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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเงินและการเลือกลงทนุในสินทรพัยข์องประชากรวยัท างาน 
The Factors Which Effect The Saving And Investment Of Assets In Working Age 

Population 
ชุตพินัธุ ์ซุ่นทรพัย,์ ปรญิญาภรณ์  พจน์อรยิะ 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิจงัหวดัสงขลา 
 

บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ  1) ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลต่อการตดัสนิใจเลอืกการออมเงนิ
หรอืลงทุนในสินทรพัย์ของประชากรวยัท างาน 2) ศึกษาความสมัพนัธ์ของระดบัความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกบัการเงนิ การลงทุนทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกการออมเงนิหรอืลงทุนในสนิทรพัยข์องประชากร
วยัท างาน กลุ่มตวัอยา่งคอืประชากรวยัท างานทีม่อีาย ุ20 ปีเป็นตน้ไป จ านวน 407 คน เกบ็ขอ้มลูโดยใช้
แบบสอบถามและใช้สถิตวิเิคราะห์ข้อมูลคอื การเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปร (T-test), 
ทดสอบความแปรปรวนทางเดยีว (One Way ANOVA, LSD) และหาความสมัพนัธด์ว้ยการวเิคราะหก์าร
ถดถอยเชงิพหุคูณ (Multiple Regression) ระดบันัยส าคญัทางสถติิที่ 0.05 ผลสรุปจากการวจิยัพบว่า 
ปัจจยัส่วนบุคคลที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกออมเงนิหรอืลงทุนในสนิทรพัย์ที่แตกต่างกนั 
และ ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเงนิ การลงทุนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกออมเงนิ
หรอืลงทุนในสนิทรพัยท์ีแ่ตกต่างกนั 
ค าส าคญั ปัจจยัส่วนบุคคล, ประชากรวยัท างาน, การออมและการลงทุน, ความรูค้วามเขา้ใจ, สนิทรพัย ์

 

Abstract 
The purposes of this research are:  1 )  to study about personal factors that affect the 

decision in savings or investment in assets for working- age population and, 2 )  to study about 
relation of knowledge and understanding in financial that affect the decision of savings or 
investment in assets for working-age population. The sample group was working-age population, 
aged over twenty years old on 4 0 7  participants.  The data were collected by questionnaire 
statistics and analyzed by using T-test, One-way ANOVA, LSD and Multiple Regression analysis. 
The statistical significance level was 0.05. 

The results of research found that the difference in personal factors and, knowledge and 
understanding in financial affect directly to the decision in savings or investment in assets.  
Keywords:  personal factor, working- age population, savings and investment, knowledge and 
understanding, asset. 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
การออมและการลงทุนมคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก ประเทศที่ประชากรมสีนิทรพัยส์ูง จะท าให้

การพึง่พาอาศยัเงนิจากภาครฐัลดลง ส่งผลใหภ้าครฐัมเีงนิทุนมากขึน้เพื่อพฒันาเศรษฐกจิ และโครงสรา้ง
พืน้ฐานภายในประเทศ 

ประชากรวยัท างานที่มรีายได้เป็นของตนเอง จ าเป็นต้องบรหิารจดัการรายได้และรายจ่ายให้
เพยีงพอ มเีงนิเหลอืเตรยีมการวางแผนเกษยีณอายใุนช่องทางต่างๆ ทัง้การวางแผนดา้นค่าใชจ้่าย ดา้น
ภาษ ีและดา้นการลงทุนภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรบัได ้(ปนดัดา ภู่หอม, 2560) ในขณะทีป่ระชาชนทัว่ไป
สามารถเข้าถึงสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆ ของสถาบนัการเงนิได้ง่าย ส่งผลให้มพีฤติกรรมการบรโิภค
จบัจา่ยใชส้อยเป็นหน้ีสนิกนัมากขึน้ การออมภาคครวัเรอืนต ่าลง ครวัเรอืนทีม่รีายไดน้้อย การศกึษาน้อย 
จะเป็นกลุ่มที่มกีารออมการลงทุนต ่า มปัีญหาต่อการวางแผนการออม และชวีติหลงัเกษยีณ ท าให้เป็น
ภาระของคนในครอบครวัและภาครฐัได ้

ปัจจบุนัประชากรสูงอายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไปในประเทศไทยม ี11,312,447 คนคดิเป็นรอ้ยละ 16.7 
ของประชากรทัง้หมดประเทศ ส านักงานสถิตแิห่งชาต ิคาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุ
อย่างเต็มตวัในปี พ.ศ.2565 (กรมสุขภาพจติ, 2563) และพบว่าประชากรวยัสูงอายุมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถหาเลี้ยงชพีได้ และยงัมปัีญหาเรื่องสุขภาพร่างกายที่เสื่อม
โทรมตามอายุ มคี่าใช้จ่ายในการรกัษาพยาบาลเพิม่ขึ้นในขณะที่ไม่มรีายได้ ท าให้ภาครฐัจ าเป็นต้อง
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายสวสัดกิารผูสู้งอายุเพิม่ขึน้ หากไม่มกีารสะสมเงนิออมหรอืเงนิลงทุนเพื่อเก็บ
ไวใ้ชจ้่ายในยามเกษยีณจะท าใหผู้สู้งอายุมคีวามเป็นอยู่ทีล่ าบาก ขาดความสะดวกสบาย ทัง้นี้ค่าใชจ้่าย
พยาบาลทีภ่าครฐัสนบัสนุนกไ็มส่ามารถตอบสนองความสะดวกสบายตามทีต่อ้งการได้ 

ผูสู้งอายุมกัจะน าเงนิออมหรอืสนิทรพัยท์ีม่อียู่มาใชจ้่ายเพื่อการด ารงชพี ยิง่เวลาผ่านไปนานยิง่
ท าใหม้สีนิทรพัยค์งเหลอืน้อยลง หากขาดการวางแผนทางการเงนิตัง้แต่วยัท างาน อาจจะท าใหไ้ม่มเีงนิ
เหลอืพอทีจ่ะด ารงชพีอยู่ได ้ดงันัน้การสะสมสนิทรพัยโ์ดยการออมหรอืการลงทุนจงึเป็นสิง่จ าเป็นเพื่อให้
มรีายไดจ้ากดอกเบีย้ เงนิปันผล หรอืก าไรจากการลงทุนไวใ้ชจ้า่ยในช่วงบัน้ปลายชวีติ 

ปัจจบุนัมผีูส้งูอายุจ านวนไม่น้อยทีย่งัตอ้งท างานเพื่อหารายไดใ้นการยงัชพี เนื่องจากขาดความรู้
ในการวางแผนทางการเงนิ อกีทัง้การลงทุนได้รบัความสนใจเป็นอย่างมากจากประชากรวยัท างานที่
ประสงค์จะบรหิารสนิทรพัย์ของตนให้มคีวามมัน่คง หรอืมอีสิรภาพทางการเงนิแทนการฝากเงนิไว้กบั
ธนาคาร ซึง่ไมส่ามารถเอาชนะสภาวะเงนิเฟ้อได ้

เมื่อประชากรมกีารลงทุนเพิม่ ภาคธุรกจิจะขยายตวัขึ้น มผีลผลติและการจ้างงานมากขึ้น ลด
ปัญหาการว่างงาน ประชาชนมรีายได้มากขึน้ ส่งผลให้ภาครฐัสามารถจดัเก็บภาษี ซึ่ง เป็นรายได้หลกั
ของรฐัไดม้ากขึน้ ทัง้นี้ความรูค้วามเขา้ใจเป็นสิง่ส าคญัที่จะใชป้ระกอบในการเลอืกตดัสนิใจลงทุน หาก
ลงทนุในสนิทรพัยท์ีน่กัลงทุนไมม่คีวามรูด้พีอ อาจจะท าใหเ้กดิความเสยีหายจากการลงทุนได้ 
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จากปัญหาขา้งต้น ผู้วจิยัจงึสนใจศกึษาพฤตกิรรมการออมเงนิและการลงทุนของประชากรวยั
ท างาน และปัจจยัต่างๆทีส่่งผลใหเ้ลอืกการลงทุนนัน้ๆ โดยไมไ่ดจ้ ากดักลุ่มประชากรภายในพืน้ทีใ่ดพื้นที่
หนึ่ง แต่ศกึษาจากประชากรทัว่ไปภายในประเทศ เพื่อให้มคีวามหลากหลายทางปัจจยัด้านพื้นที่ และ
เศรษฐกิจ ส าหรบัการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตหลังเกษียณ  โดยผู้วิจยัคาดหวังว่าบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มคีวามสนใจเรื่องการออมและการลงทุน สามารถน าผลการวจิยัไปเป็นขอ้มลูในการลงทุน, 
ออกแบบผลติภณัฑท์างการเงนิทีป่ระชากรส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจหรอื และสามารถน าขอ้มลูการวจิยัไป
ศกึษาต่อยอดเพิม่เตมิจากงานวจิยัชิน้น้ีได ้
วตัถปุระสงคง์านวิจยั 
  1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลต่อการตัดสินใจเลือกการออมเงนิหรอืลงทุนในสินทรพัย์ของ
ประชากรวยัท างาน 
  2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเงนิ การลงทุนทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกการออมเงนิหรอืลงทุนในสนิทรพัยข์องประชากรวยัท างาน 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
  1. เพื่อทราบถงึขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคล, ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเงนิ การลงทุนและระดบั
การตดัสนิใจเลอืกการออมเงนิและการลงทุนในสนิทรพัย ์
  2. เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัผลงานวิจยัชิ้นนี้ เช่น บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการ
กองทุน น าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในการออกแบบแผนการลงทุนหรอืผลติภณัฑก์ารลงทุนใหม ่ทีป่ระชากร
ส่วนใหญ่ใหค้วามสนใจ เพื่อเป็นการเพิม่กลุ่มลกูคา้(นกัลงทุน) ใหก้บับรษิทั 
  3. เพื่อใหผู้ท้ ีส่นใจผลการวจิยันี้สามารถน าขอ้มลูการวจิยัไปใชป้ระกอบในการตดัสนิใจเลอืกการ
ออมเงนิ การลงทุนได ้หรอืน าขอ้มลูไปศกึษาวจิยัต่อในขัน้ต่อไป 
ขอบเขตงานวิจยั 
  1. ตวัแปรตน้ คอื ปัจจยัส่วนบุคคล, ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเงนิ การลงทุน 
  2. ตวัแปรตาม คอื การตดัสนิใจเลอืกการออมเงนิและการลงทุนในสนิทรพัยข์องประชากรวยั
ท างาน 
  3. กลุ่มประชากรทีศ่กึษา คอื กลุ่มคนวยัท างานทีม่อีายตุัง้แต่ 20 ปีเป็นตน้ไป 
สมมติฐานการวิจยั 
  1. ปัจจยัส่วนบุคคลทีต่่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกออมเงนิและลงทุนในสนิทรพัยข์องประชากรวยั
ท างานแตกต่างกนั 
  2. ระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเงนิ การลงทุนที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ออมเงนิและลงทุนในสนิทรพัยข์องประชาการวยัท างานทีแ่ตกต่างกนั 
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กรอบแนวคิดงานวิจยั 

                    ตวัแปรต้น                                                                             ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 
ระเบียบวิธีวิจยั 

การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) และการส ารวจ (Survey) ซึง่ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใช้การ
ประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จรูป จากนัน้จงึท าการสรุปผลการวิจยัในรูปแบบของตารางและการ
บรรยายประกอบ โดยปัจจยัที่ศึกษาในครัง้นี้คอื ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์, ปัจจยัด้านระดบัความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการออมและการลงทุนในสนิทรพัย ์ซึง่แบบสอบถามแบ่งไดเ้ป็น 3 สว่นดงันี้ 

ปัจจยัส่วนบคุคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. การศกึษา 
4. อาชพี 
5. รายได ้
6. ภมูภิาคทีอ่ยูอ่าศยั 
7. ประเภทภาระหนี้สิน้ทีม่ ี
8. การศกึษาเกี่ยวกบัการเงนิ 

ระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

การเงินการลงทุน 
1. เขา้ใจการเงนิ การลงทุน 
2. เขา้ใจความต่างของสนิทรพัย ์
3. เขา้ใจรปูแบบและทีม่าของผลตอบแทน 
4. เขา้ใจเรือ่งมลูค่าเงนิตามกาลเวลา 
5. สามารถค านวณมลูค่าเงนิตามกาลเวลา 
6. มกีารวางแผนสนิทรพัยก่์อนวยัเกษยีณ 
7. สามารถประเมนิค่าใชจ้า่ยส่วนบุคคล 
8. การตดิตามข่าวสาร, ศกึษาหาความรู้
เพิม่อยา่งต่อเนื่อง 
9. ครอบครองสนิทรพัยห์ลายประเภท 

พฤติกรรมการเลือกออมเงินและลงทุนใน
สินทรพัย ์
1. เงนิฝากประจ าในธนาคาร 
2. ตราสารหนี้, พนัธบตัรรฐับาล, หุน้กู้ 
3. สลากออมทรพัย ์(ออมสนิ, ธ.ก.ส., ธอส.) 
4. กองทุนทัว่ไป 
5. กองทุนทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
6. ตราสารทุน, หุน้ 
7. ประกนัชวีติ 
8. อสงัหารมิทรพัย ์
9. สกุลเงนิดจิติอล หรอื Cryptocurrency 
10. สนิทรพัยท์างเลอืกอื่นๆ เพื่อเกง็ก าไร 
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 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็น
แบบสอบถามในลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
 ส่วนที ่2 แบบสอบถามขอ้มลูการส ารวจระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการออมและการลงทุน
ในสินทรพัย์ โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามประเมนิระดบัความรู้ความเข้าใจของตนเองในหวัข้อต่างๆ 
ทัง้หมด 9 หวัขอ้  
 ส่วนที ่3 แบบสอบถามขอ้มลูเกี่ยวกบัระดบัการตดัสนิใจทีจ่ะเลอืกออมและลงทุนในสนิทรพัยแ์ต่

ละประเภท โดยในแบบสอบถามจะมสีนิทรพัยท์ัง้หมด 10 ประเภท   

 ผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามส าหรบัการตอบแบบสอบถามใหก้บักลุ่มประชากรในพืน้ทีต่่างๆ ซึง่
ผลจากการตอบแบบสอบถามจะสรุปออกมาเป็นขอ้มลูในรปูแบบของไฟล ์Excel เพื่อใชส้ าหรบัวเิคราะห์
ขอ้มลูโดยโปรแกรมส าเรจ็รปูต่อไป 
การวิเคราะหข้์อมลู 
 น าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการส ารวจจากแบบสอบถามทัง้หมดมาประมวลผลขอ้มลูด้วยการใชโ้ปรแกรม 
SPSS มาใชใ้นการด าเนินงานวจิยั และผลจากการวเิคราะหข์อ้มลูจะรายงานดว้ยสถติ ิ2 ประเภท ดงันี้ 
 1. รายงานผลดว้ยสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง่ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (Percentage), 
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 2. รายงานผลดว้ยสถติเิชงิอนุมาน (Inferentail Statistics) 

2.1 T-test เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวั ทีเ่ป็นอสิระต่อกนั 
  2.2 One-way ANOVA เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปรมากว่า 2 ตวั 
  2.3 Regression เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจเกี่ยวกบั
การเงนิการลงทุนทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจออมและการลงทุนในสนิทรพัย ์
สรปุผลการวิจยั 
 จากการส ารวจโดยมีกลุ่ มตัวอย่างประชากรวัยท างานทั ้งหมด 407 คน ข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตรก์ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุช่วง 31 - 40 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
อาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยูใ่นช่วง 15,000 - 30,000 บาท อาศยัทีใ่นภาคใต ้มี
ภาระหนี้สนิเป็นประเภทหนี้สนิระยะยาว และไม่ได้จบการศกึษาด้านการเงนิ ขอ้มูลด้านความรู้ความ
เขา้ใจเกีย่วกบัการออมและการลงทุนในสนิทรพัย ์กลุ่มตวัอยา่งมคีวามรูค้วามเขา้ใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ซึง่ปัจจยัต่างๆสามารถสรุปผลการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในสนิทรพัยไ์ดด้งันี้ 
โดย X1 แทน มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเงนิและการลงทุน 
 X2 แทน มคีวามรูค้วามเขา้ใจความแตกต่างของสนิทรพัยแ์ต่ละประเภท 
 X3 แทน มคีวามรูค้วามเขา้ใจรปูแบบและทีม่าของผลตอบแทนของสนิทรพัยแ์ต่ละประเภท 
 X4 แทน มคีวามรูค้วามเขา้ใจเรือ่งมลูค่าเงนิตามกาลเวลา, เงนิเฟ้อ 
 X5 แทน มคีวามสามารถค านวณเรือ่งมลูค่าเงนิตามกาลเวลา, เงนิเฟ้อได ้
 X6 แทน มกีารวางแผน, สามารถค านวณสนิทรพัยท์ีต่อ้งมก่ีอนวยัเกษยีณได ้
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 X7 แทน มคีวามสามารถประเมนิค่าใชจ้า่ยส่วนบุคคลทีจ่ะตอ้งใชใ้นแต่ละปีได้ 
 X8 แทน มกัจะตดิตามขา่วสาร, ศกึษาหาความรูเ้กีย่วกบัการออมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
 X9 แทน คดิว่าการครอบครองสนิทรพัยห์ลากหลายประเภทเป็นการกระจายความเสีย่งทีด่ ี
 Y1 แทน การตดัสนิใจเลอืกออมเงนิในบญัชเีงนิฝากประจ า 
 Y2 แทน การตดัสนิใจเลอืกลงทุนในตราสารหนี้, พนัธบตัรรฐับาล, หุน้กูบ้รษิทัเอกชน 
 Y3 แทน การตดัสนิใจเลอืกออมเงนิในสลากออมทรพัย ์
 Y4 แทน การตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุนทัว่ไป 
 Y5 แทน การตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุนทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษี 
 Y6 แทน การตดัสนิใจเลอืกลงทุนในตราสารทุน, หุน้ 
 Y7 แทน การตดัสนิใจเลอืกออมเงนิในประกนัชวีติ 
 Y8 แทน การตดัสนิใจเลอืกลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
 Y9 แทน การตดัสนิใจเลอืกลงทุนในสกุลเงนิดจิติอล หรอื Cryptocurrency 
 Y10 แทน การตดัสนิใจเลอืกลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่น เพื่อเกง็ก าไร 
ตารางที ่1 แสดงปัจจยัส่วนบุคคลและระดบัความรูท้างการเงนิการลงทุนทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกการ
ออมเงนิหรอืลงทุนในสนิทรพัย ์ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 

 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 
เพศ .000* .060 .000* .107 .156 .000* .041* .140 .008* .275 
อายุ .366 .817 .515 .582 .404 .670 .105 .031* .007* .076 
ระดบัการศกึษา .778 .738 .712 .096 .005* .165 .142 .631 .198 .103 
อาชพี .589 .044* .565 .000* .000* .000* .006* .405 .016* .147 
รายได ้ .760 .831 .071 .011* .001* .020* .000* .004* .764 .842 
ภมูภิาค .004* .791 .680 .382 .677 .258 .506 .925 .003* .079 
ประเภทหนี้ .225 .633 .382 .365 .016* .460 .259 .004* .255 .514 
การศกึษาการเงนิ .557 .176 .104 .001* .002* .000* .120 .108 .001* .006* 
ระดบัความรูเ้รือ่ง X1 .364 .000* .834 .041* .046* .000* .478 .104 .076 .298 
ระดบัความรูเ้รือ่ง X2 .758 .931 .722 .684 .151 .491 .144 .815 .233 .532 
ระดบัความรูเ้รือ่ง X3 .417 .020* .591 .561 .316 .484 .131 .000* .511 .282 
ระดบัความรูเ้รือ่ง X4 .157 .299 .891 .001* .001* .168 .000* .155 .926 .097 
ระดบัความรูเ้รือ่ง X5 .569 .002* .385 .554 .738 .306 .272 .963 .170 .330 
ระดบัความรูเ้รือ่ง X6 .880 .440 .763 .283 .624 .149 .223 .322 .573 .143 
ระดบัความรูเ้รือ่ง X7 .000* .501 .172 .803 .877 .650 .513 .305 .907 .779 
ระดบัความรูเ้รือ่ง X8 .294 .103 .391 .033* .389 .006* .958 .097 .000* .000* 
ระดบัความรูเ้รือ่ง X9 .526 .118 .000* .148 .000* .002* .015* .001* .137 .002* 
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ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการเลอืกออมเงนิและลงทุนในสนิทรพัย ์
1. ปัจจยัทีม่ผีลกบัการเลอืกออมเงนิในเงนิฝากประจ า 

 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เรือ่งเพศ โดยเพศหญงิมกีารออมเงนิมากกว่าเพศชาย เรือ่งภมูภิาค
ที่อยู่อาศยั โดยภาคที่มกีารออมเงนิสูงเรยีงจากมากไปน้อยคอื ภาคตะวนัออก, ตะวนัออกเฉียงเหนือ, 
เหนือ, ใต,้ กลาง ตามล าดบั  
 ดา้นระดบัความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการเงนิ ทีส่่งผลต่อการออมเงนิคอื การมคีวามสามารถประเมนิ
ค่าใชจ้า่ยส่วนบุคคลทีจ่ะตอ้งใชใ้นแต่ละปีได ้

2. ปัจจยัทีม่ผีลกบัการเลอืกลงทุนในตราสารหนี้, พนัธบตัรรฐับาล, หุน้กูบ้รษิทัเอกชน 
 ด้านปัจจยัส่วนบุคคล คือ เรื่องอาชีพ โดยอาชีพที่มีการลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อยคือ 
พนกังานบรษิทัเอกชน, รบัราชการ, ธุรกจิส่วนตวั ตามล าดบั  
 ด้านระดบัความรูค้วามเข้าใจเรื่องการเงนิ ที่ส่งผลต่อการลงทุนเรยีงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเงนิและการลงทุน, มคีวามสามารถค านวณเรื่องมลูค่าเงนิตามกลาเวลา 
เงนิเฟ้อได,้ มคีวามรูค้วามเขา้ใจรปูแบบและทีม่าของผลตอบแทนของสนิทรพัยแ์ต่ละประเภท ตามล าดบั 

3. ปัจจยัทีม่ผีลกบัการเลอืกออมเงนิในสลากออมทรพัย ์
 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล คอื เรือ่งเพศ โดยเพศหญงิมกีารออมเงนิมากกว่าเพศชาย 
 ดา้นระดบัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการเงนิ ทีส่่งผลต่อการออมเงนิคอื การมคีดิว่าการครอบครอง
สนิทรพัยห์ลากหลายประเภทเป็นการกระจายความเสีย่งทีด่ ี

4. ปัจจยัทีม่ผีลกบัการเลอืกลงทุนในกองทุนทัว่ไป 
 ด้านปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เรื่องอาชีพโดยอาชีพที่มกีารลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อยคือ 
พนักงานบรษิทัเอกชน, พนักงานรฐัวสิาหกจิ, รบัราชการ, ธุรกจิส่วนตวั, อาชพีอสิระ/รบัจา้งทัว่ไป, กลุ่ม
อาชพีอื่นๆ ตามล าดบั เรื่องรายได้เฉลีย่ต่อเดอืน โดยกลุ่มผู้ที่มรีายได้ที่มกีารลงทุนสูงเรยีงจากมากไป
น้อย คอื มากกว่า 75,000, 30,001 - 45,000, 15,000 - 30,000, 45,001 - 60,000, ต ่ากว่า 15,000 
ตามล าดบั เรื่องการศกึษาดา้นการเงนิ โดยกลุ่มทีม่กีารศกึษาดา้นการเงนิทีม่กีารลงทุนสูงเรยีงจากมาก
ไปน้อย คอื จบการศกึษาด้านการเงนิและมใีบอนุญาตแนะน าเกี่ยวกบัการเงนิการลงทุน , ไดอ้บรมเรื่อง
การเงนิเป็นการเฉพาะและมใีบอนุญาตแนะน าเกี่ยวกบัการเงนิการลงทุนและมกีารศกึษาการลงทุนด้วย
ตนเองและไม่ไดจ้บการศกึษาดา้นการเงนิ, มกีารศกึษาการลงทุนดว้ยตนเองและไม่ไดจ้บการศกึษาดา้น
การเงนิ, จบการศกึษาดา้นการเงนิ, ไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นการเงนิ ตามล าดบั 
 ด้านระดบัความรูค้วามเข้าใจเรื่องการเงนิ ที่ส่งผลต่อการลงทุนเรยีงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องมลูค่าเงนิตามกาลเวลา เงนิเฟ้อ, มกัจะตดิตามข่าวสาร ศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกบั
การออมการลงทุนอยา่งต่อเนื่อง, มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเงนิและการลงทุน ตามล าดบั 
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5. ปัจจยัทีม่ผีลกบัการเลอืกลงทุนในกองทุนทีม่สีทิธปิระโยชน์ทางภาษ ี
 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เรื่องระดบัการศกึษา โดยระดบัการศกึษาทีม่กีารลงทุนสูงเรยีงจาก
มากไปน้อยคอื สูงกว่าปรญิญาตร,ี ปรญิญาตร,ี ต ่ากว่าปรญิญาตร ีตามล าดบั เรื่องอาชพีโดยอาชพีที่มี
การลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อยคอื พนักงานรฐัวสิาหกจิ, พนักงานบรษิทัเอกชน, รบัราชการ, ธุรกจิ
ส่วนตวั, อาชพีอิสระ/รบัจ้างทัว่ไป ตามล าดบั เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน โดยกลุ่มผู้ที่มรีายได้ที่มกีาร
ลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อย คอื มากกว่า 75,000, 30,001 - 45,000, 15,000 - 30,000, 45,001 - 
60,000, ต ่ากว่า 15,000 ตามล าดบั เรือ่งประเภทหนี้สนิทีม่อียู ่โดยประเภทหนี้สนิทีม่อียูท่ีม่กีารลงทุนสูง
เรยีงจากมากไปน้อยคอื กลุ่มที่มหีนี้สนิระยะยาว, กลุ่มที่ไม่มหีนี้สิน ตามล าดบั เรื่องการศึกษาด้าน
การเงนิ โดยกลุ่มทีม่กีารศกึษาด้านการเงนิที่มกีารลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อย คอื จบการศกึษาด้าน
การเงนิและมใีบอนุญาตแนะน าเกี่ยวกบัการเงนิการลงทุน , ได้อบรมเรื่องการเงนิเป็นการเฉพาะและมี
ใบอนุญาตแนะน าเกี่ยวกบัการเงนิการลงทุนและมกีารศกึษาการลงทุนดว้ยตนเองและไมไ่ดจ้บการศกึษา
ด้านการเงนิ, จบการศกึษาด้านการเงนิ, มกีารศกึษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศกึษาด้าน
การเงนิ, ไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นการเงนิ ตามล าดบั 
 ด้านระดบัความรูค้วามเข้าใจเรื่องการเงนิ ที่ส่งผลต่อการลงทุนเรยีงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องมูลค่าเงนิตามกาลเวลา เงนิเฟ้อ, คดิว่าการครอบครองสินทรพัย์หลากหลาย
ประเภทเป็นการกระจายความเสีย่งทีด่,ี มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเงนิและการลงทุน ตามล าดบั 

6. ปัจจยัทีม่ผีลกบัการเลอืกลงทุนในตราสารทุน, หุน้ 
 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เรือ่งเพศ โดยเพศชายมกีารลงทุนมากกว่าเพศหญงิ  
เรื่องอาชีพโดยอาชีพที่มีการลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อยคือ พนักงานบริษัทเอกชน, พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ, ธุรกจิส่วนตวั, รบัราชการ, อาชพีอสิระ/รบัจา้งทัว่ไป ตามล าดบั เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
โดยกลุ่มผู้ที่มรีายได้ที่มกีารลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อย คอื มากกว่า 75,000, 30,001 - 45,000, 
45,001 - 60,000, 15,000 - 30,000, 60,001 - 75,000, ต ่ากว่า 15,000 ตามล าดบั เรื่องการศกึษาด้าน
การเงนิ โดยกลุ่มทีม่กีารศกึษาด้านการเงนิที่มกีารลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อย คอื จบการศกึษาด้าน
การเงนิและมใีบอนุญาตแนะน าเกี่ยวกับการเงนิการลงทุนและมกีารศึกษาการลงทุนด้วยตนเอง , มี
ใบอนุญาตแนะน าเกี่ยวกบัการเงนิการลงทุนและมกีารศกึษาการลงทุนดว้ยตนเองและไมไ่ดจ้บการศกึษา
ดา้นการเงนิ, ไดอ้บรมเรื่องการเงนิเป็นการเฉพาะและมใีบอนุญาตแนะน าเกี่ยวกบัการเงนิการลงทุนและ
มกีารศกึษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศกึษาด้านการเงนิ , จบการศกึษาด้านการเงนิและมี
ใบอนุญาตแนะน าเกี่ยวกบัการเงนิการลงทุน, จบการศกึษาด้านการเงนิและมกีารศกึษาการลงทุนด้วย
ตนเอง, ไดอ้บรมเรือ่งการเงนิเป็นการเฉพาะและมกีารศกึษาการลงทุนดว้ยตนเองและไมไ่ดจ้บการศกึษา
ด้านการเงนิ, มกีารศกึษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศกึษาด้านการเงนิ , จบการศกึษาด้าน
การเงนิ, ไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นการเงนิ ตามล าดบั 
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 ด้านระดบัความรูค้วามเข้าใจเรื่องการเงนิ ที่ส่งผลต่อการลงทุนเรยีงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเงนิและการลงทุน, คดิว่าการครอบครองสนิทรพัยห์ลากหลายประเภท
เป็นการกระจายความเสี่ยงทีด่ี, มกัจะตดิตามข่าวสาร ศกึษาหาความรูเ้กี่ยวกบัการออมการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง ตามล าดบั 

7. ปัจจยัทีม่ผีลกบัการเลอืกออมเงนิในประกนัชวีติ 
 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เรือ่งเพศ โดยเพศหญงิมกีารออมเงนิมากกว่าเพศชาย  
เรื่องอาชพีโดยอาชพีทีม่กีารลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อยคอื ธุรกจิส่วนตวั, พนักงานบรษิทัเอกชน, รบั
ราชการ, พนักงานรฐัวสิาหกจิ, อาชพีอสิระ/รบัจา้งทัว่ไป, กลุ่มอาชพีอื่นๆ ตามล าดบั เรื่องรายได้เฉลี่ย
ต่อเดอืน โดยกลุ่มผู้ที่มรีายได้ที่มกีารลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อย คอื มากกว่า 75,000, 45,001 - 
60,000, 30,001 - 45,000, 15,000 - 30,000, ต ่ากว่า 15,000 ตามล าดบั 
 ดา้นระดบัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการเงนิ ทีส่่งผลต่อการออมเงนิเรยีงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องมูลค่าเงนิตามกาลเวลา เงนิเฟ้อ, คดิว่าการครอบครองสนิทรพัย์หลากหลาย
ประเภทเป็นการกระจายความเสีย่งทีด่ ีตามล าดบั 

8. ปัจจยัทีม่ผีลกบัการเลอืกลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์ 
 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เรือ่งอาย ุโดยช่วงอายุทีม่กีารลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อยคอื 41 - 
50 ปี , 20 - 30 ปี, 31 - 40 ปี ตามล าดบั เรือ่งรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน โดยกลุ่มผูท้ีม่รีายไดท้ีม่กีารลงทุนสูง
เรยีงจากมากไปน้อย คอื มากกว่า 75,000, 45,001 - 60,000, 30,001 - 45,000 ตามล าดบั 
 ด้านระดบัความรูค้วามเข้าใจเรื่องการเงนิ ที่ส่งผลต่อการลงทุนเรยีงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรูค้วามเขา้ใจรปูแบบและที่มาของผลตอบแทนของสนิทรพัยแ์ต่ละประเภท, คดิว่าการครอบครอง
สนิทรพัยห์ลากหลายประเภทเป็นการกระจายความเสีย่งทีด่ ีตามล าดบั 

9. ปัจจยัทีม่ผีลกบัการเลอืกลงทุนในสกุลเงนิดจิติอลหรอื Cryptocurrency 
 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เรื่องเพศ โดยเพศชายมกีารลงทุนมากกว่าเพศหญงิ เรื่องอายุ โดย
ช่วงอายุที่มีการลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อยคือ 20 - 30 ปี , 51 - 60 ปี, 41 - 50 ปี, 61 ปีขึ้นไป 
ตามล าดบั เรื่องภูมภิาคทีอ่ยู่อาศยั โดยภาคทีม่กีารลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อยคอื ภาคกลาง, ภาคใต,้ 
ภาคเหนือ, ภาคตะวนัออก ตามล าดบั เรือ่งการศกึษาดา้นการเงนิ โดยกลุ่มทีม่กีารศกึษาดา้นการเงนิที่มี
การลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อย คือ ได้อบรมเรื่องการเงนิเป็นการเฉพาะและมใีบอนุญาตแนะน า
เกี่ยวกบัการเงนิการลงทุนและมกีารศกึษาการลงทุนดว้ยตนเองและไม่ไดจ้บการศกึษาดา้นการเงนิ , จบ
การศกึษาดา้นการเงนิและมใีบอนุญาตแนะน าเกี่ยวกบัการเงนิการลงทุนและมกีารศกึษาการลงทุนด้วย
ตนเอง, จบการศึกษาด้านการเงนิและมกีารศึกษาการลงทุนด้วยตนเอง , มกีารศึกษาการลงทุนด้วย
ตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงนิ, จบการศึกษาด้านการเงนิ, ได้อบรมเรื่องการเงนิเป็นการ
เฉพาะและมกีารศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงนิ , จบการศึกษาด้าน
การเงนิและมใีบอนุญาตแนะน าเกีย่วกบัการเงนิการลงทุน, ไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นการเงนิ ตามล าดบั 
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 ดา้นระดบัความรูค้วามเขา้ใจเรื่องการเงนิ ทีส่่งผลต่อการลงทุนคอื มกัจะตดิตามข่าวสาร ศกึษา
หาความรูเ้กีย่วกบัการออมการลงทุนอยา่งต่อเนื่อง 

10. ปัจจยัทีม่ผีลกบัการเลอืกลงทุนในสนิทรพัยท์างเลอืกอื่น เพื่อเกง็ก าไร 
 ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล คอื เรื่องการศกึษาดา้นการเงนิ โดยกลุ่มทีม่กีารศกึษาดา้นการเงนิทีม่กีาร
ลงทุนสูงเรยีงจากมากไปน้อย คอื ไดอ้บรมเรื่องการเงนิเป็นการเฉพาะและมใีบอนุญาตแนะน าเกี่ยวกบั
การเงนิการลงทุนและมกีารศกึษาการลงทุนดว้ยตนเองและไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นการเงนิ, จบการศกึษา
ดา้นการเงนิและมกีารศกึษาการลงทุนดว้ยตนเอง, จบการศกึษาดา้นการเงนิ, มกีารศกึษาการลงทุนดว้ย
ตนเองและไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นการเงนิ, ไมไ่ดจ้บการศกึษาดา้นการเงนิ ตามล าดบั 
 ดา้นระดบัความรูค้วามเขา้ใจเรือ่งการเงนิ ทีส่่งผลต่อการลงทุนเรยีงจากมากไปน้อย ไดแ้ก่ มกัจะ
ติดตามข่าวสาร ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการออมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง, คิดว่าการครอบครอง
สนิทรพัยห์ลากหลายประเภทเป็นการกระจายความเสีย่งทีด่ ีตามล าดบั 
อภิปรายผลการวิจยั 

สมมตฐิานที ่1 งานวจิยัน้ีพบกว่าปัจจยัส่วนบุคคลในหวัขอ้ เพศ, อาย,ุ รายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมผีล
ในการเลอืกออมหรอืลงทุนในสนิทรพัยแ์ตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กนกวรรณ ศรนีวล 
(2558) ซึง่พบว่า เพศ, อาย,ุ รายได ้ทีแ่ตกต่างกนัมผีลในการเลอืกออมหรอืลงทุนในสนิทรพัยไ์มแ่ตกต่าง
กนั ทัง้นี้เนื่องมาจากกลุ่มทีใ่ชใ้นการศกึษาไม่เหมอืนกนั ซึง่งานวจิยันี้ไดศ้กึษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะกลุ่ม
ตวัอยา่งในเขตกรงุเทพมหานคร จงึท าใหม้พีฤตกิรรมการเลอืกออมหรอืลงทุนทีแ่ตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคลในหวัข้อ อาชีพ ที่แตกต่างกันมผีลในการเลอืกออมหรอืลงทุนในสนิทรพัย์
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั กนกวรรณ ศรนีวล (2558) 

ปัจจยัส่วนบุคคลในหวัข้อ ระดบัการศึกษา ที่แตกต่างกนัมผีลในการเลือกออมหรอืลงทุนใน
สนิทรพัยแ์ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยั รวพีรรณ อุตรนิทร,์ รชันีกร บวรชาต,ิ กานต์มณี การนิทร ์
(2562) 

สมมติฐานที่ 2 งานวจิยันี้พบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเงนิ การ
ลงทุนอยู่ในระดับปานกลาง ในหัวข้อมีความรู้ความเข้าใจเรื่องมูลค่าเงินตามกาลเวลา และ มี
ความสามารถค านวณเรือ่งมลูค่าเงนิตามกาลเวลา เงนิเฟ้อได ้ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ กานต์พชิ
ชา กองคนขวา, ปรยิานุช ค าถาเครอื, นววชิ ชูยิม้, อภวิฒัน์ ทูลมาก, เทพณรงค์ สนิรา, เจษฎา สาระ 
(2564) ทีพ่บว่ากลุ่มตวัอย่าง มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการเงนิ การลงทุนอยู่ในระดบัต ่า ทัง้นี้
เนื่องจากกลุ่มทีใ่ชใ้นการศกึษาไมเ่หมอืนกนั ซึง่งานวจิยัน้ีไดศ้กึษากลุ่มตวัอย่างเฉพาะกลุ่มเกษตรกร จงึ
ท าใหม้รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการเงนิทีแ่ตกต่าง 
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ข้อเสนอแนะงานวิจยั 
 1. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 งานวจิยันี้สามารถเป็นขอ้มลูใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งกบัการเงนิหรอืสนิทรพัยป์ระเภทอื่น เช่น 
ธนาคาร, บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน, บรษิัทหลกัทรพัย์, บรษิัทประกันชีวิต, บรษิัทจ าหน่าย
อสงัหารมิทรพัย์, โบรคเกอร์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล น าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบ
แผนการออมเงนิหรอืผลติภณัฑก์ารลงทุนใหม่ หรอืเจาะกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจในผลติภณัฑ์นัน้ๆ 
เพื่อเป็นการเพิม่กลุ่มลกูคา้ โดยแบ่งเป็นหน่วยงานต่างๆดงันี้ 
 1.1 กลุ่มธนาคารซึง่มผีลติภณัฑ ์ดงันี้ 
 เงนิฝากประจ า ควรน าเสนอผลติภณัฑ ์กลุ่มลกูคา้เพศหญงิ หรอื ผูท้ีอ่าศยัอยูใ่น ภาคตะวนัออก, 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ เป็นตน้ 
 ตราสารหนี้ , พนัธบตัรรฐับาล, หุ้นกู้บรษิัทเอกชน ควรน าเสนอผลิตภณัฑ์ กลุ่มลูกค้าอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชน, รบัราชการ, ธุรกจิส่วนตวั เป็นตน้ 
 สลากออมทรพัย ์ควรน าเสนอผลติภณัฑ ์กลุ่มลกูคา้เพศหญงิ 
 สนิเชื่อเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั ควรน าเสนอผลติภณัฑ ์กลุ่มคนวยัท างานทีม่ชี่วงอาย ุ41 - 50 ปี หรอืช่วง
เริม่ท างานคอืช่วงอาย ุ20 - 30 ปี หรอืกลุ่มทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 75,000 บาท, ช่วง 45,001 
- 60,000 บาท, ช่วง 30,001 - 45,000 บาท ตามล าดบั หรอืกลุ่มผูท้ีปั่จจุบนัมหีนี้สนิระยะยาว, และกลุ่ม
ทีย่งัไมเ่คยมหีนี้สนิ 
 1.2 กลุ่มบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนซึง่มผีลติภณัฑ ์ดงันี้ 
 กองทุนทัว่ไป ควรน าเสนอผลติภณัฑ์ กลุ่มลูกค้าที่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน, พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ, รบัราชการ เป็นตนั หรอืกลุ่มทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 75,000 บาท, ช่วง 30,001 - 
45,000 บาท, ช่วง 45,001 - 60,000 บาท ตามล าดบั 
 กองทุนที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี ควรน าเสนอผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน, รบัราชการ, ธุรกิจส่วนตัว เป็นตัน หรอืกลุ่มที่มรีะดบัการศึกษา สูงกว่าปรญิญาตรี, 
ปรญิญาตร ีตามล าดบั หรอืกลุ่มทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 75,000 บาท, ช่วง 30,001 - 45,000 
บาท, ช่วง 45,001 - 60,000 บาท ตามล าดบั หรอืกลุ่มผูท้ีปั่จจุบนัมหีนี้สนิระยะยาว, และกลุ่มทีย่งัไม่เคย
มหีนี้สนิ 
 1.3 กลุ่มบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่มผีลติภณัฑ ์คอื 
 ตราสารทุน, หุน้ ควรน าเสนอผลติภณัฑก์ลุ่มลูกค้าเพศชาย หรอื กลุ่มลูกคา้ทีม่อีาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชน, พนักงานรฐัวสิาหกจิ, ธุรกจิส่วนตวั เป็นตนั หรอืกลุ่มที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มากกว่า 
75,000 บาท, ช่วง 30,001 - 45,000 บาท, ช่วง 45,001 - 60,000 บาท ตามล าดบั 
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 1.4 กลุ่มบรษิทัประกนัชวีติซึง่มผีลติภณัฑ ์คอื 
 ประกันชีวิต ควรน าเสนอผลิตภณัฑ์กลุ่มลูกค้าเพศหญิง หรอื กลุ่มลูกค้าที่มอีาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน, รบัราชการ, พนักงานรฐัวสิาหกิจ เป็นตนั หรอืกลุ่มที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน มากกว่า 
75,000  บาท, ช่วง 45,001 - 60,000 บาท, ช่วง 30,001 - 45,000 บาท ตามล าดบั 
 1.5 กลุ่มบรษิทัจ าหน่ายอสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มผีลติภณัฑ ์คอื 
 อสงัหารมิทรพัย ์เช่น บา้น, คอนโดมเินียม ควรน าเสนอผลติภณัฑ ์กลุ่มคนวยัท างานทีม่ชี่วงอายุ 
41 - 50 ปี หรอืช่วงเริม่ท างานคอืช่วงอาย ุ20 - 30 ปี หรอืกลุ่มทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มากกว่า 75,000 
บาท, ช่วง 45,001 - 60,000 บาท, ช่วง 30,001 - 45,000 บาท ตามล าดบั หรอืกลุ่มผูท้ีปั่จจุบนัมหีนี้สนิ
ระยะยาว, และกลุ่มทีย่งัไมเ่คยมหีนี้สนิ 
 1.6 กลุ่มโบรคเกอรแ์ลกเปลีย่นสกุลเงนิดจิติอลซึง่มผีลติภณัฑ ์คอื 
 สกุลเงนิดจิติอลหรอื Cryptocurrency ควรน าเสนอผลติภณัฑ์ กลุ่มลูกค้าที่มอีายุ 20 - 30  ปี, 
ช่วง 51 - 60 ปี, ช่วง 41 - 50 ปี เป็นตน้ หรอืกลุ่มผูท้ีอ่าศยัอยูใ่น ภาคกลาง, ภาคใต,้ ภาคเหนือ เป็นตน้ 
 2. ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ต่อไป 
 การวจิยัครัง้ต่อไปควรเสรมิปัจจยัอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการออมเงนิหรอืการลงทุน เช่น สถานภาพ, 
การยอมรบัความเสีย่ง, ปรมิาณค่าใช่จา่ยส่วนบุคคล หรอื เปลีย่นกลุ่มตวัอยา่งงานวจิยัเป็นกลุ่มอื่นๆ เช่น 
กลุ่มวยัเกษยีณ เป็นตน้ 
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