่มีผลต�อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจัย 

 1. ป}จจัยส�วนบุคคลท่ีต�างกัน น�าจะส�งผลใหCมีพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต�างกัน 

 2. ป}จจัยดCานครอบครัว ดCานสุขภาพ ดCานความตCองการ ดCานเศรษฐกิจ ดCานความรูC ความเขCาใจใน

การลงทุน ดCานผลตอบแทนที่ต�างกัน น�าจะส�งผลใหCมีพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีแตกต�างกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการออมและการลงทุนกลุ�มวัยทำงาน 

กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ดังหัวขCอต�อไปน้ี 

 1. ขอบเขตดCานประชากร ในการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ครั ้งนี ้ไดCทำการเลือกสุ �มประชากรที ่อาศัยอยู �ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยใชC

แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกสv เพ่ือใชCในการเก็บขCอมูลจากกลุ�มตัวอย�างท่ีกำหนด ซ่ึงเป�นกลุ�มคนวัยทำงาน 

โดยใชCวิธีการสุ�มแบบสะดวก ขนาดของกลุ�มตัวอย�างไดCใชCวิธีการหาจำนวนกลุ�มตัวอย�างโดยการ เป�ดตารางหา

ขนาดของกลุ�มตัวอย�างของ Taro Yamane (1993) เพื่อกำหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างในการวิจัย โดยทำ

การเลือกจากตารางแบบไม�ทราบจำนวนที่แน�นอน จากค�าความคลาดเคลื่อน 5% ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

โดยผลจากการเป�ดตารางของ Taro Yamane (1973) ไดCขนาดของกลุ�มตัวอย�างจำนวน 400 คน 

 2. ขอบเขตดCานตัวแปร ในการศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ไดCกำหนดตัวแปรสำหรับการวิจัย ซ่ึงประกอบไปดCวย 

 2.1 ตัวแปรอิสระ ท่ีไดCกำหนดข้ึนเพ่ือการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ไดCแก� 

  2.1.1 ป}จจัยส�วนบุคคล ประกอบไปดCวย เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดC 

รายไดCพิเศษ หน้ีสิน 

  2.1.2 ป}จจัยท่ีมีผลต�อการออมและการลงทุน ประกอบไปดCวย ดCานครอบครัว ดCานสุขภาพ 

ดCานความตCองการ ดCานภาวะเศรษฐกิจ ดCานความรูC ความเขCาใจในการลงทุน ดCานผลตอบแทน 

 2.2 ตัวแปรตาม ท่ีไดCกำหนดข้ึนเพ่ือการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี ไดCแก�  

  2.2.1 พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ประกอบไปดCวย ดCาน

วัตถุประสงคvในการออมและการลงทุน ดCานรูปแบบการออมและการลงทุน ดCานความถี่ในการออมและการ

ลงทุน ดCานการรับรูCขCอมูลและข�าวสาร 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคvเพื่อศึกษา พฤติกรรมการออมและการลงทุนส�วนบุคคลของกลุ�มวัย

ทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูCวิจัยไดCศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขCอง โดยจำแนก

ตามลำดับ 

   1. แนวคิดและทฤษฎีการออมและการลงทุน 

   2. พฤติกรรมการออมและการลงทุน 

   3. แนวคิดและทฤษฎีดCานประชากรศาสตรv 

1. แนวคิดและทฤษฎีการออมและการลงทุน 

 สุขใจ น้ำผุด (2541) ไดCใหCความหมายของการประหยัดและการออม คือ การใชCจ�ายเงินอย�างรูCค�า 

คิดก�อนซื้อ คิดก�อนใชC และการที่เรารับเขCามากกว�าจ�ายออกไป เงินส�วนที่เหลือเก็บเรียกว�าเงินออม สะสม

มากเขCาจะกลายเป�นเงินกCอนใหญ�ใชCประโยชนvยามจำเป�น เด็ก ๆ จะตCองลองหัดวางแผนทางการเงินไดCอย�าง

ง�าย ๆ ดCวยการรูCจักกำหนดเป�าหมายทางการเงินในระยะสั้น และเป�าหมายทางการเงินระยะยาว จากน้ัน

ควบคุมการใชCจ�ายใหCเป�นไปตามเป�าหมาย 

 วิทยากร เชียงกูล (2547) กล�าวว�า การออม หมายถึง ส�วนต�างระหว�างรายไดCกับการบริโภคเงินท่ี

ออมไวC โดยการฝากไวCกับสถาบันการเงิน เงินออมเป�นแหล�งท่ีมาของการลงทุน 

 สุป}ญนี ปลั่งกมล (2552) พบว�า การเป�ดรับข�าวสารจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล สื่อเฉพาะกิจ และส่ือ

ใหม� มีความสัมพันธvกับพฤติกรรมออมของประชาชนในทิศทางบวกและสื ่อที ่แตกต�างกัน ส�งผลใหCมี

พฤติกรรมการออมท่ีแตกต�างกัน 

 วิไลลักษณv ไทยอุตสาหv และวลัยลักษณv อัตตะนันทv (2531) ป}จจัยที่มีผลต�อการออมของครัวเรือน

ในระดับส�วนบุคคลนั้น จะมีป}จจัยทางสังคมเป�นตัวแปรที่กำหนดตัวหนึ่ง โดยป}จจัยในทางสังคมที่เชื่อว�ามี

อิทธิพลต�อการออมคือ 

 1. จำนวนผูCมีเงินไดCในครอบครัวจะเป�นตัวกำหนดว�าจะออมไดCหรือไม� ถCาจำนวนผูCมีเงินไดCใน

ครอบครัวสูง โอกาสท่ีจะออมก็เป�นไปไดCมากกว�าผูCมีเงินนCอย 

 2. เป�าหมายการออม ผูCท่ีมีเป�าหมายในการออมมักจะมีแนวโนCมท่ีจะมีปริมาณการออมสูงกว�าผูCท่ีไม�

มีเป�าหมายการออม 

 3. รสนิยมในการบริโภค จะมีอิทธิพลต�อการออมอยู�มาก เน่ืองจากถCาบริโภคมากก็จะออมนCอย 

 4. อายุ จะมีอิทธิพลต�อการออมตามทฤษฎีการบริโภคตามช�วงอายุขัย นั่นคือ ผู Cที ่มีอายุในวัย

กลางคนจะมีการออมสูงกว�าวัยตCน และวัยป}¡นปลายของชีวิต 

 5. การศึกษา เชื่อกันว�าจะมีอิทธิพลต�อการออม โดยทั่วไปผูCที่มีการศึกษาสูงจะมีการออมมากกว�าผูC

ที ่มีการศึกษานCอย ทั ้งนี ้อาจจะเนื ่องจากผู Cที ่มีการศึกษาสูงมักมีรายไดCสูงกว�า หรือมิฉะนั้นก็เขCาใจใน

ความสำคัญของการออมมากกว�า 

 6. อาชีพ เป�นป}จจัยหนึ่งที่มีผลต�อการออม เพราะนอกจากความแตกต�างกันของอาชีพจะทำใหCเกิด

ความแตกต�างกันในเร่ืองของรายไดCแลCว ลักษณะของอาชีพบางอาชีพก็จำเป�นท่ีจะตCองมีการออมไปในตัว 

 7. ขนาดของครัวเรือน จะมีผลต�อการออม โดยครัวเรือนขนาดใหญ�ที่มีสมาชิกในการดูแลมากการ

ออมก็จะนCอย 
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 8. กรรมสิทธิ์ในบCานและที่ดิน เป�นสาเหตุหนึ่งที่กระทบต�อการออม เพราะผูCที่มีสิทธิ์ในบCานและ

ท่ีดินเรียบรCอยแลCว ย�อมอยู�ในฐานะท่ีจะออมไดCดีกว�าผูCท่ียังเป�นหน้ีเก่ียวกับท่ีอยู�อาศัย 

 9. สภาพภูมิศาสตรvและเขตที่อยู�อาศัย เป�นป}จจัยหนึ่งที่มีผลต�อการออมที่สถาบันการเงินเพราะ

ความสะดวกจะมีผลต�อการออม ฉะนั้นถCาแหล�งที่อยู�อาศัยสะดวกต�อการไปยังแหล�งออม การออมก็อาจจะ

เพ่ิมข้ึนไดC 

 10. ความพรCอมของสถาบันการเงิน ที่ใหCความสะดวกทั้งระบบการออมและการติดต�อจะเป�นป}จจัย

สำคัญอย�างหน่ึงในการออม 

 11. การโฆษณาและสิ่งจูงใจ เป�นผลใหCผูCออมตื่นตัว และมีความตCองการที่จะออมมากขึ้นตามแรง

โฆษณาและส่ิงจูงใจ 

2. พฤติกรรมการออมและการลงทุน 

 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2542) ใหCความหมายของพฤติกรรมว�า หมายถึง การกระทำ 

หรืออาการท่ีแสดงออกทางกลCามเน้ือ ความคิด และความรูCสึก เพ่ือตอบสนองส่ิงเรCา 

 มงคล เจรจา (2536) ไดCใหCความหมายของพฤติกรรมว�า หมายถึง กริยาอาการ การกระทำ ของ

มนุษยv การกระทำนั้นจะทำโดยรูCตัวหรือไม�รูCตัวก็ไดCซึ่งการกระทำ ที่แสดงออกมาใหCปรากฏเห็นไดC หรือเป�น

อากัปกริยาภายในท่ีไม�สามารถสังเกตไดC 

 นงลักษณv วัฒนวานิชยv (2553) นักจิตวิทยาไดCแบ�งพฤติกรรมออกเป�น 2 ประเภท คือ 

 1. พฤติกรรมภายนอก หมายถึง พฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดCโดยบุคคลอื่น เช�น การอ�านหนังสือ 

การนอน การรับประทานอาหาร การปฎิบัติต�าง ๆ เป�นตCน 

 2. พฤติกรรมภายใน หมายถึง พฤติกรรมที่บุคคลอื่นไม�สามารถสังเกตไดC แต�เราสามารถทราบว�ามี

พฤติกรรมเกิดข้ึน โดยใชCเคร่ืองมือต�าง ๆ เช�น ความรูC ความคิด ความฝ}น ทัศนคติ เป�นตCน 

 ความสำคัญของการออมและการลงทุน เพ่ือบรรลุจุดประสงคvในอนาคตของบุคคล ซ่ึงเป�าหมายของ

แต�ล�ะบุคคลอาจแตกต�างกันแลCวแต�ความจำเป�น และความตCองการของบุคคลน้ันๆ  เช�น 

 1. เพื่อใชCจ�ายในยามชรา ซึ่งเป�นเหตุผลสำคัญของการออมและการลงทุนของคนทั่วไป ซึ่งเป�นท่ี

ทราบกันดีว�าในวัยชรา รายไดCจะลดลง หรืออาจจะไม�มีรายไดC จึงจำเป�นตCองมีการออมและการลงทุน เพื่อใชC

ในอนาคต 

 2. เพื่อใชCจ�ายในยามฉุกเฉิน เวลาที่เกิดเหตุการณvไม�คาดฝ}น มีเหตุจำเป�นที่จะตCองใชCจ�ายเงินฉุกเฉิน 

เช�น ประสบอุบัติเหตุ การเจ็บไขCไดCปวด ซ่ึงจำเป�นตCองมีเงินออม 

 3. เพ่ือใชCในการศึกษา เป�นการออมและการลงทุนสำหรับตนเองหรือบุตรหลาน เน่ืองจากการศึกษา

มีความจำเป�นต�อคนในยุคป}จจุบัน และอนาคต 

 4. เพ่ือใชCจ�ายในการซ้ือท่ีอยู�อาศัย ซ่ึงเป�นหน่ึงในป}จจัยส่ีท่ีจำเป�นต�อการดำรงชีวิต 

 5. เพ่ือหาผลประโยชนv หมายถึง การออมและการลงทุนเพ่ือใหCไดCซ่ึงผลตอบแทน เช�น ดอกเบ้ีย เงิน

ป}นผล การเก็งกำไรในการลงทุน 

 วิไลลักษณv ไทยอุตสาหv และวลัยภรณv อัตตะนันทv (2530) การตัดสินใจที่จะออมของครัวเรือนนั้นมี

เหตุผลหลายประการ โดยแต�ล�ะคนอาจจะมีเหตุผลแตกต�างกันออกไป แต�โดยรวม ๆ แลCวการตัดสินใจที่จะ

ออมมีประกอบไปดCวยเหตุผลดังต�อไปน้ี คือ 



 

 

7 

 

 1. เพื่อใชCจ�ายในยามชรา บุคคลทั่วไปเมื่อขณะที่ยังมีงานทำย�อมมีรายไดCไวCใชCจ�าย แต�เมื่อถึงคราว

ชรามักจะเป�นช�วงที่มีรายไดCลดลงหรืออาจไม�มีรายไดCเลย แต�ยังมีความจำเป�นในการใชCจ�ายซึ่งการใชCจ�าย

อาจจะมีเพ่ิมมากข้ึนกว�าเดิม จึงเป�นเหตุผลท่ีทำใหCเกิดการเก็บออมในช�วงชีวิตท่ีมีรายไดCมากพอท่ีจะเหลือเก็บ

ไวCใชCจ�ายเม่ืออยู�ในวัยสูงอายุ 

 2. เพื่อใชCจ�ายในยามฉุกเฉิน ยามฉุกเฉิน คือ ยามที่เกิดเหตุการณvที่ไม�คาดคิดมาก�อนทำใหCตCองมีการ

ใชCจ�ายอย�างกะทันหัน เช�น การเจ็บไขCไดCป�วย หรือประสบอุบัติเหตุ โดยบุคคลท่ีไม�ประมาทมักเก็บออมสำรอง

ไวCใชCยามฉุกเฉิน 

 3. เพื่อใชCจ�ายในการศึกษา อาจจะเป�นการศึกษาสำหรับตนเองหรือสำหรับทุกคนในครอบครัว โดย

ผูCที่วางแผนชีวิตที่ดีจะตCองพยายามเพิ่มพูนความรูCความสามารถดCวยการพยายามใหCมีการศึกษาสูงขึ้นทั้งของ

ตนเองและทุกคนในครอบครัว 

 4. เพื่อซื้อที่อยู�อาศัย ที่อยู�อาศัยเป�นหนึ่งในป}จจัยที่จำเป�นแก�การดำรงชีวิตสำหรับผูCที่ยังไม�มีที่อยู�

อาศัยเป�นของตนเอง เม่ือใดท่ีรายไดCเหลือจากการบริโภคท่ีจำเป�น ก็จะตCองเก็บออมไวCเพ่ือเหตุผลน้ี 

 5. เพื่อลงทุนในการประกอบอาชีพ ผูCมีอาชีพที่จำเป�นตCองอาศัยอุปกรณvบางอย�างในการประกอบ

อาชีพ 

 6. เพื่อไวCซื้อทรัพยvสินที่อำนวยความสะดวก ความสะดวกเป�นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาจึงมีคนจำนวน

มากท่ีเก็บออมไวCเพ่ือซ้ือทรัพยvสินหรือส่ิงอำนวยความสะดวกต�าง ๆ เช�น รถยนตv เคร่ืองใชCในครัวเรือน 

 7. เพื่อสรCางหลักประกัน ไดCแก� การประกันชีวิต ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ เป�นตCน เพ่ือช�วย

บรรเทาความเดือดรCอนท่ีคาดไม�ถึง 

 8. เพ่ือหาผลประโยชนv คือ ผลตอบแทนท่ีไดCจากการออม เช�น ดอกเบ้ีย เงินป}นผล ส�วนลด เป�นตCน 

 9. เพื่อจัดตั้งธุรกิจ คนจำนวนมากเชื่อกันว�าการประกอบธุรกิจจะทำใหCฐานะทางเศรษฐกิจของผูCทำ

ธุรกิจดีขึ้น เมื่อผูCใดมีลู�ทางจะประกอบธุรกิจไดCก็ย�อมพยายามที่จะทำ โดยป}จจัยในการประกอบธุรกิจก็คือ 

เงินทุน ดังน้ันการออมจึงเป�นวิธีหน่ึงท่ีจะไดCเงินทุนมาประกอบธุรกิจ 

 10. เพื่อซื้อเครื่องประดับ อาจเป�นเหตุผลในการออมอย�างหนึ่งของผูCมีรสนิยมในการประดับประดา

เคร่ืองแต�งกาย ถCาเม่ือใดท่ีอยู�ในฐานะท่ีจะออม ผูCท่ีมีรสนิยมดังกล�าวก็จะออมไวCเพ่ือส่ิงน้ี 

 11. เพื่อใชCจ�ายในกิจกรรมทางดCานสังคม ในระบบสังคมไทย ค�าใชCจ�ายเกี่ยวกับกิจกรรมทางสังคม 

เช�น การใชCของขวัญวันเกิด แต�งงาน ข้ึนบCานใหม� เป�นตCน มักเกิดข้ึนเสมอและมิไดCมีการคาดคะเนมาก�อน ผูCท่ี

วางแผนการใชCจ�ายในครอบครัวอย�างดีจึงมักกันเงินส�วนหน่ึงไวCเพ่ือกิจกรรมน้ี เงินส�วนน้ีก็คือ เงินออม น่ันเอง 

 12. เพื่อเก็บไวCเป�นมรดก เป�นค�านิยมของสังคมไทยที่บิดา มารดา และปู�ย�า ตายาย มักเก็บออม

ทรัพยvสินไวCใหCลูกหลาน 

 ความรูCความเขCาใจในการลงทุน หมายถึง ความรูCและความเขCาใจแนวความคิดที่เกี่ยวกับการเงิน 

การลงทุน ความเสี่ยงที่สามารถยอมรับไดC ซึ่งสำคัญต�อการตัดสินใจในการลงทุนใหCเกิดประสิทธิผลที่ดีใน

อนาคต 

 สถาบันพัฒนาความรู Cตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยvแห�งประเทศไทย (2549) ไดCอธิบายว�า การ

พิจารณานักลงทุนว�าจะไดCรับผลตอบแทนจากการลงทุนไดCมากนCอยเพียงใด จะขึ้นอยู�กับลักษณะของนัก
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ลงทุนแต�ล�ะคนสามารถยอมผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ยงที่แตกต�างกันไป โดยทั่วไปสามารถ

แบ�งนักลงทุนออกไดC 3 ประเภท คือ 

 1. นักลงทุนที ่หลีกเลี ่ยงความเสี ่ยง นักลงทุนประเภทนี ้ในทุกระดับผลตอบแทนที ่เพิ ่มข้ึน 

อรรถประโยชนvจะเพิ่มขึ้นในอัตราลดนCอยถอยลงเนื่องจากผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น ทำใหCนักลงทุนตCองเผชิญ

ความเสี่ยงที่มากขึ้นและเนื่องจากนักลงทุนประเภทนี้ไม�ชอบความเสี่ยง อรรถประโยชนvที่เขาไดCรับจากการ

เพ่ิมผลตอบแทนจะเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดนCอยถอยลงและ จะตCองไดCรับความเส่ียงท่ีมากข้ึน 

 2. นักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง เป�นนักลงทุนที่ชอบในความเสี่ยงในทุกระดับของผลตอบแทนท่ี

เพิ่มขึ้นและอรรถประโยชนvก็จะเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มขึ้นถึงแมCว�าจะมี ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากผลตอบแทนท่ี

สูงข้ึนตาม เน่ืองจากนักลงทุนประเภทน้ีชอบความเส่ียง 

 3. นักลงทุนที่ไม�สนใจความเสี่ยง นักลงทุนประเภทนี้ทุกระดับของผลตอบแทนจะเพิ่มขึ้นและจะทำ

ใหCอรรถประโยชนvท่ีไดCรับเพ่ิมมากข้ึนในอัตราท่ีคงท่ี 

 เพชรี ขุมทรัพยv (2544) กล�าวว�า ประเภทของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยv แบ�งตามพฤติกรรมเป�น 

2 ประเภทใหญ� คือ 

 1. นักลงทุนที่ซื้อหุCนเพื่อใหCไดCมาซึ่งรายไดCโดยหวังเอาเงินป}นผลเป�นหลัก ส�วนกำไรจากการขายหุCน

ย�อมแลCวแต�โอกาส การลงทุนในลักษณะนี้ ผูCลงทุนจะตCองพิจารณาจากคุณภาพของหลักทรัพยvท่ีจะลงทุน

อย�างรอบคอบ เพ่ือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน 

 2. นักเก็งกำไร เป�นนักเล�นหุCนท่ีซ้ือหุCนท่ีมีความเส่ียงสูง โดยคาดหวังผลตอบแทนในรูปของกำไรจาก

การขายหุCนภายในระยะสั้น ๆ และไม�หวังเงินป}นผล การเล�นหุCนในลักษณะนี้มีลักษณะแบบเก็งกำไร ผูCเล�น

หุCนตCองอาศัยความรูC ความชำนาญ และการตัดสินใจที่ฉับไว อาศัยช�วงจังหวะการเคลื่อนไหวราคาหุCนเป�น

สำคัญ ถCาเก็งไดCถูกตCองก็จะไดCกำไรในเวลาช�วงสั้น ๆ แต�ถCาเก็งกำไรผิดก็จะเกิดผลขาดทุนในระยะเวลาอันส้ัน

เช�นเดียวกัน 

 วัตถุประสงคvในการลงทุน (Investment Objectives) (e-learning 2010) ของนักลงทุนที่สำคัญมี

อยู� 4 ประการคือ 

 1. การเพิ่มค�าของเงินทุน (Capital Appreciation) คือตCองการใหCหลักทรัพยvหรือทรัพยvสินที่ลงทุน

ไวC มีมูลค�าเพ่ิมพูนข้ึนตลอดช�วงเวลาท่ีลงทุน 

 2. รายไดCประจำ (Current Income) นักลงทุนที่ตCองการไดCรับรายไดCเป�นประจำ จากการลงทุนใน

หลักทรัพยvหรือทรัพยvสินท่ีลงทุนไวC 

 3. การปกป�องเงินทุน (Capital Protection) นักลงทุนตCองการใหCเงินลงทุนของตนมีความม่ันคง ไม�

ลดหรือเสียหายไป 

 4. ผลตอบแทนรวม (Total Return) นักลงทุนประสงคvใหCความเส่ียงและผลตอบแทน ในการลงทุน

มีความเหมาะสม 

3. แนวคิดและทฤษฎีดPานประชากรศาสตร; 

 ประชากรศาสตรv หมายถึง ลักษณะของบุคคลที่แตกต�างกันไป โดยความแตกต�างจะมีอิทธิพลต�อ

พฤติกรรมต�าง ๆ 
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 พรทิพยv วรกิจโภคคาทร (2540) ประชากรศาสตรv หมายถึง ลักษณะของบุคคลแต�ละบุคคล

แตกต�างไป โดยความแตกต�างทางประชากรศาสตรv จะมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมต�าง ๆ ของแต�ล�ะบุคคล 

 1. เพศ เป�นตัวแปรที่ส�งผลใหCบุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต�างกัน เพศที่แตกต�างกัน ทำใหCการรับรูC 

แรงจูงใจ ความสนใจ พฤติกรรมการซื้อ ความคิด แตกต�างกัน ส�งผลใหCมีพฤติกรรมการออมการลงทุนท่ี

ต�างกัน 

 แสงสุณียv สุรกร (2551) กล�าวว�า เพศ เป�นตัวแปรที่ส�งผลใหCบุคคลมีความแตกต�างกันในดCาน

พฤติกรรม โดยผูCหญิงกับผูCชายมีแนวโนCมที่จะมีทัศนคติและพฤติกรรมแตกต�างกันรวมถึงความรูCสึก นึกคิด

และทัศนคติ  

 2. อายุ เป�นตัวแปรท่ีทำใหCบุคคลมีพฤติกรรมท่ีแตกต�างกัน ส�งผลต�อการออมและการลงทุนตามช�วง

อายุ โดยส�วนใหญ�บุคคลที่มีอายุมากกว�าจะมีพฤติกรรมการออมและการลงทุนที่มากกว�าบุคคลที่มีอายุนCอย

กว�า 

 แสงสุณียv สุรกร (2551) กล�าวว�า อายุ เป�นป}จจัยที่ทำใหCคนมีพฤติกรรมแตกต�างกัน และจะมี

อิทธิพลต�อการออมตามทฤษฎีการบริโภคตามช�วงอายุขัย 

 3. การศึกษา เป�นตัวแปรที่ส�งผลต�ออาชีพ และรายไดCของบุคคลนั้น ๆดCวย โดยบุคคลที่มีการศึกษา

ดี มักจะมีอาชีพที่ดี และรายไดCสูง ส�งผลใหCเมื่อนำรายไดCหักค�าใชCจ�ายแลCว ยังคงเหลือเงินออมและเงินลงทุน 

ดังน้ันจึงส�งผลใหCมีพฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ีมากข้ึนตามมาดCวย 

 แสงสุณียv สุรกร (2551) กล�าวว�า การศึกษา เป�นป}จจัยสำคัญที่ส�งผลต�ออาชีพและรายไดCของบุคคล

น้ัน ๆ ดCวย โดยผูCท่ีมีการศึกษาดีมักจะมีอาชีพท่ีดีและรายไดCท่ีดีตามมา 

 4. สถานภาพ เป�นตัวแปรที่กำหนดพฤติกรรมการออมและการลงทุนดCวยเช�นกัน หากบุคคลที่มี

สถานภาพสมรส มีบุตร หรือบุคคลที่ตCองดูแล ย�อมส�งผลใหCมีรายจ�ายที่เพิ่มมากขึ้นกว�าบุคคลสถานภาพโสด 

ดังน้ันจึงมีพฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ีแตกต�างกันไปแต�ล�ะสถานภาพ 

 วิไลลักษณv ไทยอุตสาหv และวลัยลักษณv อัตตะนันทv (2531) กล�าวว�า ขนาดของครัวเรือน จะมีผล

ต�อการออม โดยครัวเรือนขนาดใหญ�ท่ีมีสมาชิกในการดูแลมากการออมก็จะนCอย 

 5. อาชีพ เป�นตัวแปรที่ส�งผลต�อพฤติกรรมการออมและการลงทุน บุคคลที่มีอาชีพที่ดี มั่นคง มักจะ

มีการออมและการลงทุนท่ีสม่ำเสมอมากกว�า 

 6. รายไดC และรายไดCพิเศษ เป�นตัวแปรท่ีสำคัญมากต�อพฤติกรรมการออมและการลงทุน กล�าวคือ

หากบุคคลที่มีรายไดCสูง หรือมีรายไดCพิเศษเพิ่มเติม มีแนวโนCมที่จะมีเงินใชCจ�ายและมีพฤติกรรมการออมและ

การลงทุนมากข้ึนดCวย 

สุภาภรณv พลนิกร (2548) ไดCใหCความหมายว�า รายไดCส�วนบุคคลเฉลี่ยต�อเดือน เป�นตัวแปรที่สำคัญ

มาก เนื่องจากเป�นสิ่งที่บ�งชี้ถึงความสามารถในการใชCจ�ายและการเก็บออม ส�วนมากถCาบุคคลมีรายไดCมากก็

จะมีแนวโนCมท่ีจะมีเงินใชCจ�ายและเงินเก็บออมมากดCวย 

 7. หน้ีสิน เป�นตัวแปรท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการออมและการลงทุน บุคคลท่ีมีหน้ีสินมักจะไม�เหลือเงิน

เพ่ือออมและลงทุน หรืออาจจะเหลือนCอย เน่ืองจากมีรายจ�ายท่ีมากกว�ารายไดC 
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 อภิชญา จิ๋วพัฒนากุล (2553) จากผลการวิจัยที่เกี่ยวขCองกับพฤติกรรมการออมที่ผ�านมาดCานภาระ

หนี้สินพบว�า ผูCตอบแบบสอบถามส�วนใหญ�ไม�มีภาระหนี้สินโดยภาระหน้ีสินแตกต�างกันมีพฤติกรรมการออม

แตกต�างกัน 

 สุวีณา กลัดเกิด (2551) กล�าวว�า แนวคิดเกี่ยวกับป}จจัยที่มีผลต�อการออมของบุคคลจากงานวิจัยใน

อดีต พบว�า ป}จจัยท่ีมีความสอดคลCองกับการศึกษาพฤติกรรมการออม ดังน้ี 

 1. รายไดC รายไดCที่ใชCจ�ายจริงหลักหักภาษีแลCวเป�นป}จจัยสำคัญในการกำหนดการออม ของบุคคล

เพราะเงินออมก็ คือ รายไดCหลังจากท่ีไดCจับจ�ายใชCสอยไปเพ่ือการบริโภคแลCว 

 2. การบริโภค เป�นป}จจัยโดยตรงที่มีผลต�อการออม เพราะการออมเกิดจากรายไดCที่เหลือจากการ

บริโภคหากบุคคลมีการบริโภคมากก็จะมีเงินเหลือเพ่ือเก็บออมนCอยลง 

 3. อัตราดอกเบี้ย เป�นผลตอบแทนจากการนำเงินไปฝากไวCกับสถาบันการเงิน หากมีอัตราดอกเบ้ีย

สูงก็จะทำใหCไดCรับผลตอบแทนสูง บุคคลก็จะนำเงินไปออมกับสถาบันการเงินมากขึ้น หากดอกเบี้ยต่ำ

ผลตอบแทนท่ีไดCก็จะต่ำ บุคคลก็จะเก็บออมไวCกับสถาบันการเงินลดลง 

 4. ระดับราคาสินคCา ถCาราคาสินคCาอยู�ในระดับต่ำ บุคคลก็จะมีรายไดCที่เหลือจากการ ซื้อสินคCาและ

บริการเก็บไวCในรูปแบบของเงินออม ถCาราคาสินคCาอยู�ในระดับสูง เงินออมของบุคคลก็จะมีนCอย เนื่องจาก

ตCองใชCจ�ายเพ่ิมข้ึน รายไดCท่ีเหลือในการออมก็จะนCอยลง 

 5. จำนวนสาขาของสถาบันการเงิน หากการไปใชCบริการท่ีสถาบันการเงินทำไดCง�ายย�อมเป�นส่ิงจูงใจ

และใหCความสะดวกกับประชาชนในการออม 

 6. อายุมีผลต�อการออมตามทฤษฎีวัฎจักรชีวิต คือ ผูCที่มีอายุอยู�ในช�วงวัยกลางชีวิตซึ่ง มักจะเป�นวัย

ทำงานจะมีการออมสูงกว�าในวัยตอนตCนและวัยปลายชีวิต 

 7. การศึกษาโดยทั่วไปผูCที ่มีการศึกษาสูงจะออมมากกว�าผู Cที ่มีการศึกษานCอยกว�า ทั ้งนั ้นอาจ

เน่ืองมาจากผูCท่ีมีการศึกษาสูงมักมีรายไดCสูงกว�าหรือมีโอกาสในการแสวงหางานมากกว�าผูCท่ีมีการศึกษานCอย 

 8. อาชีพ เป�นป}จจัยหนึ่งที่มีผลต�อการออม เพราะนอกจากความแตกต�างกันของอาชีพจะทำใหCเกิด

ความแตกต�างกันในเร่ืองรายไดC 

 9. เป�าหมายการออม ผูCท่ีมีเป�าหมายในการออมหรือการวางแผนในอนาคตเก่ียวกับการออมมักจะมี

แนวโนCมท่ีจะมีปริมาณการออมสูงกว�าผูCท่ีไม�มีเป�าหมายในการออม 

 10. การโฆษณาและสิ่งจูงใจ เป�นผลใหCผูCออมตื่นตัวและมีความตCองการที่จะออมมากขึ้นตามแรง

โฆษณาและส่ิงจูงใจ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวขCอง ดังที่กล�าวมาแลCวขCางตCนนั้น ผูCวิจัยสามารถสรุป

กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อเป�นแนวทางในการดำเนินการศึกษา และทำการวิจัยพฤติกรรมการออมและการ

ลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎี แสดงเป�นกรอบแนวคิดแบบ

แผนภาพดังน้ี  

 

  ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป"จจัยส'วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- สถานภาพ 

- อาชีพ 

- รายได6 

- รายได6พิเศษ 

- หน้ีสิน 
 

พฤติกรรมการออมและการลงทุน 

ของคนวัยทำงาน ในเขต

กรุงเทพมหานคร 

- ด6านวัตถุประสงคAในการออมและ 

  การลงทุน 

- ด6านรูปแบบการออมและการ 

  ลงทุน 

- ด6านความถ่ีในการออมและการ 

  ลงทุน 

- ด6านการรับรู6ข6อมูลและขKาวสาร 

 
ป"จจัยท่ีมีผลต'อการออมและการ

ลงทุน 

- ด6านครอบครัว 

- ด6านสุขภาพ 

- ด6านความต6องการ 

- ด6านภาวะเศรษฐกิจ 

- ด6านความรู6 ความเข6าใจในการ 

  ลงทุน 

- ด6านผลตอบแทน 
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การออกแบบวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป�นแบบวิจัยแบบไม�ทดลอง ซึ่งเป�นแบบแผนการวิจัยที่ใชCคCนหาคำตอบของส

ถาณการณv หรือปรากฏการณvที่เกิดขึ้นแลCวตามสภาพการณvที่เป�นจริง การวิจัยไม�ไดCจัดกระทำสิ่งทดลอง

ใหCกับกลุ�มตัวอย�าง โดยเป�นการเก็บขCอมูลเพียงครั้งเดียว โดยใชCเครื่องมือในการวิจัยเป�นแบบสอบถาม

อิเล็กทรอนิกสvและใชCวิธีการวิเคราะหvขCอมูลดCวยวิธีการทางสถิติโดยใชCโปรแกรมสำเร็จรูป 

 

ประชากร กลุ'มตัวอย'างและวิธีการสุ'มตัวอย'าง 

กลุ�มประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ�มของคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูCวิจัยไม�

สามารถท่ีจะทราบจำนวนประชากรท่ีอาศัยอยู�ในจังหวัดกรุงเทพมหานครไดCอย�างชัดเจน ผูCวิจัยจึงสุ�มตัวอย�าง

แบบสะดวก ขนาดของกลุ�มตัวอย�างจึงไดCใชCวิธีการหาจำนวนกลุ�มตัวอย�างโดยการ เป�ดตารางหาขนาดของ

กลุ�มตัวอย�างของ Taro Yamane (1993) เพื่อกำหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างในการวิจัย โดยทำการเลือก

จากตารางแบบไม�ทราบจำนวนที่แน�นอน จากค�าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผล

จากการเป�ดตารางของ Taro Yamane (1973) ไดCขนาดของกลุ�มตัวอย�างจำนวน 400 คน 

 

การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

 ผูCวิจัยไดCมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูCวิจัยไดCมีการนำเสนอ

แบบสอบถามซึ่งเป�นเครื่องมือการวิจัยครั้งนี้ ต�ออาจารยvที่ปรึกษาเพื่อเป�นการตรวจสอบความถูกตCอง และมี

ความครอบคลุมเน้ือหาท่ีจะทำการวิจัย รวมถึงการใชCภาษาท่ีใชCในการวิจัยว�ามีความเหมาะสมหรือไม� และนำ

ขCอเสนอแนะจากอาจารยvที่ปรึกษามาแกCไข ก�อนนำไปใชCจริง โดยใชCวิธีวัดความตรงเชิงเนื้อหา ผูCวิจัยนำ

แบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ�มตัวอย�างในการวิจัยในครั้งนี้ 30 คน เพื่อตรวจสอบหาค�าความเชื่อมั่น โดยใชC

วิธีการหาค�าสัมประสิทธ์ิ แอลฟาครอนบาค 

 

เทคนิคการวิเคราะห;ขPอมูล 

 เม่ือรวบรวมขCอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดCเก็บขCอมูลมาแลCว ผูCวิจัยไดCนำขCอมูลท่ีไดCมาประมวลผลดCวย

การวิเคราะหvขCอมูล ดังน้ี 

 1. สถิติเชิงพรรณนา ใชCในการวิเคราะหvขCอมูล ดังน้ี 

 1.1 ใชCค�ารCอยละ (Percentages) และค�าความถ่ี (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการ

วัดเชิงกลุ�ม ไดCแก� ป}จจัยส�วนบุคคล เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดC รายไดCพิเศษ หน้ีสิน 

  1.2 ใชCส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค�าเฉลี่ย (Mean) ในการอธิบายคุณลักษณะกับ

ตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดCแก� ป}จจัยท่ีมีผลต�อการออมและการลงทุน พฤติกรรมการออมและการ

ลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในการวิเคราะหvขCอมูลในส�วนนี้ มีเกณฑvในการแปล

ความหมายของระดับความคิดเห็น โดยใชCสูตรการคำนวณหาความกวCางของอันตรภาคช้ัน 

2. สถิติอนุมาน ใชCในการวิเคราะหvขCอมูลดังน้ี 

 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตาม เพศ รายไดCพิเศษ โดยใชCการวิเคราะหvขCอมูลดCวยสถิติ t-test 
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 2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตาม อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดC หนี้สิน โดยใชCการวิเคราะหvขCอมูลดCวยสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหากพบความแตกต�างจะทำการทดสอบเป�นรายคู�ดCวยสถิติ 

LSD 

 2.3 เพื่อศึกษาป}จจัยดCานครอบครัว ดCานสุขภาพ ดCานความตCองการ ดCานเศรษฐกิจ ดCาน

ความรูC ความเขCาใจในการลงทุน ดCานผลตอบแทนที่มีผลต�อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัย

ทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชCการวิเคราะหvขCอมูลดCวยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 

Analysis (MRA) 

 

สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะหvขCอมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคน

วัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดCดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหvพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู�ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป�นรายดCานโดยเรียงตามลำดับ ดCาน

วัตถุประสงคvในการออมเงินและการลงทุน ดCานการรับรูCขCอมูลและข�าวสาร ดCานรูปแบบการออมและการ

ลงทุน ดCานความถ่ีในการออมและการลงทุน 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามป}จจัยส�วนบุคคล ดCานเพศ ดCานอายุ ดCานการศึกษา ดCานสถานภาพ ดCานอาชีพ ดCานรายไดC ดCาน

รายไดCพิเศษ ดCานหน้ีสิน สามารถสรุปผลการวิจัยไดCดังน้ี 

2.1 พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศ อายุ 

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดC รายไดCพิเศษ หนี้สิน ต�างกันมีผลต�อพฤติกรรมการออมและการลงทุน

ของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ต�างกัน 

3. ผลการวิเคราะหvป}จจัยที่มีผลต�อการออมและการลงทุนที่มีต�อพฤติกรรมการออมและการลงทุน

ของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดCดังน้ี 

3.1 ป}จจัยที่มีผลต�อการออมและการลงทุน ดCานครอบครัว ดCานสุขภาพ ดCานความตCองการ ดCาน

ภาวะเศรษฐกิจ ดCานความรูC ความเขCาใจในการลงทุน มีผลต�อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัย

ทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขPอเสนอแนะเพ่ือนำไปใชP 

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบว�า คนวัยทำงานจะมีพฤติกรรมการออมและการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ถCา

หากมีความรูC ความเขCาใจในการลงทุน มีเศรษฐกิจท่ีดี มีรายไดCมากกว�ารายจ�าย และมีผลตอบแทนท่ีสูง  

 1. ดPานวัตถุประสงค;ในการรออมและการลงทุน ผลการวิจัยพบว�า คนวัยทำงานมีวัตถุประสงคvใน

การออมและการลงทุน คือ เพ่ือใชCในยามเจ็บป�วย เพ่ือใชCซ้ือในส่ิงท่ีท�านตCองการ เพ่ือหวังผลตอบแทน เพ่ือใชC

ในอนาคตหลังจากลาออกหรือเกษียณจากงาน เพื่อเก็บไวCใหCบุตร หรือครอบครัว เพื่อใชCในการศึกษา เพื่อใชC
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ในการลดหย�อนภาษี เพื่อเป�นเงินทุนประกอบธุรกิจ ตามลำดับ ดังนั้น อาจจะแนะนำการออมและการลงทุน

เพ่ือใหCไดCผลประโยชนvต�าง ๆ ตามท่ีคนวัยทำงานตCองการมากท่ีสุด 

 2. ดPานรูปแบบการออมและการลงทุน ผลการวิจัยพบว�า คนวัยทำงานมีรูปแบบการออมและการ

ลงทุน คือ เงินฝากธนาคาร ถือเงินสด สินทรัพยvที่มีค�า เช�น คอนโด ทองคำ ที่ดิน บCาน ประกันชีวิต กองทุน 

หุCน ตามลำดับ จะเห็นไดCว�าคนวัยทำงานยอมรับความเส่ียงไดCนCอย จึงเลือกท่ีจะออมในธนาคารมากท่ีสุด อาจ

เป�นเพราะยังมีความรูC ความเขCาใจในการลงทุนนCอย ดังนั้น เพิ่มความรูC ความเขCาใจการลงทุนใหCกับคนวัย

ทำงาน เพ่ือท่ีจะทำใหCมีพฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ีมากข้ึน 

 3. ดPานความถี่ในการออมและการลงทุน ผลการวิจัยพบว�า คนวัยทำงานส�วนใหญ�มีการออมและ

การลงทุน อาจเป�นเพราะมีรายไดCที่แน�นอน ทำใหCสามารถมีการวางแผนในการลงทุนไดC ดังนั้น อาจจะทำ

แผนการออมและการลงทุน ที่ไดCผลตอบแทนสูง เพื่อจะไดCใหCคนวัยทำงานมีการออมและการลงทุนเพิ่มมาก

ข้ึน 

 4. ดPานการรับรูPขPอมูลและข'าวสาร ผลการวิจัยพบว�า คนวัยทำงานมีการรับรูCขCอมูลข�าวสารจาก 

ทาง Social media เพ่ือน หรือคนในครอบครัว โทรทัศนv ส่ือประชาสัมพันธv ใบปลิว พนักงงานสถาบัน

การเงิน ตามลำดับ ดังน้ัน อาจจะเพ่ิมการโฆษณาทาง Social media มากข้ึน เพ่ือใหCคนส�วนใหญ�ไดCเห็นและ

เขCาใจถึงการออมและการลงทุนมากข้ึน 

 

ขPอเสนอแนะในการทำวิจัยคร้ังต'อไป 

 1. ควรศึกษาป}ญหาและอุปสรรคท่ีมีผลต�อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ใน

เขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนำผลการวิจัยไปเป�นแนวทางใหCมีการออมและการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน 

 2. ควรศึกษาแนวทางพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือนำผลวิจัยไปเป�นแนวทางในการปรับปรุงการออมและการลงทุนของคนวัยทำงาน ในเขต

กรุงเทพมหานครใหCดีย่ิงข้ึน 
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