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การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยส่ ว นบุคคลต่อการตัดสินใจเลือ กการออมเงิน
หรือลงทุนในสินทรัพ ย์ของประชากรวัยทางาน 2) ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเงิน การลงทุนทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจเลือกการออมเงินหรือลงทุนในสินทรัพย์ของประชากร
วัยทางาน กลุ่มตัวอย่างคือประชากรวัยทางานทีม่ อี ายุ 20 ปี เป็ นต้นไป จานวน 407 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามและใช้สถิตวิ เิ คราะห์ข้อมูลคือ การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร (T-test),
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA, LSD) และหาความสัมพันธ์ดว้ ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.05 ผลสรุปจากการวิจยั พบว่า
ปั จจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกออมเงินหรือลงทุนในสินทรัพย์ท่แี ตกต่างกัน
และ ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเงิน การลงทุนทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกออมเงิน
หรือลงทุนในสินทรัพย์ทแ่ี ตกต่างกัน
คาสาคัญ ปั จจัยส่วนบุคคล, ประชากรวัยทางาน, การออมและการลงทุน, ความรูค้ วามเข้าใจ, สินทรัพย์
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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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การออมและการลงทุนมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ประเทศที่ประชากรมีสนิ ทรัพย์สูง จะทาให้
การพึง่ พาอาศัยเงินจากภาครัฐลดลง ส่งผลให้ภาครัฐมีเงินทุนมากขึน้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และโครงสร้าง
พืน้ ฐานภายในประเทศ
ประชากรวัยทางานที่มรี ายได้เป็ นของตนเอง จาเป็ นต้องบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายให้
เพียงพอ มีเงินเหลือเตรียมการวางแผนเกษียณอายุในช่องทางต่างๆ ทัง้ การวางแผนด้านค่าใช้จ่าย ด้าน
ภาษี และด้านการลงทุนภายใต้ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ (ปนัดดา ภู่หอม, 2560) ในขณะทีป่ ระชาชนทัวไป
่
สามารถเข้าถึงสินเชื่อ ส่ว นบุคคลต่างๆ ของสถาบันการเงินได้ง่าย ส่ งผลให้มพี ฤติกรรมการบริโภค
จับจ่ายใช้สอยเป็ นหนี้สนิ กันมากขึน้ การออมภาคครัวเรือนต่าลง ครัวเรือนทีม่ รี ายได้น้อย การศึกษาน้อย
จะเป็ นกลุ่มที่มกี ารออมการลงทุนต่ า มีปัญหาต่อการวางแผนการออม และชีวติ หลังเกษียณ ทาให้เป็ น
ภาระของคนในครอบครัวและภาครัฐได้
ปั จจุบนั ประชากรสูงอายุตงั ้ แต่ 60 ปี ขน้ึ ไปในประเทศไทยมี 11,312,447 คนคิดเป็ นร้อยละ 16.7
ของประชากรทัง้ หมดประเทศ สานักงานสถิตแิ ห่งชาติ คาดการณ์ว่า ประเทศไทยจะเข้าสู่สงั คมผูส้ ูงอายุ
อย่างเต็มตัวในปี พ.ศ.2565 (กรมสุขภาพจิต, 2563) และพบว่าประชากรวัยสูงอายุมแี นวโน้ มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่สามารถหาเลี้ยงชีพได้ และยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายที่เสื่อม
โทรมตามอายุ มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพิม่ ขึ้นในขณะที่ไม่มรี ายได้ ทาให้ภาครัฐจาเป็ นต้อง
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายสวัสดิการผูส้ ูงอายุเพิม่ ขึน้ หากไม่มกี ารสะสมเงินออมหรือเงินลงทุนเพื่อเก็บ
ไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณจะทาให้ผสู้ ูงอายุมคี วามเป็ นอยู่ทล่ี าบาก ขาดความสะดวกสบาย ทัง้ นี้ค่าใช้จ่าย
พยาบาลทีภ่ าครัฐสนับสนุนก็ไม่สามารถตอบสนองความสะดวกสบายตามทีต่ อ้ งการได้
ผูส้ ูงอายุมกั จะนาเงินออมหรือสินทรัพย์ทม่ี อี ยู่มาใช้จ่ายเพื่อการดารงชีพ ยิง่ เวลาผ่านไปนานยิง่
ทาให้มสี นิ ทรัพย์คงเหลือน้อยลง หากขาดการวางแผนทางการเงินตัง้ แต่วยั ทางาน อาจจะทาให้ไม่มเี งิน
เหลือพอทีจ่ ะดารงชีพอยู่ได้ ดังนัน้ การสะสมสินทรัพย์โดยการออมหรือการลงทุนจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นเพื่อให้
มีรายได้จากดอกเบีย้ เงินปั นผล หรือกาไรจากการลงทุนไว้ใช้จา่ ยในช่วงบัน้ ปลายชีวติ
ปั จจุบนั มีผสู้ งู อายุจานวนไม่น้อยทีย่ งั ต้องทางานเพื่อหารายได้ในการยังชีพ เนื่องจากขาดความรู้
ในการวางแผนทางการเงิน อีกทัง้ การลงทุนได้รบั ความสนใจเป็ นอย่างมากจากประชากรวัย ทางานที่
ประสงค์จะบริหารสินทรัพย์ของตนให้มคี วามมันคง
่ หรือมีอสิ รภาพทางการเงินแทนการฝากเงินไว้กบั
ธนาคาร ซึง่ ไม่สามารถเอาชนะสภาวะเงินเฟ้ อได้
เมื่อประชากรมีการลงทุนเพิม่ ภาคธุรกิจจะขยายตัวขึ้น มีผลผลิตและการจ้างงานมากขึ้น ลด
ปั ญหาการว่างงาน ประชาชนมีรายได้มากขึน้ ส่งผลให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บภาษี ซึ่ง เป็ นรายได้หลัก
ของรัฐได้มากขึน้ ทัง้ นี้ความรูค้ วามเข้าใจเป็ นสิง่ สาคัญที่จะใช้ประกอบในการเลือกตัดสินใจลงทุน หาก
ลงทุนในสินทรัพย์ทน่ี กั ลงทุนไม่มคี วามรูด้ พี อ อาจจะทาให้เกิดความเสียหายจากการลงทุนได้
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จากปั ญหาข้างต้น ผู้วจิ ยั จึงสนใจศึกษาพฤติกรรมการออมเงินและการลงทุนของประชากรวัย
ทางาน และปั จจัยต่างๆทีส่ ่งผลให้เลือกการลงทุนนัน้ ๆ โดยไม่ได้จากัดกลุ่มประชากรภายในพืน้ ทีใ่ ดพื้นที่
หนึ่ง แต่ศกึ ษาจากประชากรทัวไปภายในประเทศ
่
เพื่อให้มคี วามหลากหลายทางปั จจัยด้านพื้นที่ และ
เศรษฐกิจ ส าหรับ การเตรีย มความพร้อ มเข้า สู่ชีว ิต หลัง เกษีย ณ โดยผู้ว ิจ ยั คาดหวัง ว่ า บุ ค คลหรือ
หน่ วยงานที่มคี วามสนใจเรื่องการออมและการลงทุน สามารถนาผลการวิจยั ไปเป็ นข้อมูลในการลงทุน,
ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีป่ ระชากรส่วนใหญ่ให้ความสนใจหรือ และสามารถนาข้อมูลการวิจยั ไป
ศึกษาต่อยอดเพิม่ เติมจากงานวิจยั ชิน้ นี้ได้
วัตถุประสงค์งานวิ จยั
1. เพื่อ ศึก ษาปั จจัยส่ ว นบุค คลต่ อ การตัดสินใจเลือ กการออมเงินหรือ ลงทุนในสินทรัพ ย์ข อง
ประชากรวัยทางาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุนทีม่ ผี ลต่อการ
ตัดสินใจเลือกการออมเงินหรือลงทุนในสินทรัพย์ของประชากรวัยทางาน
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รบั
1. เพื่อทราบถึงข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคล, ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุนและระดับ
การตัดสินใจเลือกการออมเงินและการลงทุนในสินทรัพย์
2. เพื่อเป็ นข้อมูลให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อ งกับผลงานวิจยั ชิ้นนี้ เช่น บริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน นาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการออกแบบแผนการลงทุนหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ ทีป่ ระชากร
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจ เพื่อเป็ นการเพิม่ กลุ่มลูกค้า(นักลงทุน) ให้กบั บริษทั
3. เพื่อให้ผทู้ ส่ี นใจผลการวิจยั นี้สามารถนาข้อมูลการวิจยั ไปใช้ประกอบในการตัดสินใจเลือกการ
ออมเงิน การลงทุนได้ หรือนาข้อมูลไปศึกษาวิจยั ต่อในขัน้ ต่อไป
ขอบเขตงานวิ จยั
1. ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่วนบุคคล, ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเงิน การลงทุน
2. ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจเลือกการออมเงินและการลงทุนในสินทรัพย์ของประชากรวัย
ทางาน
3. กลุ่มประชากรทีศ่ กึ ษา คือ กลุ่มคนวัยทางานทีม่ อี ายุตงั ้ แต่ 20 ปี เป็ นต้นไป
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. ปั จจัยส่วนบุคคลทีต่ ่างกันมีการตัดสินใจเลือกออมเงินและลงทุนในสินทรัพย์ของประชากรวัย
ทางานแตกต่างกัน
2. ระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ออมเงินและลงทุนในสินทรัพย์ของประชาการวัยทางานทีแ่ ตกต่างกัน
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กรอบแนวคิ ดงานวิ จยั
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. การศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้
6. ภูมภิ าคทีอ่ ยูอ่ าศัย
7. ประเภทภาระหนี้สน้ิ ทีม่ ี
8. การศึกษาเกี่ยวกับการเงิน

พฤติ กรรมการเลือกออมเงิ นและลงทุนใน
สิ นทรัพย์
1. เงินฝากประจาในธนาคาร
2. ตราสารหนี้, พันธบัตรรัฐบาล, หุน้ กู้
3. สลากออมทรัพย์ (ออมสิน, ธ.ก.ส., ธอส.)
4. กองทุนทัวไป
่
5. กองทุนทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
6. ตราสารทุน, หุน้
7. ประกันชีวติ
8. อสังหาริมทรัพย์
9. สกุลเงินดิจติ อล หรือ Cryptocurrency
10. สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ เพื่อเก็งกาไร

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเงิ นการลงทุน
1. เข้าใจการเงิน การลงทุน
2. เข้าใจความต่างของสินทรัพย์
3. เข้าใจรูปแบบและทีม่ าของผลตอบแทน
4. เข้าใจเรือ่ งมูลค่าเงินตามกาลเวลา
5. สามารถคานวณมูลค่าเงินตามกาลเวลา
6. มีการวางแผนสินทรัพย์ก่อนวัยเกษียณ
วิ ธ7.ีดสามารถประเมิ
าเนิ นการวิ จยั นค่าใช้จา่ ยส่วนบุคคล
8. การติดตามข่าวสาร, ศึกษาหาความรู้
เพิม่ อย่างต่อเนื่อง
วิ ธ9.ีดครอบครองสิ
าเนิ นการวิ จนยั ทรัพย์หลายประเภท

ระเบียบวิ ธีวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการสารวจ (Survey) ซึง่ ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้การ
ประมวลผลจากโปรแกรมส าเร็จ รูป จากนัน้ จึงทาการสรุปผลการวิจยั ในรูปแบบของตารางและการ
บรรยายประกอบ โดยปั จจัยที่ศึกษาในครัง้ นี้คอื ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์, ปั จจัยด้านระดับความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับการออมและการลงทุนในสินทรัพย์ ซึง่ แบบสอบถามแบ่งได้เป็ น 3 ส่วนดังนี้
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ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็ น
แบบสอบถามในลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลการสารวจระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการออมและการลงทุน
ในสินทรัพ ย์ โดยให้ผู้ต อบแบบสอบถามประเมินระดับความรู้ค วามเข้าใจของตนเองในหัวข้อต่างๆ
ทัง้ หมด 9 หัวข้อ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับการตัดสินใจทีจ่ ะเลือกออมและลงทุนในสินทรัพย์แต่
ละประเภท โดยในแบบสอบถามจะมีสนิ ทรัพย์ทงั ้ หมด 10 ประเภท
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาแบบสอบถามสาหรับการตอบแบบสอบถามให้กบั กลุ่มประชากรในพืน้ ทีต่ ่างๆ ซึง่
ผลจากการตอบแบบสอบถามจะสรุปออกมาเป็ นข้อมูลในรูปแบบของไฟล์ Excel เพื่อใช้สาหรับวิเคราะห์
ข้อมูลโดยโปรแกรมสาเร็จรูปต่อไป
การวิ เคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลทีไ่ ด้จากการสารวจจากแบบสอบถามทัง้ หมดมาประมวลผลข้อมูลด้ วยการใช้โปรแกรม
SPSS มาใช้ในการดาเนินงานวิจยั และผลจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจะรายงานด้วยสถิติ 2 ประเภท ดังนี้
1. รายงานผลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง่ ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage),
ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. รายงานผลด้วยสถิตเิ ชิงอนุมาน (Inferentail Statistics)
2.1 T-test เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ทีเ่ ป็ นอิสระต่อกัน
2.2 One-way ANOVA เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากว่า 2 ตัว
2.3 Regression เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านความรูแ้ ละความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเงินการลงทุนทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจออมและการลงทุนในสินทรัพย์
สรุปผลการวิ จยั
จากการส ารวจโดยมี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรวั ย ท างานทั ้ง หมด 407 คน ข้ อ มู ล ด้ า น
ประชากรศาสตร์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีอายุช่วง 31 - 40 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี
อาชีพพนักงานบริษทั เอกชน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยูใ่ นช่วง 15,000 - 30,000 บาท อาศัยทีใ่ นภาคใต้ มี
ภาระหนี้สนิ เป็ นประเภทหนี้สนิ ระยะยาว และไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน ข้อมูลด้านความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับการออมและการลงทุนในสินทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างมีความรูค้ วามเข้าใจอยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึง่ ปั จจัยต่างๆสามารถสรุปผลการตัดสินใจเลือกลงทุนในสินทรัพย์ได้ดงั นี้
โดย X1 แทน มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเงินและการลงทุน
X2 แทน มีความรูค้ วามเข้าใจความแตกต่างของสินทรัพย์แต่ละประเภท
X3 แทน มีความรูค้ วามเข้าใจรูปแบบและทีม่ าของผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท
X4 แทน มีความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งมูลค่าเงินตามกาลเวลา, เงินเฟ้ อ
X5 แทน มีความสามารถคานวณเรือ่ งมูลค่าเงินตามกาลเวลา, เงินเฟ้ อได้
X6 แทน มีการวางแผน, สามารถคานวณสินทรัพย์ทต่ี อ้ งมีก่อนวัยเกษียณได้
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X7 แทน มีความสามารถประเมินค่าใช้จา่ ยส่วนบุคคลทีจ่ ะต้องใช้ในแต่ละปี ได้
X8 แทน มักจะติดตามข่าวสาร, ศึกษาหาความรูเ้ กีย่ วกับการออมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
X9 แทน คิดว่าการครอบครองสินทรัพย์หลากหลายประเภทเป็ นการกระจายความเสีย่ งทีด่ ี
Y1 แทน การตัดสินใจเลือกออมเงินในบัญชีเงินฝากประจา
Y2 แทน การตัดสินใจเลือกลงทุนในตราสารหนี้, พันธบัตรรัฐบาล, หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
Y3 แทน การตัดสินใจเลือกออมเงินในสลากออมทรัพย์
Y4 แทน การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนทัวไป
่
Y5 แทน การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
Y6 แทน การตัดสินใจเลือกลงทุนในตราสารทุน, หุน้
Y7 แทน การตัดสินใจเลือกออมเงินในประกันชีวติ
Y8 แทน การตัดสินใจเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
Y9 แทน การตัดสินใจเลือกลงทุนในสกุลเงินดิจติ อล หรือ Cryptocurrency
Y10 แทน การตัดสินใจเลือกลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่น เพื่อเก็งกาไร
ตารางที่ 1 แสดงปั จจัยส่วนบุคคลและระดับความรูท้ างการเงินการลงทุนทีม่ ผี ลต่อการตัดสิน ใจเลือกการ
ออมเงินหรือลงทุนในสินทรัพย์ ทีร่ ะดับนัยสาคัญทางสถิติ .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
ระดับการศึกษา
.778 .738 .712 .096 .005* .165 .142 .631 .198 .103
อาชีพ
.589 .044* .565 .000* .000* .000* .006* .405 .016* .147
รายได้
.760 .831 .071 .011* .001* .020* .000* .004* .764 .842
ภูมภิ าค
.004* .791 .680 .382 .677 .258 .506 .925 .003* .079
ประเภทหนี้
.225 .633 .382 .365 .016* .460 .259 .004* .255 .514
การศึกษาการเงิน
.557 .176 .104 .001* .002* .000* .120 .108 .001* .006*
ระดับความรูเ้ รือ่ ง X1
.364 .000* .834 .041* .046* .000* .478 .104 .076 .298
ระดับความรูเ้ รือ่ ง X2
.758 .931 .722 .684 .151 .491 .144 .815 .233 .532
ระดับความรูเ้ รือ่ ง X3
.417 .020* .591 .561 .316 .484 .131 .000* .511 .282
ระดับความรูเ้ รือ่ ง X4
.157 .299 .891 .001* .001* .168 .000* .155 .926 .097
ระดับความรูเ้ รือ่ ง X5
.569 .002* .385 .554 .738 .306 .272 .963 .170 .330
ระดับความรูเ้ รือ่ ง X6
.880 .440 .763 .283 .624 .149 .223 .322 .573 .143
ระดับความรูเ้ รือ่ ง X7
.000* .501 .172 .803 .877 .650 .513 .305 .907 .779
ระดับความรูเ้ รือ่ ง X8
.294 .103 .391 .033* .389 .006* .958 .097 .000* .000*
ระดับความรูเ้ รือ่ ง X9
.526 .118 .000* .148 .000* .002* .015* .001* .137 .002*
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ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกออมเงินและลงทุนในสินทรัพย์
1. ปั จจัยทีม่ ผี ลกับการเลือกออมเงินในเงินฝากประจา
ด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เรือ่ งเพศ โดยเพศหญิงมีการออมเงินมากกว่าเพศชาย เรือ่ งภูมภิ าค
ที่อยู่อาศัย โดยภาคที่มกี ารออมเงินสูงเรียงจากมากไปน้อยคือ ภาคตะวันออก, ตะวันออกเฉียงเหนือ,
เหนือ, ใต้, กลาง ตามลาดับ
ด้านระดับความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการเงิน ทีส่ ่งผลต่อการออมเงินคือ การมีความสามารถประเมิน
ค่าใช้จา่ ยส่วนบุคคลทีจ่ ะต้องใช้ในแต่ละปี ได้
2. ปั จจัยทีม่ ผี ลกับการเลือกลงทุนในตราสารหนี้, พันธบัตรรัฐบาล, หุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน
ด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล คือ เรื่อ งอาชีพ โดยอาชี พ ที่ม ีก ารลงทุ น สูง เรีย งจากมากไปน้ อ ยคือ
พนักงานบริษทั เอกชน, รับราชการ, ธุรกิจส่วนตัว ตามลาดับ
ด้านระดับความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการเงิน ที่ส่งผลต่อการลงทุนเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน, มีความสามารถคานวณเรื่องมูลค่าเงินตามกลาเวลา
เงินเฟ้ อได้, มีความรูค้ วามเข้าใจรูปแบบและทีม่ าของผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท ตามลาดับ
3. ปั จจัยทีม่ ผี ลกับการเลือกออมเงินในสลากออมทรัพย์
ด้านปั จจัยส่วนบุคคล คือ เรือ่ งเพศ โดยเพศหญิงมีการออมเงินมากกว่าเพศชาย
ด้านระดับความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการเงิน ทีส่ ่งผลต่อการออมเงินคือ การมีคดิ ว่าการครอบครอง
สินทรัพย์หลากหลายประเภทเป็ นการกระจายความเสีย่ งทีด่ ี
4. ปั จจัยทีม่ ผี ลกับการเลือกลงทุนในกองทุนทัวไป
่
ด้านปั จจัยส่ ว นบุค คล ได้แ ก่ เรื่อ งอาชีพโดยอาชีพที่มกี ารลงทุ นสูงเรียงจากมากไปน้ อ ยคือ
พนักงานบริษทั เอกชน, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, รับราชการ, ธุรกิจส่วนตัว, อาชีพอิสระ/รับจ้างทัวไป,
่ กลุ่ม
อาชีพอื่นๆ ตามลาดับ เรื่องรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยกลุ่มผู้ท่มี รี ายได้ท่มี กี ารลงทุนสูงเรียงจากมากไป
น้ อย คือ มากกว่า 75,000, 30,001 - 45,000, 15,000 - 30,000, 45,001 - 60,000, ต่ ากว่า 15,000
ตามลาดับ เรื่องการศึกษาด้านการเงิน โดยกลุ่มทีม่ กี ารศึกษาด้านการเงินทีม่ กี ารลงทุนสูงเรียงจากมาก
ไปน้อย คือ จบการศึกษาด้านการเงินและมีใบอนุ ญาตแนะนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุน , ได้อบรมเรื่อง
การเงินเป็ นการเฉพาะและมีใบอนุ ญาตแนะนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและมีการศึกษาการลงทุนด้วย
ตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน , มีการศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้าน
การเงิน, จบการศึกษาด้านการเงิน, ไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน ตามลาดับ
ด้านระดับความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการเงิน ที่ส่งผลต่อการลงทุนเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรูค้ วามเข้าใจเรื่องมูลค่าเงินตามกาลเวลา เงินเฟ้ อ, มักจะติดตามข่าวสาร ศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับ
การออมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง, มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเงินและการลงทุ น ตามลาดับ
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5. ปั จจัยทีม่ ผี ลกับการเลือกลงทุนในกองทุนทีม่ สี ทิ ธิประโยชน์ทางภาษี
ด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เรื่องระดับการศึกษา โดยระดับการศึกษาทีม่ กี ารลงทุนสูงเรียงจาก
มากไปน้อยคือ สูงกว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี, ต่ ากว่าปริญญาตรี ตามลาดับ เรื่องอาชีพโดยอาชีพที่ม ี
การลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อยคือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษทั เอกชน, รับราชการ, ธุรกิจ
ส่วนตัว, อาชีพอิสระ/รับจ้างทัวไป
่ ตามลาดับ เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยกลุ่มผู้ท่มี รี ายได้ท่มี กี าร
ลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้ อย คือ มากกว่า 75,000, 30,001 - 45,000, 15,000 - 30,000, 45,001 60,000, ต่ากว่า 15,000 ตามลาดับ เรือ่ งประเภทหนี้สนิ ทีม่ อี ยู่ โดยประเภทหนี้สนิ ทีม่ อี ยูท่ ม่ี กี ารลงทุนสูง
เรียงจากมากไปน้ อยคือ กลุ่มที่มหี นี้สนิ ระยะยาว, กลุ่มที่ไม่มหี นี้ส ิน ตามลาดับ เรื่องการศึกษาด้า น
การเงิน โดยกลุ่มทีม่ กี ารศึกษาด้านการเงินที่มกี ารลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อย คือ จบการศึกษาด้าน
การเงินและมีใบอนุ ญาตแนะนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุน , ได้อบรมเรื่องการเงินเป็ นการเฉพาะและมี
ใบอนุญาตแนะนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและมีการศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศึกษา
ด้านการเงิน, จบการศึกษาด้านการเงิน , มีการศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้าน
การเงิน, ไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน ตามลาดับ
ด้านระดับความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการเงิน ที่ส่งผลต่อการลงทุนเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องมูลค่าเงินตามกาลเวลา เงินเฟ้ อ, คิดว่าการครอบครองสิ นทรัพย์หลากหลาย
ประเภทเป็ นการกระจายความเสีย่ งทีด่ ,ี มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเงินและการลงทุน ตามลาดับ
6. ปั จจัยทีม่ ผี ลกับการเลือกลงทุนในตราสารทุน, หุน้
ด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เรือ่ งเพศ โดยเพศชายมีการลงทุนมากกว่าเพศหญิง
เรื่อ งอาชีพ โดยอาชีพ ที่ม ีก ารลงทุ น สู ง เรีย งจากมากไปน้ อ ยคือ พนัก งานบริษัท เอกชน, พนัก งาน
รัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว, รับราชการ, อาชีพอิสระ/รับจ้างทัวไป
่ ตามลาดับ เรื่องรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
โดยกลุ่มผู้ท่มี รี ายได้ท่มี กี ารลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้ อ ย คือ มากกว่า 75,000, 30,001 - 45,000,
45,001 - 60,000, 15,000 - 30,000, 60,001 - 75,000, ต่ ากว่า 15,000 ตามลาดับ เรื่องการศึกษาด้าน
การเงิน โดยกลุ่มทีม่ กี ารศึกษาด้านการเงินที่มกี ารลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อย คือ จบการศึกษาด้าน
การเงินและมีใ บอนุ ญ าตแนะนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและมีการศึกษาการลงทุนด้ว ยตนเอง , มี
ใบอนุญาตแนะนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและมีการศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศึกษา
ด้านการเงิน, ได้อบรมเรื่องการเงินเป็ นการเฉพาะและมีใบอนุ ญาตแนะนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและ
มีการศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน , จบการศึกษาด้านการเงินและมี
ใบอนุ ญาตแนะนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุน , จบการศึกษาด้านการเงินและมีการศึกษาการลงทุนด้วย
ตนเอง, ได้อบรมเรือ่ งการเงินเป็ นการเฉพาะและมีการศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศึกษา
ด้านการเงิน, มีการศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน , จบการศึกษาด้าน
การเงิน, ไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน ตามลาดับ
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ด้านระดับความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการเงิน ที่ส่ งผลต่อการลงทุนเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเงินและการลงทุน , คิดว่าการครอบครองสินทรัพย์หลากหลายประเภท
เป็ นการกระจายความเสี่ยงทีด่ ี, มักจะติดตามข่าวสาร ศึกษาหาความรูเ้ กี่ยวกับการออมการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง ตามลาดับ
7. ปั จจัยทีม่ ผี ลกับการเลือกออมเงินในประกันชีวติ
ด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เรือ่ งเพศ โดยเพศหญิงมีการออมเงินมากกว่าเพศชาย
เรื่องอาชีพโดยอาชีพทีม่ กี ารลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อยคือ ธุรกิจส่วนตัว, พนักงานบริษทั เอกชน, รับ
ราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, อาชีพอิสระ/รับ จ้างทัวไป,
่ กลุ่มอาชีพอื่นๆ ตามลาดับ เรื่องรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยกลุ่มผู้ท่มี รี ายได้ท่มี กี ารลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้ อ ย คือ มากกว่า 75,000, 45,001 60,000, 30,001 - 45,000, 15,000 - 30,000, ต่ากว่า 15,000 ตามลาดับ
ด้านระดับความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการเงิน ทีส่ ่งผลต่อการออมเงินเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องมูลค่าเงินตามกาลเวลา เงินเฟ้ อ, คิดว่าการครอบครองสินทรัพย์หลากหลาย
ประเภทเป็ นการกระจายความเสีย่ งทีด่ ี ตามลาดับ
8. ปั จจัยทีม่ ผี ลกับการเลือกลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เรือ่ งอายุ โดยช่วงอายุทม่ี กี ารลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อยคือ 41 50 ปี , 20 - 30 ปี , 31 - 40 ปี ตามลาดับ เรือ่ งรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน โดยกลุ่มผูท้ ม่ี รี ายได้ทม่ี กี ารลงทุนสูง
เรียงจากมากไปน้อย คือ มากกว่า 75,000, 45,001 - 60,000, 30,001 - 45,000 ตามลาดับ
ด้านระดับความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการเงิน ที่ส่ งผลต่อการลงทุนเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ มี
ความรูค้ วามเข้าใจรูปแบบและที่มาของผลตอบแทนของสินทรัพย์แต่ละประเภท, คิดว่าการครอบครอง
สินทรัพย์หลากหลายประเภทเป็ นการกระจายความเสีย่ งทีด่ ี ตามลาดับ
9. ปั จจัยทีม่ ผี ลกับการเลือกลงทุนในสกุลเงินดิจติ อลหรือ Cryptocurrency
ด้านปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เรื่องเพศ โดยเพศชายมีการลงทุนมากกว่าเพศหญิง เรื่องอายุ โดย
ช่ ว งอายุท่ีม ีก ารลงทุ น สูง เรีย งจากมากไปน้ อ ยคือ 20 - 30 ปี , 51 - 60 ปี , 41 - 50 ปี , 61 ปี ข้นึ ไป
ตามลาดับ เรื่องภูมภิ าคทีอ่ ยู่อาศัย โดยภาคทีม่ กี ารลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อยคือ ภาคกลาง, ภาคใต้,
ภาคเหนือ, ภาคตะวันออก ตามลาดับ เรือ่ งการศึกษาด้านการเงิน โดยกลุ่มทีม่ กี ารศึกษาด้านการเงินที่ม ี
การลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้ อย คือ ได้อ บรมเรื่อ งการเงินเป็ นการเฉพาะและมีใบอนุ ญาตแนะนา
เกี่ยวกับการเงินการลงทุนและมีการศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน , จบ
การศึกษาด้านการเงินและมีใบอนุ ญาตแนะนาเกี่ยวกับการเงินการลงทุนและมีการศึกษาการลงทุนด้วย
ตนเอง, จบการศึกษาด้านการเงินและมีการศึกษาการลงทุนด้ว ยตนเอง, มีการศึกษาการลงทุ นด้ว ย
ตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน , จบการศึกษาด้านการเงิน , ได้อบรมเรื่องการเงินเป็ นการ
เฉพาะและมีก ารศึก ษาการลงทุนด้ว ยตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน , จบการศึกษาด้าน
การเงินและมีใบอนุญาตแนะนาเกีย่ วกับการเงินการลงทุน, ไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน ตามลาดับ
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ด้านระดับความรูค้ วามเข้าใจเรื่องการเงิน ทีส่ ่งผลต่อการลงทุน คือ มักจะติดตามข่าวสาร ศึกษา
หาความรูเ้ กีย่ วกับการออมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
10. ปั จจัยทีม่ ผี ลกับการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกอื่น เพื่อเก็งกาไร
ด้านปั จจัยส่วนบุคคล คือ เรื่องการศึกษาด้านการเงิน โดยกลุ่มทีม่ กี ารศึกษาด้านการเงินทีม่ กี าร
ลงทุนสูงเรียงจากมากไปน้อย คือ ได้อบรมเรื่องการเงินเป็ นการเฉพาะและมีใบอนุ ญาตแนะนาเกี่ยวกับ
การเงินการลงทุนและมีการศึกษาการลงทุนด้วยตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน , จบการศึกษา
ด้านการเงินและมีการศึกษาการลงทุนด้วยตนเอง, จบการศึกษาด้านการเงิน, มีการศึกษาการลงทุนด้วย
ตนเองและไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน, ไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงิน ตามลาดับ
ด้านระดับความรูค้ วามเข้าใจเรือ่ งการเงิน ทีส่ ่งผลต่อการลงทุนเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ มักจะ
ติด ตามข่า วสาร ศึก ษาหาความรู้เ กี่ย วกับ การออมการลงทุ น อย่า งต่ อ เนื่ อ ง, คิด ว่ า การครอบครอง
สินทรัพย์หลากหลายประเภทเป็ นการกระจายความเสีย่ งทีด่ ี ตามลาดับ
อภิ ปรายผลการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 งานวิจยั นี้พบกว่าปั จจัยส่วนบุคคลในหัวข้อ เพศ, อายุ, รายได้ ทีแ่ ตกต่างกันมีผล
ในการเลือกออมหรือลงทุนในสินทรัพย์แตกต่างกัน ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กนกวรรณ ศรีนวล
(2558) ซึง่ พบว่า เพศ, อายุ, รายได้ ทีแ่ ตกต่างกันมีผลในการเลือกออมหรือลงทุนในสินทรัพย์ไม่แตกต่าง
กัน ทัง้ นี้เนื่องมาจากกลุ่มทีใ่ ช้ในการศึกษาไม่เหมือนกัน ซึง่ งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่ม
ตัวอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จึงทาให้มพี ฤติกรรมการเลือกออมหรือลงทุนทีแ่ ตกต่างกัน
ปั จจัยส่ ว นบุค คลในหัว ข้อ อาชีพ ที่แตกต่ างกันมีผ ลในการเลือ กออมหรือ ลงทุนในสินทรัพย์
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั กนกวรรณ ศรีนวล (2558)
ปั จจัยส่วนบุคคลในหัว ข้อ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันมีผ ลในการเลือกออมหรือลงทุ นใน
สินทรัพย์แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั รวีพรรณ อุตรินทร์, รัชนีกร บวรชาติ, กานต์มณี การินทร์
(2562)
สมมติฐานที่ 2 งานวิจยั นี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การ
ลงทุ น อยู่ ใ นระดับ ปานกลาง ในหัว ข้อ มีค วามรู้ค วามเข้า ใจเรื่อ งมู ล ค่ า เงิน ตามกาลเวลา และ มี
ความสามารถคานวณเรือ่ งมูลค่าเงินตามกาลเวลา เงินเฟ้ อได้ ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กานต์พชิ
ชา กองคนขวา, ปริยานุ ช คาถาเครือ, นววิช ชูยม้ิ , อภิวฒ
ั น์ ทูลมาก, เทพณรงค์ สินรา, เจษฎา สาระ
(2564) ทีพ่ บว่ากลุ่มตัวอย่าง มีระดับความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน การลงทุนอยู่ในระดับต่ า ทัง้ นี้
เนื่องจากกลุ่มทีใ่ ช้ในการศึกษาไม่เหมือนกัน ซึง่ งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะกลุ่มเกษตรกร จึง
ทาให้มรี ะดับความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเงินทีแ่ ตกต่าง
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ข้อเสนอแนะงานวิ จยั
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้
งานวิจยั นี้สามารถเป็ นข้อมูลให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือ สินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น
ธนาคาร, บริษัทหลัก ทรัพ ย์จดั การกองทุน , บริษัทหลักทรัพย์, บริษัทประกันชีว ิต , บริษัทจาหน่ า ย
อสังหาริม ทรัพ ย์, โบรคเกอร์แ ลกเปลี่ย นสกุ ล เงินดิจ ิต อล นาข้อ มูล ไปใช้ป ระโยชน์ ใ นการออกแบบ
แผนการออมเงินหรือผลิตภัณฑ์การลงทุนใหม่ หรือเจาะกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ
เพื่อเป็ นการเพิม่ กลุ่มลูกค้า โดยแบ่งเป็ นหน่วยงานต่างๆดังนี้
1.1 กลุ่มธนาคารซึง่ มีผลิตภัณฑ์ ดังนี้
เงินฝากประจา ควรนาเสนอผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าเพศหญิง หรือ ผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ น ภาคตะวันออก,
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ เป็ นต้น
ตราสารหนี้, พันธบัต รรัฐบาล, หุ้นกู้บริษัทเอกชน ควรนาเสนอผลิต ภัณฑ์ กลุ่ มลูกค้า อาชีพ
พนักงานบริษทั เอกชน, รับราชการ, ธุรกิจส่วนตัว เป็ นต้น
สลากออมทรัพย์ ควรนาเสนอผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าเพศหญิง
สินเชื่อเพื่อทีอ่ ยูอ่ าศัย ควรนาเสนอผลิตภัณฑ์ กลุ่มคนวัยทางานทีม่ ชี ่วงอายุ 41 - 50 ปี หรือช่วง
เริม่ ทางานคือช่วงอายุ 20 - 30 ปี หรือกลุ่มทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มากกว่า 75,000 บาท, ช่วง 45,001
- 60,000 บาท, ช่วง 30,001 - 45,000 บาท ตามลาดับ หรือกลุ่มผูท้ ป่ี ั จจุบนั มีหนี้สนิ ระยะยาว, และกลุ่ม
ทีย่ งั ไม่เคยมีหนี้สนิ
1.2 กลุ่มบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนซึง่ มีผลิตภัณฑ์ ดังนี้
กองทุนทัวไป
่ ควรนาเสนอผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าที่มอี าชีพพนักงานบริษัทเอกชน, พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ, รับราชการ เป็ นตัน หรือกลุ่มทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มากกว่า 75,000 บาท, ช่วง 30,001 45,000 บาท, ช่วง 45,001 - 60,000 บาท ตามลาดับ
กองทุ น ที่ม ีส ิท ธิป ระโยชน์ ท างภาษี ควรน าเสนอผลิต ภัณ ฑ์ กลุ่ ม ลูก ค้า ที่ม ีอ าชีพ พนั ก งาน
บริษัทเอกชน, รับราชการ, ธุ รกิจส่ ว นตัว เป็ นตัน หรือ กลุ่ มที่มรี ะดับการศึกษา สูงกว่าปริญ ญาตรี,
ปริญญาตรี ตามลาดับ หรือกลุ่มทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มากกว่า 75,000 บาท, ช่วง 30,001 - 45,000
บาท, ช่วง 45,001 - 60,000 บาท ตามลาดับ หรือกลุ่มผูท้ ป่ี ั จจุบนั มีหนี้สนิ ระยะยาว, และกลุ่มทีย่ งั ไม่เคย
มีหนี้สนิ
1.3 กลุ่มบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ มีผลิตภัณฑ์ คือ
ตราสารทุน, หุน้ ควรนาเสนอผลิตภัณฑ์กลุ่มลูกค้าเพศชาย หรือ กลุ่มลูกค้าทีม่ อี าชีพพนักงาน
บริษทั เอกชน, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ธุรกิจส่วนตัว เป็ นตัน หรือกลุ่มที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
75,000 บาท, ช่วง 30,001 - 45,000 บาท, ช่วง 45,001 - 60,000 บาท ตามลาดับ
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1.4 กลุ่มบริษทั ประกันชีวติ ซึง่ มีผลิตภัณฑ์ คือ
ประกันชีว ิต ควรนาเสนอผลิต ภัณฑ์กลุ่ มลูกค้าเพศหญิง หรือ กลุ่ มลูกค้าที่มอี าชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน, รับราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็ นตัน หรือกลุ่มที่มรี ายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า
75,000 บาท, ช่วง 45,001 - 60,000 บาท, ช่วง 30,001 - 45,000 บาท ตามลาดับ
1.5 กลุ่มบริษทั จาหน่ายอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ มีผลิตภัณฑ์ คือ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้าน, คอนโดมิเนียม ควรนาเสนอผลิตภัณฑ์ กลุ่มคนวัยทางานทีม่ ชี ่วงอายุ
41 - 50 ปี หรือช่วงเริม่ ทางานคือช่วงอายุ 20 - 30 ปี หรือกลุ่มทีม่ รี ายได้เฉลีย่ ต่อเดือน มากกว่า 75,000
บาท, ช่วง 45,001 - 60,000 บาท, ช่วง 30,001 - 45,000 บาท ตามลาดับ หรือกลุ่มผูท้ ป่ี ั จจุบนั มีหนี้สนิ
ระยะยาว, และกลุ่มทีย่ งั ไม่เคยมีหนี้สนิ
1.6 กลุ่มโบรคเกอร์แลกเปลีย่ นสกุลเงินดิจติ อลซึง่ มีผลิตภัณฑ์ คือ
สกุลเงินดิจติ อลหรือ Cryptocurrency ควรนาเสนอผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้าที่มอี ายุ 20 - 30 ปี ,
ช่วง 51 - 60 ปี , ช่วง 41 - 50 ปี เป็ นต้น หรือกลุ่มผูท้ อ่ี าศัยอยูใ่ น ภาคกลาง, ภาคใต้, ภาคเหนือ เป็ นต้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป
การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเสริมปั จจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการออมเงินหรือการลงทุน เช่น สถานภาพ,
การยอมรับความเสีย่ ง, ปริมาณค่าใช่จา่ ยส่วนบุคคล หรือ เปลีย่ นกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั เป็ นกลุ่มอื่นๆ เช่น
กลุ่มวัยเกษียณ เป็ นต้น
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