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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม
ของผูบ้ ริโภคเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการออม
ของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของ
ผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 400 คน ด้วยวิธีการส�ำรวจ (Survey Research Method) ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึง่ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และส่วนการทดสอบสมมติฐานนั้นใช้การพิสูจน์
ความแตกต่างแบบ T-test, F-test และวิเคราะห์การถดถอยด้วยสถิติ Multiple Linear Regression Analysis
ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต
แตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการออม ได้แก่ รายได้ และค่าใช้จา่ ย มีผลต่อพฤติกรรม
การออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ค�ำส�ำคัญ : การออม พฤติกรรมการออม การตัดสินใจออมเงิน รูปแบบการออม ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
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Abstract
This research aims to 1) study the demographic characteristics affecting consumer
saving behavior for future consumption of people in Bangkok. 2) to study the factors
affecting consumers’ savings for the future of Bangkok residents; 3) to study consumer saving
behavior for future consumption of people in Bangkok. The sample used in this study was
400 people in Bangkok. The Survey Research Method used questionnaire an instrument to
collect data. The statistics used for data analysis are frequency, percentage, mean and
standard deviation. The hypothesis tests were t-test (Independent Sample), F-test (One way
ANOVA), and regression analysis. Multiple Linear Regression Analysis. The results showed
People with different backgrounds have a mean score of saving behavior for future spending
difference at significant level. 0.05, The Factors influencing savings are income and
expenditure. Affecting the saving behavior for future spending of Bangkok residents. At
significance level 0.05
Keywords : Saving, Saving Behavior, Money Saving, Types of saving, Factors affecting saving

บทน�ำ
การออมถือว่าเป็นการวางแผนทางการเงินทีท่ ำ� ให้ประชาชนรูส้ กึ ถึงความมัน่ คงทางการเงินในอนาคต
ส่งผลถึงการมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี องบุคคล ดังนัน้ จะให้ชวี ติ มีความสุขในบัน้ ปลายชีวติ ได้นนั้ ต้องเก็บเงินไว้ใช้จา่ ย
ในยามจ�ำเป็นในช่วงเวลาที่คนเรายังมีงานประจ�ำหรือยังสามารถท�ำงานได้ เราอาจจะไม่ได้ให้ความส�ำคัญต่อ
การออมและการวางแผนการออมในอนาคต แต่อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน หากเมื่อถึงวันที่ไม่มีงานท�ำหรือ
ไม่สามารถท�ำงานได้ซงึ่ อาจจะเกิดปัญหาด้านสุขภาพ การถูกเลิกจ้างเนือ่ งจากปัญหาทางเศรษฐกิจตกต�ำ่ รายได้
ประจ�ำทีเ่ คยได้รบั ก็จะหายไปในขณะทีร่ ายจ่ายในการด�ำรงชีวติ ยังมีอยูร่ วมไปถึงรายจ่ายในการรักษาพยาบาล
ในยามเจ็บป่วยในวันข้างหน้า และรายจ่ายอื่น ๆ ในอนาคต
การรณรงค์สง่ เสริมการประหยัดและการออมเป็นรูปธรรมขึน้ ท�ำให้ประชาชนตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการประหยัดและรู้จักเก็บออมอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อความมั่นคงในการด�ำรงชีวิต เศรษฐกิจ และ
ประเทศชาติ หลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 สถานการณ์ได้คลี่คลายไปในแนวทางที่ดีขึ้นอย่างช้า ๆ
ประเทศไทยสามารถทยอยคืนเงินกู้แก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และค่อย ๆ พัฒนาจากการอยู่รอด
มุ่งไปสู่ความยั่งยืน โดยอาศัยการพึ่งพาปัจจัยภายนอกคู่กับปัจจัยภายใน โดยมีเป้าหมายที่ส�ำคัญคือการรักษา
และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ให้มีความยั่งยืน (ประยงค์ คูศิริสิน, 2551)
การให้ความส�ำคัญกับการออมรวมถึงการวางแผนการออมทีด่ จี ะช่วยสร้างหลักประกันทีม่ นั่ คงส�ำหรับ
ชีวิตในอนาคต เงินออมเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะท�ำให้เป้าหมายที่บุคคลก�ำหนดไว้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ก�ำหนด
ไว้ว่าในสามปีข้างหน้าจะมีรถ มีบ้านหรือมีคอนโด เป็นของตนเอง เงินออมจะเป็นปัจจัยส�ำคัญอย่างมากที่จะ
ช่วยให้เป้าหมายในอนาคตของชีวิตเป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้เงินออมยังใช้แก้ปัญหาในยามจ�ำเป็น เช่น
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ใช้เป็นเงินเก็บในวัยเกษียณอายุ วัยชรา หรือเก็บเป็นค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วยในอนาคต เป็นต้น
โดยสัดส่วนรายได้ ค่าใช้จ่าย และการออมเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 25502558 โดยรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย/เดือนเพิ่มขึ้น ทุกปี โดยปี 2550 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 18,660 บาท
ต่อเดือน ปี 2552 รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 20,904 บาทต่อเดือน ปีที่ 2554 รายได้ครัวเรือนเฉลีย่ อยูท่ ี่ 23,236
บาทต่อเดือน ปีที่ 2556 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 25,194 บาทต่อเดือน ปีที่ 2558 รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย
อยู่ที่ 26,915 บาทต่อเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ยปีที่ 2550 อยู่ที่ 14,500 บาทต่อเดือน ปีที่ 2552
ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 16,205 บาทต่อเดือน ปีที่ 2554 ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเฉลี่ย 17,403 บาทต่อเดือน ปีที่
2556 ค่าใช้จา่ ยครัวเรือนเฉลีย่ 19,061 บาทต่อเดือน ปีที่ 2558 ค่าใช้จา่ ยครัวเรือนเฉลีย่ 21,157 บาทต่อเดือน
การออมครัวเรือนเฉลี่ย ปี 2550 อยู่ที่ 4,160 บาทต่อเดือน ปีที่ 2552 การออมครัวเรือนเฉลี่ย 4,699 บาท
ต่อเดือน ปีที่ 2554 การออมครัวเรือนเฉลี่ย 5,833 บาทต่อเดือน ปีที่ 2556 การออมครัวเรือนเฉลี่ย 6,133
บาทต่อเดือน ปีที่ 2558 การออมครัวเรือนเฉลี่ย 5,758 บาทต่อเดือน และสัดส่วนการออมครัวเรือนต่อรายได้
ปี 2550 อยู่ที่ 20.30 % ปีที่ 2552 สัดส่วนการออมครัวเรือนต่อรายได้ อยู่ที่ 22.48% ปีที่ 2554 สัดส่วนการ
ออมครัวเรือนต่อรายได้ อยู่ที่ 25.11% ปีที่ 2556 สัดส่วนการออมครัวเรือนต่อรายได้อยู่ที่ 24.35% ปีที่ 2558
สัดส่วนการออมครัวเรือนต่อรายได้ อยู่ที่ 21.40%
ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้บริโภค เพื่อใช้
จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการออมเป็นสิ่งส�ำคัญอย่างมาก ต่อการด�ำรง
ชีวิตในปัจจุบัน และต่อการใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาวิจัย
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายใน
อนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. เพือ่ ศึกษาพฤติกรรมการออมของผูบ้ ริโภคเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดว่าด้วยปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม
ของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคต เพื่อเป็นกรอบแนวความคิดของการศึกษาครั้งนี้ ประกอบไปด้วยแนวคิด
ทฤษฎี และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์เป็นกรอบแนวความคิดในการวิจัยดังนี้
วเรศ อุปปาติก (2544) กล่าวว่า ทฤษฎีความต้องการถือเงินของ Milton Friedman อธิบายไว้ในปี
1968 ได้พัฒนามาจากแนวคิดของนักทฤษฎีปริมาณเงินของส�ำนักเคมบริดจ์ซึ่งอธิบายปัจจัยที่ก�ำหนดความ
ต้องการถือเงินโดยมองว่าเงินเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ (Utility) บุคคลมีอุปสงค์ต่อเงินเพราะเห็นว่า
เงินจะก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ขนึ้ ได้พฤติกรรมการเลือกถือเงินของบุคคลเป็นสัดส่วนโดยตรงกับรายได้ทเี่ ป็น
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ตัวเงินและมีบางส่วนมีความคิดคล้ายคลึงกับ John Maynard Keynes ทีเ่ รียกว่าทฤษฎีความพอในสภาพคล่อง
(Liquidity Preference Theory) ซึ่งอธิบายความต้องการถือเงินของบุคคลออกเป็น 3 ประการคือ
1. ความต้องการถือเงินไว้เพื่อใช้สอยในชีวิตประจ�ำวัน
2. ความต้องการถือเงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
3. ความต้องการถือเงินเพื่อเกร็งก�ำไร
บุญรุ่ง จันทร์นาค (2554) กล่าวว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออม ประกอบไปด้วยดังนี้
1. รายได้ เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการออม เพราะผู้มีรายได้ย่อมมีเงินเหลือและออมได้มากกว่า
ผู้ที่ไม่มีรายได้ โดยแหล่งของรายได้มาจากหลายทาง เช่น งานประจ�ำ งานอดิเรก เป็นต้น โดยปัจจัยที่เป็นตัว
ก�ำหนดรายได้ของแต่ละบุคคล
2. ค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัยส�ำคัญอันหนึ่งในการก�ำหนดขีดความสามารถในการออม เพราะหากบุคคล
ใดมีค่าใช้จ่ายเงินที่เหลือจากรายได้ เพื่อน�ำไปออมก็จะลดน้อยลง
3. สถาบันการลงทุน สถาบันให้บริการที่มีความมั่นคงสูง ก็จะเป็นแรงจูงใจให้มีผู้ออมมากขึ้น
4. อัตราดอกเบีย้ ถ้าหากอัตราดอกเบีย้ เงินฝากสูง ก็จะเป็นแรงจูงใจให้ผบู้ ริโภคลดการใช้จา่ ยลง และ
น�ำเงินมากออมทรัพย์มากขึ้น
5. โอกาสในการลงทุน ถ้ามีโอกาสในการลงทุน และการลงทุนนัน้ ให้ผลตอบแทนดีกจ็ ะเป็นการจูงใจ
ให้มีการออมมากขึ้น
6. ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างมีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายและการออมทรัพย์ได้มากเหมือนกัน
เช่น งานบวชนาค งานศพ งานแต่งงาน ในบางท้องที่มีการแข่งขันกันมาก ท�ำให้เกิดการใช้จ่ายเงินที่เก็บออม
มาหลายปีจนหมด บางรายถึงกับต้องมีหนี้สินไปอีกนาน
สุวีณา กลัดเกิด (2551) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออมของบุคคลจากงานวิจัยใน
อดีต พบว่า ปัจจัยที่มีความสอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการออม ดังนี้
1. รายได้ รายได้ที่ใช้จ่ายจริงหลักหักภาษีแล้วเป็นปัจจัยส�ำคัญในการก�ำหนดการออม ของบุคคล
เพราะเงินออมก็ คือ รายได้หลังจากที่ได้จับจ่ายใช้สอยไปเพื่อการบริโภคแล้ว
2. การบริโภค เป็นปัจจัยโดยตรงที่มีผลต่อการออม เพราะการออมเกิดจากรายได้ที่เหลือจากการ
บริโภคหากบุคคลมีการบริโภคมากก็จะมีเงินเหลือเพื่อเก็บออมน้อยลง
3. อัตราดอกเบี้ย เป็นผลตอบแทนจากการน�ำเงินไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน หากมี อัตราดอกเบี้ย
สูงก็จะท�ำให้ได้รับผลตอบแทนสูง บุคคลก็จะน�ำเงินไปออมกับสถาบันการเงินมากขึ้น หากดอกเบี้ยต�่ำ
ผลตอบแทนที่ได้ก็จะต�่ำ บุคคลก็จะเก็บออมไว้กับสถาบันการเงินลดลง
4. ระดับราคาสินค้า ถ้าราคาสินค้าอยู่ในระดับต�่ำ บุคคลก็จะมีรายได้ที่เหลือจากการ ซื้อสินค้าและ
บริการเก็บไว้ในรูปแบบของเงินออม ถ้าราคาสินค้าอยูใ่ นระดับสูง เงินออมของบุคคลก็จะมีนอ้ ย เนื่องจากต้อง
ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รายได้ที่เหลือในการออมก็จะน้อยลง
5. จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน หากการไปใช้บริการที่สถาบันการเงินท�ำได้ง่ายย่อมเป็นสิ่งจูงใจ
และให้ความสะดวกกับประชาชนในการออม
6. อายุมีผลต่อการออมตามทฤษฏีวัฏจักรชีวิต คือ ผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยกลางชีวิตซึ่ง มักจะเป็นวัย
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ท�ำงานจะมีการออมสูงกว่าในวัยตอนต้นและวัยปลายชีวิต
7. การศึกษาโดยทั่วไปผู้ที่มีการศึกษาสูงจะออมมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยกว่า ทั้งนั้นอาจเนื่อง
มาจากผู้ที่มีการศึกษาสูงมักมีรายได้สูงกว่าหรือมีโอกาสในการแสวงหางานมากกว่าผู้ที่การศึกษาน้อย
8. อาชีพ เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการออม เพราะนอกจากความแตกต่างกันของอาชีพจะท�ำให้เกิด
ความแตกต่างกันในเรื่องรายได้
9. เป้าหมายการออม ผูท้ มี่ ีเป้าหมายในการออมหรือการวางแผนในอนาคตเกีย่ วกับการออมมักจะมี
แนวโน้มที่จะมีปริมาณการออมสูงกว่าผู้ที่ไม่มีเป้าหมายในการออม
10. การโฆษณาและสิ่งจูงใจเป็นผลให้ผู้ออมตื่นตัวและมีความต้องการที่จะออมมากขึ้นตามแรง
โฆษณาและสิ่งจูงใจ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการ
เกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่” ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถี่ในการออมต่อปี 4 ครั้งขึ้นไปมีการออมเงินเฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาทขึ้นไป
มีระยะเวลาการออม 1-6 ปี มีการออมในรูปแบบเงินฝากประจ�ำ และการออมประเภทอื่น เช่น กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมมากที่สุด คือ ทัศนคติการออม รองลงมา คือ อัตราผลตอบแทน การยอมรับ
ความเสีย่ ง และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ตามล�ำดับ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ สถานภาพสมรสมีผลต่อรูปแบบการออมประเภทอืน่ ๆ อายุ สถานภาพสมรส จ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
มีผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝาก อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อ
รูปแบบการออมประเภทตราสารหนี้ และอายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรสมีผลต่อรูปแบบการออม
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ ความถี่ในการออมมีผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝาก และตราสารทุนจ�ำนวน
เงินออม และระยะเวลาการออมมีผลต่อรูปแบบการออม ทุกประเภท อัตราผลตอบแทนมีผลต่อรูปแบบ
การออมประเภทเงินฝากและการออมรูปแบบอื่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการออมรูปแบบอื่น ทัศนคติ
การออมมีผลต่อการออมประเภทตราสารหนี้ ตราสารทุนและการออมรูปแบบอื่น
มุกดา โควหกุล (2558) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม
การออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและ
การจัดการการเงินส่วนบุคคลทีม่ ผี ล และมีความสัมพันธ์ตอ่ พฤติกรรมการออมของประชาชนโดยกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้มีรายได้ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ�ำนวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่า Chi-Square ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ เพศหญิง
ส่วนใหญ่มีอายุ 18-28 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาโท ส่วนใหญ่มีอาชีพในบริษัทเอกชน โดย
มีรายได้ตำ�่ กว่าหรือเท่ากับ 20,000 บาท และมีรายจ่าย 10,001-15,000 บาท ส�ำหรับการจัดการเงินส่วนบุคคล
ของกลุ่มตัวอย่าง 1) ด้านความรู้ความเข้าใจการจัดการการเงินส่วนบุคคล โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
( = 3.6400) โดยอันดับแรก คือ ความส�ำคัญของการจัดการเงินส่วนบุคคล 2) ด้านวัตถุประสงค์การจัดการ
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การเงินส่วนบุคคล โดยรวม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.5075)โดยอันดับแรก คือ มีจัดการกับรายรับ
รายจ่ายของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) ด้านรูปแบบการจัดการเงินส่วนบุคคล โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( = 3.7225) โดยอันดับแรก คือ เป้าหมายเพื่อสร้างฐานะและความมั่นคงทางการเงิน 4) ด้านการ
วางแผนการจัดการเงินส่วนบุคคล โดยรวม อยู่ในระดับมาก ( = 3.6875) โดยอันดับแรก คือ มีการก�ำหนด
เป้าหมายในการด�ำเนินชีวิต และเป้าหมายทางการเงิน และ 5) ด้านปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการการเงิน
ส่วนบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.8400) โดยอันดับแรก คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เงินเฟ้อ การ
ใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภค และอัตราดอกเบีย้ ส่วนพฤติกรรมการออม พบว่า กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มรี ปู แบบการออม
มากที่สุด คือ มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ (ทั้งออมทรัพย์และฝากประจ�ำ) มีการจัดสัดส่วนเงินออมต่อ
รายได้ในแต่ละเดือนมากที่สุด คือ ไม่ได้ก�ำหนดไว้แน่นอน ออมตามที่เหลือ จ�ำนวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน คือ
มากกว่า 5,000 บาท เหตุผลหลักในการออม คือ เพื่อไว้ใช้ยามฉุกเฉินมีระยะเวลาการออมเงิน คือ 1-5 ปี และ
ส่วนใหญ่ผู้มีส่วนตัดสินใจในการออม คือ ตนเอง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพ
การศึกษา และรายได้ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม ทุกด้าน ยกเว้น ด้านอายุ สถานภาพ และรายจ่าย
ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมด้านสัดส่วนเงินออม และผู้มีส่วนตัดสินใจในการออม ส่วนด้านเพศ
ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมในทุกด้าน ยกเว้น ด้านจ�ำนวนเงินออม อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ส�ำหรับการจัดการการเงินส่วนบุคคล ด้านความรูค้ วามเข้าใจการจัดการการเงินส่วนบุคคล รูปแบบ
การจัดการการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการจัดการการเงินส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การออมทุกด้าน ยกเว้น วัตถุประสงค์การจัดการการเงินส่วนบุคคล ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนตัดสินใจใน
การออม และปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลทีไ่ ม่มคี วามสัมพันธ์กบั ระยะเวลาในการออม
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
กรัณฑรัตน์ ดวงใจสืบ (2555) ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย”
ผลการศึกษา พบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 50 ปี การศึกษาอยูใ่ นระดับต�ำ่ กว่า
หรือเท่ากับประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตร หรือประมงมีสมาชิกในครัวเรือนจ�ำนวน 1-3 คน มีรายได้อยู่
ระหว่าง 10,001-50,000 บาท ส่วนใหญ่จะมีจำ� นวนหนีส้ นิ มากกว่า 100,000 บาท จะนิยมออมเงินด้วยวิธกี าร
ฝากธนาคาร สถาบันการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์วัตถุประสงค์ของการออมส่วนใหญ่นิยมออมเงิน เพื่อเก็บ
ไว้ใช้เวลาเจ็บป่วยหรือชรา ข้อเสนอแนะต้องการให้ครัวเรือนมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น อันดับแรกเพิ่มระดับ
การออมของครัวเรือน ภาครัฐต้องมีการด�ำเนินงานในระยะยาวเพื่อให้ครัวเรือนเห็นความส�ำคัญในการออม
และส่งเสริมให้เงินออมเข้ามาสู่ในระบบซึ่งท�ำให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่
จุฑาธิบดิ์ ฤกษ์สนั ทัด (2555) ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง “เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษทั
เอกชนและข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการที่มี
การออมเงินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด และไม่มีผู้อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู พนักงาน
เอกชน มีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 20,001-25,000 บาท ส่วนข้าราชการมีรายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 15,001-20,000
บาท ด้านรายจ่ายพนักงานเอกชนมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ข้าราชการมีรายจ่ายเฉลี่ยต�่ำ
กว่าพนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต�่ำกว่า 10,000 บาท ด้านพฤติกรรมการออมพบว่าทั้ง
พนักงานเอกชนและข้าราชการไม่มีการวางแผนการออม คือ ไม่มีการก�ำหนดไว้แน่นอนในแต่ละเดือนแต่จะ
ออมตามเงินที่เหลือ มีจ�ำนวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน 1,000-5,000 บาท และมีวัตถุประสงค์การออม คือ เก็บ
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ไว้ใช้จา่ ยยามฉุกเฉิน ด้านรูปแบบการออมส่วนใหญ่ออมประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และมีแนวโน้มการออมใน
อนาคตเพิ่มขึ้น ด้านปัจจัยก�ำหนดการออมจะให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านระดับ รายได้มากที่สุด

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยแบบส�ำรวจ
(Survey Research) มีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ วิ ธี ก ารสุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบสะดวก (Sampling) คั ด จากประชาชนในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ได้ ม าโดยการก� ำ หนดขนาดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งแบบการเลื อ กสุ ่ ม จากประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane และก�ำหนดความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95
ความผิดพลาดไม่เกิน ร้อยละ 5
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
โดยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมาก�ำหนดขอบเขตของเนือ้ หาโดยได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 เป็นข้อค�ำถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบ
ด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน จ�ำนวนสาขาของ
สถาบันการเงิน และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการออมของผูบ้ ริโภคเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการออม รูปแบบการออม จ�ำนวนเงินที่ออมต่อครั้ง ความถี่
ในการออมต่อปี ปริมาณการออมเฉลี่ยต่อปี และสถาบันการเงินที่ออม
ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาแล้วได้น�ำแบบสอบถามที่จัดท�ำขึ้นตาม
กรอบแนวความคิดเสนอต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา เพือ่ ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม (Validity) ของเนือ้ หา และ
ท�ำการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้อหาครอบคลุม ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป
ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน โดยการประเมินผล Item Objective
Index (IOC) พบว่ามี ค่าความเชื่อมั่นที่ 1.00 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเป็นอย่างมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านความน่าเชือ่ ถือ (Reliability Coefficient) ของแบบสอบถามผลทีไ่ ด้นนั้ มีคา่ มากกว่า 0.7
3. สมมติฐานในงานวิจัย
3.1 ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
และจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว แตกต่างกัน มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต แตกต่าง
กัน โดยใช้สถิติ T-test และ F-test
3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย
อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน การโฆษณาและสิ่งจูงใจ แตกต่างกัน
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มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคต แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Multiple Linear Regression
Analysis
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ท�ำการประมวลผลด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้จาก การศึกษามาวิเคราะห์และ
อภิปรายผลทางสถิติ Percentage, Means, Standard deviation, T-test, F-test, Multiple Linear
Regression

ผลการศึกษา
1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.0
และเพศชาย จ�ำนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.0
1.2 ด้านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 41 ปีขึ้นไป จ�ำนวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ
33.3 รองลงมามีอายุ 31-40 ปี จ�ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8, มีอายุน้อยกว่า 20 ปี จ�ำนวน 84 คน
คิดเป็นร้อยละ 21.0 และอายุ 21-30 ปี จ�ำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามล�ำดับ
1.3 ด้านระดับการศึกษา ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกี ารศึกษาระดับ ปริญญาตรี จ�ำนวน 244
คน คิดเป็นร้อยละ 61.0 รองลงมามีระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8
และสูงกว่าปริญญาตรี จ�ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ตามล�ำดับ
1.4 ด้านอาชีพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน จ�ำนวน 206 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.5 รองลงมามีอาชีพเจ้าของกิจการ จ�ำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 มีอาชีพข้าราชการ จ�ำนวน
51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ�ำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และมีอาชีพ
อื่น ๆ จ�ำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล�ำดับ
1.5 ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ�ำนวน 189 คน คิดเป็นร้อย
ละ 47.3 รองลงมามีสถานภาพสมรส จ�ำนวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 และมีสถานภาพหย่าจ�ำนวน 46
คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ตามล�ำดับ
1.6 ด้านจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว
3-4 คน จ�ำนวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 รองลงมามีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จ�ำนวน 102
คน คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ้นไป จ�ำนวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 และ
ไม่มีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว จ�ำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล�ำดับ
2. ข้ อ มู ล ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การออมของผู ้ บ ริ โ ภคเพื่ อ ใช้ จ ่ า ยในอนาคตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (ดังตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการออมของผูบ้ ริโภคเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคต
ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
1. รายได้
2. ค่าใช้จ่าย
3. อัตราดอกเบี้ย
4. โอกาสในการลงทุน
5. จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน
6. การโฆษณาและสิ่งจูงใจ
		
รวม

3.78
3.71
3.62
3.63
3.68
4.07
3.65

S.D.

ระดับความส�ำคัญ

.50
.49
.48
.48
.48
.45
.33

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ผลการวิเคราะห์ รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน จ�ำนวนสาขาของสถาบัน
การเงิน และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ส่งผลต่อการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)=0.531 แสดงว่า รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน
จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ส่งผลต่อการออมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงเข้าใกล้ 1
ค่าสัมประสิทธิ์การก�ำหนด (R2)=0.282 แสดงว่ารายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน
จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ส่งผลต่อการออมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 28.2 ตัวแปรอิสระ 6 ด้าน รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการ
ลงทุน จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน และการโฆษณา และสิ่งจูงใจส่งผลต่อการออมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 28.2 ที่เหลืออีกร้อยละ 71.8 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น ๆ
3. ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมการออมของผู ้ บ ริ โ ภคเพื่ อ ใช้ จ ่ า ยในอนาคตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
3.1 ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเพื่ออนาคต คือ ต้องการดอกเบี้ย เก็งก�ำไร คิดเป็นร้อยละ 24.5
รองลงมาคือ การประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 22.3
3.2 ด้านรูปแบบการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต คือ ซื้อสังหาริมทรัพย์ เป็นร้อยละ 25.4 รองลงมา
คือ เงินสด คิดเป็นร้อยละ 22.3
3.3 ด้านจ�ำนวนเงินออมต่อครั้งเพื่อใช้จ่ายในอนาคต มากกว่า 15,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.8
รองลงมาคือ 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.3
3.4 ด้านความถี่ในการออมต่อปี 31–50 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.0 รองลงมาคือ มากกว่า 51 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 28.3
3.5 ด้านปริมาณการออมเฉลี่ยต่อปี มากกว่า 150,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาคือ
50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.8
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3.6 ด้านสถาบันการเงินทีอ่ อมส่วนใหญ่ ออมเงินเพือ่ อนาคตทีธ่ นาคารไทยพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ
42.3 รองลงมาคือ ธนาคารอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 21.0
4. ข้อมูลเชิงอนุมานของผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1
ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต พบว่า ค่าสถิติ t
เท่ากับ 0.751 และระดับนัยส�ำคัญ เท่ากับ 0.265 ซึง่ มากกว่าระดับนัยส�ำคัญ 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) นั่นคือ ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ไม่แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต พบว่า ค่าสถิติ F
เท่ากับ 1.068 และระดับนัยส�ำคัญ เท่ากับ 0.362 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�ำคัญ 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) นัน่ คือ ประชาชนทีม่ อี ายุตา่ งกันมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการออมเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคต ไม่แตกต่างกัน
ประชาชนทีม่ รี ะดับการศึกษาต่างกันมีคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการออมเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคต พบว่า
ค่าสถิติ F เท่ากับ .352 และระดับนัยส�ำคัญ เท่ากับ 0.704 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�ำคัญ 0.05 แสดงว่าปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่าย
ในอนาคตไม่แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต พบว่า ค่าสถิติ
F เท่ากับ .113 และระดับนัยส�ำคัญ เท่ากับ 0.978 ซึง่ มากกว่าระดับนัยส�ำคัญ 0.05 แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก
(H0) นั่นคือ ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตไม่แตกต่างกัน
ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต พบว่า
ค่าสถิติ F เท่ากับ 3.037 และระดับนัยส�ำคัญ เท่ากับ 0.049* ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญ 0.05 แสดงว่า
ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อ
ใช้จ่ายในอนาคต แตกต่างกัน เมื่อรู้ว่าแตกต่างกัน จึงทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe เมื่อ
ใช้การทดสอบแบบจับคูพ่ หุคณ
ู โดยวิธขี อง Scheffe´ ทดสอบค่าเฉลีย่ พฤติกรรมการออมเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคต
โดยจ�ำแนกตามสถานภาพ พบว่า ประชาชนทีม่ สี ถานภาพโสด มีอารออม แตกต่างกับผูใ้ ช้บริการทีม่ สี ถานภาพ
หย่า ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส มีการออม แตกต่างกับผู้ใช้บริการที่มีสถานภาพ
หย่า ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05
ประชาชนที่มีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายใน
อนาคต พบว่า ค่าสถิติ F เท่ากับ .711 และระดับนัยส�ำคัญ เท่ากับ 0.641 ซึ่งมากกว่าระดับนัยส�ำคัญ 0.05
แสดงว่าปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) นั่นคือ ประชาชนที่มีจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกันมีคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมคือ รายได้ และค่าใช้จ่าย มีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายใน
อนาคตของประชาชนในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 (ดังตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยด้วยวิธี (Multiple Linear Regression Analysis)
รายการ
ค่าคงที่
1. รายได้
2. ค่าใช้จ่าย
3. อัตราดอกเบี้ย
4. โอกาสในการลงทุน
5. จ�ำนวนสาขาของ
		 สถาบันการเงิน
6. การโฆษณาและสิ่งจูงใจ
R		
R Square
Adjusted R Square
Durbin Watson

Unstandardized Standarded
Coefficients
coefficients T Sig. Collinearity Statistics
B
SE
Beta			 Tolerance VIF
3.230 .592		
5.454 .000
-.079 .116
-.043 -.680 .005
.625
1.600
-.150 .133
-.081 -1.125 .012
.490
2.040
-.062 .265
-.033 -.233 .816
.128
7.809
.156 .238
.082
.655 .513
.161
6.224
.081 .154
.042
.523 .602
.381
2.622
-.055
0.531
0.282
0.275
1.714

.103

-.027

-.534 .594

.963

1.038

จากตารางที่ 2 พบว่า การทดสอบเงื่อนไขของ Multiple Regression Analysis พบว่า รายได้
ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ
ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity เนื่องจากค่า Tolerance ทุกตัวแปร มีค่ามากว่า 0.1 และค่า VIF ทุกตัวแปร
มีค่าน้อยกว่า 10) แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน ท�ำให้ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity
ผลการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จา่ ย อัตราดอกเบีย้ โอกาสในการลงทุน จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน
และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ส่งผลต่อการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R)=0.531 แสดงว่า รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน
จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ส่งผลต่อการออมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์มีค่าสูงเข้าใกล้ 1
ค่าสัมประสิทธิ์การก�ำหนด (R2)=0.282 แสดงว่า รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน
จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ส่งผลต่อการออมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ 28.2 ตัวแปรอิสระ 6 ด้าน รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการ
ลงทุน จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ส่งผลต่อการออมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 28.2 ที่เหลืออีกร้อยละ 71.8 เป็นผลเนื่องมาจากตัวแปรอื่น ๆ
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ค่า Durbin-Watson เท่ากับ 1.714 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1.5-2.0 นั่น แสดงว่าความคลาดเคลื่อน
แต่ละตัวยิ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมากในเชิงบวก แบบจ�ำลองมีความเหมาะสมเนื่องจากไม่เกิดปัญหา Auto
Correlation
จากผลการวิเคราะห์ ได้สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ดังนี้
การทดสอบโดยการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุขนั้ ตอน ( Multiple Linear Regression ) ปรากฏ
ว่าค่า Sig.=0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส�ำคัญ 0.05 แสดงว่ามีตัวแปรต้นคือ รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราดอกเบี้ย
โอกาสในการลงทุน จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ส่งผลต่อการออมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สมการ Multiple Linear Regression ดังนี้
Unstandardized ŷ = 3.230 + 0.079(X1) +0.150 (X2)
เมื่อ ŷ
= พฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต
X1
= รายได้
X3
= ค่าใช้จา่ ย

จากสมการข้างต้นสามารถพยากรณ์ได้ว่า ถ้ารายได้ เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งหน่วย จะท�ำให้พฤติกรรม
การออมเพื่อใช้จ่ายอนาคต เพิ่มขึ้น 0.079 หน่วย
ถ้ารายได้ เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งหน่วย จะท�ำให้พฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายอนาคต เพิ่มขึ้น 0.150
หน่วย
Standardized ẑ
เมื่อ ẑ
X1 		
X3 		

=
=
=
=

0.043 (X1) + 0.081 (X2)
พฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต
รายได้
ค่าใช้จ่าย

จากสมการข้างต้นสามารถพยากรณ์ได้ว่า ถ้ารายได้ เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งหน่วย จะท�ำให้พฤติกรรม
การออมเพื่อใช้จ่ายอนาคต เพิ่มขึ้น 0.043 หน่วย
ถ้ารายได้ เปลี่ยนแปลงไปหนึ่งหน่วย จะท�ำให้พฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายอนาคต เพิ่มขึ้น 0.081
หน่วย

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการออมของผูบ้ ริโภคเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคต ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูว้ จิ ยั ขออภิปรายผลการศึกษาในประเด็นทีส่ ำ� คัญและข้อค้นพบทีไ่ ด้จากการศึกษา
วิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้
1. จากผลการศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปี
ขึ้นไป รองลงมา มีอายุ 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมา ต�่ำกว่าปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
เอกชน รองลงมา เป็นเจ้าของกิจการ มีสถานภาพโสด รองลงมา สมรสแล้ว มีสมาชิกในครอบครัว จ�ำนวน 3-4
คน รองลงมา มีสมาชิก จ�ำนวน 1-2 คน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (มุกดา โควหกุล, 2558) ที่ได้ท�ำการ
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ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการออมของพนั ก งานบริ ษั ท เอกชนและข้ า ราชการในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการที่มีการออมเงินส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 20-30 ปี สถานภาพโสด และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ชารวี บุตรบ�ำรุง, 2555) ที่ได้
ท�ำการวิจัยเรื่อง รายได้และรูปแบบการออมเพื่อการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุของประชาชนอายุ ระหว่าง
30-40 ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศ
ชาย มีอายุระหว่าง 35-39 ปี มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน และมีจ�ำนวนสมาชิกที่พักอาศัยในบ้าน 1-3 คน
2. จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ให้ความส�ำคัญต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้บริโภคในทุกด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการโฆษณาและสิ่งจูงใจ มากที่สุด
รองลงมา ด้านรายได้ ด้านค่าใช้จ่าย ด้านจ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน ด้านโอกาสในการลงทุน และน้อย
ที่สุด คือ ด้านอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจาก การโฆษณาและสิ่งจูงใจมีความส�ำคัญในอันดับแรกสุด
เพราะว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครได้รับข้อมูลข่าวสารใน การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ
บริษัทและสถาบันทางการเงินในหลายช่องทาง และต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นทางโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรือ
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น โดยมีเนื้อหาในการน�ำเสนอที่มุ่งจูงใจ หรือสร้างอิทธิพลต่อความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อ
สินค้าหรือ บริการนั้น ๆ เช่น รูปลักษณ์ ข้อดี ราคา ความนิยม เพื่อให้ผู้บริโภคมีการตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของ
สินค้า และบริการในที่สุด ในขณะที่ประชาชนที่มีรายได้ และมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่มากหรือน้อยที่แตกต่างกัน
ไปของแต่ละบุคคลนั้นก็ให้ความส�ำคัญกับการออม เพื่อใช้จ่ายในอนาคต โดยมองว่าการออมนั้นสามารถสร้าง
ความมั่นคงทางการเงิน ความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง และของครอบครัวได้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ จุฑาธิบดิ์ ฤกษ์สนั ทัด (2555) ทีไ่ ด้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงาน
บริษทั เอกชนและข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า พนักงานบริษทั เอกชนและข้าราชการ
ที่มีการออมเงินส่วนใหญ่มีเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน 1,000–5,000 บาท และมีวัตถุประสงค์การออม คือ เก็บไว้
ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ด้านรูปแบบการออมส่วนใหญ่ออมประเภทเงินฝาก ออมทรัพย์ และมีแนวโน้มการออมใน
อนาคตเพิ่มขึ้น ด้านปัจจัยก�ำหนดการออมจะให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านระดับรายได้มากที่สุด และยัง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
เพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ ผลการ
ศึกษาพบว่า ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการออมมากทีส่ ดุ คือ ทัศนคติการออม รองลงมาคือ อัตราผลตอบแทน การยอมรับ
ความเสี่ยงและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ตามล�ำดับ
3. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม การออมเงิน
เพื่อต้องการดอกเบี้ย เก็งก�ำไร รองลงมา มีการออมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ เพื่อยามฉุกเฉิน เจ็บป่วย ชรา
เพื่อการศึกษา เช่น ตัวเอง คนในอุปการะ และน้อยที่สุด คือ มีการออมเงินเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซื้อ
สังหาริมทรัพย์ มีรูปแบบการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ได้แก่ เป็นการซื้อสังหาริมทรัพย์ รองลงมา เก็บเป็น
เงินสด เป็นการซื้อประกันชีวิต เป็นการฝากธนาคาร และน้อยที่สุด คือ เป็นการซื้อหุ้น มีการออมเงินต่อครั้ง
มากกว่า 15,001 บาท รองลงมา อยู่ระหว่าง 10.001-15,000 บาท ระหว่าง 5,001-10,000 บาท และน้อย
ที่สุด คือ มีการออมเงินต่อครั้งน้อยกว่า 5,000 บาท มีความถี่ในการออมต่อปี 31-50 ครั้ง รองลงมา มากกว่า
51 ครั้ง ระหว่าง 11-30 ครั้ง และน้อยที่สุด คือ มีความถี่ในการออมต่อปีน้อยกว่า 10 ครั้ง มีปริมาณการออม
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เฉลี่ยต่อปี มากกว่า 150,001 บาท รองลงมา ระหว่าง 50,001-100,000 บาท ระหว่าง 100,001-150,000
บาท และน้อยที่สุด คือ มีปริมาณการออมเงินเฉลี่ยต่อปีน้อยกว่า 50,000 บาท และมีเงินออมอยู่ที่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ รองลงมาคือ ธนาคารอื่น ๆ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงเทพ และน้อยที่สุด
คือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
มองว่า “การออม” ถือเป็นหนึง่ ในวิธกี ารสร้างความมัน่ คงทางการเงินทีด่ ที สี่ ดุ และสามารถใช้เป็นหลักประกัน
ทางการเงินส�ำหรับยามฉุกเฉิน และจ�ำเป็นได้เป็นอย่างดีมีทั้งการออม เพื่อใช้จ่ายในช่วงหลังการเกษียณ
การออมเพื่อการซื้อบ้าน และการออมเพื่อการศึกษาบุตร อีกทั้งส่วนหนึ่งน�ำเงินไปลงทุนกับพันธบัตรต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็นพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรือหุน้ กูเ้ อกชน ล้วนแต่เป็นการออมเงินและยังสร้างผลก�ำไร
ได้อีกด้วย ในส่วนการออมเงินต่อครั้งมากกว่า 15,001 บาท และมีความถี่ในการออมต่อปี 31-50 ครั้ง ซึ่งเป็น
จ�ำนวนเงินที่มากพอสมควร ก็แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีรายได้จ�ำนวนมากซึ่งได้มา
จากการประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวนัน้ เอง อีกทัง้ ก็ยงั ให้ความส�ำคัญกับทางธนาคารพาณิชย์มาเป็น
อันดับหนึง่ มากกว่าสถาบันทางการเงินอืน่ ๆ ในการออมเงินเป็นหลัก ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (มุกดา
โควหกุล, 2558) ทีไ่ ด้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การจัดการการเงินส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมการออมของประชากร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมมากที่สุด
คือ มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ (ทั้งออมทรัพย์และฝากประจ�ำ) มีการจัดสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ใน
แต่ละเดือนมากที่สุด คือ ไม่ได้ก�ำหนดไว้แน่นอน ออมตามที่เหลือ จ�ำนวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน คือ มากกว่า
5,000 บาท เหตุผลหลักในการออม คือ เพือ่ ไว้ใช้ยามฉุกเฉินมีระยะเวลาการออมเงิน คือ 1-5 ปี และยังสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ กรัณฑรัตน์ ดวงใจสืบ (2555) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรม การออมของครัวเรือนใน
ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จะนิยมออมเงินด้วยวิธีการฝากธนาคาร สถาบัน
การเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์วตั ถุประสงค์ของการออมส่วนใหญ่นยิ มออมเงินเพือ่ เก็บไว้ใช้เวลาเจ็บป่วยหรือ
ชรา
4. ผลการทดสอบสมมติฐาน
4.1 จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายใน
อนาคต ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่างก็มีความมุ่งหวังที่จะออมเงิน
เพื่อใช้จ่ายในอนาคต เพื่อสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยกันทั้งสิ้น ในขณะที่
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ทางด้านสถานภาพ มีความแตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05 โดยกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีสถานภาพโสด กับสมรสแล้ว มีความแตกต่างกับกลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพหย่าร้าง ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมา
จาก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ สี ถานภาพโสด และสมรสแล้ว จะให้ความส�ำคัญกับอนาคตของตนเอง
และครอบครัวเป็นส�ำคัญเกี่ยวกับการออมเงินเพื่อใช้ในอนาคต ในขณะที่ประชาชนที่มีสถานภาพหย่าร้าง
กันแล้ว มีคา่ เฉลีย่ ของพฤติกรรมการออมเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคตน้อยกว่ากลุม่ อืน่ ๆ นัน้ ก็แสดงให้เห็นว่าประชาชน
ที่มีสถานภาพหย่าร้างกันแล้วจะมีเงินออม ที่น้อยลงแต่กลับมีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เช่น ค่าผ่อนรถ
ผ่อนบ้าน ค่าเลีย้ งดูบตุ ร เป็นต้น เนือ่ งจากการแบกรับภาระค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ ตามล�ำพังด้วยตนเองทัง้ สิน้ ซึง่ สอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ พรทิพย์ วงษ์วานิช (2554) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมและการกู้ยืมของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำกัด ผลการศึกษาพบว่า พนักงานการไฟฟ้าส่วน
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ภูมิภาค จ�ำกัด ที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการกู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เนษพร นาคสีเหลือง (2557) ที่ได้ท�ำการวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่ ผลการศึกษา พบว่า พนักงานธนาคารกรุงเทพที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้
สถานภาพสมรสต่างกัน มีผลต่อรูปแบบการออมประเภทอสังหาริมทรัพย์ ทีแ่ ตกต่างกัน ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05
4.2 จากผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายใน
อนาคต ประกอบด้วย อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน จ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน การโฆษณาและ
สิ่งจูงใจ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม เพื่อใช้จ่ายในอนาคต อาจเนื่องมาจากว่าประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร เห็นว่าในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยในการออมยังมีน้อยเกินไปจึงเก็บเงินสดไว้กับตัวเองและยัง
ไม่ตดั สินใจในการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพือ่ เก็งก�ำไรในตอนนี้ ถึงแม้วา่ จะมีรบั รูก้ ารโฆษณาและสิง่ จูงใจก็ตามที
ในขณะทีป่ จั จัยด้านรายได้ และด้านค่าใช้จา่ ย มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออมเพือ่ ใช้จา่ ยในอนาคต อย่าง
มีนัยส�ำญทางสถิติ ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05 ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจาก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ให้
ความส�ำคัญด้านรายได้ และด้านค่าใช้จ่ายเป็นหลักส�ำคัญในการด�ำเนินชีวิต โดยในภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่ำใน
ขณะนี้ประชาชนก็จะมีการบริหารรายรับและรายจ่ายให้มีความรัดกุม และสมดุลมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ มุกดา โควหกุล (2558) ทีไ่ ด้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การจัดการการเงินส่วนบุคคลทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรม
การออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมทุกด้าน ยกเว้น ด้านอายุ สถานภาพ และรายจ่ายที่ไม่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการออมด้านสัดส่วนเงินออมและผูม้ สี ว่ นตัดสินใจในการออม และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
พรทิพย์ วงษ์วานิช (2554) ทีไ่ ด้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง พฤติกรรมการออมและการกูย้ มื ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ำกัด ผลการศึกษาพบว่า รายได้รวมต่อเดือนของพนักงานการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ�ำกัด มีความสัมพันธ์กับการสะสมทุนเรือนหุ้นกับสหกรณ์ รายได้รวมต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการ
วางแผนทางการเงิน และรายได้รวมต่อเดือน มีความสัมพันธ์กบั รูปแบบการกูย้ มื เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และ
ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิริอรุณ อนันตวิรุฬห์ (2550) ที่ได้ท�ำการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมเพื่อ
การเตรียมเกษียณอายุของลูกจ้างสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจัยด้านเงินเดือนหรือค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส และรายได้อื่น ๆ มีความสัมพันธ์ในทางบวกกับการออม
ในรูปสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.05

สรุปผลการศึกษา
ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจัยไปใช้
จากข้อค้นพบทีไ่ ด้เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ในการน�ำข้อมูลไปใช้ในทางปฏิบตั ิ โดยผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะใน
การน�ำผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการออมของประชาชนเพื่อใช้จ่ายในอนาคตให้
เพิม่ มากขึน้ โดยน�ำผลการศึกษาปัจจัยด้านอัตราดอกเบีย้ ด้านโอกาสในการลงทุน ด้านจ�ำนวนสาขาของสถาบัน
การเงิน และด้านการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ซึ่งเป็นตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่าย
ในอนาคต มาเป็นข้อเสนอแนะเพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้เกิดการเรียนรูแ้ ละต่อยอดทางวิชาการต่อไป คือ
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1. ด้านอัตราดอกเบี้ย ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ควรมีโปรโมชั่นบ่อย ๆ เรื่องอัตรา
ดอกเบี้ย เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนหันกลับมาออมเงิน และน�ำเงินมาฝากหรือลงทุนกับทางธนาคารหรือ
สถาบันทางการเงินต่าง ๆ ให้มากขึ้นด้วย
2. ด้านโอกาสในการลงทุน ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ควรมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์
ที่ค่อนข้างสูง และควรมีการศึกษาและให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการลงทุน (Risk) อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สนับสนุนในการตัดสินใจร่วมลงทุนของประชาชนได้อีกทางหนึ่ง
3. ด้านจ�ำนวนสาขาของสถาบันการเงิน ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ควรมีการเพิ่ม
สาขาให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้นจากเดิม อีกทั้งควรมีการปรับปรุง และพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ
การสื่อสารของพนักงานให้มากขึ้นและพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกในการเข้าใช้
และเข้าถึงบริการการออมเงินและการลงทุนในด้านต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น
4. ด้านการโฆษณาและสิ่งจูงใจ ทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินต่าง ๆ ควรมีการปรับใช้กลยุทธ์
ทางด้านการตลาดให้มีความหลากหลายมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการโฆษณาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ก� ำ หนดกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร แต่ เ นื่ อ งจากการ
ประชาสัมพันธ์การออมของสถาบันการเงิน และการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมมีทุกพื้นที่ ควรจะมีการศึกษา
วิจัยประชาชนในกลุ่มพื้นที่อื่น ๆ ด้วย ซึ่งผลการวิจัยที่ได้อาจมีความแตกต่างจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะ
ได้น�ำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนในการท�ำตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
2. เนือ่ งจากการประชาสัมพันธ์ การแข่งขันทางส่วนแบ่งเรือ่ งการออมของธนาคารต่าง ๆ มีการแข่งขัน
ทางการตลาดค่อนข้างสูง มีลกั ษณะใกล้เคียงกัน ท�ำให้ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน เข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการ
ตลาดอย่างต่อเนื่อง ผู้เสนอจึงขอเสนอในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะท�ำการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้
เป็นแนวทางในการเพิ่มเป้าหมายทางการตลาดมากขึ้น
3. ควรท�ำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ซ�้ำอีกเป็นระยะ ๆ และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สอดคล้องกับสภาพความ
ต้องการทีแ่ ท้จริง และพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนเป็นส�ำคัญจะน�ำมา ซึง่ การปรับเปลีย่ นทัศนคติ และ
ส่งเสริมพฤติกรรมการออมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
4. ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว อาจท�ำให้ผลการวิจัย
คลาดเคลือ่ นจากความเป็นจริง ดังนัน้ เพือ่ ให้การวิจยั ครัง้ ต่อไป มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์มากขึน้ ผูว้ จิ ยั
ขอเสนอการท�ำวิจยั เชิงคุณภาพ หรือควรใช้เทคนิคของเครือ่ งมือในการวิจยั อืน่ ๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น
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