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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

ควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

 ปัจจุบนัระบบเศรษฐกิจโลกยงัคงมีความผนัผวน ซ่ึงความผนัผวนดงักล่าวมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจไทยอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยเป็นส่วนหน่ึงของเศรษฐกิจโลก ดงันั้น 
การออมจึงเป็นปัจจยัส าคญัที่ก  าหนดการลงทุนของประเทศใหเ้จริญเติบโตและมีเสถียรภาพ รวมทั้ง
ยงัเป็นตวัแปรส าคญัที่สามารถสะทอ้นถึงระดบัความเป็นอยูข่องประเทศนั้นๆในอนาคต หากการ
ออมของประเทศอยูใ่นระดบัสูง จะท าใหก้ารลงทุนในประเทศไม่ตอ้งอาศยัเงินทุนจากต่างประเทศ
เป็นเงินทุนที่ไหลเขา้ออกอยา่งรวดเร็ว ระดบัเงินออมที่เพียงพอส่งผลให้การลงทุนและเศรษฐกิจ
ของประเทศดีขึ้นตามมา แต่หากมีระดบัการออมที่ต  ่า หรือการลงทุนที่เกินตวั เม่ือพิจารณาถึงผลใน
ระยะยาวจะน าไปสู่ระดบัการลงทุนในระดบัต ่าตามมาเช่นกนั หากคนในประเทศมีการออมเพิ่มขึ้น 
ใชจ่้ายลดลง เงินออมของประเทศก็จะมีเพียงพอต่อความตอ้งการในการลงทุน ซ่ึงจะท าให้ไม่ตอ้ง
เผชิญกบัวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตได ้การออมเป็นการระดมเงินทุน ซ่ึงเปรียบเสมือนเงินที่เหลือ
จากการใชจ่้ายทั้งจากภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจและภาครัฐ เพื่อน ามาใชต่้อไปในอนาคต (เหมือน
ขวญั รองเดช, 2556) 
  

 
 
ภำพที่ 1.1  องคป์ระกอบดชันีภาวะเศรษฐกิจของครัวเรือน 
ที่มา: ศูนยว์จิยักสิกรไทย 
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จากภาพที่ 1.1 องคป์ระกอบที่สะทอ้นก าลงัซ้ือของประชาชนทั้งรายไดแ้ละเงินออมทีล่ดลง
ในเดือนมีนาคม 2 5 5 7  เพิม่แรงกดดนัมากขึ้นต่อภาวะการครองชีพของภาคครัวเรือน โดยดชันี
องคป์ระกอบดา้นรายไดล้ดลงต ่ากวา่ระดบั 50 ทั้งส่วนของดชันีปัจจุบนั (ปรับตวัลงมาที่ 46.3 จาก 
49.6 ในเดือนก่อน) และดชันีคาดการณ์ 3 เดือนขา้งหนา้ (ปรับตวัลงมาที่ 46.4 จาก 51.0 ในเดือน
ก่อน) ขณะที่ดชันีองคป์ระกอบดา้นเงินออมกล็ดลงเช่นเดียวกนั โดยดชันีองคป์ระกอบดา้นเงินออม
คาดการณ์ในช่วง 3 เดือนขา้งหนา้ ปรับตวัลงมาที่ระดบั 48.2 จาก 61.9 ในเดือนก่อน ซ่ึงอาจบ่งช้ีวา่
ผูบ้ริโภคบางกลุ่มก าลงัเผชิญปัญหาการครองชีพที่เร่ิมกดดนัมากขึ้น เพราะขณะที่ภาระค่าใชจ่้ายใน
หลายดา้นยงัไม่เปล่ียนแปลงไปมากนกั แต่รายไดแ้ละชัว่โมงการท างานของประชาชนบางกลุ่มอาจ 
ผนัผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2557) 

 
 การออมมีหลายรูปแบบ อยา่งเช่น การออมโดยการถือเงินสดเก็บไวก้บัตนเอง การซ้ือสลาก
ออมสิน ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล ซ้ือทองค า ซ้ือตราสารหน้ี ซ้ือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)    
ซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) การท าประกันชีวิต และการฝากเงินไวก้ับธนาคารพาณิชย ์      
ซ่ึงการออมโดยวิธีฝากเงินของสถาบนัการเงินจะได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ ย ซ่ึงเป็น
ส่ิงจูงใจโดยตรงต่อการออมของผูบ้ริโภค ถ้าอัตราดอกเบี้ ยเงินฝากสูงขึ้น สถาบนัการเงินมีความ
มัน่คง ความปลอดภยั ยอ่มเป็นการเพิม่ความมัน่ใจแก่ผูบ้ริโภค ท าให้เกิดการออมทรัพยเ์พิ่มมากขึ้น 
เงินรับฝากนบัเป็นแหล่งระดมเงินหลกัของธนาคารพาณิชย ์โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของ
สินทรัพยร์วมของธนาคารพาณิชย ์ 
 

ในปัจจุบนัเงินฝากกระแสรายวนั ออมทรัพย ์และเงินฝากประจ ามีสัดส่วนพอๆกนัในช่วง
สองสามปีที่ผา่นมา ธนาคารหลายแห่งมีการออกผลิตภณัฑเ์งินฝากไม่ประจ า ซ่ึงใหอ้ตัราดอกเบี้ยสูง
พอๆกบัเงินฝากประจ า แต่เน่ืองจากผูฝ้ากสามารถถอนเม่ือใดก็ได ้จึงถูกจดัให้อยูใ่นกลุ่มประเภท
ออมทรัพยแ์ละท าให้เป็นอีกปัจจยัหน่ึงที่เขา้มามีบทบาทมากขึ้น และยงัสามารถลดความแตกต่าง
ระหวา่งอตัราดอกเบี้ยของกลุ่มประเภทออมทรัพยก์บักลุ่มของเงินฝากประจ าลงอีกดว้ย (Thailand 
Economic Digest, 2014) 

 
 ทางดา้นเงินฝากภาคเอกชนของสถาบนัรับฝากเงิน เดือนมีนาคม 2557 ขยายตวัร้อยละ 6.8 
จากระยะเดียวกนัปีก่อน แต่ชะลอลงจากเดือนก่อนที่ขยายตวัร้อยละ 7.6 ตามการชะลอของเงินฝาก 
ภาคครัวเรือนของธนาคารพาณิชย ์ (รายงานเศรษฐกิจและการเงิน,  2 5 5 7) ส่วนหน่ึงมาจากอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝากที่ปรับลดลง จึงท าใหล้ดแรงจูงใจในการฝากเงิน ดา้นการแข่งขนัระดมเงินฝากลด
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ความร้อนแรงลงต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัแผนการปล่อยสินเช่ือของสถาบนัการเงินที่ปรับลดลง แต่
ธนาคารพาณิชยย์งัมีการออมผลิตภณัฑเ์งินฝากพเิศษอยู ่ ส่วนหน่ึงเพือ่รักษาฐานลูกคา้ของธนาคาร 
 
 ในส่วนของอตัราดอกเบี้ยระยะสั้น ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ปี 2557 อตัราดอกเบี้ยในตลาดเงิน
ปรับลดลงจากส้ินไตรมาสแต่ก่อนตามทิศทางอตัราดอกเบี้ยนโยบายที่ลดจากร้อยละ 2.25 เป็นร้อย
ละ 2.00 ต่อปี ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบี้ยเงินใหกู้ย้มืระหวา่งธนาคารลดลงมาอยูท่ี่ร้อยละ 1.90 ต่อปี  
(รายงานเศรษฐกิจและการเงิน, 2557) 
 
ตำรำงที่ 1.1  ปริมาณเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย ์ 
             (หน่วย : ลา้นบาท) 

  ต.ค. 2556  พ.ย. 2556  ธ.ค. 2556  ม.ค. 2557  ก.พ. 2557  ม.ีค. 2557  

รวมเงินรับฝาก 10,834,377 11,032,239 11,050,116 11,094,270 11,256,328 11,206,105 

     จ่ายคืนเม่ือทวงถาม 485,910 526,530 531,029 467,269 518,210 541,786 

     ออมทรัพย ์ 4,995,741 5,120,936 5,134,870 5,294,166 5,393,190 5,380,755 

     ประจ า 5,343,906 5,373,069 5,367,509 5,312,614 5,316,839 5,231,018 

     บตัรเงินฝาก 8,819 11,704 16,708 20,221 28,089 52,546 

รวมเงินให้สินเช่ือ 11,760,831 11,931,672 12,036,152 11,946,416 12,035,001 12,105,505 
สัดส่วนสินเช่ือต่อเงิน
ฝาก (ร้อยละ) 108.55 108.15 108.92 107.68 106.92 108.03 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 
 จากตารางที่ 1.1 แสดงปริมาณเงินรับฝากของธนาคารพาณิชย ์ประกอบไปดว้ย การจ่ายคืน
เม่ือทวงถาม เงินฝากบญัชีออมทรัพย ์เงินฝากประจ า บตัรเงินฝาก พบว่าปริมาณเงินรับฝากรวมของ
ธนาคารพาณิชยล์ดลงจากเดือนกุมภาพนัธ์ที่ผ่านมา มีผลมาจากปริมาณการรับฝากประเภทออม
ทรัพย ์และประเภทฝากประจ ามีปริมาณลดลงจากเดือนก่อน ส่วนของการให้สินเช่ือของธนาคาร
พาณิชยใ์นเดือนมีนาคมมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จึงท าให้สัดส่วนสินเช่ือต่อเงินฝากเพิ่มขึ้นในเดือน
มีนาคม 
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 หากพจิารณาถึงความส าคญัของการออมในระดบัประเทศ จะพบว่าการออมถือเป็นเงินทุน
ที่ส าคญัต่อการลงทุนของประเทศ ซ่ึงเป็นรากฐานและปัจจยัส าคญัที่ก  าหนดการลงทุนให้เศรษฐกิจ
ของประเทศเจริญเติบโต สร้างเสถียรภาพและลดความผนัผวนทางเศรษฐกิจได ้ระดบัการออมมีการ
หดตวัมากกว่าการลงทุน (เหมือนขวญั รองเดช, 2556) มีผลมาจากภาวะหน้ีภาคครัวเรือนที่อยูใ่น
ระดบัสูงจึงเป็นสญัญาณวา่คนไทยก าลงัขาดแคลนเงินทุนเป็นอยา่งมาก    พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่
ในภาคครัวเรือนให้ความส าคญั และสนใจเลือกท าการออมโดยวิธีการฝากเงินผ่านทางธนาคาร
พาณิชยม์ากที่สุด เน่ืองจากมีความเส่ียงต ่า และไดรั้บผลตอบแทนเป็นอตัราดอกเบี้ย ซ่ึงจะขึ้นอยูก่บั
นโยบายของแต่ละธนาคาร พฤติกรรมผูบ้ริโภคก็มีส่วนส าคญัส าหรับการออม เช่น วตัถุประสงคใ์น
การออม ประเภทของการออม ระยะเวลาในการออม แนวโนม้การออมเงินในอนาคต นอกจากน้ียงั
มีปัจจยัต่างๆที่มีผลต่อการออม เช่น ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี
ส่งผลต่อปริมาณการฝากเงินในธนาคารพาณิชย ์ดังนั้นทางผูศ้ึกษาจึงต้องการศึกษาเร่ืองของ
พฤติกรรมการออมและปัจจยัที่มีผลต่อผูอ้อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผ่านธนาคาร
พาณิชย ์เพือ่ใหท้างภาคธนาคารสามารถน าขอ้มูลจากงานวิจยัไปวิเคราะห์วางแผนการส่งเสริมและ
การระดมเงิน พฒันากลยุทธ์ด้านการตลาดของธนาคารพาณิชย ์พฒันารูปแบบการออมเพื่อช่วย
เศรษฐกิจของประเทศใหเ้จริญเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 
 

วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 การศึกษามีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 

1. ศึกษาพฤติกรรมการออมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์
 

2. ศึกษาปัจจยัต่างๆ ที่มีความสมัพนัธต่์อผูอ้อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงิน
ผา่นธนาคารพาณิชย ์

 
 
 
 
 
 



 5 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

ทราบถึงข้อมูลทั่วไปของพฤติกรรมการออมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อผูอ้อมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์เพือ่ใหธ้นาคารพาณิชยน์ าขอ้มูลจากงานวิจยั
ไปวิเคราะห์วางแผนในการส่งเสริมความสามารถในด้านการออมเงิน และการระดมเงินเป็น
ประโยชน์ต่อธนาคารพาณิชยใ์นการน าไปพฒันากลยทุธด์า้นการตลาด พฒันารูปแบบการออมของ
ธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงินต่างๆในอนาคต  
 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตการศึกษา คือ จะศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจยัที่มีผล 
ต่อผูอ้อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 
 โดยมีขอบเขตดา้นประชากรเป็นกลุ่มตวัอยา่งประชาชนที่ใชบ้ริการบญัชีเงินฝากออมทรัพย์
และบญัชีเงินฝากประจ าผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์ ธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสินและธนาคารอ่ืนๆ ศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งประชาชน ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2557 จ านวน 400 ตวัอยา่ง ศึกษารวมถึงสถาบนัการเงิน
เฉพาะกิจ และธนาคารพาณิชยข์องไทย ไม่รวมสาขาธนาคารพาณิชยข์องต่างประเทศในประเทศ 
ไทย 
 

นิยำมศัพท์ 
 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจยัที่มีผลต่อผูอ้อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
ฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์มีค  านิยามศพัทท์ี่ส าคญัเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
 กำรออม หมายถึง รายไดเ้ม่ือหกัรายจ่ายแลว้จะมีส่วนซ่ึงเหลืออยู ่ส่วนของรายไดท้ี่เหลืออยู่
ซ่ึงไม่ไดถู้กใชส้อยออกไปน้ีเรียกวา่ เงินออม Incomes – Expenses = Savings โดยทัว่ไป การออมจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเม่ือบคุคลนั้นมีรายไดม้ากกวา่การจ่ายของเขา ทางที่จะเพิม่เงินออมใหแ้ก่บุคคล อาจท า 
ไดโ้ดยการพยายามหาทางเพิม่รายไดใ้หม้ากขึ้นดว้ยการท างานมากขึ้น ใชเ้วลาวา่งในการหารายได ้
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พิเศษหรือการปรับปรุงงานที่ท  าอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพมีรายไดสู้งขึ้น เป็นตน้ นอกจากนั้นการลด
รายจ่ายลงดว้ยการรู้จกัใชจ่้ายเท่าที่จ  าเป็น และเหมาะสมก็จะท าให้มีการออมเกิดขึ้นไดเ้หมือนกัน 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) 
 
 ภำคครัวเรือน หมายถึง บุคคลตั้งแต่หน่ึงคนขึ้นไปที่อยูร่วมกนัและบริโภคปัจจยัส่ีร่วมกนั 
โดยบุคคลเหล่านั้นอาจจะเป็นสามี ภรรยา หรือ บุคคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรืออาศยัอยู่
ร่วมกนัและมีการยกยอ่งบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นหวัหนา้ครัวเรือน (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2553) 

 
 ธนำคำรพำณชิย์ หมายถึง การประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถาม
หรือเม่ือส้ินระยะเวลาอันก าหนดไว ้และใช้ประโยชน์เงินนั้นในทางหน่ึงหรือหลายทาง เช่น ให้
สินเช่ือ ซ้ือขายตัว๋แลกเงิน หรือตราสารเปล่ียนมืออ่ืนใด ซ้ือขายเงินปริวรรตต่างประเทศ การ
ด าเนินงานของธนาคารพาณิชยเ์ปรียบเสมือนเป็นตวักลางทางการเงิน ท าหน้าที่รับฝากเงินและกูย้มื
เงินจากแหล่งต่างๆ ที่มีเงินเหลือมาให้กูย้มืต่อแก่ผูท้ี่ตอ้งการเงิน โดยธนาคารพาณิชยจ่์ายดอกเบี้ย
จ  านวนหน่ึงใหก้บัผูฝ้ากเงินและผูใ้หกู้แ้ละคิดดอกเบี้ยจากผูท้ี่กูย้มืเงินจากธนาคารพาณิชยใ์นอตัราที่
สูงกวา่ธนาคารไดร้ายไดจ้ากส่วนต่างของอตัราดอกเบี้ยส่วนต่างนั้น รายไดน้ี้ธนาคารน ามาใชเ้ป็น
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน เช่น เงินเดือน ค่าจา้ง ค่าอาคาร และวสัดุต่างๆ รายได้ส่วนที่เหลือ
หลงัจากการจ่ายค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีถือเป็นก าไรจากการประกอบการ ซ่ึงพจิารณาการด าเนินงานไดจ้าก
งบการเงินของธนาคารพาณิชย  ์(พระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย ,์ 2522) ในการศึกษาคร้ังน้ีจะ
รวมถึงสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ และศึกษาเฉพาะธนาคารพาณิชยท์ี่จดทะเบียนในประเทศไทย      
ไม่รวมสาขาธนาคารพาณิชยข์องต่างประเทศในประเทศไทย 
 

เงินฝำกออมทรัพย์ (Saving Deposit Account) หมายถึง เงินฝากประเภทน้ีเป็นเงินฝากที่
สนบัสนุนการออมของผูอ้อมรายยอ่ย ธนาคารจะไม่ก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่าที่จะรับฝากแต่ละคร้ัง 
หรือก าหนดไวต้  ่ามาก จึงเป็นบญัชีที่ผูอ้อมอาจน าเงินฝากไวแ้มว้่าจะเป็นเงินจ านวนเล็กน้อย บญัชี
เงินฝากประเภทออมทรัพยไ์ม่มีก าหนดเวลาของการรับฝากเหมือนเงินฝากประจ า ธนาคารให้
ดอกเบี้ ยส าหรับเงินที่ฝากคา้งไว  ้ แม้ว่าดอกเบี้ ยจะต ่ากว่าเงินฝากประจ า แต่เงินฝากประเภท         
ออมทรัพยใ์หค้วามสะดวกในการถอนเงินมากกวา่ (พระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย,์ 2522) 
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เงินฝำกประจ ำ (Time Deposit Account) หมายถึง เงินฝากที่ผูฝ้ากจะก าหนดระยะเวลาของ
การฝากไว ้เช่น เป็นเงินฝากระยะ 6 เดือน 1 ปี 2 ปี เป็นตน้ ปกติธนาคารจะก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่า
ที่ธนาคารจะรับฝากส าหรับการฝากแต่ละคร้ัง เงินฝากประเภทน้ีจะได้ดอกเบี้ ยสูงกว่าเงินฝาก
ประเภทอ่ืน เพราะเงินฝากที่มีระยะเวลาก าหนดแน่นอนและมีระยะเวลานานเป็นเงินที่ธนาคาร 
พาณิชยจ์ะน าไปหาผลประโยชน์ไดส้ะดวกกวา่เงินฝากประเภทอ่ืนไม่ตอ้งเผือ่เงินส ารองไวเ้พื่อถอน
มากเท่ากบัเงินฝากประเภทอ่ืน การถอนเงินฝากประเภทน้ีกบัธนาคารพาณิชยใ์นเมืองไทยนั้น ผูฝ้าก
อาจถอนไดเ้ม่ือตอ้งการไม่มีการก าหนดวา่ใหผู้ฝ้ากแจง้ล่วงหน้า แต่เม่ือผูฝ้ากขอถอนเงินก่อนที่เงิน
ฝากนั้นจะถึงก าหนดตามที่ตกลงท าสัญญาไวก้บัธนาคารเม่ือแรกฝาก  ธนาคารพาณิชยจ์ะหักลด
ดอกเบี้ยลงจากที่ไดต้กลงไวเ้ดิม (พระราชบญัญตัิการธนาคารพาณิชย,์ 2522) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่ มีผลต่อผู ้ออมในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์ผูศ้ึกษาไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด และ
ทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤติกรรมผูบ้ริโภค รวมไปถึงฤษฎีเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
พระราชบญัญติัคุม้ครองเงินฝาก ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบัการออม การออมระบบเศรษฐกิจไทยและ
วรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

แนวคดิและทฤษฎี  
 

แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
1. แนวคดิและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค (6 W 1 H) 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้หา การซ้ือ การใชก้าร
ประเมินผลการใชส้อยผลิตภณัฑแ์ละบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขาหรือการศึกษา
พฤติกรรมการตดัสินใจ และการกระท าของคนที่เก่ียวขอ้งกบัการซ้ือ การใชสิ้นคา้ การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หาหรือวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค เพือ่
ทราบถึงลกัษณะความตอ้งการของผูบ้ริโภค พฤติกรรมการซ้ือ และการใชข้องผูบ้ริโภคไดอ้ยา่ง 
เหมาะสม (ศิริวรรณ และคณะ , 2541) 
 
 ค าถามที่ใชใ้นการวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6 W และ 1 H ซ่ึงประกอบดว้ย WHO? 
WHAT? WHY? WHO? WHEN? WHERE? และ HOW? เพือ่หาค  าตอบ 7Os อนัประกอบดว้ย 
Occupants Objects Objectives Organization Occasions Outlets และ Operation ซ่ึงในการใชค้  าถาม  
7 ค าถาม เพือ่หาค  าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค มีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 2.1  การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) 
 

ค าถาม (6W 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7O) กลยุทธ์การตลาดที่เกีย่วข้อง 
1. ใครอยูใ่นตลาด 
เป้าหมาย (Who is in 
the target market ? ) 
 

ลกัษณะทางกลุ่มเป้าหมาย 
(Occupants) ทางดา้น 
1. ประชากรศาสตร์ 
2. ภูมิศาสตร์ 
3. จิตวทิยาหรือจิตวเิคราะห์ 
4. พฤติกรรมศาสตร์ 

กลยทุธก์ารตลาดประกอบดว้ย 
กลยทุธด์า้นผลิตภณัฑ ์ราคา 
การจดัจ าหน่ายและการส่งเสริม 
การตลาดที่เหมาะสมและสามารถ 
ตอบสนองความพงึพอใจของ 
กลุ่มเป้าหมายได ้
 

2. ผูบ้ริโภคซ้ืออะไร 
(What does the 
consumer buy? ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงที่ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ 
(Objects) ส่ิงที่ผูบ้ริโภค 
ตอ้งการจากผลิตภณัฑก์็คอื 
ตอ้งการคุณสมบตัิหรือ 
องคป์ระกอบของผลิตภณัฑ ์
(Product Component) และ 
ความแตกต่างที่เหนือกวา่คู ่
แข่งขนั (Competitive) 
 
 
 

กลยทุธด์า้นผลิตภณัฑ์
ประกอบดว้ย 
1. ผลิตภณัฑห์ลกั 
2. รูปลกัษณ์ผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่การ 
บรรจุภณัฑ ์ตราสินคา้รูปแบบ 
บริการคุณภาพลกัษณะนวตักรรม 
3. ผลิตภณัฑค์วบ 
4. ผลิตภณัฑท์ี่คาดหวงั 
5. ศกัยภาพผลิตภณัฑค์วาม 
แตกต่างทางการแข่งขนั 
(Competive Differentiation) 
ประกอบดว้ยความแตกต่างดา้น 
ผลิตภณัฑ ์บริการ พนกังานและ 
ภาพลกัษณ์ 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

ค าถาม (6W 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7O) กลยุทธ์การตลาดที่เกีย่วข้อง 
3. ท าไมผูบ้ริโภคจึง
ซ้ือ 
(Why does the 
consumer 
buy ?) 
 
 
 
 
 
 
 
 

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือ 
(Objectives) ผูบ้ริโภคซ้ือสินคา้ 
เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ 
ของเขาดา้นร่างกายและดา้น 
จิตวทิยาซ่ึงตอ้งศึกษาถึงปัจจยั 
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ 
1.ปัจจยัภายในหรือปัจจยัทาง 
จิตวทิยา 
2.ปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรม 
3.ปัจจยัเฉพาะบุคคล 
 

กลยทุธท์ี่ใชม้าก คือ 
1.กลยทุธด์า้นผลิตภณัฑ ์(Product 
Strategies) 
2.กลยทุธก์ารส่งเสริมการตลาด 
(Promotion Strategies) 
ประกอบดว้ยกลยทุธ ์
การโฆษณาการขายโดยใช้
พนกังานการส่งเสริมการขาย การ
ใหข้่าว การประชาสมัพนัธ์ 
3.กลยทุธด์า้นราคา (Price 
Strategies) 
4. กลยทุธก์ารจดัจ าหน่าย 

4. ใครมีส่วนร่วม 
ในการตดัสินใจซ้ือ  
(Who participates in 
the 
buying ?) 
 
 
5. ผูบ้ริโภคซ้ือเม่ือใด 
(When does the 
consumer buy ?) 
 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ 
(Organization) มีอิทธิพล 
ในการซ้ือประกอบดว้ย 
1. ผูริ้เร่ิม 2. ผูมี้อิทธิพล 
3. ผูต้ดัสินใจ 4. ผูซ้ื้อ 5. ผูใ้ช ้
 
 

โอกาสในการซ้ือ (Occasions) 
เช่น ช่วงเดือนใดของปีหรือ 
ช่วงฤดูกาลใดของปี ช่วงวนั 
ใดของเดือน โอกาสพเิศษหรือ
เทศกาลวนัส าคญัต่าง ๆ 

กลยทุธท์ี่ใชม้าก คือกลยทุธ ์
การโฆษณา และ (หรือ) กลยทุธ ์
การส่งเสริมการตลาด
(Advertising and Promotion 
Strategies) โดยใชก้ลุ่มผูมี้
อิทธิพล 
 

กลยทุธท์ี่ใชม้าก คือ กลยทุธก์าร 
ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) เช่น ท าการส่งเสริม 
การตลาดเม่ือใด จึงสอดคลอ้ง 
กบัโอกาสในการซ้ือ 
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ตารางที่ 2.1  (ต่อ) 
 

ค าถาม (6W 1H) ค าตอบที่ต้องการทราบ (7O) กลยุทธ์การตลาดที่เกีย่วข้อง 
6. ผูบ้ริโภคซ้ือที่ไหน 
(Where does the 
consumer buy) 
 
 
 

7. ผูบ้ริโภคซ้ือ 
อยา่งไร.(How does 
the consumer buy?) 

ช่องทาง หรือแหล่ง (Outlets) 
ที่ผูบ้ริโภคไปท าการซ้ือเช่น 
หา้งสรรพสินคา้ ซุปเปอร์ มาร์เก็ต 
ร้านขายของช า สยามสแควร์ ฯลฯ 
 
 

ขั้นตอนการตดัสินใจซ้ือ 
(Operation)ประกอบดว้ย 
1. การรับรู้ปัญหา 
2. การคน้หาขอ้มูล 
3. การประเมินผลทางเลือก 
4. ตดัสินใจ 
5. ความรู้สึกภายหลงัการซ้ือ 

กลยทุธช่์องทางการจดัจ าหน่าย 
(Distribution Channel Strategies) 
บริษทัน าผลิตภณัฑสู่์ตลาด
เป้าหมาย โดยพจิารณาวา่จะผา่น
คนกลางอยา่งไร 
 

กลยทุธท์ี่ใชม้ากคือกลยทุธ์
ส่งเสริมการตลาด (Promotion 
Strategies) ประกอบดว้ยการ
โฆษณาการขายโดย ใชพ้นกังาน
ขาย การส่งเสริมการขาย การให้
ข่าว และการประชาสมัพนัธ ์
การตลาดทางตรงเช่น พนกังาน
ขาย จะก าหนดวตัถุประสงคใ์น
การขายใหส้อดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจซ้ือ 

 
2. แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 
 ส่วนประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix หรือ 7Ps) 
 

กลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ (Marketing Mix 7Ps) ที่มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกของผูบ้ริโภค ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ (Product) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ปัจจยัดา้น
การจดัจ าหน่าย (Place) ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ
(Process) ปัจจยัดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ (People) ปัจจยัดา้นการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ (Physical and Presentation) โดยส่วนประกอบทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั และเท่าเทียมกนั
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ขึ้นอยูก่บัผูบ้ริหารจะวางกลยทุธโ์ดยเนน้น ้ าหนกัที่ปัจจยัใดมากกว่าเพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของตลาดเป้าหมาย (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2547) 
 

2.1 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง ส่ิงใดส่ิงหน่ึงที่ถูกน าเสนอสู่ตลาด เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และสร้างคุณค่า (Value) และสนองความตอ้งการของลูกคา้ให้
เกิดความพึงพอใจให้เกิดขึ้น โดยผลิตภณัฑท์ี่เสนอขายแก่ลูกคา้ตอ้งมีคุณประโยชน์หลกั (Core 
Benefit) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าคาดหวงั  (Expected Product) หรือเกินความคาดหวงั
(Augmented Product) รวมถึงการน าเสนอผลิตภณัฑ์ที่มีศกัยภาพ  (Potential Product) เพื่อ
ความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต ผลิตภณัฑท์ี่น าเสนอขายอาจมีตวัตนหรือไม่มีตวัตนก็ได้
ผลิตภณัฑจึ์งประกอบดว้ยสินคา้ บริการ ความคิด สถานที่ องคก์ร หรือบุคคล 
 

2.2 ปัจจัยด้านราคา (Price) หมายถึง ตน้ทุนของสินคา้ที่ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ตอ้งจ่ายกบั
สินคา้หรือบริการนั้นๆ การก าหนดราคาสินคา้เกิดจากการตั้งเป้าหมายทางการคา้ว่าตอ้งการก าไร 
ตอ้งการขยายส่วนครองตลาด ตอ้งการต่อสูก้บัคู่แข่งขนัหรือเป้าหมายอ่ืน การตั้งราคาตอ้งไดรั้บการ
ยอมรับจากตลาดเป้าหมาย และสูก้บัคู่แข่งไดร้วมถึงเวลาความพยายามในการใชค้วามคิด และการ
ก่อพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งจ่ายพร้อมราคาสินคา้ที่เป็นตวัเงิน 
 

2.3 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง กระบวนการท างานที่จะท าให้สินคา้หรือ
บริการไปสู่ตลาดเพื่อให้ผูบ้ริโภคไดบ้ริโภคสินคา้หรือบริการตามที่ตอ้งการ โดยตอ้งพิจารณาถึง
องคก์ารต่างๆ และท าเลที่ตั้งเพือ่ใหอ้ยูใ่นพื้นที่ที่เขา้ถึงลูกคา้ได ้หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซ่ึง
ประกอบดว้ยสถาบนัและกิจกรรมที่ใชเ้พือ่เคล่ือนยา้ยผลิตภณัฑแ์ละบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด
หรือผูบ้ริโภค ให้เป็นที่พอใจและประทบัใจของลูกคา้ ปัจจุบนัเทคโนโลยเีจริญขึ้น การส่งสินคา้
และบริการก็ง่ายขึ้นส าหรับทั้งผูผ้ลิตและส าหรับลูกคา้ 

 
2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  (Promotion) หมายถึง กิจกรรมสนับสนุนให้

กระบวนการส่ือสารทางการตลาดให้แน่ใจว่าตลาดและผูบ้ริโภคเขา้ใจและให้คุณค่าในส่ิงที่ผูข้าย
เสนอโดยมีเคร่ืองมือที่ส าคญั 4 ชนิด คือ 

 
2.4.1 การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการส่งเสริมการตลาดที่ดี
ที่สุด แต่มีค่าใชจ่้ายสูงที่สุด 
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2.4.2 การโฆษณา (Advertising) เป็นการส่ือโฆษณาประเภทต่างๆ ให้เขา้ถึง     
ผูบ้ริโภคกลุ่มใหญ่เหมาะกบัสินคา้ที่ตอ้งการตลาดกวา้ง 
 
2.4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นการใชส่ื้อโฆษณาประเภทต่างๆ 
ใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคใหเ้กิดความตอ้งการในตวัสินคา้ 
 
2.4.4 การเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็น
กิจกรรมที่เนน้วตัถุประสงคก์ารใหบ้ริการแก่สังคมเพื่อเสริมภาพพจน์ หรือชดเชย 
เบี่ยงเบนความรู้สึกของผูบ้ริโภคต่อตวัผลิตภณัฑ ์

 
2.5 ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ  (Process) หมายถึงขั้นตอนในการจดัจ าหน่าย

ผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ ซ่ึงจะตอ้งถูกตอ้ง รวดเร็ว เป็นที่พอใจและประทบัใจในความรู้สึกของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นการอาศยักระบวนการบางอยา่งเพือ่จดัส่งผลิตภณัฑห์รือบริการให้กบัลูกคา้ เพื่อให้
เกิดความแตกต่าง 
 

2.6 ปัจจัยด้านบุคลากรผู้ให้บริการ (People) หมายถึง ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์
ทั้งหมดซ่ึงหมายรวมถึงทั้ง ลูกคา้ บุคลากรที่จ  าหน่าย และบุคคลที่ให้บริการหลงัการขายบุคลากรผู ้
ใหบ้ริการจ าเป็นตอ้งคดัเลือก ใหก้ารฝึกอบรม และมีส่ิงจูงใจ เพือ่ท  าให้สามารถสร้างความพึงพอใจ
และเกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขนั 

 
2.7 ปัจจัยด้านการสร้างและการน าเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 

Presentation) หมายถึง การแสดงให้เห็นคุณภาพของบริการโดยผ่านการใชห้ลกัฐานที่มองเห็นได้
เช่น การสร้างสภาพแวดลอ้มของสถานที่ขององคก์ร การออกแบบตกแต่ง การแบ่งส่วนหรือแผนก
ของพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองมือและเคร่ืองใชต่้างๆ ที่ใชใ้นการใหบ้ริการที่สามารถดึงดูดใจลูกคา้
เพื่อให้ลูกคา้มองเห็นภาพลักษณ์หรือคุณค่าของบริการที่ส่งมอบและที่เหนือกว่าคู่แข่งได้อย่าง
ชดัเจน 
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3. พระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก 
 
สาระส าคญัของพระราชบัญญัติคุ้มครองเงินฝาก 
 

การบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก นบัเป็นการน าระบบการคุม้ครองเงิน
ฝากที่เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกบันานาประเทศมาใชโ้ดยก าหนดกลไกต่าง ๆ ในการคุม้ครองเงินฝาก
อย่างเป็นระบบ โดยมีหลักการส าคญัคือคุม้ครองผูฝ้ากให้ได้รับเงินฝากคืนโดยเร็วในกรณีที่มี
สถาบนัการเงินลม้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูฝ้ากรายยอ่ยที่เป็นผูฝ้ากส่วนใหญ่ในระบบที่มีเงินฝากไม่เกิน
วงเงินคุม้ครอง เพื่อไม่ให้ผูฝ้ากไดรั้บผลกระทบเม่ือสถาบนัการเงินแห่งใดแห่งหน่ึงมีปัญหาการ
ก าหนดจ านวนเงินคุม้ครองไวช้ดัเจนจะบรรเทาความต่ืนตระหนกเม่ือมีข่าวเก่ียวกบัสถาบนัการเงิน 
กล่าวคือ ผูฝ้ากไม่มีความจ าเป็นตอ้งเร่งถอนเงินซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาขาดความเช่ือมั่น
ลุกลามต่อเน่ืองในลกัษณะลูกโซ่ไปสู่สถาบนัการเงินอ่ืน นอกจากน้ีการคุม้ครองเงินฝากเป็นการ
เสริมสร้างความเช่ือมัน่ของประชาชนต่อระบบสถาบนัการเงิน อนัจะเป็นการสนับสนุนการออม
เงินในประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคง และความมีเสถียรภาพของระบบสถาบนัการเงินใน
ภาพรวม ทั้งน้ี ในกรณีที่มีสถาบนัการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาตเงินที่ใชใ้นการจ่ายคืน ผูฝ้ากจะมา
จากเงินกองทุนคุม้ครองเงินฝากที่สถาบนัการเงินน าส่งมาสะสมไวด้งันั้น จึงจะไม่เป็นภาระทางการ
คลังของภาครัฐในการน าเงินภาษีมาใช้จ่ายคืนผูฝ้าก (พระราชบญัญติัสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก, 
2551) 
 

การคุม้ครองผูฝ้ากเงินตามที่ก  าหนดไวใ้น พ.ร.บ.ฯ เป็นการคุม้ครองผูฝ้ากแต่ละรายในแต่
ละสถาบนัการเงินในจ านวนเงินไม่เกิน 1 ลา้นบาท ส่วนเงินฝากที่เกิน 1 ลา้นบาท ผูฝ้ากสามารถ
ขอรับคืนไดจ้ากกองทรัพยสิ์นของสถาบนัการเงิน   อยา่งไรก็ตาม เพื่อให้ผูฝ้ากเงินและสถาบนั
การเงินไดมี้เวลาในการปรับตวั กฎหมายไดก้ าหนดบทเฉพาะกาลให้ทยอยลดจ านวนเงินคุม้ครอง
เงินฝากจากคุม้ครอง เตม็จ านวน เป็นไม่เกิน 100 ลา้นบาท 50 ลา้นบาท และ 10 ลา้นบาท ในปีที่ 2 ปี
ที่ 3 และปีที่ 4 นบัแต่กฎหมายมีผลบงัคบัใชต้ามล าดบั จนกระทัง่เหลือวงเงินคุม้ครองไม่เกิน 1 ลา้น
บาท ในปีที่ 5 (11 สิงหาคม  2555 เป็นตน้ไป) อย่างไรก็ดีวิกฤตการณ์ทางการเงินในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นในช่วงปลาย ปี 2551 ได้ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศต่างๆ ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทย คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเม่ือวนัที่   28 ตุลาคม 2551 
เห็นชอบใหเ้พิม่วงเงินคุม้ครองเป็นเตม็จ านวนจนถึงวนัที่ 10 สิงหาคม 2554 และเป็นไม่เกิน 50 ลา้น
บาท ในช่วง 11 สิงหาคม 2554 ถึง 10 สิงหาคม 2555 เพือ่เป็นการป้องกนัผลกระทบไวล่้วงหน้าโดย



 15 

เสริมสร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัผูฝ้ากเงิน และรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยเฉพาะในส่วนที่
เก่ียวขอ้งกบัการเคล่ือนยา้ยเงินตราระหว่างประเทศ ซ่ึงพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินฝากที่
ไดรั้บการคุม้ครองเพิม่ขึ้นดงักล่าว ไดล้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัที่ 15 มิถุนายน 2552  

 
อยา่งไรก็ดี เม่ือวนัที่  26 มิถุนายน 2555 ครม.มีมติให้ขยายระยะเวลาคุม้ครองเงินฝาก

จ านวน 50 ลา้นบาท ออกไปจนถึงวนัที่ 10 สิงหาคม 2558 และปรับวงเงินคุม้ครองเป็น 25 ลา้นบาท 
ระหวา่ง 11 สิงหาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2559 และ 1 ลา้นบาท ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป 
โดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินฝากที่ไดรั้บการคุม้ครองใหม่ดงักล่าวไดล้งประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เม่ือวนัที่ 28 กนัยายน 2555 (พระราชบญัญตัิสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก, 2551) 

 
ตารางที่ 2.2  วงเงินคุม้ครองตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนเงินฝากที่ไดรั้บการคุม้ครองเป็น    
                     การทัว่ไป พ.ศ. 2555  
 

ระยะเวลาที่สถาบันการเงินปิดกิจการ จ านวนเงิน 

11 สิงหาคม 2555 - 10 สิงหาคม 2558 ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 
11 สิงหาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 25 ลา้นบาท 

11 สิงหาคม 2559 เป็นตน้ไป ไม่เกิน 1 ลา้นบาท 
ที่มา: สถาบนัคุม้ครองเงินฝาก 
 

ผูฝ้ากที่มีเงินฝากจ านวนเกินวงเงินจ่ายคืนดงักล่าว จะได้รับเงินคืนเพิ่มเติมจากการช าระ
บญัชีสถาบนัการเงินที่ปิดกิจการ 

 
เงินฝากที่คุม้ครองสถาบนัให้ความคุม้ครองเงินฝากสกุลเงินบาทของบญัชีเงินฝากภายใน 

ประเทศ ดงัน้ี บญัชีเงินฝากกระแสรายวนั บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์สะสมทรัพย ์เผื่อเรียก หรือบญัชี
เงินฝากในท านองเดียวกนัที่เรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนที่ตอ้งจ่ายคืนเม่ือทวงถาม บญัชีเงินฝากจ่ายคืนเม่ือ
ส้ินระยะเวลา บตัรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และบญัชีเงินฝากที่เรียกช่ือเป็นอยา่งอ่ืนที่สถาบนัการเงิน
รับฝากจากประชาชนหรือบุคคลใดโดยมีความผกูพนัที่จะตอ้งจ่ายคืนแก่ผูฝ้าก  
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      ทั้งน้ี ไม่รวมเงินฝากในบญัชีเงินบาทของบุคคลที่มีถ่ินที่อยูน่อกประเทศตามกฎหมายว่า 
ดว้ยการควบคุมการแลกเปล่ียนเงิน เงินฝากที่มีอนุพนัธแ์ฝง และเงินฝากระหวา่งสถาบนัการเงิน  

 
สถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัท

เครดิตฟองซิเอร์ จ านวน 38 แห่ง อยูภ่ายใตร้ะบบคุม้ครองเงินฝากโดยอตัโนมติั อยา่งไรก็ดี หาก
ต่อไปจะขยายความคุม้ครองไปยงัธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งขึ้น ก็สามารถกระท าได้โดย   
การตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

 
การติดตามฐานะและการด าเนินงานของสถาบนัการเงิน สถาบนัมีหน้าที่ติดตามฐานะและ

การด าเนินงานของสถาบนัการเงิน โดยจะไม่ด าเนินการซ ้ าซ้อนกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
(ธปท.) ที่ท  าหน้าที่หน่วยงานก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน ในการน้ี   ธปท. และสถาบนัสามารถ
แลกเปล่ียนขอ้มูลเก่ียวกับสถาบนัการเงินระหว่างกัน อย่างไรก็ดี กฎหมายก าหนดให้สถาบนั          
มีอ านาจสั่งการให้สถาบนัการเงินยื่นรายงานลับได้เพื่อประโยชน์ในการติดตามฐานะ และการ
ด าเนินงาน และในกรณีที่สถาบนัการเงินใดประสบปัญหาและ ธปท. สัง่ควบคุมสถาบนัจะเสนอช่ือ
บุคคลเพือ่เขา้ร่วมเป็นกรรมการควบคุม  

 
การจ่ายคืนเงินฝาก เม่ือสถาบนัการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต กฎหมายก าหนดให้สถาบนั

ประกาศใหผู้ฝ้ากมายืน่ขอรับเงินภายใน  40 วนั นับแต่วนัที่สถาบนัการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
โดยผูฝ้ากมีเวลาในการยืน่ขอรับเงินภายใน 90 วนั นบัแต่วนัประกาศ ซ่ึงสถาบนัอาจขยายระยะเวลา
ไดอี้กไม่เกิน 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกิน 90 วนั เม่ือผูฝ้ากยืน่ค  าขอแลว้สถาบนัตอ้งจ่ายเงินให้ผูฝ้ากภายใน 
30 วนั ซ่ึงการที่กฎหมายก าหนดระยะเวลาการจ่ายคืนผูฝ้ากไวอ้ย่างชัดเจน ก็เพื่อให้ผูฝ้ากเกิด      
ความมัน่ใจวา่หากสถาบนัการเงินถูกเพกิถอนใบอนุญาต แลว้จะไดรั้บเงินฝากคืนอยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ี 
เม่ือจ่ายคืนผูฝ้ากเงินแล้ว สถาบนัจะเขา้สวมสิทธิของผูฝ้ากเงินเพื่อขอรับช าระเงินคืนจากกอง
ทรัพยสิ์นของสถาบนัการเงินโดยจะมีบุริมสิทธิเหนือเจา้หน้ีสามญัอ่ืน  
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การช าระบญัชี กฎหมายก าหนดให้สถาบนัเป็นผูช้  าระบญัชีสถาบนัการเงินที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาต โดยสถาบนัจะเขา้จดัการสินทรัพย ์หน้ีสิน และภาระผูกพนัของสถาบนัการเงินที่ถูกปิด
นั้น เพือ่ช าระหน้ีแก่สถาบนัส าหรับเงินที่จ่ายคืนผูฝ้ากไปแลว้หลงัจ่ายคืนเงินแก่เจา้หน้ีอ่ืนในล าดบัที่
มีบุริมสิทธิเหนือกวา่ และหากมีเงินเหลือสถาบนัอาจน าเงินมาเฉล่ียคืนใหแ้ก่เจา้หน้ีสามญัซ่ึงรวมถึง 
ผูฝ้ากที่มีเงินฝากในส่วนที่เกินกว่าจ  านวนที่ไดรั้บการคุม้ครองด้วยก่อนที่สถาบนัจะยืน่ค  าร้องต่อ
ศาลขอใหส้ัง่ใหส้ถาบนัการเงินนั้นลม้ละลาย  

 
เงินกองทุนคุม้ครองเงินฝาก เงินที่สถาบนัน ามาใชจ่้ายคืนผูฝ้ากเงินนั้น เป็นเงินที่สถาบนั

การเงินสมาชิกน าส่งเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝากตามอัตราที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกา ซ่ึง
กฎหมายก าหนดไวว้่าอตัราดงักล่าวตอ้งไม่เกินร้อยละ 1 ต่อปีของยอดเงินฝากถัว่เฉล่ียของบญัชีที่
ไดรั้บการคุม้ครองตามช่วงเวลาที่คณะกรรมการก าหนด ปัจจุบนัก าหนดอตัราเงินน าส่งไวท้ี่ร้อยละ
0.4 ต่อปี ทั้งน้ี หลงัจากการช าระบญัชีสถาบนัการเงินที่ถูกเพกิถอนใบอนุญาตแลว้ สถาบนัจะไดรั้บ
ช าระคืนส าหรับเงินที่จ่ายคืนผูฝ้ากไปแลว้ ซ่ึงจะส่งคืนเขา้กองทุนคุม้ครองเงินฝาก  

 
  การที่ประเทศไทยมีระบบคุม้ครองเงินฝากที่เป็นสากลและมีการก าหนดจ านวนวงเงิน การ
จ่ายคืนผูฝ้ากไวช้ดัเจนจะท าใหผู้ฝ้ากเงินมีความระมดัระวงัในการฝากเงิน และใหค้วามส าคญัในการ
ติดตามฐานะ และผลการด าเนินงานของสถาบนัการเงินมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นการสร้างวินัยทาง
การเงิน รวมทั้งเสริมสร้างเสถียรภาพและความมัน่คงให้กบัระบบสถาบนัการเงิน ซ่ึงจะส่งผลดีต่อ
ระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม นอกจากน้ี วงเงินคุม้ครองที่ก  าหนดไว้
จ  านวน 1 ลา้นบาท (ตั้งแต่ปีที่  5 นับจากวนัที่กฎหมายมีผลบงัคบัใชค้ือ วนัที่ 11 สิงหาคม 2555    
เป็นตน้ไป) ครอบคลุมจ านวนรายผูฝ้ากไดก้ว่าร้อยละ  98 ของจ านวนผูฝ้ากทั้งระบบให้ไดรั้บเงิน
ฝากคืนหากมีสถาบนัการเงินถูกเพิกถอนใบอนุญาต เป็นกลไกส าคญัในการดูแลผูฝ้ากรายยอ่ยซ่ึง
เป็นผูฝ้ากส่วนใหญ่ในระบบสถาบนัการเงิน  
 

มาตรฐานสากลของระบบคุม้ครองเงินฝาก  การคุม้ครองเงินฝากเป็นระบบที่สร้างขึ้น
เพื่อให้ความคุม้ครองแก่ผูฝ้ากเงินในสถาบนัการเงิน โดยเฉพาะผูฝ้ากรายย่อยซ่ึงอาจไม่สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทางการเงินได้อย่างเพียงพอ ในกรณีที่สถาบันการเงินซ่ึงอยู่ภายใตค้วาม
คุม้ครองประสบปัญหา และถูกปิดกิจการระบบคุม้ครองเงินฝากจะท าหนา้ที่จ่ายคืนเงินผูฝ้ากภายใน
วงเงินและระยะเวลาที่ก  าหนดช่วยบรรเทาความต่ืนตระหนกัของผูฝ้ากเงิน ซ่ึงน าไปสู่การเสริมสร้าง
เสถียรภาพของระบบสถาบนัการเงิน  



 18 

  แนวคิดในการน าระบบประกนัเงินฝากหรือคุม้ครองเงินฝากมาใชใ้นบางประเทศเกิดขึ้น
ภายหลงัจากการเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงิน เน่ืองจากการมีสถาบนัประกันเงินฝากจะเป็นการ
เสริมสร้างความมัน่ใจใหก้บัผูฝ้าก โดยการรับประกนัวา่จะจ่ายคืนเงินจ านวนหน่ึงแก่ผูฝ้ากในกรณีที่
สถาบนัการเงินประสบปัญหาและตอ้งเลิกกิจการ ทั้งน้ี สถาบนัประกนัเงินฝากในแต่ละประเทศอาจ
มีบทบาทและอ านาจหนา้ที่แตกต่างกนัไป สถาบนัประกนัเงินฝากบางประเทศจะท าหน้าที่เพียงการ
จ่ายคืนเงินใหผู้ฝ้ากเงิน ขณะที่สถาบนัประกนัเงินฝากบางประเทศท าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือทาง
การเงนิแก่สถาบนัการเงินที่ประสบปัญหารวมถึงก ากบัตรวจสอบสถาบนัการเงิน 
 
      วกิฤตการณ์ทางการเงินคร้ังร้ายแรงที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี  2551 ไดต้อกย  ้าถึงความส าคญั
ของระบบประกนัเงินฝากที่มีส่วนในการช่วยผอ่นคลายสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงมากเกินกว่าที่เป็น 
กล่าวคือ การที่ประเทศต่างๆ ไดน้ ามาตรการให้ความคุม้ครองผูฝ้ากเงินเต็มจ านวนหรือมีการปรับ
เพิม่วงเงินคุม้ครองเป็นการชัว่คราวเพือ่ช่วยบรรเทาความต่ืนตระหนกของประชาชนไม่ให้รีบเร่งไป
ถอนเงินจนสถาบนัการเงินเกิดปัญหาสภาพคล่องลุกลามต่อเน่ือง เป็นการสร้างความเช่ือมัน่ของ
ประชาชนต่อระบบสถาบนัการเงิน และเสริมสร้างความมัน่คงและเสถียรภาพของระบบสถาบนั
การเงินในภาพรวม  
 
      ในช่วงกลางปี 2552 สมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศ (International 
Association of Deposit Insurers : IADI) และ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) 
ได้ร่วมกันจัดท าและเผยแพร่หลักการส าคญัของระบบประกันเงินฝากที่มีประสิทธิผล (Core 
Principles for Effective Deposit Insurance Systems : Core Principles) โดยพฒันามาจาก
ประสบการณ์จริง ซ่ึงสามารถน าไปประยกุต์ใชก้ับสถาบนัประกันเงินฝากในประเทศที่มีบริบท
แตกต่างกนัได ้ เพื่อสร้างบรรทดัฐานสากลให้สถาบนัประกนัเงินฝากในประเทศต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วย
เพิม่ประสิทธิผลของระบบประกนัเงินฝาก Core Principles น้ี ถือเป็นการวางหลกัเกณฑม์าตรฐาน
กลางของระบบประกนัเงินฝาก เพื่อใชเ้ป็นกรอบแนวทางด าเนินการส าหรับประเทศที่ตอ้งการน า
ระบบประกันเงินฝากมาใช้ หรือประเทศที่ตอ้งการปรับปรุงระบบประกนัเงินฝากของตนให้มี
ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลดียิง่ขึ้น ทั้งน้ี ประเทศต่าง ๆ สามารถก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน
ของระบบประกนัเงินฝากของตนใหแ้ตกต่างจากหลกัการสากลของระบบประกนัเงินฝากได ้เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและการเงินในแต่ละประเทศ  
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4. แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออม 
 
 ความหมายของการออม 
 
 การออม คือ รายไดเ้ม่ือหกัรายจ่ายแลว้จะมีส่วนซ่ึงเหลืออยู ่ ส่วนของรายไดท้ี่เหลืออยูซ่ึ่ง
ไม่ไดถู้กใชส้อยออกไปน้ีเรียกวา่เงินออม (สุขใจ น ้ าผดุ, 2545:185) 
 
   Income – Expenses = Savings 
 
 การออมทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ส่วนของรายได้ที่ไม่ได้มีการน ามาใช้จ่ายบริโภค
อุปโภคและน าเงินจ านวนนั้นไปลงทุนเพือ่เพิม่ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ เช่น การลงทุนดว้ยตนเอง
หรือการน าเงินที่ท  าการออมไปลงทุนโดยระบบการเงินของประเทศ หรือสถาบนัการเงินเพื่อก่อให ้
เกิดเพิม่ผลผลิตในระบบเศรษฐกิจ เช่น เงินฝากในระบบธนาคารพาณิชย ์หรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ 
เช่น บริษทัเงินทุน บริษทัเครดิตฟองซิเอร์ บริษทัประกนัชีวิต การซ้ือหุ้นในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นตน้ ซ่ึงเงินที่ท  าการออมน้ีจะหมุนเวยีนอยูใ่นระบบเศรษฐกิจส่วนรวม โดยสถาบนั
การเงินที่รับฝากเงินดังกล่าวจะน าเงินที่รับฝากไปให้กูย้มื โดยผูท้ี่กู ้ยมืก็จะน าเงินมาลงทุนด าเนิน
ธุรกิจ เช่น ซ้ือปัจจยัการผลิตต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้ไปที่เจา้ของปัจจยัการผลิตนั้นๆ ซ่ึงการ
หมุนเวยีนของการออมในที่น้ีจะมีลกัษณะเป็นวงจรต่อๆไปต่างจากการเก็บเงินไวท้ี่ตนเองเพยีงอยา่ง
เดียวโดยไม่น ามาใช้จ่าย ซ่ึงท าให้จ  านวนเงินดังกล่าวออกจากระบบเศรษฐกิจโดยไม่ได้มีการ
หมุนเวยีนในระบบเศรษฐกิจ 
 
ทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายได้สมบูรณ์ (Absolute Income Hypothesis) 

 
อธิบายถึงความสมัพนัธเ์บื้องตน้ระหวา่งรายไดห้ลงัหกัภาษ ี (Disposable Income; Yd) กบั 

การบริโภค โดยความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นความสมัพนัธใ์นเชิงบวก กล่าวคอื เม่ือรายไดเ้พิม่ขึ้น การ 
บริโภคจะเพิม่ขึ้นดว้ย แต่การบริโภคจะเพิม่ขึ้นไม่เท่ากบัการเพิม่ขึ้นของรายได ้ดงันั้น จึงมีผลท าให้
ส่วนแตกต่างระหวา่งรายไดก้บัการบริโภคจะยิง่มากขึ้นหรือการออมและความโนม้เอียงในการออม
เฉล่ียเพิม่ขึ้นนัน่เอง  
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สมการการบริโภค ตามแนวคิดของ John Maynard Keynes มีดงัน้ี 
 

C  =  a + bY; a>0 ; 0<b<1 
 

S  =  Y - (a + bY) 
 

โดย  C  คือ การบริโภคที่แทจ้ริง 
 

Y  คือ รายไดสุ้ทธิที่สามารถใชจ่้ายไดจ้ริง 
 

b  คือ ความโนม้เอียงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ยและถูกสมมุติวา่คงที่ขณะ  
                   ใดขณะหน่ึง  

 
โดย –a แสดงระดบัการบริโภคเพื่อยงัชีพ และสัมประสิทธ์ิ 1 - b คือความโน้มเอียงหน่วย

สุดทา้ยในการออม 
 
สาระส าคญัของทฤษฎีน้ี ท าใหเ้ราทราบวา่เม่ือรายไดเ้พิม่ขึ้นจะท าใหร้ะดบัการออมเพิม่ขึ้น 

ดว้ยหรือระดบัรายไดแ้ปรผนัตรงกบัระดบัการออม 
 

ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตกับการออม (Life-Cycle Theory of Consumption) 
 

 ทฤษฎีวฏัจกัรชีวิตกบัการออม (life cycle theory of consumption) เป็นทฤษฎีที่พฒันาขึ้น
โดยนักเศรษฐศาสตร์หลายท่าน เช่น Albert Ando and Franco Modigliani และ Richard Brumberg 
(1963) โดยได้ร่วมกันเสนอแนวคิดว่าระดับการบริโภคมิได้ขึ้นอยู่กับระดบัรายได้ในงวดเวลา
ปัจจุบนัเท่านั้น แต่ยงัขึ้นอยูก่บัรายไดท้ี่คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตอีกดว้ย โดยมีสมมุติฐานในเร่ือง
ของการกระจายรายไดแ้ละการบริโภคของบุคคลในวงจรชีวิต กล่าวคือในช่วงอายนุ้อย บุคคลยงัมี
รายได้ต  ่า มีระดับการบริโภคสูงกว่ารายได้ มีการออมเป็นลบ แต่เม่ือบุคคลที่มีอายุมากขึ้ น             
(อยูใ่นช่วงวยักลางคน) เขาจะมีรายไดสู้งขึ้น มีระดบัรายไดสู้งกว่าระดบัการบริโภคท าให้สามารถ
ออมทรัพยไ์ด ้เม่ือเขา้สู่วยัสูงอายรุายไดข้องบุคคลจะลดลงในขณะที่การบริโภคยงัสูงอยู ่บุคคลจะ
กลบัมามีการออมเป็นลบอีกคร้ัง 
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ภาพที่ 2.1 การบริโภคตามวฎัจกัรชีวติ 
 

จากรูปที่ 2 . 1  จะไดเ้ห็นวา่ในช่วงชีวติของบุคคลขณะทีมี่อายนุอ้ย จะมีระดบัรายไดอ้ยูใ่น
ระดบัต ่า และจะมีรายไดสู้งขึ้นเม่ือมีอายมุากขึ้น ต่อมาเม่ือเขา้สู่วยัสูงอายกุ็จะกลบัมีรายไดล้ดลงอีก
คร้ัง การกระจายรายไดต้ลอดช่วงอายขุยัจึงมีลกัษณะเป็นไปตามเสน้ yy ส่วนปริมาณการใชจ่้ายเพือ่
การบริโภคของบุคคลจะสูงขึ้นเป็นล าดบัตามอายขุยั โดยมีลกัษณะของการกระจายปริมาณการใช้
จ่ายเพือ่การบริโภคตามเสน้ cc เม่ือท าการเปรียบเทียบกนัระหวา่งเสน้ yy และ cc แลว้ จะพบวา่
ในช่วงตน้ของชีวติ บุคคลจะมีรายไดไ้ม่เพยีงพอต่อการบริโภค ดงันั้นบุคคลจึงตอ้งประพฤติตนเป็น
ผูก่้อหน้ี ต่อมาในช่วงกลางของชีวติจึงจะเร่ิมที่จะมีรายไดเ้หลือจ่ายจนสามารถชดใชห้น้ีเดิมได ้และ 
เก็บเงินสะสมไวส้ าหรับช่วงปลายของชีวติ เงินสะสมส่วนน้ีก็คือส่วนของเงินออมนัน่เอง 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการถือเงินของบุคคล 
 
เน่ืองจาก ทฤษฎีความตอ้งการถือเงินของ John Maynard Kenyes เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึง

วตัถุประสงคข์องการถือเงินของประชาชนทัว่ไป สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ ความตอ้งการ
ถือเงินเพือ่ใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั ความตอ้งการถือเงินเพื่อใชจ่้ายเม่ือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ไดค้าดคิด
ไวล่้วงหนา้ และความตอ้งการถือเงินเพือ่แสวงหาก าไร  
 

1. ความต้องการถือเงินเพ่ือจับจ่ายใช้สอย (Transaction Demand for money) เป็นความ 
ตอ้งการถือเงินจ านวนหน่ึงเพือ่ใชจ่้ายในกิจวตัรประจ าวนั โดยที่ความตอ้งการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใช้
สอยน้ีจะขึ้นอยูก่บั 2 กรณี ไดแ้ก่ 
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1.1 รายได้ประชาชาติ ความตอ้งการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใช้สอยจะแปรผนัไปใน
ทิศทางเดียวกับรายไดป้ระชาชาติ หารายได้ประชาชาติเพิ่มมากขึ้นเท่าไร จะ
ส่งผลใหค้วามตอ้งการถือเงินเพือ่จบัจ่ายใชส้อบของแต่ละบุคคลมากขึ้นเท่านั้น 
หรือสามารถเขียนเป็นสมการ ไดด้งัน้ี 

 
Lt  = kY 

 
โดยที่ Lt คือ ปริมาณเงินที่ตอ้งการถือไวเ้พือ่จบัจ่ายใชส้อย 
 

   Y คือ รายได ้
 

1.2 อัตราดอกเบี้ย ความตอ้งการถือเงินเพื่อจับจ่ายใช้สอยจะแปรผนัในทิศทาง
ตรงกันขา้มกบัอัตราดอกเบี้ ย หากอตัราดอกเบี้ ยสูงขึ้นเท่าไร จะยิง่ท  าให้ความ
ตอ้งการถือเงินเพือ่จบัจ่ายใชส้อยยิง่ลดลงเท่านั้น เพราะเน่ืองจากเงินจ านวนน้ีจะ
ถูกน ามาแปรเป็นการถือหลกัทรัพยห์รือลงทุนมากขึ้น ความตอ้งการถือเงินจะ
ขึ้นอยูก่บัอตัราดอกเบี้ย เม่ืออตัราดอกเบี้ยอยูใ่นระดบัสูง หรือสามารถเขียนเป็น
สมการได ้ดงัน้ี 

 
Lt  = f (Y , r) 
 

โดยที่ Lt คือ ปริมาณเงินที่ตอ้งการถือไวเ้พือ่จบัจ่ายใชส้อย 
 

   Y คือ รายได ้
 
   r คือ อตัราดอกเบี้ย 

 
2. ความต้องการถือเงินเพ่ือใช้ยามฉุกเฉิน (Precautionary Demand for money) เน่ืองจาก 

ความไม่แน่นอนเก่ียวกับรายรับและรายจ่ายที่จะเกิดขึ้ นในอนาคตตามทศันะของเคนส์ ความ
ตอ้งการถือเงินเพือ่เอาไวใ้ชจ่้ายที่เกิดขึ้นโดยกะทนัหัน เช่น เกิดอาการเจ็บไข ้หรืออุบติัเหตุ ดงันั้น 
ความตอ้งการถือเงินเพือ่ส ารองไวย้ามฉุกเฉินจะมีความสมัพนัธไ์ปในทางเดียวกนักบัรายได ้
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3. ความต้องการถือเงินเพ่ือเก็งก าไร (Speculative Demand for money)    ประชาชนจะถือ 
เงินจ านวนหน่ึงไวเ้พื่อซ้ือหรือลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของเงินหรือเพิ่ม
รายไดใ้หแ้ก่ตนเอง โดยความตอ้งการถือเงินเพือ่เก็งก าไรจะแปรผนัตรงกนัขา้มกบัอตัราดอกเบี้ย  

 
การออมกับอัตราดอกเบีย้ 
 
จากที่กล่าวมาขา้งตน้จะเป็นการพจิารณาถึงความสมัพนัธร์ะหวา่งการออมและระดบัรายได้

เป็นหลกั อยา่งไรก็ตามนอกจากระดบัรายไดแ้ลว้ ตามทฤษฎีอตัราดอกเบี้ยก็สามารถส่งผลกระทบ
ต่อปริมาณการออมได ้ โดยอัตราดอกเบี้ยที่แทจ้ริงที่เป็นบวกจะเป็นส่ิงจูงใจให้ผูอ้อมท าการออม 
นอกจากน้ีอตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริงที่สูงขึ้นก็เป็นส่ิงจูงใจให้ผูอ้อมท าการออมมากขึ้น เส้นการออมที่
แทจ้ริงจึงมีลกัษณะเป็นเส้นชนัขึ้นจากซ้ายไปขวา และมีค่าความชนัเป็นบวก แสดงว่าการออมที่
แท้จริงผนัแปรไปในทิศทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ ยที่แท้จริง ฟังก์ชันการออมตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ของส านกัคลาสสิค แสดงไดด้งัน้ี 

 
S  =  S ( r ) 

 
โดย S คือ การออมที่แทจ้ริง 

 
r คือ อตัราดอกเบี้ยที่แทจ้ริงหรือที่เป็นตวัเงินหกัดว้ยอตัราเงินเฟ้อ 

 
นอกจากระดบัรายไดข้องประชาชนและอตัราดอกเบี้ยแลว้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกที่สามารถ

ส่งผลกระทบต่อการออมได ้ 
 

แนวคดิเกี่ยวกับปัจจัยที่ส าคญัในการออม 
 
1. ผลตอบแทนที่ผู้ออมได้รับจากการออม หมายความ วา่ถา้ยิง่ผลตอบแทนในการออม 

เพิม่มากขึ้นเท่าใด ก็จะเป็นส่ิงดึงดูดใจใหบุ้คคลมีการออมเพิม่มากขึ้นเท่านั้น เช่น ในภาวะที่รัฐบาล 
ก าหนดใหธ้นาคารพาณิชยท์ุกแห่งลดอตัราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าทุกประเภทลง ทั้งยงัเก็บภาษีเงิน
ไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝากอีก จึงท าใหร้ะดบัเงินออมของธนาคารพาณิชยมี์แนวโนม้ลดลงเป็นอยา่ง 
มาก 
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2. มูลค่าของอ านาจซ้ือของเงินในปัจจุบัน ผูอ้อมจะตดัสินใจท าการออมมากขึ้นภายหลงั
จากการพจิารณาถึงอ านาจซ้ือของเงินที่มีอยูใ่นปัจจุบนัวา่จะมีความแตกต่างจากมูลค่าของเงินตราใน 
อนาคต หมายความวา่จ านวนเงิน 1 บาท ซ้ือสินคา้และบริการไดใ้นจ านวนใกลเ้คียง หรือเท่ากบัการ
ใชเ้งิน 1 บาทซ้ือสินคา้หรือบริการในอีก 2-3 ปีขา้งหน้าหรือมากกว่านั้น ในทางตรงกนัขา้มถา้ท่าน
วา่การเก็บเงินออมไวโ้ดยไม่ยอมซ้ือสินคา้ขณะน้ี ท่านอาจจะสูญเสียความพอใจที่ควรไดรั้บจากการ
ซ้ือสินคา้ในปัจจุบนัมากกว่าผลตอบแทนที่ไดรั้บจากการออม ทั้งยงัเสียเวลาคอยที่จะซ้ือสินคา้ใน
อนาคตที่อาจมีราคาสูงมากกวา่อตัราผลตอบแทนที่ไดรั้บอีกดว้ย    ดงันั้นถา้ท่านพอใจที่จะซ้ือสินคา้ 
ในวนัน้ีมากกวา่การหวงัผลตอบแทนที่จะไดรั้บเพิม่ขึ้นในอนาคตทา่นก็จะมีการออมลดลง 

 
3. รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ ผูท้ี่มีรายไดค้งที่แน่นอนเป็นประจ าทุกเดือนในจ านวนที่ไม่สูง

มากนกั เช่น ขา้ราชการ พนกังานรัฐวสิาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชนระดบัต ่า จ านวนเงินออมที่กนั
ไวอ้าจเป็นเพยีงจ านวนนอ้ยตามอตัราส่วนของรายไดท้ี่มีอยู ่ซ่ึงต่างจากจ านวนเงินออมของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงหรือนักการเมืองที่จะมีเงินเหลือออมได้มากกว่า นอกจากนั้น การเปล่ียนแปลงรายได้
เน่ืองจากการเล่ือนต าแหน่ง การโยกยา้ยงานการถูกปลดออกจากต าแหน่งหน้าที่การงาน ที่มีผลต่อ
ระดบัการออมเช่นกนั คือ อาจท าใหมี้การออมเพิม่มากขึ้น หรือลดลงไปจากระดบัเดิมได ้ดงันั้นใน
ระหวา่งที่ท่านมีรายไดม้ากกวา่ปกติ     หรือในขณะที่ท่านมีความสามารถหารายไดไ้ดอ้ยูจึ่งควรจะมี  
การออมไวเ้พือ่ป้องกนัปัญหาทางการเงินอนัอาจเกิดขึ้นไดด้งักล่าวแลว้ 

 
4. ความแน่นอนของจ านวนรายได้ในอนาคตหลังการเกษียณอายุ ถา้ผูมี้รายไดทุ้กคนทราบ

ไดแ้น่นอนวา่เม่ือใดก็ตามที่ท่านไม่มีความสามารถหารายไดไ้ดอี้กต่อไป ท่านก็จะไม่มีปัญหาทาง
การเงินเกิดขึ้นหรือถา้มีก็ไม่ใช่ปัญหาที่รุนแรงมากนัก เน่ืองจากหน่วยงานที่ท่านเคยท างานอยู่มี
นโยบายช่วยเหลือท่านในวยัชราหลังเกษียณอายุหรือภายหลังออกจากงานก่อนก าหนด เช่น 
นโยบายการใหบ้  านาญ บ าเหน็จ เงินชดเชย เป็นตน้ ดงันั้นผูอ้อมอาจมีการออมลดลงเพื่อกนัเงินไว้
ใชจ่้ายมากขึ้นโดยไม่ท าให้จ  านวนเงินรวมในอนาคตกระทบกระเทือนแต่ประการใด เงินออมควร
เก็บรักษาอยา่งไรจึงจะปลอดภยั การเก็บเงินไวก้บัตนเองยอ่มไม่ปลอดภยัและเป็นการสูญเสียรายได้
ที่ควรจะไดรั้บ ดงันั้นเงินออมควรเก็บรักษาไวใ้นที่ปลอดภยัและมีรายไดด้ว้ยโดยการฝากสถาบนั
การเงินบางแห่งไว ้เช่น ธนาคารพาณิชย ์ธนาคารออมสิน สหกรณ์ออมทรัพย ์หรืออาจเก็บออมใน
รูปของการซ้ือหลกัทรัพยห์รือตราสารฯที่มีความมัน่คงก่อให้เกิดรายได ้และสามารถเปล่ียนมาเป็น
เงินสดไดง่้ายมาถือไว ้เช่น การซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล สลากออมสิน พนัธบตัรออมทรัพยต่์างๆ ตัว๋
สญัญาของบริษทัเงินทุนที่มัน่คงหรือซ้ือหุน้บริษทัที่มัน่คงถือไว ้ฯลฯ 



 25 

5. การออมระบบเศรษฐกิจไทย 
 

เงินออมถือเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคญัของประเทศในการน าพฒันาเศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นรากฐาน
ที่ส าคญัในการก าหนดการลงทุนใหเ้ศรษฐกิจของประเทศไทยเจริญเติบโต สร้างเสถียรภาพและลด
ความผนัผวนทางเศรษฐกิจได ้เน่ืองจากการออมในระดบัสูงจะท าให้ประเทศไม่ตอ้งพึ่งพาเงินทุน
จากต่างประเทศ    แมเ้ศรษฐกิจจะถดถอยก็สามารถพึ่งพาเงินออกภายในประเทศได ้ท าใหเ้ศรษฐกิจ 
ของประเทศพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 

การออมกับสถาบันการเงินของไทย 
 

 ระบบสถาบนัการเงินในประเทศไทยประกอบด้วยสถาบันการเงินหลายประเภท เช่น 
ธนาคารพาณิชยซ่ึ์งรวมถึงบริษทัเงินทุน การศึกษาในคร้ังน้ีศึกษาในด้านของการฝากเงินผ่าน
ธนาคารพาณิชยข์องประเทศไทย ธนาคารเป็นกลไกส าคญัยิง่ในการระดมเงินออม ซ่ึงเงินออมจะ
เป็นแรงขบัเคล่ือนส าคญัที่ท  าให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตและมีเสถียรภาพ ทั้งน้ีระบบ
สถาบนัการเงินที่มีประสิทธิภาพ     จะช่วยส่งเสริมหนา้ที่ของระบบการเงินใหส้ามารถด าเนินไปได ้
อยา่งราบร่ืน 
 
 ธนาคารพาณิชย ์เป็นตวักลางในการระดมเงินฝากจากผูฝ้ากเงิน ธนาคารพาณิชยแ์บ่ง
ออกเป็น ธนาคารพาณิชยเ์ตม็รูปแบบ ธนาคารพาณิชยเ์พื่อรายยอ่ย ธนาคารพาณิชยท์ี่เป็นบริษทัลูก
ของธนาคารต่างประเทศ และสาขาธนาคารพาณิชยต่์างประเทศ การออมของธนาคารพาณิชยจ์ะอยู่
ในรูปแบบของการฝากเงินใน  3 ลกัษณะ  คือ  เงินฝากออมทรัพย ์(Saving Deposit)   เงินฝากประจ า  
(Time Deposit) และบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั (Current Account) 
 

รายช่ือธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย ปัจจุบนัมีทั้งหมด 14 ธนาคาร ไดแ้ก่ 
 

1. ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั(มหาชน) 
 
2. ธนาคารกรุงไทย จ ากดั(มหาชน) 

 
3. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั(มหาชน) 
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4. ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั(มหาชน) 

 
5. ธนาคารเกียรตินาคิน จ  ากดั(มหาชน) 

 
6. ธนาคารซีไอเอ็มบไีทย จ ากดั(มหาชน) 

 
7. ธนาคารทหารไทย จ ากดั(มหาชน) 

 
8. ธนาคารทิสโก ้จ  ากดั(มหาชน) 

 
9. ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั(มหาชน) 

 
10. ธนาคารธนชาต จ ากดั(มหาชน) 

 
11. ธนาคารยโูอบี จ  ากดั(มหาชน) 

 
12. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั(มหาชน) 

 
13. ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ  ากดั(มหาชน) 

 
14. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ  ากดั(มหาชน) 

 
รายช่ือสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ ปัจจุบนัมีทั้งหมด 8 ธนาคาร ไดแ้ก่ 
 

1. ธนาคารพฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย 
 

2. ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

3. ธนาคารเพือ่การส่งออกและน าเขา้แห่งประเทศไทย 
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4. ธนาคารออมสิน 

 
5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

 
6. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

 
7. บรรษทัตลาดรองสินเช่ือที่อยูอ่าศยั 

 
8. บรรษทัประกนัสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดยอ่ม 

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย 
 

รูปแบบการออม 
 

 การฝากเงินในปัจจุบนัมีการฝากหลากหลายรูปแบบมีทั้งระยะสั้น ระยะยาว อีกทั้งสถาบนั
การเงินแต่ละแห่งมีความแตกต่างกนัทั้งในเร่ืองของรูปแบบการฝากเงิน ระยะเวลาในการฝากเงิน 
และอตัราดอกเบี้ย โดยส่วนใหญ่การรับฝากเงินของธนาคารพาณิชยจ์ะอยูใ่นรูปแบบของ 3 ลกัษณะ 
คือ เงินฝากออมทรัพย ์(Saving Deposit) เงินฝากประจ า (Time Deposit) และบญัชีเงินฝากกระแส
รายวนั (Current Account) (ชนานาถ จินตกสิกรรม, 2556) 
 

1. เงินฝากออมทรัพย์ (Saving Deposit Account) เป็นบญัชีที่เหมาะส าหรับผูอ้อมราย 
ยอ่ยเน่ืองจากไม่มีการก าหนดยอดเงินฝากขั้นต ่า หรือก าหนดระยะเวลาในการรับฝาก เป็นบญัชีที่มี
ความคล่องตวัในการเบิกถอน ในส่วนของอตัราดอกเบี้ยธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเป็นรายวนั แต่จะ
สะสมยอดไวแ้ละจ่ายใหก้บัผูฝ้ากปีละ 2 คร้ัง โดยจ่ายตอนส้ินเดือนมิถุนายน และส้ินเดือนธนัวาคม
ของทุกปี ส่วนบญัชีที่มียอดเงินฝากในบญัชีสูงมากๆ และมียอดดอกเบี้ยที่ไดรั้บเกิน 200,000 บาท 
โดยรวมจากทุกธนาคารในหน่ึงปี ผูฝ้ากตอ้งเสียภาษีบนดอกเบี้ยที่ไดรั้บในอตัราร้อยละ 15 ต่อปี 
(กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
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2. เงินฝากประจ า (Time Deposit Account) เป็นบญัชีที่เหมาะส าหรับการออมแบบมี 
ก าหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น ระยะเวลาฝาก 3, 6, เดือน 1 ปี เป็นตน้ โดยปกติในการฝากแต่ละคร้ัง
ธนาคารจะก าหนดจ านวนขั้นต ่าไวป้ระมาณ 1,000 - 5,000 บาท และบญัชีเงินฝากประจ าจะไดรั้บ
ดอกเบี้ยสูงกวา่เงินฝากออมทรัพยเ์พราะเป็นเงินฝากที่มีระยะนาน ท าให้ธนาคารสามารถน าไปหา
ผลประโยชน์ไดส้ะดวกกวา่เงินฝากประเภทอ่ืน แต่ดอกเบี้ยที่ไดรั้บตอ้งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 15 
ต่อปี (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) เวน้แต่จะเขา้ขอ้ยกเวน้ในการถอนเงินผูฝ้ากสามารถถอนเม่ือไหร่ก็
ได้แต่ในกรณีที่ถอนก่อนก าหนด ผูฝ้ากอาจไม่ได้รับดอกเบี้ ยหรือไม่รับดอกเบี้ ยน้อยลงแล้วแต่
เง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด 

 
3. เงินฝากกระแสรายวัน หรือบัญชีเดินสะพัด (Current Account) เป็นบญัชีที่มีความ 

คล่องตวัสูง สามารถเบิกถอนหรือโอนใหแ้ก่บุคคลอ่ืนไดโ้ดยการสั่งจ่ายเช็ค จึงเหมาะส าหรับธุรกิจ
หรือนกัลงทุนที่ตอ้งการความสะดวก ปกติธนาคารจะไม่ใหด้อกเบี้ยส าหรับเงินฝากประเภทน้ีเพราะ
ถือวา่บญัชีน้ีใหป้ระโยชน์ทางออ้มที่ไม่เป็นตวัเงินกบัผูฝ้าก 
 

นอกจากน้ีผูฝ้ากยงัสามารถขอเปิดวงเงินเบิกเกินบญัชี O/D บนบญัชีน้ีได ้โดยผูกู้จ้ะใชเ้งิน
เม่ือใดก็ไดต้ามที่ตอ้งการ และธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเฉพาะส่วนที่เจา้ของบญัชีเบิกเกินบญัชีเฉพาะ
วนัที่มีการเบิกเกินบญัชีจริงเท่านั้น 

 
4. เงินฝากปลอดภาษี   ปกติการไดรั้บดอกเบี้ยฝากจากธนาคารจะถูกหกัภาษีในอตัราร้อย  

ละ 15 ต่อปี ซ่ึงจากนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้งส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น โดย
กรมสรรพากรไดอ้อกประกาศจ านวน 2 ฉบบั คือฉบบัที่ 137 เร่ืองยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ย
เงินฝากประจ า และฉบบัที่ 181 เร่ืองยกเวน้ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย ์
ซ่ึงนโยบายน้ีท าให้ธนาคารต่างๆมีบญัชีเงินฝากแบบปลอดภาษีน้ีเป็นจ านวนมาก และมีอัตรา
ดอกเบี้ยพเิศษที่ไดม้ากกวา่ปกติและมีเง่ือนไขการฝากที่แตกต่างกนัไปในแต่ละธนาคาร ซ่ึงเป็นอีก
ช่องทางส าหรับการออมเงินที่ไดรั้บผลตอบแทนที่มากขึ้นของลูกคา้ทัว่ๆไป โดยเราสามารถมีบญัชี
น้ีไดเ้พยีงคนละ 1 บญัชีเท่านั้น ถา้ตอ้งการไปฝากบญัชีปลอดภาษีที่ธนาคารแห่งอ่ืนจะตอ้งปิดบญัชี
เงินฝากปลอดภาษีที่ธนาคารแห่งเดิมเสียก่อน 
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5. ต๋ัวแลกเงิน (Bill of Exchange) ตัว๋แลกเงินน้ีจะเป็นการฝากเงินในรูปแบบที่ให้ธนาคาร 
กูโ้ดยเรา (ในฐานะเจา้หน้ี) ซ้ือตัว๋แลกเงินของธนาคารพาณิชยซ่ึ์งโดยปกติจะออกมาเพื่อระดมเงิน
ฝากจากประชาชนเป็นการทัว่ไป หรือจากนกัลงทุนสถาบนัหรือจากผูล้งทุนรายใหญ่ ทั้งน้ี โดยปกติ
ผูฝ้ากจะตอ้งท าการเปิดบญัชีออมทรัพยคู์่ไปดว้ยเพื่อรับโอนเงินตน้ และดอกเบี้ยจากบญัชีตัว๋แลก
เงินเม่ือถึงวนัครบก าหนด ในการจ่ายดอกเบี้ยมีทั้งแบบตามก าหนดระยะเวลาและแบบรายเดือน 
หรือตามเง่ือนไขที่ธนาคารก าหนด ปัจจุบันความนิยมของตั๋วแลกเงินส าหรับผูฝ้ากเงินบุคคล
ธรรมดาอยา่งพวกเราจะนอ้ยลงเร่ือยๆ เพราะผูฝ้ากเงินไม่ไดรั้บการคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงิน
ฝาก และธนาคารผูอ้อกตัว๋แลกเงินมกัก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่าในการซ้ือค่อนขา้งสูง หรือบางทีบาง
ธนาคารก็ไม่มีการออกจ าหน่ายตัว๋แลกเงินแล้ว นอกจากน้ีในช่วงหลังๆมาน้ี กลต.ก็เร่ิมเขา้มา
ควบคุมและออกกฎในการออกตัว๋แลกเงินมากขึ้นท าใหก้ารออกยุง่ยากและมีค่าใชจ่้ายมากขึ้นเร่ือยๆ 
 

6. สลากออมทรัพย์ เป็นรูปแบบหน่ึงของการออมทรัพยท์ี่ค่อนขา้งเป็นที่นิยม  เพราะนอก 
จากจะได้รับดอกเบี้ ยตามอัตราที่ก  าหนดแลว้ยงัมีสิทธิลุ้นรางวลัต่างๆ ตามที่ธนาคารก าหนดทุก
เดือนจนกวา่จะครบก าหนดอายขุองสลาก โดยผูฝ้ากมีสิทธิในการรับเงินตน้และดอกเบี้ยคืนเม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาที่ก  าหนด ซ่ึงโดยปกติจะมีระยะเวลาประมาณ 3 - 5 ปี ทั้งน้ีโดยปกติการฝากเงิน
ประเภทน้ีจะมีให้บริการที่ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เท่านั้น 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

กรัณฑรัตน์ ดวงใจสืบ (2555) ไดศ้ึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในประเทศไทย 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัการออมของครัวเรือนในประเทศไทย  ขอบเขต 
ศึกษาถึงขอ้มูลทัว่ไป พฤติกรรมและปัจจยัการออมของครัวเรือน รวบรวมแบบสอบถามโดยทาง
ส านกังานสถิติแห่งชาติ 2553 มีจ  านวน 5,500 ครัวเรือน วิธีการศึกษา ใชส้ถิติเชิงพรรณนา น าเสนอ
วธีิการแจกแจงค่าสถิติความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ไคสแควร์ สหสมัพนัธแ์ละการถดถอย  

 
ผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายมุากกว่า 50 ปี การศึกษา

อยูใ่นระดบัต ่ากวา่หรือเท่ากบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรหรือประมง มีสมาชิกในครัวเรือน
จ านวน 1 - 3 คน มีรายไดอ้ยูร่ะหว่าง 10,001 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่จะมีจ านวนหน้ีสินมากกว่า 
100,000 บาท จะนิยมออมเงินด้วยวิธีการฝากธนาคาร สถาบนัการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย ์
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วตัถุประสงคข์องการออมส่วนใหญ่นิยมออมเงินเพื่อเก็บไวใ้ชเ้วลาเจ็บป่วยหรือชรา ขอ้เสนอแนะ 
ตอ้งการใหค้รัวเรือนมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น อนัดบัแรกเพิ่มระดบัการออมของครัวเรือน ภาครัฐ
ตอ้งมีการด าเนินงานในระยะยาวเพื่อให้ครัวเรือนเห็นความส าคัญในการออม และส่งเสริมให้เงิน
ออมเขา้มาสู่ในระบบซ่ึงท าใหเ้กิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่งเตม็ที่ การศึกษาในคร้ังน้ีไดน้ า
แนวคิดเร่ืองของทฤษฎีวฏัจกัรชีวติกบัการออม มาปรับใชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี 
 
 จุฑาธิบดิ์  ฤกษ์สันทัด (2555) ได้ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงาน
บริษทัเอกชนและขา้ราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ออม ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการออม และปัจจยัก าหนดการออม ขอบเขต ศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน  400 ตวัอย่าง ตั้งแต่วนัที่ 1 - 29 กุมภาพนัธ์ 2555 วิธี
การศึกษา ใชแ้บบสอบถามโดยวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง แบบโควตา การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้
สถิติพรรณนาวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ พฤติกรรมการออม ใชว้ิธีหาค่าเฉล่ีย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชส้ถิติไคสแควร์เพือ่ทดสอบสมมติฐานและน าเสนอผลในเชิง
เปรียบเทียบ 
 

ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทัเอกชนและขา้ราชการที่มีการออมเงินส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อาย ุ20 - 30 ปี สถานภาพโสด และไม่มีผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู พนักงานเอกชนมีรายได้เฉล่ีย
อยูใ่นช่วง 20,001 – 25,000 บาท ส่วนขา้ราชการมีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 15,001 – 20,000 บาท ดา้น
รายจ่ายพนักงานเอกชนมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท ขา้ราชการมีรายจ่ายเฉล่ียต ่า
กวา่พนกังานบริษทัเอกชน โดยมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 10,000 บาท ดา้นพฤติกรรมการออม
พบวา่ทั้งพนกังานเอกชนและขา้ราชการไม่มีการวางแผนการออม คือ ไม่มีการก าหนดไวแ้น่นอน
ในแต่ละเดือนแต่จะออมตามเงินที่เหลือ มีจ  านวนเงินออมเฉล่ียนต่อเดือน 1,000 – 5,000 บาท และมี
วตัถุประสงคก์ารออม คือ เก็บไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน ดา้นรูปแบบการออมส่วนใหญ่ออมประเภทเงิน
ฝากออมทรัพย์ และมีแนวโน้มการออมในอนาคตเพิ่มขึ้ น ด้านปัจจัยก าหนดการออมจะให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นระดบัรายไดม้ากที่สุด การศึกษาในคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดเร่ืองของทฤษฎีการ
ออมกับสถาบนัการเงิน รูปแบบการออม แนวคิดเร่ืองของวิธีการด าเนินการศึกษา มาปรับใชใ้น
งานวจิยัฉบบัน้ี 
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ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนาและคณะ (2552) ไดศ้ึกษารูปแบบการออมและแนวทางส่งเสริมการ
ออม ส าหรับประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 4 จงัหวดั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
สภาพเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรมการออม หน่วยงานและองคก์รทั้งภาครัฐ เอกชน นโยบาย
ของรัฐและของจงัหวดั วิเคราะห์หาตน้แบบการออมที่ดีที่สุด ขอบเขต กลุ่มตวัอย่างในจงัหวดั
อุบลราชธานี และจงัหวดันครราชสีมา จงัหวดัละ 500 ครัวเรือน จงัหวดัยโสธร และจงัหวดัชยัภูมิ 
จงัหวดัละ 400 ครัวเรือน สุ่มเก็บขอ้มูลกระจายครอบคลุมพื้นที่หมู่บา้นละ 20 ครัวเรือน วิธี
การศึกษา ใชแ้บบสอบถาม ร่วมกับการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณ์เชิงลึก In-depth 
Interview การสนทนากลุ่ม Focus Group และการจดัประชุมสมัมนา)  
 

ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนมีทรัพยสิ์นเป็นอสังหาริมทรัพย  ์ หน้ีเป็นกองทุนเงินล้าน 
รูปแบบการออมในกรมธรรม ์ประกนัชีวติ มีวธีิการออมดว้ยการเก็บออมหลงัจากไดรั้บเงินจากการ
ประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นการออมรายเดือน เงินที่ออมส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ร้อยละ 6 - 15 ของรายได ้
เป้าหมายของการออมเพื่อใช้จ่ายยามเจ็บป่วย จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กับ
รูปแบบการออมทุกรูปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย การออมเงินในครอบครัวที่มี
จ  านวนสมาชิก 4-6 คนมีการออมสูงกวา่ครอบครัวขนาดอ่ืนๆ ขอ้เสนอแนะ หาวธีิส่งเสริมการออมที่
เหมาะสมกบัอาชีพ พฒันาเครือข่ายและสนับสนุนกลุ่มการออม ควรมีการศึกษาเพื่อหารูปแบบที่
เหมาะสมในการออม พฒันากลุ่มการออมให้มีความเขม้แข็ง การศึกษาในคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดเร่ือง
ของทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายไดส้มบูรณ์ มาปรับใชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี 
 

โสภา เหมืองหม้อ (2552) ได้ศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือนผา่นธนาคารพาณิชย ์โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่การศึกษาลกัษณะและโครงสร้างการออมของ
ประเทศไทยผ่านธนาคารพาณิชย ์ตวัแปรทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออม รูปแบบการออมภาค
ครัวเรือน และแนวโนม้การออมของครัวเรือน ขอบเขต ใชข้อ้มูลทุติยภูมิรายไตรมาส เป็นระยะเวลา 
40 ไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2542 จนถึงไตรมาสสุดทา้ยของปี พ.ศ. 2551 จากส านัก
นโยบายการออมและการลงทุน ธนาคารแห่งประเทศไทย วิธีการศึกษา โครงสร้างการออมศึกษา
เชิงพรรณาการ ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ท าโดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีโคอินทิเกรชัน่ 
และวธีิเออเรอร์เรคชัน่ แนวโนม้ของการออม ท าโดยการสร้างสมการก าลงัสองนอ้ยที่สุด  
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ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้างการออมพบว่าดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป รายไดป้ระจ าชาติ
และจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับดัชนีราคา
ผูบ้ริโภคทัว่ไป แต่มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางเดียวกนักบัรายไดป้ระชาชาติและจ านวนสาขาของ
ธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการ
ออม พบว่าปัจจยัด้านรายได้ประชาชนมีผลต่อการออมภาคครัวเรือนมากที่สุด ส่วนการศึกษา
แนวโนม้ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชยใ์นปี     พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 พบว่าปริมาณเงินฝากของ
ภาคครัวเรือนผ่านธนาคารพาณิชยมี์แนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอ้เสนอแนะ ควรส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายไดเ้พิ่มขึ้น การเพิ่มสาขาของธนาคารพาณิชยถื์อเป็นการเพิ่มโอกาสของประชาชนในการฝาก
เงินการศึกษาในคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดในภาพรวม มาปรับใชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี 
 

สัมฤทธ์ิ อัมพรทิวาทิพย์ (2550) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการออมลูกคา้รายใหญ่ ของธนาคาร
พาณิชย ์ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมลูกคา้
รายใหญ่ ของธนาคารพาณิชย ์ขอบเขต เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากบุคคลที่มีเงินออมรวม
ทุกประเภทตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป จ านวน 200 ราย ดว้ยวธีิการก าหนดสัดส่วนจากบุคคลที่มีเงิน
ออมที่ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 แห่ง คือ ธนาคารกรุงเทพ กรุงไทย กสิกรไทย ไทยพาณิชย ์และ
ทหารไทย วธีิการศึกษา ใชค้่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
 

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ36 – 45 ปี สถานภาพสมรส 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 
30,000 บาท มีพฤติกรรมการออมร้อยละ 10 - 20 ของรายได ้วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความมัน่คง
ให้กบัตวัเอง โดยใชว้ิธีฝากเงินกบัสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพย ์และรับทราบขอ้มูลข่าวสาร
การฝากเงินมาจากพนกังานธนาคาร ส่ิงกระตุน้ทางการตลาดให้ความส าคญัดา้นราคาในระดบัมาก
ที่สุด ในเร่ืองอตัราดอกเบี้ยพเิศษ รองลงมาดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย ในเร่ืองท าเลที่ตั้งอยูใ่กล้
ที่บา้น/ที่ท  างานมีความสะดวก ดา้นส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองพนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ มารยาท 
และให้บริการที่ดี และด้านอ่ืนๆ ในเร่ืองความมั่นคงของเงินออม และด้านผลิตภณัฑ์ ในเร่ือง
ช่ือเสียงหรือภายลกัษณ์ของสถานบนัการเงิน ขอ้เสนอแนะ ควรพฒันาผลิตภณัฑก์ารฝากเงินให้มี
ความหลากหลาย ควรอ านวยความสะดวกให้กบัลูกคา้ที่ใชบ้ริการ ควรให้ค  าแนะน าผลิตภณัฑก์าร
ออมใหเ้หมาะกบัความตอ้งการและพฤติกรรมของลูกคา้ การศึกษาในคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดเร่ืองของ
แบบสอบถามและการวเิคราะห์แบบสอบถาม มาปรับใชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี 
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รุ่งนภา ศรีธัญญะโชติ (2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของ
ประชาชน กรณี ศึกษาผู ้บริหารศูนย์การขาย บริษัทไทยประกันชีวิตจ ากัด  สาขาธนบุ รี 
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต และแนวทางในการส่งเสริมการออมของประชาชน 
ขอบเขต ประชากรที่ศึกษาคือผูบ้ริหารศูนยก์ารขายบริษทั ไทยประกนัชีวิต จ ากัด สาขาธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาจากประชากรทั้งหมด จ านวน 197 คน วิธีการศึกษา ด าเนินการเก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าความถ่ีและร้อยละดา้นขอ้มูลทัว่ไปและขอ้มูล
เก่ียวกบัพฤติกรรมการออม วิเคราะห์ปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออมโดยสถิติไคว ์
สแควร์ (Chi-square)  
 

ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการออม มีความถ่ีในการออมทุก 6 เดือน ปริมาณการออมต่อ
ปีอยูร่ะหวา่ง 50,000-100,000 บาท มีการวางแผนการออมไวล่้วงหนา้ ออมเพือ่ใชจ่้ายในอนาคตเพื่อ
ใชจ่้ายยามฉุกเฉิน, เจ็บป่วย, ชรา วิธีการออมโดยการท าประกนัชีวิต ดา้นปัจจยัทางดา้นการศึกษา 
รายได้รวม จ านวนคนในอุปการะ ภาระหน้ีสิน  อัตราเงินเฟ้อในอนาคต มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการออม แต่เร่ืองของอตัราผลตอบแทนจากการออมไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมใน
การออมของผูบ้ริหารศูนยก์ารขาย ขอ้เสนอแนะ ควรมีการจดัสรรรายไดข้องบุคคลออกเป็นส่วนๆ
ให้ชดัเจน มีการควบคุมบริหารรายจ่ายของบุคคลให้มีประสิทธิภาพ ควรวางแผนการออมเพื่อให้
เกิดประสิทธิผลในแผนการออมตามเป้าหมาย การศึกษาในคร้ังน้ีได้น าแนวคิดเร่ืองของการ
วเิคราะห์แบบสอบถาม มาปรับใชใ้นงานวจิยัฉบบัน้ี 
 

วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัที่มีผลต่อการออมในระบบธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือนในระบบ
ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย และศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออม ทั้งประเภทเงินฝาก
ออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ า โดยอาศยัสมการถดถอยเชิงซ้อนแลว้ประมาณค่าดว้ยวิธีก าลงัสอง
นอ้ยที่สุด ขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาเป็นขอ้มูลอนุกรมเวลารายไตรมาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2536 - 2547 
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ผลการศึกษาพบว่า หลงัจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปีพ.ศ. 2540 พฤติกรรมการออมของ
ประชาชนไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิมที่เคยออกเงินในรูปแบบบญัชีเงินฝากประจ า กลบัเปล่ียนมา
ออมในบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ทน ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อปริมาณเงินฝากออมทรัพย์
มากที่สุด คือ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ รองลงมา คือ ราคาทองค าแท่ง ตวัแปรหุ่นซ่ึงใชแ้ทน
การเปล่ียนแปลงจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์และส่วนต่างระหวา่งอตัราดอกเบี้ยต  ่าสุดของเงิน
ฝากประจ ากับอัตราดอกเบี้ ยสูงสุดของเงินฝากออมทรัพย ์ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินฝาก
ประจ ามากที่สุด คือผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ รองลงมา คือ ราคาทองค าแท่ง ดงันั้น หน่วยงาน
ของรัฐที่เก่ียวขอ้งควรด าเนินนโยบายรักษาเสถียรภาพของระดบัราคา และสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการออมเงินกับธนาคาร
พาณิชยใ์ห้มากยิ่งขึ้ น เพื่อให้ธนาคารพาณิชยส์ามารถเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญในการพฒันา
เศรษฐกิจใหเ้จริญต่อไป การศึกษาในคร้ังน้ีไดน้ าแนวคิดเร่ืองของขอบเขตการศึกษา มาปรับใชใ้น
งานวจิยัฉบบัน้ี 
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กรอบแนวคดิของการศึกษา 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบ
แนวคิดเพือ่การศึกษา ดงัน้ี 
   
   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.2  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 เพศ 
 อาย ุ
 สถานภาพ 
 ระดบัการศึกษา 
 อาชีพ 
 จ านวนผูอ้ยู่ในอุปการะ 
 จ านวนเงินออมที่มีอยู่ในปัจจุบนั 

ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน 
 รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดือน 
 ภาระหน้ีสิน 
 แหล่งที่มาของรายได ้
 ประเภทของรายจ่าย 

พฤติกรรมการออม 
 สถาบนัการเงิน 
 ประเภทของการออม 
 วตัถุประสงคข์องการออม 
 ระยะเวลาในการออม 
 แนวโน้มการออมเงินในอนาคต 
 ผูมี้ผลต่อการออมเงิน 
 ขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 
 ดา้นราคา (Price) 
 ดา้นสถานที ่(Place) 
 ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
 ดา้นกระบวนการให้บริการ (Process) 
 ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ (People) 
 ดา้นการสร้างลกัษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence) 
 ดา้นอื่นๆ 
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 จากกรอบแนวคิดของการศึกษาขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้่าปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของการออมของผูบ้ริโภค ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 
ซ่ึงผลที่ไดส้ามารถวเิคราะห์วางแผนการส่งเสริมและการระดมเงิน เพื่อให้ทางภาคธุรกิจเป็นขอ้มูล
ในการพฒันากลยทุธ์ดา้นการตลาดของธนาคารพาณิชย ์พฒันารูปแบบการออมเพื่อช่วยเศรษฐกิจ
ของประเทศใหเ้จริญเติบโต 
 

สมมติฐานการศึกษา 
 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนคนในอุปการะ 
และจ านวนเงินออมที่ฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม
โดยการฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์
 

2. ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวน
คนในอุปการะ และจ านวนเงินออมที่ฝากอยู่ในธนาคาร ณ ปัจจุบนั ให้ระดบัความส าคญั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด โดยการฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชยท์ี่แตกต่างกนั 

 
3. ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวนคนในอุปการะ 

และจ านวนเงินออมที่ฝากอยู่ในธนาคาร ณ ปัจจุบนั มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัทางด้าน
เศรษฐกิจ โดยการฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์

 



บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 
 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อผูอ้อมในเขตกรุงเทพมหานครโดยการฝากเงิน
ผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ใชวิ้ธีการรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ดงัน้ี 
 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 

ใชวิ้ธีเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างประชาชนท่ีใชบ้ริการบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละ
บญัชีเงินฝากประจ าผ่านทางธนาคารพาณิชย์ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย  ธนาคารออมสินและธนาคารอ่ืนๆ โดยใช้
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 ตวัอยา่ง 

 
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

 
เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากงานวิจัยที่เก่ียวข้อง หนงัสือ วารสาร รายงานและขอ้มูลทาง

สถิติของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านักนโยบายการออมและการลงทุน 
ส านกัเศรษฐกิจและการคลงั สหกรณ์ออมทรัพย ์กระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาน
บนัคุม้ครองเงินฝาก ตลอดจนการสืบคน้ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตผา่นเวบ็ไซคท่ี์เก่ียวขอ้งต่างๆ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวบขอ้มูล โดย
แบบสอบถามดงักล่าวแบ่งได ้4 ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของกลุ่มตวัอย่าง เป็นส่วนท่ีสอบถามเก่ียวกบั
ขอ้มูลของพฤติกรรมการออมของแต่ละครัวเรือน ไดแ้ก่ ปริมาณการออมโดยเฉล่ีย สถาบนัการเงินท่ี
เลือกฝากเงิน ประเภทของการฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน วตัถุประสงค์ในการออมเงิน ความถ่ีใน
การออม แนวโนม้ปริมาณการออมในอนาคต แหล่งขอ้มูลข่าวสารการฝากเงินและบริการต่างๆ เป็น
ตน้ 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมของกลุ่มตวัอย่าง เป็นส่วนท่ีสอบถาม

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ว่ามีผลต่อการตดัสินใจออมของกลุ่มตวัอย่างหรือไม่ 
โดยไดก้ าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนและเกณฑใ์นการวดัตวัแปรในแต่ละตวั ดงัน้ี 

 
5       หมายถึง             ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญัมากท่ีสุด 
 
4 หมายถึง  ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญัมาก 

 
               3 หมายถึง  ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญัปานกลาง 

 
             2 หมายถึง  ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญันอ้ย 
 
             1 หมายถึง  ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญันอ้ยท่ีสุด  
 

ทางผูศึ้กษาไดท้ าการศึกษาในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดเพียงแค่ 4Ps เท่านั้น 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี และดา้นการส่งเสริมการขาย ส าหรับอีก 3Ps นั้น
คือ ปัจจยัด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร และดา้นการสร้างลกัษณะทางกายภาพ ทางผู้
ศึกษาไม่ไดศึ้กษาเน่ืองจากเห็นว่าเน้ือหาของ 4Ps ท่ีกล่าวมาเบ้ืองตน้นั้นครอบคลุมเน้ือหาทั้งหมดอยู่
แลว้ จึงไม่ไดน้ าเน้ือหาของ 3Ps มาจดัรวมอยูด่ว้ย  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอย่าง เป็นส่วนท่ีสอบถามเก่ียวกับ
รายได ้- รายจ่าย ภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน แหล่งที่มาของรายได ้ประเภทของรายจ่าย เป็นตน้ 

 
ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลเก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูล

ทัว่ไป และขอ้มูลเบ้ืองตน้ของครัวเรือน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ จ านวน
คนในอุปการะ จ านวนเงินออมท่ีฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั เป็นตน้ 
 
ความถูกต้องและความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
 
 ผูศึ้กษาด าเนินการควบคุมคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษา 2 ส่วน ดงัน้ี 
 
 1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) โดยน าแบบสอบถามพิจารณาและตรวจสอบความ
เท่ียงตรงของเน้ือหาในแบบสอบถาม รวมถึงโครงสร้างของชุดค าถามท่ีใชว้ดัความสมัพนัธ์ต่างๆ จึง
น าแบบสอบถามไปท าการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และครอบคลุม
องคป์ระกอบอยา่งครบถว้น ตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
 
 2. การทดสอบความเช่ือมั่นของชุดค าถาม (Reliability of Measurement) ด าเนินการดงัน้ี   
น าแบบสอบถามท่ีไดต้รวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาท่ีไดรั้บการแกไ้ขไปทดสอบก่อนน าไปใช้
จริง Pre-Test กบักลุ่มประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 30 ตวัอย่าง เพ่ือวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใชเ้กณฑส์ัมประสิทธ์ิแอลฟา Alpha Coefficient วิธีการค านวณของ 
Cronbach แอลฟาท่ีได้จะแสดงถึงระดับความคงท่ีของแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมา ซ่ึงจะมีค่า
ระหว่าง 0 ถึง 1 เท่านั้น กล่าวคือ ถา้เคร่ืองมือการวดัหรือแบบสอบถามใดมีประสิทธิภาพ ผูต้อบ
ย่อมจะสามารถตอบค าถามท่ีคงท่ีคะแนนจากผลสอบแต่ละคร้ังก็จะคงท่ี ท าให้ค่าความเช่ือมัน่ที่
ค  านวณไดจ้ะใกลเ้คียงกบั 1 หรือเท่ากบั 1 ในกรณีที่ไม่มีความคลาดเคล่ือนเลย และในทางตรงกนั
ขา้มแบบสอบถามใดที่ขาดความเท่ียง ค่าความเช่ือมัน่จะลดลงไปเร่ือยๆ จนเขา้ใกล ้ 0 และถา้ค่า
เช่ือมัน่เป็น 0 ย่อมช้ีให้เห็นว่าแบบสอบถามนั้นไม่มีความเท่ียงเลย ดงันั้นแบบทดสอบท่ีดีควรมีค่า
ความเช่ือมั่นอย่างน้อย 0.7 จากการที่ ผูศึ้กษาท าการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ทั้งหมดรวมกนั ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ  Cronbach เท่ากบั 0.7945 มีค่าใกลเ้คียง 1 แสดงว่า
แบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ในระดบัท่ีสูง (ภาคผนวก ข) 
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ข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ประชากรท่ีใช้บริการบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละบญัชีเงิน
ฝากประจ าผ่านทางธนาคารพาณิชย์ กลุ่มตวัอย่างประชากรและสถานบันการเงินท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตามเขตในกรุงเทพมหานครท่ีมีประชากรมากที่สุด  5 อนัดบัแรก ได้แก่ 
เขตบางแค เขตสายไหม เขตบางเขน เขตคลองสามวา และเขตบางขนุเทียน 
 
 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 จากขนาดของประชากร เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน สามารถค านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% สามารถค านวณขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งที่เก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 
    n =   P (1-P) (Z) 2 

         e2 
 

โดยท่ี n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

  P = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ตอ้งการจะสุ่มจากจ านวนประชากร 
 

ทั้งหมด (50%) 
 
  e = ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอย่าง เท่ากบั 0.05 
 
  Z = ระดบัความเช่ือมัน่ (1.96) 
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จะได ้

n = (0.50) (1-0.50) (1.96)2 

                                                 (0.05)2    
    

      n   = 384.16  ตวัอยา่ง 
 

การศึกษาคร้ังน้ี จะศึกษาขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 384.16 หรือประมาณ 385 
ตวัอยา่ง และส ารองค่าความคลาดเคล่ือนไว ้15 ตวัอยา่ง ดงัน้ี 
 
    n = 385 + 15 
 
    n = 400 ตวัอยา่ง 
 

ดงันั้นจะศึกษาขนาดกลุ่มตวัอย่างประชากรตามเขตในกรุงเทพมหานครท่ีมีประชากรมาก
ท่ีสุด   5 อนัดบัแรก ได้แก่ เขตบางแค เขตสายไหม เขตบางเขน เขตคลองสามวา และเขตบางขุน
เทียนทั้งหมดจ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 
ตารางที่ 3.1  จ านวนประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ล าดับ เขต ประชากร (คน) แบบสอบถาม (คน) 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บางแค 90,017 102,102 192,119 39 45 84 
2 สายไหม 90,289 101,247 191,536 39 44 83 
3 บางเขน 91,208 99,336 190,544 40 43 83 
4 คลองสามวา 82,801 91,396 174,197 36 40 76 
5 บางขุนเทียน 80,540 89,074 169,614 35 39 74 

 รวม 434,855 483,155 918,010 189 211 400 
ท่ีมา: สถิติกรุงเทพมหานคร (2556) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชห้ลกัสถิติ แบ่งขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
 

1. เพ่ือตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 ศึกษาพฤติกรรมการออมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ
ฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์มีวิธีวิเคราะห์ดงัน้ี 

 
1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการออม และปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของ

กลุ่มตวัอยา่งใชส้ถิติเชิงพรรณนา มีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด โดยเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบให้
เลือกตอบ (Multiple Choice Question) ใชก้ารแจกแจงค่าความถ่ีขอ้มูล (Frequency Data) และค่า
ร้อยละ (Percentage) 

 
โดยสูตรท่ีใชใ้นการค านวณมีดงัน้ี 
 
1.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือใชแ้ปลความหมายข้อมูลของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร

ดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 148) 
 

ร้อยละ (%)                =  X x 100 
          N   
 
โดยท่ี  X = จ านวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละขอ้ 
 

N  = จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
 

1.2 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมของกลุ่ม
ตวัอย่าง เป็นการเรียงล าดบัความส าคญั แบ่งเป็น  5 ระดบั ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นแบบสเกล
แบบต่อเน่ือง (Linkert Scale) โดยเรียงล าดบัความส าคญั 5 ระดบั คือ 
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 ระดับคะแนน    ระดับความส าคญั 
 

5 ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญัมากท่ีสุด 
 

           4               ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญัมาก 
 

           3               ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญัปานกลาง 
 
           2               ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญันอ้ย 
 
           1               ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

 ใชวิ้ธีการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ียของระดบัความส าคญั  (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 เม่ือไดเ้กณฑก์ารให้คะแนนดงักล่าวแลว้ จะใชค้ะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างดงักล่าวมา
พิจารณาระดบัความส าคญัตามเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2552) 
 
  อนัตรภาคชั้น  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) / จ านวนชั้น 
 
     = (5 - 1) / 5 
 
     = 0.80 
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 ดงันั้น สามารถแปรความหมายของค่าระดบัคะแนน ดงัน้ี 
 

ระดับคะแนน    ระดับความส าคญั 
 
4.21 – 5.00              ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญัมากท่ีสุด 
 

   3.41 – 4.20              ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญัมาก 
 
   2.61 – 3.40              ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญัปานกลาง 
 
   1.81 – 2.60              ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญันอ้ย 
 
   1.00 – 1.80              ปัจจยัท่ีมีระดบัส าคญันอ้ยท่ีสุด 

 
โดยสูตรท่ีใชใ้นการค านวณมีดงัน้ี 

 
 1.2.1 ค่าเฉล่ียตวัอยา่ง (Sample Mean) เพ่ือใชแ้ปลความหมายขอ้มูลของแบบสอบถาม โดย
ใชสู้ตรดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 149) 
 

  X  =     
n

x
n

1=i
i∑

 

       
โดยท่ี  X   =  ค่าเฉล่ียกลุ่มตวัอย่าง 

 
        ∑ ix     = ผลรวมของระดบัความส าคญั 
 

  n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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n

xx

1.2.2 ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation; SD) เพ่ือใชแ้ปลความหมายข้อมูล
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรดังน้ี 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 165) 

 
   S =      

    
 
โดยท่ี  S  =  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 

 x  = ค่าเฉล่ียของขอ้มูลในชุดนั้น 
 
 x = ขอ้มูลแต่ละจ านวน 
 
 n  = จ านวนขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 
2. เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่มีความสัมพนัธ์ต่อผูอ้อมในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการ
ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้แก่ การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square), t-test,        
F-test ท่ีไดรั้บจากขอ้มูลในแบบสอบถาม  
 

โดยสูตรท่ีใชใ้นการค านวณมีดงัน้ี 
 

2.1 การแจกแจงไคสแควร์ (Chi-Square) เพ่ือใชท้ดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ 
ของแบบสอบถาม โดยใชสู้ตรดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 200) 
 







k

i i

ii

E

EO

1

2
2 )(

  ;    df  =  k – 1 

 
 
 
  โดยท่ี  O = ความถ่ีท่ีสงัเกตได ้
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   E = ความถ่ีท่ีคาดหวงัเม่ือ H0 เป็นจริง (Ei = 
k

N  ) 

 
    K = จ านวนกลุ่ม 
 
    N = จ านวนทั้งหมดของความถ่ีท่ีสงัเกตได ้
 

2.2 การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากร  2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกัน       
(t-test) เพ่ือใช้ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรดงัน้ี 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 175) 
  

แบบที่ 1 ประชากรทั้ง 2 กลุ่มมีค่าความแปรปรวนของขอ้มูลไม่แตกต่างกนั ( 2
1σ = 2

2σ ) 
 

ใชสู้ตร          t   =     
)1+1(

-

nn
S

XX

21

2
p

21    ,    df  =  2-+ nn 21  

 
โดยที่    XX 2,1  = ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที่ 1, 2 

 
        S2

p    = ความแปรปรวนร่วม (Pooled variance) 
 

        S2
p   =   

2-+
1)-(+1)-(

nn
SnSn

21

2
22

2
11  

 
โดยที่     n1, n2      = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที่ 1, 2 
 

SS 2
2

2
1 ,   = ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที่ 1, 2 

 
        df      = ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
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        หมายเหตุ  สูตรน้ีเขียนไดอี้กลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 
 

                       t   =  
)1+1(

2-+
1)-(+1)-(

-

nnnn
SnSn

XX

2121

2
22

2
11

21  

 
df  =   2-+ nn 21  

                                                                 
แบบที่ 2 ประชากรทั้ง 2 กลุ่มมีค่าความแปรปรวนของขอ้มูลแตกต่างกนั ( 2

1σ  ≠ 2
2σ )         

 

ใชสู้ตร  t = 
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n
S
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โดยที่       XX 2,1  = ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที่ 1, 2 
 

       SS 2
2

2
1 ,   = ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที่ 1, 2 

 
                  n1, n2      = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มที่ 1, 2 

 
         df      = ชั้นแห่งความเป็นอิสระ   (degree of freedom) 
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2.3 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย (Anova) ด้วย F-test เพ่ือใช้ทดสอบ
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ ของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรดงัน้ี (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555: 
191) 

 

   F = 
MS
MS

w

b  

 
 โครงสร้างการค านวณค่าความแปรปรวนของค่าเฉล่ีย (Anova) ดว้ย F-test 
  

     
Ν

∑ T
n
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1=i 1

2
1
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df
SSMS

b

b
b =   
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โดยท่ี  MSb   = ผลรวมก าลงั 2 เฉล่ียระหว่างกลุ่ม 
 
 MSw   = ผลรวมก าลงั 2 เฉล่ียภายในกลุ่ม 
 
 SSb   = ผลรวมก าลงั 2 ระหว่างกลุ่ม 
 

SSw   = ผลรวมก าลงั 2 ภายในกลุ่ม 
 

SS t   = ผลรวมก าลงั 2 ทั้งหมด 
 
   df t   = ชั้นความเป็นอิสระระหว่างกลุ่ม 
 
   df w   = ชั้นความเป็นอิสระระภายในกลุ่ม 
 
   T i   = ผลรวมในกลุ่มท่ี i 
 

Τ   = ผลรวมทั้งหมด 
 
   n i   = จ านวนตวัอยา่งในแต่ละตวัแปร 
 
   Ν  = จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด 
 
   k   = จ านวนตวัแปรทั้งหมด 
 
   X ij   = จ านวนค่าของตวัอย่างท่ี 1 ในตวัแปรท่ี j 
 
 
 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษาและข้อวจิารณ์ 

 
 การศึกษาเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อผูอ้อมเงินในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยการฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามในเดือนตุลาคม ปี 
พ.ศ.  2557 จ านวน  400 ตวัอยา่ง โดยน าขอ้มูลที่ไดม้าท าการศึกษา ซ่ึงสามารถแบ่งการวิเคราะห์
ขอ้มูล และแปรผลจากขอ้มูลออกเป็นส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
ส่วนที่ 4 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมี่ผลต่อการตดัสินใจออมของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 
 
ส่วนที่ 5 วเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมการออมของกลุ่มตวัอยา่งในการฝากเงิน

ผา่นธนาคารพาณิชยก์บัปัจจยัส่วนบุคคล 
 
ส่วนที่ 6 วเิคราะห์ความแตกต่างของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชยจ์  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
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ส่วนที ่1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย 189 47.3 
หญิง 211 52.7 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.7 และ

รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.3 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 26 ปี  99 24.8 
อาย ุ26 – 35 ปี 222 55.5 
อาย ุ36 – 45 ปี  57 14.2 
อาย ุ46 – 55 ปี 18   4.5 
อาย ุ56 ปีขึ้นไป 4   1.0 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีช่วงอายรุะหว่าง 26 – 35 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
55.5 รองลงมา ไดแ้ก่ ช่วงอายนุอ้ยกวา่ 26 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.8 ช่วงอายรุะหว่าง 36 - 45 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 14.2 ช่วงอายรุะหว่าง 46 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 4.5 และน้อยที่สุดกลุ่มตวัอยา่งมีช่วงอายุ
ระหวา่ง 56 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.0 
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ตารางที่ 4.3  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
โสด    291 72.8 
สมรส 103 25.7 
หมา้ย / หยา่ / แยกกนัอยู ่   6  1.5 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.3 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีสถานภาพโสดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.8 รองลงมา

มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ  25.7 และน้อยที่สุดมีสถานภาพหม้าย/หยา่/แยกกนัอยู่ คิดเป็น    
ร้อยละ 1.5 
 
ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี   52 13.0 
ปริญญาตรี   291 72.8 
ปริญญาโท 56 14.0 
สูงกวา่ปริญญาโท   1  0.2 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

72.8 รองลงมาศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 14.0 ศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็น   
ร้อยละ 13.0 และนอ้ยที่สุดมีการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 0.2 
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ตารางที่ 4.5  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับราชการ  21   5.3 
รัฐวสิาหกิจ  18   4.5 
พนกังานบริษทัเอกชน 250 62.5 
ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย   71 17.7 
รับจา้ง  18  4.5 
อ่ืน ๆ  22  5.5 

รวม 400 100.0 
 
 จากตารางที่ 4.5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
62.5 รองลงมามีอาชีพธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 17.7 อาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บา้น นักศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 5.5 อาชีพรับราชการ คิดเป็นร้อยละ 5.3 และนอ้ยที่สุดมีอาชีพรัฐวิสาหกิจและรับจา้ง 
คิดเป็นร้อยละ 4.5  
 
ตารางที่ 4.6  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนคนในอุปการะ 
 

ผู้อยู่ในอุปการะ จ านวน ร้อยละ 
ไม่มี  158 39.5 
1-2 คน  165 41.3 
3-4 คน  65 16.2 
ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 12  3.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีคนในอุปการะจ านวน 1 - 2 คนมากที่สุด คิดเป็น   
ร้อยละ 41.3 รองลงมาไม่มีจ านวนคนในอุปการะ คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีคนอยูใ่นอุปการะจ านวน    
3 - 4 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 และน้อยที่สุดมีจ านวนคนในอุปการะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป คิดเป็น      
ร้อยละ 3.0 
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ตารางที่ 4.7  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามจ านวนเงินออมที่ฝากอยูใ่น
ธนาคารธนาคาร ณ ปัจจุบนั 

 
จ านวนเงินออม ณ ปัจจุบัน จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10,000 บาท   104   26.0 
10,001 – 50,000 บาท 103   25.8 
50,001 – 100,000 บาท   82    20.5 
100,001 – 500,000 บาท   85    21.2 
500,001 – 1,000,000 บาท   16    4.0 
มากกวา่ 1,000,000 บาท   10    2.5 

รวม 400 100.0 

 
  จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีจ  านวนเงินออมที่ฝากอยู่ในธนาคาร ณ 

ปัจจุบนันอ้ยกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีจ านวนเงินออมอยูร่ะหว่าง 10,001 – 
50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.8 มีจ  านวนเงินออมอยูร่ะหว่าง 100,001 – 500,000 บาท คิดเป็น     
ร้อยละ 21.2 มีจ  านวนเงินออมอยูร่ะหว่าง 50,001 – 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.5 มีจ  านวนเงิน
ออมอยูร่ะหวา่ง 500,001 – 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.0  และนอ้ยที่สุดมีจ านวนเงินออมที่ฝาก
อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนัอยูม่ากกวา่ 1,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.5 
 

สรุปผลจากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง อายรุะหว่าง 26 - 35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน มีคนในอุปการะจ านวน 1 - 2 คน และมีเงินฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 4.8  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 15,000 บาท      57   14.3 
15,000 – 30,000 บาท  206   51.5 
30,001 – 50,000 บาท    87   21.7 
50,001 – 75,000 บาท   29    7.3 
75,001 – 100,000 บาท  12    3.0 
มากกวา่ 100,000 บาท   9    2.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,000 – 30,000 
บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.5 รองลงมามีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 30,001 – 50,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 21.7 มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.3 มี
รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 50,001 – 75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.3 มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 75,001 
– 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.0 และน้อยที่สุดมีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.2 

 
ตารางที่ 4.9  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน 
 

รายจ่ายเฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท   144   36.0 
15,000 – 30,000 บาท 184   46.0 
30,001 – 50,000 บาท   60   15.0 
50,001 – 75,000 บาท   5    1.3 
75,001 – 100,000 บาท   2    0.5 
มากกวา่ 100,000 บาท   5    1.2 

รวม 400 100.0 
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จากตารางที่ 4.9 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,000 – 30,000 
บาทมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.0 รองลงมามีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 36.0 มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.0 มี
รายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 50,001 – 75,000 บาทและมากกว่า 100,000 บาท คิดเป็น     
ร้อยละ 1.2 และน้อยที่สุดมีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 75,001 – 100,000 บาท คิดเป็น    
ร้อยละ 2.3 
 
ตารางที่ 4.10  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน  
                       

ภาระหนี้สินรวมเฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกว่า 15,000 บาท   283   70.8 
15,000 – 30,000 บาท  98   24.5 
30,001 – 50,000 บาท   15    3.7 
50,001 – 75,000 บาท   - - 
75,001 – 100,000 บาท   4    1.0 
มากกว่า 100,000 บาท   - - 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมามีภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 15,000 – 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 3.7 และนอ้ยที่สุดมีภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 75,001 – 100,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.0 
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ตารางที่ 4.11  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแหล่งที่มาของรายได ้
 

แหล่งที่มาของรายได้ จ านวน ร้อยละ 
เงินเดือนประจ า 333 57.5 
ค่าคอมมิชชัน่    61 10.5 
ค่าเช่า   22  3.8 
ดอกเบ้ีย/เงินปันผล   29 5.0 
คู่สมรส (จากสามี/ภรรยา)      30 5.2 
เงินช่วยเหลือจากบิดา มารดา   49 8.4 
เงินช่วยเหลือจากองคก์ารหรือหน่วยงาน    7  1.2 
อ่ืนๆ    49  8.4 

รวม 580 100.0 

หมายเหตุ: กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบค าถามไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 

จากตารางที่ 4.11 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหม่มีรายไดจ้ากเงินเดือนประจ า คิดเป็นร้อยละ 
57.5 รองลงมาค่าคอมมิชชัน่ คิดเป็นร้อยละ 10.5 เงินช่วยเหลือจากบิดา มารดา และมาจากแหล่ง
อ่ืนๆ เช่น คา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้สริม คิดเป็นร้อยละ 8.4 คู่สมรส (จากสามี/ภรรยา) คิดเป็น
ร้อยละ  5.2 ดอกเบี้ย/เงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 5.0  ค่าเช่า คิดเป็นร้อยละ  3.8 และน้อยที่สุด มี
แหล่งที่มาของรายไดจ้ากเงินช่วยเหลือจากองคก์ารหรือหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 1.2 
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ตารางที่ 4.12  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทของรายจ่าย 
 

ประเภทของรายจ่าย ล าดับการใช้จ่าย 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ค่าอาหาร   195 

(48.8) 
76 

(19.0) 
70 

(17.5) 
18 
(4.5) 

7 
(1.8) 

4 
(1.0) 

- 
(-) 

11 
(2.8) 

ค่าน ้ ามนั/ค่าพาหนะ/ค่า
คมนาคม  

57 
(14.3) 

123 
(30.8) 

87 
(21.8) 

41 
(10.3) 

14 
(3.5) 

8 
(2.0) 

10 
(2.5) 

7 
(1.8) 

ผอ่นช าระสินเช่ือบา้น 30 
(7.5) 

31 
(7.8) 

13 
(8.3) 

15 
(3.8) 

14 
(3.5) 

14 
(3.5) 

26 
(6.5) 

50 
(12.5) 

ผอ่นช าระสินเช่ือรถยนต ์ 45 
(11.3) 

34 
(8.5) 

23 
(5.8) 

25 
(6.3) 

17 
(4.3) 

12 
(3.0) 

40 
(10.0) 

30 
(7.5) 

เล้ียงดูบุตร/บิดา มารดา/คน
ในอุปการะ 

24 
(6.0) 

49 
(12.3) 

77 
(19.3) 

43 
(10.8) 

33 
(8.3) 

17 
(4.3) 

9 
(2.3) 

9 
(2.3) 

กิจกรรมบนัเทิง 23 
(5.8) 

52 
(13.0) 

44 
(11.0) 

68 
(17.0) 

66 
(16.5) 

44 
(11.0) 

17 
(4.3) 

7 
(1.8) 

เสริมความงาม 14 
(3.5) 

12 
(3.0) 

24 
(6.0) 

34 
(8.5) 

38 
(9.5) 

52 
(13.0) 

26 
(6.5) 

15 
(3.8) 

ชอปป้ิง เส้ือผา้ กระเป๋า 
รองเทา้ เคร่ืองประดบั 

9 
(2.3) 

20 
(5.0) 

31 
(7.8) 

46 
(11.5) 

38 
(9.5) 

36 
(9.0) 

36 
(9.0) 

10 
(2.5) 

อ่ืนๆ - 
(-) 

1 
(0.3) 

3 
(0.8) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

- 
(-) 

1 
(0.3) 

- 
(-) 

  
จากตารางที่ 4.12 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีรายจ่าย อนัดบัที่ 1 คือ ค่าอาหาร คิดเป็นร้อยละ 48.8 

อนัดบัที่ 2 คือ ค่าน ้ ามนั/ค่าพาหนะ/ค่าคมนาคม คิดเป็นร้อยละ  14.3  อนัดบัที่ 3 คือ ผ่อนช าระ
สินเช่ือรถยนต ์คิดเป็นร้อยละ 11.3  อนัดบัที่ 4 คือ ผอ่นช าระสินเช่ือบา้น คิดเป็นร้อยละ 7.5  อนัดบั
ที่ 5 คือ เล้ียงดูบุตร/บิดา มารดา/คนในอุปการะ คิดเป็นร้อยละ  6.0  อนัดบัที่ 6 คือ กิจกรรมบนัเทิง 
คิดเป็นร้อยละ 5.8  อนัดบัที่ 7 คือ เสริมความงาม คิดเป็นร้อยละ 3.5  อนัดบัที่ 8 คือ ชอปป้ิง เส้ือผา้ 
กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั คิดเป็นร้อยละ 2.3   
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 สรุปผลจากการศึกษาปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีรายไดแ้ละรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,000 – 30,000 บาท มีหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อ
เดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท แหล่งที่มีของรายไดส่้วนใหญ่ไดม้าจากเงินเดือนประจ า และค่าอาหาร
เป็นรายจ่ายที่ใชจ่้ายมากที่สุดต่อเดือน 
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่าง  
 
ตารางที่ 4.13  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามปริมาณการออมโดยการฝากเงิน 

         ผา่นธนาคารพาณิชยเ์ฉล่ียต่อเดือน 
 

ปริมาณการออม จ านวน ร้อยละ 
ออมนอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 ของรายได ้ 102 25.5 
ออมร้อยละ 10 – 20 ของรายได ้ 120 30.0 
ออมร้อยละ 21 – 40 ของรายได ้  74 18.5 
ออมมากกวา่ ร้อยละ 40 ของรายได ้    7   1.8 
ไม่มีก าหนดที่แน่นอน    97 24.2 

รวม 400 100.0 

 
 จากตารางที่ 4.13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปริมาณการออมร้อยละ 10 - 20 ของรายไดม้ากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 30.0 รองลงมามีปริมาณการออมนอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 ของรายได ้คิดเป็นร้อยละ 25.5 
ไม่มีก าหนดที่แน่นอนในการออม คิดเป็นร้อยละ 24.2 มีปริมาณการออมร้อยละ 21 - 40 ของรายได ้
คิดเป็นร้อยละ  18.5 และน้อยที่สุดมีปริมาณการออมมากกว่าร้อยละ  40 ของรายได ้คิดเป็น           
ร้อยละ 1.8  
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ตารางที่ 4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถาบนัการเงินที่ฝากเงิน 
 

สถาบันการเงิน จ านวน ร้อยละ 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 114 14.1 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 115 14.3 
ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 152 18.9 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 183 22.7 
ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)    94 11.7 
ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน)  60 7.4 
ธนาคารออมสิน   71 8.8 
อ่ืนๆ     17  2.1 

รวม 806 100.0 

หมายเหตุ: กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบค าถามไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
 
 จากตารางที่ 4.14 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งฝากเงินกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) มาก
ที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  22.7  รองลงมาธนาคารกสิกรไทย จ ากัด  (มหาชน)  คิดเป็นร้อยละ 18.9 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 14.3 ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) คิดเป็น    
ร้อยละ 14.1 ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 11.7 ธนาคารออมสิน คิดเป็นร้อยละ 
8.8 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ  ากดั (มหาชน) คิดเป็นร้อยละ 7.4 และนอ้ยที่สุดฝากเงินกบัธนาคารอ่ืนๆ 
เช่น ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแลนด ์
แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 2.1 
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ตารางที่ 4.15  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามประเภทของเงินฝาก 
 

ประเภทของเงินฝาก จ านวน ร้อยละ 
เงินฝากออมทรัพย ์ 340 85.0 
เงินฝากประจ า 3 เดือน 15   3.8 
เงินฝากประจ า 6 เดือน   9   2.2 
เงินฝากประจ า 12 เดือน   5   1.3 
เงินฝากประจ ามากกวา่ 12 เดือน   31   7.7 

รวม 400 100.0 

  
จากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เลือกฝากเงินประเภทออมทรัพย ์ คิดเป็น

ร้อยละ 85.0 รองลงมาเงินฝากประจ ามากกวา่ 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 7.7 ประเภทเงินฝากประจ า 3 
เดือน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ประเภทเงินฝากประจ า 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 2.2 และน้อยที่สุดเลือกฝาก
เงินประเภทประจ า 12 เดือน คิดเป็นร้อยละ 1.3  
 
ตารางที่ 4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามวตัถุประสงคใ์นการออมเงิน 
                       

วัตถุประสงค์ในการออม จ านวน ร้อยละ 
เพือ่ดอกเบี้ยและเงินปันผล 127 14.8 
เพือ่การศึกษาของตนเอง / บุตร หลาน   71 8.3 
เพือ่ซ้ือทรัพยสิ์น   79 9.2 
เพือ่เก็บไวใ้ชใ้นยามเจบ็ป่วย/ยามฉุกเฉิน 167 19.4 
เพือ่เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ     81 9.4 
เพือ่เป็นหลกัประกนัในการกูย้มื   55 6.4 
เพือ่เป็นทุนใหก้บับุตร หลานในอนาคต   68 7.9 
เพือ่สร้างความมัน่คงใหก้บัตวัเอง    212 24.7 

รวม 860 100.0 

หมายเหตุ: กลุ่มตวัอยา่งสามารถตอบค าถามไดม้ากกวา่ 1 ค าตอบ 
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จากตารางที่ 4.16 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงคใ์นการออมเงินเพื่อสร้างความมัน่คง
ใหก้บัตวัเองมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.7 รองลงมามีวตัถุประสงคใ์นการออมเงินเพื่อเพื่อเก็บไวใ้ช้
ในยามเจบ็ป่วย/ยามฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 19.4 เพือ่ดอกเบี้ยและเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 14.8 เพื่อ
เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ  คิดเป็นร้อยละ  9.4   เพื่อซ้ือทรัพยสิ์น คิดเป็นร้อยละ 9.2 เพื่อ
การศึกษาของตนเอง/บุตร หลาน คิดเป็นร้อยละ 8.3 เพือ่เป็นทุนใหก้บับุตร หลานในอนาคต คิดเป็น
ร้อยละ 7.9  และน้อยที่สุดมีวตัถุประสงคใ์นการออมเงินเพื่อเป็นหลกัประกนัในการกูย้มื คิดเป็น
ร้อยละ 6.4 
 
ตารางที่ 4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามความถ่ีในการออม 
 

ความถี่ในการออม จ านวน ร้อยละ 

สม ่าเสมอ (ทุกเดือน)   216 54.0 
ค่อนขา้งบ่อย (ทกุ 3 เดือน) 103 25.8 
เป็นคร้ังคราว (ทุก 6 เดือน)   64 16.0 
นานๆ คร้ัง (1-2 ปี)   17   4.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการออมเงินที่สม ่าเสมอ โดยการฝากเงิน
ทุกเดือนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.0 รองลงมาออมค่อนขา้งบ่อย (ทุก 3 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 25.8 
ออมเป็นคร้ังคราว (ทุก 6 เดือน) คิดเป็นร้อยละ 16.0 และน้อยที่สุดมีความถ่ีในการออมนานๆ คร้ัง 
(1 - 2 ปี) คิดเป็นร้อยละ 4.2 
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ตารางที่ 4.18  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแนวโนม้ปริมาณการออมใน  
                       อนาคต 
 

แนวโน้มปริมาณการออม จ านวน ร้อยละ 
มากขึ้น  305 76.3 
เท่าเดิม   83 20.7 
นอ้ยลง   12  3.0 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางที่ 4.18 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีแนวโน้มปริมาณการออมมากขึ้น คิดเป็น

ร้อยละ 76.3 รองลงมามีแนวโนม้เท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 20.7 และน้อยที่สุดมีแนวโน้มปริมาณการ
ออมนอ้ยลง คิดเป็นร้อยละ 3.0 
 
ตารางที่ 4.19  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามผูมี้อิทธิพลต่อการออมเงิน 
 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออมเงิน จ านวน ร้อยละ 

บิดา มารดา     92 23.0 
เพือ่น  16  4.0 
ตนเอง 224 56.0 
คู่สมรส   47 11.8 
ครู/อาจารย ์        9  2.2 
อ่ืนๆ     12  3.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางที่ 4.19 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอิทธิพลต่อการออมเงินจากตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 56.0 รองลงมามีอิทธิพลมาจากบิดา มารดา คิดเป็นร้อยละ 23.0 คู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 11.8 
เพื่อน คิดเป็นร้อยละ 4.0  อ่ืนๆ เช่น บุตร แฟน คิดเป็นร้อยละ 3.0  และน้อยที่สุดมีอิทธิพลมาจาก
ครู/อาจารย ์คิดเป็นร้อยละ 2.2 
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ตารางที่ 4.20  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามแหล่งขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน  
                       และบริการต่างๆ ของธนาคารพาณิชย ์
 

แหล่งข้อมูลข่าวสาร จ านวน ร้อยละ 
วทิย/ุโทรทศัน์  129 32.3 
นิตยสาร/วารสาร    8  2.0 
ใบปลิว/แผน่พบั    9  2.2 
ป้ายโฆษณา/คทัเอาท ์ 18  4.5 
พนกังานธนาคาร 58 14.5 
เพือ่นแนะน า 29  7.3 
ทางจดหมาย     2  0.5 
อินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์ 145 36.2 
อ่ืนๆ      2  0.5 

รวม 400 100.0 
 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า กลุ่มตวัอย่างไดข้อ้มูลข่าวสารการฝากเงินและการบริการต่างๆ 

จากอินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.3 รองลงมาได้ขอ้มูลข่างสารมาจากวิทยุ/ 
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 32.3 พนักงานธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 14.5 เพื่อนแนะน า คิดเป็นร้อยละ 
7.3 ป้ายโฆษณา/คทัเอาท ์คิดเป็นร้อยละ 4.5 ใบปลิว/แผ่นพบั คิดเป็นร้อยละ 2.2 นิตยสาร/วารสาร 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 และนอ้ยที่สุดไดข้อ้มูลข่าวสารการฝากเงินและการบริการต่างๆ จากทางจดหมาย 
และทางอ่ืนๆ เช่น ขอ้ความในโทรศพัท ์คิดเป็นร้อยละ 0.5 
 

สรุปผลจากการศึกษาพฤติกรรมการออมของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ปริมาณการออมเฉล่ียต่อเดือนอยูร้่อยละ 10 – 20 ของรายได ้นิยมฝากเงินกบัธนาคารไทยพาณิชย ์
จ  ากดั (มหาชน) ประเภทออมทรัพย ์มากที่สุด วตัถุประสงค์ในการเงินฝากเพื่อสร้างความมัน่คง
ใหก้บัตวัเอง ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งออมเงินสม ่าเสมอในทุกๆ เดือน และมีแนวโน้มในการออมเงิน
มากขึ้นในอนาคต ในการฝากเงินกลุ่มตวัอยา่งจะตดัสินใจฝากเงินดว้ยตนเอง และไดรั้บแหล่งขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการฝากเงินจากอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์
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ส่วนที ่4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจฝากเงินในธนาคารพาณชิย์ 
 ของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ตารางที่ 4.21  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ 

  ตดัสินใจฝากเงินในธนาคารพาณิชยข์องกลุ่มตวัอยา่ง โดยภาพรวม                     
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม ระดับค่าเฉลี่ย 
(X ) 

ระดับ
ความส าคญั 

ล าดับ 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 3.99 มาก 1 
ปัจจยัดา้นสถานที่ (Place) 3.93 มาก 2 
ปัจจยัดา้นราคา (Price) 3.75 มาก 5 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.86 มาก 4 
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ (Others) 3.89 มาก 3 

 
จากตารางที่ 4.21 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในเร่ืองของปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์มาก

ที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นสถานที่ มีค่าเฉล่ีย 3.93 ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 
3.89 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.86 ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัในเร่ือง
ของปัจจยัดา้นราคา นอ้ยที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.75  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

ตารางที่ 4.22  แสดงจ านวนและร้อยละเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ 
         ตดัสินใจฝากเงินในธนาคารพาณิชยข์องกลุ่มตวัอยา่ง     

 
ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจออม ระดับความส าคญัที่มีผลต่อการออม ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 
1.1 ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความ
หลากหลาย 

53 
(13.2) 

204 
(51.0) 

135 
(33.8) 

6 
(1.5) 

2 
(0.5) 

3.75 
(มาก) 

1.2 ประเภทเงินฝากตรงตามความ
ตอ้งการ  

115 
(28.7) 

168 
(42.0) 

96 
(24.0) 

21 
(5.3) 

0 
(0) 

3.94 
(มาก) 

1.3 ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของ
สถาบนัการเงิน 

127 
(31.7) 

181 
(45.3) 

92 
(23.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.09 
(มาก) 

1.4 ความสะดวกในการเบิกถอนเงิน 165 
(41.2) 

163 
(40.8) 

60 
(15.0) 

12 
(3.0) 

0 
(0) 

4.20 
(มาก) 

1.5 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 166 
(41.5) 

102 
(25.5) 

105 
(26.2) 

22 
(5.5) 

5 
(1.3) 

4.01 
(มาก) 

2. ด้านราคา (Price) 
2.1 อตัราค่าธรรมเนียมในการเปิด
บญัชี 

94 
(23.5) 

113 
(28.2) 

150 
(37.5) 

29 
(7.3) 

14 
(3.5) 

3.61 
(มาก) 

2.2 อตัราค่าธรรมเนียมการท าบตัร 
ATM  

108 
(27.0) 

95 
(23.7) 

156 
(39.0) 

29 
(7.3) 

12 
(3.0) 

3.64 
(มาก) 

2.3 อตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ระหว่างสาขา/ธนาคารอ่ืนๆ 

127 
(31.7) 

122 
(30.5) 

111 
(27.8) 

23 
(5.7) 

17 
(4.3) 

3.80 
(มาก) 

2.4 อตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่า
สินคา้และบริการ/บตัรเครดิต 

125 
(31.2) 

131 
(32.8) 

105 
(26.2) 

30 
(7.5) 

9 
(2.3) 

3.83 
(มาก) 

2.5 ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบ้ียเงินฝาก 124 
(31.0) 

136 
(34.0) 

113 
(28.2) 

17 
(4.3) 

10 
(2.5) 

3.87 
(มาก) 
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ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
 

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจออม ระดับความส าคญัที่มีผลต่อการออม ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 

3. ด้านสถานทีห่รือการจดัจ าหน่าย (Place) 
3.1 ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกอยูใ่กล้
บา้น/ท่ีท างาน 

173 
(43.2) 

103 
(25.8) 

91 
(22.7) 

31 
(7.8) 

2 
(0.5) 

4.03 
(มาก) 

3.2 สถานท่ีจอดรถเพียงพอกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 

109 
(27.2) 

123 
(30.8) 

119 
(29.7) 

45 
(11.3) 

4 
(1.0) 

3.72 
(มาก) 

3.3 จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร 116 
(29.0) 

187 
(46.8) 

83 
(20.7) 

11 
(2.7) 

3 
(0.8) 

4.01 
(มาก) 

3.4 เวลาเปิด-ปิด ในการให้บริการ 133 
(33.2) 

151 
(37.8) 

101 
(25.2) 

11 
(2.8) 

4 
(1.0) 

4.00 
(มาก) 

3.5 สามารถท าธุรกรรมผา่น
อินเตอร์เน็ตได ้

139 
(34.7) 

111 
(27.8) 

125 
(31.2) 

23 
(5.8) 

2 
(0.5) 

3.91 
(มาก) 

4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
4.1 มีของท่ีระลึกแจกในการเปิดบญัชี
ใหม่/โอกาสพิเศษ 

56 
(14.0) 

104 
(26.0) 

134 
(33.5) 

85 
(21.2) 

21 
(5.3) 

3.22 
(ปาน
กลาง) 

4.2 พนกังานให้บริการดว้ยความ
ถูกตอ้งและ รวดเร็ว 

169 
(42.2) 

141 
(35.3) 

84 
(21.0) 

5 
(1.2) 

1 
(0.3) 

4.18 
(มาก) 

4.3 พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ มารยาท 
ในการให้บริการ 

158 
(39.5) 

161 
(40.2) 

75 
(18.8) 

6 
(1.5) 

0 
(0) 

4.18 
(มาก) 

4.4 พนกังาน Cell Centerให้ค าแนะน า
และค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจ
ง่าย 

148 
(37.0) 

166 
(41.5) 

75 
(18.7) 

8 
(2.0) 

3 
(0.8) 

4.12 
(มาก) 

4.5 การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผ่าน
ส่ือต่างๆ 

74 
(18.5) 

151 
(37.7) 

134 
(33.5) 

38 
(9.5) 

3 
(0.8) 

3.64 
(มาก) 

 
 
 
ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 
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ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจออม ระดับความส าคญัที่มีผลต่อการออม ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 

5. ด้านอ่ืน ๆ (Others) 
5.1 ความผนัผวนของเศรษฐกิจใน
ประเทศ 

103 
(25.7) 

125 
(31.3) 

145 
(36.2) 

15 
(3.8) 

12 
(3.0) 

3.73 
(มาก) 

5.2 อตัราเงินเฟ้อ 70 
(17.5) 

143 
(35.7) 

164 
(41.0) 

14 
(3.5) 

9 
(2.3) 

3.63 
(มาก) 

5.3 ความมัน่คง ปลอดภยัของธนาคาร 224 
(56.0) 

116 
(29.0) 

52 
(13.0) 

8 
(2.0) 

0 
(0) 

4.39 
(มาก
ท่ีสุด) 

5.4 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย        
เงินฝาก 

93 
(23.2) 

163 
(40.8) 

132 
(33.0) 

9 
(2.2) 

3 
(0.8) 

3.83 
(มาก) 

5.5 สถานการณ์ทางการเมือง 119 
(29.7) 

148 
(37.0) 

110 
(27.5) 

23 
(5.8) 

0 
(0) 

3.91 
(มาก) 

5.6 นโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดย
รัฐบาล 

115 
(28.7) 

141 
(35.3) 

120 
(30.0) 

16 
(4.0) 

8 
(2.0) 

3.85 
(มาก) 

 
 จากตารางที่ 4.22 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตดัสินใจฝากเงินในธนาคารพาณิชย ์ดงัน้ี 
 
 ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินในธนาคารพาณิชย ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) อนัดบัที่ 1 
คือ ความสะดวกในการเบิกถอนเงิน (X = 4.20, SD = 0.802) อนัดบัที่ 2 คือ ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์
ของสถาบนัการเงิน ( X = 4.09, SD = 0.736) อนัดบัที่ 3 คือ อตัราดอกเบี้ยเงินฝาก ( X = 4.01,        
SD = 1.006) อนัดบัที่ 4 คือ ประเภทเงินฝากตรงตามความตอ้งการ ( X  = 3.94, SD = 0.858) และ
อนัดบัที่ 5 คือ ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความหลากหลาย (X = 3.75, SD = 0.717)  
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 ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินในธนาคารพาณิชย ์ดา้นราคา (Price) อันดบัที่ 1 คือ 
ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ( X = 3.87, SD = 0.986) อนัดบัที่ 2 คือ อตัราค่าธรรมเนียมการ
ช าระค่าสินคา้และบริการ/บตัรเครดิต ( X  = 3.83, SD = 1.026) อนัดบัที่ 3 คือ อตัราค่าธรรมเนียม
การโอนเงินระหวา่งสาขา/ธนาคารอ่ืนๆ (X = 3.80, SD = 1.081) อนัดบัที่ 4 คือ อตัราค่าธรรมเนียม
การท าบตัร ATM ( X  = 3.64, SD = 1.047) และอนัดบัที่ 5 คือ อตัราค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชี 
( X  = 3.61, SD = 1.032)  
 
 ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินในธนาคารพาณิชย ์ดา้นสถานที่ (Place) อนัดบัที่ 1 คือ 
ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกอยู่ใกล้บา้น/ที่ท  างาน ( X = 4.03, SD = 1.008) อันดบัที่ 2 คือ จ  านวน
เครือข่ายสาขาของธนาคาร ( X = 4.01, SD = 0.823) อนัดบัที่ 3 คือ เวลาเปิด-ปิด ในการให้บริการ          
( X  = 4.00, SD = 0.887) อันดับที่ 4 คือ สามารถท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได ้( X = 3.91,           
SD = 0.963) และอนัดบัที่ 5 คือ สถานที่จอดรถเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ (X = 3.72, SD = 1.017) 
 
 ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินในธนาคารพาณิชย ์ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
อนัดบัที่ 1 คือ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว ( X = 4.18, SD = 0.821) อนัดบัที่ 2 
คือ พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ มารยาท ในการให้บริการ ( X = 4.18, SD = 0.783) อนัดบัที่ 3 คือ 
พนกังาน Cell Centerใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย ( X = 4.12, SD = 0.832) 
อนัดบัที่ 4 คือ การโฆษณา ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือต่างๆ (X  = 3.64, SD = 0.916) และอนัดบัที่ 5 คือ 
มีของที่ระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/โอกาสพเิศษ (X  = 3.22, SD = 1.094) 
 
  ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินในธนาคารพาณิชย ์ดา้นอ่ืนๆ (Others) อนัดบัที่ 1 คือ 
ความมัน่คง ปลอดภยัของธนาคาร (X  = 4.39, SD = 0.787) อนัดบัที่ 2 คือ สถานการณ์ทางการเมือง 
( X  = 3.91, SD = 0.892) อนัดบัที่ 3 คือ นโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาล ( X  = 3.85,        
SD = 0.952) อนัดบัที่ 4 คือ การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ ยเงินฝาก ( X = 3.83, SD = 0.833) 
อนัดบัที่ 5 คือ ความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ ( X  = 3.73, SD = 0.985) และอนัดบัที่ 6 คือ 
อตัราเงินเฟ้อ ( X  = 3.63, SD = 0.889)   
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ส่วนที่ 5  วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างในการฝากเงินผ่าน   
                ธนาคารพาณชิย์กับปัจจัยส่วนบุคคล โดยท าการทดสอบสมมติฐานดา้นสถิติไควส์แควร์  

  (Chi-square) ผลปรากฎ ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.23  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัปริมาณการออมโดยเฉล่ีย 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปริมาณการออมโดยเฉลีย่   
 

p 
ออมน้อย
กว่า ร้อย
ละ 10 
ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 10 – 
20 ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 21 – 
40 ของ
รายได้ 

ออม
มากกว่า 
ร้อยละ 
40 ของ
รายได้ 

ไม่มี
ก าหนดที่
แน่นอน 

รวม 

เพศ       0.689 
       ชาย 53 54 31 3 48 189  
% เพศ (28.0%) (28.6%) (16.4%) (1.6%) (25.4%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (52.0%) (45.0%) (41.9%) (42.9%) (49.5%) (47.3%)  
      หญิง 49 66 43 4 49 211  
% เพศ (23.2%) (31.3%) (20.4%) (1.9%) (23.2%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (48.0%) (55.0%) (58.1%) (57.1%) (50.5%) (52.7%)  
     รวม 102 120 74 7 97 400  
% เพศ (25.5%) (30.0%) (18.5%) (1.8%) (24.2%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปริมาณการออมโดยเฉลีย่   
 

p 
ออมน้อย
กว่า ร้อย
ละ 10 
ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 10 – 
20 ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 21 – 
40 ของ
รายได้ 

ออม
มากกว่า 
ร้อยละ 
40 ของ
รายได้ 

ไม่มี
ก าหนดที่
แน่นอน 

รวม 

อายุ       0.368 
      นอ้ยกว่า 26 ปี    24 26 15 1 33 99  
% อาย ุ (24.2%) (26.3%) (15.2%) (1.0%) (33.3%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (23.5%) (21.7%) (20.3%) (14.3%) (34.0%) (24.8%)  
       อาย ุ26-35 ปี 63 67 37 5 50 222  
% อาย ุ (28.4%) (30.2%) (16.7%) (2.3%) (22.5%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (61.8%) (55.8%) (50.0%) (71.4%) (51.5%) (55.5%)  
       อาย ุ36-45 ปี 10 20 15 1 11 57  
% อาย ุ (17.5%) (35.1%) (26.3%) (1.8%) (19.3%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (9.8%) (16.7%) (20.3%) (14.3%) (11.3%) (14.3%)  
       อาย ุ46-55 ปี 5 5 5 - 3 18  
% อาย ุ (27.8%) (27.8%) (27.8%) - (16.7%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (4.9%) (4.2%) (6.8%) - (0.8%) (4.5%)  
       อาย ุ56 ปี 
       ข้ึนไป 

- 2 2 - - 4  

% อาย ุ - (50.0%) (50.0%) - - (100.0%)  
% ปริมาณการออม - (1.7%) (2.7%) - - (1.0%)  
       รวม 102 12 74 7 97 400  
% อาย ุ (25.5%) (30.0%) (18.5%) (1.8%) (24.2%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปริมาณการออมโดยเฉลีย่   
 

p 
ออมน้อย
กว่า ร้อย
ละ 10 
ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 10 – 
20 ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 21 – 
40 ของ
รายได้ 

ออม
มากกว่า 
ร้อยละ 
40 ของ
รายได้ 

ไม่มี
ก าหนดที่
แน่นอน 

รวม 

สถานภาพ       0.804 
       โสด 75 86 49 6 75 291  
% สถานภาพ (25.8%) (29.6%) (16.8%) (2.1%) (25.8%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (73.5%) (71.7%) (66.2%) (85.7%) (77.3%) (72.8%)  
       สมรส 25 33 24 1 20 103  
% สถานภาพ (24.3%) (32.0%) (23.3%) (1.0%) (19.3%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (24.5%) (27.5%) (32.4%) (14.3%) (20.6%) (25.8%)  
       หมา้ย/หยา่/   
       แยกกนัอยู ่

2 1 1 - 2 6  

% สถานภาพ (33.3%) (16.7%) (16.7%) - (33.3%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (2.0%) (0.8%) (1.4%) - (2.1%) (1.5%)  
       รวม 102 120 74 7 97 400  
% สถานภาพ (25.5%) (30.0%) (18.5%) (1.8%) (24.2%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปริมาณการออมโดยเฉลีย่   
 

p 
ออมน้อย
กว่า ร้อย
ละ 10 
ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 10 – 
20 ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 21 – 
40 ของ
รายได้ 

ออม
มากกว่า 
ร้อยละ 
40 ของ
รายได้ 

ไม่มี
ก าหนดที่
แน่นอน 

รวม 

ระดับการศึกษา       0.228 
       ต ่ากว่า 
       ปริญญาตรี 

19 
 

9 
 

7 
 

- 
 

17 
 

52 
 

 

% การศึกษา (36.5%) (17.3%) (13.5%) - (32.7%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (18.6%) (7.5%) (9.5%) - (17.5%) (13.0%)  
       ปริญญาตรี 70 33 54 6 65 291  
% การศึกษา (24.1%) (33.0%) (18.6%) (2.1%) (22.3%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (68.6%) (80.0%) (73.0%) (85.7%) (67.0%) (72.8%)  
       ปริญญาโท 13 15 12 1 15 56  
% การศึกษา (23.2%) (26.8%) (21.4%) (1.8%) (26.8%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (12.7%) (12.5%) (16.2%) (14.3%) (15.5%) (14.0%)  
       สูงกว่า 
       ปริญญาโท 

- 
 

- 
 

1 - - 1  

% การศึกษา - - (100.0%) - - (100.0%)  
% ปริมาณการออม - - (1.4%) - - (0.3%)  
       รวม 102 120 74 7 97 400  
% การศึกษา (25.5%) (30.0%) (18.5%) (1.8%) (24.2%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปริมาณการออมโดยเฉลีย่   
 

p 
ออมน้อย
กว่า ร้อย
ละ 10 
ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 10 – 
20 ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 21 – 
40 ของ
รายได้ 

ออม
มากกว่า 
ร้อยละ 
40 ของ
รายได้ 

ไม่มี
ก าหนดที่
แน่นอน 

รวม 

อาชีพ       0.015* 
       รับราชการ 7 9 1 - 4 21  
% อาชีพ (33.3%) (42.9%) (4.8%) - (19.0%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (6.9%) (7.5%) (1.4%) - (4.1%) (5.3%)  
       รัฐวิสาหกิจ 10 4 2 - 2 18  
% อาชีพ (55.6%) (22.2%) (11.1%) - (11.1%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (9.8%) (3.3%) (2.7%) - (2.1%) (4.5%)  
     พนกังานเอกชน   56 82 52 6 54 250  
% อาชีพ (22.4%) (32.8%) (20.8%) (2.4%) (21.6%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (54.9%) (68.3%) (70.3%) (85.7%) (55.7%) (62.5%)  
      ธุรกิจ/คา้ขาย 15 21 15 - 20 71  
% อาชีพ (21.1%) (29.6%) (21.1%) - (28.2%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (14.7%) (17.5%) (20.3%) - (20.6%) (17.8%)  
      รับจา้ง 6 3 1 1 7 18  
% อาชีพ (33.3%) (16.7%) (5.6%) (5.6%) (38.9%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (5.9%) (2.5%) (1.4%) (14.3%) (7.2%) (4.5%)  
      อ่ืนๆ 8 1 3 - 10 22  
% อาชีพ (36.4%) (4.5%) (13.6%) - (45.5%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (7.8%) (0.8%) (4.1%) - (10.3%) (5.5%)  
      รวม 102 120 74 7 97 400  
% อาชีพ (25.5%) (30.0%) (18.5%) (1.8%) (24.2%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปริมาณการออมโดยเฉลีย่   
 

p 
ออมน้อย
กว่า ร้อย
ละ 10 
ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 10 – 
20 ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 21 – 
40 ของ
รายได้ 

ออม
มากกว่า 
ร้อยละ 
40 ของ
รายได้ 

ไม่มี
ก าหนดที่
แน่นอน 

รวม 

จ านวนคนในอุปการะ      0.018* 
       ไม่มี    43 42 33 2 38 158  
% ผูอุ้ปการะ (27.2%) (26.6%) (20.9%) (1.3%) (24.1%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (42.2%) (35.0%) (44.6%) (28.6%) (39.2%) (39.5%)  
       1-2 คน 35 53 37 4 36 165  
% ผูอุ้ปการะ (21.2%) (32.1%) (22.4%) (2.4%) (21.8%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (34.3%) (44.2%) (50.0%) (57.1%) (37.1%) (41.3%)  
       3-4 คน 18 25 4 1 17 65  
% ผูอุ้ปการะ (27.7%) (38.5%) (6.2%) (1.5%) (26.2%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (17.6%) (20.8%) (5.4%) (14.3%) (17.5%) (16.3%)  
       ตั้งแต่ 5 คน 
       ข้ึนไป 

6 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6 
 

12 
 

 

% ผูอุ้ปการะ (50.0%) - - - (50.0%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (5.9%) - - - (6.2%) (100.0%)  
       รวม 102 120 74 7 97 400  
% ผูอุ้ปการะ (25.5%) (30.0%) (18.5%) (1.8%) (24.2%) (100.0%)  
% ปริมาณการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.23  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ปริมาณการออมโดยเฉลีย่   
 

p 
ออมน้อย
กว่า ร้อย
ละ 10 
ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 10 – 
20 ของ
รายได้ 

ออมร้อย
ละ 21 – 
40 ของ
รายได้ 

ออม
มากกว่า 
ร้อยละ 
40 ของ
รายได้ 

ไม่มี
ก าหนดที่
แน่นอน 

รวม 

จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน     0.000* 
นอ้ยกว่า 10,000 35 19 13 - 37 104  
% จ  านวนเงินฝาก  (33.7%)  (18.3%)  (12.5%)  -  (35.6%)  (100.0%)  
% ปริมาณการออม  (34.3%)  (15.8%)  (17.6%) -  (38.1%)  (26.0%)  
10,001 – 50,000  32 28 12 3 28 103  
% จ  านวนเงินฝาก  (31.1%)  (27.2%)  (11.7%)  (2.9%)  (27.2%)  (100.0%)  
% ปริมาณการออม  (31.4%)  (23.3%)  (16.2%)  (42.9%)  (28.9%)  (25.8%)  
50,001 – 100,000 19 26 20 1 16 82  
% จ  านวนเงินฝาก  (23.2%)  (31.7%)  (24.4%)  (1.2%)  (19.5%)  (100.0%)  
% ปริมาณการออม  (18.6%)  (21.7%)  (27.0%)  (14.3%)  (16.5%)  (20.5%)  
100,001 – 500,000 15 41 15 1 13 85  
% จ  านวนเงินฝาก  (17.6%)  (48.2%)  (17.6%)  (1.2%)  (15.3%)  (100.0%)  
% ปริมาณการออม  (14.7%)  (34.2%)  (20.3%)  (14.3%)  (13.4%)  (21.3%)  
500,001–1,000,000 1 5 7 1 2 16  
% จ  านวนเงินฝาก  (6.3%)  (31.3%)  (43.8%)  (6.3%)  (12.5%)  (100.0%)  
% ปริมาณการออม  (1.0%)  (4.2%)  (9.5%)  (14.3%)  (2.1%)  (4.0%)  
มากกว่า 1,000,000 - 1 7 1 1 10  
% จ  านวนเงินฝาก  -  (10.0%)  (70.0%)  (10.0%)  (10.0%)  (100.0%)  
% ปริมาณการออม -  (0.8%)  (9.5%)  (14.3%)  (1.0%)  (2.5%)  
       รวม 102 120 74 7 97 400  
% จ  านวนเงินฝาก  (25.5%)  (30.0%)  (18.5%)  (1.8%)  (24.2%)  (100.0%)  
% ปริมาณการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการออม โดยการฝากเงินผ่าน
ธนาคารโดยเฉล่ีย 
 

จากตารางที่ 4.23 การทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัปริมาณการ
ออมเงินผา่นธนาคารโดยเฉล่ียตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า 
ปริมาณการออมเงินผา่นธนาคารโดยเฉล่ียมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาชีพ จ านวน
คนในอุปการะ และจ านวนเงินฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
รายละเอียดดงัน้ี 
 

อาชีพมีความสัมพนัธ์กับปริมาณการออมเงินผ่านธนาคารโดยเฉล่ียอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดงัน้ี ผูท้ี่มีอาชีพรับราชการ พนักงานบริษทัเอกชน ธุรกิจ/
คา้ขาย มีปริมาณการออมอยูท่ี่ร้อยละ 10 - 20 ของรายได ้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.9 ร้อยละ 32.8 
และร้อยละ 29.6 ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 7.5 ร้อยละ 68.3 และร้อยละ 17.5 ของปริมาร      
การออม ตามล าดบั ในขณะที่อาชีพรัฐวิสาหกิจ มีปริมาณการออมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได ้
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.6 ของอาชีพ และร้อยละ 9.8 ของปริมาณการออม ในส่วนอาชีพรับจา้ง
และอาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บา้น นักศึกษา ไม่มีก าหนดที่แน่นอนในการออม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
38.9 ร้อยละ 45.5 ของอาชีพ และร้อยละ 7.2 ร้อยละ 10.3 ของปริมาณการออม ตามล าดบั จะเห็นได้
ว่าอาชีพที่มีรายไดไ้ม่แน่นอน อยา่งเช่น ท าธุรกิจ/คา้ขาย อาชีพรับจา้ง นักศึกษา แม่บา้น เป็นตน้ 
อาชีพเหล่าน้ีท าใหมี้ปริมาณการออมที่ไม่แน่นอนตามไปดว้ย 
 

จ านวนคนในอุปการะมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการออมเงินผ่านธนาคารโดยเฉล่ียอยา่ง    
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ ์ดงัน้ี ผูท้ี่ไม่มีจ  านวนคนในอุปการะ มีปริมาณ
การออมน้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได ้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 27.2 ของจ านวนคนในอุปการะ 
และร้อยละ 42.2 ของปริมาณการออม ในส่วนผูท้ี่มีจ  านวนคนในอุปการะจ านวน 1 - 2 คน และ 
จ านวน 3 - 4 คน มีปริมาณการออมอยูท่ี่ร้อยละ 10 - 20 ของรายได ้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.1     
ร้อยละ 38.5 ของจ านวนคนในอุปการะ และร้อยละ 44.2 ร้อยละ 20.8 ของปริมาณการออม 
ตามล าดบั  และผูท้ี่มีจ  านวนคนในอุปการะตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป มีปริมาณการออมน้อยกว่าร้อยละ 10 
ของรายได ้คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของจ านวนคนในอุปการะ และร้อยละ 5.9 ของปริมาณการออม 
และไม่มีก าหนดที่แน่นอนในการออม มากที่สุด โดยมีความถ่ีเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของ
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จ านวนคนในอุปการะ และร้อยละ 6.2 ของปริมาณการออม จะเห็นไดว้่า เม่ือครอบครัวมีผูอุ้ปการะ
เพิม่มากขึ้น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้มากกวา่ 3 คน เป็นตน้ไป ระดบัการออมจะลดลงอยา่งมาก 

 
จ านวนเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนักบัปริมาณการออมเงินผ่านธนาคารโดยเฉล่ีย

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดังน้ี ผูท้ี่มีเงินฝากน้อยกว่า 10,000 บาท 
ไม่มีก าหนดที่แน่นอนในการออม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.6 ของจ านวนเงินฝาก และร้อยละ 
38.1 ของปริมาณการออม ในส่วนผูท้ี่มีเงินฝากระหว่าง 10,001 – 50,000 บาท มีปริมาณการออม
นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของรายได ้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.1 ของจ านวนเงินฝาก และร้อยละ 31.4 
ของปริมาณการออม ในส่วนผูท้ี่มีเงินฝากระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท และ 100,001 – 500,000 
บาท มีปริมาณการออมอยูท่ี่ร้อยละ 10 - 20 ของรายได ้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.7 ร้อยละ 48.2 
ของจ านวนเงินฝาก และร้อยละ 21.7 ร้อยละ 34.2 ของปริมาณการออม ตามล าดบั ในส่วนผูท้ี่มี    
เงินฝากระหว่าง 500,001 – 1,000,000 บาท และ มากกว่า 1,000,000 บาท มีปริมาณการออมอยูท่ี่
ร้อยละ 21-40 ของรายได ้มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.8 ร้อยละ 70.0 ของจ านวนเงินฝาก และร้อยละ 
9.5  ร้อยละ 9.5 ของปริมาณการออม ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ผูท้ี่มีจ  านวนเงินฝากในธนาคาร          
ณ ปัจจุบนัมากขึ้น ยอ่มมีปริมาณการออมโดยเฉล่ียมากขึ้นตามไปดว้ย  

 
จากการทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปริมาณการออมเงิน      

ผา่นธนาคารโดยเฉล่ียตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า ปริมาณ
การออมเงินผ่านธนาคารโดยเฉล่ียไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อาย ุ
สถานภาพ และระดบัการศึกษา ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.24  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัประเภทของการฝากเงิน 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของการออม   
 

p 
เงินฝาก
ออม
ทรัพย์ 

เงินฝาก
ประจ า 3 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 6 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 12 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า
มากกว่า 
12 เดือน 

รวม 

เพศ       0.076 
       ชาย 156 12 4 1 16 189  
% เพศ  (82.5%)  (6.3%)  (2.1%)  (0.5%)  (8.5%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (45.9%)  (80.0%)  (44.4%)  (20.0%)  (51.6%)  (47.3%)  
      หญิง 184 3 5 4 15 211  
% เพศ  (87.2%)  (1.4%)  (2.4%)  (1.9%)  (7.1%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (54.1%)  (20.0%)  (55.6%)  (80.0%)  (48.4%)  (52.8%)  
      รวม 340 15 9 5 31 400  
% เพศ  (85.0%)  (3.8%)  (2.2%)  (1.3%)  (7.7%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
อายุ       0.047* 
      นอ้ยกว่า 26 ปี    90 1 3 1 4 99  
% อาย ุ  (90.9%)  (1.0%)  (3.0%)  (1.0%)  (4.0%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (26.5%)  (6.7%)  (33.3%)  (20.0%)  (12.9%)  (24.8%)  
       อาย ุ26-35 ปี 186 5 4 3 24 222  
% อาย ุ  (83.8%)  (2.3%)  (1.8%)  (1.4%)  (10.8%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (54.7%)  (33.3%)  (44.4%)  (60.0%)  (77.4%)  (55.5%)  
       อาย ุ36-45 ปี 44 7 2 1 3 57  
% อาย ุ  (77.2%)  (12.3%)  (3.5%)  (1.8%)  (5.3%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (12.9%)  (46.7%)  (22.2%)  (20.0%)  (9.7%)  (14.3%)  
       อาย ุ46-55 ปี 16 2 - - - 18  
% อาย ุ  (88.9%)  (11.1%)  -  -  -  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (4.7%)  (13.3%)  -  -  -  (4.5%)  
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของการออม   
 

p 
เงินฝาก
ออม
ทรัพย์ 

เงินฝาก
ประจ า 3 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 6 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 12 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า
มากกว่า 
12 เดือน 

รวม 

อายุ (ต่อ)        
       อาย ุ56 ปี 
       ข้ึนไป 

4 
 

- - - - 4 
 

 

% อาย ุ (100.0%)  -  -  -  - (100.0%)  
% ประเภทการออม (1.2%)  -  -  -  - (1.0%)  
       รวม 340 15 9 5 31 400  
% อาย ุ (85.0%) (3.8%) (2.2%) (1.3%) (7.7%) (100.0%)  
% ประเภทการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
สถานภาพ       0.000* 
       โสด 254 6 5 4 22 291  
% สถานภาพ (87.3%) (2.1%) (1.7%) (1.4%) (7.6%) (100.0%)  
% ประเภทการออม (74.7%) (40.0%) (55.6%) (80.0%) (71.0%) (72.8%)  
       สมรส 82 9 2 1 9 103  
% สถานภาพ (79.6%) (8.7%) (1.9%) (1.0%) (8.7%) (100.0%)  
% ประเภทการออม (24.1%) (60.0%) (22.2%) (20.0%) (29.0%) (25.8%)  
       หมา้ย/หยา่/   
       แยกกนัอยู ่

4 
 

- 2 
 

- - 6 
 

 

% สถานภาพ (66.7%) - (33.3%) - - (100.0%)  
% ประเภทการออม (1.2%) - (22.2%) - - (1.5%)  
       รวม 340 15 9 5 31 400  
% สถานภาพ (85.0%) (3.8%) (2.2%) (1.3%) (7.7%) (100.0%)  
% ประเภทการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของการออม   
 

p 
เงินฝาก
ออม
ทรัพย์ 

เงินฝาก
ประจ า 3 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 6 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 12 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า
มากกว่า 
12 เดือน 

รวม 

ระดับการศึกษา       0.000* 
       ต ่ากว่า 
       ปริญญาตรี 

50 1 1 - - 52  

% การศึกษา  (96.2%)  (1.9%)  (1.9%) - -  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (14.7%)  (6.7%)  (11.1%) - -  (13.0%)  
       ปริญญาตรี 252 10 8 5 16 291  
% การศึกษา  (86.6%)  (3.4%)  (2.7%)  (1.7%)  (5.5%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (74.1%)  (66.7%)  (88.9%)  (100.0%)  (51.6%)  (72.8%)  
       ปริญญาโท 37 4 - - 15 56  
% การศึกษา  (66.1%)  (7.1%) - -  (26.8%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (10.9%)  (26.7%) - -  (48.4%)  (14.0%)  
       สูงกว่า 
       ปริญญาโท 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

 

% การศึกษา (100.0%) - - - -  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (0.3%) - - - -  (0.3%)  
       รวม 340 15 9 5 31 400  
% การศึกษา  (85.0%)  (3.8%)  (2.2%)  (1.3%)  (7.7%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  

 
 
 
 
 
 
 
 



 82 

ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของการออม   
 

p 
เงินฝาก
ออม
ทรัพย์ 

เงินฝาก
ประจ า 3 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 6 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 12 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า
มากกว่า 
12 เดือน 

รวม 

อาชีพ       0.080 
       รับราชการ 20 - - - 1 21  
% อาชีพ  (95.2%) - - -  (4.8%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (5.9%) - - -  (3.2%)  (5.3%)  
       รัฐวิสาหกิจ 14 - - 1 3 18  
% อาชีพ  (77.8%) - -  (5.6%)  (16.7%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (4.1%) - -  (20.0%)  (9.7%)  (4.5%)  
       พนกังาน    
       บริษทัเอกชน 

217 
 

6 
 

3 
 

4 
 

20 
 

250 
 

 

% อาชีพ  (86.8%)  (2.4%)  (1.2%)  (1.6%)  (8.0%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (83.8%)  (40.0%)  (33.3%)  (80.0%)  (64.5%)  (62.5%)  
      ธุรกิจ/คา้ขาย 55 7 4 - 5 71  
% อาชีพ  (77.5%)  (9.9%)  (5.6%) -  (7.0%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (16.2%)  (46.7%)  (44.4%) -  (16.1%)  (17.8%)  
      รับจา้ง  15 2 1 - - 18  
% อาชีพ  (83.3%)  (11.1%)  (5.6%) - -  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (4.4%)  (13.3%)  (11.1%) - -  (4.5%)  
      อ่ืนๆ 19 - 1 - 2 22  
% อาชีพ  (86.4%) -  (4.5%) -  (9.1%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม  (5.6%) -  (11.1%) -  (6.5%)  (5.5%)  
       รวม 340 15 9 5 31 400  
% อาชีพ  (85.0%)  (3.8%)  (2.2%)  (1.3%)  (7.7%)  (100.0%)  
% ประเภทการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของการออม   
 

p 
เงินฝาก
ออม
ทรัพย์ 

เงินฝาก
ประจ า 3 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 6 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 12 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า
มากกว่า 
12 เดือน 

รวม 

จ านวนคนในอุปการะ     0.007* 
       ไม่มี    141 3 3 3 8 158  
% ผูอุ้ปการะ (89.2%) (1.9%) (1.9%) (1.9%) (5.1%) (100.0%)  
% ประเภทการออม (41.5%) (20.0%) (33.3%) (60.0%) (25.8%) (39.5%)  
       1-2 คน 133 8 3 1 20 165  
% ผูอุ้ปการะ (80.6%) (4.8%) (1.8%) (0.6%) (12.1%) (100.0%)  
% ประเภทการออม (39.1%) (53.3%) (33.3%) (20.0%) (64.5%) (41.3%)  
       3-4 คน 58 4 1 1 1 65  
% ผูอุ้ปการะ (89.2%) (6.2%) (1.5%) (1.5%) (1.5%) (100.0%)  
% ประเภทการออม (17.1%) (26.7%) (11.1%) (20.0%) (3.2%) (16.3%)  
       ตั้งแต่ 5 คน 
       ข้ึนไป 

8 
 

- 
 

2 
 

- 
 

2 
 

12 
 

 

% ผูอุ้ปการะ (66.7%) - (16.7%) - (16.7%) (100.0%)  
% ประเภทการออม (2.4%) - (22.2%) - (6.5%) (3.0%)  
       รวม 340 15 9 5 31 400  
% ผูอุ้ปการะ (85.0%) (3.8%) (2.2%) (1.3%) (7.7%) (100.0%)  
% ประเภทการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.24  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ประเภทของการออม   
 

p 
เงินฝาก
ออม
ทรัพย์ 

เงินฝาก
ประจ า 3 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 6 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า 12 
เดือน 

เงินฝาก
ประจ า
มากกว่า 
12 เดือน 

รวม 

จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน     0.002* 
นอ้ยกว่า 10,000 94 - 4 1 5 104  
% จ  านวนเงินฝาก  (90.4%) -  (3.8%)  (1.0%)  (4.8%) (100.0%)  
% ประเภทการออม  (27.6%) -  (44.4%)  (20.0%)  (16.1%)  (26.0%)  
10,001 – 50,000  85 9 3 - 6 103  
% จ  านวนเงินฝาก  (82.5%)  (8.7%)  (2.9%) -  (5.8%) (100.0%)  
% ประเภทการออม  (25.0%)  (60.0%)  (33.3%) -  (19.4%)  (25.8%)  
50,001 – 100,000 74 - 2 1 5 82  
% จ  านวนเงินฝาก  (90.2%) -  (2.4%)  (1.2%)  (6.1%)  100.0%)  
% ประเภทการออม  (21.8%) -  (22.2%)  (20.0%)  (16.1%)  (20.5%)  
100,001 – 500,000 68 2 - 3 12 85  
% จ  านวนเงินฝาก  (80.0%)  (2.4%) -  (3.5%)  (14.1%) (100.0%)  
% ประเภทการออม  (20.0%)  (13.3%) -  (60.0%)  (38.7%)  (21.3%)  
500,001–1,000,000 11 3 - - 2 16  
% จ  านวนเงินฝาก  (68.8%)  (18.8%) - -  (12.5%)  100.0%)  
% ประเภทการออม  (3.2%)  (20.0%) - -  (6.5%)  (4.0%)  
มากกว่า 1,000,000 8 1 - - 1 10  
% จ  านวนเงินฝาก  (80.0%)  (10.0%) - -  (10.0%) (100.0%)  
% ประเภทการออม  (2.4%)  (6.7%) - -  (3.2%)  (2.5%)  
       รวม 340 15 9 5 31 400  
% จ  านวนเงินฝาก (85.0%) (3.8%) (2.2%) (1.3%) (7.7%) (100.0%)  
% ประเภทการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กับประเภทของการฝากเงินกบัสถาบนั
การเงิน โดยการฝากเงินผา่นธนาคาร 
 

จากตารางที่ 4.24 การทดสอบความความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัประเภทของ
การฝากเงินกบัสถาบนัการเงินตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า 
ประเภทของการฝากเงินกับสถาบันการเงินมีความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศึกษา จ านวนคนในอุปการะ และจ านวนเงินฝากที่มีอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัน้ี 
 

อายมีุความสัมพนัธ์กบัประเภทของการออมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทุกช่วงอาย ุดงัน้ี ผูท้ี่มีอายนุ้อยกว่า 26 ปี อายรุะหว่าง 26 - 35 ปี อายรุะหว่าง 36 - 
45 ปี อายรุะหวา่ง 46 - 55 ปี และอาย ุ56 ปีขึ้นไป มีการออมเงินประเภทออมทรัพยม์ากที่สุด คิดเป็น   
ร้อยละ 90.9 ร้อยละ 83.8 ร้อยละ 77.2  ร้อยละ 88.9 ร้อยละ 100.0 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 26.5 
ร้อยละ 54.7 ร้อยละ 12.9  ร้อยละ 4.7 ร้อยละ 1.2 ของประเภทการออม ตามล าดบั จะเห็นไดว้่าเม่ือ
อายุมากขึ้ น สัดส่วนของเงินฝากออมทรัพยจ์ะลดลง แต่จะมีสัดส่วนการฝากประจ ามากขึ้ น            
ในขณะที่ผูท้ี่เกษียณจะมีเงินฝากประจ าลดลง ผูสู้งอายอุาจตอ้งการเก็บเงินไวเ้ผื่อยามฉุกเฉิน ท าให้
ไม่กลา้ฝากเงินฝากประจ า 
 

สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัประเภทของการออมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทุกช่วงสถานภาพ ดงัน้ี สถานภาพโสด สมรส และหมา้ย/หยา่/แยกกันอยู ่     
มีการออมเงินประเภทออมทรัพยม์ากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ  87.3  ร้อยละ 79.6  ร้อยละ 66.7  ของ
สถานภาพ และคิดเป็นร้อยละ 74.7 ร้อยละ 24.1 ร้อยละ 1.2 ของประเภทการออม ตามล าดบั  

 
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัประเภทของการออมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทุกช่วงระดบัการศึกษา ดงัน้ี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญา
ตรี ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท มีการออมเงินประเภทออมทรัพยม์ากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
96.2 ร้อยละ 86.6 ร้อยละ 66.1  ร้อยละ 100.0 ของระดบัการศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 14.7 ร้อยละ 
74.1 ร้อยละ 10.9 ร้อยละ 0.3 ของประเภทการออม ตามล าดบั  
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จ านวนคนในอุปการะมีความสัมพนัธ์กบัประเภทของการออมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดังน้ี ผูท้ี่ไม่มีจ  านวนคนในอุปการะ ผูท้ี่มีจ  านวนคนในอุปการะ
จ านวน 1 - 2 คน จ านวน 3 - 4 คน และผูท้ี่มีจ  านวนคนในอุปการะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีการออมเงิน
ประเภทออมทรัพยม์ากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.2 ร้อยละ 80.6 ร้อยละ 89.2 ร้อยละ 66.7 ของจ านวน
คนในอุปการะ และคิดเป็นร้อยละ 41.5 ร้อยละ 39.1 ร้อยละ 17.1 ร้อยละ 2.4 ของประเภทการออม 
ตามล าดบั  

 
จ านวนเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนักบัปริมาณการออมเงินผ่านธนาคารโดยเฉล่ีย

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดงัน้ี ผูท้ี่มีเงินฝากน้อยกว่า 10,000 บาท 
มีเงินฝากระหวา่ง 10,001 – 50,000 บาท มีเงินฝากระหวา่ง 50,001 – 100,000 บาท มีเงินฝากระหวา่ง 
100,001 – 500,000 บาท มีเงินฝากระหวา่ง 500,001 – 1,000,000 บาท และ มีจ  านวนเงินฝากมากกวา่ 
1,000,000 บาท มีการออมเงินประเภทออมทรัพยม์ากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.4 ร้อยละ 82.5 ร้อยละ 
90.2 ร้อยละ 80.0 ร้อยละ 68.8  ร้อยละ 80.0 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 27.6 ร้อยละ 
25.0 ร้อยละ 21.8 ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 3.2 ร้อยละ 2.4 ของประเภทการออม ตามล าดบั  
 
 สรุปผลจากการศึกษา ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งในทุกช่วงอาย ุทุกสถานภาพ ทุกระดบัการศึกษา 
จ านวนคนในอุปการะ และจ านวนเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั เลือกฝากเงินประเภทออม
ทรัพยม์ากที่สุด เน่ืองจาก เงินฝากออมทรัพยมี์ความสะดวกในการฝาก  - ถอนเงิน ไม่มีก าหนด
จ านวนเงินขั้นต ่า และระยะเวลาในการรับฝากเงิน 
 

จากการทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัประเภทของการฝากเงิน
กบัสถาบนัการเงินตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบวา่ ประเภทของ
การฝากเงินกบัสถาบนัการเงินไม่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.25  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัความถ่ีในการออม 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความถี่ในการออม  
สม า่เสมอ 
(ทุกเดือน) 

ค่อนข้าง
บ่อย 
(ทุก 3 
เดือน) 

เป็นคร้ัง
คราว 
(ทุก 6 
เดือน) 

นานๆคร้ัง 
(1-2 ปี) 

รวม  
P 

เพศ      0.144 
       ชาย 101 57 24 7 189  
% เพศ  (53.4%)  (30.2%)  (12.7%)  (3.7%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (46.8%)  (55.3%)  (37.5%)  (41.2%)  (47.3%)  
      หญิง 115 46 40 10 211  
% เพศ  (54.5%)  (21.8%)  (19.0%)  (4.7%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (53.2%)  (44.7%)  (62.5%)  (58.8%)  (52.8%)  
      รวม 216 103 64 17 400  
% เพศ  (54.0%)  (25.8%)  (16.0%)  (4.2%)  (100.0%)  
% ความถ่ี (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
อายุ      0.102 
      นอ้ยกว่า 26 ปี    41 35 21 2 99  
% อาย ุ  (41.4%)  (35.4%)  (21.2%)  (2.0%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (19.0%)  (34.0%)  (32.8%)  (11.8%)  (24.8%)  
       อาย ุ26-35 ปี 131 50 32 9 222  
% อาย ุ  (59.0%)  (22.5%)  (14.4%)  (4.1%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (60.6%)  (48.5%)  (50.0%)  (52.9%)  (55.5%)  
       อาย ุ36-45 ปี 29 14 9 5 57  
% อาย ุ  (50.9%)  (24.6%)  (15.8%)  (8.8%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (13.4%)  (13.6%)  (14.1%)  (29.4%)  (14.3%)  
       อาย ุ46-55 ปี 11 4 2 1 18  
% อาย ุ  (61.1%)  (22.2%)  (11.1%)  (5.6%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (5.1%)  (3.9%)  (3.1%)  (5.9%)  (4.5%)  
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความถี่ในการออม  
สม า่เสมอ 
(ทุกเดือน) 

ค่อนข้าง
บ่อย 
(ทุก 3 
เดือน) 

เป็นคร้ัง
คราว 
(ทุก 6 
เดือน) 

นานๆคร้ัง 
(1-2 ปี) 

รวม  
P 

อายุ (ต่อ)       
       อาย ุ56 ปี ข้ึนไป 4 - - - 4  
% อาย ุ (100.0%) - - - (100.0%)  
% ความถ่ี (1.9%) - - - (1.0%)  
       รวม 216 103 64 17 400  
% อาย ุ (54.0%) (25.8%) (16.0%) (4.2%) (100.0%)  
% ความถ่ี (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
สถานภาพ      0.768 
       โสด 157 79 44 11 291  
% สถานภาพ (54.0%) (27.1%) (15.1%) (3.8%) (100.0%)  
% ความถ่ี (72.7%) (76.7%) (68.8%) (64.7%) (72.8%)  
       สมรส 56 23 18 6 103  
% สถานภาพ (54.4%) (22.3%) (17.5%) (5.8%) (100.0%)  
% ความถ่ี (25.9%) (22.3%) (28.1%) (35.3%) (25.8%)  
       หมา้ย/หยา่/   
       แยกกนัอยู ่

3 
 

1 
 

2 
 

- 
 

6 
 

 

% สถานภาพ (50.0%) (16.7%) (33.3%) - (100.0%)  
% ความถ่ี (1.4%) (1.0%) (3.1%) - (1.5%)  
       รวม 216 103 64 17 400  
% สถานภาพ (54.0%) (25.8%) (16.0%) (4.2%) (100.0%)  
% ความถ่ี (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความถี่ในการออม  
สม า่เสมอ 
(ทุกเดือน) 

ค่อนข้าง
บ่อย 
(ทุก 3 
เดือน) 

เป็นคร้ัง
คราว 
(ทุก 6 
เดือน) 

นานๆคร้ัง 
(1-2 ปี) 

รวม  
P 

ระดับการศึกษา      0.001* 
       ต ่ากว่าปริญญา
ตรี 

19 15 10 8 52  

% การศึกษา (36.5%) (28.8%) (19.2%) (15.4%) (100.0%)  
% ความถ่ี (8.8%) (14.6%) (15.6%) (47.1%) (13.0%)  
       ปริญญาตรี 163 73 50 5 291  
% การศึกษา (56.0%) (25.1%) (17.2%) (1.7%) (100.0%)  
% ความถ่ี (75.5%) (70.9%) (78.1%) (29.4%) (72.8%)  
       ปริญญาโท 33 15 4 4 56  
% การศึกษา (58.9%) (26.8%) (7.1%) (7.1%) (100.0%)  
% ความถ่ี (15.3%) (14.6%) (6.3%) (23.5%) (14.0%)  
       สูงกว่าปริญญา
โท 

1 - - - 1  

% การศึกษา (100.0%) - - - (100.0%)  
% ความถ่ี (0.5%) - - - (0.3%)  
       รวม 216 103 64 17 400  
% การศึกษา (54.0%) (25.8%) (16.0%) (4.2%) (100.0%)  
% ความถ่ี (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความถี่ในการออม  
สม า่เสมอ 
(ทุกเดือน) 

ค่อนข้าง
บ่อย 
(ทุก 3 
เดือน) 

เป็นคร้ัง
คราว 
(ทุก 6 
เดือน) 

นานๆคร้ัง 
(1-2 ปี) 

รวม  
P 

อาชีพ      0.000* 
       รับราชการ 14 6 - 1 21  
% อาชีพ  (66.7%)  (28.6%) -  (4.8%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (6.5%)  (5.8%) -  (5.9%)  (5.3%)  
       รัฐวิสาหกิจ 10 6 2 - 18  
% อาชีพ  (55.6%)  (33.3%)  (11.1%) -  (100.0%)  
% ความถ่ี  (4.6%)  (5.8%)  (3.1%) -  (4.5%)  
       พนกังาน    
       บริษทัเอกชน 

134 
 

63 
 

46 
 

7 
 

250 
 

 

% อาชีพ  (53.6%)  (25.2%)  (18.4%)  (2.8%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (62.0%)  (61.2%)  (71.9%)  (41.2%)  (62.5%)  
      ธุรกิจ/คา้ขาย 43 18 9 1 71  
% อาชีพ  (60.6%)  (25.4%)  (12.7%)  (1.4%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (19.9%)  (17.5%)  (14.1%)  (5.9%)  (17.8%)  
      รับจา้ง 7 8 3 - 18  
% อาชีพ  (38.9%)  (44.4%)  (16.7%) -  (100.0%)  
% ความถ่ี  (3.2%)  (7.8%)  (4.7%) -  (4.5%)  
      อ่ืนๆ 8 2 4 8 22  
% อาชีพ  (36.4%)  (9.1%)  (18.2%)  (36.4%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (3.7%)  (1.9%)  (6.3%)  (47.1%)  (5.5%)  
       รวม 216 103 64 17 400  
% อาชีพ  (54.0%)  (25.8%)  (16.0%)  (4.2%)  (100.0%)  
% ความถ่ี (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความถี่ในการออม  
สม า่เสมอ 
(ทุกเดือน) 

ค่อนข้าง
บ่อย 
(ทุก 3 
เดือน) 

เป็นคร้ัง
คราว 
(ทุก 6 
เดือน) 

นานๆคร้ัง 
(1-2 ปี) 

รวม  
P 

จ านวนคนในอุปการะ     0.000* 
       ไม่มี    89 43 21 5 158  
% ผูอุ้ปการะ  (56.3%)  (27.2%)  (13.3%)  (3.2%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (41.2%)  (41.7%)  (32.8%)  (29.4%)  (39.5%)  
       1-2 คน 91 41 26 7 165  
% ผูอุ้ปการะ  (55.2%)  (24.8%)  (15.8%)  (4.2%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (42.1%)  (39.8%)  (40.6%)  (41.2%)  (41.3%)  
       3-4 คน 34 19 11 1 65  
% ผูอุ้ปการะ  (52.3%)  (29.2%)  (16.9%)  (1.5%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (15.7%)  (18.4%)  (17.2%)  (5.9%)  (16.3%)  
       ตั้งแต่ 5 คน ข้ึน
ไป 

2 - 6 4 12  

% ผูอุ้ปการะ  (16.7%) -  (50.0%)  (33.3%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (0.9%) -  (9.4%)  (23.5%)  (3.0%)  
       รวม 216 103 64 17 400  
% ผูอุ้ปการะ  (54.0%)  (25.8%)  (16.0%)  (4.2%)  (100.0%)  
% ความถ่ี (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.25  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ความถี่ในการออม  
สม า่เสมอ 
(ทุกเดือน) 

ค่อนข้าง
บ่อย 
(ทุก 3 
เดือน) 

เป็นคร้ัง
คราว 
(ทุก 6 
เดือน) 

นานๆคร้ัง 
(1-2 ปี) 

รวม  
P 

จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน   0.000* 
นอ้ยกว่า 10,000 36 36 22 10 104  
% จ  านวนเงินฝาก  (34.6%)  (34.6%)  (21.2%)  (9.6%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (16.7%)  (35.0%)  (34.4%)  (58.8%)  (26.0%)  
10,001 – 50,000  49 25 24 5 103  
% จ  านวนเงินฝาก  (47.6%)  (24.3%)  (23.3%)  (4.9%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (22.7%) (24.3%)  (37.5%)  (29.4%)  (25.8%)  
50,001 – 100,000 52 21 8 1 82  
% จ  านวนเงินฝาก  (63.4%)  (25.6%)  (9.8%)  (1.2%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (24.1%)  (20.4%)  (12.5%)  (5.9%)  (20.5%)  
100,001 – 500,000 56 19 9 1 85  
% จ  านวนเงินฝาก  (65.9%)  (22.4%)  (10.6%)  (1.2%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (25.9%)  (18.4%)  (14.1%)  (5.9%)  (21.3%)  
500,001 – 1,000,000 15 1 - - 16  
% จ  านวนเงินฝาก  (93.8%)  (6.3%) - -  (100.0%)  
% ความถ่ี  (6.9%)  (1.0%) - -  (4.0%)  
มากกว่า 1,000,000 8 1 1 - 10  
% จ  านวนเงินฝาก  (80.0%)  (10.0%)  (10.0%) -  (100.0%)  
% ความถ่ี  (3.7%)  (1.0%)  (1.6%) -  (2.5%)  
       รวม 216 103 64 17 400  
% จ  านวนเงินฝาก  (54.0%)  (25.8%)  (16.0%)  (4.2%)  (100.0%)  
% ความถ่ี (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธก์บัความถ่ีในการออมผา่นธนาคารพาณิชย ์
 

จากตารางที่ 4.25 การทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความถ่ีใน
การออมตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า ความถ่ีในการออม     
มีความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนคนในอุปการะ และ
จ านวนเงินฝากที่มีอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัน้ี 
 

ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บัความถ่ีในการออมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทุกช่วงระดบัการศึกษา ดังน้ี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี 
ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท มีความถ่ีในการออมสม ่ าเสมอ (ทุกเดือน) มากที่สุด คิดเป็น      
ร้อยละ 36.5 ร้อยละ 56.0 ร้อยละ 58.9 ร้อยละ 100.0 ของการศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 8.8 ร้อยละ 
75.5 ร้อยละ 15.3 ร้อยละ 0.5 ของความถ่ีในการออม ตามล าดบั จะเห็นไดว้่า จากกลุ่มตวัอยา่ง ยิง่มี
ระดบัการศึกษาเพิม่มากขึ้น จะมีความถ่ีในการออมมากขึ้น โดยจะออมสม ่าเสมอทุกเดือน 

 
อาชีพมีความสัมพนัธ์กับความถ่ีในการออมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมี

ความสัมพนัธ์ ดังน้ี ผูท้ี่มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชน และธุรกิจ/คา้ขาย       
มีความถ่ีในการออมสม ่าเสมอ (ทุกเดือน) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 ร้อยละ 55.6 ร้อยละ 53.6 
ร้อยละ 60.6 ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 6.5 ร้อยละ 4.6 ร้อยละ 62.0 ร้อยละ 19.9 ของความถ่ีใน
การออม ตามล าดบั ในขณะที่อาชีพรับจา้ง มีความถ่ีในการออมค่อนขา้งบ่อย (ทุก 3 เดือน) มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 7.8 ของความถ่ีในการออม ในส่วนอาชีพอ่ืนๆ 
เช่น แม่บา้น นกัศึกษา มีความถ่ีในออมที่สม ่าเสมอ (ทุกเดือน) คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของอาชีพ และ
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของความถ่ีในการออม และออมนานๆ คร้ัง  (1 - 2 ปี) มากที่สุด โดยมีความถ่ี
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 47.1 ของความถ่ีในการออม จะเห็นไดว้่า 
อาชีพที่มีรายไดแ้น่นอนอยา่งเช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ จะมีความถ่ีในการออมเงินที่สม ่าเสมอ   
ทุกเดือน ในขณะที่อาชีพที่มีรายไดไ้ม่แน่นอน อย่างเช่น อาชีพรับจา้ง จะมีความถ่ีในการออมที่
ลดลง 
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จ านวนคนในอุปการะมีความสัมพนัธ์กับความถ่ีในการออมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดังน้ี ผูท้ี่ไม่มีจ  านวนคนในอุปการะ ผูท้ี่มีจ  านวนคนในอุปการะ
จ านวน 1 - 2 คน จ านวน 3 - 4 คน มีความถ่ีในการออมอยา่งสม ่าเสมอ (ทุกเดือน) มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 56.3 ร้อยละ 55.2 ร้อยละ 52.3 ของจ านวนคนในอุปการะ และคิดเป็นร้อยละ 41.2 ร้อยละ 
42.1 ร้อยละ 15.7  ของความถ่ีในการออม ในขณะที่ผูมี้จ  านวนคนในอุปการะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป       
มีความถ่ีในการออมเป็นคร้ังคราว (ทุก  6 เดือน) มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของจ านวนคนใน
อุปการะ และคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของความถ่ีในการออม จะเห็นไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งที่มีจ  านวนคนใน
อุปการะตั้งแต่ 0 - 4 คน จะมีความถ่ีในการออมเงินที่สม ่าเสมอทุกเดือน ส่วนผูท้ี่มีจ  านวนคนใน
อุปการะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป จะมีความถ่ีในการออมที่ลดลง 

 
จ านวนเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนักบัความถ่ีในการออมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ ์ดงัน้ี ผูท้ี่มีเงินฝากนอ้ยกวา่ 10,000 บาท มีความถ่ีในออมที่สม ่าเสมอ 
(ทุกเดือน) คิดเป็นร้อยละ 34.6 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 16.7 ของความถ่ีในการออม 
และออมค่อยขา้งบ่อย (ทุก 3 เดือน) มากที่สุด โดยมีความถ่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 34.6 ของจ านวน
เงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 35.0 ของความถ่ีในการออม ในส่วนผูท้ี่มีเงินฝากระหว่าง 10,001 – 
50,000 บาท มีเงินฝากระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท มีเงินฝากระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท    
มีเงินฝากระหว่าง 500,001 – 1,000,000 บาท และ มีจ  านวนเงินฝากมากกว่า 1,000,000 บาท            
มีความถ่ีในออมที่สม ่าเสมอ (ทุกเดือน) คิดเป็นร้อยละ 47.6 ร้อยละ 63.4 ร้อยละ 65.9 ร้อยละ 93.8 
ร้อยละ 80.0 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 22.7 ร้อยละ 24.1 ร้อยละ 25.9ร้อยละ 6.9      
ร้อยละ 3.7 ของความถ่ีในการออม ตามล าดบั จะเห็นไดว้่า จ  านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบนั
ของกลุ่มตวัอยา่งที่เพิม่มากขึ้น จะมีความถ่ีในการออมเงินที่สม ่าเสมอทุกเดือน 
 

จากการทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับความถ่ีในการออมตาม
สมมติฐานที่ตั้ งไว  ้ โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์  (Chi-Square)  พบว่า ความถ่ีในการออมไม่มี
ความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.26  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแนวโนม้ปริมาณการออม 
                       ในอนาคต 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล แนวโน้มปริมาณการออม  
P มากขึน้ เท่าเดิม น้อยลง รวม 

เพศ     0.516 
       ชาย 149 35 5 189  
% เพศ (78.8%) (18.5%) (2.6%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (48.9%) (42.2%) (41.7%) (47.3%)  
      หญิง 156 48 7 211  
% เพศ (73.9%) (22.7%) (3.3%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (51.1%) (57.8%) (58.3%) (52.8%)  
      รวม 305 83 12 400  
% เพศ (76.3%) (20.7%) (3.0%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
อาย ุ     0.002* 
      นอ้ยกวา่ 26 ปี    79 20 - 99  
% อาย ุ (79.8%) (20.2%) - (100.0%)  
% แนวโนม้ (25.9%) (24.1%) - (24.8%)  
       อาย ุ26-35 ปี 169 42 11 222  
% อาย ุ (76.1%) (18.9%) (5.0%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (55.4%) (50.6%) (91.7%) (55.5%)  
       อาย ุ36-45 ปี 45 11 1 57  
% อาย ุ (78.9%) (19.3%) (1.8%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (14.8%) (13.3%) (8.3%) (14.3%)  
       อาย ุ46-55 ปี 12 6 - 18  
% อาย ุ (66.7%) (33.3%) - (100.0%)  
% แนวโนม้ (3.9%) (7.2%) - (4.5%)  
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ตารางที่ 4.26  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล แนวโน้มปริมาณการออม  
P มากขึน้ เท่าเดิม น้อยลง รวม 

อายุ (ต่อ)      
       อาย ุ56 ปี ขึ้นไป - 4 - 4  
% อาย ุ - (100.0%) - (100.0%)  
% แนวโนม้ - (4.8%) - (1.0%)  
      รวม 305 83 12 400  
% อาย ุ (76.3%) (20.7%) (3.0%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
สถานภาพ     0.519 
       โสด 223 57 11 291  
% สถานภาพ (76.6%) (19.6%) (3.8%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (73.1%) (68.7%) (91.7%) (72.8%)  
       สมรส 78 24 1 103  
% สถานภาพ (75.7%) (23.3%) (1.0%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (25.6%) (28.9%) (8.3%) (25.8%)  
       หมา้ย/หยา่/   
       แยกกนัอยู ่

4 
 

2 
 

- 6 
 

 

% สถานภาพ (66.7%) (33.3%) - (100.0%)  
% แนวโนม้ (1.3%) (2.4%) - (1.5%)  
      รวม 305 83 12 400  
% สถานภาพ (76.3%) (20.7%) (3.0%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.26  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล แนวโน้มปริมาณการออม  
P มากขึน้ เท่าเดิม น้อยลง รวม 

ระดับการศึกษา     0.224 
       ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 38 10 4 52  
% การศึกษา (73.1%) (19.2%) (7.7%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (12.5%) (12.0%) (33.3%) (13.0%)  
       ปริญญาตรี 218 65 8 291  
% การศึกษา (74.9%) (22.3%) (2.7%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (71.5%) (78.3%) (66.7%) (72.8%)  
       ปริญญาโท 48 8 - 56  
% การศึกษา (85.7%) (14.3%) - (100.0%)  
% แนวโนม้ (15.7%) (9.6%) - (14.0%)  
       สูงกวา่ปริญญาโท 1 - - 1  
% การศึกษา (100.0%) - - (100.0%)  
% แนวโนม้ (0.3%) - - (0.3%)  
      รวม 305 83 12 400  
% การศึกษา (76.3%) (20.7%) (3.0%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.26  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล แนวโน้มปริมาณการออม  
P มากขึน้ เท่าเดิม น้อยลง รวม 

อาชีพ     0.021* 
       รับราชการ 12 8 1 21  
% อาชีพ (57.1%) (38.1%) (4.8%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (3.9%) (9.6%) (8.3%) (5.3%)  
       รัฐวิสาหกิจ 12 6 - 18  
% อาชีพ (66.7%) (33.3%) - (100.0%)  
% แนวโนม้ (3.9%) (7.2%) - (4.5%)  
       พนกังาน    
       บริษทัเอกชน 

192 
 

49 
 

9 
 

250 
 

 

% อาชีพ (76.8 %) (19.6%) (3.6%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (63.0%) (59.0%) (75.0%) (62.5%)  
      ธุรกิจ/คา้ขาย 63 8 - 71  
% อาชีพ (88.7%) (11.3%) - (100.0%)  
% แนวโนม้ (20.7%) (9.6%) - (17.8%)  
      รับจา้ง 10 6 2 18  
% อาชีพ (55.6%) (33.3%) (11.1%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (3.3%) (7.2%) (16.7%) (4.5%)  
      อ่ืนๆ 16 6 - 22  
% อาชีพ (72.7%) (27.3%) - (100.0%)  
% แนวโนม้ (5.2%) (7.2%) - (5.5%)  
      รวม 305 83 12 400  
% อาชีพ (76.3%) (20.7%) (3.0%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.26  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล แนวโน้มปริมาณการออม  
P มากขึน้ เท่าเดิม น้อยลง รวม 

จ านวนคนในอปุการะ     0.857 
       ไม่มี    120 32 6 158  
% คนในอุปการะ (75.9%) (20.3%) (3.8%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (39.3%) (38.6%) (50.0%) (39.5%)  
       1-2 คน 128 32 5 165  
% คนในอุปการะ (77.6%) (19.4%) (3.0%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (42.0%) (38.6%) (41.7%) (41.3%)  
       3-4 คน 49 15 1 65  
% คนในอุปการะ (75.4%) (23.1%) (1.5%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (16.1%) (18.1%) (8.3%) (16.3%)  
       ตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป 8 4 - 12  
% คนในอุปการะ (66.7%) (4.8%) - (100.0%)  
% แนวโนม้ (2.6%) (1.0%) - (3.0%)  
      รวม 305 83 12 400  
% คนในอุปการะ (76.3%) (20.7%) (3.0%) (100.0%)  
% แนวโนม้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

ตารางที่ 4.26  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล แนวโน้มปริมาณการออม  
P มากขึน้ เท่าเดิม น้อยลง รวม 

จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน    0.271 
นอ้ยกวา่ 10,000 75 25 4 104  
% จ  านวนเงินฝาก  (72.1%)  (24.0%)  (3.8%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (24.6%)  (30.1%)  (33.3%)  (26.0%)  
10,001 – 50,000  79 21 3 103  
% จ  านวนเงินฝาก  (76.7%)  (20.4%)  (2.9%)  (100.0%)  
% ความถ่ี (25.9%)  (25.3%)  (25.0%)  (25.8%)  
50,001 – 100,000 61 17 4 82  
% จ  านวนเงินฝาก  (74.4%)  (20.7%)  (4.9%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (20.0%)  (20.5%)  (33.3%)  (20.5%)  
100,001 – 500,000 70 14 1 85  
% จ  านวนเงินฝาก  (82.4%)  (16.5%)  (1.2%)  (100.0%)  
% ความถ่ี  (23.0%)  (16.9%)  (8.3%)  (21.3%)  
500,001 – 1,000,000 15 1 - 16  
% จ  านวนเงินฝาก  (93.8%)  (6.3%) -  (100.0%)  
% ความถ่ี  (4.9%)  (1.2%) -  (4.0%)  
มากกวา่ 1,000,000 5 5 - 10  
% จ  านวนเงินฝาก  (50.0%)  (50.0%) -  (100.0%)  
% ความถ่ี  (1.6%)  (6.0%) -  (2.5%)  
       รวม 305 83 12 400  
% จ  านวนเงินฝาก (76.3%) (20.7%) (3.0%)  (100.0%)  
% ความถ่ี (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
 
 



 101 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธก์บัแนวโนม้ปริมาณการออมในอนาคต 
 
จากตารางที่ 4.26 การทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัแนวโน้ม

ปริมาณการออมในอนาคตตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า 
แนวโนม้ปริมาณการออมในอนาคตมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุและอาชีพ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัน้ี 
 

อายุมีความสัมพนัธ์กับแนวโน้มปริมาณการออมในอนาคตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์เกือบทุกช่วงอาย ุดงัน้ี อายนุ้อยกว่า 26 ปี อายรุะหว่าง 26 - 35 ปี     
อายรุะหว่าง 36 - 45 ปี และอายรุะหว่าง 46 - 55 ปี มีแนวโน้มปริมาณการออมมากขึ้นในอนาคต      
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 79.8 ร้อยละ 76.1 ร้อยละ 78.9 ร้อยละ 66.7 ของอาย ุและ คิดเป็นร้อยละ 
25.9 ร้อยละ 55.4 ร้อยละ 14.8 ร้อยละ 3.9 ของแนวโนม้ปริมาณการออม ตามล าดบั ในส่วนช่วงอาย ุ
56 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มปริมาณการออมเท่าเดิมในอนาคต มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของอาย ุ
และคิดเป็นร้อยละ 4.8 ของแนวโน้มปริมาณการออม จะเห็นไดว้่า ผูท้ี่มีอายนุ้อยกว่า 26 ปี จนถึง
อาย ุ55 ปี มีแนวโน้มในการออมเงินมากขึ้น ในขณะที่ผูท้ี่มีอายมุากขึ้นอายตุั้งแต่ 56 ปีขึ้นไป จะมี
แนวโนม้ในการออมเงินคงที่ เน่ืองจาก อายมุากขึ้นอยูใ่นวยัเกษียณ อาจไม่มีรายไดห้รือมีรายไดท้ี่ต  ่า 

 
อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มปริมาณการออมในอนาคตอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธใ์นทุกกลุ่มอาชีพ ดงัน้ี ผูท้ี่มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษทัเอกชน ธุรกิจ/คา้ขาย รับจา้ง และอาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บา้น นักศึกษา มีแนวโน้มปริมาณการ
ออมมากขึ้นในอนาคต มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.1 ร้อยละ 66.7  ร้อยละ 76.8 ร้อยละ 88.7         
ร้อยละ 55.6 ร้อยละ 72.7 ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 3.9 ร้อยละ 3.9 ร้อยละ 63.0 ร้อยละ 20.7 
ร้อยละ 3.3 ร้อยละ 5.2 ของแนวโนม้ปริมาณการออม ตามล าดบั จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งทุกอาชีพ 
จะมีแนวโนม้การออมในอนาคตเพิม่มากขึ้น ซ่ึงแนวโนม้ปริมาณการออมในอนาคต แสดงถึงความ
ตั้งใจในการออมเงินในอนาคต ซ่ึงทุกอาชีพมีความหวงัที่จะมีการออมที่มากขึ้น โดยเฉพาะผูท้ี่ท  า
ธุรกิจ/คา้ขาย แต่ถ้าพิจารณาที่อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มน้ีมีรายได้ที่แน่นอน และมีการ
เพิม่ขึ้นของเงินเดือนไม่มากนกั มีรายไดห้ลงัจากการเกษียณอาย ุท  าใหค้วามหวงัที่จะออมมากขึ้นใน
อนาคตนอ้ยวา่กลุ่มนกัธุรกิจ/คา้ขาย 
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จากการทดสอบความความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแนวโน้มปริมาณการออม
ในอนาคตตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์  (Chi-Square) พบว่า แนวโน้มปริมาณ
การออมในอนาคตไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
จ านวนคนในอุปการะ และจ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบนั ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.27  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัผูมี้อิทธิพลในการออมเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออม  
บิดา มารดา เพ่ือน ตนเอง คู่สมรส ครู/อาจารย์ อ่ืนๆ รวม p 

เพศ        0.051 
       ชาย 37 8 105 27 8 4 189  
% เพศ  (19.6%)  (4.2%)  (55.6%)  (14.3%)  (4.2%)  (2.1%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (40.2%)  (50.0%)  (46.9%)  (57.4%)  (88.9%)  (33.3%)  (47.3%)  
      หญิง 55 8 119 20 1 8 211  
% เพศ  (26.1%)  (3.8%)  (56.4%)  (9.5%)  (0.5%)  (3.8%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (59.8%)  (50.0%)  (53.1%)  (42.6%)  (11.1%)  (66.7%)  (52.7%)  
      รวม 92 16 224 47 9 12 400  
% เพศ  (23.0%)  (4.0%)  (56.0%)  (11.8%)  (2.2%)  (3.0%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออม  
บิดา มารดา เพ่ือน ตนเอง คู่สมรส ครู/อาจารย์ อ่ืนๆ รวม p 

อาย ุ        0.000* 
      นอ้ยกวา่ 26 ปี  31 1 53 11 - 3 99  
% อาย ุ  (31.3%)  (1.0%)  (53.5%)  (11.1%) -  (3.0%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (33.7%)  (6.3%)  (23.7%)  (23.4%) -  (25.0%)  (24.8%)  
       อาย ุ26-35 ปี 47 7 137 22 2 7 222  
% อาย ุ  (21.2%)  (3.2%)  (61.7%)  (9.9%)  (0.9%)  (3.2%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (51.1%)  (43.8%)  (61.2%)  (46.8%)  (22.2%)  (58.3%)  (55.5%)  
       อาย ุ36-45 ปี 8 4 23 14 6 2 57  
% อาย ุ  (14.0%)  (7.0%)  (40.4%)  (24.6%)  (10.5%)  (3.5%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (8.7%)  (25.0%)  (10.3%)  (29.8%)  (66.7%)  (16.7%)  (14.3%)  
       อาย ุ46-55 ปี 4 4 9 - 1 - 18  
% อาย ุ  (22.2%)  (22.2%)  (50.0%) -  (5.6%) -  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (4.3%)  (25.0%)  (4.0%) -  (11.1%) -  (4.5%)  
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออม  
บิดา มารดา เพ่ือน ตนเอง คู่สมรส ครู/อาจารย์ อ่ืนๆ รวม p 

อาย ุ(ต่อ)         
       อาย ุ56 ปีขึ้นไป 2 - 2 - - - 4  
% อาย ุ  (50.0%) -  (50.0%) - - -  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (2.2%) -  (0.9%) - - -  (1.0%)  
      รวม 92 16 224 47 9 12 400  
% อาย ุ  (23.0%)  (4.0%)  (56.0%)  (11.8%)  (2.2%)  (3.0%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออม  
บิดา มารดา เพ่ือน ตนเอง คู่สมรส ครู/อาจารย์ อ่ืนๆ รวม p 

สถานภาพ        0.000* 
       โสด 72 9 174 26 4 6 291  
% สถานภาพ  (24.7%)  (3.1%)  (59.8%)  (8.9%)  (1.4%)  (2.1%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (78.3%)  (56.3%)  (77.7%)  (55.3%)  (44.4%)  (50.0%)  (72.8%)  
       สมรส 17 5 49 21 5 6 103  
% สถานภาพ  (16.5%)  (4.9%)  (47.6%)  (20.4%)  (4.9%)  (5.8%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (18.5%)  (31.3%)  (21.9%)  (44.7%)  (55.6%)  (50.0%)  (25.8%)  
       หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 3 2 1 - - - 6  
% สถานภาพ  (50.0%)  (33.3%)  (16.7%)  -  -  -  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (3.3%)  (12.5%)  (0.4%)  -  -  -  (1.5%)  
      รวม 92 16 224 47 9 12 400  
% สถานภาพ  (23.0%)  (4.0%)  (56.0%)  (11.8%)  (2.2%)  (3.0%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออม  
บิดา มารดา เพ่ือน ตนเอง คู่สมรส ครู/อาจารย์ อ่ืนๆ รวม p 

ระดับการศึกษา        0.009* 
       ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 11 3 23 12 - 3 52  
% การศึกษา  (21.2%)  (5.8%)  (44.2%)  (23.1%) -  (5.8%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (12.0%)  (18.8%)  (10.3%)  (25.5%) -  (25.0%)  (13.0%)  
       ปริญญาตรี 79 11 160 25 7 9 291  
% การศึกษา  (27.1%)  (3.8%)  (55.0%)  (8.6%)  (2.4%)  (3.1%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (85.9%)  (68.8%)  (71.4%)  (53.2%)  (77.8%)  (75.0%)  (72.8%)  
       ปริญญาโท 2 2 40 10 2 - 56  
% การศึกษา  (3.6%)  (3.6%)  (71.4%)  (17.9%)  (3.6%) -  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (2.2%)  (12.5%)  (17.9%)  (21.3%)  (22.2%) -  (14.0%)  
       สูงกวา่ปริญญาโท - - 1 - - - 1  
% การศึกษา - -  (100.0%) - - -  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล - -  (0.3%) - - -  (0.3%)  
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออม  
บิดา มารดา เพ่ือน ตนเอง คู่สมรส ครู/อาจารย์ อ่ืนๆ รวม p 

ระดับการศึกษา (ต่อ)         
      รวม 92 16 224 47 9 12 400  
% การศึกษา  (23.0%)  (4.0%)  (56.0%)  (11.8%)  (2.2%)  (3.0%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
อาชีพ        0.004* 
       รับราชการ 5 2 12 1 1 - 21  
% อาชีพ  (23.8%)  (9.5%)  (57.1%)  (4.8%)  (4.8%) -  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (5.4%)  (12.5%)  (5.4%)  (2.1%)  (11.1%) -  (5.3%)  
       รัฐวิสาหกิจ 2 - 12 3 1 - 18  
% อาชีพ  (11.1%) -  (66.7%)  (16.7%)  (5.6%) -  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (2.2%) -  (5.4%)  (6.4%)  (11.1%) -  (4.5%)  
       พนกังานบริษทัเอกชน    64 9 146 19 3 9 250  
% อาชีพ  (25.6%)  (3.6%)  (58.4%)  (7.6%)  (1.2%)  (3.6%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (69.6%)  (56.3%)  (65.2%)  (40.4%)  (33.3%)  (75.0%)  (62.5%)  
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออม  
บิดา มารดา เพ่ือน ตนเอง คู่สมรส ครู/อาจารย์ อ่ืนๆ รวม p 

อาชีพ (ต่อ)         
      ธุรกิจ/คา้ขาย 12 3 38 15 3 - 71  
% อาชีพ  (16.9%)  (4.2%)  (53.5%)  (21.1%)  (4.2%) -  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (13.0%)  (18.8%)  (17.0%)  (31.9%)  (33.3%) -  (17.8%)  
      รับจา้ง 5 1 3 5 1 3 18  
% อาชีพ  (27.8%)  (5.6%)  (16.7%)  (27.8%)  (5.6%)  (16.7%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (5.4%)  (6.3%)  (1.3%)  (10.6%)  (11.1%)  (25.0%)  (4.5%)  
      อ่ืนๆ 4 1 13 4 - - 22  
% อาชีพ  (18.2%)  (4.5%)  (59.1%)  (18.2%) - -  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (4.3%)  (6.3%)  (5.8%)  (8.5%) - -  (5.5%)  
      รวม 92 16 224 47 9 12 400  
% อาชีพ  (23.0%)  (4.0%)  (56.0%)  (11.8%)  (2.2%)  (3.0%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออม  
บิดา มารดา เพ่ือน ตนเอง คู่สมรส ครู/อาจารย์ อ่ืนๆ รวม p 

จ านวนคนในอปุการะ        0.372 
       ไม่มี    36 4 96 13 5 4 158  
% คนในอุปการะ  (22.8%)  (2.5%)  (60.8%)  (8.2%)  3.2%)  (2.5%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (39.1%)  (25.0%)  (42.9%)  (27.7%)  (55.6%)  (33.3%)  (39.5%)  
       1-2 คน 38 9 84 24 4 6 165  
% คนในอุปการะ  (23.0%)  (5.5%)  (50.9%)  (14.5%)  (2.4%)  (3.6%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (41.3%)  (56.3%)  (37.5%)  (51.1%)  (44.4%)  (50.0%)  (41.3%)  
       3-4 คน 12 3 38 10 - 2 65  
% คนในอุปการะ  (18.5%)  (4.6%)  (58.5%)  (15.4%) -  (3.1%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (13.0%)  (18.8%)  (17.0%)  (21.3%) -  (16.7%)  (16.3%)  
       ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 6 - 6 - - - 12  
% คนในอุปการะ  (50.0%) -  (50.0%) - - -  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล (6.5%) - (2.7%) - - -  (100.0%)  
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออม  
บิดา มารดา เพ่ือน ตนเอง คู่สมรส ครู/อาจารย์ อ่ืนๆ รวม p 

จ านวนคนในอปุการะ (ต่อ)         
      รวม 92 16 224 47 9 12 400  
% คนในอุปการะ  (23.0%)  (4.0%)  (56.0%)  (11.8%)  (2.2%)  (3.0%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน       0.011* 
นอ้ยกวา่ 10,000 27 3 62 8 1 3 104  
% จ  านวนเงินฝาก  (26.0%)  (2.9%)  (59.6%)  (7.7%)  (10.0%)  (2.9%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (29.3%)  (18.8%)  (27.7%)  (17.0%)  (11.1%)  (25.0%)  (26.0%)  
10,001 – 50,000  19 4 56 22 1 1 103  
% จ  านวนเงินฝาก  (18.4%)  (3.9%)  (54.4%)  (21.4%)  (1.0%)  (1.0%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (20.7%)  (25.0%)  (25.0%)  (46.8%)  (11.1%)  (8.3%)  (25.8%)  
50,001 – 100,000 21 8 40 4 5 4 82  
% จ  านวนเงินฝาก  (25.6%)  (9.8%)  (48.8%)  (4.9%)  (6.1%)  (4.9%)  (100.0%)  
% ผูมี้อิทธิพล  (22.8%)  (50.0%)  (17.9%)  (8.5%)  (55.6%)  (33.3%)  (20.5%)  
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ตารางที่ 4.27  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผู้มีอิทธิพลต่อการออม  
บิดา มารดา เพ่ือน ตนเอง คู่สมรส ครู/อาจารย์ อ่ืนๆ รวม p 

จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน (ต่อ)        
100,001 – 500,000 20 - 50 9 2 4 85  
% จ  านวนเงินฝาก  (23.5%)  -  (58.8%)  (10.6%)  (2.4%)  (4.7%)  (100.0%)  
% ปริมาณการออม  (21.7%) -  (22.3%)  (19.1%)  (22.2%)  (33.3%)  (21.3%)  
500,001 – 1,000,000 2 1 12 1 - - 16  
% จ  านวนเงินฝาก  (12.5%)  (6.3%)  (75.0%)  (6.3%)  -  -  (100.0%)  
% ปริมาณการออม  (2.2%)  (6.3%)  (5.4%)  (2.1%) - -  (4.0%)  
มากกวา่ 1,000,000 3 - 4 3 - - 10  
% จ  านวนเงินฝาก  (30.0%)  -  (40.0%)  (30.0%)  -  -  (100.0%)  
% ปริมาณการออม  (3.3%) -  (1.8%)  (6.4%) - -  (2.5%)  
       รวม 92 16 224 47 9 12 400  
% จ  านวนเงินฝาก  (23.0%)  (4.0%)  (56.0%)  (11.8%)  (2.2%)  (3.0%)  (100.0%)  
% ปริมาณการออม (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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3
 

สมมติฐานที่ 5 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัผูมี้อิทธิพลในการออมเงินผ่านธนาคาร
พาณิชย ์
 

จากตารางที่ 4.27 การทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัผูมี้อิทธิพล
ในการออมเงินผ่านธนาคารพาณิชยต์ามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) 
พบวา่ ผูมี้อิทธิพลในการออมเงินมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และจ านวนเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 รายละเอียดดงัน้ี 

 
อายมีุความสมัพนัธก์บัผูมี้อิทธิพลในการออมเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์อยา่งมีนัยส าคญัทาง

สถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์เกือบทุกช่วงอาย ุดงัน้ี ผูท้ี่มีอายนุ้อยกว่า  26 ปี อายรุะหว่าง   
26 - 35 ปี อายรุะหว่าง 36 - 45 ปี และอายรุะหว่าง 46 - 55 ปี มีอิทธิพลในการออมจากตนเอง มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 ร้อยละ 61.7 ร้อยละ 40.4  ร้อยละ 50.0 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 23.7 
ร้อยละ 61.2 ร้อยละ 10.3  ร้อยละ 4.0 ของผูมี้อิทธิพลต่อการออม ตามล าดบั ในส่วนช่วงอาย ุ56 ปี
ขึ้นไป มีอิทธิพลในการออมจากบิดา มารดา คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของอาย ุคิดเป็นร้อยละ 2.2 ของผู ้ 
มีอิทธิพลต่อการออม และมีอิทธิพลในการออมจากตนเอง มากที่สุด โดยมีความถ่ีเท่ากนั คิดเป็น   
ร้อยละ 50.0 ของอาย ุคิดเป็นร้อยละ 0.9 ของผูมี้อิทธิพลต่อการออม  

 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์กับผูมี้อิทธิพลในการออมเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์อย่างมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์เกือบทุกช่วง ดงัน้ี สถานภาพโสด และสมรส     
มีอิทธิพลในการออมจากตนเอง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.8 ร้อยละ 47.6 ของสถานภาพ และ     
คิดเป็นร้อยละ 77.7 ร้อยละ 21.9 ของผูมี้อิทธิพลต่อการออม ตามล าดบั ในส่วนสถานภาพหมา้ย/
หยา่/แยกกนัอยู ่มีอิทธิพลในการออมจากบิดา มารดา มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของสถานภาพ        
คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของผูมี้อิทธิพลต่อการออม 

 
ระดบัการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัผูมี้อิทธิพลในการออมเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์อยา่งมี

นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในทุกช่วง ดังน้ี การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท มีอิทธิพลในการออมจากตนเอง มากที่สุด คิดเป็น   
ร้อยละ 44.2 ร้อยละ 55.0 ร้อยละ 71.4 ร้อยละ 100.0 ของสถานภาพ และคิดเป็นร้อยละ 10.3 ร้อยละ 
71.4 ร้อยละ 17.9 ร้อยละ 0.3 ของผูมี้อิทธิพลต่อการออม ตามล าดบั  
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อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัผูมี้อิทธิพลในการออมเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธเ์กือบทุกกลุ่ม ดงัน้ี อาชีพรับราชการ รัฐวสิาหกิจ พนักงาน
บริษทัเอกชน ธุรกิจ/คา้ขาย และอาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บา้น นักศึกษา มีอิทธิพลในการออมจากตนเอง 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.1 ร้อยละ 66.7 ร้อยละ 58.4 ร้อยละ 53.5 ร้อยละ 59.1 ของอาชีพ และ   
คิดเป็นร้อยละ 5.4 ร้อยละ 5.4 ร้อยละ 65.2 ร้อยละ 17.0 ร้อยละ 5.8 ของผูมี้อิทธิพลต่อการออม 
ตามล าดบั ในส่วนอาชีพรับจา้ง มีอิทธิพลในการออมจากบิดา มารดา คิดเป็นร้อยละ 27.8 ของอาชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 5.4 ของผูมี้อิทธิพลต่อการออม และมีอิทธิพลในการออมจากคู่สมรส มากที่สุด โดยมี
ความถ่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 27.8 ของอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 10.6 ของผูมี้อิทธิพลต่อการออม 
 

จ านวนเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนักบัความถ่ีในการออมอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ ์ดงัน้ี ผูท้ี่มีเงินฝากน้อยกว่า 10,000 บาท มีเงินฝากระหว่าง 10,001 – 
50,000 บาท มีเงินฝากระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท มีเงินฝากระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท    
มีเงินฝากระหว่าง  500,001 – 1,000,000  บาท และ มีจ  านวนเงินฝากมากกว่า 1,000,000 บาท              
มีอิทธิพลในการออมจากตนเอง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.6 ร้อยละ 54.4 ร้อยละ 48.8 ร้อยละ 58.8 
ร้อยละ 75.0 ร้อยละ 40.0 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 27.7 ร้อยละ 25.0 ร้อยละ 17.9     
ร้อยละ 22.3 ร้อยละ 5.4 ร้อยละ 1.8 ของผูมี้อิทธิพลต่อการออม ตามล าดบั  

 
สรุปผลจากการศึกษา ดงัน้ี กลุ่มตวัอยา่งในทุกช่วงอาย ุทุกสถานภาพ ทุกระดบัการศึกษา 

อาชีพ และจ านวนคนในอุปการะ มีตนเองเป็นผูมี้อิทธิพลในการออม ไม่วา่จะเป็นการเลือกธนาคาร
ในการออม การเลือกประเภทการออม ตนเองจะเป็นผูต้ดัสินใจเลือก 
 

จากการทดสอบความความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัผูมี้อิทธิพลในการออมเงิน
ผา่นธนาคารพาณิชยต์ามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบวา่ ผูมี้อิทธิพล
ในการออมเงินไม่มีความสัมพนัธ์กับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และจ านวนคนในอุปการะ 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.28  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆ ของธนาคารพาณิชย ์
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลข่าวสารการฝากเงิน  และบริการต่างๆ  
วทิยุ/

โทรทศัน์ 
นิตยสาร/
วารสาร 

ใบปลวิ/
แผ่นพับ 

ป้าย
โฆษณา/
คทัเอาท์ 

พนักงาน
ธนาคาร 

เพ่ือน
แนะน า 

ทาง
จดหมาย 

อนิเตอร์ 
เน็ต/

เวบ็ไซต์ 

อ่ืนๆ รวม p 

เพศ           0.460 
       ชาย 59 2 3 8 27 16 2 70 2 189  
% เพศ  31.2%)  (1.1%)  (1.6%)  (4.2%)  (14.3%)  (8.5%)  (1.1%)  (37.0%)  (1.1%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (45.7%)  (25.0%)  (33.3%)  (44.4%)  (46.6%)  (55.2%)  (100.0%)  (48.3%) (100.0%)  (47.3%)  
      หญิง 70 6 6 10 31 13 - 75 - 211  
% เพศ  (33.2%)  (2.8%)  (2.8%)  (4.7%)  (14.7%)  (6.2%) -  (35.5%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (54.3%)  (75.0%)  (66.7%)  (55.6%)  (53.4%)  (44.8%) -  (51.7%) -  (52.7%)  
      รวม 129 8 9 18 58 29 2 145 2 400  
% เพศ  (32.3%)  (2.0%)  (2.2%)  (4.5%)  (14.5%)  (7.3%)  (0.5%)  (36.2%)  (0.5%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลข่าวสารการฝากเงิน  และบริการต่างๆ  
วทิยุ/

โทรทศัน์ 
นิตยสาร/
วารสาร 

ใบปลวิ/
แผ่นพับ 

ป้าย
โฆษณา/
คทัเอาท์ 

พนักงาน
ธนาคาร 

เพ่ือน
แนะน า 

ทาง
จดหมาย 

อนิเตอร์ 
เน็ต/

เวบ็ไซต์ 

อ่ืนๆ รวม p 

อายุ           0.001* 
      นอ้ยกว่า 26 ปี  38 3 1 4 12 6 - 35 - 99  
% อาย ุ  (38.4%)  (3.0%)  (1.0%)  (4.0%)  (12.1%)  (6.1%) -  (35.4%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (29.5%)  (37.5%)  (11.1%)  (22.2%)  (20.7%)  (20.7%) -  (24.1%) -  (24.8%)  
       อาย ุ26-35 ปี 66 4 4 9 34 14 2 87 2 222  
% อาย ุ  (29.7%)  (1.8%)  (1.8%)  (4.1%)  (15.3%)  (6.3%)  (0.9%)  (39.2%)  (0.9%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (51.2%)  (50.0%)  (44.4%)  (50.0%)  (58.6%)  (48.3%)  (100.0%)  (60.0%)  (100.0%)  (55.5%)  
       อาย ุ36-45 ปี 16 1 2 5 10 5 - 18 - 57  
% อาย ุ  (28.1%)  (1.8%)  (3.5%)  (8.8%)  (17.5%)  (8.8%) -  (31.6%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (12.4%)  (12.5%)  (22.2%)  (27.8%)  (17.2%)  (17.2%) -  (12.4%) -  (14.3%)  
       อาย ุ46-55 ปี 7 - - - 2 4 - 5 - 18  
% อาย ุ  (38.9%) - - -  (11.1%)  (22.2%) -  (27.8%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (5.4%) - - -  (3.4%)  (13.8%) -  (3.4%) -  (4.5%)  
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลข่าวสารการฝากเงิน  และบริการต่างๆ  
วทิยุ/

โทรทศัน์ 
นิตยสาร/
วารสาร 

ใบปลวิ/
แผ่นพับ 

ป้าย
โฆษณา/
คทัเอาท์ 

พนักงาน
ธนาคาร 

เพ่ือน
แนะน า 

ทาง
จดหมาย 

อนิเตอร์ 
เน็ต/

เวบ็ไซต์ 

อ่ืนๆ รวม p 

อายุ (ต่อ)            
       อาย ุ56 ปี ข้ึนไป 2 - 2 - - - - - - 4  
% อาย ุ  (50.0%) -  (50.0%) - - - - - -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (1.6%) -  (22.2%) - - - - - -  (1.0%)  
      รวม 129 8 9 18 58 29 2 145 2 400  
สถานภาพ           0.006* 
       โสด 93 7 8 14 44 12 2 109 2 291  
% สถานภาพ  (32.0%)  (2.4%)  (2.7%)  (4.8%)  (15.1%)  (4.1%)  (0.7%)  (37.5%)  (0.7%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (72.1%)  (87.5%)  (88.9%)  (77.8%)  (75.9%)  (41.4%)  (100.0%)  (75.2%)  (100.0%)  (72.8%)  
       สมรส 35 1 1 4 12 14 - 36 - 103  
% สถานภาพ  (34.0%)  (1.0%)  (1.0%)  (3.9%)  (11.7%)  (13.6%) -  (35.0%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (27.1%)  (12.5%)  (11.1%)  (22.2%)  (20.7%)  (48.3%) -  (24.8%) -  (25.8%)  
หมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ 1 - - - 2 3 - - - 6  
% สถานภาพ  (16.7%) - - -  (33.3%)  (50.0%) - - -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (0.8%) - - -  (3.4%)  (10.3%) - - -  (1.5%)  
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลข่าวสารการฝากเงิน  และบริการต่างๆ  
วทิยุ/

โทรทศัน์ 
นิตยสาร/
วารสาร 

ใบปลวิ/
แผ่นพับ 

ป้าย
โฆษณา/
คทัเอาท์ 

พนักงาน
ธนาคาร 

เพ่ือน
แนะน า 

ทาง
จดหมาย 

อนิเตอร์ 
เน็ต/

เวบ็ไซต์ 

อ่ืนๆ รวม p 

สถานภาพ (ต่อ)            
      รวม 129 8 9 18 58 29 2 145 2 400  
% สถานภาพ  (32.3%)  (2.0%)  (2.2%)  (4.5%)  (14.5%)  (7.3%)  (0.5%)  (36.2%)  (0.5%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
ระดับการศึกษา           0.032* 
       ต ่ากว่าปริญญาตรี 25 - - 2 6 5 2 12 - 52  
% การศึกษา  (48.1%) - -  (3.8%)  (11.5%)  (9.6%)  (3.8%)  (23.1%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (19.4%) - -  (11.1%)  (10.3%)  (17.2%)  (100.0%)  (8.3%) -  (13.0%)  
       ปริญญาตรี 92 8 7 15 41 23 - 103 2 291  
% การศึกษา  (31.6%)  (2.7%)  (2.4%)  (5.2%)  (14.1%)  (7.9%) -  (35.4%)  (0.7%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (71.3%)  (100.0%)  (77.8%)  (83.3%)  (70.7%)  (79.3%) -  (71.0%) (100.0%)  (72.8%)  
       ปริญญาโท 12 - 2 1 11 1 - 29 - 56  
% การศึกษา  (21.4%) -  (3.6%)  (1.8%)  (19.6%)  (1.8%) -  (51.8%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (9.3%) -  (22.2%)  (5.6%)  (19.0%)  (3.4%) -  (20.0%) -  (14.0%)  
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลข่าวสารการฝากเงิน  และบริการต่างๆ  
วทิยุ/

โทรทศัน์ 
นิตยสาร/
วารสาร 

ใบปลวิ/
แผ่นพับ 

ป้าย
โฆษณา/
คทัเอาท์ 

พนักงาน
ธนาคาร 

เพ่ือน
แนะน า 

ทาง
จดหมาย 

อนิเตอร์ 
เน็ต/

เวบ็ไซต์ 

อ่ืนๆ รวม p 

ระดับการศึกษา (ต่อ)            
       สูงกว่าปริญญาโท - - - - - - - 1 - 1  
% การศึกษา - - - - - - -  (100.0%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร - - - - - - -  (0.7%) -  (0.3%)  
      รวม 129 8 9 18 58 29 2 145 2 400  
% การศึกษา  (32.3%)  (2.0%)  (2.2%)  (4.5%)  (14.5%)  (7.3%)  (0.5%)  (36.2%)  (0.5%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
อาชีพ           0.531 
       รับราชการ 11 - 1 - 4 1 - 4 - 21  
% อาชีพ  (52.4%) -  (4.8%) -  (19.0%)  (4.8%) -  (19.0%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (8.5%) -  (11.1%) -  (6.9%)  (3.4%) -  (2.8%) -  (5.3%)  
       รัฐวิสาหกิจ 7 1 - 2 5 1 - 2 - 18  
% อาชีพ  (38.9%)  (5.6%) -  (11.1%)  (27.8%)  (5.6%) -  (11.1%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (5.4%)  12.5%) -  (11.1%)  (8.6%)  (3.4%) -  (1.4%) -  (4.5%)  
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลข่าวสารการฝากเงิน  และบริการต่างๆ  
วทิยุ/

โทรทศัน์ 
นิตยสาร/
วารสาร 

ใบปลวิ/
แผ่นพับ 

ป้าย
โฆษณา/
คทัเอาท์ 

พนักงาน
ธนาคาร 

เพ่ือน
แนะน า 

ทาง
จดหมาย 

อนิเตอร์ 
เน็ต/

เวบ็ไซต์ 

อ่ืนๆ รวม p 

อาชีพ(ต่อ)            
       พนกังานเอกชน  75 3 7 12 32 16 2 101 2 250  
% อาชีพ  (30.0%)  (1.2%)  (2.8%)  (4.8%)  (12.8%)  (6.4%)  (0.8%)  (40.4%)  (0.8%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (58.1%)  (37.5%)  (77.8%)  (66.7%)  (55.2%)  (55.2%)  (100.0%)  (69.7%)  (100.0%)  (62.5%)  
      ธุรกิจ/คา้ขาย 18 3 - 4 10 9 - 27 - 71  
% อาชีพ  (25.4%)  (4.2%) -  (5.6%)  (14.1%)  (12.7%) -  (38.0%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (14.0%)  (37.5%) -  (22.2%)  (17.2%)  31.0%) -  (18.6%) -  (17.8%)  
      รับจา้ง 9 - 1 - 4 1 - 3 - 18  
% อาชีพ  (50.0%) -  (5.6%) -  (22.2%)  (5.6%) -  (16.7%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (7.0%) -  (11.1%) -  (6.9%)  (3.4%) -  2.1%) -  (4.5%)  
      อ่ืนๆ 9 1 - - 3 1 - 8 - 22  
% อาชีพ  (40.9%)  (4.5%) - -  (13.6%)  (4.5%) -  (36.4%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (7.0%)  (12.5%) - -  (5.2%)  (3.4%) -  (5.5%) -  (5.5%)  
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลข่าวสารการฝากเงิน  และบริการต่างๆ  
วทิยุ/

โทรทศัน์ 
นิตยสาร/
วารสาร 

ใบปลวิ/
แผ่นพับ 

ป้าย
โฆษณา/
คทัเอาท์ 

พนักงาน
ธนาคาร 

เพ่ือน
แนะน า 

ทาง
จดหมาย 

อนิเตอร์ 
เน็ต/

เวบ็ไซต์ 

อ่ืนๆ รวม p 

อาชีพ (ต่อ)            
      รวม 129 8 9 18 58 29 2 145 2 400  
% อาชีพ  (32.3%)  (2.0%)  (2.2%)  (4.5%)  (14.5%)  (7.3%)  (0.5%)  (36.2%)  (0.5%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
จ านวนคนในอุปการะ           0.139 
       ไม่มี    59 3 3 8 24 7 1 53 - 158  
% คนในอุปการะ  (37.3%)  (1.9%)  (1.9%)  (5.1%)  (15.2%)  (4.4%)  (0.6%)  (33.5%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (45.7%)  (37.5%)  (33.3%)  (44.4%)  (41.4%)  (24.1%)  (50.0%)  (36.6%) -  (39.5%)  
       1-2 คน 44 5 5 9 22 15 1 62 2 165  
% คนในอุปการะ  (26.7%)  (3.0%)  (3.0%)  (5.5%)  (13.3%)  (9.1%)  (0.6%)  (37.6%)  (1.2%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (34.1%)  (62.5%)  (55.6%)  (50.0%)  (37.9%)  (51.7%)  (50.0%)  (42.8%)  (100.0%)  (41.3%)  
       3-4 คน 24 - 1 1 6 5 - 28 - 65  
% คนในอุปการะ  (36.9%) -  (1.5%)  (1.5%)  (9.2%)  (7.7%) -  (43.1%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (18.6%) -  (11.1%)  (5.6%)  (10.3%)  (17.2%) -  (19.3%) -  (16.3%)  
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลข่าวสารการฝากเงิน  และบริการต่างๆ  
วทิยุ/

โทรทศัน์ 
นิตยสาร/
วารสาร 

ใบปลวิ/
แผ่นพับ 

ป้าย
โฆษณา/
คทัเอาท์ 

พนักงาน
ธนาคาร 

เพ่ือน
แนะน า 

ทาง
จดหมาย 

อนิเตอร์ 
เน็ต/

เวบ็ไซต์ 

อ่ืนๆ รวม p 

จ านวนคนในอุปการะ (ต่อ)            
       ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป  2 - - - 6 2 - 2 - 12  
% คนในอุปการะ  (16.7%) - - -  (50.0%)  (16.7%) -  (16.7%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร  (1.6%) - - -  (10.3%)  (6.9%) -  (1.4%) -  (100.0%)  
      รวม 129 8 9 18 58 29 2 145 2 400  
% คนในอุปการะ  (32.3%)  (2.0%)  (2.2%)  (4.5%)  (14.5%)  (7.3%)  (0.5%)  (36.2%)  (0.5%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน        0.003*  (39.5%)  
นอ้ยกว่า 10,000 42 2 1 5 14 4 1 35 - 104  
% จ  านวนเงินฝาก  (40.4%)  (1.9%)  (1.0%)  (4.8%)  (13.5%)  (3.8%)  (1.0%)  (33.7%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (32.6%) (25.0%) (11.1%) (27.8%) (24.1%) (13.8%) (50.0%) (24.1%) -  (26.0%)  
10,001 – 50,000  31 2 2 7 15 8 - 36 2 103  
% จ  านวนเงินฝาก  (30.1%)  (1.9%)  (1.9%)  (6.8%)  (14.6%)  (7.8%) -  (35.0%)  (1.9%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (24.0%) (25.0%) (22.0%) (38.9%) (25.9%) (27.6%) - (24.8%) (100.0%)  (25.8%)  
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ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลข่าวสารการฝากเงิน  และบริการต่างๆ  
วทิยุ/

โทรทศัน์ 
นิตยสาร/
วารสาร 

ใบปลวิ/
แผ่นพับ 

ป้าย
โฆษณา/
คทัเอาท์ 

พนักงาน
ธนาคาร 

เพ่ือน
แนะน า 

ทาง
จดหมาย 

อนิเตอร์ 
เน็ต/

เวบ็ไซต์ 

อ่ืนๆ รวม p 

จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน (ต่อ)          
50,001 – 100,000 29 3 1 1 10 5 1 32 - 82  
% จ  านวนเงินฝาก  (35.4%)  (3.7%)  (1.2%)  (1.2%)  (12.2%)  (6.1%)  (1.2%)  (39.0%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (22.5%) (37.5%) (11.1%) (5.6%) (17.2%) (17.2%) (50.0%) (22.1%) -  (20.5%)  
100,001 – 500,000 22 - 2 5 13 8 - 35 - 85  
% จ  านวนเงินฝาก  (25.9%) -  (2.4%)  (5.9%)  (15.3%)  (9.4%) -  (41.2%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (17.1%) - (22.2%) (27.8%) (22.4%) (27.6%) - (24.1%) -  (21.3%)  
500,001 – 1,000,000 3 1 - - 3 3 - 6 - 16  
% จ  านวนเงินฝาก  (18.8%)  (6.3%) - - (18.8%) (18.8%) -  (37.5%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (2.3%) (12.5%) - - (5.2%) (10.3%) - (4.1%) -  (4.0%)  
มากกว่า 1,000,000 2 - 3 - 3 1 - 1 - 10  
% จ  านวนเงินฝาก  (20.0%) - (30.0%) - (30.0%)  (10.0%) -  (10.0%) -  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (1.6%) - (33.3%) - (5.2%) (3.4%) - (0.7%) -  (2.5%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (24.0%) (25.0%) (22.0%) (38.9%) (25.9%) (27.6%) - (24.8%) (100.0%)  (25.8%)  

 



 

 

 

124 

ตารางที่ 4.28  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลข่าวสารการฝากเงิน  และบริการต่างๆ  
วทิยุ/

โทรทศัน์ 
นิตยสาร/
วารสาร 

ใบปลวิ/
แผ่นพับ 

ป้าย
โฆษณา/
คทัเอาท์ 

พนักงาน
ธนาคาร 

เพ่ือน
แนะน า 

ทาง
จดหมาย 

อนิเตอร์ 
เน็ต/

เวบ็ไซต์ 

อ่ืนๆ รวม p 

จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน (ต่อ)          
      รวม 129 8 9 18 58 29 2 145 2 400  
% จ  านวนเงินฝาก  (32.3%)  (2.0%)  (2.2%)  (4.5%)  (14.5%)  (7.3%)  (0.5%)  (36.2%)  (0.5%)  (100.0%)  
% ขอ้มูลข่าวสาร (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 6 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการ
ต่างๆ ของธนาคารพาณิชย ์

 
จากตารางที่ 4.28 การทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกับข้อมูล

ข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆ ของธนาคารพาณิชยต์ามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ โดยใชค้่าสถิติ
ไคสแควร์ (Chi-Square) พบวา่ ขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยั
ส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และเงินออมที่ฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัน้ี 

 
อายุมีความสัมพนัธ์กับขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆ ของธนาคารพาณิชย์

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์เกือบทุกช่วงอาย ุดงัน้ี ผูท้ี่มีอายนุ้อยกว่า 
26 ปี และอายรุะหว่าง 46 - 55 ปี ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆมาจากวิทยุ/
โทรทศัน์ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.4 ร้อยละ 38.9 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 29.5 ร้อยละ 5.4 
ของขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน ตามล าดบั ในส่วนอายรุะหวา่ง 26 - 35 ปี และอายรุะหว่าง 36 - 45 ปี 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆมาจากอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต์ มากที่สุด คิดเป็น   
ร้อยละ 39.2 ร้อยละ 31.6 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 60.0 ร้อยละ 12.4 ของขอ้มูลข่าวสารการฝาก
เงิน ตามล าดบั ในช่วงอาย ุ56 ปีขึ้นไป ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงินและบริการต่างๆมาจากวิทย/ุ
โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 1.6 ของขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงินและบริการต่างๆมาจากทางใบปลิว/แผน่พบั มากที่สุด โดยมีความถ่ี
เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 22.2 ของขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน จะเห็น
ได้ว่าผูท้ี่อยู่ในวยัท างานจะมีการคน้หาขอ้มูลข่าวสารในการฝากเงิน การบริการต่างๆ ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ ซ่ึงแตกต่างจากผูท้ี่อยู่ในวยัผูใ้หญ่หรือวยัเกษียณ จะเป็นการรับฟังขอ้มูล
ข่าวสารในการฝากเงิน การบริการต่างๆ จากวทิย/ุโทรทศัน์ 

 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์กับขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆ ของธนาคาร

พาณิชยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดงัน้ี สถานภาพโสด และสมรส 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆมาจากอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต์ มากที่สุด คิดเป็น    
ร้อยละ 37.5 ร้อยละ 35.0 ของสถานภาพ และคิดเป็นร้อยละ 75.2 ร้อยละ 24.8 ของขอ้มูลข่าวสาร
การฝากเงิน ตามล าดบั และในส่วนสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝาก
เงนิ และบริการต่างๆมาจากเพือ่นแนะน า มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของสถานภาพ และคิดเป็น
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ร้อยละ 10.3 ของขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอยา่งที่มีสถานภาพโสดหรือสมรส 
จะมีการคน้หาขอ้มูลข่าวสารในการฝากเงิน การบริการต่างๆ ผา่นทางอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์

 
ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บัขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆ ของธนาคาร

พาณิชยอ์ย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดังน้ี ระดับการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆมาจากวทิย/ุโทรทศัน์ มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 48.1 ของระดบัการศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 19.4 ของขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน ในส่วน
ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและสูงกวา่ปริญญาโท ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และ
บริการต่างๆมาจากอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35.4 ร้อยละ 51.8 ร้อยละ 100.0 
ของระดบัการศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 71.0 ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 0.7 ของขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน 
ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่มีระดบัการศึกษาสูงๆ ตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป จะมีการคน้หา
ขอ้มูลข่าวสารในการฝากเงิน การบริการต่างๆ ผา่นทางอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์
 

จ านวนเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนักบัขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆ 
ของธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดงัน้ี ผูท้ี่มีเงินฝาก
นอ้ยกวา่ 10,000 บาท ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆมาจากวิทย/ุโทรทศัน์ มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.4 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 32.6 ของขอ้มูลข่าวสารการ       
ฝากเงิน ในส่วนผูท้ี่มีเงินฝากระหว่าง 10,001 – 50,000 บาท มีเงินฝากระหว่าง 50,001 – 100,000 
บาท มีเงินฝากระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท และมีเงินฝากระหว่าง 500,001 – 1,000,000 บาท 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆมาจากอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต์ มากที่สุด คิดเป็น    
ร้อยละ 35.0 ร้อยละ 39.0 ร้อยละ 41.2 ร้อยละ 37.5 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 24.8     
ร้อยละ 22.1 ร้อยละ 24.1 ร้อยละ 4.1 ของขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน ตามล าดบั ส าหรับผูท้ี่มีจ  านวน
เงินฝากมากกว่า 1,000,000 บาท ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆมาจากใบปลิว/
แผน่พบั คิดเป็นร้อยละ 30.0 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 33.3 ของขอ้มูลข่าวสารการฝาก
เงิน และไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆมาจากพนักงานธนาคาร มากที่สุด โดยมี
ความถ่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 30.0 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 5.2 ของขอ้มูลข่าวสาร
การฝากเงิน จะเห็นไดว้่า กลุ่มตวัอย่างที่มีปริมาณการออมเงินที่มีอยู ่ณ ปัจจุบนั ตั้งแต่ 10,001 – 
1,000,000 บาท จะมีการคน้หาขอ้มูลข่าวสารในการฝากเงิน การบริการต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต/
เวบ็ไซต ์
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จากการทดสอบความความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัผูมี้อิทธิพลในการออมเงิน
ผ่านธนาคารพาณิชยต์ามสมมติฐานที่ตั้ งไว  ้ โดยใช้ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า                 
ผูมี้อิทธิพลในการออมเงินไม่มีความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ และจ านวนคน
ในอุปการะ ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.29  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

เพศ        0.000* 
       ชาย 9 100 48 19 7 6 189  
% เพศ  (4.8%)  (52.9%)  (25.4%)  (10.1%)  (3.7%)  (3.2%) (100.0%)  
% รายได ้  (15.8%)  (48.5%)  (55.2%)  (65.5%)  (58.3%)  (66.7%)  (47.3%)  
      หญิง 48 106 39 10 5 3 211  
% เพศ  (22.7%)  (50.2%)  (18.5%)  (4.7%)  (2.4%)  (1.4%) (100.0%)  
% รายได ้  (84.2%)  (51.5%)  (44.8%)  (34.5%)  (41.7%)  (33.3%)  (52.7%)  
      รวม 57 206 87 29 12 9 400  
% เพศ  (14.3%)  (51.5%)  (21.7%)  (7.3%)  (3.0%)  (2.2%) (100.0%)  
% รายได ้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
อายุ        0.000* 
      นอ้ยกวา่ 26 ปี  31 50 15 2 1 - 99  
% อายุ  (31.3%)  (50.5%)  (15.2%)  (2.0%)  (1.0%) -  100.0%)  
% รายได ้  (54.4%)  (24.3%)  (17.2%)  (6.9%)  (8.3%) -  (24.8%)  
       อายุ 26-35 ปี 21 123 52 13 6 7 222  
% อายุ  (9.5%)  (55.4%)  (23.4%)  (5.9%)  (2.7%)  (3.2%) (100.0%)  
% รายได ้  (36.8%)  (59.7%)  (59.8%)  (44.8%)  (50.0%)  (77.8%)  (55.5%)  
       อายุ 36-45 ปี 3 26 13 9 4 2 57  
% อายุ  (5.3%)  (45.6%)  (22.8%)  (15.8%)  (7.0%)  (3.5%) (100.0%)  
% รายได ้  (5.3%)  (12.6%)  (14.9%)  (31.0%)  (33.3%)  (22.2%)  (14.3%)  
       อายุ 46-55 ปี 2 6 6 3 1 - 18  
% อายุ  (11.1%)  (33.3%) (33.3%)  (16.7%)  (5.6%) - (100.0%)  
% รายได ้  (3.5%)  (2.9%)  (6.9%)  (10.3%)  (8.3%) -  (4.5%)  
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

อายุ (ต่อ)         
     อายุ 56 ปีข้ึนไป  - 1 1 2 - - 4  
% อายุ -  (25.0%)  (25.0%)  (50.0%) - - (100.0%)  
% รายได ้ -  (0.5%)  (1.1%)  (6.9%) - -  (1.0%)  
      รวม 57 206 87 29 12 9 400  
% อายุ  (14.3%)  (51.5%)  (21.7%)  (7.3%)  (3.0%)  (2.2%) (100.0%)  
% รายได ้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
สถานภาพ        0.007* 
       โสด 46 152 64 15 7 7 291  
% สถานภาพ  (15.8%)  (52.2%)  (22.0%)  (5.2%)  (2.4%)  (2.4%) (100.0%)  
% รายได ้  (80.7%)  (73.8%)  (73.6%)  (51.7%)  (58.3%)  (77.8%)  (72.8%)  
       สมรส 8 54 22 12 5 2 103  
% สถานภาพ  (7.8%)  (52.4%)  (21.4%)  (11.7%)  (4.9%)  (1.9%) (100.0%)  
% รายได ้  (14.0%)  (26.2%)  (25.3%)  (41.4%)  (41.7%)  (22.2%)  (25.8%)  
       หมา้ย/หย่า/   
       แยกกนัอยู ่

3 
 

- 
 

1 
 

2 
 

- 
 

- 
 

6  

% สถานภาพ  (50.0%) -  (16.7%)  (33.3%) - - (100.0%)  
% รายได ้  (5.3%) -  (1.1%)  (6.9%) - -  (1.5%)  
      รวม 57 206 87 29 12 9 400  
% สถานภาพ  (14.3%)  (51.5%)  (21.7%)  (7.3%)  (3.0%)  (2.2%) (100.0%)  
% รายได ้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

ระดับการศึกษา       0.000* 
      ต ่ากวา่ 
      ปริญญาตรี 

31 
 

16 
 

3 
 

1 
 

1 
 

- 
 

52 
 

 

% การศึกษา  (59.6%)  (30.8%)  (5.8%)  (1.9%) (1.9%) - (100.0%)  
% รายได ้  (54.4%)  (7.8%)  (3.4%)  (3.4%)  (8.3%) -  (13.0%)  
      ปริญญาตรี 24 169 71 20 3 4 291  
% การศึกษา  (8.2%)  (58.1%)  (24.4%)  (6.9%)  (1.0%)  (1.4%) (100.0%)  
% รายได ้  (42.1%)  (82.0%)  (81.6%)  (69.0%)  (25.0%)  (44.4%)  (72.8%)  
      ปริญญาโท 2 20 13 8 8 5 56  
% การศึกษา  (3.6%)  (35.7%)  (23.2%)  (14.3%)  (14.3%)  (8.9%) (100.0%)  
% รายได ้  (3.5%)  (9.7%)  (14.9%)  (27.6%)  (66.7%)  (55.6%)  (14.0%)  
      สูงกวา่ 
      ปริญญาโท 

- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1  

% การศึกษา - (100.0%) - - - - (100.0%)  
% รายได ้ -  (0.5%) - - - -  (0.3%)  
      รวม 57 206 87 29 12 9 400  
% การศึกษา  (14.3%)  (51.5%)  (21.7%)  (7.3%)  (3.0%)  (2.2%) (100.0%)  
% รายได ้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

อาชีพ       0.000* 
      รับราชการ - 14 7 - - - 21  
% อาชีพ -  (66.7%)  (33.3%) - - - (100.0%)  
% รายได ้ -  (6.8%)  (8.0%) - - -  (5.3%)  
     รัฐวสิาหกิจ 4 11 2 1 - - 18  
% อาชีพ  (22.2%)  (61.1%)  (11.1%)  (5.6%) - - (100.0%)  
% รายได ้  (7.0%)  (5.3%)  (2.3%)  (3.4%) - -  (4.5%)  
      พนกังาน    
  บริษทัเอกชน 

23 
 

139 
 

65 
 

13 
 

7 
 

3 
 

250  

% อาชีพ  (9.2%)  (55.6%)  (26.0%)  (5.2%)  (2.8%)  (1.2%) (100.0%)  
% รายได ้  (40.4%)  (67.5%)  (74.7%)  (44.8%)  (58.3%)  (33.3%)  (62.5%)  
      ธุรกิจ/คา้ขาย 12 27 11 13 2 6 71  
% อาชีพ  (16.9%)  (38.0%)  (15.5%)  (18.3%)  (2.8%)  (8.5%) (100.0%)  
% รายได ้  (21.1%)  (13.1%)  (12.6%)  (44.8%)  (16.7%)  (66.7%)  (17.8%)  
      รับจา้ง 8 5 2 2 1 - 18  
% อาชีพ  (44.4%)  (27.8%)  (11.1%)  (11.1%)  (5.6%) - (100.0%)  
% รายได ้  (14.0%)  (2.4%)  (2.3%)  (6.9%)  (8.3%) -  (4.5%)  
      อื่นๆ 10 10 - - 2 - 22  
% อาชีพ  (45.5%)  (45.5%) - -  (9.1%) - (100.0%)  
% รายได ้  (17.5%)  (4.9%) - -  (16.7%) -  (5.5%)  
      รวม 57 206 87 29 12 9 400  
% อาชีพ  (14.3%)  (51.5%)  (21.7%)  (7.3%)  (3.0%)  (2.2%) (100.0%)  
% รายได ้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

จ านวนคนในอุปการะ       0.000* 
       ไม่มี    11 99 37 4 4 3 158  
% คนในอุปการะ  (7.0%)  (62.7%)  (23.4%)  (2.5%)  (2.5%)  (1.9%) (100.0%)  
% รายได ้  (19.3%)  (48.1%)  (42.5%)  (13.8%)  (33.3%)  (33.3%)  (39.5%)  
       1-2 คน 30 65 40 19 5 6 165  
% คนในอุปการะ  (18.2%)  (39.4%)  (24.2%)  (11.5%)  (3.0%)  (3.6%) (100.0%)  
% รายได ้  (52.6%)  (31.6%)  (46.0%)  (65.5%)  (41.7%)  (66.7%)  (41.3%)  
       3-4 คน 8 40 10 6 1 - 65  
% คนในอุปการะ  (12.3%)  (61.5%)  (15.4%)  (9.2%)  (1.5%) - (100.0%)  
% รายได ้  (14.0%)  (19.4%)  (11.5%)  (20.7%)  (8.3%) -  (16.3%)  
       ต ั้งแต่ 5 คน ข้ึน
ไป 

8 
 

2 
 

- 
 

- 
 

2 
 

- 
 

12 
 

 

% คนในอุปการะ  (66.7%)  (16.7%) - -  (16.7%) - (100.0%)  
% รายได ้  (14.0%)  (1.0%) - -  (16.7%) - (100.0%)  
      รวม 57 206 87 29 12 9 400  
% คนในอุปการะ  (14.3%)  (51.5%)  (21.7%)  (7.3%)  (3.0%)  (2.2%) (100.0%)  
% รายได ้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
      อื่นๆ 10 10 - - 2 - 22  
% อาชีพ  (45.5%)  (45.5%) - -  (9.1%) - (100.0%)  
% รายได ้  (17.5%)  (4.9%) - -  (16.7%) -  (5.5%)  
      รวม 57 206 87 29 12 9 400  
% อาชีพ  (14.3%)  (51.5%)  (21.7%)  (7.3%)  (3.0%)  (2.2%) (100.0%)  
% รายได ้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.29  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน      0.000* 
นอ้ยกวา่ 10,000 37 53 11 1 - 2 104  
% จ  านวนเงินฝาก  (35.6%)  (51.0%)  (10.6%)  (1.0%) -  (1.9%) (100.0%)  
% รายได ้  (64.9%)  (25.7%)  (12.6%)  (3.4%) -  (22.2%)  (26.0%)  
10,001–50,000  15 55 21 7 5 - 103  
% จ  านวนเงินฝาก  (14.6%)  (53.4%)  (20.4%)  (6.8%)  (4.9%) - (100.0%)  
% รายได ้  (26.3%)  (26.7%)  (24.1%)  (24.1%)  (41.7%) -  (25.8%)  
50,001–100,000 - 53 24 5 - - 82  
% จ  านวนเงินฝาก -  (64.6%)  (29.3%)  (6.1%) - - (100.0%)  
% รายได ้ -  (25.7%)  (27.6%)  (17.2%) - -  (20.5%)  
100,001-500,000 4 41 28 5 4 3 85  
% จ  านวนเงินฝาก  (4.7%) (48.2%)  (32.9%)  (5.9%)  (4.7%)  (3.5%) (100.0%)  
% รายได ้  (7.0%)  (19.9%)  (32.2%)  (17.2%)  (33.3%)  (33.3%)  (21.3%)  

   500,001–  
   1,000,000 

1 3 3 7 - 2 16  

% จ  านวนเงินฝาก  (6.3%)  (18.8%)  (18.8%)  (43.8%) -  (12.5%) (100.0%)  
% รายได ้ (1.8%) (1.5%) (3.4%) (24.1%) - (22.2%)  (4.0%)  
มากกวา่ 1,000,000 - 1 - 4 3 2 10  
% จ  านวนเงินฝาก -  (10.0%) -  (40.0%)  (30.0%)  (20.0%) (100.0%)  
% รายได ้ - (0.5%) - (13.8%) (25.0%) (22.2%)  (2.5%)  
       รวม 57 206 87 29 12 9 400  
% จ  านวนเงินฝาก  (14.3%)  (51.5%)  (21.7%)  (7.3%)  (3.0%)  (2.2%) (100.0%)  
% รายได ้ (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 7 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธก์บัรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 
 
จากตารางที่ 4.29 การทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัรายไดร้วม

เฉล่ียต่อเดือนตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า รายไดร้วมเฉล่ีย
ต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กับปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
จ านวนคนในอุปการะ และจ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 รายละเอียดดงัน้ี 
 
 เพศมีความสมัพนัธก์บัรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
ทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีรายได้รวมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ  15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด       
คิดเป็นร้อยละ 52.9 ร้อยละ 50.2 ของเพศ และคิดเป็นร้อยละ 48.5 ร้อยละ 51.5 ของรายได ้
ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่ เพศชายมีรายไดร้วมเฉล่ียสูงกวา่เพศหญิง 
  

อายมีุความสมัพนัธก์บัรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
มีความสัมพนัธ์เกือบทุกช่วงอาย ุดังน้ี ผูท้ี่มีอายนุ้อยกว่า 26 ปี อายุระหว่าง 26 - 35 ปี และอายุ
ระหวา่ง 36 - 45 ปี มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 50.5 ร้อยละ 55.4 ร้อยละ 45.6 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 24.3 ร้อยละ 59.7 ร้อยละ 12.6 ของ
รายได ้ตามล าดบั ในส่วนอายรุะหว่าง 46 - 55 ปี มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 2.9 ของรายได ้และมีรายไดร้วมเฉล่ีย
ต่อเดือนประมาณ 30,001 – 50,000 บาท มากที่สุด โดยมีความถ่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของอาย ุ
และคิดเป็นร้อยละ 6.9 ของรายได ้ ในช่วงอาย ุ56 ปีขึ้นไป มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 
50,001 – 75,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 6.9 ของรายได ้จะ
เห็นไดว้า่ ยิง่มีอายมุากขึ้น จะมีรายไดร้วมเฉล่ียที่สูงขึ้น เน่ืองมาจากมีประสบการณ์การท างานมาก
ขึ้น หรือมีรายไดม้าจากส่วนอ่ืน อยา่งเช่น รายไดจ้ากเงินปันผลหรือดอกเบี้ยที่สูงขึ้น 

 
สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดังน้ี สถานภาพโสด และสมรส มีรายได้รวมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 
15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.2 ร้อยละ 52.4 ของสถานภาพ และคิดเป็นร้อยละ 
73.8 ร้อยละ 26.2 ของรายได ้ตามล าดบั ในส่วนสถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่มีรายไดร้วมเฉล่ีย
ต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของสถานภาพ และคิดเป็นร้อยละ 5.3 
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ของรายได ้จะเห็นไดว้า่ ผูท้ี่มีสถานภาพโสดและสมรส จะมีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนเท่ากนั แต่ผูท้ี่มี
สถานภาพหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่จะมีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนลดลง 
 

ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัรายได้รวมเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ์ ดงัน้ี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.6 ของระดบัการศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 54.4 
ของรายได ้ในส่วนระดบัการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและสูงกว่าปริญญาโท มีรายไดร้วมเฉล่ีย
ต่อเดือนประมาณ 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 58.1 ร้อยละ 35.7 ร้อยละ 100.0 
ของระดบัการศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 82.0 ร้อยละ 9.7 ร้อยละ 0.5 ของรายได ้ตามล าดบั จะเห็น
ได้ว่าผูท้ี่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี จะมีรายได้รวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่าผูท้ี่มีระดับ
การศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป 

 
อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

โดยมีความสัมพนัธ์ ดังน้ี ผูท้ี่มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษทัเอกชน และ ธุรกิจ/
คา้ขาย มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 ร้อย
ละ 61.1 ร้อยละ 55.6 และร้อยละ 38.0 ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 6.8 ร้อยละ 5.3 ร้อยละ 67.5 
และร้อยละ 13.1 ของรายได ้ ตามล าดบั ในส่วนอาชีพรับจา้ง มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 
15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.4 ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 14.0 ของรายได ้ในส่วนผู ้
ที่มีอาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บา้น นักศึกษา มีรายได้รวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็น     
ร้อยละ 45.5 ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 17.5 ของรายได ้และมีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 
15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด โดยมีความถ่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 45.5 ของอาชีพ และคิดเป็น    
ร้อยละ 4.9 ของรายได ้จะเห็นไดว้า่อาชีพที่มีรายไดแ้น่นอน อยา่งเช่น รับราชการ รัฐวิสาหกิจ จะมี
รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่อาชีพที่มีรายไดไ้ม่แน่นอน อยา่งเช่น อาชีพรับจา้ง นักศึกษา หรือ
แม่บา้น 

 

จ านวนคนในอุปการะมีความสมัพนัธก์บัรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ดังน้ี ผูท้ี่มีจ  านวนคนที่ไม่มีผูอุ้ปการะ ผูท้ี่มีคนในอุปการะจ านวน  1 - 2 คน และ 
จ านวน 3 - 4 คน มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
62.7 ร้อยละ 39.4 ร้อยละ 61.5 ของจ านวนคนในอุปการะ และคิดเป็นร้อยละ 48.1 ร้อยละ 31.6            
ร้อยละ 19.4 ของรายได ้ตามล าดบั ในขณะที่ผูท้ี่มีจ  านวนคนในอุปการะตั้งแต่ 5 คน ขึ้นไป มีรายได้
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รวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของจ านวนคนในอุปการะ 
และคิดเป็นร้อยละ 14.0 ของรายได ้จะเห็นไดว้่า ผูท้ี่มีจ  านวนคนในอุปการะตั้งแต่ 0 - 4 คน จะมี
รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ผูท้ี่มีจ  านวนคนในอุปการะตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 

 
จ านวนเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนักบัความถ่ีในการออมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่

ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ ์ดงัน้ี ผูท้ี่มีเงินฝากนอ้ยกวา่ 10,000 บาท มีเงินฝากระหว่าง 10,001 – 
50,000 บาท มีเงินฝากระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท มีเงินฝากระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท   
มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.0 ร้อยละ 
53.4 ร้อยละ 64.6 ร้อยละ 48.2 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 25.7 ร้อยละ 26.7 ร้อยละ 25.7    
ร้อยละ 19.9 ของรายได ้ตามล าดบั ในส่วนผูท้ี่มีเงินฝากระหว่าง 500,001 – 1,000,000 บาท และผูท้ี่
มีจ  านวนเงินฝากมากกวา่ 1,000,000 บาท มีรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 50,001 – 75,000 บาท 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.8 ร้อยละ 40.0 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 24.1 ร้อยละ 13.8 
ของรายได ้ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่  ผูท้ี่มีจ  านวนเงินฝากในธนาคารสูงขึ้น จะมีแนวโน้มของรายได้
รวมเฉล่ียที่สูงขึ้นตามไปดว้ย 
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ตารางที่ 4.30  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายจ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

เพศ        0.002* 
       ชาย 50 94 36 4 2 3 189  
% เพศ  (26.5%)  (49.7%)  (19.0%)  (2.1%)  (1.1%)  (1.6%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (34.7%)  (51.1%)  (60.0%)  (80.0%)  100.0%)  (60.0%)  (47.3%)  
      หญิง 94 90 24 1 - 2 211  
% เพศ  (44.5%)  (42.7%)  (11.4%)  (0.5%) -  (0.9%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (65.3%)  (48.9%)  (40.0%)  (20.0%) -  (40.0%)  (52.7%)  
      รวม 144 184 60 5 2 5 400  
% เพศ (36.0%) (46.0%) (15.0%) (1.3%) (0.5%) (1.2%) (100.0%)  
% รายจ่าย (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
อายุ        0.001* 
   นอ้ยกวา่ 26 ปี  50 42 7 - - - 99  
% อาย ุ  (50.5%)  (42.4%)  (7.1%) - - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (34.7%)  (22.8%)  (11.7%) - - -  (24.8%)  
     อายุ 26-35 ปี 78 100 36 1 2 5 222  
% อาย ุ  (35.1%)  (45.0%)  (16.2%)  (0.5%)  (0.9%)  (2.3%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (54.2%)  (54.3%)  (60.0%)  (20.0%) (100.0%) (100.0%)  (55.5%)  
     อายุ 36-45 ปี 9 33 12 3 - - 57  
% อาย ุ  (15.8%)  (57.9%)  (21.1%)  (5.3%) - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (6.3%)  (17.9%)  (20.0%)  (60.0%) - -  (14.3%)  
     อายุ 46-55 ปี 7 5 5 1 - - 18  
% อาย ุ  (38.9%)  (27.8%)  (27.8%)  (5.6%) - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (4.9%)  (2.7%)  (8.3%)  (20.0%) - -  (4.5%)  
อายุ 56 ปีข้ึนไป  - 4 - - - - 4  
% อาย ุ - (100.0%) - - - - (100.0%)  
% รายจ่าย -  (2.2%) - - - -  (1.0%)  
      รวม 144 184 60 5 2 5 400  
% อาย ุ  (36.0%)  (46.0%)  (15.0%)  (1.3%)  (0.5%)  (1.2%) (100.0%)  
% รายจ่าย (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายจ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

สถานภาพ        0.011* 
       โสด 121 120 41 2 2 5 291  
% สถานภาพ  (41.6%)  (41.2%)  (14.1%)  (0.7%)  (0.7%)  (1.7%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (84.0%)  (65.2%)  (68.3%)  (40.0%) (100.0%) (100.0%)  (72.8%)  
       สมรส 21 62 17 3 - - 103  
% สถานภาพ  (20.4%)  (60.2%)  (16.5%)  (2.9%) - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (14.6%)  (33.7%)  (28.3%)  (60.0%) - -  (25.8%)  
       หมา้ย/หย่า/   
       แยกกนัอยู ่

2 
 

2 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

6  

% สถานภาพ (33.3%) (33.3%) (33.3%) - - - (100.0%)  
% รายจ่าย (1.4%) (1.1%) (3.3%) - - -  (1.5%)  
      รวม 144 184 60 5 2 5 400  
% สถานภาพ  (36.0%)  (46.0%)  (15.0%)  (1.3%)  (0.5%)  (1.2%) (100.0%)  
% รายจ่าย (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
ระดับการศึกษา       0.000* 
       ต ่ากวา่ 
      ปริญญาตรี 

33 
 

17 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

52 
 

 

% การศึกษา  (63.5%)  (32.7%)  (3.8%) - - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (22.9%)  (9.2%)  (3.3%) - - -  (13.0%)  
      ปริญญาตรี 93 147 45 3 1 2 291  
% การศึกษา  (32.0%)  (50.5%)  (15.5%)  (1.0%)  (0.3%)  (0.7%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (64.6%)  (79.9%)  (75.0%)  (60.0%)  (50.0%)  (40.0%)  (72.8%)  
      ปริญญาโท 17 20 13 2 1 3 56  
% การศึกษา  (30.4%)  (35.7%)  (23.2%)  (3.6%)  (1.8%)  (5.4%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (11.8%)  (10.9%)  (21.7%)  (40.0%)  (50.0%)  (60.0%)  (14.0%)  
       สูงกวา่ 
      ปริญญาโท 

1 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1  

% การศึกษา (100.0%) - - - - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (0.7%) - - - - -  (0.3%)  
      รวม 144 184 60 5 2 5 400  
% การศึกษา  (36.0%)  (46.0%)  (15.0%)  (1.3%)  (0.5%)  (1.2%) (100.0%)  
% รายจ่าย (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายจ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

อาชีพ       0.000* 
      รับราชการ 4 14 3 - - - 21  
% อาชีพ  (19.0%)  (66.7%)  (14.3%) - - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (2.8%)  (7.6%)  (5.0%) - - -  (5.3%)  
     รัฐวสิาหกิจ 14 3 1 - - - 18  
% อาชีพ  (77.8%)  (16.7%)  (5.6%) - - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (9.7%)  (1.6%)  (1.7%) - - -  (4.5%)  
       พนกังาน    
  บริษทัเอกชน 

82 122 40 
 

5 
 

1 
 

- 
 

250  

% อาชีพ  (32.8%)  (48.8%)  (16.0%)  (2.0%)  (0.4%) - (100.0%)  
% รายจ่าย  (56.9%)  (66.3%)  (66.7%) (100.0%)  (50.0%) -  (62.5%)  
     ธุรกิจ/คา้ขาย 22 31 12 - 1 5 71  
% อาชีพ  (31.0%)  (43.7%)  (16.9%) -  (1.4%)  (7.0%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (15.3%)  (16.8%)  (20.0%) -  (50.0%) (100.0%)  (17.8%)  
      รับจา้ง 12 3 3 - - - 18  
% อาชีพ  (66.7%)  (16.7%)  (16.7%) - - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (8.3%)  (1.6%)  (5.0%) - - -  (4.5%)  
      อื่นๆ 10 11 1 - - - 22  
% อาชีพ  (45.5%)  (50.0%)  (4.5%) - - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (6.9%)  (6.0%)  (1.7%) - - -  (5.5%)  
      รวม 144 184 60 5 2 5 400  
% อาชีพ  (36.0%)  (46.0%)  (15.0%)  (1.3%)  (0.5%)  (1.2%) (100.0%)  
% รายจ่าย (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายจ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

จ านวนคนในอุปการะ       0.062 
       ไม่มี    46 82 25 2 2 1 158  
% คนในอุปการะ  (29.1%)  (51.9%)  (15.8%)  (1.3%)  (1.3%)  (0.6%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (31.9%)  (44.6%)  (41.7%)  (40.0%)  100.0%)  (20.0%)  (39.5%)  
       1-2 คน 62 69 27 3 - 4 165  
% คนในอุปการะ  (37.6%)  (41.8%)  (16.4%)  (1.8%) -  (2.4%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (43.1%)  (37.5%)  (45.0%)  (60.0%) -  (80.0%)  (41.3%)  
       3-4 คน                          26 31 8 - - - 65  
% คนในอุปการะ  (40.0%)  (47.7%)  (12.3%) - - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (18.1%)  (16.8%)  (13.3%) - - -  (16.3%)  
       ต ั้งแต่ 5 คน  
       ข้ึนไป 

10 
 

2 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

12 
 

 

% คนในอุปการะ  (83.3%)  (16.7%) - - - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (6.9%)  (1.1%) - - - - (100.0%)  
      รวม 144 184 60 5 2 5 400  
% คนในอุปการะ  (36.0%)  (46.0%)  (15.0%)  (1.3%)  (0.5%)  (1.2%) (100.0%)  
% รายจ่าย (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.30  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

รายจ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน      0.000* 
นอ้ยกวา่ 10,000 54 41 7 - 2 - 104  
% จ  านวนเงินฝาก  (51.9%)  (39.4%)  (6.7%) -  (1.9%) - (100.0%)  
% รายจ่าย  (37.5%)  (22.3%)  (11.7%) - (100.0%) -  (26.0%)  
10,001 – 50,000  37 47 17 2 - - 103  
% จ  านวนเงินฝาก  (35.9%)  (45.6%)  (16.5%)  (1.9%) - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (25.7%)  (25.5%)  (28.3%)  (40.0%) - -  (25.8%)  
50,001–100,000 21 50 11 - - - 82  
% จ  านวนเงินฝาก  (25.6%)  (61.0%)  (13.4%) - - - (100.0%)  
% รายจ่าย  (14.6%)  (27.2%)  (18.3%) - - -  (20.5%)  
100,001-500,000 27 38 16 1 - 3 85  
% จ  านวนเงินฝาก  (31.8%)  (44.7%)  (18.8%)  (1.2%) -  (3.5%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (18.8%)  (20.7%)  (26.7%)  (20.0%) -  (60.0%)  (21.3%)  

   500,001–1,000,000 5 5 4 - - 2 16  
% จ  านวนเงินฝาก  (31.3%)  (31.3%)  (25.0%) - -  (12.5%) (100.0%)  
% รายจ่าย  (3.5%)  (2.7%)  (6.7%) - -  (40.0%)  (4.0%)  
มากกวา่ 1,000,000 - 3 5 2 - - 10  
% จ  านวนเงินฝาก -  (30.0%)  (50.0%)  (20.0%) - - (100.0%)  
% รายจ่าย -  (1.6%)  (8.3%)  (40.0%) - -  (2.5%)  
      รวม 144 184 60 5 2 5 400  
% จ  านวนเงินฝาก  (36.0%)  (46.0%)  (15.0%)  (1.3%)  (0.5%)  (1.2%) (100.0%)  
% รายจ่าย (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธก์บัรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน 
 
จากตารางที่ 4.30 การทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัรายจ่ายรวม

เฉล่ียต่อเดือนตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า รายจ่ายรวมเฉล่ีย
ต่อเดือนมีความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัน้ี 
 

เพศมีความสัมพนัธ์กับรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดย เพศชาย มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
49.7 ของเพศ และคิดเป็นร้อยละ 51.1 ของรายจ่าย ในส่วนเพศหญิง มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน  
น้อยกว่า 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.5 ของเพศ และคิดเป็นร้อยละ 65.3 ของรายจ่าย 
จะเห็นได้ว่าเพศชายมีรายจ่ายมากกว่าเพศหญิง อาจเน่ืองมาจากเพศชายเป็นหัวหน้าครอบครัว     
ตอ้งดูแลสมาชิกในครอบครัวท าใหมี้รายจ่ายมากขึ้น 
 

อายมีุความสัมพนัธ์กบัรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยมีความสัมพนัธ์เกือบทุกช่วงอาย ุไดแ้ก่ ผูมี้อายนุ้อยกว่า 26 ปี และอายรุะหว่าง 46 - 55 ปี            
มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.5 ร้อยละ 38.9 ของ
อาย ุและคิดเป็นร้อยละ 34.7  ร้อยละ 4.9 ของรายจ่าย ตามล าดบั ในส่วนผูมี้อายรุะหว่าง 26 - 35 ปี 
อายรุะหว่าง 36 - 45 ปี และในช่วงอาย ุ56 ปีขึ้นไป มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 
30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 ร้อยละ 57.9 และร้อยละ 100.0 ของอาย ุและคิดเป็น    
ร้อยละ 54.3 ร้อยละ 17.9 และร้อยละ 2.2 ของรายจ่าย จะเห็นไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งที่อยูใ่นวยัท างานจะ
มีรายจ่ายมากกวา่ผูท้ี่อยูใ่นวยัผูใ้หญ่หรือวนัเกษียณ เน่ืองมาจากวยัท างาน จะเป็นวยัที่ก  าลงัสร้างเน้ือ
สร้างตวั จึงท าใหมี้รายจ่ายมากขึ้น 
 

สถานภาพมีความสัมพนัธ์กบัรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีความสมัพนัธ ์ดงัน้ี ผูท้ี่มีสถานภาพโสด มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.6 ของสถานภาพ และคิดเป็นร้อยละ 84.0 ของรายจ่าย ในส่วนผูมี้
สถานภาพสมรส มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 60.2 ของสถานภาพ และคิดเป็นร้อยละ 33.7 ของรายจ่าย ในส่วนผูท้ี่มีสถานภาพหมา้ย/หยา่/
แยกกนัอยู่ มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของสถานภาพ 
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และคิดเป็นร้อยละ 1.4 ของรายจ่าย มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
33.3 ของสถานภาพ และคิดเป็นร้อยละ 1.1 ของรายจ่าย และมีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 
50,000 บาท มากที่สุด โดยมีความถ่ีเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของสถานภาพ และคิดเป็นร้อยละ 
3.3 ของรายจ่าย จะเห็นไดว้า่ผูท้ี่มีสถานภาพโสด และหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู ่จะมีรายจ่ายนอ้ยกว่าผูท้ี่
มีสถานภาพสมรส เน่ืองจากผูท้ี่สมรส อาจจะมีรายจ่ายในเร่ืองของการดูแลครอบครัว จึงท าให้มี
รายจ่ายมากขึ้น 

 
ระดับการศึกษามีความสัมพนัธ์กบัรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดังน้ี ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาโท        
มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.5 ร้อยละ 100.0 ของ
ระดบัการศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 22.9 ร้อยละ 0.7 ของรายจ่าย ตามล าดบั ในส่วนระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และปริญญาโท มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 50.5 ร้อยละ 35.7 ของระดบัการศึกษา และคิดเป็นร้อยละ 79.9 ร้อยละ 10.9 ของ
รายจ่าย ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่ ผูท้ี่มีระดบัการศึกษาอยูร่ะหวา่งปริญญาตรี ปริญญาโท จะมีรายจ่าย
มากกวา่ ผูท้ี่มีระดบัการศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี  
 

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
โดยมีความสัมพนัธ์ ดงัน้ี ผูท้ี่มีอาชีพรับราชการ พนักงานบริษทัเอกชน ธุรกิจ/คา้ขาย และอาชีพ
อ่ืนๆ เช่น แม่บา้น นักศึกษา มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 66.7 ร้อยละ 48.8 ร้อยละ 43.7 และร้อยละ 50.0 ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 7.6 
ร้อยละ 66.3 ร้อยละ 16.8 และร้อยละ 6.0 ของรายจ่าย ตามล าดบั ในส่วนอาชีพรัฐวิสาหกิจ และ
รับจา้ง มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.8 ร้อยละ 66.7 
ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 9.7 ร้อยละ 8.3 ของรายจ่าย ตามล าดบั จะเห็นไดว้่า อาชีพรับราชการ 
พนกังานเอกชน ท าธุรกิจ/คา้ขาย และอาชีพอ่ืนๆ จะมีรายจ่ายมากกวา่ผูท้ี่ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ 
และรับจา้ง 
 

จ านวนเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนักบัความถ่ีในการออมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยมีความสมัพนัธ ์ดงัน้ี ผูท้ี่มีเงินฝากนอ้ยกวา่ 10,000 บาท มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน
น้อยกว่า 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 51.9 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 37.5 
ของรายจ่าย ในส่วนผูท้ี่มีเงินฝากระหวา่ง 10,001 – 50,000 บาท มีเงินฝากระหว่าง 50,001 – 100,000 
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บาท มีเงินฝากระหว่าง 100,001 – 500,000 บาท มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 
30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.6 ร้อยละ 61.0 ร้อยละ 44.7 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็น
ร้อยละ 25.5 ร้อยละ 27.2 ร้อยละ 20.7 ของรายจ่าย ตามล าดบั ในส่วนผูท้ี่มีเงินฝากระหว่าง 500,001 
– 1,000,000 บาท มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.3 ของจ านวน
เงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 3.5 ของรายจ่าย และมีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 15,000 – 
30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.3 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 2.7 ของรายจ่าย 
ในส่วนผูท้ี่มีจ  านวนเงินฝากมากกวา่ 1,000,000 บาท มีรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนประมาณ 30,001 – 
50,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของจ านวนเงินฝาก และคิดเป็นร้อยละ 8.3 ของรายจ่าย 
ตามล าดบั จะเห็นไดว้า่ ผูท้ี่มีเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบนัเพิม่มากขึ้น จะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นตาม
ไปด้วย เน่ืองจากการบริโภคและการออมมีความสัมพนัธ์กับรายได้ เม่ือมีรายได้เพิ่มมากขึ้ น         
การบริโภคและการออมก็ยอ่มมากขึ้น 

 

จากการทดสอบความความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน 
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า รายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนไม่มี
ความสมัพนัธก์บัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ จ  านวนคนในอุปการะ 
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ตารางที่ 4.31  ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อ
เดือน 

 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ภาระหน้ีสินรวมเฉลี่ยต่อเดือน  

น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

เพศ        0.011* 
       ชาย 120 55 11 - 3 - 189  
% เพศ (63.5%) (29.1%) (5.8%) - (1.6%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (42.4%) (56.1%) (73.3%) - (75.0%) - (47.3%)  
      หญิง 163 43 4 - 1 - 211  
% เพศ (77.3%) (20.4%) (1.9%) - (0.5%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (57.6%) (43.9%) (26.7%) - (25.0%) - (52.7%)  
      รวม 285 98 15 - 4 - 400  
% เพศ (70.8%) (24.5%) (3.7%) - (1.0%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
อายุ        0.044* 
    นอ้ยกวา่ 26 ปี  81 17 1 - - - 99  
% อายุ (81.8%) (17.2%) (1.0%) - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (28.6%) (17.3%) (6.7%) - - -  (24.8%)  
   อายุ 26-35 ปี 157 51 10 - 4 - 222  
% อายุ (70.7%) (23.0%) (4.5%) - (1.8%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (55.5%) (52.0%) (66.7%) - (100.0%) -  (55.5%)  
   อายุ 36-45 ปี 30 24 3 - - - 57  
% อายุ (52.6%) (42.1%) (5.3%) - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (10.6%) (24.5%) (20.0%) - - -  (14.3%)  
   อายุ 46-55 ปี 13 4 1 - - - 18  
% อายุ (72.2%) (22.2%) (5.6%) - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (4.6%) (4.1%) (6.7%) - - -  (4.5%)  
    อายุ 56 ปี ข้ึนไป 2 2 - - - - 4  
% อายุ (50.0%) (50.0%) - - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (0.7%) (2.0%) - - - -  (1.0%)  
      รวม 283 98 15 - 4 - 400  
% อายุ (70.8%) (24.5%) (3.7%) - (1.0%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ภาระหน้ีสินรวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

สถานภาพ        0.001* 
       โสด 219 55 13 - 4 - 291  
% สถานภาพ (75.3%) (18.9%) (4.5%) - (1.4%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (77.4%) (56.1%) (86.7%) - (100.0%) -  (72.8%)  
       สมรส 62 39 2 - - - 103  
% สถานภาพ (60.2%) (37.9%) (1.9%) -  - (100.0%)  
% หน้ีสิน (21.9%) (39.8%) (13.3%) -  -  (25.8%)  
       หมา้ย/หย่า/   
       แยกกนัอยู ่

2 
 

4 
 

- 
 

- - 
 

- 6  

% สถานภาพ (33.3%) (66.7%) - - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (0.7%) (4.1%) - - - -  (1.5%)  
      รวม 283 98 15 - 4 - 400  
% สถานภาพ (70.8%) (24.5%) (3.7%) - (1.0%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
ระดับการศึกษา       0.020* 
    ต ่ากวา่ปริญญาตรี 43 9 - - - - 52  
% การศึกษา (82.7%) (17.3%) - - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (15.2%) (9.2%) - - - -  (13.0%)  
      ปริญญาตรี 205 74 11 - 1 - 291  
% การศึกษา (70.4%) (25.4%) (3.8%) - (0.3%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (72.4%) (75.5%) (73.3%) - (25.0%) -  (72.8%)  
      ปริญญาโท 34 15 4 - 3 - 56  
% การศึกษา (60.7%) (26.8%) (7.1%) - (5.4%) -  100.0%)  
% หน้ีสิน (12.0%) (15.3%) (26.7%) - (75.0%) -  (14.0%)  
    สูงกวา่ปริญญาโท 1 - - - - - 1  
% การศึกษา (100.0%) - - - - -  100.0%)  
% หน้ีสิน (0.3%) - - - - -  (0.3%)  
      รวม 283 98 15 - 4 - 400  
% การศึกษา (70.8%) (24.5%) (3.7%) - (1.0%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ภาระหน้ีสินรวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

อาชีพ       0.007* 
      รับราชการ 15 6 - - - - 21  
% อาชีพ (71.4%) (28.6%) - - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (5.3%) (6.1%) - - - -  (5.3%)  
     รัฐวสิาหกิจ 17 1 - - - - 18  
% อาชีพ (94.4%) (5.6%) - - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (6.0%) (1.0%) - - - -  (4.5%)  
     พนกังาน    
  บริษทัเอกชน 

176 
 

62 
 

12 
 

- - - 250  

% อาชีพ (70.4%) (24.8%) (4.8%) - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (62.2%) (63.3%) (80.0%) - - -  (62.5%)  
      ธุรกิจ/คา้ขาย 42 23 2 - 4 - 71  
% อาชีพ (59.2%) (32.4%) (2.8%) - (5.6%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (14.8%) (23.5%) (13.3%) - (100.0%) -  (17.8%)  
      รับจา้ง 16 2 - - - - 18  
% อาชีพ (88.9%) (11.1%) - - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (5.7%) (2.0%) - - - -  (4.5%)  
      อื่นๆ 17 4 1 - - - 22  
% อาชีพ (77.3%) (18.2%) (4.5%) - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (6.0%) (4.1%) (6.7%) - - -  (5.5%)  
      รวม 283 98 15 - 4 - 400  
% อาชีพ (70.8%) (24.5%) (3.7%) - (1.0%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ภาระหน้ีสินรวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

จ านวนคนในอุปการะ       0.376 
       ไม่มี    118 33 7 - - - 158  
% อาชีพ (74.7%) (20.9%) (4.4%) - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (41.7%) (33.7%) (46.7%) - - -  (39.5%)  
       1-2 คน 110 44 7 - 4 - 165  
% อาชีพ (66.7%) (26.7%) (4.2%) - (2.4%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (38.9%) (44.9%) (46.7%) - (100.0%) -  (41.3%)  
       3-4 คน 47 17 1 - - - 65  
% อาชีพ (72.3%) (26.2%) (1.5%) - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (16.6%) (17.3%) (6.7%) - - -  (16.3%)  
      ต ั้งแต่ 5 คน ข้ึน
ไป 

8 
 

4 
 

- - - - 12 
 

 

% อาชีพ (66.7%) (33.3%) - - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน (2.8%) (4.1%) - - - - (100.0%)  
      รวม 283 98 15 - 4 - 400  
% อาชีพ (70.8%) (24.5%) (3.7%) - (1.0%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  
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ตารางที่ 4.31  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยส่วนบุคคล 

ภาระหน้ีสินรวมเฉลี่ยต่อเดือน  
น้อยกว่า 
15,000 
บาท 

15,000 – 
30,000 
บาท 

30,001 – 
50,000 
บาท 

50,001 – 
75,000 
บาท 

75,001 -
100,000 
บาท 

มากกว่า 
100,000 
บาท 

รวม p 

จ านวนเงินฝากในธนาคาร ณ ปัจจุบัน      0.056 
นอ้ยกวา่ 10,000 83 18 3 - - - 104  
% จ  านวนเงินฝาก  (79.8%)  (17.3%)  (2.9%) - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน  (29.3%)  (18.4%)  (20.0%) - - -  (26.0%)  
10,001 – 50,000  75 23 5 - - - 103  
% จ  านวนเงินฝาก  (72.8%)  (22.3%)  (4.9%) - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน  (26.5%)  (23.5%)  (33.3%) - - -  (25.8%)  
50,001 – 100,000 55 26 1 - - - 82  
% จ  านวนเงินฝาก  (67.1%)  (31.7%)  (1.2%) - - - (100.0%)  
% หน้ีสิน  (19.4%)  (26.5%)  (6.7%) - - -  (20.5%)  
100,001-500,000 56 22 4 - 3 - 85  
% จ  านวนเงินฝาก  (65.9%) (25.9%)  (4.7%) -  (3.5%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน  (19.8%)  (22.4%)  (26.7%) -  (75.0%) -  (21.3%)  

   500,001–  
   1,000,000 

9 5 1 - 1 - 16  

% จ  านวนเงินฝาก  (56.3%)  (31.1%)  (6.3%) -  (6.3%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (3.2%) (5.1%) (6.7%) - (25.0%) -  (4.0%)  
มากกวา่ 1,000,000 5 4 1 - 3 - 10  
% จ  านวนเงินฝาก  (50.0%)  (40.0%)  (10.0%) -  (30.0%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (1.8%) (4.1%) (6.7%) - (25.0%) -  (2.5%)  
       รวม 283 98 15 - 4 - 400  
% จ  านวนเงินฝาก (70.8%) (24.5%) (3.7%) - (1.0%) - (100.0%)  
% หน้ีสิน (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)  

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 9 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสมัพนัธก์บัภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน 
 
จากตารางที่ 4.31 การทดสอบความความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาระหน้ีสิน

รวมเฉล่ียต่อเดือนตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า ภาระหน้ีสิน
รวมเฉล่ียต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
และอาชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 รายละเอียดดงัน้ี 
 

เพศมีความสัมพนัธ์กับภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยทั้งเพศชายและเพศหญิง มีภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 63.5 ร้อยละ 77.3 ของเพศ และคิดเป็นร้อยละ 42.4 ร้อยละ 56.7 ของภาระหน้ีสิน 
ตามล าดบั 

 
อายุมีความสัมพนัธ์กบัภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยมีความสมัพนัธเ์กือบทุกช่วงอาย ุดงัน้ี อายนุ้อยกว่า 26 ปี ส่วน อายรุะหว่าง 26 - 35 ปี อายุ
ระหวา่ง 36 - 45 ปี และอายรุะหวา่ง 46 - 55 ปี มีภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท 
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.8 ร้อยละ 70.7 ร้อยละ 52.6 ร้อยละ 72.2 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 
28.6 ร้อยละ 55.5 ร้อยละ 10.6 ร้อยละ 4.6 ของภาระหน้ีสิน ตามล าดบั ในช่วงอาย ุ56 ปีขึ้นไป         
มีภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของอาย ุและคิดเป็นร้อย
ละ 0.7 ของภาระหน้ีสิน และมีหน้ีสินระหวา่ง 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด โดยมีความถ่ีเท่ากนั 
คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของอาย ุและคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของภาระหน้ีสิน 
 

สถานภาพมีความสัมพนัธ์กับภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ ดงัน้ี สถานภาพโสด และสมรส มีภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน
นอ้ยกวา่ 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75.3 ร้อยละ 60.2 ของสถานภาพ และคิดเป็นร้อยละ 
77.4 ร้อยละ 21.9 ของภาระหน้ีสิน ตามล าดบั ในส่วนสถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ มีภาระ
หน้ีสินเฉล่ียต่อเดือน 15,000 – 30,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.7 ของสถานภาพ และ      
คิดเป็นร้อยละ 4.1 ของภาระหน้ีสิน 
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ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บัภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ทุกช่วงระดับการศึกษา ดังน้ี ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี ปริญญาโท และสูงกว่าปริญญาโท มีภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 
บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 82.7 ร้อยละ 70.4 ร้อยละ 60.7 ร้อยละ 100.0 ของระดบัการศึกษา และ
คิดเป็นร้อยละ 15.2 ร้อยละ 72.4 ร้อยละ 12.0 ร้อยละ 0.3 ของภาระหน้ีสิน ตามล าดบั  

 
อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

0.05 โดยมีความสัมพันธ์ทุกกลุ่มอาชีพ ดัง น้ี ผู ้ที่ มีอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษทัเอกชน ธุรกิจ/คา้ขาย รับจา้ง และอาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บา้น นักศึกษา มีภาระหน้ีสินรวมเฉล่ีย
ต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 71.4 ร้อยละ 94.4 ร้อยละ 70.4 ร้อยละ 59.2 
ร้อยละ 88.9 และร้อยละ 77.3 ของอาชีพ และคิดเป็นร้อยละ 5.3 ร้อยละ 6.0 ร้อยละ 62.2 ร้อยละ 
14.8 ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 6.0 ของภาระหน้ีสิน ตามล าดบั  

 

สรุปผลจากการศึกษา ดังน้ี กลุ่มตวัอยา่งในทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพ ทุกระดับ
การศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งจะมีหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนนอ้ยกวา่ 15,000 บาท  
 

จากการทดสอบความความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อ
เดือนตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) พบว่า ภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อ
เดือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ จ  านวนคนในอุปการะ และจ านวนเงินฝากใน
ธนาคาร ณ ปัจจุบนั ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.32  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤติกรรมการออมของกลุ่ม  
ตวัอยา่งในการฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชยก์บัปัจจยัส่วนบุคคล 
 

พฤตกิรรมของผู้บริโภค 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ สถาน 

ภาพ 
ระดบั
การ 
ศึกษา 

อาชีพ จ านวน
คนใน
อุปการะ 

จ านวนเงิน
ฝากใน
ธนาคาร 

ปริมาณการออม - - - -    
ประเภทเงินฝาก -    -   
ความถ่ีในการออม - - -     
แนวโนม้การออม -  - -  - - 
ผูมี้อิทธิพลต่อการออม -     -  
ขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน -    - -  
รายไดร้วมเฉล่ีย        
รายจ่ายรวมเฉล่ีย      -  
ภาระหน้ีสินรวมเฉล่ีย      - - 

หมายเหตุ:    หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
- หมายถึง ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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ส่วนที่ 6 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณชิย์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  

เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างความแตกต่างของระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ผู ้
ศึกษาไดท้  าการทดสอบสมมติฐานโดยใชค้่าใชค้่าสถิติเชิงอนุมาน คือ ค่าสถิติ T-Test และ F-Test 
ในการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของตวัแปร โดยไดก้ าหนดนัยส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05 รายละเอียดดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.33  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มี 
         ผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนกตามเพศ 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ออม 
เพศชาย เพศหญิง t P 

 X  S.D. X  S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 4.00 0.842 3.99 0.807 0.207 0.836 
1. ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความ
หลากหลาย 

3.77 0.712 3.73 0.722 0.593 0.553 

2. ประเภทเงินฝากตรงตาม
ความตอ้งการ  

3.97 0.893 3.92 0.827 0.568 0.571 

3. ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์
ของสถาบนัการเงิน 

4.02 0.751 4.15 0.719 -1.711 0.088 

4. ความสะดวกในการเบิก
ถอนเงิน 

4.19 0.833 4.22 0.775 -0.408 0.683 

5. อตัราดอกเบี้ยเงินฝาก 4.07 1.021 3.95 0.991 1.201 0.231 
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ตารางที่ 4.33  (ต่อ)  
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ออม 
เพศชาย เพศหญิง t P 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านราคา (Price) 3.82 1.029 3.69 1.037 1.547 0.123 
1. อตัราค่าธรรมเนียมในการ
เปิดบญัชี 

3.66 1.012 3.57 1.051 0.845 0.399 

2. อตัราค่าธรรมเนียมการท า
บตัร ATM  

3.69 1.017 3.61 1.074 0.774 0.440 

3. อตัราค่าธรรมเนียมการโอน
เงินระหวา่งสาขา/ธนาคาร
อ่ืนๆ 

3.87 1.061 3.73 1.098 1.230 0.219 

4. อตัราค่าธรรมเนียมการ
ช าระค่าสินคา้และบริการ/
บตัรเครดิต 

3.93 1.067 3.74 0.981 1.827 0.680 

5. ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ย
เงินฝาก 

3.94 0.987 3.81 0.983 1.326 0.186 

ด้านสถานที่หรือการจัด  3.98 0.974 3.88 0.905 1.663 0.097 
จ าหน่าย (Place)       
1. ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกอยู่
ใกลบ้า้น/ที่ท  างาน 

4.03 1.049 4.04 0.973 -0.160 0.873 

2. สถานที่จอดรถเพยีงพอกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 

3.84 1.019 3.61 1.005 2.269 0.024* 

3. จ านวนเครือข่ายสาขาของ
ธนาคาร 

4.03 0.869 3.98 0.780 0.615 0.539 

4. เวลาเปิด-ปิด ในการ
ใหบ้ริการ 

4.08 0.947 3.91 0.824 1.919 0.056 

5. สามารถท าธุรกรรมผา่น
อินเตอร์เน็ตได ้

3.94 0.985 3.87 0.945 0.723 0.470 
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ตารางที่ 4.33  (ต่อ) 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

ออม 
เพศชาย เพศหญิง t P 

X  S.D. X  S.D. 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

3.94 0.879 3.80 0.893 2.232 0.026 

1. มีของที่ระลึกแจกในการ
เปิดบญัชีใหม่/โอกาสพเิศษ 

3.29 1.068 3.17 1.115 1.094 0.274 

2. พนกังานใหบ้ริการดว้ย
ความถูกตอ้งและรวดเร็ว 

4.28 0.765 4.09 0.860 2.328 0.020* 

3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ ์
มารยาทในการใหบ้ริการ 

4.21 0.754 4.15 0.808 0.697 0.486 

4. พนกังาน Cell Centerให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาได้
อยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

4.22 0.838 4.03 0.819 2.216 0.027* 

5. การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ 

3.71 0.969 3.57 0.861 1.591 0.112 

ด้านอ่ืน ๆ (Others) 3.92 0.927 3.87 0.854 0.922 0.357 
1. ความผนัผวนของเศรษฐกิจ
ในประเทศ 

3.81 1.055 3.66 0.914 1.519 0.130 

2. อตัราเงินเฟ้อ 3.69 0.923 3.57 0.856 1.399 0.163 
3. ความมัน่คง ปลอดภยัของ
ธนาคาร 

4.43 0.773 4.36 0.800 0.927 0.354 

4. การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก 

3.85 0.856 3.82 0.814 0.382 0.702 

5. สถานการณ์ทางการเมือง 3.93 0.962 3.89 0.826 0.499 0.618 
6. นโยบายการคุม้ครองเงิน
ฝากโดยรัฐบาล 

3.80 0.994 3.89 0.914 -0.860 0.390 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 10 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ  าแนกตามเพศที่
แตกต่างกนั 
 

จากตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก
ตามเพศ โดยใชค้่าสถิติ T-Test รายละเอียดดงัน้ี 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) จ  าแนกตาม
เพศ พบวา่ ค่านยัส าคญัทางสถิติเร่ืองสถานที่จอดรถเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการที่ค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.024 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ   0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ เพศชายให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย เร่ืองสถานที่จอด
รถเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้ริการมากกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) จ  าแนกตามเพศ 
พบวา่ ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองพนักงานให้บริการดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็วที่ค  านวณไดมี้ค่า
เท่ากบั 0.020 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ เพศชายให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด เร่ืองพนักงานให้บริการดว้ย
ความถูกตอ้งและรวดเร็วมากกวา่เพศหญิง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และค่านัยส าคญัทางสถิติ
เร่ืองพนักงาน Cell Center ให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่ายที่ค  านวณไดมี้ค่า
เท่ากบั 0.027 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ เพศชายให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด เร่ืองพนักงาน Cell Center 
ให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาได้อยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่ายมากกว่าเพศหญิง อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 
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ตารางที่ 4.34  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก 
         ตามอาย ุ

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม น้อยกว่า 26 ปี อายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 ปี อายุ 46-55 ปี อายุ 56 ปีขึน้ไป F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 3.99 0.864 4.02 0.806 3.89 0.852 4.19 0.723 3.70 0.346 1.631 0.166 
1. ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความ
หลากหลาย 

3.67 0.821 3.78 0.671 3.77 0.682 3.89 0.758 3.00 0.000 1.748 0.139 

2. ประเภทเงินฝากตรงตามความ
ตอ้งการ  

3.98 0.903 3.91 0.841 3.93 0.884 4.28 0.752 3.50 0.577 1.084 0.364 

3. ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของ
สถาบนัการเงิน 

4.14 0.769 4.11 0.725 3.89 0.724 4.11 0.758 4.00 0.000 1.197 0.312 

4. ความสะดวกในการเบิกถอน
เงิน 

4.17 0.821 4.23 0.798 4.07 0.842 4.44 0.616 4.50 0.577 1.016 0.399 

5. อตัราดอกเบี้ยเงินฝาก 4.01 1.005 4.05 0.994 3.79 1.130 4.22 0.732 3.50 0.577 1.228 0.299 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม น้อยกว่า 26 ปี อายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 ปี อายุ 46-55 ปี อายุ 56 ปีขึน้ไป F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านราคา (Price) 3.70 1.066 3.76 1.022 3.87 0.964 3.73 1.140 3.00 0.462 1.322 0.261 
1. อตัราค่าธรรมเนียมในการเปิด
บญัชี 

3.52 1.110 3.61 1.022 3.72 0.978 3.72 0.895 4.00 1.155 0.562 0.690 

2. อตัราค่าธรรมเนียมการท าบตัร 
ATM  

3.58 1.001 3.66 1.092 3.63 1.029 4.00 0.840 3.00 0.000 1.022 0.396 

3. อตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ระหวา่งสาขา/ธนาคารอ่ืนๆ 

3.84 1.076 3.73 1.117 4.04 0.944 3.83 1.098 3.00 0.000 1.497 0.202 

4. อตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่า
สินคา้และบริการ/บตัรเครดิต 

3.77 1.067 3.84 0.992 4.00 0.992 3.72 1.406 3.00 1.155 1.197 0.312 

5. ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 

3.77 1.077 3.96 0.887 3.95 0.875 3.39 1.461 2.00 0.000 5.790 0.000* 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม น้อยกว่า 26 ปี อายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 ปี อายุ 46-55 ปี อายุ 56 ปีขึน้ไป F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านสถานที่หรือการจัดจ าหน่าย 
(Place) 

3.82 0.932 3.96 0.912 4.05 0.912 3.82 1.208 4.30 0.115 2.017 0.091 

1. ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกอยูใ่กล้
บา้น/ที่ท  างาน 

3.86 1.125 4.06 0.966 4.21 0.881 3.94 1.162 5.00 0.000 2.199 0.068 

2. สถานที่จอดรถเพยีงพอกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 

3.62 0.944 3.70 1.004 3.93 1.033 3.61 1.378 5.00 0.000 2.566 0.038* 

3. จ านวนเครือข่ายสาขาของ
ธนาคาร 

3.89 0.819 3.99 0.799 4.09 0.830 4.39 0.979 5.00 0.000 3.176 0.014* 

4. เวลาเปิด-ปิด ในการใหบ้ริการ 3.93 0.848 4.01 0.887 4.07 0.884 3.83 1.150 4.50 0.577 0.723 0.576 
5. สามารถท าธุรกรรมผา่น
อินเตอร์เน็ตได ้

3.80 0.926 4.02 0.905 3.95 0.934 3.33 1.372 2.00 0.000 7.056 0.000* 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม น้อยกว่า 26 ปี อายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 ปี อายุ 46-55 ปี อายุ 56 ปีขึน้ไป F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

3.86 0.878 3.84 0.894 3.99 0.882 3.80 0.997 4.00 0.693 0.725 0.575 

1. มีของที่ระลึกแจกในการเปิด
บญัชีใหม่/โอกาสพเิศษ 

3.21 1.154 3.21 1.081 3.30 1.085 3.28 1.127 3.00 0.000 0.133 0.970 

2. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความ
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

4.04 0.781 4.18 0.890 4.32 0.890 4.39 0.698 4.50 0.577 1.559 0.185 

3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ ์
มารยาทในการใหบ้ริการ 

4.19 0.791 4.13 0.788 4.28 0.774 4.39 0.608 4.00 1.155 0.834 0.504 

4. พนกังาน Cell Centerให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

4.14 0.769 4.09 0.824 4.32 0.783 3.78 1.215 4.00 1.155 1.670 0.156 

5. การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์
ผา่นส่ือต่างๆ 

3.70 0.897 3.61 0.885 3.74 0.877 3.17 1.339 4.50 0.577 2.442 0.046* 
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ตารางที่ 4.34  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม น้อยกว่า 26 ปี อายุ 26-35 ปี อายุ 36-45 ปี อายุ 46-55 ปี อายุ 56 ปีขึน้ไป F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านอ่ืน ๆ (Others) 3.84 0.926 3.92 0.874 3.97 0.860 3.55 0.896 3.71 0.539 2.078 0.083 
1. ความผนัผวนของเศรษฐกิจใน
ประเทศ 

3.71 1.062 3.80 0.940 3.72 0.921 3.06 1.110 3.50 1.000 2.514 0.041* 

2. อตัราเงินเฟ้อ 3.62 0.877 3.64 0.910 3.70 0.906 3.44 0.705 3.00 0.000 0.801 0.525 
3. ความมัน่คง ปลอดภยัของ
ธนาคาร 

4.39 0.806 4.37 0.796 4.46 0.781 4.39 0.698 4.25 0.500 0.155 0.961 

4. การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก 

3.72 0.821 3.88 0.799 4.05 0.833 3.39 1.092 3.00 0.000 4.064 0.003* 

5. สถานการณ์ทางการเมือง 3.83 0.926 3.95 0.860 3.96 0.963 3.44 0.784 4.50 0.577 2.087 0.082 
6. นโยบายการคุม้ครองเงินฝาก
โดยรัฐบาล 

3.78 1.065 3.88 0.941 3.93 0.753 3.56 0.984 4.00 1.155 0.744 0.562 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 11 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ  าแนกตามอายทุี่
แตกต่างกนั 
 

จากตารางที่ 4.34 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก
ตามอาย ุโดยใชค้่าสถิติ F-Test รายละเอียดดงัน้ี 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นราคา (Price) จ  าแนกตามอาย ุพบว่า ค่านัยส าคญั
ทางสถิติเร่ืองภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝากที่ค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ ยิง่มีอายมุากขึ้นจะให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นราคา เร่ืองภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝากนอ้ยลง อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) จ  าแนกตาม
อาย ุพบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองสถานที่จอดรถเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ จ านวนเครือข่ายสาขา
ของธนาคาร และสามารถท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได ้จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 0.038 0.014 
และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ อายุ
ต่างกันให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย เร่ือง
สถานที่จอดรถเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร และสามารถท าธุรกรรม
ผา่นอินเตอร์เน็ตไดแ้ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จะเห็นไดว้่า เม่ือมีอายเุพิ่มมากขึ้นจะ
ใหค้วามส าคญัในเร่ืองของจ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคารมากขึ้น อาจเน่ืองมาจากคนที่มีอายเุพิ่ม
มากขึ้นจนถึงวยัเกษียรนิยมเขา้ใชบ้ริการที่สาขามากกวา่ใชบ้ริการธุรกรรมผา่นอินเตอร์เน็ต 
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) จ  าแนกตามอาย ุ
พบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆที่ค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 
0.046 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ อายุต่างกันให้
ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านส่งเสริมการตลาด   เร่ืองการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธผ์า่นส่ือต่างๆแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นอ่ืนๆ (Others) จ  าแนกตามอาย ุพบวา่ ค่านยัส าคญั
ทางสถิติเร่ืองความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ และการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก 
จากการค านวณมีคา่เท่ากบั 0.041 และ 0.003 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ อายตุ่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
อ่ืนๆ เร่ืองความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ และการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.35  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มี 
         ผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนกตามสถานภาพ 

 
ปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจออม 
โสด สมรส หม้าย/หย่า/

แยกกนัอยู่ 
F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 4.00 0.823 4.00 0.829 3.66 0.592 1.247 0.288 
1. ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความ
หลากหลาย 

3.77 0.710 3.73 0.744 3.33 0.516 1.138 0.322 

2. ประเภทเงินฝากตรงตาม
ความตอ้งการ  

3.96 0.872 3.94 0.826 3.33 0.516 1.549 0.214 

3. ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์
ของสถาบนัการเงิน 

4.11 0.730 4.03 0.747 4.00 0.894 0.501 0.606 

4. ความสะดวกในการเบิก
ถอนเงิน 

4.14 0.806 4.38 0.781 4.33 0.516 3.567 0.029* 

5. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 4.04 0.996 3.94 1.046 3.33 0.516 1.735 0.178 
ด้านราคา (Price) 3.77 1.031 3.70 1.058 3.83 0.721 0.349 0.705 
1. อตัราค่าธรรมเนียมใน
การเปิดบญัชี 

3.60 1.040 3.63 1.029 3.83 0.753 0.181 0.835 

2. อตัราค่าธรรมเนียมการ
ท าบตัร ATM  

3.67 1.058 3.56 1.035 3.83 0.753 0.494 0.610 

3. อตัราค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินระหว่างสาขา/
ธนาคารอ่ืนๆ 

3.78 1.088 3.83 1.089 4.00 0.632 0.163 0.850 

4. อตัราค่าธรรมเนียมการ
ช าระค่าสินคา้และบริการ/
บตัรเครดิต 

3.86 1.009 3.75 1.091 4.00 0.632 0.530 0.589 

5. ภาษีเงินไดส้ าหรับ
ดอกเบ้ียเงินฝาก 

3.93 0.962 3.71 1.044 3.50 0.837 2.376 0.094 
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ตารางที่ 4.35  (ต่อ) 
 

ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจออม 

โสด สมรส หม้าย/หย่า/
แยกกนัอยู่ 

F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านสถานที่หรือการจดั
จ าหน่าย (Place) 

3.96 0.915 3.87 1.011 3.73 0.831 1.083 0.340 

1. ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวก
อยูใ่กลบ้า้น/ท่ีท างาน 

4.06 0.993 3.96 1.056 4.17 0.983 0.406 0.667 

2. สถานท่ีจอดรถเพียงพอ
กบัผูใ้ชบ้ริการ 

3.72 0.998 3.74 1.084 3.50 0.837 0.156 0.856 

3. จ านวนเครือข่ายสาขา
ของธนาคาร 

4.04 0.789 3.92 0.915 3.83 0.753 0.882 0.415 

4. เวลาเปิด-ปิด ในการ
ให้บริการ 

4.01 0.855 3.99 0.985 3.50 0.548 0.961 0.383 

5. สามารถท าธุรกรรมผา่น
อินเตอร์เน็ตได ้

3.97 0.939 3.75 1.017 3.67 1.033 2.147 0.118 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

3.88 0.868 3.79 0.935 4.10 0.961 1.346 0.261 

1. มีของท่ีระลึกแจกในการ
เปิดบญัชีใหม่/โอกาสพิเศษ 

3.29 1.104 3.03 1.052 3.50 1.049 2.297 0.102 

2. พนกังานให้บริการดว้ย
ความถูกตอ้งและรวดเร็ว 

4.16 0.798 4.13 0.882 4.67 0.816 1.294 0.275 

3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ 
มารยาทในการให้บริการ 

4.18 0.788 4.17 0.747 4.33 1.211 0.120 0.887 

4. พนกังาน Cell Centerให้
ค าแนะน าและค าปรึกษาได้
อยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

4.11 0.777 4.15 0.984 4.00 0.632 0.120 0.887 

5. การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ 

3.68 0.873 3.49 1.008 4.00 1.095 2.278 0.104 
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ตารางที่ 4.35  (ต่อ) 
 

ปัจจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจออม 

โสด สมรส หม้าย/หย่า/
แยกกนัอยู่ 

F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านอ่ืน ๆ (Others) 3.90 0.883 3.86 0.921 3.83 0.605 0.244 0.784 
1. ความผนัผวนของ
เศรษฐกิจในประเทศ 

3.79 0.969 3.58 1.024 3.33 0.816 2.202 0.112 

2. อตัราเงินเฟ้อ 3.63 0.898 3.59 0.879 4.00 0.632 0.610 0.544 
3. ความมัน่คง ปลอดภยั
ของธนาคาร 

4.38 0.777 4.41 0.834 4.33 0.516 0.048 0.953 

4. การเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

3.84 0.805 3.83 0.923 4.00 0.632 0.124 0.883 

5. สถานการณ์ทางการเมือง 3.93 0.896 3.85 0.901 3.67 0.516 0.503 0.605 
6. นโยบายการคุม้ครองเงิน
ฝากโดยรัฐบาล 

3.84 0.955 3.87 0.967 3.67 0.516 0.152 0.859 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
 

สมมติฐานที่ 12 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ  าแนกตาม
สถานภาพที่แตกต่างกนั 
 

จากตารางที่ 4.35 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก
ตามสถานภาพ โดยใชค้่าสถิติ F-Test รายละเอียดดงัน้ี 
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) จ  าแนกตามสถานภาพ พบว่า 
ค่านยัส าคญัทางสถิติเร่ืองความสะดวกในการเบิกถอนเงินที่ค  านวณไดมี้ค่าเท่ากบั 0.029 ซ่ึงมีค่านอ้ย
กว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ สถานภาพต่างกนัให้ความส าคญักับ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองความสะดวกในการเบิกถอนเงินแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.36  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก 
         ตามระดบัการศึกษา 

 
ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจออม ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   

ด้านผลติภณัฑ์ (Product) 3.71 0.784 4.00 0.817 4.25 0.781 4.00 - 10.412 0.000 
1. ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความหลากหลาย 3.50 0.804 3.73 0.677 4.07 0.735 4.00 - 6.197 0.000* 
2. ประเภทเงินฝากตรงตามความตอ้งการ  3.54 0.717 3.99 0.839 4.09 0.940 4.00 - 4.777 0.003* 
3. ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของสถาบนั
การเงิน 

3.92 0.652 4.10 0.752 4.18 0.716 4.00 - 1.185 0.315 

4. ความสะดวกในการเบิกถอนเงิน 4.21 0.750 4.14 0.822 4.50 0.688 4.00 - 3.153 0.025* 
5. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3.40 0.995 4.03 0.994 4.43 0.828 4.00 - 10.221 0.000* 
ด้านราคา (Price) 3.55 1.091 3.77 1.002 3.86 1.109 3.00 - 1.834 0.140 
1. อตัราค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชี 3.48 1.111 3.63 0.993 3.64 1.167 3.00 - 0.438 0.726 
2. อตัราค่าธรรมเนียมการท าบตัร ATM  3.62 0.867 3.63 1.060 3.77 1.144 3.00 - 0.418 0.740 
3. อตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่าง
สาขา/ธนาคารอ่ืนๆ 

3.65 1.118 3.77 1.082 4.09 1.014 3.00 - 1.923 0.125 

4. อตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และ
บริการ/บตัรเครดิต 

3.50 1.163 3.87 0.983 3.95 1.069 3.00 - 2.448 0.063 

5. ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบ้ียเงินฝาก 3.48 1.196 3.94 0.894 3.86 1.151 3.00 - 3.540 0.015* 
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ตารางที่ 4.36  (ต่อ)    
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจออม ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   

ด้านสถานทีห่รือการจัดจ าหน่าย (Place) 3.81 0.875 3.92 0.949 4.09 0.928 4.00 - 1.959 0.120 
1. ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกอยูใ่กลบ้า้น/ท่ี
ท  างาน 

4.15 0.937 3.99 1.034 4.14 0.943 4.00 - 0.621 0.602 

2. สถานท่ีจอดรถเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ 3.52 0.918 3.71 1.030 3.96 1.008 3.00 - 1.940 0.122 
3. จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร 3.92 0.788 3.99 0.839 4.18 0.765 4.00 - 1.054 0.369 
4. เวลาเปิด-ปิด ในการให้บริการ 3.92 0.837 4.02 0.885 3.95 0.961 4.00 - 0.229 0.876 
5. สามารถท าธุรกรรมผา่นอินเตอร์เน็ตได ้ 3.52 0.896 3.91 0.956 4.20 0.961 5.00 - 5.007 0.002* 
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.63 0.927 3.91 0.879 3.92 0.834 2.60 - 4.543 0.004 
1. มีของท่ีระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/
โอกาสพิเศษ 

2.96 0.949 3.26 1.138 3.32 0.917 1.00 - 2.650 0.049* 

2. พนกังานให้บริการดว้ยความถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

3.87 0.864 4.21 0.801 4.34 0.815 3.00 - 4.158 0.006* 

3. พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ มารยาทในการ
ให้บริการ 

3.77 0.921 4.24 0.740 4.25 0.769 4.00 - 5.648 0.001* 
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ตารางที่ 4.36  (ต่อ)    
 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการตดัสินใจออม ต า่กว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   

ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ต่อ)           
4. พนกังาน Cell Centerให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

3.90 0.995 4.13 0.799 4.29 0.803 3.00 - 2.559 0.055 

5. การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ 3.63 0.908 3.69 0.918 3.39 0.867 2.00 - 2.763 0.042* 
ด้านอ่ืนๆ (Others) 3.62 0.838 3.93 0.769 3.97 0.799 3.17 - 4.504 0.004 
1. ความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ 3.56 0.895 3.71 1.027 4.00 0.786 3.00 - 2.171 0.091 
2. อตัราเงินเฟ้อ 3.46 0.828 3.61 0.905 3.91 0.793 2.00 - 3.735 0.011* 
3. ความมัน่คง ปลอดภยัของธนาคาร 4.02 0.828 4.42 0.8.3 4.59 0.532 4.00 - 5.435 0.001* 
4. การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 3.50 0.700 3.89 0.836 3.86 0.883 4.00 - 3.306 0.020* 
5. สถานการณ์ทางการเมือง 3.65 0.837 3.97 0.890 3.82 0.917 3.00 - 2.462 0.062 
6. นโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาล 3.54 0.939 3.95 0.953 3.64 0.883 3.00 - 4.062 0.007* 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 13 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ  าแนกตามระดบั
การศึกษาที่แตกต่างกนั 
 

จากตารางที่ 4.36 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา โดยใชค้่าสถิติ F-Test รายละเอียดดงัน้ี 
 

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 
พบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองผลิตภณัฑ์เงินฝากมีความหลากหลาย มีค่าเท่ากับ 0.000 เร่ือง
ประเภทเงินฝากตรงตามความตอ้งการ มีค่าเท่ากับ 0.003 เร่ืองความสะดวกในการเบิกถอนเงินที่
ค  านวณได ้มีค่าเท่ากบั 0.025 และเร่ืองอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก มีค่าเท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบั
นัยส าคญัทางสถิติ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ ระดบัการศึกษาต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความหลากหลาย  ประเภทเงิน
ฝากตรงตามความตอ้งการ ความสะดวกในการเบิกถอนเงิน และอตัราดอกเบี้ยเงินฝากแตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นราคา (Price) จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
ค่านยัส าคญัทางสถิติเร่ืองภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ค  านวณได ้มีค่าเท่ากบั 0.015 ซ่ึงมีค่า
น้อยกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ   0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  คือ  ระดับการศึกษาต่างกันให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา เร่ืองภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) จ  าแนกตาม
ระดบัการศึกษา พบวา่ ค่านยัส าคญัทางสถิติเร่ืองสามารถท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได ้ที่ค  านวณ
ได ้มีค่าเท่ากบั 0.002 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ หากมี
ระดบัการศึกษาที่สูงขึ้นจะให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานที่หรือการ
จดัจ าหน่าย เร่ืองสามารถท าธุรกรรมผา่นอินเตอร์เน็ตไดม้ากขึ้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) จ  าแนกตามระดบั
การศึกษา พบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองมีของที่ระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/โอกาสพิเศษ ที่
ค  านวณได ้มีค่าเท่ากบั 0.049 เร่ืองพนกังานใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว ที่ค  านวณไดมี้ค่า
เท่ากบั 0.006 เร่ืองพนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ มารยาทในการให้บริการ ที่ค  านวณได ้มีค่าเท่ากับ 
0.001 และเร่ืองการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ มีค่าเท่ากบั 0.042 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน  คือ ระดบัการศึกษาต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด เร่ืองมีของที่ระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/
โอกาสพเิศษ พนกังานใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ มารยาทใน
การให้บริการ และเร่ืองการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
 

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นอ่ืนๆ (Others) จ  าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า 
ค่านยัส าคญัทางสถิติเร่ืองอตัราเงินเฟ้อมีค่าเท่ากบั  0.011 เร่ืองความมัน่คง ปลอดภยัของธนาคารที่
ค  านวณได ้มีค่าเท่ากบั 0.001 เร่ืองการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยเงินฝากมีค่าเท่ากบั 0.020  และ
เร่ืองนโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาลมีค่าเท่ากบั 0.007 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ ระดบัการศึกษาต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นอ่ืนๆ เร่ืองอตัราเงินเฟ้อ ความมัน่คง ปลอดภยัของธนาคาร การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก และเร่ืองนโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาลแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
 
 



 

 

172 

ตารางที่ 4.37  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก 
         ตามอาชีพ 

 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน

บริษัทเอกชน 
ธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย 
รับจ้าง อ่ืนๆ F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 4.06 0.736 4.26 0.696 3.99 0.820 3.95 0.796 4.14 0.878 3.86 0.938 1.700 0.133 
1. ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความ
หลากหลาย 

3.90 0.625 4.28 0.461 3.68 0.677 3.76 0.706 3.94 1.056 3.73 0.935 2.912 0.014* 

2. ประเภทเงินฝากตรงตามความ
ตอ้งการ  

4.00 0.837 4.33 0.686 3.91 0.841 3.96 0.853 4.06 0.938 3.77 1.110 1.069 0.377 

3. ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของ
สถาบนัการเงิน 

4.19 0.680 4.17 0.707 4.17 0.738 3.82 0.639 4.17 0.857 3.77 0.752 3.671 0.003* 

4. ความสะดวกในการเบิกถอนเงิน 4.52 0.680 4.17 0.786 4.12 0.817 4.32 0.770 4.44 0.705 4.27 0.827 1.920 0.090 
5. อตัราดอกเบี้ยเงินฝาก 3.67 0.856 4.33 0.840 4.06 1.026 3.87 1.013 4.11 0.832 3.77 1.066 1.536 0.178 
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ตารางที่ 4.37  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

รับจ้าง อ่ืนๆ F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านราคา (Price) 3.48 1.069 3.27 1.286 3.75 1.034 3.96 0.887 3.95 0.924 3.56 1.049 3.326 0.006 
1. อตัราค่าธรรมเนียมในการเปิด
บญัชี 

3.19 0.680 3.28 1.227 3.62 1.070 3.75 0.967 3.94 0.938 3.50 0.859 1.761 0.120 

2. อตัราค่าธรรมเนียมการท าบตัร 
ATM  

3.67 0.966 3.33 1.029 3.63 1.091 3.82 0.946 3.94 0.802 3.23 1.020 1.721 0.129 

3. อตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ระหวา่งสาขา/ธนาคารอ่ืนๆ 

3.52 1.030 3.39 1.461 3.74 1.108 4.10 0.831 3.94 0.938 3.91 1.151 2.150 0.059 

4. อตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่า
สินคา้และบริการ/บตัรเครดิต 

3.33 1.317 3.22 1.437 3.89 0.963 4.06 0.876 4.06 1.110 3.27 0.985 4.790 0.000* 

5. ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 

3.67 1.354 3.11 1.278 3.88 0.938 4.07 0.816 3.89 0.832 3.91 1.231 2.979 0.012* 
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ตารางที่ 4.37  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

รับจ้าง อ่ืนๆ F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านสถานที่หรือการจัดจ าหน่าย 
(Place) 

3.77 1.154 4.03 0.917 3.96 0.911 3.94 0.943 3.96 0.910 3.62 0.981 1.720 0.129 

1. ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกอยูใ่กล้
บา้น/ที่ท  างาน 

3.95 1.161 4.44 0.856 4.06 0.990 3.96 1.006 4.11 0.758 3.68 1.287 1.302 0.262 

2. สถานที่จอดรถเพยีงพอกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 

3.62 1.284 3.89 0.900 3.71 0.997 3.79 1.081 3.89 0.900 3.45 0.963 0.609 0.693 

3. จ านวนเครือข่ายสาขาของ
ธนาคาร 

4.19 0.981 4.17 0.985 3.97 0.799 4.08 0.806 4.11 0.900 3.73 0.767 1.129 0.344 

4. เวลาเปิด-ปิด ในการใหบ้ริการ 3.71 1.102 4.17 0.857 4.06 0.862 3.99 0.853 3.67 1.085 3.64 0.790 2.100 0.065 
5. สามารถท าธุรกรรมผา่น
อินเตอร์เน็ตได ้

3.38 1.244 3.50 0.985 4.01 0.905 3.87 0.970 4.00 0.907 3.59 1.098 3.044 0.010* 
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ตารางที่ 4.37  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

รับจ้าง อ่ืนๆ F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

3.67 0.946 3.94 0.919 3.83 0.878 3.98 0.879 3.87 0.923 4.01 0.866 1.326 0.252 

1. มีของที่ระลึกแจกในการเปิด
บญัชีใหม่/โอกาสพเิศษ 

3.10 1.136 3.61 0.979 3.18 1.125 3.21 0.984 3.50 1.200 3.32 1.041 0.852 0.513 

2. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความ
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

3.86 0.655 4.17 0.786 4.16 0.822 4.28 0.865 4.11 0.832 4.41 0.796 1.259 0.281 

3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ ์
มารยาทในการใหบ้ริการ 

4.05 0.740 4.22 0.943 4.14 0.754 4.38 0.799 3.83 0.786 4.36 0.848 2.199 0.054 

4. พนกังาน Cell Centerให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

3.81 1.167 3.89 0.963 4.09 0.773 4.30 0.852 4.06 0.938 4.41 0.734 2.136 0.060 

5. การโฆษณา ประชาสมัพนัธผ์า่น
ส่ือต่างๆ 

3.52 1.030 3.83 0.924 3.60 0.918 3.73 0.894 3.83 0.857 3.55 0.912 0.672 0.645 
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ตารางที่ 4.37  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม รับราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจส่วนตัว/
ค้าขาย 

รับจ้าง อ่ืนๆ F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านอ่ืนๆ (Others) 3.68 0.979 3.73 0.872 3.92 0.894 3.97 0.776 3.90 0.981 3.65 0.949 1.535 0.178 
1. ความผนัผวนของเศรษฐกิจใน
ประเทศ 

3.71 1.231 3.50 0.985 3.71 1.021 3.76 0.870 4.06 0.805 3.82 0.795 0.662 0.652 

2. อตัราเงินเฟ้อ 3.62 0.921 3.56 0.856 3.56 0.909 3.85 0.749 3.83 1.043 3.64 0.902 1.398 0.224 
3. ความมัน่คง ปลอดภยัของ
ธนาคาร 

4.38 0.590 4.17 0.786 4.43 0.805 4.48 0.673 4.11 0.900 4.09 0.921 1.690 0.136 

4. การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก 

3.43 1.028 3.67 0.767 3.85 0.830 4.07 0.743 3.72 0.895 3.50 0.740 3.160 0.008* 

5. สถานการณ์ทางการเมือง 3.52 1.030 3.78 0.943 3.99 0.864 3.89 0.803 3.78 1.166 3.59 0.959 1.962 0.083 
6. นโยบายการคุม้ครองเงินฝาก
โดยรัฐบาล 

3.43 1.076 3.72 0.895 3.95 0.932 3.76 0.819 3.89 1.079 3.45 1.224 2.346 0.041* 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 14 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ  าแนกตามอาชีพ
ที่แตกต่างกนั 
 

จากตารางที่ 4.37 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก
ตามอาชีพ โดยใชค้่าสถิติ F-Test รายละเอียดดงัน้ี 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) จ  าแนกตามอาชีพ พบว่า ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเร่ืองผลิตภณัฑ์เงินฝากมีความหลากหลาย และช่ือเสียงหรือภาพลักษณ์ของ
สถาบนัการเงิน จากการค านวณมีค่าเท่ากบั  0.014 และ  0.003 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ อาชีพต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความหลากหลาย และช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์
ของสถาบนัการเงินแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นราคา (Price) จ  าแนกตามอาชีพพบว่า ค่านัยส าคญั
ทางสถิติเร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และบริการ/บตัรเครดิต และ ภาษีเงินไดส้ าหรับ
ดอกเบี้ ยเงินฝาก จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 0.000 และ  0.012 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ อาชีพต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ดา้นราคา เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และบริการ/บตัรเครดิต และ ภาษี
เงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝากแตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จะเห็นไดว้่าอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั รับจา้ง ใหค้วามส าคญัเร่ืองค่าธรรมเนียมและภาษีดอกเบี้ยเงินฝากมากกวา่อาชีพอ่ืน 
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) จ  าแนกตาม
อาชีพ พบวา่ ค่านยัส าคญัทางสถิติเร่ืองสามารถท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได ้จากการค านวณมีค่า
เท่ากบั 0.01 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ อาชีพต่างกนัให้
ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย เร่ืองสามารถท า
ธุรกรรมผา่นอินเตอร์เน็ตไดแ้ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์ ดา้นอ่ืนๆ  (Others)  จ  าแนกตามอาชีพ  พบว่า ค่า
นยัส าคญัทางสถิติเร่ืองการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก และนโยบายการคุม้ครองเงินฝาก
โดยรัฐบาล จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 0.008 และ 0.041 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ อาชีพแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นอ่ืนๆ เร่ืองการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก และนโยบายการคุม้ครองเงิน
ฝากโดยรัฐบาลแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.38  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก 
         ตามจ านวนคนในอุปการะ 

 
ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจออม ไม่ม ี 1-2 คน 3-4 คน ตั้งแต่ 5 คนขึน้ไป F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) 3.98 0.839 4.08 0.796 3.90 0.787 3.57 0.902 5.152 0.002 
1. ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความหลากหลาย 3.70 0.720 3.83 0.712 3.72 0.600 3.50 1.168 1.510 0.211 
2. ประเภทเงินฝากตรงตามความตอ้งการ  3.97 0.852 3.97 0.879 3.88 0.781 3.50 1.000 1.323 0.266 
3. ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของสถาบนั
การเงิน 

4.03 0.769 4.21 0.720 4.03 0.661 3.50 0.522 4.529 0.004* 

4. ความสะดวกในการเบิกถอนเงิน 4.13 0.838 4.29 0.741 4.12 0.857 4.33 0.778 1.388 0.246 
5. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 4.09 1.018 4.10 0.928 3.74 1.035 3.00 1.044 6.669 0.000* 
ด้านราคา (Price) 3.83 1.030 3.80 1.072 3.49 0.994 3.47 0.891 3.589 0.014 
1. อตัราค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชี 3.68 0.986 3.61 1.124 3.46 0.903 3.50 1.000 0.716 0.543 
2. อตัราค่าธรรมเนียมการท าบตัร ATM  3.70 1.132 3.71 0.994 3.37 0.977 3.50 0.798 1.958 0.120 
3. อตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่าง
สาขา/ธนาคารอ่ืนๆ 

3.78 1.085 3.92 1.099 3.48 1.047 4.00 0.603 2.809 0.039* 

4. อตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้
และบริการ/บตัรเครดิต 

4.01 0.920 3.82 1.099 3.55 1.000 3.17 0.937 4.943 0.002* 

5. ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบ้ียเงินฝาก 3.98 1.026 3.92 1.042 3.58 1.044 3.17 1.115 4.798 0.003* 
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ตารางที่ 4.38  (ต่อ)    
 

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจออม ไม่ม ี 1-2 คน 3-4 คน ตั้งแต่ 5 คนขึน้ไป F P 
X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   

ด้านสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) 3.98 0.891 4.04 0.959 3.66 0.924 3.30 0.875 11.315 0.000 
1. ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกอยูใ่กลบ้า้น/ท่ี
ท างาน 

4.04 0.980 4.17 1.004 3.80 0.955 3.33 1.303 4.200 0.006* 

2. สถานท่ีจอดรถเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ 3.85 0.932 3.82 1.030 3.31 1.060 2.83 1.017 8.466 0.000* 
3. จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร 3.99 0.782 4.12 0.90 3.89 0.687 3.33 0.497 4.182 0.006* 
4. เวลาเปิด-ปิด ในการให้บริการ 4.11 0.798 4.04 0.956 3.66 0.853 3.67 0.778 4.810 0.003* 
5. สามารถท าธุรกรรมผา่นอินเตอร์เน็ตได ้ 3.92 0.964 4.03 0.907 3.66 1.065 3.33 0.778 3.810 0.010* 
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 3.86 0.898 3.99 0.824 3.63 0.953 3.57 1.014 6.389 0.000 
1. มีของท่ีระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/
โอกาสพิเศษ 

3.04 1.161 3.53 0.941 2.89 1.134 3.17 0.937 8.367 0.000* 

2. พนกังานให้บริการดว้ยความถูกตอ้ง
และรวดเร็ว 

4.20 0.825 4.27 0.776 4.00 0.810 3.67 1.155 3.386 0.018* 

3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ มารยาทใน
การให้บริการ 

4.25 0.821 4.24 0.772 3.89 0.831 4.00 1.044 3.890 0.009* 
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ตารางที่ 4.38  (ต่อ)    
 

ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจออม ไม่ม ี 1-2 คน 3-4 คน ตั้งแต่ 5 คนขึน้ไป F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D.   
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ต่อ)           
4. พนกังาน Cell Centerให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

4.22 0.708 4.20 0.782 3.77 1.042 3.67 1.155 6.493 0.000* 

5. การโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ 

3.61 0.976 3.70 0.850 3.60 0.949 3.33 0.778 0.815 0.486 

ด้านอ่ืนๆ (Others) 3.88 0.931 3.97 0.842 3.74 0.894 3.75 0.733 2.324 0.075 
1. ความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ 3.77 1.035 3.84 0.885 3.38 1.100 3.67 0.492 3.457 0.017* 
2. อตัราเงินเฟ้อ 3.56 0.961 3.72 0.840 3.51 0.850 4.00 0.603 1.975 0.117 
3. ความมัน่คง ปลอดภยัของธนาคาร 4.38 0.842 4.44 0.744 4.32 0.773 4.17 0.718 0.730 0.534 
4. การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝาก 

3.87 0.812 3.90 0.821 3.60 0.898 3.67 0.778 2.389 0.068 

5. สถานการณ์ทางการเมือง 3.91 0.933 3.95 0.857 3.78 0.927 4.00 0.603 0.553 0.647 
6. นโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดย
รัฐบาล 

3.81 1.004 3.95 0.906 3.85 0.815 3.00 1.206 3.917 0.009* 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 15 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ  าแนกตาม
จ านวนคนในอุปการะที่แตกต่างกนั 
 

จากตารางที่ 4.38 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก
ตามจ านวนคนในอุปการะ โดยใชค้่าสถิติ F-Test รายละเอียดดงัน้ี 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์ด้านผลิตภณัฑ์ (Product) จ  าแนกตามจ านวนคนใน
อุปการะ พบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน และอตัรา
ดอกเบี้ ยเงินฝาก จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 0.004 และ  0.000 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ  0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ จ  านวนคนในอุปการะต่างกนัให้ความส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์เร่ืองช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน 
และอตัราดอกเบี้ยเงินฝากแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นราคา (Price) จ  าแนกตามจ านวนคนในอุปการะ 
พบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างสาขา/ธนาคารอ่ืนๆ อตัรา
ค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และบริการ/บตัรเครดิต และ ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก จาก
การค านวณมีค่าเท่ากบั 0.039 0.002 และ  0.003 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ จ  านวนคนในอุปการะต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านราคา  เร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างสาขา/ธนาคารอ่ืนๆ  อัตรา
ค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และบริการ/บตัรเครดิต และ ภาษีเงินได้ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จะเห็นไดว้่า ผูท้ี่มีจ  านวนคนในอุปการะมากขึ้นจะให้
ความส าคญัในเร่ืองของภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝากนอ้ยลง 
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) จ  าแนกตาม
จ านวนคนในอุปการะ พบวา่ ค่านยัส าคญัทางสถิติเร่ืองท าเลที่ตั้งมีความสะดวกอยูใ่กลบ้า้น/ที่ท  างาน 
สถานที่จอดรถเพียงพอกับผูใ้ช้บริการ จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร เวลาเปิด-ปิด ในการ
ให้บริการ และสามารถท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ จากการค านวณมีค่าเท่ากับ 0.006  0.000 
0.006  0.003 และ 0.010 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ   0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน คือ จ านวนคนในอุปการะต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้น
สถานที่หรือการจดัจ าหน่าย เร่ืองท าเลที่ตั้งมีความสะดวกอยู่ใกล้บา้น/ที่ท  างาน สถานที่จอดรถ
เพียงพอกับผูใ้ช้บริการ จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร เวลาเปิด-ปิด ในการให้บริการ และ
สามารถท าธุรกรรมผา่นอินเตอร์เน็ตไดแ้ตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จะเห็นไดว้า่ ผูท้ี่มี
จ  านวนคนในอุปการะมากขึ้นจะให้ความส าคญัในเร่ืองของสถานที่จอดรถเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ
นอ้ยลง 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) จ  าแนกตามจ านวนคน
ในอุปการะ พบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองมีของที่ระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/โอกาสพิเศษ 
พนกังานใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ มารยาทในการให้บริการ 
และพนกังาน Cell Centerใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย จากการค านวณมีค่า
เท่ากบั 0.000  0.018  0.009 และ 0.000 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐาน คือ จ  านวนคนในอุปการะต่างกันให้ความส าคญักับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย เร่ืองมีของที่ระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/โอกาสพิเศษ 
พนกังานใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ มารยาทในการให้บริการ 
และพนกังาน Cell Centerให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่ายแตกต่างกนั อยา่งมี
นัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จะเห็นไดว้่า ผูท้ี่มีจ  านวนคนในอุปการะมากขึ้นจะให้ความส าคญัในเร่ือง
ของพนกังาน Cell Centerใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่ายนอ้ยลง 
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นอ่ืนๆ (Others) จ  าแนกตามจ านวนคนในอุปการะ 
พบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบายการคุม้ครอง
เงินฝากโดยรัฐบาล จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 0.017 และ 0.009 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ จ  านวนคนในอุปการะแตกต่างกนัให้ความส าคญั
กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นอ่ืนๆ เร่ืองความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ และ
นโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาล แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.39  ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก 
                       ตามจ านวนเงินที่ฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม น้อยกว่า 

10,000 
10,001-
50,000 

50,001-
100,000 

100,001-
500,000 

500,001-
1,000,000 

มากกว่า 
1,000,000 

F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) 3.93 0.813 3.87 0.876 4.12 0.785 4.07 0.786 4.15 0.711 4.20 0.664 3.467 0.004 
1. ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความ
หลากหลาย 

3.64 0.736 3.76 0.810 3.87 0.733 3.71 0.574 4.06 0.443 3.70 0.675 1.577 0.165 

2. ประเภทเงินฝากตรงตามความ
ตอ้งการ  

3.86 0.852 3.74 0.949 4.12 0.760 4.13 0.799 3.75 0.856 4.20 0.632 3.346 0.006* 

3. ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของ
สถาบนัการเงิน 

4.00 0.697 3.96 0.753 4.13 0.750 4.24 0.734 4.19 0.750 4.50 0.527 2.382 0.038* 

4. ความสะดวกในการเบิกถอนเงิน 4.27 0.753 4.19 0.755 4.24 0.794 4.01 0.919 4.50 0.730 4.40 0.699 1.729 0.127 
5. อตัราดอกเบี้ยเงินฝาก 3.86 1.028 3.72 1.115 4.22 0.889 4.26 0.902 4.25 0.775 4.20 0.789 4.400 0.001* 
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ตารางที่ 4.39  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม น้อยกว่า 
10,000 

10,001-
50,000 

50,001-
100,000 

100,001-
500,000 

500,001-
1,000,000 

มากกว่า 
1,000,000 

F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านราคา (Price) 3.69 1.076 3.72 1.045 3.83 0.984 3.74 1.035 3.93 0.827 3.78 0.875 0.434 0.825 
1. อตัราค่าธรรมเนียมในการเปิด
บญัชี 

3.63 1.080 3.58 1.024 3.68 1.017 3.49 1.054 3.44 0.814 4.30 0.675 1.311 0.259 

2. อตัราค่าธรรมเนียมการท าบตัร 
ATM  

3.66 0.972 3.74 1.000 3.56 1.101 3.56 1.149 3.88 1.025 3.50 1.080 0.564 0.728 

3. อตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงิน
ระหวา่งสาขา/ธนาคารอ่ืนๆ 

3.85 1.104 3.71 1.143 3.83 1.098 3.75 1.057 4.13 0.719 3.80 0.789 0.514 0.766 

4. อตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่า
สินคา้และบริการ/บตัรเครดิต 

3.62 1.135 3.73 1.068 4.10 0.883 3.86 0.966 4.13 0.806 4.30 0.675 3.001 0.011* 

5. ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงิน
ฝาก 

3.70 1.087 3.86 0.991 3.96 0.823 4.05 0.950 4.06 0.772 3.00 1.155 3.055 0.010* 
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ตารางที่ 4.39  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม น้อยกว่า 
10,000 

10,001-
50,000 

50,001-
100,000 

100,001-
500,000 

500,001-
1,000,000 

มากกว่า 
1,000,000 

F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านสถานที่หรือการจัดจ าหน่าย 
(Place) 

3.80 0.927 3.90 0.923 4.06 0.909 3.89 0.975 4.23 0.807 4.30 0.882 3.755 0.002 

1. ท าเลที่ตั้งมีความสะดวกอยูใ่กล้
บา้น/ที่ท  างาน 

4.00 1.005 4.01 0.955 4.11 0.994 3.91 1.140 4.31 0.704 4.70 0.675 1.530 0.179 

2. สถานที่จอดรถเพยีงพอกบั
ผูใ้ชบ้ริการ 

3.52 1.024 3.67 0.984 4.01 0.936 3.56 1.040 4.13 1.025 4.60 0.699 4.838 0.000* 

3. จ านวนเครือข่ายสาขาของ
ธนาคาร 

3.84 0.871 3.95 0.746 4.12 0.880 4.00 0.772 4.63 0.500 4.40 0.843 3.691 0.003* 

4. เวลาเปิด-ปิด ในการใหบ้ริการ 3.93 0.827 4.00 0.907 4.07 0.858 3.92 0.978 4.13 0.806 4.40 0.843 0.844 0.519 
5. สามารถท าธุรกรรมผา่น
อินเตอร์เน็ตได ้

3.73 0.906 3.85 1.023 4.00 0.875 4.04 0.944 3.94 0.998 3.40 1.350 2.382 0.038* 
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ตารางที่ 4.39  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม น้อยกว่า 
10,000 

10,001-
50,000 

50,001-
100,000 

100,001-
500,000 

500,001-
1,000,000 

มากกว่า 
1,000,000 

F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) 

3.83 0.937 3.80 0.916 3.98 0.839 3.85 0.846 4.04 0.691 4.00 0.878 1.213 0.302 

1. มีของที่ระลึกแจกในการเปิด
บญัชีใหม่/โอกาสพเิศษ 

3.28 1.136 2.99 1.071 3.37 1.117 3.26 1.071 3.31 1.014 3.40 0.843 1.365 0.237 

2. พนกังานใหบ้ริการดว้ยความ
ถูกตอ้งและรวดเร็ว 

4.09 0.893 4.11 0.803 4.33 0.754 4.13 0.828 4.44 0.629 4.70 0.675 2.188 0.055 

3. พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ ์
มารยาทในการใหบ้ริการ 

4.11 0.913 4.22 0.766 4.17 0.681 4.12 0.762 4.56 0.512 4.40 0.699 1.287 0.269 

4. พนกังาน Cell Centerให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

4.05 0.907 4.08 0.926 4.37 0.658 3.99 0.748 4.25 0.683 4.20 0.919 2.196 0.054 

5. การโฆษณา ประชาสมัพนัธผ์า่น
ส่ือต่างๆ 

3.63 0.838 3.58 1.015 3.66 0.984 3.74 0.819 3.63 0.619 3.30 1.252 0.574 0.720 
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ตารางที่ 4.39  (ต่อ) 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออม น้อยกว่า 
10,000 

10,001-
50,000 

50,001-
100,000 

100,001-
500,000 

500,001-
1,000,000 

มากกว่า 
1,000,000 

F P 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

ด้านอ่ืนๆ (Others) 3.83 0.877 3.82 0.974 3.92 0.844 4.01 0.858 3.87 0.722 4.06 0.848 1.353 0.241 
1. ความผนัผวนของเศรษฐกิจใน
ประเทศ 

3.67 0.939 3.67 1.106 3.74 0.914 3.89 1.012 3.50 0.816 3.80 0.632 0.805 0.547 

2. อตัราเงินเฟ้อ 3.66 0.855 3.68 0.972 3.46 0.892 3.68 0.876 3.75 0.683 3.40 0.699 0.919 0.469 
3. ความมัน่คง ปลอดภยัของ
ธนาคาร 

4.34 0.758 4.29 0.870 4.39 0.828 4.52 0.734 4.44 0.512 4.80 0.422 1.429 0.213 

4. การเปล่ียนแปลงของอตัรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก 

3.68 0.827 3.81 0.929 3.99 0.711 3.96 0.808 3.63 0.719 3.70 0.949 1.962 0.083 

5. สถานการณ์ทางการเมือง 3.86 0.875 3.81 1.001 4.02 0.816 3.96 0.851 3.81 0.750 4.20 1.033 0.939 0.455 
6. นโยบายการคุม้ครองเงินฝาก
โดยรัฐบาล 

3.74 1.005 3.65 0.967 3.93 0.900 4.06 0.864 4.06 0.854 4.20 1.135 2.584 0.026* 

หมายเหตุ:  * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
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สมมติฐานที่ 16 ผูบ้ริโภคที่มีปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัให้ระดบัความส าคญัของปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ  าแนกตาม
จ านวนเงินที่ฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนัที่แตกต่างกนั 
 

จากตารางที่ 4.39 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญั
ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์จ าแนก
ตามจ านวนเงินที่ฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั โดยใชค้่าสถิติ F-Test รายละเอียดดงัน้ี 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) จ  าแนกตามจ านวนเงินที่ฝาก
อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั พบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองประเภทเงินฝากตรงตามความตอ้งการ 
ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน และอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 
0.006 0.038 และ 0.001 ตามล าดับ ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐาน คือ จ านวนเงินที่ฝากอยู่ในธนาคาร ณ ปัจจุบนัต่างกันให้ความส าคญักับปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ ์เร่ืองประเภทเงินฝากตรงตามความตอ้งการ ช่ือเสียงหรือ
ภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน และอตัราดอกเบี้ยเงินฝากแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นราคา (Price) จ  าแนกตามจ านวนเงินที่ฝากอยูใ่น
ธนาคาร ณ ปัจจุบนั พบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และ
บริการ/บตัรเครดิต และ ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก จากการค านวณมีค่าเท่ากบั 0.011 และ 
0.010 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ จ านวนเงิน
ที่ฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนัต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา 
เร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และบริการ/บตัรเครดิต และ ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ย
เงินฝากแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
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ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) จ  าแนกตาม
จ านวนเงินที่ฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั พบวา่ ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองสถานที่จอดรถเพียงพอ
กบัผูใ้ชบ้ริการ จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร และสามารถท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได ้จาก
การค านวณมีค่าเท่ากบั 0.000 0.003 และ 0.038 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน คือ จ านวนเงินที่ฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนัต่างกนัให้ความส าคญักบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย เร่ืองสถานที่จอดรถเพียงพอกบั
ผูใ้ชบ้ริการ จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร และสามารถท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตไดแ้ตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตดัสินใจฝากเงินผา่นทางธนาคารพาณิชย ์ดา้นอ่ืนๆ (Others) จ  าแนกตามจ านวนเงินที่ฝากอยูใ่น
ธนาคาร ณ ปัจจุบนั พบว่า ค่านัยส าคญัทางสถิติเร่ืองนโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาล จาก
การค านวณมีค่าเท่ากบั 0.026 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน 
คือ จ านวนเงินที่ฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนัแตกต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นอ่ืนๆ เร่ืองนโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาล แตกต่างกนั อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 
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ตารางที่ 4.40  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานเร่ืองของความแตกต่างของระดบัความส าคญัของ 
          ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์ 
         จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ สถาน 

ภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
 

อาชีพ จ านวน
คนใน
อุปการะ 

จ านวน
เงินฝาก
ใน

ธนาคาร 
ด้านผลติภณัฑ์ (Product)       
1. ผลิตภณัฑเ์งินฝากมี
ความหลากหลาย 

- - -   - - 

2. ประเภทเงินฝากตรง
ตามความตอ้งการ  

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 

 
 

3. ช่ือเสียงหรือ
ภาพลกัษณ์ของสถาบนั
การเงิน 

- - - -    

4. ความสะดวกในการ
เบิกถอนเงิน 

- -   - - - 

5. อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก - - -  -   

ด้านราคา (Price)        
1. อตัราค่าธรรมเนียม
ในการเปิดบญัชี 

- - - - - - - 

2. อตัราค่าธรรมเนียม
การท าบตัร ATM  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3. อตัราค่าธรรมเนียม
การโอนเงินระหว่าง
สาขา/ธนาคารอ่ืนๆ 

- - - - -  - 

4. อตัราค่าธรรมเนียม
การช าระค่าสินคา้และ
บริการ 

- - - -    

5. ภาษีเงินไดส้ าหรับ
ดอกเบ้ียเงินฝาก 

-  -     
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ตารางที่ 4.40  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ สถาน 

ภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
 

อาชีพ จ านวน
คนใน
อุปการะ 

จ านวน
เงินฝาก
ใน

ธนาคาร 
ด้านสถานทีห่รือการจัดจ าหน่าย (Place)      
1. ท าเลท่ีตั้งมีความ
สะดวกอยูใ่กลบ้า้น/     
ท่ีท  างาน 

- - - - -  - 

2. สถานท่ีจอดรถ
เพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ 

  
 

- 
 

- 
 

- 
 

  

3. จ านวนเครือข่ายสาขา
ของธนาคาร 

-  - - -   

4. เวลาเปิด-ปิด ในการ
ให้บริการ 

- - - - -  - 

5. สามารถท าธุรกรรม
ผา่นอินเตอร์เน็ตได ้

-  -     

ด้านส่งเสริมการตลาด(Promotion)      
1. มีของท่ีระลึกแจกใน
การเปิดบญัชีใหม่/
โอกาสพิเศษ 

- - -  -  - 

2. พนกังานให้บริการ
ดว้ยความถูกตอ้งและ
รวดเร็ว 

 - 
 

- 
 

 
 

- 
 

 - 
 

3. พนกังานมีมนุษย
สัมพนัธ์ มารยาทในการ
ให้บริการ 

- - -  -  - 

4. พนกังาน Cell Center
ให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

 - - - -  - 
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ตารางที่ 4.40  (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ อาย ุ สถาน 

ภาพ 
ระดบั

การศึกษา 
 

อาชีพ จ านวน
คนใน
อุปการะ 

จ านวน
เงินฝาก
ใน

ธนาคาร 
ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) (ต่อ)      
5. การโฆษณา 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือ
ต่างๆ 

-  
 

- 
 

 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ด้านอ่ืนๆ (Others)        
1. ความผนัผวนของ
เศรษฐกิจในประเทศ 

-  - - -  - 

2. อตัราเงินเฟ้อ - - -  - - - 
3. ความมัน่คง  
ปลอดภยัของธนาคาร 

- - -  - - - 

4. การเปล่ียนแปลงของ
อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 

-  -   - - 

5. สถานการณ์ทาง
การเมือง 

- - - - - - - 

6. นโยบายการคุม้ครอง
เงินฝากโดยรัฐบาล 

- - -     

หมายเหตุ:    หมายถึง มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
- หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ที่มา: ผูศ้ึกษา (2557) 
 
 



บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจยัที่มีผลต่อผูอ้อมใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์ท าการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งประชากรที่
ใช้บริการบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ละบญัชีเงินฝากประจ า ผ่านทางธนาคารพาณิชยท์ี่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตามเขตในกรุงเทพมหานครที่มีประชากรมากที่สุด 5 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ 
เขตบางแค เขตสายไหม เขตบางเขน เขตคลองสามวา และเขตบางขุนเทียน ในช่วงเดือนตุลาคม     
ปี พ.ศ. 2557 จ  านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียตวัอยา่ง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ 
(Chi-Square), t-test และ F-test สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

สรุปผลการศึกษา 
 

จากการศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจยัที่มีผลต่อผูอ้อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
การฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์ สามารถสรุปผลการศึกษาตามทฤษฎีและแนวคิดที่เก่ียวขอ้ง         
ไดด้งัน้ี 
 
ส่วนที่ 1 สรุปข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง  26 – 35  ปี สถานภาพโสด ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีคนในอุปการะจ านวน 1 - 2 คน และมี
เงินฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนันอ้ยกวา่ 10,000 บาท 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง 
 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ มีรายไดแ้ละรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 15,000 – 30,000 
บาท มีหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท แหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ได้มาจาก
เงินเดือนประจ า และค่าอาหารเป็นรายจ่ายที่ใชจ่้ายมากที่สุดต่อเดือน 

 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกีย่วกับพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่าง  
 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเงินโดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร้่อยละ 10 – 20 ของ
รายได้ นิยมฝากเงินกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย ์มากที่สุด โดยมี
วตัถุประสงค์ในการเงินฝากเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตวัเอง ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างออมเงิน
สม ่าเสมอในทุกๆ เดือน และมีแนวโนม้ในการออมเงินมากขึ้นในอนาคต ในการฝากเงินกบัธนาคาร
จะตดัสินใจฝากเงินดว้ยตนเอง และไดรั้บแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการฝากเงินและบริการต่างๆ 
จากอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์
 
ส่วนที ่ 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจฝากเงินในธนาคารพาณชิย์ของ
กลุ่มตัวอย่าง 
  

ระดับความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจฝากเงินใน
ธนาคารพาณิชย ์โดยภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาตามปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดพบวา่ ปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุดคือปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสถานที่ 
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนปัจจยัที่มีค่าเฉล่ียต ่าที่สุดคือปัจจยัดา้น
ราคา โดยเม่ือพจิารณารายละเอียดเป็นรายปัจจยัในดา้นต่างๆ พบวา่ 

 
ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) โดยภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า อันดับที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการเบิกถอนเงิน รองลงมา คือ 
ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน อตัราดอกเบี้ยเงินฝาก และประเภทเงินฝากตรงตาม
ความต้องการ ตามล าดับ  ส่วนอันดับที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์เงินฝากมีความ
หลากหลาย  
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 ปัจจยัดา้นราคา (Price) โดยภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า อนัดบัที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ ยเงินฝาก รองลงมา คือ อัตรา
ค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และบริการ/บตัรเครดิต อัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่าง
สาขา/ธนาคารอ่ืนๆ อตัราค่าธรรมเนียมการท าบตัร ATM ตามล าดบั ส่วนอนัดบัที่มีค่าเฉล่ียน้อย
ที่สุด ไดแ้ก่ อตัราค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชี  
 
 ปัจจยัดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) โดยภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อันดับที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ท  าเลที่ตั้งมีความสะดวกอยู่ใกล้
บา้น/ที่ท  างาน รองลงมา คือ จ  านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร เวลาเปิด-ปิดในการให้บริการ 
สามารถท าธุรกรรมผา่นอินเตอร์เน็ตได ้ตามล าดบั ส่วนอนัดบัที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ไดแ้ก่ สถานที่
จอดรถเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ  

 
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า อนัดบัที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ไดแ้ก่ พนักงานให้บริการดว้ยความถูกตอ้ง
และรวดเร็ว รองลงมา คือ พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ ์มารยาทในการใหบ้ริการ พนักงาน Cell Center
ให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาได้อย่างถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ 
ตามล าดบั ส่วนอนัดบัที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด ไดแ้ก่ มีของที่ระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/โอกาส
พเิศษ  

 
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ (Others) โดยภาพรวมมีความส าคญัอยูใ่นระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ขอ้พบว่า อันดับที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุด ได้แก่ ความมั่นคง ปลอดภัยของธนาคาร รองลงมา คือ 
สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาล การเปล่ียนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก ความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ ตามล าดบั ส่วนอนัดบัที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 
ไดแ้ก่ อตัราเงินเฟ้อ 

 
ดงันั้น ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งให้ความส าคญัในเร่ืองของปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑ ์มากที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.99 รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นสถานที่ มีค่าเฉล่ีย 3.93 ปัจจยัดา้น
อ่ืนๆ มีค่าเฉล่ีย 3.89 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ีย 3.86 ตามล าดบั และกลุ่มตวัอยา่งให้
ความส าคญัในเร่ืองของปัจจยัดา้นราคา นอ้ยที่สุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 3.75  
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ส่วนที่ 5 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างในการฝากเงินผ่าน
ธนาคารพาณชิย์กับปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 เพศมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์ในเร่ืองของรายได ้
รายจ่าย และภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 อายมีุความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการออมเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์ในเร่ืองของประเภทเงิน
ฝากที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกฝาก แนวโน้มในการเงินฝากในอนาคต บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ฝากเงิน แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการฝากเงิน รายได ้รายจ่าย และภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน
ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 สถานภาพมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์ในเร่ืองของ
ประเภทเงินฝากที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกฝาก บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจฝากเงิน แหล่งขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการฝากเงิน รายได ้รายจ่าย และภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการออมเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์ในเร่ืองของ
ประเภทเงินฝากที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกฝาก ความถ่ีในการฝากเงิน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ฝากเงิน แหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการฝากเงิน รายได ้รายจ่าย และภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน
ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

อาชีพมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์ในเร่ืองของปริมาณ
การออมที่กลุ่มตวัอยา่งออมในแต่ละเดือน ความถ่ีในการฝากเงิน แนวโนม้ในการเงินฝากในอนาคต 
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจฝากเงิน รายได ้รายจ่าย และภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือนของ
กลุ่มตวัอยา่ง 
 
 จ านวนคนในอุปการะมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์ใน
เร่ืองของปริมาณการออมที่กลุ่มตวัอยา่งออมในแต่ละเดือน ประเภทเงินฝากที่กลุ่มตวัอยา่งเลือกฝาก 
ความถ่ีในการฝากเงิน และรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
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จ านวนเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเงินผ่าน
ธนาคารพาณิชย ์ในเร่ืองของปริมาณการออมที่กลุ่มตวัอยา่งออมในแต่ละเดือน ประเภทเงินฝากที่
กลุ่มตวัอยา่งเลือกฝาก ความถ่ีในการฝากเงิน บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจฝากเงิน แหล่งขอ้มูล
ข่าวสารเก่ียวกบัการฝากเงิน รายได ้และรายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ส่วนที่ 6 วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล
ต่อการตัดสินใจฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณชิย์จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 เพศที่ต่างกนัใหค้วามส าคญักบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทางดา้นสถานที่หรือการจดั
จ าหน่าย (Place) ในเร่ืองสถานที่จอดรถเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ และปัจจยัทางดา้นส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) ในเร่ืองพนักงานให้บริการดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว พนักงาน  Cell Center ให้
ค  าแนะน าและค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่ายแตกต่างกนั  
 
 อายทุี่ต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทางด้านราคา (Price) ใน
เร่ืองภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ปัจจยัทางดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) ในเร่ือง
สถานที่จอดรถเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร และสามารถท าธุรกรรม
ผ่านอินเตอร์เน็ตได้    ปัจจัยทางด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion)   ในเร่ืองการโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ์ผ่านส่ือต่างๆ และปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ (Others) ในเร่ืองความผนัผวนของเศรษฐกิจ
ในประเทศ และการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยเงินฝากแตกต่างกนั  
 
 สถานภาพที่ต่างกันให้ความส าคญักบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทางด้านผลิตภณัฑ ์
(Product) ในเร่ืองความสะดวกในการเบิกถอนเงินแตกต่างกนั  
 
 ระดับการศึกษาที่ ต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทางด้าน
ผลิตภณัฑ ์(Product) ในเร่ืองผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความหลากหลาย ประเภทเงินฝากตรงตามความ
ตอ้งการ ความสะดวกในการเบิกถอนเงิน และอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก ปัจจยัทางดา้นราคา (Price) ใน
เร่ืองภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ปัจจยัทางดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) ในเร่ือง
สามารถท าธุรกรรมผา่นอินเตอร์เน็ต ปัจจยัทางดา้นส่งเสริมการตลาด (Promotion) ในเร่ืองมีของที่
ระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/โอกาสพิเศษ พนักงานให้บริการด้วยความถูกตอ้งและรวดเร็ว 
พนักงานมีมนุษยสัมพนัธ์ มารยาทในการให้บริการ และเร่ืองการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผ่านส่ือ
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ต่างๆ และปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ (Others) ในเร่ืองอตัราเงินเฟ้อ ความมัน่คง ปลอดภยัของธนาคาร การ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก และเร่ืองนโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาลแตกต่าง
กนั  
 
 อาชีพที่ต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือทางด้านผลิตภัณฑ ์
(Product) ในเร่ืองผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความหลากหลาย และช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของสถาบนั
การเงิน ปัจจยัทางดา้นราคา (Price) ในเร่ืองอตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และบริการ/บตัร
เครดิต และ ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ปัจจยัทางดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) 
ในเร่ืองสามารถท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และปัจจยัทางด้านอ่ืนๆ (Others) ในเร่ืองการ
เปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก และนโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาลแตกต่างกนั  
 

จ านวนคนในอุปการะที่ต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือทางดา้น
ผลิตภณัฑ ์(Product) ในเร่ืองช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน และอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก 
ปัจจยัทางด้านราคา (Price) ในเร่ืองอัตราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหว่างสาขา/ธนาคารอ่ืนๆ 
อตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และบริการ/บตัรเครดิต และ ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงิน
ฝาก ปัจจยัทางดา้นสถานที่หรือการจดัจ าหน่าย (Place) ในเร่ืองท าเลที่ตั้งมีความสะดวกอยูใ่กลบ้า้น/
ที่ท  างาน สถานที่จอดรถเพยีงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร เวลาเปิด-ปิด ใน
การให้บริการ และสามารถท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได้ ปัจจยัทางด้านสถานที่หรือการจัด
จ าหน่าย (Place) ในเร่ืองมีของที่ระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/โอกาสพิเศษ พนักงานให้บริการ
ดว้ยความถูกตอ้งและรวดเร็ว พนกังานมีมนุษยสมัพนัธ์ มารยาทในการใหบ้ริการ และพนกังาน Cell 
Centerให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย และปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ (Others) ใน
เร่ืองความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ และนโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาลแตกต่าง
กนั  

 
จ ำนวนเงินที่ฝำกอยูใ่นธนำคำร ณ ปัจจุบนัที่ต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัที่มีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือทางดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ในเร่ืองประเภทเงินฝากตรงตามความตอ้งการ ช่ือเสียง
หรือภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน และอตัราดอกเบี้ยเงินฝาก ปัจจยัทางดา้นราคา (Price) ในเร่ือง
อตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้และบริการ/บตัรเครดิต และ ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบี้ยเงิน
ฝาก ปัจจัยทางด้านสถานที่หรือการจัดจ าหน่าย (Place) ในเร่ืองสถานที่จอดรถเพียงพอกับ
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ผูใ้ช้บริการ จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร และสามารถท าธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ตได ้และ
ปัจจยัทางดา้นอ่ืนๆ (Others) ในเร่ืองนโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาลแตกต่างกนั  

 
อภิปรายผล 

 
1. มุมมองของพฤติกรรมการออมเงินโดยการฝากเงนิผ่านธนาคารพาณชิย์ 

 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเงินโดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร้่อยละ 10 – 20 ของ

รายได้ นิยมฝากเงินกบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย ์มากที่สุด โดยมี
วตัถุประสงค์ในการเงินฝากเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตวัเอง ส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างออมเงิน
สม ่าเสมอในทุกๆเดือน และมีแนวโนม้ในการออมเงินมากขึ้นในอนาคต ในการฝากเงินกบัธนาคาร
จะตดัสินใจฝากเงินดว้ยตนเอง และไดรั้บแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการฝากเงินและบริการต่างๆ 
มาจากอินเตอร์เน็ต/เวบ็ไซต ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของจุฑาธิบด์ิ ฤกษส์ันทดั (2555) พบว่า 
รูปแบบในการออมส่วนใหญ่กลุ่มตวัอยา่งจะออมประเภทออมทรัพย ์และมีแนวโน้มการออมใน
อนาคตเพิ่มขึ้น แต่ไม่สอดคล้องในเร่ืองวตัถุประสงค์ในการออมเก็บไวเ้พื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของสมัฤทธ์ิ อมัพรทิวาทิพย ์(2550) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการ
ออมร้อยละ 10 – 20 ของรายได ้มีวตัถุประสงคข์องการออมเงินเพื่อสร้างความมัน่คงให้กบัตนเอง 
โดยใชว้ิธีฝากเงินกบัสถาบนัการเงินในประเภทเงินฝากออมทรัพย ์และไม่สอดคล้องในเร่ืองการ
ไดรั้บแหล่งขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัข่าวสารการฝากเงินและบริการต่างๆ จะมาจากพนักงานธนาคาร 
แต่ไม่สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของรุ่งนภา ศรีธญัญะโชติ (2550) พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความถ่ีใน
การออมเป็นคร้ังคราว (ทุก 6 เดือน) มีวตัถุประสงคใ์นการออมเพื่อใชจ่้ายในอนาคตเพื่อใชจ่้ายยาม
ฉุกเฉิน, เจบ็ป่วย, ชรา 

 
พฤติกรรมการออม ในส่วนของปริมาณการออมจะแปรผนัไปตามรายได ้และการบริโภค 

อยา่งเช่น ผูท้ี่มีอาชีพที่มีรายไดไ้ม่แน่นอนจะท าให้มีปริมาณการออมก็จะไม่แน่นอน ครอบครัวมีผู ้
อุปการะเพิ่มมากขึ้น ระดับการออมจะลดลงอย่างมาก หรือผูท้ี่มีจ  านวนเงินฝากในธนาคาร ณ 
ปัจจุบนัมากขึ้น ยอ่มมีปริมาณการออมโดยเฉล่ียมากขึ้นตามไปดว้ย ประเภทการออมจะเลือกฝาก
เงินประเภทออมทรัพยม์ากที่สุด เน่ืองจาก เงินฝากออมทรัพยมี์ความสะดวกในการฝาก-ถอนเงิน ไม่
มีก าหนดจ านวนเงินขั้นต ่า และระยะเวลาในการรับฝากเงิน ความถ่ีในการออม หากมีระดับ
การศึกษาที่สูงขึ้น มีอาชีพที่มีรายไดท้ี่แน่นอน มีจ านวนคนในอุปการะนอ้ยกวา่ 4 คน และมีเงินฝาก
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ในธนาคารเพิม่มากขึ้น จะมีความถ่ีในการออมเงินที่สม ่าเสมอทุกเดือน แนวโนม้ปริมาณการออมใน
อนาคต แสดงถึงความตั้งใจในการออมเงินในอนาคต ซ่ึงทุกอาชีพมีความหวงัที่จะมีการออมที่มาก
ขึ้น โดยเฉพาะผูท้ี่ท  าธุรกิจ/คา้ขาย แต่ถา้พิจารณาที่อาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ กลุ่มน้ีมีรายได้ที่
แน่นอน และมีการเพิม่ขึ้นของเงินเดือนไม่มากนกั ท าให้ความหวงัที่จะออมมากขึ้นในอนาคตน้อย
วา่กลุ่มนกัธุรกิจ/คา้ขาย ผูมี้อิทธิพลในการออมเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย ์ส่วนใหญ่แลว้มีตนเอง
เป็นผูมี้อิทธิพลในการออม ไม่ว่าจะเป็นการเลือกธนาคารในการออม การเลือกประเภทการออม 
ตนเองจะเป็นผูต้ดัสินใจเลือก  ส าหรับการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่างๆ ของ
ธนาคารพาณิชย ์กลุ่มตวัอยา่งที่อยูใ่นวยัท างานอายตุั้งแต่ 26 - 45 ปี สถานภาพโสดหรือสมรส มี
ระดบัการศึกษาสูงตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป จะมีการคน้หาขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต/
เวบ็ไซต ์
 

2. มุมมองของปัจจัยทางด้านข้อมูลทั่วไปของการออมเงินโดยการฝากเงินผ่านธนาคาร
พาณชิย์ 

 
ปัจจยัทำงดำ้นเศรษฐกิจ เม่ือพิจำรณำถึงรำยไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่ำ รำยได้รวมเฉล่ียต่อ

เดือน ผูท้ี่มีอำยตุั้งแต่ 46 ปีขึ้นไปมีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ประกอบอำชีพที่มีรำยไดแ้น่นอน มี
ระดบักำรศึกษำสูงกวำ่ปริญญำตรี จะมีรำยไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนสูงกว่ำกลุ่มตวัอยำ่งอ่ืนๆ ในขณะที่
ถำ้พิจำรณำถึงกำรใช้จ่ำยเฉล่ียต่อเดือน ผูท้ี่เป็นเพศชำย อยู่ในวยัท ำงำนอายุตั้งแต่  26 - 45 ปี 
สถำนภำพสมรส และผูท้ี่มีเงินฝำกในธนำคำร ณ ปัจจุบนัเพิ่มมำกขึ้น จะมีรำยจ่ำยมำกกว่ำกลุ่ม
ตวัอย่ำงอ่ืนๆ ในส่วนของภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน ทุกเพศ ทุกช่วงอายุ ทุกสถานภาพ ทุก
ระดบัการศึกษา และอาชีพ กลุ่มตวัอยา่งจะมีหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนไม่แตกต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อแสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้
 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจยัต่างๆ ที่มีความสัมพนัธ์ต่อผู ้
ออมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์มีขอ้เสนอแนะที่สามารถน ามาใช้
เพือ่วเิคราะห์วางแผนการส่งเสริม การระดมเงิน เพื่อวางกลยทุธ์ดา้นการตลาดของธนาคารพาณิชย์
ใหต้รงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากที่สุด ดงันั้นผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
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 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้ที่ออมเงินโดยการฝากเงนิผ่านธนาคารพาณชิย์ 
 

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 
 

1. จากผลการศึกษาขอ้มูลการออมในส่วนของเงินฝากที่อยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั พบว่า 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเงินฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนัน้อยกว่า 10,000 บาท ดงันั้น
ทางภาครัฐด าเนินนโยบายกระตุน้การออมภาคบงัคบัและภาคสมคัรเพิม่ส่งเสริมให้เกิด
การออมเงินระยาว ควรเขา้มามีบทบาทในการส่งเสริมจูงใจให้มีการออมอย่างเป็น
ระบบในรูปแบบการออมก่ึงบงัคบัระยะยาวในรูปแบบต่างๆ เช่น เบี้ยสะสมประกัน
ชีวิต กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ และทางภาครัฐควรส่งเสริมผลิตภณัฑ์เงินฝาก
ปลอดภาษีมากขึ้น 

 
2. จากผลการศึกษาข้อมูลปริมาณการออมโดยเฉล่ีย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี

ปริมาณการออมโดยเฉล่ียต่อเดือนอยูร้่อยละ 10 – 20 ของรายได ้ดงันั้นทางภาครัฐควร
ออกนโนบายให้กบัประชาชนที่สามารถออมเงินไดม้ากขึ้น โดยสามารถน าเงินส่วน
เกินไปลดหยอ่นภาษีได ้

 
ข้อเสนอแนะต่อธนาคารพาณชิย์ 

 
1. จากผลการศึกษาข้อมูลการออมในส่วนของอายุ พบว่า ประเทศไทยมีผูท้ี่ เข ้าสู่วยั

เกษียณมากขึ้น ทางธนาคารพาณิชยค์วรมีการพฒันารูปแบบการฝากเงินให้เหมาะสม
ส าหรับลูกคา้วยัเกษียณ อยา่งเช่น ออกผลิตภณัฑเ์งินฝากที่ได้รับความคุม้ครองยาว 
อตัราดอกเบี้ยสูง สามารถจ่ายเบี้ยประกนัทบตน้และน าไปลดหยอ่นภาษีได้ เม่ือฝาก
ครบก าหนดสามารถเลือกรับเงินคืนคร้ังเดียวหรือทยอยคืนก็ได ้

 
2. จากผลการศึกษาขอ้มูลการออมในส่วนของอาชีพ พบว่า อาชีพที่ท  าการศึกษามีหลาย

อาชีพทั้งอาชีพที่มีรายได้ที่แน่นอนและอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน ดังนั้น ธนาคาร
พาณิชยค์วรมองหาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ มาน าเสนอให้กับลูกค้า เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกและความหลากหลาย อาจจะมีการจดัการออมให้เหมาะสมกับรายไดข้อง
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนหันมาออมเงินมากขึ้น และมีทางเลือกในการออมอยา่ง
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เหมาะสมกับสัดส่วนของรายได ้ อยา่งเช่น อาชีพที่มีรายไดไ้ม่แน่นอน อาจจะเลือก
ผลิตภณัฑเ์งินฝากประเภทออมทรัพย ์ดอกเบี้ยสูง ไม่จ  ากดัขั้นต ่าในการฝากเงิน มีการ
คุม้ครองชีวติและอุบตัิเหตุ หรือในกรณีประกอบอาชีพที่มีรายไดแ้น่นอน อาจจะเลือก
ผลิตภณัฑเ์งินฝากประเภทฝากประจ า จ  ากดัขั้นต ่าในการฝากเงิน ดอกเบี้ยสูง 

 
3. จากผลการศึกษาในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางดา้นการตลาด ในเร่ืองของปัจจยั

ทางด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยทางด้านสถานที่  ทางธนาคารพาณิชย์ควรจะ
ประชาสัมพนัธ์และส่งเสริมให้ประชาชนเร่ิมท าธุรกรรมทางการเงินทั้งการโอนเงิน
ระหวา่งธนาคารเดียวกนั การโอนเงินต่างธนาคาร และการช าระสินคา้บริการผ่านทาง
ระบบอีโมบาย เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการท าธุรกรรมและลดระยะเวลาในการ
เดินทาง ทางธนาคารพาณชิยค์วรมีนโยบายงดเวน้ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในต่าง
ธนาคารและค่าธรรมเนียมในการช าระสินคา้ เพื่อเป็นแรงจูงใจ ดึงดูดลูกคา้ให้มาใช้
บริการผ่านทางระบบอีโมบายมากขึ้ น นอกจากน้ีทางภาคธนาคารพาณิชยค์วรมี
มาตราการดูแลทางด้านความปลอดภยัของขอ้มูลให้มากขึ้นเร่ือยๆ ทั้งในส่วนของ
ทางดา้นการใหบ้ริการและทางดา้นระบบซอฟตแ์วร์อินเตอร์เน็ตอีโมบาย 

 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาต่อไปในอนาคตเพื่อให้
การศึกษามีความสมบูรณ์มากยิง่ขึ้น ดงัน้ี  

 
1. ควรจะท าการศึกษาการออมในรูปแบบอ่ืนๆ   เช่น การออมในรูปแบบถือครอง

อสังหาริมทรัพย ์การออมในกรมธรรม์ประกันชีวิต การออมโดยการซ้ือกองทุนรวม
เพือ่การเล้ียงชีพ (RMF) ซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) เป็นตน้ เพื่อจะไดท้ราบถึง
พฤติกรรมการออมในรูปแบบอ่ืน 

 
2. ควรจะท าการศึกษาพฤติกรรมการออมในภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ เช่น ภาคการเกษตร 

ภาคอุตสาหกรรม เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการออมในแต่ละภาคเศรษฐกิจว่ามี
พฤติกรรมการออมอยา่งไร 
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ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 

1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพยีงการเก็บขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น ดงันั้นขอ้มูลที่ไดม้าจึง
เป็นเพยีงทศันคติของประชาชนบางกลุ่มเท่านั้น ไม่สามารถน ามาอธิบายทศันคติของ
ประชาชนทั้งหมดได ้

 
2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีมีการสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ขอ้มูลปัจจยั

ทางเศรษฐกิจ และพฤติกรรมส่วนบุคคล ซ่ึงเป็นขอ้มูลที่ค่อนขา้งมีความเป็นส่วนตวั 
อยา่งเช่น ขอ้มูลดา้นรายได้ รายจ่าย หน้ีสิน ปริมาณการออม อาจท าให้กลุ่มตวัอยา่ง
ตอบไม่ตรงกบัความเป็นจริงได ้
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แบบสอบถาม 
เร่ือง พฤติกรรมการออมและปัจจัยทีม่ผีลต่อผู้ออมในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยการฝากเงินผ่านธนาคารพาณชิย์ 
  

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงเพื่อประกอบการศึกษาระดบัปริญญาโท สาขา
เศรษฐศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการออม 
และปัจจยัท่ีมีผลต่อผูอ้อมในเขตกรุงเทพมหานครโดยการฝากเงินผ่านทางธนาคารพาณิชย  ์ โดย
ค าตอบท่ีไดจ้ะใชเ้ป็นส่วนในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการศึกษาเท่านั้น ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสูงในความอนุเคราะห์ของท่านท่ีใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี  

แบบสอบถามชุดน้ีใช้สอบถาม กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลท่ีใช้บริการบญัชีเงินฝากออม
ทรัพยแ์ละบญัชีเงินฝากประจ า ผา่นทางธนาคารพาณิชย ์โดยแบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมของผูต้อบ 
              แบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ฉตัราภรณ์ เมฆรัตน ์
นิสิตปริญญาโท  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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โปรดใส่เคร่ืองหมาย ( / ) หรือเติมขอ้ความท่ีตรงกบัความคิดของท่านมากท่ีสุด 
ส่วนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. ปริมาณการออมโดยการฝากเงินผา่นธนาคารโดยเฉล่ีย ท่านออมเงินในสัดส่วนเท่าใดต่อเดือน 

( ) ออมนอ้ยกวา่ ร้อยละ 10 ของรายได ้ ( ) ออมร้อยละ 10 – 20 ของรายได ้
( ) ออมร้อยละ 21 – 40 ของรายได ้ ( ) ออมมากกวา่ ร้อยละ 40 ของรายได ้
( ) ไม่มีก าหนดท่ีแน่นอน    

2. สถาบนัการเงินท่ีท่านฝากเงิน (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
( ) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน)  ( ) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 
( ) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ( ) ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) 
( ) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน)  ( ) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) 
( ) ธนาคารออมสิน   ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 

3. ในการฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน ท่านเลือกฝากประเภทใดมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 
( ) เงินฝากออมทรัพย ์   ( ) เงินฝากประจ า 3 เดือน 
( ) เงินฝากประจ า 6 เดือน   ( ) เงินฝากประจ า 12 เดือน 
( ) เงินฝากประจ ามากกวา่ 12 เดือน 

4. ท่านมีวตัถุประสงคใ์นการออมเงินเพื่ออะไร (เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
( ) เพื่อดอกเบ้ียและเงินปันผล   ( ) เพื่อการศึกษาของตนเอง / บุตร หลาน 
( ) เพื่อซ้ือทรัพยสิ์น    ( ) เพื่อเก็บไวใ้ชใ้นยามเจบ็ป่วย/ยามฉุกเฉิน 
( ) เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ( ) เพื่อเป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 
( ) เพื่อเป็นทุนใหก้บับุตร หลานในอนาคต ( ) เพื่อสร้างความมัน่คงใหก้บัตวัเอง 

5. ความถ่ีในการออม 
( ) สม ่าเสมอ (ทุกเดือน)    ( ) ค่อนขา้งบ่อย (ทุก 3 เดือน) 
( ) เป็นคร้ังคราว (ทุก 6 เดือน)   ( ) นานๆ คร้ัง (1-2 ปี) 

6. แนวโนม้ปริมาณการออมในอนาคต 
( ) มากข้ึน     ( ) เท่าเดิม 
( ) นอ้ยลง      

7. ผูมี้อิทธิพลต่อการออมเงินโดยการฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์
( ) บิดา มารดา     ( ) เพื่อน 
( ) ตนเอง     ( ) คู่สมรส 
( ) ครู/อาจารย ์    ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 
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8. ท่านไดรั้บทราบขอ้มูลข่าวสารการฝากเงิน และบริการต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย ์จากส่ือ
ประเภทใดมากท่ีสุด (เลือกตอบเพียง 1 ขอ้) 

( ) วทิย ุ/ โทรทศัน์   ( ) นิตยสาร / วารสาร   ( ) ใบปลิว /แผน่พบั 
( ) ป้ายโฆษณา / คทัเอาท ์ ( ) พนกังานธนาคาร   ( ) เพื่อนแนะน า 
( ) ทางจดหมาย    ( ) อินเตอร์เน็ต / เวบ็ไซต ์ ( ) อ่ืนๆ...................... 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจฝากเงินในธนาคารพาณชิย์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย ( / ) ในช่องท่ีเป็นค าตอบของท่าน โดยแทนระดบัความส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การฝากเงินผา่นธนาคารพาณิชย ์

5   มคีวามส าคัญมากทีสุ่ด  4   มีความส าคัญมาก      3   มีความส าคัญปานกลาง 
2   มคีวามส าคัญน้อย   1   มีความส าคัญน้อยทีสุ่ด 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจออม ระดับความส าคัญทีม่ีผลต่อการออม 

5 4 3 2 1 

1. ด้านผลติภัณฑ์ (Product) 
1.1 ผลิตภณัฑเ์งินฝากมีความหลากหลาย      
1.2 ประเภทเงินฝากตรงตามความตอ้งการ       
1.3 ช่ือเสียงหรือภาพลกัษณ์ของสถาบนั
การเงิน 

     

1.4 ความสะดวกในการเบิกถอนเงิน      
1.5 อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก      
2. ด้านราคา (Price) 
2.1 อตัราค่าธรรมเนียมในการเปิดบญัชี      
2.2 อตัราค่าธรรมเนียมการท าบตัร ATM       
2.3 อตัราค่าธรรมเนียมการโอนเงินระหวา่ง
สาขา/ธนาคารอ่ืนๆ 

     

2.4 อตัราค่าธรรมเนียมการช าระค่าสินคา้
และบริการ/บตัรเครดิต 

     

2.5 ภาษีเงินไดส้ าหรับดอกเบ้ียเงินฝาก      
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจออม ระดับความส าคัญทีม่ีผลต่อการออม 
5 4 3 2 1 

3. ด้านสถานทีห่รือการจัดจ าหน่าย (Place) 
3.1 ท าเลท่ีตั้งมีความสะดวกอยูใ่กลบ้า้น/       
ท่ีท างาน 

     

3.2 สถานท่ีจอดรถเพียงพอกบัผูใ้ชบ้ริการ      
3.3 จ านวนเครือข่ายสาขาของธนาคาร      
3.4 เวลาเปิด-ปิด ในการใหบ้ริการ      
3.5 สามารถท าธุรกรรมผา่นอินเตอร์เน็ตได ้      
4. ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
4.1 มีของท่ีระลึกแจกในการเปิดบญัชีใหม่/
โอกาสพิเศษ 

     

4.2 พนกังานใหบ้ริการดว้ยความถูกตอ้งและ 
รวดเร็ว 

     

4.3 พนกังานมีมนุษยสัมพนัธ์ มารยาท ใน
การใหบ้ริการ 

     

4.4 พนกังาน Cell Centerใหค้  าแนะน าและ
ค าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เขา้ใจง่าย 

     

4.5 การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือต่างๆ      
5. ด้านอ่ืน ๆ (Others)      
5.1 ความผนัผวนของเศรษฐกิจในประเทศ      
5.2 อตัราเงินเฟ้อ      
5.3 ความมัน่คง ปลอดภยัของธนาคาร      
5.4 การเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย        
เงินฝาก 

     

5.5 สถานการณ์ทางการเมือง      
5.6 นโยบายการคุม้ครองเงินฝากโดยรัฐบาล      
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยทางด้านเศรษฐกจิของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. รายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือน 

( ) นอ้ยกวา่ 15,000 บาท     ( ) 15,000 – 30,000 บาท 
( ) 30,001 – 50,000 บาท     ( ) 50,001 – 75,000 บาท 
( ) 75,001 – 100,000 บาท    ( ) มากกวา่ 100,000 บาท 

2. รายจ่ายรวมเฉล่ียต่อเดือน 
( ) นอ้ยกวา่ 15,000 บาท     ( ) 15,000 – 30,000 บาท 
( ) 30,001 – 50,000 บาท     ( ) 50,001 – 75,000 บาท 
( ) 75,001 – 100,000 บาท    ( ) มากกวา่ 100,000 บาท 

3. ภาระหน้ีสินรวมเฉล่ียต่อเดือน 
( ) นอ้ยกวา่ 15,000 บาท     ( ) 15,000 – 30,000 บาท 
( ) 30,001 – 50,000 บาท     ( ) 50,001 – 75,000 บาท 
( ) 75,001 – 100,000 บาท    ( ) มากกวา่ 100,000 บาท 

4. แหล่งท่ีมาของรายได ้(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
( ) เงินเดือนประจ า    ( ) ค่าคอมมิชชัน่  
( ) ค่าเช่า     ( ) ดอกเบ้ีย/เงินปันผล  
( ) คู่สมรส (จากสามี/ภรรยา)   ( ) เงินช่วยเหลือจากบิดา มารดา 
( ) เงินช่วยเหลือจากองคก์ารหรือหน่วยงาน ( ) อ่ืนๆ โปรดระบุ...................... 

5. ประเภทของรายจ่าย (ให้เรียงล าดบัรายจ่ายจากมากไปหานอ้ย โดย ล าดบัท่ี 1 คือ มีรายจ่าย
ประเภทนั้นมากท่ีสุด และ 2, 3, 4, 5 ….. คือ มีรายจ่ายประเภทนั้นนอ้ยลงไปตามล าดบั) 

(       ) ค่าอาหาร      
(       ) ค่าน ้ามนั/ค่าพาหนะ/ค่าคมนาคม   
(       ) ผอ่นช าระสินเช่ือบา้น      
(       ) ผอ่นช าระสินเช่ือรถยนต ์     
(       ) เล้ียงดูบุตร/บิดา มารดา/คนในอุปการะ   
(       ) กิจกรรมบนัเทิง     
(       ) เสริมความงาม      
(       ) ชอปป้ิง เส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองประดบั  
(       ) อ่ืนๆ โปรดระบุ......................    
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 

( ) ชาย     ( ) หญิง 
2. อาย ุ

( ) นอ้ยกวา่ 26 ปี   ( ) อาย ุ26 – 35 ปี  ( ) อาย ุ36 – 45 ปี 
( ) อาย ุ46 – 55 ปี   ( ) อาย ุ56 ปีข้ึนไป  

3. สถานภาพ 
( ) โสด     ( ) สมรส   ( ) หมา้ย / หยา่ / แยกกนัอยู ่
 

4. ระดบัการศึกษา 
( ) ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ( ) ปริญญาตรี    
( ) ปริญญาโท   ( ) สูงกวา่ปริญญาโท 

5. อาชีพ 
( ) รับราชการ    ( ) รัฐวสิาหกิจ   ( ) พนกังานบริษทัเอกชน 
( ) ธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย   ( ) รับจา้ง   ( ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................. 

6. จ านวนคนในอุปการะ เช่น บุตร พ่อแม่ ญาติ 
( ) ไม่มี    ( ) 1-2 คน  
( ) 3-4 คน    ( ) ตั้งแต่ 5 คนข้ึนไป 

7. จ านวนเงินออมท่ีฝากอยูใ่นธนาคาร ณ ปัจจุบนั 
( ) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท     ( ) 10,001 – 50,000 บาท 
( ) 50,001 – 100,000 บาท    ( ) 100,001 – 500,000 บาท 
( ) 500,001 – 1,000,000 บาท    ( ) มากกวา่ 1,000,000 บาท 

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่เสียสละเวลาอันมีค่าของท่านมาตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลนีจ้ะเป็นส่ิงส าคัญในการศึกษาคร้ังนี ้



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
การทดสอบความเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
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ตารางผนวกที ่1  ค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของแบบสอบถามเร่ืองพฤติกรรมการออมและปัจจยัท่ีมีผล 
ต่อผูอ้อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย ์

 
                  Scale          Scale       Corrected 
              Details    Mean          Variance        Item-             Alpha 
                 if Item         if Item        Total            if Item 
                 Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
 
Q1 (ปริมาณการออม)            114.9667        185.9644        -.2010            .8180 
Q2 (สถาบนัการเงินท่ีฝาก)            113.7333        177.2368           .0063            .8042 
Q3_1 (ฝากออมทรัพย)์          116.8667        178.6023            .1397            .7940 
Q3_2 (ฝากประจ า 3 เดือน)         117.7667        180.4609       -.1795            .7962 
Q3_3 (ฝากประจ า 6 เดือน)            117.7667        179.6333        -.0108            .7952 
Q3_4 (ฝากประจ า 12 เดือน)          117.7333        180.4092        -.1262            .7963 
Q3_5 (ฝากประจ ามาก 12 เดือน)   117.6667        178.8506           .0696            .7947 
Q4_1 (เพ่ือดอกเบ้ีย)           117.4333        178.9437           .0328            .7955 
Q4_2 (เพ่ือการศึกษา)          117.7000        180.6310        -.1354            .7968 
Q4_3 (เพ่ือซ้ือทรัพยสิ์น)               117.5000        183.3621        -.3142            .8008 
Q4_4 (เพ่ือยามป่วย)                  117.2333        178.4609           .0667            .7949 
Q4_5 (เพ่ือเป็นทุน)                  117.5333        176.8092           .2176            .7925 
Q4_6 (เพ่ือหลกัประกนั)                117.6333        175.2747           .4180            .7901 
Q4_7 (เพ่ือให้บุตร หลาน)             117.7333        182.2713        -.3973            .7986 
Q4_8 (เพ่ือความมัง่คง)                 117.2333        179.0126           .0257            .7956 
Q5 (ระยะเวลาการออม)                 116.1333        185.9816         -.3075            .8067 
Q6 (แนวโนม้ในอนาคต)               116.5667        179.9782         -.0450            .7976 
Q7 (ผูมี้ผลต่อการออม)                  115.1667        193.9368         -.5206            .8178 
Q8 (ขอ้มูลข่าวสาร)                    112.3000        190.1483         -.2360            .8569 
Q9_1 (เงินฝากหลากหลาย)           114.3667        176.6540            .1745            .7930 
Q9_2 (ประเภทเงินฝาก)         114.0667        171.7195           .3137            .7890 
Q9_3 (ช่ือเสียง)          113.9333        166.3402           .5963            .7809 
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ตารางผนวกที ่1  (ต่อ) 
 
                  Scale          Scale       Corrected 
              Details    Mean          Variance        Item-             Alpha 
                 if Item         if Item        Total            if Item 
                 Deleted         Deleted     Correlation         Deleted 
Q9_4 (ความสะดวก)         113.9333        172.0644           .2856            .7898 
Q9_5 (อตัราดอกเบ้ีย)                  113.9000        160.5069           .6462            .7754 
Q9_6 (เปิดบญัชี)          114.4333        163.2195           .5413            .7796 
Q9_7 (ท าบตัร ATM)          114.2667        165.9954           .4852            .7825 
Q9_8 (โอนเงินระหว่างสาขา)       114.5000        162.6034           .5707            .7785 
Q9_9 (ช าระสินคา้)          114.3000        163.3207           .5161            .7803 
Q9_10 (ภาษีดอกเบ้ีย)         114.0000        162.9655           .6406            .7774 
Q9_11 (ท าเลท่ีตั้ง)          113.8667        165.5678           .6273            .7798 
Q9_12 (ท่ีจอดรถ)         114.3667        166.8609           .4187            .7846 
Q9_13 (สาขา)          113.9333        168.1333           .6234            .7822 
Q9_14 (เวลาเปิด – ปิด)         114.0333        172.4471           .3761            .7882 
Q9_15 (ท าธุรกรรม)          113.7000        171.5276           .3538            .7880 
Q9_16 (มีของขวญั)          114.8000        164.6483           .5790            .7798 
Q9_17 (บริการถูกตอ้ง)                113.7333        160.7540           .7201            .7743 
Q9_18 (มีมนุษยสมัพนัธ์)         113.8000        164.9241           .6953            .7785 
Q9_19 (Cell Center บริการดี)        113.8667        167.4299           .4620            .7838 
Q9_20 (การโฆษณา)         114.1667        166.4885           .5370            .7818 
Q9_21 (ความผนัผวน)        114.2667        161.5126           .6668            .7758 
Q9_22 (อตัราเงินเฟ้อ)        114.4000        162.2483           .6658            .7764 
Q9_23 (ความมัน่คงธนาคาร)         113.5000        165.1552           .6398            .7793 
Q9_24 (เปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย)        114.2000        162.5103           .7511            .7755 
Q9_25 (การเมือง)         114.0333        166.5161           .5580            .7815 
Q9_26 (คุม้ครองเงินฝาก)         114.1667        165.3851           .5362            7811 
ท่ีมา: ผูศึ้กษา (2557) 
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Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 45 
 
Alpha =    .7945 
 
 ผลสรุปการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ โดยค านวณจากโปรแกรมทางสถิติ พบว่า มีค่า Alpha 
อยู่ท่ี 0.7945 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่สูง 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
สรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางผนวกที่ 2  สรุปวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ช่ือผู้วจัิย ศึกษาเร่ือง วธีิการศึกษา ตัวแปร ผลการศึกษา 
กรัณฑรัตน์ 
ดวงใจสืบ 
(2555) 

พฤติกรรมการออม
ของครัวเรือนใน
ประเทศไทย 

ใชส้ถิติเชิงพรรณนา 
น าเสนอวธีิการแจกแจง
ค่าสถิติความถ่ี ร้อยละ 
และค่าเฉล่ีย ไคสแควร์ 
สหสัมพนัธ์และการ
ถดถอย 

- ศึกษาพฤติกรรมการ
ออมของครัวเรือนมีการ
ออมเงินหรือไม่  
-  มีมูลค่าการออมเงิน 
รูปแบบการออมเงิน และ
วตัถุประสงคข์องการออม
เงินแต่ละครัวเรือนเป็น
อยา่งไร 

            ผลการศึกษาพบวา่ หวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายมุากกวา่ 50 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัต ่ากวา่   
หรือเท่ากบัประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรหรือประมง          
มีสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 1 - 3 คน มีรายไดอ้ยูร่ะหวา่ง 
10,001 – 50,000 บาท ส่วนใหญ่จะมีจ านวนหน้ีสินมากกวา่ 
100,000 บาท จะนิยมออมเงินดว้ยวธีิการฝากธนาคารผา่น 
สถาบนัการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย ์ วตัถุประสงคข์อง
การออมส่วนใหญ่นิยมออมเงินเพื่อเก็บไวใ้ชเ้วลาเจบ็ป่วย
หรือชรา    
            ขอ้เสนอแนะ ตอ้งการใหค้รัวเรือนมีการออมเงิน
เพิ่มมากข้ึน อนัดบัแรกเพิ่มระดบัการออมของครัวเรือน 
ภาครัฐตอ้งมีการด าเนินงานในระยะยาว เพื่อใหค้รัวเรือน
เห็นความส าคญัในการออม และส่งเสริมใหเ้งินออมเขา้มา
สู่ในระบบซ่ึงท าใหเ้กิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไดอ้ยา่ง
เตม็ท่ี 
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ตารางผนวกที่ 2  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้วจิยั ศึกษาเร่ือง วธีิการศึกษา ตวัแปร ผลการศึกษา 
จุฑาธิบด์ิ  
ฤกษส์ันทดั 
(2555) 

ศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการออม
ของพนกังาน
บริษทัเอกชน และ
ขา้ราชการ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ใชแ้บบสอบถามโดย
วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบ
เจาะจง แบบโควตา การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติ
พรรณนาวิเคราะห์ ปัจจยั
ส่วนบุคคล ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ พฤติกรรมการ
ออม ใชวิ้ธีหาค่าเฉล่ียและ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และใชส้ถิติไคสแควร์เพ่ือ
ทดสอบสมติฐานและน า 
เสนอผลเชิงเปรียบเทียบ 
 

- ตวัแปรตน้ ปัจจยัส่วน
บุคคล เช่น เพศ อาย ุ
สถานภาพ การศึกษา 
จ านวนผูอ้ยู่ในอุปการะ 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ  
เช่น รายได ้รายจ่าย  
- ตวัแปรตาม พฤติกรรม
การออมดา้นจ านวนเงิน 
วตัถุประสงคก์ารออม 
รูปแบบการออม สดัส่วน
เงินออมเป็นเปอร์เซ็นตข์อง
จ านวนเงินออม 

ผลการศึกษาพบวา่ พนกังานบริษทัเอกชนและ
ขา้ราชการท่ีมีการออมเงินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ20-30 ปี 
สถานภาพโสดและไม่มีผูอ้ยูใ่นอุปการะเล้ียงดู พนกังานเอกชน
มีรายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 20,001 – 25,000 บาท ส่วนขา้ราชการมี
รายไดเ้ฉล่ียอยูใ่นช่วง 15,001 – 20,000 บาท  ดา้นรายจ่าย
พนกังานเอกชนมีรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 15,000 บาท 
ขา้ราชการมีรายจ่ายเฉล่ียต ่ากวา่พนกังานบริษทัเอกชน โดยมี
รายจ่ายเฉล่ียต่อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ดา้นพฤติกรรมการ
ออมพบวา่ทั้งพนกังานเอกชน  และขา้ราชการไม่มีการวางแผน 
การออม คือ ไม่มีการก าหนดไวแ้น่นอนในแต่ละเดือนจะออม
ตามเงินท่ีเหลือ มีจ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือน 1,000 – 5,000 
บาท และมีวตัถุประสงคก์ารออม คือ เก็บไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน 
ดา้นรูปแบบการออมส่วนใหญ่ออมประเภทเงินฝากออมทรัพย์
และมีแนวโนม้การออมในอนาคตเพ่ิมข้ึน     ดา้นปัจจยัก าหนด 
การออมจะใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นระดบัรายไดม้ากท่ีสุด 
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ตารางผนวกที่ 2  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้วจัิย ศึกษาเร่ือง วธีิการศึกษา ตัวแปร ผลการศึกษา 
ดร.วรรณรา  
ช่ืนวฒันาและ
คณะ (2552) 

ศึกษารูปแบบการ
ออมและแนวทาง
ส่งเสริมการออม 
ส าหรับประชาชนใน
ภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือตอนล่าง  
4 จงัหวดั 

วเิคราะห์หาตน้ทุนแบบ
การออมท่ีดีท่ีสุด (Best 
Practice) ในพื้นท่ี ดว้ย
การใชแ้บบสอบถาม 
ร่วมกบัการเก็บขอ้มูล
เชิงคุณภาพ   
(การสัมภาษณ์เชิงลึก  
In-depth Interview  
การสนทนากลุ่ม   
Focus Group และการ
จดัประชุมสัมมนา) 
 
 

ศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งขอ้มูลครอบครัว
กบัรูปแบบการออม  
การใชจ่้ายเงินออมและ
เป้าหมายการออม 

ผลการศึกษาพบวา่ ครัวเรือนมีทรัพยสิ์นเป็น
อสังหาริมทรัพย ์ หน้ีเป็นกองทุนเงินลา้น รูปแบบการออม
ในกรมธรรม ์ ประกนัชีวติ มีวธีิการออมดว้ยการเก็บออม
หลงัจากไดรั้บเงินจากการประกอบอาชีพ ซ่ึงเป็นการออม
รายเดือน เงินท่ีออมส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ร้อยละ 6 - 15 ของ
รายได ้ เป้าหมายของการออมเงินเพื่อใชจ่้ายยามเจบ็ป่วย 
จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการ
ออมทุกรูปแบบอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดย
การออมเงินในครอบครัวท่ีมีจ านวนสมาชิก 4 - 6 คน มีการ
ออมสูงกวา่ครอบครัวขนาดอ่ืนๆ  

ขอ้เสนอแนะ หาวธีิส่งเสริมการออมท่ีเหมาะสม
กบัอาชีพ พฒันาเครือข่ายและสนบัสนุนกลุ่มการออม ควร
มีการศึกษาเพื่อหารูปแบบการออมท่ีเหมาะสม พฒันากลุ่ม
การออมใหมี้ความเขม้แขง็ 
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ตารางผนวกที่ 2  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้วจัิย ศึกษาเร่ือง วธีิการศึกษา ตัวแปร ผลการศึกษา 
โสภา เหมือง
หมอ้ (2552) 

ศึกษาปัจจยัทาง
เศรษฐกิจท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออม
ของครัวเรือนผา่น
ธนาคารพาณิชย ์

โครงสร้างการออม
ศึกษาเชิงพรรณนาการ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออม  
ท าโดยการวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยวธีิโคอินทิ
เกรชัน่และวธีิเออเรอร์
เรคชัน่ แนวโนม้ของ
การออม ท าโดยการ
สร้างสมการก าลงัสอง
นอ้ยท่ีสุด 

- ตวัแปรอิสระ อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากเฉล่ีย, 
ดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป, 
รายไดป้ระชาชาติ, 
จ  านวนสาขาของธนาคาร
พาณิชย,์ ค่าใชจ่้ายในการ
บริโภค 
- ตวัแปรตาม ปริมาณเงิน
ฝากท่ีธนาคารพาณิชย ์

ผลการศึกษาพบวา่ โครงสร้างการออมพบวา่ดชันี
ราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป รายไดป้ระจ าชาติและจ านวนสาขา
ของธนาคารพาณิชย ์ มีการเปล่ียนแปลงในทิศทางตรงกนั
ขา้มกบัดชันีราคาผูบ้ริโภคทัว่ไป แต่มีการเปล่ียนแปลงใน
ทิศทางเดียวกนักบัรายไดป้ระชาชาติและจ านวนสาขาของ
ธนาคารพาณิชยอ์ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือพิจารณา
ถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการออม พบวา่ปัจจยั
ดา้นรายได ้ ประชาชนมีผลต่อการออมภาคครัวเรือนมาก
ท่ีสุด ส่วนดา้นการศึกษาแนวโนม้ปริมาณเงินฝากธนาคาร
พาณิชยใ์นปี   พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2556 พบวา่ปริมาณเงินฝาก
ของภาคครัวเรือนผา่นธนาคารพาณิชยมี์แนวโนม้เพิ่มข้ึน        

ขอ้เสนอแนะ ควรส่งเสริมใหป้ระชาชนมีรายได้
เพิ่มข้ึน การเพิ่มสาขาของธนาคารพาณิชยถื์อเป็นการเพิ่ม
โอกาสของประชาชนในการฝากเงิน 
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ตารางผนวกที่ 2  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้วจัิย ศึกษาเร่ือง วธีิการศึกษา ตัวแปร ผลการศึกษา 
สัมฤทธ์ิ 
อมัพรทิวา
ทิพย ์(2550) 

ศึกษาพฤติกรรมการ
ออมลูกคา้รายใหญ่ 
ของธนาคารพาณิชย ์
ในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 

รวบรวมไดจ้ากแบบ 
สอบถาม จะน ามา
วเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา ประกอบดว้ย 
ความถ่ี ร้อยละ และ
ค่าเฉล่ีย ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 คือ
ยอมรับระดบัความ
คลาดเคล่ือนจากการสุ่ม
ตวัอยา่งร้อยละ 5 
 

หาความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ขอ้มูลทัว่ไปกบัพฤติกรรม
การออม  และความ 
สัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล
ทัว่ไปกบัส่ิงกระตุน้
ทางการตลาดท่ีมี
ผลกระทบต่อการออม 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ 36 – 45 ปี สถานภาพสมรส          
มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท 
มีพฤติกรรมการออมเงินอยูท่ี่ร้อยละ 10 - 20 ของรายได ้
วตัถุประสงคเ์พื่อสร้างความมัน่คงใหก้บัตวัเอง โดยใชว้ธีิ
ฝากเงินกบัสถาบนัการเงินประเภทออมทรัพยแ์ละรับทราบ
ขอ้มูลข่าวสารการฝากเงินมาจากพนกังานธนาคาร ส่ิงกระ 
ตุน้ทางการตลาดใหค้วามส าคญัดา้นราคาในระดบัมากท่ีสุด 
ในเร่ืองอตัราดอกเบ้ียพิเศษ รองลงมาดา้นสถานท่ีหรือการ
จดัจ าหน่าย ในเร่ืองท าเลท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้บา้น/ท่ีท างานมีความ
สะดวก ดา้นส่งเสริมการตลาด ในเร่ืองพนกังานมีมนุษย
สัมพนัธ์ มารยาท และใหบ้ริการท่ีดี และดา้นอ่ืนๆ ในเร่ือง
ความมัน่คงของเงินออม และดา้นผลิตภณัฑ ์ ในเร่ือง
ช่ือเสียงหรือภายลกัษณ์ของสถานบนัการเงิน 
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ตารางผนวกที่ 2  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้วจัิย ศึกษาเร่ือง วธีิการศึกษา ตัวแปร ผลการศึกษา 
รุ่งนภา  
ศรีธญัญะโชติ 
(2550) 

ศึกษาพฤติกรรมการ
ออมเพื่อใชจ่้ายใน
อนาคตของ
ประชาชน กรณีศึกษา
ผูบ้ริหารศูนยก์ารขาย 
บริษทัไทยประกนั
ชีวติจ ากดัสาขาธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 

ด าเนินการเก็บขอ้มูล
จากแบบสอบถาม 
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
ค่าความถ่ีและร้อยละ
ดา้นขอ้มูลทัว่ไปและ
ขอ้มูลเก่ียวกบั
พฤติกรรมการออม 
วเิคราะห์ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการออมโดย
สถิติไควส์แควร์  

- ตวัแปรอิสระ ขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบ 
สอบถาม 
- ตวัแปรตาม พฤติกรรม
การออมเพื่อใชจ่้ายใน
อนาคต 
 

ผลการศึกษาพบวา่ พฤติกรรมการออม มีความถ่ี
ในการออมทุก 6 เดือน ปริมาณการออมต่อปีอยูร่ะหวา่ง 
50,000 - 100,000 บาท มีการวางแผนการออมไวล่้วงหนา้ 
ออมเพื่อใชจ่้ายในอนาคตเพื่อใชจ่้ายยามฉุกเฉิน, เจบ็ป่วย, 
ชรา วธีิการออมโดยการท าประกนัชีวติ ดา้นปัจจยัทางดา้น
การศึกษา รายไดร้วม จ านวนคนในอุปการะ ภาระหน้ีสิน  
อตัราเงินเฟ้อในอนาคต มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
ออมเงิน แต่เร่ืองของอตัราผลตอบแทนจากการออมไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในการออมของผูบ้ริหารศูนย์
การขาย  

ขอ้เสนอแนะ ควรมีการจดัสรรรายไดข้องบุคคล
ออกเป็นส่วนๆใหช้ดัเจน มีการควบคุมบริหารรายจ่ายของ
บุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ ควรวางแผนการออมเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลในแผนการออมตามเป้าหมาย 
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ตารางผนวกที่ 2  (ต่อ) 
 

ช่ือผู้วจิัย ศึกษาเร่ือง วธิีการศึกษา ตัวแปร ผลการศึกษา 
วิมลรัตน์  
ศรีรัตนกลู 
(2550) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออม
ในระบบธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทย 

อาศยัสมการถดถอย
เชิงซอ้นแลว้ประมาณค่า
ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด 
ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา
เป็นขอ้มูลอนุกรมเวลาราย
ไตรมาส ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2536 - 2547 เป็นระยะ 
เวลา 12 ปี 
 

ศึกษาในเร่ืองของปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อปริมาณเงิน
ฝากออมทรัพย ์และปัจจยัท่ี
มีผลกระทบต่อปริมาณเงิน
ฝากประจ าในระบบธนาคาร
พาณิชย ์

ผลการศึกษาพบวา่ หลงัจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 
พ.ศ. 2540 พฤติกรรมการออมของประชาชนไดเ้ปล่ียนแปลงไป
จากเดิมท่ีเคยออกเงินในรูปแบบบญัชีเงินฝากประจ า กลบัเปล่ียน
มาออมในบญัชีเงินฝากออมทรัพยแ์ทน ส่วนปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีผลต่อปริมาณเงินฝากออมทรัพยม์ากท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑม์วล
รวมประชาชาติ รองลงมา คือ ราคาทองค าแท่ง ตวัแปรหุ่นซ่ึงใช้
แทนการเปล่ียนแปลงจ านวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์ และส่วน
ต่างระหวา่งอตัราดอกเบ้ียต ่าสุดของเงินฝากประจ ากบัอตัราดอก 
เบ้ียสูงสุดของเงินฝากออมทรัพย ์ ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อปริมาณเงิน
ฝากประจ ามากท่ีสุด คือผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ รองลงมา 
คือ ราคาทองค าแท่ง ดงันั้น หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งควร
ด าเนินนโยบายรักษาเสถียรภาพของระดบัราคา และสร้างความ
มัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนสร้างความมัน่ใจให้กบั
ประชาชนในการออมเงินกบัธนาคารพาณิชยใ์ห้มากยิ่งข้ึน เพ่ือให้
ธนาคารพาณิชยส์ามารถเป็นแหล่งเงินทุนท่ีส าคญัในการพฒันา
เศรษฐกิจให้เจริญต่อไป 

ท่ีมา: ผูศึ้กษา (2557) 
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ประวตัิการศึกษาและการท างาน 

 
ช่ือ-นามสกุล      นางสาวฉตัราภรณ์ เมฆรัตน์ 
วนั เดือน ปีทีเ่กดิ     31 กรกฎาคม 2531    
สถานทีเ่กดิ      จงัหวดักรุงเทพมหานคร    
ประวติิการศึกษา     บญัชีบณัฑิต คณะบริหารธรุกิจ 
      มหาวทิยาลยัมหิดล 
      เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) 
      มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ต าแหน่งหน้าทีก่ารงานปัจจุบัน Business Process Improvement officer  
สถานทีท่ างาน บริษทั ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จ ากดั 
 


