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 ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพื่อ ศึกษาจํานวนเงินออม รูปแบบ วัตถุประสงคใน

การออม และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย โดยเปน

การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research) ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research method) 

ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 345 ตัวอยาง 

และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติข้ันพื้นฐาน และการ

ทดสอบหาปจจัยที่มีผลตอการออมใชการวิเคราะหถดถอยเชิงซอน (Multiple Regression)  

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการออม พบวา สวนใหญเจาหนาที่การตลาดออมเงินนอยกวา 

10,000 บาทตอเดือน สวนใหญออมในสถาบันการเงินในรูปแบบผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ และมี

วัตถุประสงคในการออมเพื่อไวใชในยามชราภาพ หรือเจ็บปวยมากที่สุด ผลการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

การออม พบวา ตัวแปรอิสระที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ มี 5 ตัวแปร ไดแก สถานภาพการสมรส หยาราง/หมาย/แยกทาง มีผลตอการออม

ของเจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยในทางบวก ระดับการศึกษามีผลตอการออมของเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพยในทางบวก รายไดตอเดือนมีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยในทางบวกโดยที่มีคาความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม (Marginal Propensity to 

Save: MPS) เทากับ 0.604 รายจายตอเดือนมีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย

ในทางลบ และหนี้สินตอเดือนมีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยในทางลบ 

ในขณะที่การศึกษาถึงปญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 

ทางดานรายได สวนใหญมีปญหารายไดไมสม่ําเสมอ ปญหาทางดานรายจายสวนใหญมีปญหาราคา

สินคาแพงขึ้น และอุปสรรคทางดานการออมสวนใหญมีปญหาการออมไมสม่ําเสมอ อันเนื่องมาจากมี

รายไดที่ไมสม่ําเสมอและราคาสินคาแพงขึ้น 
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 In this instruction, the researcher has aims for study about the amount of savings, 

saving forms, the purpose of saving, and the factors that affect savings of Marketing Officer 

Securities. This study was quantitative (Quantitative research), using survey research 

(Survey research method), and sample questionnaire survey of 345 examples by self-

processing program. The statistics for data analysis is statistic fundamental and testing of 

factors affecting savings with complex regression analysis.  

 The study found that savings behavior of almost marketing staff save money just 

less than 10,000 Bath per month and savings in financial institutions in a broad range of 

financial products for the purpose of saving for retirement or illness the most. The study 

found that the factors that affect savings, independent variables affecting saving of 

Marketing Officer Securities have 5 variable. First, status: married and divorced/separated 

that affects savings of Marketing Officer Securities in positive. Second, education level that 

affects savings of Marketing Officer Securities in positive. Third, monthly income that affects 

savings of Marketing Officer Securities in a positive and Marginal Propensity to Save (MPS) 

was 0.604. Fourth, expenditure per month that affects savings of Marketing Officer 

Securities in a negative. At last, debt-to-month that affects savings of Marketing Officer 

Securities in a negative. While the study of the problem and trouble about the savings of 

Marketing Officer Securities in term of revenue, most problems occur from monthly income 

is not consistent. Goods are more expensive affect to the higher expenditure and barriers in 

savings are not savings regularly; irregular income and cost more expensive. 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธเร่ือง “พฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาด

บริษัทหลักทรัพย” สามารถสําเร็จสมบูรณไดดวยดี โดยไดรับความชวยเหลือและความกรุณาในการให

คําแนะนําอยางดียิ่ง จากรองศาสตราจารย ดร.ออทิพย ราษฎรนิยม ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาที่ได

ประสิทธิ์ประสาทความรู และชี้แนะแนวทางใหคําปรึกษาทั้งในดานวิชาการ และการปฏิบัติงานวิจัย

ใหแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาในการทําวิจัย ตลอดจนใหความกรุณาในการแกไขขอบกพรองตางๆ 

เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น  

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ และทานอาจารย 

ดร. จิรวัฒน เจริญสถาพรกุล ที่ไดกรุณาเปนคณะกรรมการสอบสารนิพนธ 5 บท และใหคําแนะนํา

เพื่อใหงานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานใน สํานักวิชาเศรษฐศาสตรและนโยบาย

สาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดอบรมส่ังสอนวิชาความรูที่เปนประโยชนอยางยิ่ง 

 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งขอมูลจากการตอบแบบสอบถามที่ได เปนประโยชนตอการศึกษาคนควาของผูวิจัย

เปนอยางมาก 

 ผูวิจัยขอขอบคุณเพื่อนๆ ทุกทานที่ไมไดระบุนามทั้งหมดที่ไดใหความรวมมือและชวยเหลือ

จนทําใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ผูวิจัยไดขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแมและครอบครัวที่เปนกําลังใจและใหการ

สนับสนุนเปนอยางดี ตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาของผูวิจัยตลอดมา หาก

งานวิจัยครั้งนี้มีขอผิดพลาดประการใดผูวิจัยกราบขออภัยมา ณ. ที่นี้ดวย 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา เงินทุนจึงเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ และ

ทําใหเกิดความเจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดยที่แหลงเงินทุนที่ใชในการพัฒนาประเทศมาจาก 2 แหลง

สําคัญ คือ เงินออมภายในประเทศ ซึ่งประกอบดวย การออมจากภาคธุรกิจ ภาคครัวเรือน ภาครัฐบาล 

ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคสถาบันการเงิน และแหลงเงินทุนจากตางประเทศ หรือเงินออมของภาค

ตางประเทศ ซึ่งประกอบดวยเงินกู เงินชวยเหลือ เงินลงทุนจากตางประเทศ และเงินอ่ืนๆ  หากการ

พัฒนาประเทศตองพึ่งพาเงินทุนจากตางประเทศจะสงผลกระทบตอการเพิ่มข้ึนของหนี้ตางประเทศซึ่งจะ

ทําใหมีผลกระทบตอเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจได อยางเชนวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 ที่ผาน

มา ดังนั้น ในการพัฒนาประเทศจึงตองใหเกิดการพัฒนาควบคูไปกับการสรางเสถียรภาพของระบบ

เศรษฐกิจนั้น ดวยการพยายามระดมเงินออมในประเทศ ซึ่งการระดมเงินออมในประเทศนั้นรัฐบาล

จําเปนจะตองดําเนินการอยางจริงจัง เพื่อใหบรรลุเปาหมายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและการพัฒนา

ประเทศ (สถาบันนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.). 2547:  1)  
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ภาพประกอบ 1 การออมและการลงทนุในประเทศไทย 

 ที่มา: สํานกันโยบายการออมและการลงทนุ สํานกังานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
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 การออมของประเทศไทยจะประกอบไปดวย การออมภาครัฐบาล และการออมภาคเอกชน

จากการประมาณการ การออมของประเทศไทยตั้งแตป พ.ศ. 2542 พบวาอยูในระดับที่ต่ํากวาการ

ลงทุนจนกระทั่งถึงป พ.ศ. 2548 การลงทุนเริ่มตํ่ากวาการออมและเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในป พ.ศ. 2550 ใน

สวนของการออมภาคครัวเรือน อยูในขั้นติดลบ ตั้งแต ป พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2545 และหลังจากนั้นเริ่ม

เพิ่มสูงขึ้น และสูงขึ้นมากกวาการลงทุนในป พ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2550 ซึ่งจากขอมูลของสํานักนโยบาย

การออม และการลงทุน กระทรวงการคลัง ตามภาพประกอบ 1 จะเห็นวา การออมภาคครัวเรือนของ

ไทย มีความผันผวนเปนอยางมากซึ่งแสดงใหเห็นวาการออมมีความไมแนนอนและยังอยูในระดับที่ต่ํา

อยูมาก ถาหากไมมีความจริงจังในเรื่องการระดมเงินออมก็อาจจะทําใหแหลงเงินทุนในประเทศมีไม

เพียงพอตอการลงทุนได จากภาวการณดังกลาวจะเห็นวาประเทศไทย จําเปนที่จะตองระดมเงินออม

ภายในประเทศใหเพียงพอแกการลงทุน และเพื่อปองกันการเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจดังเชนที่ผาน

มา การระดมเงินออมสามารถทําไดทั้งจากการออมของภาคเอกชน และการออมของภาครัฐบาล ดังที่

ไดกลาวมาแลวขางตน  

 

ตาราง 1 จํานวนผูมงีานทําจําแนกตามอตุสาหกรรม พ.ศ. 2553  
 หนวย: พนัคน 

อุตสาหกรรม จํานวนคน รอยละ 
 รวม  37,706.30 100.00 

  1. ภาคเกษตรกรรม  14,692.50 39.00 
       1.1 เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 14,228.30 37.70 

       1.2 การประมง 464.20 1.20 

 2. นอกภาคเกษตรกรรม 23,013.80 61.00 
       2.1 การขายสง การขายปลีก การซอมยานยนตและของใช 6,047.60 16.00 

       2.2 การผลิต 5,373.90 14.30 

       2.3 โรงแรม และภัตตาคาร 2,592.90 6.90 

       2.4 การกอสราง  2,303.00 6.10 

       2.5 การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ 1,348.70 3.60 

       2.6 การขนสง สถานที่เก็บสินคา และคมนาคม 1,140.80 3.00 

       2.7 การศึกษา 1,132.70 3.00 

       2.8 กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอืน่ๆ 837.60 2.20 
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ตาราง 1 (ตอ)   
หนวย: พนัคน 

อุตสาหกรรม จํานวนคน รอยละ 

       2.9 กิจกรรมดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกจิกรรมทางธุรกิจ 744.10 2.00 

       2.10 งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห 698.90 1.90 

       2.11 การเปนตัวกลางทางการเงนิ 375.30 1.00 

       2.12 ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 237.70 0.60 

       2.13 การไฟฟา กาซ และการประปา 102.20 0.30 

       2.14 การทําเหมืองแร และเหมืองหนิ 51.20 0.10 

       2.15 ไมทราบ 25.00 0.10 

       2.16 องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่นๆ  

               และสมาชกิ 2.30 0.00 

 

 ที่มา:  สํานกังานสถิติแหงชาติ (2553) การสํารวจสภาวะการทาํงานของประชากร  พ.ศ. 2553. 

 

 การออมที่มากที่สุดจะมาจากการออมภาคเอกชน (สํานักนโยบายการออม และการลงทุน 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง. ออนไลน) ซึ่งประกอบไปดวย การออมภาคครัวเรือน และการออมภาค

ธุรกิจ ผูมีงานทําที่จําแนกตามอุตสาหกรรมตางๆ ตามตารางขางตนนั้นคือผูที่มีรายไดจากการทํางาน

ในอุตสาหกรรมตางๆ และเปนผูที่มีแนวโนมวาจะออมเงินเนื่องจากมีรายไดจากการประกอบอาชีพ ซึ่ง

ถือวาการออมนี้เปนสวนหนึ่งของการออมภาคครัวเรือน และจากขอมูลในตาราง ผูที่ประกอบอาชีพใน

อุตสาหกรรมการเปนตัวกลางทางการเงิน (สถาบันการเงิน) นั้นถึงแมวามีประชากรเพียง 375,300 คน 

หรือคิดเปนรอยละ 1 ของผูมีงานทําทั้งหมด แตเนื่องจากผูที่มีงานทําอยูในสถาบันการเงินจะมีสวน

สําคัญในการออมและเปนสวนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจเนื่องจากวาผูที่ทํางานในสถาบันการเงินไมวา

จะเปนธนาคารตางๆ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย ลวนแลวแตเปนผูที่มีความรูเร่ืองการออมและการ

ลงทุนมากกวาผูที่ทํางานในอุตสาหกรรมอื่นๆ การที่บุคคลที่ทํางานอยูในสถาบันการเงินมีความรูความ

เขาใจในการออมและการลงทุนนั้นก็จะทําใหมีแนวโนมในการออมเงินมากกวาผูที่ทํางานใน

อุตสาหกรรมอื่นๆ โดยเฉพาะแหลงเงินออมที่มีความสําคัญอีกแหลงหนึ่งก็คือแหลงเงินออมภาค

ครัวเรือนจากเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย เนื่องจากเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยถือ

เปนสวนหนึ่งของผูที่ทํางานในสถาบันการเงินและมีประชากรอยูจํานวน 6,187 คน จากบริษัท

หลักทรัพยทั้งสิ้น 35 บริษัท และจากที่ภาวะเศรษฐกิจจะมีลักษณะที่ข้ึนลงในแบบที่เรียกวา มีความผันผวน 
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ก็คือหมายความวามีความเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ดังนั้นภาวการณข้ึนลงของดัชนีหลักทรัพยจึงมี

ความผันผวนดวยเชนกัน ซึ่งจากขอมูลของมูลคาการซื้อขายในชวง 10 ป (SETSMART. 2553: 

ออนไลน) ที่ผานมาพบวามูลคาการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนมากมายมหาศาล และเพิ่มข้ึนอยาง

ตอเนื่องทุกๆ ป จึงทําใหเจาหนาที่การตลาดที่ปฏิบัติหนาที่ใหคําแนะนําการซื้อขายแกผูลงทุนในบริษัท

หลักทรัพยตางๆ มีรายไดคอนขางสูง ในป 2553 เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย มีรายได

โดยประมาณ 738,437.05 บาทตอป และ 61,536.42 บาท ตอคนตอป ซึ่งเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยทุกคนมีโอกาสที่จะทํารายไดที่สูงเทานี้เทาๆ กัน และในขณะเดียวกันรายไดที่ไดมานั้นจะมี

ความไมแนนอนสูงตามภาวะเศรษฐกิจและดัชนีตลาดหลักทรัพยดวยเชนกัน 

 

ตาราง 2 มูลคาการซื้อขายหลักทรัพยและรายไดของเจาหนาทีก่ารตลาดยอนหลัง 10 ป  
หนวย : ลานบาท 

      คาตอบแทนเจาหนาที ่
ป มูลคาการซ้ือขาย รายได บล.**(ตอป)  การตลาด (ตอป) 
    25%ของ Vo 27.50% ของรายได บล.** 

2542 1,609,787.16 4,024.47 1,106.73 

2543 923,696.83 2,309.24 635.04 

2544 1,579,750.61 3,949.38 1,086.08 

2545 2,061,642.12 5,154.11 1,417.38 

2546 4,700,472.95 11,751.18 3,231.58 

2547 5,058,619.98 12,646.55 3,477.80 

2548 4,067,180.98 10,167.95 2,796.19 

2549 3,983,675.78 9,959.19 2,738.78 

2550 4,271,819.92 10,679.55 2,936.88 

2551 3,981,230.00 9,953.08 2,737.10 

2552 4,428,979.19 11,072.45 3,044.92 

2553 6,645,400.66 17,584.87 4,835.84 

 

 ที่มา: SETSMART. ออนไลน สบืคนเม่ือ 10 ธันวาคม 2553.   

 

** บล. คือบริษัทหลักทรัพย 
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 ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่ปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่การตลาด เนื่องจากวาเจาหนาที่

การตลาดที่ปฏิบัติหนาที่ในสังกัดของบริษัทหลักทรัพยตางๆ นั้นตองไดรับการการขึ้นทะเบียนอนุญาต

ใหปฏิบัติหนาที่ติดตอกับผูลงทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยที่ปฏิบัติหนาที่ ประเภท ข. โดยเฉพาะอยางยิ่ง

รายไดของเจาหนาที่การตลาดจะอยูภายใตประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การจาย

ผลตอบแทนใหแกผูติดตอกับผูลงทุน ผูจัดการสาขา และหัวหนาทีมการตลาดของสมาชิก พ.ศ. 2553 

ซึ่งจะกําหนดอัตราการจายผลตอบแทนใหเจาหนาที่การตลาดไวใหอยางชัดเจน  

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ทั้งที่เปนลักษณะ

ของ จํานวนเงินออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคของการออม 

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 

 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1.  ไดทราบถึงพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ทั้งที่เปนลักษณะ

ของ จํานวนเงินออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคของการออม 

 2.  ไดทราบถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย   

 3.  เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่จะนําไป

กําหนดแนวทางในการสงเสริมการออมในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมกับกลุมประชากร 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยทั้งหมด 6,187 คน ใน

บริษัทหลักทรัพยจํานวน 35 บริษัท 

  
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  การเลือกตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการ

สุมจากบริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนเจาหนาที่การตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรกมาเปนตัวแทนประชากร

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย เนื่องจากเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยเปนอาชีพที่มี

ลักษณะเหมือนกันทุกประการ คือการอยูภายใตการกํากับดูแลจาก กลต. และ ตลท. เหมือนกัน ผูวิจัย
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ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชสูตร Yamane และกําหนดความเชื่อมั่นที่ 

รอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกิน รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 345 ตัวอยาง หลังจากนั้นใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบบังเอิญ หรือตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) 

เก็บขอมูลจากตัวอยางจนครบถวน 345 ตัวอยาง โดยอาศัยความสะดวกของผูวิจัย ในการสุมตัวอยาง 

กําหนดจํานวนตัวอยางบริษัทละ 70 ตัวอยาง 

  
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 1. พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ในเรื่องของ จํานวน

เงินออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคของการออม 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ไดแก 

  1.1  จํานวนเงนิออม คือจํานวนเงินโดยเฉลี่ยทีเ่จาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยจะ

เก็บออมไวในแตละเดือน 

  1.2  รูปแบบการออม ของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพย ซึง่จะแบงออกเปน 2 

กลุม ไดแก 

   1.2.1  การออมในสถาบันการเงนิ 

    1) เงินฝากธนาคาร 

    2) ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย 

    3) หุนกู 

    4) ซื้อกองทุนตางๆ  

    5) ซื้อกรมธรรมประกันชวีิต 

    6) พันธบัตรรัฐบาล 

    7) สลากออมสิน, สลาก ธกส. 

   1.2.2 การออมในรูปของสินทรัพย (ที่ไมใชสถาบนัการเงนิ) 

  1.3 วัตถุประสงคในการออมของเจาหนาทีก่ารตลาดบริษัทหลักทรัพย 

 
 2. ปจจยัที่มผีลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 
  2.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพย จาํแนกเปน  

    2.1.1 ปจจัยสวนบุคคล 

    1) เพศ 

    2) อาย ุ    
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    3) สถานภาพสมรส 

    4) ระดับการศึกษา 

    5) จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

   2.1.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ  

    1) อายุงาน  

    2) รายไดตอเดือน 

    3) รายจายตอเดือน 

    4) หนี้สินตอเดือน 

  2.2 ตัวแปรตาม คือ จํานวนเงินออม 

  2.3 การแสดงความสัมพันธของตัวแปรการออมของเจาหนา 

 ที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย กับปจจัยตางๆ ที่กําหนดไว โดยการนําเอาสมการถดถอย

พหุคูณ เชิงเสนตรง (Multiple Linear Regression) มาวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางตัวแปร ซึ่ง

สามารถกําหนดเปนสมการการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ไดดังนี้ 

 

eXaXaXaXaXaXaXaXaXaaS ++++++++++= 9988776655443322110  
 

 โดยที่  S   = การออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยในรูปของตัวเงนิ (บาท) 

  1X      = เพศ 

  2X     = อาย ุ

  3X     = สถานภาพการสมรส 

  4X    = ระดับการศึกษา 

  5X     = จํานวนสมาชกิในครอบครัว 

  6X     =  อายุงาน 

  7X     = รายไดตอเดือน 

  8X     =  รายจายตอเดือน 

  9X     =  หนี้สินตอเดือน 

      9210 ,....,,, aaaa  = พารามิเตอร 

  e        = คาความคลาดเคลื่อน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. พฤติกรรมการออม หมายถึง การแสดงออกของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 

เกี่ยวกับการเก็บออมรายไดสวนที่เหลือจากการหักรายจายรวมทั้งหนี้สินในแตละเดือนซึ่งแตละคนจะ

กําหนดจํานวนเงินที่ออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคของการออมตามลักษณะนิสัยของแตละ

บุคคล ซึ่งประกอบดวย  

  1.1  จํานวนเงินออม หมายถึง จํานวนเงินออมที่เปนเงินบาท ที่เจาหนาที่การตลาดนํา

เงินรายไดสวนที่เหลือจากการหักรายจายรวมทั้งหนี้สินในแตละเดือน นํามาเก็บไวในรูปแบบ และ

วัตถุประสงคของการออม ตามลักษณะนิสัยของแตละคน 

  1.2  รูปแบบการออม หมายถึง การที่เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย นําเงินออม

มาเก็บไวในรูปแบบที่เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน คือ การที่เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยนําเงิน

ออมมาเก็บไวกับสถาบันการเงินในรูปแบบตางๆ ดังนี้ ฝากเงินกับธนาคาร  กรมธรรมประกันชีวิต  

กองทุนประกันสังคม ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย ตั๋วสัญญาใชเงิน พันธบัตรรัฐบาล ซื้อตราสารหนี้ หรือ

เก็บออมไวในรูปแบบที่ไมเกี่ยวของกับสถาบันการเงิน อยางเชน การเก็บออมในสินทรัพยตางๆ ที่ไม

เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน 

  1.3  วัตถุประสงคของการออม หมายถึง การออมเงินไวสําหรับอนาคต 

เพื่อวัตถุประสงคตางๆ ดงันี ้ เพื่อใชในยามชราภาพ หรือเจ็บปวย เพื่อรับสิทธิประโยชนจากการออม 

เพื่อเปนทนุในการประกอบอาชีพ เพื่อหวงัผลตอบแทน เพื่อการศึกษา และเพื่อซ้ือสินทรัพย 

 2.  อายุงาน หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตที่เขาทํางานจนถึง ณ. เวลาปจจุบัน 

 3.  รายไดตอเดือน หมายถึง รายไดรวมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ที่อยูใน

รูปของตัวเงิน ซึ่งประกอบไปดวย รายไดประจําซึ่งก็คือเงินเดือน รายไดจากคาคอมมิชช่ัน รายไดจาก

ทรัพยสิน รวมถึงรายไดอ่ืนๆ ที่ไดรับในแตละเดือน 

 4.  รายจายตอเดือน หมายถึง รายจายรวมซึ่งเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ไดใช

จายเงินสวนที่เปนรายไดตอเดือนของตนเองเพื่อการอุปโภคบริโภค และเพื่อการเลี้ยงดูผูที่อยูใน

อุปการะ 

 5.  หนี้สินตอเดือน หมายถึง ปริมาณหนี้สินคางชําระรวม ที่เจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยใชเงินสวนที่เปนรายไดตอเดือนของตนเองชําระคืนใหกับแหลงเงินกูในแตละเดือน ไดแก 

การกูยืมจากสถาบันการเงินที่ไมไดกูเพื่อสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย การเบิกเงินเกินบัญชี และ

การกูยืมเงินนอกระบบที่ไมทําสัญญาตามกฎหมาย  

 6.  จํานวนสมาชิกในครอบครัว หมายถึง จํานวนผูที่อาศัยอยูในครอบครัวเดียวกับกลุม

ตัวอยาง ไดแก พอ แม และบุตร ซึ่งมีฐานะเปนผูที่อยูในอุปถัมภทางการเงินของกลุมตัวอยาง  
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 7.  เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย หมายถึง พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัท

หลักทรัพยตางๆ ในตําแหนงเจาหนาที่การตลาด ซึ่งผูที่จะมาปฏิบัติงานในตําแหนงเจาหนาที่การตลาด

ในบริษัทหลักทรัพยไดตองไดรับการขึ้นทะเบียนการเปนผูติดตอกับผูลงทุนตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยที่

ปฏิบัติหนาที่ ประเภท ข. 

  

ขอตกลงเบื้องตน 
 ในการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับรายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน รวมทั้ง

พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย  ผูวิจัยจะศึกษาขอมูลที่เกิดขึ้นในรอบ

ระยะเวลา 6 เดือน เนื่องจากรายไดของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีความไมแนนอนสูง 

ดังนั้นจึงกําหนดขึ้นมาเพื่อเปนขอบเขตของการคํานวณรายไดของตนเองเพื่อใชในการตอบใน

แบบสอบถาม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท
หลักทรัพย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคดิในการวิจยัพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท 

                หลักทรัพย ในเรื่องของ จาํนวนเงินออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคในการออม  

                โดยวิเคราะหจากขอมูลสวนบคุคล และขอมูลทางเศรษฐกจิและสังคม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมการออม จําแนกเปน 

     - จํานวนเงินออม  

      - รูปแบบการออม 

    -วัตถุประสงคของการออม  

ขอมูลสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- จํานวนสมาชกิใน

ครอบครัว 

ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 

- อายุงาน 

- รายไดตอเดือน 

- รายจายตอเดือน 

- หนี้สินตอเดือน 
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 2. กรอบแนวคิดในการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท
หลักทรัพย  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ และตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิดในการ 

          วิจัยปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอิสระ 
ขอมูลทัว่ไปของเจาหนาที่การตลาด
บริษัทหลักทรัพย 
 ปจจัยสวนบคุคล 
 - เพศ 

 - อาย ุ

 - สถานภาพการสมรส 

 - ระดับการศึกษา 

 - จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสงัคม 

- อายงุาน 

 - รายไดตอเดือน 

- รายจายตอเดือน 

 - หนี้สินตอเดอืน 

  

ตัวแปรตาม 
จํานวนเงนิออม 
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สมมติฐานในการวิจัย 
 1.  เพศชาย มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรพัยในทางบวก 

 2.  อายุ มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพยในทางบวก 

 3. สถานภาพหยารางมีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพยในทางบวก 

 4.  ระดับการศึกษามีผลตอการออมของเจาหนาทีก่ารตลาดบริษัทหลักทรัพยในทางบวก 

 5.  จํานวนสมาชกิในครอบครัวมีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรพัย

ในทางลบ 

 6.  อายุงาน มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรพัยในทางบวก  

 7.  รายไดตอเดือนมีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพยในทางบวก 

 8.  รายจายตอเดอืนมมีีผลตอการออมของเจาหนาทีก่ารตลาดบริษทัหลกัทรัพยในทางลบ 

 9.  หนี้สินตอเดือนมีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพยในทางลบ  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีหัวขอดังตอไปนี้ 

 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 

 2.  สมมติฐานทางทฤษฎีรายได 

 3.  ทฤษฎีการบริโภค 

 4.  การออมของระบบเศรษฐกิจไทย 

  4.1  โครงสรางระบบการออมของประเทศไทย 

  4.2  รูปแบบการออมที่เกีย่วของกับสถาบนัการเงิน 

  4.3  รูปแบบการออมที่เกีย่วของกับสินทรัพยทีไ่มใชสถาบันการเงนิ 

 5.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 

   

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการออม 
 ผูมีเงินออม หมายถึง ผูเปนเจาของเงินที่ยอมใหผูประกอบการนําไปใชเปนทุนดําเนินธุรกิจ

โดยไดรับผลตอบแทนในรูปแบบตางๆ ผูเปนเจาของมีทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ทั้งหมดเปนผูที่มี

เงินสวนเกินเหลืออยูจากการประกอบธุรกิจ ผูมีเงินออมยอมมองหาโอกาสของการลงทุนเพื่อใหเกิด

ความงอกเงยของเงินออม หากไมมีชองทางที่ดีในการทําธุรกิจก็มักจะพึ่งพาสถาบันการเงินดวยการ

นําไปฝากโดยคาดหวังวาจะไดรับทั้งผลตอบแทนและความปลอดภัย ซึ่งผลตอบแทนที่ไดรับก็คืออัตรา

ดอกเบี้ย การซื้อตราสารทางการเงินก็ไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยหรือเงินปนผลขึ้นอยูกับตราสาร

ทางการเงินแตละประเภท (เศรษฐศาสตรธุรกิจ และการเงินธุรกิจ. 2552:  8-6)  

 การออม (Saving) หมายถึง ในแงของบุคคล ถาบุคคลใชจายรายไดของเขาไปในการบริโภค

นอยกวารายไดที่ไดรับ รายไดสวนที่เหลือจากการใชจายเรียกวา เงินออม สามารถเขียนเปนสมการการ

ออมได (รัตนา สายคณิต. 2537:  37-41) ดังนี้ 

 

Yd = C + S 

S = Yd – C 
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โดยที่   Yd   คือ  รายไดสุทธิสวนบุคคล 

    C  คือ  การใชจายในการบริโภค 

    S   คือ  การออม 

 

 จะเห็นวาการศึกษาเกี่ยวกับการออมมีความเกี่ยวของกับรายไดและการบริโภค จึงจําเปนที่

จะตองศึกษาทฤษฎีของรายได และ ฟงกชั่นการอุปโภคบริโภค เพราะรายไดเปนตัวกําหนดการใชจาย

ในการอุปโภคบริโภค โดยสมการการบริโภคที่สัมพันธกับรายไดสามารถเขียนได ดังนี้  

 

dbYaC +=  
 

 

 โดยที ่ C = ระดับการบริโภค 

    a = ระดับการบริโภคต่ําสุดที่ไมข้ึนกับระดับรายไดสุทธ ิ

    b = ระดับการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรายได สุทธิเปลีย่นแปลงไป 1 หนวย 

      Yd =  ระดับรายไดสวนบุคคล 

 และเมื่อแทนสมการการบริโภคลงในสมการขางตนจะได 

 

   dbYaYS −−=  หรือ 

    dYbaS )1( −+−=  
 

 สมการที่ไดคือสมการการออม แสดงใหเห็นวาระยะสั้น การออมมีความสัมพันธกับรายไดใน

ทิศทางเดียวกัน แตเมื่อรายไดเทากับศูนย  การออมจะเทากับ –a ตอเมื่อระดับรายไดเพิ่มข้ึนแลว การ

ออมจึงเพิ่มข้ึนตาม แตจะเพิ่มข้ึนตาม แตจะเพิ่มข้ึนเปนสัดสวนเทากับ (1-b) ของระดับรายได 

 
 ความโนมเอียงเฉลี่ยในการออม  

 ความโนมเอียงเฉลี่ยในการออม (Average Propensity to Save: APS) เปนคาที่แสดง

ความสัมพันธระหวางปริมาณเงินออมกับรายได (รายไดที่จับจายใชสอยไดจริง) มีคาเทากับอัตราสวน

ระหวางประมาณการออมกับรายได นั่นคือการออมเปนสัดสวนเทาใดของระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล 

ซึ่งสามารถแสดงเปนสมการไดดังนี้ (อมรทิพย แทเที่ยงธรรม. 2540:  53) 
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dY

SAPS =  

        

 เนื่องจากการออมอาจจะต่าํกวา เทากับ หรือมากกวาระดับรายไดสุทธิสวนบุคคล ณ.เวลา

นั้นก็ไดดังนัน้ จึงทาํใหคา APS อาจมีคานอยกวาศูนย (คาติดลบ) เทากับศูนย หรือมากกวาศนูย (คา

เปนบวก) ก็ไดข้ึนอยูกับรายไดสุทธิสวนบุคคล ถาหากคา APS มีคาเปนบวก จงึสามารถสรุปไดวา เมื่อ

ระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลสูงขึ้นเรื่อยๆ คา APS ก็สูงขึน้เรื่อยๆ เชนกนั  

 
 ความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม 
 ความโนมเอยีงหนวยสุดทายในการออม (Marginal Propensity to Save: MPS) คือ คาที่

บอกใหทราบวา เมื่อรายไดทีส่ามารถจับจายใชสอยไดจริงเปลี่ยนแปลงไป 1 บาท ปริมาณการออมจะ

เปลี่ยนแปลงไปเทาได สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี ้(อมรทิพย แทเที่ยงธรรม. 2540:  50) 

  

dY
SMPS

Δ
Δ

=  

 

 จากหลักการที่วา เมื่อบุคคลมีรายไดเพิ่มขึ้น บุคคลจะใชจายเพิ่มขึ้นแตเพิ่มขึ้นนอยกวา

รายไดที่เพิ่มข้ึน ดังนั้น MPS จะมีคามากกวาศูนย แตนอยกวา 1  

 

2. สมมติฐานทางทฤษฎีรายได 
 1.  รายไดที่แทจริงกําหนดเงนิออมที่แทจริง  
 จอหน เมนารด เคนส (John Maynard Deynes) เห็นวารายไดสุทธิหลังจากหักภาษี หรือ

รายไดที่สามารถใชจายได เปนปจจัยสําคัญที่กําหนดปริมาณการบริโภค และการออมที่แทจริง ซึ่งจะ

สงผลตอปริมาณการออม ซึ่งเคนส (J.M. Keynes) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคกับระดับ

รายไดและไดตั้งเปนทฤษฎีการบริโภค ตามทฤษฎีการบริโภคของเขาถือวาเปนการบริโภคที่มี

ความสัมพันธกับระดับไดสวนบุคคล ซึ่งก็คือ ถาระดับรายไดสวนบุคคลต่ํา การบริโภคก็จะต่ําดวย แต

ถาระดับรายไดสวนบุคคลสูง การบริโภคก็จะสูงดวย อยางไรก็ตาม ถาระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลต่ํา

มากจนเทากับศูนย อยางนอยก็ตองมีการบริโภคต่ําสุดจํานวนหนึ่ง ซึ่งการบริโภคนั้นจะไมสัมพันธกับ

ระดับรายไดสวนบุคคล จากแนวคิดขางตน ทําใหสามารถเขียนเปนกราฟเพื่ออธิบายความสัมพันธของ

รายได การบริโภค และการออม (รัตนา สายคณิต. (2544):  37-41) ไดดังนี้  

  จากสมการ S = S(Yd) 
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รายได (Yd) 

S(Yd) 

0 

 สามารถแสดงความสัมพันธของรายไดกับการออมไดในภาพประกอบ 5 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

ภาพประกอบ 4 ความสมัพนัธระหวางรายไดกับการออม 

 

 ที่มา: รัตนา สายคณิต. (2544): 41 

 

 จากภาพประกอบ 4 สามารถอธิบายไดวา ที่ระดับรายไดที่ต่ํามาก ครัวเรือนจะใชจายมากกวา

รายไดที่ไดรับ ซึ่งทําไดโดยการใชจายเงินที่เก็บไวในอดีต หรือจากการกูยืม ดังนั้นความสามารถในการ

ออมจึงลดลง หรือติดลบ เมื่อมีรายไดสูงขึ้นเทากับระดับการใชจายระดับรายไดดังกลาวคือระดับรายไดที่

เสมอตัว ก็เทากับวาระดับการออมเทากับศูนย และเมื่อครัวเรือนมีระดับรายไดที่ไดรับสูงขึ้นมากกวา

ระดับคาใชจาย นั่นก็แสดงวาครัวเรือนสามารถที่จะออมเงินได หรือการออมมีคาเปนบวก จากขอ

สมมติฐานดังกลาว เสนการออมจึงเปนเสนที่มีลักษณะชันขึ้นจากซายไปขวา หรือความชันเปนบวก 
 2. ทฤษฎีรายไดสัมบูรณ (Absolute income hypothesis)  
 รายไดสัมบูรณ คือ ปริมาณรายไดที่ผูบริโภคไดรับ John Maynard Keynes เห็นวา รายได

สัมบูรณ เปนตัวกําหนดอัตราการบริโภค ซึ่งก็คือ การที่ผูบริโภคจะใชจายเงินไปในการบริโภคเปนสัดสวน

เทาใด และเก็บรายไดไวในรูปของเงินออมเปนสัดสวนเทาใดนั้น จะขึ้นอยูกับวาเขามีรายไดเทาใด (สมชัย 

ฤชุพันธ. 2544: 74) หมายความวาความสัมพันธระหวางรายไดกับการบริโภคจะเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน กลาวคือ เมื่อรายไดเพิ่มข้ึนการบริโภคจะเพิ่มข้ึนดวย ซึ่งการบริโภคและรายไดที่ใชจายไดในรูป

ของสมการเสนตรง ดังนี้ (วันรักษ   มิ่งมณีนาคิน. 2545:  66) 

 

การออม (S) 
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C  = Ca + bYc 

 

 โดยที่   C คือ รายจายเพือ่การบริโภค 

    Yd คือ รายไดสุทธิสวนบุคคล 

    Ca คือ ระดับการบริโภคเมื่อบุคคลไมมีรายไดหรือรายไดสุทธิเทากับ 0   

    b คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงของคาใชจายในการบริโภคตออัตราการ เปลี่ยนแปลง 

       ของรายไดสุทธิสวนบุคคล 

 

 เงินออมนั้นเปนเงินสวนที่เหลือหลังจากที่บุคคลไดรับรายไดสุทธิแลวนําเงินรายไดนัน้ไปใชจาย

ในการบริโภค และมีเงินเหลือบางสวนซึ่งเงินสวนนี้จะนําไปออม ดังนั้น ความสัมพันธระหวางการออม

และรายได ก็เชนเดียวกันกับการบริโภค นั่นคือ ระดับการออมยอมแปรผันโดยตรงกับระดับรายไดที่ใช

จายได ฟงกชั่นการออมเปนดังนี้ (วันรักษ  มิ่งมณีนาคิน. 2545:  66) 

 

 ฟงกชั่นการออม : S = f(Yd) 

 

 โดยที ่  S  คือ  การออม 

     Yd  คือ  รายไดสุทธิสวนบุคคล 

 

 แตเนื่องจากรายไดสุทธิสวนบุคคลไดถูกแบงไปใชในการบริโภคกับการออม ดังนัน้ จึงได 

 

                             Yd = C + S 

 

  โดยที ่S = Yd – C 

     = Yd – (Ca + bYd) 

     = (1-b)Yd-Ca 

 

 จากสมการการบริโภคดังกลาวสามารถนําไปแทน ในสมการ การออม (S) แลวไดสมการการ

ออม ดังนี ้

                             S =  -Ca + (1-b) Yd 

 



18 
 

 จากสมการการออมที่ไดสามารถอธิบายไดดังนี้ เมื่อบุคคลไมมีรายได หรือรายไดสุทธิสวน

บุคคลเทากับศูนย เงินที่เก็บไวก็จะถูกนํามาใชหรือไมบุคคลก็กูยืมเงินมาเพื่อการบริโภค ซึ่งเปนการ

บริโภคเพื่อการดํารงชีวิตต่ําสุด จึงทําใหเงินออมลดลง Ca (คา Ca ติดลบ) และความสัมพันธของการออม

กับรายไดสุทธิสวนบุคคลจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน เชนเดียวกับความสัมพันธระหวางการบริโภคกับ

รายได กลาวคือ ถาระดับรายไดสุทธิสวนบุคคลสูงขึ้น การออมก็จะสูงขึ้นดวย แตถาระดับรายไดสุทธิ

สวนบุคคลลดลงการออมก็ลดลงดวย เชนเดียวกันกับที่เมื่อรายไดสุทธิสวนบุคคลลดลง การบริโภคก็

ลดลงดวย และเมื่อการรายไดสวนบุคคลสูงขึ้นก็ทําใหการบริโภคสูงขึ้นดวย แตการบริโภคที่เพิ่มข้ึนนั้นจะ

เพิ่มข้ึนนอยกวารายไดที่เพิ่มข้ึน จึงทําใหบุคคลสามารถนําเงินสวนเพิ่มที่เหลือนั้นมาออมไวมากกวาที่จะ

ใชจาย ดังนั้น การออมสวนที่เพิ่ม เรียกวา “ความโนมเอียงในการออม” หรือ MPS (marginal 

propensity to saving) ซึ่งเปนคาที่ไดมาจาก สวนเปลี่ยนแปลงการออม/สวนเปลี่ยนแปลงของรายไดพึง

ใชจาย (วันรักษ มิ่งมณีนาคิน.2547) คา MPS ของคนรวยจะมีมากกวาคนจน เนื่องจากวาคนรวยมี

รายไดสูงมากและมีความโนมเอียงในการที่จะออมมากกวา ในขณะที่คนจนเมื่อมีรายไดเพิ่มข้ึนจะตอง

นําเงินไปใชจายในการบริโภคมากกวาที่จะออม (กฤติยา กิตติรังสรรคสุข. 2544) 
 3.  ทฤษฎรีายไดถาวร (The permanent income Theory)  
 มิลตัน ฟริดแมน (Milton Friedman) มีความเห็นวาบุคคลจะกําหนดระดับการใชจายเพื่อการ

บริโภคโดยอิงกับระดับรายไดถาวร (permanent income) หรือระดับรายไดในระยะยาว (Long term 

income) ที่เขาจะไดรับ ฟริดแมน จะแบงรายได และรายจายในการบริโภคในแตละป ออกเปน 2 สวนคือ 

สวนที่เปนถาวร และสวนที่เปนชั่วคราวโดยไมคาดฝน (transitory) ในระยะยาวแลว สวนเพิ่มชั่วคราว

และสวนลดชั่วคราวของรายไดจะหักลบกันพอดี และจะเหลือแตเฉพาะสวนที่เปนถาวรเทานั้น ซึ่ง

สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้ (อมรทิพย แทเที่ยงธรรม. 2544: 108-109)  

 

  รายได           iY  = i
pY + i

tY  

 

  โดยที ่ iY  คือ ระดับรายไดรวมของบุคคลในชวงเวลาที ่i 

     i
pY  คือ ระดับรายไดถาวรในชวงเวลาที่ i 

     i
tY  คือ ระดับรายไดชั่วคราวในชวงเวลาที่ i 

 

  การบริโภค iC  = i
PC  + i

tC  
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  โดยที ่  iC  คือ ระดับคาใชจายในการบริโภครวมของบุคคลใน 

          ชวงเวลาที ่i 

     i
PC  คือ ระดับคาใชจายในการบริโภคถาวรในชวงเวลาที่ i 

     i
tC  คือ ระดับคาใชจายในการบริโภคชั่วคราวในชวงเวลาที่ i 

 

 นอกจากนี ้ขอสมมุติของ ฟรีดแมน เกีย่วกบั ความสัมพนัธของรายไดและการบริโภค มีดังนี ้

1. ระดับรายไดถาวร (Yp) ไมมีความสัมพันธกับระดับรายไดชั่วคราว (Yt) 

2. ระดับคาใชจายในการบริโภคถาวร (Cp) ไมมีความสมัพันธกับ ระดับคาใชจายในการ

บริโภคชั่วคราว (Ct) 

3. ระดับรายไดชั่วคราว (Yt) ไมมีความสมัพนัธกับ ระดับคาใชจายในการบริโภคชั่วคราว (Ct) 

สวนระดับคาใชจายในการบริโภคถาวรจะขึ้นอยูกับระดับรายไดถาวรเปนสัดสวนที่คงที ่นัน่คือ 

 

                                              Cp = kYp 

 

 โดยที ่Cp  คือ ระดับคาใชจายเพื่อการบริโภคถาวร 

   k  คือ อัตราสวนของรายไดถาวรที่ถกูนาํไปใชจายเพื่อการบริโภคแบบถาวร 

   Yp  คือ ระดับรายไดถาวร 

 

 นอกจากนี้ มิลตัน ฟริดแมน (Milton Friedman) ไดใหคําจํากัดความของรายไดถาวรวา เปน

รายไดที่ไดรับจากการทํางานและทรัพยสินตางๆเปนระยะเวลาตลอดชีวิต สวนที่เปนรายไดชั่วคราวเปน

รายไดที่เกิดขึ้นแคเปนครั้งคราว และการบริโภคถาวรคือการบริโภคที่เกิดขึ้นอยางเปนประจําและตอเนื่อง

ตลอดชีวิต สวนการบริโภคชั่วคราวเปนการบริโภคทีเกิดขึ้นเปนครั้งคราว และไมตอเนื่อง 
 เนื่องจากการออม คือ รายไดสุทธิหลังหักภาษี เปนสวนที่เหลือจากการใชจายหรือการบริโภค 

ดังนั้น การออมจึงมีสวนเกี่ยวของกับการบริโภคดวย 
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3. ทฤษฎีการบริโภค 
 1.  ทฤษฎวีฎัจักรชีวิต (Life cycle Theory)  
 เปนแนวคิดของ แอลเบิรท แอนโด และฟรังโก โมดิเกลียนี่ (Albert Ando; & franco 

Modigliani) มีสมมติฐานที่วาการใชจายเพื่อการบริโภคนั้นจะขึ้นอยูกับการคาดคะเนของรายไดที่จะ

ไดรับตลอดชั่วชีวิตทั้งในอดีต ปจจุบัน และอนาคต ดังนั้นบุคคลจึงตองมีการวางแผนการออมและการ

บริโภค เพื่อการรักษาระดับการบริโภคใหคงที่ หมายความวาการบริโภคของบุคคลจะมีระดับที่คงที่ไป

ตลอดชั่วอายุ โดยที่ตอนตนของชีวิตจะไมมีรายไดหรือเร่ิมมีรายไดแตรายไดต่ํามาก แตก็ยังตองบริโภค 

ดั้งนั้นในชวงนี้บุคคลอาจตองพึ่งพาการกูยืมได แตเมื่อระดับรายไดคอยๆ เพิ่มสูงขึ้นในตอนกลางของชีวิต 

ในชวงนี้จะมีการออมเกิดขึ้นหลังจากนั้นระดับรายไดจะคอยๆ ลดลงจนอยูในระดับที่ต่ําเทากับในชีวิตใน

ตอนตน ซึ่งในชวงนี้บุคคลจะไมมีรายไดและตองอาศัยเงินที่ไดจากการออมไวในชวงกลางของชีวิต ดูได

จากภาพประกอบ 5 (อมรทิพย แทเที่ยงธรรม. 2544:  110)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 การบริโภคตามวัฎจักรของชีวิต 

 

 ที่มา:  อมรทิพย แทเที่ยงธรรม. 2544: หนา 110. 
 
 2.  พฤติกรรมการบริโภคขามเวลา (Inter-temporal Consumption) 
 พฤติกรรมการบริโภคขามเวลานั้นเปนแนวคิดที่วาจะเลือกบริโภคในปจจุบันหรือเลือกที่จะ

บริโภคในอนาคต ซึ่งถาหากวาผูบริโภคเลือกที่จะบริโภคในอนาคตมากขึ้น ผูบริโภคจะตองลดการบริโภค

ในปจจุบันลง แลวเก็บออมเงินนําไปลงทุนหรือใหสินเชื่อเพื่อกอใหเกิดดอกผลสําหรับการบริโภคใน
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อนาคต  ซึ่งถาหากวาผูบริโภคเก็บออมเงินไวแลวนําไปลงทุนหรือโดยการใหสินเชื่อ ผูบริโภคก็จะมีฐานะ 

เปนผูใหกู แตถาหากผูบริโภคเลือกที่จะบริโภคในปจจุบันมากกวา ที่จะบริโภคในอนาคต ก็จะมีฐานะเปน

ผูกู (ชยันต ตันติวัสดาการ. 2550:  77) 

 การบริโภคนั้นผูบริโภคจะเลือกการบริโภคในปจจุบัน หรือจะเลือกที่จะบริโภคในอนาคต

เพื่อใหไดความพอใจสูงสุดเทาที่จะทําไดภายใตขอจํากัดของงบประมาณ ซึ่งงบประมาณตลอดชวงอายุ 

เปนดังนี้ 

 

                  
r

cc
+

+
1

'

 = 
r

yy
+

+
1

'  - 
r

tt
+

−
1

'  

 

  โดยที่  c  คือ การบริโภคในปจจุบัน 

    c’ คือ การบริโภคในอนาคต 

    y คือ รายไดที่แทจริงในปจจุบนั 

    y’ คือ รายไดที่แทจริงในอนาคต 

    t คือ ภาษีในปจจุบัน 

    t’ คือ ภาษีในอนาคต 

    r คือ อัตราดอกเบี้ย 

 

 ตัววัดคาพฤติกรรมการออม สําหรับตัววัดคาพฤติกรรมการออม คือ ความโนมเอียงเฉลี่ยใน

การออม (Average propensity to save: APS) เปนคาที่ใชอธิบายวา ถารายได 1 หนวย ครัวเรือนจะ

ทําการเก็บออมเทาไหร ซึ่งจะทําใหทราบถึงพฤติกรรมในการจัดสรรรายไดไปในการออมของครัวเรือน 

และตัววัดอีกหนึ่งคาคือ ความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม (marginal propensity to save: 

MPS) ซึ่งเปนคาที่ใชอธิบายวาถารายไดเปลี่ยนแปลงไป 1 หนวย ประมาณการออมของครัวเรือนจะ

เปลี่ยนแปลงไปเทาไหร ทําใหทราบถึงการออมของครัวเรือนวารายไดที่เปลี่ยนแปลงไปจะทําให

ครัวเรือนทําการออมมากนอยเพียงใด 
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4. การออมของระบบเศรษฐกิจไทย 
 4.1  โครงสรางการออมขอบระบบเศรษฐกจิไทย 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 6 โครงสรางระบบการออมของประเทศไทย 

 

 ที่มา: สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และ

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2547; 1 

 

 จากภาพประกอบ 6 จะเห็นวาโครงสรางของระบบการออมของประเทศไทยจะประกอบไป

ดวย 

 1.  การออมทางตรง คือ การออมที่เกิดขึ้นจากผูมีเงินออม (ผูที่มีรายไดมากกวารายจาย) ซึ่ง

ทําการออมผานเครื่องมือผานเครื่องมือการออมรูปแบบตางๆ ไดโดยตรงโดยไมตองผานนายหนาหรือ

ตัวกลางทางการเงิน ดังนั้นจึงทําใหผูออมทราบวาผูที่มีความตองการเงินทุนเอาเงินไปลงทุนในรูปแบบ

ใดบาง ดังนั้นจึงพบวาการออมทางตรงในระบบเศรษฐกิจไทย หมายถึง การออมที่อยูในตลาดการเงิน

ประเภทตางๆ อันไดแก ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ศูนยซื้อขายตราสารหนี้แหงประเทศไทย และ

ตลาดหลักทรัพยใหม รวมทั้งการออมในระบบสหกรณ 

 2. การออมทางออม คือ การออมที่ผูมีเงินออมทําการออมผานเครื่องมือการออมประเภท

ตางๆ ที่เสนอโดยตัวกลางทางการเงินในตลาดการเงิน ซึ่งสวนใหญไดแก สถาบันการเงินไดออก

การออม 

การออมทางตรง การออมทางออม 

1. การออมในตลาดตรา

สารทุน 

2. การออมในตลาดตรา

สารหนี้ 

ผูกพัน ไมผูกพัน 

- การออมแบบ

บังคับ 

- การออมแบบ

สมัครใจ 

การออมผาน

สถาบันการเงิน

ตางๆ 
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เครื่องมือทางการเงินเพื่อมาทําการระดมเงินออมจากหนวยเศรษฐกิจตางๆ ในระบบเศรษฐกิจ หลังจาก

ที่ตัวกลางทางการเงินไดทําการระดอมเงินออมมาแลว ตัวกลางทางการเงินไดนําเงินออมเหลานั้นมาให

ผูที่มีความตองการเงินทุนกูยืมเพื่อนําไปลงทุนในโครงการลงทุนของตนเองตอไป ดังนั้น ผูที่ออมเงินจะ

ไมสามารถทราบไดวาผูที่ทําการกูเงินไปลงทุนนั้น นําไปลงทุนทําอะไร และผูใดเปนผูกูเงิน และการ

ออมทางออมจะประกอบไปดวย การออมแบบผูกพัน และการออมแบบไมผูกพัน ดังนี้ 

  2.1  การออมแบบผูกพัน คือ การออมที่สัญญาการออมระหวางผูออมกับตัวกลาง

ทางการเงินมีความยาวนาน ผูออมไมสามารถเรียกคืนเงินออมของตนเองไดจนกวาจะครบกําหนด

สัญญา สวนใหญการออมประเภทนี้จะเปนผูที่ออมเงินไวใชในยามชราภาพ ซึ่งการออมแบบผูกพันนี้

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ไดแก 

   2.1.1  การออมแบบผูกพันที่เกิดจากการบังคับ ซึ่งเกิดจากการที่รัฐบาลกําหนดใหมี

การออมโดยที่รัฐบาลมีวัตถุประสงคเพื่อทําใหเกิดการออมเพื่อการชราภาพขั้นพื้นฐานสําหรับแรงงาน

ในภาคตางๆ ไดแก ระบบกองทุนประกันสังคมเปนการออมภาคบังคับของภาคเอกชน และการออมใน

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ซึ่งเปนการออมภาคบังคับของขาราชการ 

   2.1.2  การออมแบบผูกพันที่เกิดขึ้นแบบสมัครใจ คือ การออมที่เกิดจากการที่ผูออม

ตองการที่จะออมเองโดยที่ไมไดถูกบังคับ ซึ่งเกิดขึ้นจากการที่ผูออมตองการออมเพิ่มข้ึนนอกเหนือจาก

การออมในแบบบังคับ เพื่อที่ใหปริมาณเงินออมเพื่อการเกษียณอายุของตนเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อทําให

มั่นใจวาปริมาณเงินออมจะมีเพียงพอ 

  2.2 การออมแบบไมผูกพัน คือ การออมที่สัญญาผูกพันระหวางผูออม กับตัวกลาง

ทางการเงินนั้นไมยาวนาน ผูออมสามารถเรียกคืนเงินออมที่ฝากไวกับตัวกลางทางการเงินเมื่อใดก็ได 

ไดแก การออมผานสถาบันการเงินตางๆ 
 4.2  รูปแบบการออมที่เกี่ยวของกบัสถาบนัการเงิน 
 สถาบันการเงิน หมายถึง สถาบันที่ทําหนาที่ระดมเงินออมจากประชาชนมาใหผูที่ตองการ

กูยืม เพื่อการบริโภค การลงทุน หรือการประกอบธุรกิจตางๆ และรับภาระการเสี่ยงจากการใหกูนั้นแทน 

โดยอาศัยเครื่องมือตราสารทางการเงิน สถาบันการเงินจึงทําหนาที่เสมือนตัวกลางระหวางผูออมและผู

ลงทุนโดยมีกฎหมาย ใหการคุมครองจึงทําใหสามารถลดการเอาเปรียบจากผูเปนเจาหนี้ และสถาบัน

การเงิน  ซึ่งสามารถแบงประเภทของสถาบันการเงินไดเปน 2 ประเภท ดังนี้  

(วรรณา ไชยศรี:  ออนไลน.)  
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 สถาบันการเงินประเภทธนาคาร 
  ธนาคาร คือ สถาบันการเงิน ซึ่งเปนสวนประกอบที่สําคัญของระบบเศรษฐกิจ เนื่องจาก

เปนแหลงที่ชวยระดมเงินออมจากเอกชน ธุรกิจ และรัฐบาล เพื่อนําไปบริการเงินกูแกเอกชน ธุรกิจ หรือ

รัฐบาล ที่มีความตองการเงินทุนไปลงทุน ซึ่งประกอบไปดวย (วรรณา ไชยศรี:  ออนไลน.) 

 1.  ธนาคารกลาง (Central Bank) คือ ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งอยูภายใตการกํากับของ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง มีลักษณะสําคัญ คือการไมแสวงหากําไรจากการประกอบการและไม

ทําธุรกิจโดยตรงกับประชาชน และธนาคารกลางมีหนาที่เปนผูออกธนบัตร โดยมีสินทรัพยเปนทุน

สํารอง และควบคุมดูแลจํานวนธนบัตรที่ผลิตออกมาสูระบบเศรษฐกิจ ดูแลรักษาทุนสํารองระหวาง

ประเทศ เปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชยและของรัฐบาล ทําหนาที่รับฝากเงิน และใหกูแก

ธนาคารพาณิชยและรัฐบาล ทําการควบคุมสถาบันการเงินใหดําเนินงานถูกตองตามกฎหมาย ควบคุม

ปริมาณเงินภายในประเทศตามนโยบายการเงิน รวมทั้งการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 

 2.  ธนาคารพาณิชย (Commercial Bank) คือสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจประเภทรับ

ฝากเงินที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อส้ินระยะเวลาที่ไดกําหนดไว และใชประโยชนจากเงินนั้นโดย

การใหกูยืม ซื้อขายหรือเก็บเงินตามตั๋วเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมืออ่ืนๆ ซึ่งธนาคารพาณิชยเปนสถาบัน

การเงินที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชย และหมายความรวมถึงสาขาของธนาคาร

ตางประเทศที่ไดรับอนุญาตใหประกอบการธนาคารพาณิชยดวย และธนาคารพาณิชยถือเปนสถาบัน

การเงินที่ใหญที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากสามารถระดมเงินออมจากประชาชนไดมากที่สุด  

 3. ธนาคารพิเศษ หรือธนาคารที่จัดตั้งขึ้นดวยวัตถุประสงคเฉพาะอยาง ประกอบไปดวย 

ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) 
 สถาบันการเงินอื่นที่ไมใชธนาคาร 
  สถาบันการเงินที่ไมใชธนาคาร จัดเปนสถาบันการเงินอ่ืนๆ นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย

และธนาคารกลางที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับดานสินเชื่อ เนื่องจากการลงทุนของประเทศเพิ่มมากขึ้น (สํานัก

นโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.  2553:  ออนไลน) 

ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตองมีสถาบันการเงินที่เปนตัวกลางในการทําธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้น เพื่อ

อํานวยความสะดวกในดานการคาระหวางประเทศ และการลงทุนระหวางประเทศ ซึ่งสถาบันการเงิน

ประเภทธนาคารซึ่งมีบทบาทหนาที่ และวิธีการดําเนินงานที่คอนขางเขมงวด รัดกุม และยังถูกควบคุม

โดยธนาคารแหงประเทศไทย ทําใหผูประกอบธุรกิจหลายประเภทที่ตองการลงทุน ผูที่ตองการออมทรัพย

และผูที่ประกอบการคา ที่ตองการลงทุนใหสามารถหาเงินลงทุนไดจากการระดมเงินออมอีกทางหนึ่ง 
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สถาบันการเงินประเภทที่มิใชธนาคารพาณิชย  (Non-bank financial institutions) จะประกอบไปดวย

สถาบันตางๆ 9 ประเภทดังนี้ (พรนพ พุกกะพันธุ; และประเสริฐชัย ไตรเสถียรพงศ. 2544:  12-22) 

 1.  บริษัทเงินทุน (Finance Company) คือ บริษัทจํากัดที่ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังใหประกอบการกูยืมหรือรับเงินจากประชาชน แลวนําไปใชในกิจการ 4 ประเภท คือ 

ธุรกิจเงินทุนเพื่อการพาณิชย เงินทุนเพื่อการพัฒนา ธุรกิจเงินทุนเพื่อการจําหนายและการบริโภค และ

ธุรกิจเงินทุนเพื่อการเคหะ (คลังปญญาไทย: 2553. ออนไลน) ซึ่งการดําเนินธุรกิจของบริษัทเงินทุนมี

ลักษณะคลายกับธนาคารพาณิชยคือการรับฝากเงิน แตจะมีรูปแบบการรับฝากที่แตกตางจากธนาคาร

พาณิชยคือ การับฝากโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note หรือ P/N) ใหแกผูฝาก การออก

ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange หรือ CD) 

 2.  บริษัทหลักทรัพย (Securities Companies) คือ บริษัทที่ไดรับอนุญาต 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหดาํเนนิธุรกิจดังนี้ การเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย กิจการคา

หลักทรัพย การเปนที่ปรึกษา และจัดจําหนายหลักทรัพย ซึง่ผูที่ตองการซื้อขายหลักทรัพยตองซื้อขาย

ผานบริษทัหลกัทรัพยเทานั้น  

 3.  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม (บลจ.) (Mutual Fund Management Companies) 

คือกองทุนรวมที่เกิดจากการนําเงินของแตละคนที่เรียกวาผูลงทุนรายยอยมากองรวมกันใหเปนกอน

ใหญ และเงินกองดังกลาวจะถูกบริหารโดยการนําไปลงทุนในหลักทรัพยโดยมืออาชีพ  

 4.  บริษัทเครดิตฟองซิเอร (บค.) (Credit Fancier Companies) คือบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจใหกูยืมเงิน โดยมีอสังหาริมทรัพยเปนประกัน  

 5.  บริษัทประกันชีวิต (Life Insurance Companies) คือบริษัทที่ดําเนินธุรกิจการประกัน

ชีวิต ดวยการประกันภัยตกลงจะชดใชเงินจํานวนหนึ่งใหกับผูรับประโยชนหรือทายาทเมื่อผูเอา

ประกันภัยเสียชีวิตลง หรืออาจจายเงินใหแกผูเอาประกันภัยเองในกรณีที่ผูเอาประกันภัยมีอายุยืนยาว

จนถึงเวลาที่ตกลงกันไวในสัญญาโดยผูเอาประกันภัยยินยอมจายเบี้ยประกันภัยใหแกผูรับ 

ประกันภัย การระดมเงนิทนุของบริษทัประกันชวีิตจึงเปนการขายกรมธรรมประกันชีวิตที่ผูซื้อหรือผูเอา

ประกันภัยจะจายคาเบีย้ประกันภัยเปนงวดๆ 

 6.  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คือกองทุนซึ่งลูกจางและนายจางรวมกันจัดตั้ง

ข้ึนและไดจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 ประกอบดวยเงินที่ลูกจาง

จายสะสม เงินที่นายจางจายสมทบ ซึ่งเปนการออมเงินไวเพื่อเปนหลักประกันลูกจางในกรณีที่ลูกจาง

ตายหรือออกจากงานหรือลาออกจากกองทุน  

 7.  สหกรณการเกษตร (Agricultural Cooperatives) คือสหกรณเปนองคกรที่รวมตัวกันโดย

สมาชิกและมีวัตถุประสงคเพื่อการชวยเหลือสมาชิก 
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 8.  สหกรณออมทรัพย (Saving Cooperatives) คือองคกรที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกกลุมที่มี

อาชีพเดียวกันสมาชิกจะเปนผูมีรายไดประจําเปนรายเดือน สหกรณออมทรัพยจะทําหนาที่รับฝากเงิน

และจัดหาเงินทุนใหสมาชิกกูยืมไปใชจาย สหกรณออมทรัพยเปนองคกรที่นิยมจัดตั้งในองคกรทั้ง

ภาครัฐและเอกชน เพราะสมาชิกสามารถใชบริการไดทั้งในรูปของการออมทรัพยและการขอสินเชื่อเพื่อ

นําไปใชจายทั้งเพื่อการซื้อที่อยูอาศัย การทําอาชีพเสริมตลอดจนเพื่อการเสริมสภาพคลองในการ      

ดํารงชีพ 

 9. กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) คือ กองทุนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อสราง

หลักประกันใหแกลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบการใหไดรับความคุมครองเมื่อประสบอันตราย หรือ

เจ็บปวย คลอดบุตร ตาย ทุพพลภาพ สงเคราะหบุตร และชราภาพ เงินกองทุนเกิดจากการรวมมือของ

บุคคล 3 ฝายคือ ฝายนายจาง ลูกจาง จายในอัตรารอยละ 4 ของคาจางผูประกันตนกอนหักภาษี และ

ฝายรัฐบาลสมทบอีกรอยละ 2 ของคาจางผูประกันตนกอนหักภาษี เงินกองทุนจะถูกนําไปบริหาร

เพื่อใหมีผลประโยชนงอกเงยเชนเดียวกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งสวนใหญจะถูกนําไปลงทุนทีม่คีวาม

เสี่ยงต่ําจึงมักจะลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรภาครัฐ ตั๋วแลกเงินที่มีอันดับความเชื่อถือสูง แตทั้งนี้การ

ลงทุนจะตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังกอน 
 4.3  รูปแบบการออมที่เกี่ยวของกับสินทรพัยที่ไมใชสถาบันการเงนิ  
 เปนการนําเงินออมไปทําการลงทุนในรูปแบบตางๆ เพื่อใหไดผลตอบแทนที่ดีที่สุดกลับคืนมา 

การออมโดยการซื้ออสังหาริมทรัพย และสิ่งมีคาอื่นๆ ไดแก ทองคํา เพชร หยก พระเครื่อง ทั้งนี้ ส่ิงที่

ตองการคํานึงถึงควบคูกันอยูเสมอในการนําเงินออมไปลงทุน คือ อัตราผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ

จากการลงทุนในสินทรัพย หรือหลักทรัพยแตละประเภท (ธนัยวงศ  กีรติวานิชย. (2549:  58) 

 การออมโดยการลงทุนในสินทรัพยสําหรับผูที่มีเงินเหลือ และตองการออมเงินไวในสินทรัพย

ที่ไมใชสถาบันการเงิน และเปนสินทรัพยที่จับตองได ซึ่งเปนการสะสมความมั่งคั่งทางการเงินในระยะ

ยาวได (นําชัย เตชะรัตนะวิโรจน และคณะ. 2547:  89) 

 การออมโดยการลงทุนในที่อยูอาศัยนั้นเมื่อเร่ิมทํางานและมีรายไดก็ควรเริ่มตนคิดวางแผน

ทางการเงินเพื่อการซื้อที่อยูอาศัยกอนเร่ืองอื่นๆ เนื่องจากการซื้อที่อยูอาศัยนั้นไดประโยชนเหนือกวา 

การลงทุนอื่นๆ นั่นก็คือเปนการออมที่ปลอดภัยกวาการลงทุนในสินทรัพยประเภทอื่นๆ และโอกาสที่จะ

ประสบกับการขาดทุนนั้นคอนขางนอย เนื่องจากโดยปกติแลว ราคาบานและที่ดินมักมีราคาสูงขึ้น

เร่ือยๆ ตามภาวะของเงินเฟอ  

  การออมโดยการลงทุนในที่ดิน และอสังหาริมทรัพย เนื่องจากดอกเบี้ยเงินฝากในสถาบัน

การเงินตางๆ ยังอยูในระดับที่ต่ําอยูดังนั้นการออมโดยการซื้อที่ดินจึงเปนชองทางในการออมที่ให

ผลตอบแทนสูงกวา รวมถึงสามารถเก็งกําไรไดดวย และถาหากวามีเงินเหลือที่หักจากคาใชจายแลวอยู
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เยอะการออมในอสังหาริมทรัพยจึงเปนทางเลือกที่คุมคา เนื่องจากสามารถใหผลตอบแทนเปนคาเชา 

ได อยางเชนซื้อคอนโดมิเนียมในยานใจกลางเมือง 

 การออมโดยการซื้อทองคํา อัญมณี เครื่องประดับ ของสะสม และโบราณวัตถุ การออมโดย

การซื้อสินทรัพยเหลานี้มักจะมีราคาสูงขึ้นเมื่อเวลาผานไป จึงนับวาเปนการออมหรือการลงทุนเพื่อ

ปองกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟอได โดยเฉพาะทองคํา อัญมณี และเครื่องประดับจะมีมูลคาสูง และ

มีตนทุนในการดูแลรักษาต่ํา 

  

5. งานวิจัยที่เก่ียวของ  
 งานวจิัยที่เกีย่วของกับพฤติกรรมการออม 
 ชูลีรัตน คงเรือง และประกาษิต อินสุวรรณ (2552) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการออมและ

ปจจัยที่กําหนดสัดสวนการออมของครัวเรือน: กรณีศึกษา หมูที่ 7 ตําบลหารเทา อําเภอปากพะยูน 

จังหวัดพัทลุง” โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน 

วิเคราะหสัดสวนการออมตอรายได และปจจัยที่มีอิทธิพลตอสัดสวนการออมตอรายไดของครัวเรือน 

โดยอาศัยสมการถดถอยเชิงพหุในการประมวลผล ซึ่งผลการวิจัยพบวาการออมเงินในรูปแบบเงินฝาก

ออมทรัพยมากที่สุด เปาหมายของการออมคือเก็บเงินไวใชในยามฉุกเฉิน  และผลการวิเคราะหปจจัยที่

กําหนดสัดสวนการออมตอรายไดของครัวเรือน พบวา รายไดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการ

ออม รายจายเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับสัดสวนการออมตอ

รายไดของครัวเรือน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้ึนจะทําใหสัดสวนการออมตอรายได

ของครัวเรือนลดลง 
 ปรเมศวร วองพิริยพงศ. (2551) ศึกษาเรื่อง “การออม และการลงทุนของพนักงาน

ภาคเอกชน” โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาขนาด รูปแบบ จุดมุงหมาย และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ

ออมและการลงทุน โดยเปนการศึกษาเชิงปริมาณ และใช Chi-square ในการศึกษา ซึ่งผลการศึกษา

พบวา ขนาดการออมและการลงทุนรวมของพนักงานภาคเอกชน มีมูลคารวม 493, 472.3 บาท มี

สัดสวนการออมและการลงทุนในรูปของตัวเงินมากที่สุด รองลงมาเปนรูปแบบตราสารทางการเงิน และ

สินทรัพย ตามลําดับ สวนปจจัยที่มีผลตอการออมคือเพศชายมีขนาดการออมและการลงทุนใหญกวา

เพศหญิงนั่นคือเพศชายมีความสัมพันธกับการออมในทางบวก ระดับการศึกษาที่สูงกวาปริญญาตรีจะ

มีขนาดการออมและการลงทุนใหญกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีนั่นคือระดับ

การศึกษามีความสัมพันธกับการออมในทางบวก และสถานภาพการสมรสมีขนาดการออมและการ

ลงทุนมากที่สุดนั่นคือสถานภาพการสมรสมีความสัมพันธกับการออมในทางบวก 
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 ศิริอรุณ อนันตวิรุฬห (2550) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการออมเพื่อการเตรียมเกษียณอายุของ

ลูกจางสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ ในกรุงเทพมหานคร” โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษา

รูปแบบการออม วัตถุประสงคของการออม จํานวนเงินออม ปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอการออม 

และความพอเพียงของรายไดหลังเกษียณอายุของลูกจางสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ ใน

กรุงเทพมหานคร โดยผูตอบใหขอมูลดวยการกรอกแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหขอมูล  สถิติ

พรรณนา อธิบายลักษณะของขอมูลดวยคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย  และสถิติ

เชิงอนุมาน ใชในการคํานวณหาปริมาณเงินออมหลังเกษียณ และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมเพื่อการ

เตรียมเกษียณอายุของลูกจางสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการ

วิเคราะหความถดถอยหลายตัวแปร ซึ่งผลการวิจัยการศึกษาในระดับสูงสวนใหญจะเปนผูมีการออม

โดยสมัครใจในทางบวก เงินเดือนหรือคาจาง คาลวงเวลา โบนัส และรายไดอ่ืน เปนปจจัยที่สงผล

กระทบตอปริมาณเงินออมของกลุมตัวอยางในทางบวก ความสัมพันธในทางบวกกับการออมในรูป

สินทรัพยของครัวเรือนเกษตรกร 

  วิรินีย พุกนานนท (2549) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหการเจริญเติบโตและพฤติกรรมการออม

ของพนักงานที่มีตอกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน กรณีศึกษา: บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)” 

โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนมาและภาพรวมของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัทการ

บินไทย จํากัด (มหาชน) เพื่อศึกษาถึงการบริหารจัดการ และการลงทุนในภาพรวมทั้งหมดของกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการออมของ

พนักงานที่มีตอกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และวิเคราะหโดยใช

สถิติ การแจกแจงความถี่ และคารอยละ ซึ่งผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัท การ

บินไทย จํากัด (มหาชน) พบวาจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีมากจะทําใหมีภาระคาใชจายมากจะทําให

ความสามารถในการออมลดนอยลง อายุการทํางานที่ยาวนานขึ้นตามทฤษฎีวงจรชีวิต (Life Cycle) 

ที่วาเมื่อเร่ิมทํางานใหมยอมมีความสามารถในการออมนอย และเมื่อระยะเวลาการทํางานมากขึ้น 

ความสามารถในการออมก็จะเพิ่มข้ึนดวย อายุที่มากขึ้นคนก็จะยิ่งตระหนักถึงชีวิตหลังเกษียณ จึงให

ความสําคัญกับการออมเพื่อการเลี้ยงชีพในอนาคตมากยิ่งขึ้น และการที่อายุมากขึ้นก็จะมีแนวโนมที่จะ

ออมมากขึ้นเนื่องมาจากภาระหนี้สินที่ลดลงจึงมีเงินเหลือเก็บออมมากขึ้นดวย 
 งานวจิัยที่เกีย่วของกับปจจัยทีก่ําหนดการออม 
 วรเวศม สุวรรณระดา และสมประวิณ มันประเสริฐ (2551) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยกําหนด

พฤติกรรมการออมของผูมีงานทําในประเทศไทย” โดยมีความมุงหมายเพื่อปจจัยกําหนดพฤติกรรมการ

ออมของผูมีงานทําใหประเทศไทย เปนการศึกษาจากขอมูลการสํารวจในระดับจุลภาคซึ่งทําขึ้นเพื่อ

วิเคราะหปจจัยกาํหนดพฤติกรรมการออม-ไมออมของผูมีงานทํา และรวมไปถึงปจจัยสําคัญที่มีสวนใน
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การกําหนดอัตราการออมของผูมีงานทําที่เปนผูออม โดยใชแบบจําลองทางเศรษฐศาสตรที่มีพื้นฐาน

มาจากแบบจําลองวงจรชีวิต และรายไดถาวรในการประมวลผลขอมูลที่เก็บโดยใชแบบสอบถามในการ

เก็บจากภาคสนาม ซึ่งผลการศึกษาพบวา ผูมีงานทํามีแนวโนมที่จะเปนผูออมเงินหากมีระดับรายได

มากขึ้น หรือมีรายไดอยางสม่ําเสมอ โดยมีความโนมเอียงในการออม (MPS) มีคาเทากับ 0.345 และ 

0.264 การกูยืมเงินทําใหผูมีงานทํามีแนวโนมที่จะไมออม อายุของผูมีงานทํามีความสัมพันธในทิศทาง

เดียวกันกับการออม คือการมีอายุมากขึ้นก็มีแนวโนมที่ตัดสินใจออมมากขึ้น และการหยารางจะมี

แนวโนมในการตัดสินใจออกระยะยาวในทางบวกอยางเห็นไดชัด 

 ชัยยศ สรรพทรัพย (2549) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีผลตอการออมของครัวเรือน เกษตรกร 

อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปการเพาะปลูก 2547/48” โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาสถานภาพ

สวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งสถานการณออมของครัวเรือนเกษตรกร เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผล

ตอการออมของครัวเรือนเกษตรกร และเพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการออมของครัวเรือน

เกษตรกรเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติ

พื้นฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะหถดถอยเชิงซอน  ซึ่งผลการวิจัย 

วัตถุประสงคของการออมทางการเงินของครัวเรือนเกษตรกรคือไวใชในการบริโภคเปนลําดับแรก ถัดไป

จะเปนไวใชเมื่อยามเจ็บปวย สวนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมในรูปของตัวเงินคือ รายไดสุทธิทางการ

เกษตรกรมีความสัมพันธทางบวก โดยมีคาความโนมเอียงในการออมของครัวเรือนเกษตรกร อําเภอเลิง

นกทา จังหวัดยโสธร มีคาเทากับ 0.197 สวนหนี้สินมีความสัมพันธในทางลบกับการออมในรูปตัวเงิน

ของครัวเรือนเกษตรกร การศึกษามีความสัมพันธในทางบวกกับการออมในรูปของสินทรัพยของ

ครัวเรือนเกษตรกร และสัดสวนสมาชิกที่อยูในวัยพึ่งพิงมี 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ผูวิจัยไดกําหนด

วิธีดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 

 

 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2.  การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 5.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 

  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เจาหนาที่การตลาดบรษิัทหลักทรัพยที่ปฏิบัติงานอยูใน

บริษัทหลกัทรพัยตางๆ ในปจจุบัน จาํนวน 6, 187 คน 

 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัคือ เจาหนาที่การตลาดบรษิัทหลักทรัพย จากบรษิัท

หลักทรพัยที่มจีํานวนเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรพัยมากที่สุด 5 อันดับแรก จํานวน 2,527 คน 
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ตาราง 3 จํานวนเจาหนาทีก่ารตลาดบริษัทหลกัทรพัย 

 

ลําดับ บริษัทหลักทรัพย จํานวนพนกังาน (คน) 

1 บริษัทหลกัทรพัย กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) : KEST 634 

2 บริษัทหลกัทรพัย คนัทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) : CGS 569 

3 บริษัทหลกัทรพัย ฟนันเซยี ไซรัส จํากัด (มหาชน) : FSS 484 

4 บริษัทหลกัทรพัย เคที ซมีิโก จํากัด : KTS 473 

5 บริษัทหลกัทรพัย เอเชีย พลสั จํากัด (มหาชน) : ASP 367 

  รวม 2,527 

 

 ที่มา: SETSMART “การจัดลําดับการซื้อขายของบริษทัสมาชิก”. 2553: ออนไลน 

  

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาจากการเลือกพนักงานจากบริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวน

เจาหนาที่การตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรก และทําการสุมเลือกตัวอยาง บริษัทละ 70 คน เนื่องจาก

บริษัทที่มีจํานวนเจาหนาที่การตลาด 5 อันดับแรกนี้เปนบริษัทหลักทรัพยที่มีมูลคาการซื้อขายสูงสุด 

และมีมารเก็ตแชร รวมกันมากถึง 1 ใน 4 ของตลาดหลักทรัพย การที่มีมูลคาการซื้อขายมากจะสงผล

ใหไดคาธรรมเนียมจากการซื้อขายหลักทรัพยมากไปดวย และสงผลใหเจาหนาที่การตลาดไดรับ

ผลตอบแทนมากไปดวยเชนกัน ผูวิจัยจึงไดทําการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 

โดยใชสูตรการคํานวณ Yamane (Taro Yamane.  1973) จะไดขนาดของกลุมตัวอยางดังนี้ 

 

2)(1 eN
Nn

+
=  

 

 โดยที ่   n = จํานวนหรือขนาดของตัวอยาง 

N = จํานวนพนักงานเจาหนาทีก่ารตลาดบริษัทหลกัทรพัย ที่สุมมาจาก

บริษัทหลกัทรพัยจาํนวน 5 บริษัท มทีัง้หมด 2,527 คน 

e  = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง กาํหนดใหเทากับ 0.05 
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 จะได 

n  = 2)05.0(527,21
527,2

+
 

     

    ≈  345 ตัวอยาง 

 
 วิธีการสุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยไดใชวิธกีารสุมตัวอยางแบงเปน 2 ข้ันตอน ดงันี ้

 1.  การเลือกตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการ

สุมบริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนเจาหนาที่การตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก บริษัทหลักทรัพย กิม

เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย 

ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด 

(มหาชน) ตามลําดับ มาเปนตัวแทนประชากรเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย เนื่องจากเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพยเปนอาชีพที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ คือการอยูภายใตการกํากับ

ดูแลจาก กลต. และ ตลท. ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชสูตร 

Yamane และกําหนดความเชื่อมั่นที่ รอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกิน รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 345 ตัวอยาง  

 2. วิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บขอมูลโดยการ

กําหนดจํานวนตัวอยางที่เปนเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย บริษัทละ 70 ตัวอยาง 

 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดใหมีการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการวิจัย โดย

กําหนดรูปแบบของคําถามเปนแบบปลายเปด (Open-ended question) โดยแบงเปน 3 สวน ไดแก 

  สวนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อายุงาน ระดับรายไดตอเดือน ระดับรายจาย

ตอเดือน และหนี้สินตอเดือน 

  สวนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย จะ

ประกอบไปดวย เร่ืองเงินคงเหลือหลังจากหักคาใชจายที่จะเปนเงินออมได รูปแบบการออม และ

วัตถุประสงคของการออม 

  สวนที่ 3  ปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่ทําเปนปญหาตางๆ ของผูออม จะประกอบไปดวย 

ปญหาทางดานรายได ปญหาทางดานคาใชจาย ปญหาทางดานการออม และปญหาทางดานอื่นๆ 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 ในการวิจัยครั้งนี้ แหลงขอมูลของผูวิจัยคือ บริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนเจาหนาที่การตลาด

มากที่สุด 5 อันดับแรก และจะเปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจํานวน 345 ชุด ซึ่ง

ผูวิจัยไดเขาไปแจกแบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อทําการแจกแบบสอบถามใหกับเจาหนาที่การตลาด

บริษัทหลักทรัพย ในการทําการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดออกแบบสอบถามเพื่อใหกลุมตัวอยางไดตอบโดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 

 1.  ผูวิจัยไดติดตอไปยังบริษัทหลักทรัพย เพื่อขอเขาไปแจกแบบสอบถามใหกับเจาหนาที่

การตลาด 

 2.  หลังจากที่ไดรับอนุญาตใหเขาไปแจกแบบสอบถามแลวผูวิจัยไดจัดเตรียม 

แบบสอบถามใหเพยีงพอกับจํานวนกลุมตัวอยาง โดยดาํเนนิการถามกับกลุมตัวอยางดวยตนเอง  และ

โดยการฝากแบบสอบถามผานผูที่มีสวนเกีย่วของกับกลุมตัวอยางไปแจกใหกับกลุมตัวอยาง หลงัจาก

นั้นผูวิจัยจะทาํการเขาไปเกบ็รวบรวมแบบสอบถามที่ไดดวยตนเอง  

 3.  ดําเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่การตลาดบริษัท 

หลักทรัพย ทัง้หมด 345 ตัวอยาง คาดวาจะทาํการเก็บขอมูลเปนระยะเวลา 2 สัปดาห 

 

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมได มาดาํเนนิการดังนี ้

 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

 2.  การประมวลผลขอมูล นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกลงใน File เพื่อทําการประมวลผล

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการแจกแจงความถี่ของตัวแปรทุกตัวแลว

คํานวณคารอยละ (Percentage)  

 3.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยวิธีการดังนี้ 

  3.1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในดานเพศ อายุ สถานภาพการสมรส  

ระดับการศึกษา  และจํานวนสมาชิกในครอบครัว คิดเปนคารอยละ 

  3.2  ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับอายุงาน รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน  

และหนี้สินตอเดือน ของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย คิดเปนคารอยละ 

  3.3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยในดาน

จํานวนเงินออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคของการออม คิดเปนคารอยละ 
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  3.4  เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยจําแนก

ตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว รายไดตอเดือน 

รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน โดยใชคารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใน

การวิเคราะหพฤติกรรมของเจาหนาที่การตลาดในเรื่องของ จํานวนเงินออม รูปแบบการออม และ

วัตถุประสงคในการออม 

  3.5 การวิเคราะหถึงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของ

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย โดยการนําเอาสมการถดถอยเชิงพหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple 

Linear Regression) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพย กับปจจัยอื่นๆ ที่กําหนดไว  

 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากทําการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการคํานวณคาสถิติตางๆ ที่ใชในการวิจัย และการ

วิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลตอไป โดยใชการคํานวณคาสถิติตางๆ ดังนี้ 

 1.  ตามความมุงหมายที่ 1 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมในดานของจํานวนเงินออม 

รูปแบบการออม และวัตถุประสงคในการออม ของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูวิจัยไดใช

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดง

ตารางแบบรอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation)   

 2.  ตามความมุงหมายที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอปริมาณการออมของเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพย โดยตัวแปรตามที่ใชในการศึกษา คือ จํานวนเงินออมของเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพย ซึ่งตัวแปรอิสระจะประกอบไปดวย ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทาง

เศรษฐกิจและสังคม โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สําหรับอธิบายความ

แตกตางของตัวแปร เกี่ยวกับจํานวนเงินออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคในการออม ในการ

วิเคราะหโดยใช Regression ในการทดสอบ ซึ่งแบบจําลองที่ใชในการอธิบายความสัมพันธของตัวแปร

ตางๆ สามารถเขียนไดดังนี้ 

 

            eXaXaXaXaXaXaXaXaXaaS ++++++++++= 9988776655443322110  
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 โดยที่  S   =   การออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพยในรูปของตัวเงนิ (บาท) 

   1X    =  เพศ 

   2X   =  อาย ุ

   3X    =  สถานภาพการสมสร 

   4X    =  ระดับการศึกษา 

   5X    =  จํานวนสมาชกิในครอบครัว 

   6X    =   อายุงาน 

   7X    =   รายไดตอเดือน 

   8X    =   รายจายตอเดือน 

   9X    =   หนี้สินตอเดือน 

     9210 ,....,,, aaaa    =  พารามิเตอร 

   e        =  คาความคลาดเคลื่อน 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพย ซึ่งผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 345 ตัวอยาง และนําเสนอ

การแปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

  สวนที่ 1  วิเคราะหขอมลูเบื้องตนของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย จําแนกเปน

ขอมูลสวนบุคคล และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม 

  สวนที่ 2  พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยในเรื่องของ จํานวน

เงินออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคในการออม 

  สวนที่ 3  ปญหาและอุปสรรคของการออม 

  สวนที่ 4  ปจจัยทีม่ีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 

 

 นอกจากนี้ผูวิจัยไดทําการแปลผลขอมูลผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอของตัวแปร

ที่ศึกษาดังตอไปนี้ 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิจัย 
 N      แทน  จํานวนตวัอยาง 

   Mean     แทน  คาเฉลี่ย 

 Std. Deviation  แทน สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

 Sig.     แทน  คานัยสาํคัญทางสถิต ิ

 t      แทน  คาสถิติ T-test 

 F      แทน  คาสถิติ F-test 

 2R      แทน  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธความแปรผัน 

 ***      แทน  คานัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 99 

 **      แทน  คานัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 95 

 *      แทน  คานัยสาํคัญทางสถิตทิี่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 90 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 ลักษณะทัว่ไปของเจาหนาทีก่ารตลาดบรษิัทหลกัทรพัย จําแนกเปนขอมูล

ทั่วไป และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม  

 

  1.1  ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ซึ่งประกอบไปดวย เพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยแสดงเปนจํานวนคน และคารอย

ละของแตละตัวแปร 

 

ตาราง 4 จํานวนและรอยละของเจาหนาทีก่ารตลาดบริษัทลักทรัพย จําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

 

ขอมูลสวนบคุคล จํานวน (คน) รอยละ 

 เพศ    

         ชาย 151 43.8 

         หญิง 194 56.2 

รวม 345 100.0 

อาย ุ    

         นอยวา 31 ป   159 46.1 

         31-40 ป       127 36.8 

         มากกวา 41 ป     59 17.1 

รวม 345 100.0 

 สถานภาพ   

         โสด 232 67.2 

         สมรส 109 31.6 

         หยาราง/หมาย/แยกทาง 4 1.2 

รวม 345 100.0 

 ระดับการศึกษา     

         ปริญญาตรี 262 75.9 

         ปริญญาโท 83 24.1 

รวม 345 100.0 

 



38 
 

ตาราง 4 (ตอ) 

 

ขอมูลสวนบคุคล จํานวน (คน) รอยละ 

 จํานวนสมาชกิในครอบครัว     

         นอยกวา 4 คน       224 64.9 

         4-6 คน       110 31.9 

         มากกวา 6 คน       11 3.2 

รวม 345 100.0 

 

 ที่มา: คํานวณจากขอมูลในแบบสอบถาม 

  

 จากตาราง 4 พบวา เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

194 คน คิดเปนรอยละ 56.2 เปนเพศชาย จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 43.8 กลุมตัวอยางสวนใหญ

มีอายุนอยกวา 30 ป จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 46.1 รองลงมาคือมีอายุระหวาง 31 ถึง 31-40 ป 

จํานวน 127 คน คิดเปนรอยละ 36.8 และอายุมากกวา 40 ป มีจํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 17.1 ซึ่ง

สวนใหญมีสถานภาพโสด จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 67.2 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จํานวน 

109 คน คิดเปนรอยละ 31.6 สวนผูที่มีสถานภาพ หยาราง/หมาย/แยกทาง มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอย

ละ 1.2 เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยสวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 

262 คน คิดเปนรอยละ 75.9 มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 83 คน คิดเปนรอยละ 24.1 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวนอยกวา 4 คน จํานวน 224 คน คิดเปนรอยละ 

64.9 รองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน จํานวน 110 คิดเปนรอยละ 31.9 และผูที่มี

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 7-9 คน มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.2   

  1.2  ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบไปดวย ขอมูลดานอายุงาน รายได

ตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน โดยแสดงเปนจํานวนคน และคารอยละของแตละตัว

แปร เพื่อนํามาอธิบายพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดในทางเศรษฐกิจและสังคม 
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ตาราง 5 จํานวน และรอยละของเจาหนาที่การตลาดบรษิัทหลักทรัพยจําแนกตามขอมูล      

      ทางเศรษฐกิจและสังคม 

 

ขอมูลทางเศรษฐกิจและสงัคม จํานวน (คน) รอยละ 

 อายงุาน   

         ต่ํากวา 10 ป       282 81.8 

         11-20 ป      47 13.4 

         มากกวา 20 ป      16 4.8 

รวม 345 100.0 

.รายไดตอเดือน   

         นอยกวา 20,000      114 33.1 

         20,000 -30,000       92 26.7 

         30,001-40,000      55 15.9 

         มากกวา 40000 84 24.3 

รวม 345 100.0 

 รายจายตอเดอืน   

         นอยกวา 10,000 บาท       152 44.06 

         10,000-20,000 บาท      164 47.5 

         20,001-30,000 บาท       24 6.96 

         มากกวา 30,001       5 1.45 

รวม 345 100.0 

 ภาระหนี้สินตอเดือน   

         นอยกวา 5,000 บาท     249 72.2 

         5,001 – 10,000 บาท         45 13 

         10,001-15,000 บาท       26 7.5 

         มากกวา 15,000 บาท      25 7.2 

รวม 345 100.0 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

ขอมูลทางเศรษฐกิจและสงัคม จํานวน (คน) รอยละ 

 เงนิออมตอเดอืน   

         นอยกวา 10,000 บาท 175 50.7 

         10,001-20,000 บาท 98 28.4 

         20,001-30,000 บาท 51 14.8 

         มากกวา 30,000 บาท 21 6.1 

รวม 345 100.0 

 

 ที่มา: คาํนวณจากขอมูลในแบบสอบถาม 

 

 จากตาราง 5 พบวา เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีอายุงานนอยกวา 10 ป จํานวน 

282 คน คิดเปนรอยละ 81.7 รองลงมาอายุงาน 11-20 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 13.6 และอายุ

งาน 21 ป ข้ึนไป จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.6  

 เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยสวนใหญมีรายไดตอเดือน นอยกวา 20,000 บาท 

จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 33.0 รองลงมาคือ มีรายไดตอเดือน 20,000-30,000 บาท จํานวน 92 

คน คิดเปนรอยละ 26.7 และมีรายไดตอเดือน 30,001-40,000 บาท จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 

15.9 

 เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยสวนใหญมีรายจายตอเดือน 10,000-20,000 บาท 

จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 48.1 รองลงมา รายจายตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท จํานวน 149 

คน คิดเปนรอยละ 43.2 และรายจายตอเดือน มากกวา 30,001 บาท นอยที่สุด จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 1.7  

 เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยสวนใหญมีภาระหนี้สินตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท 

จํานวน 249 คน คิดเปนรอยละ 72.2 และภาระหนี้สินตอเดือนมากกวา 15,001 บาท มีนอยที่สุด 

จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.2  

 เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยสวนใหญมีเงินออมตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท 

จํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 50. และเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีเงินออมมากกวา 

30,000 บาทมีนอยที่สุด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 6.1 
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 สวนที่ 2 พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย   
 จากการวิเคราะหพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพย โดย

พฤติกรรมการออม ไดแก จํานวนเงนิออม รูปแบบการออม และวัตถปุระสงคในการออม จําแนกตาม

ขอมูลทั่วไป ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว สวนขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบไปดวย อายงุาน รายไดตอเดือน รายจายตอ

เดือน และหนีสิ้นตอเดือน สามารถสรุปไดดังนี ้

  2.1  จํานวนเงินออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย โดยการวิเคราะห

ผานตัวแปร ซึ่งประกอบไปดวยขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ

จํานวนสมาชิกในครอบครัว และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก อายุงาน รายไดตอเดือน รายจาย

ตอเดือน และหนี้สินตอเดือน โดยแสดงการคํานวณเปนจํานวนคน และรอยละ เพื่อนําผลมาอธิบาย

พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยในดานจํานวนเงินออม 

   2.1.1 การคํานวณคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลสวนบุคคลของเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพย ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 

 

ตาราง 6 จํานวน และรอยละของเจาหนาที่การตลาดบรษิัทหลักทรัพยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 

       และเงินออม 
                     หนวย: คน (รอยละ) 

ขอมูลสวนบุคคล ไมออม 

ออม 

รวม 
นอยกวา 
10,000 บ. 

10,000- 
20,000 บ. 

20,001- 
30,000 บ. 

มากกวา 
30,000 บ. 

เพศ             

      ชาย 9 (2.61) 82 (23.76) 36 (10.43) 12 (3.48) 12 (3.48) 151 (43.76) 

      หญิง 12 (3.48) 93 (26.96) 63 (18.26)) 16 (4.64) 10 (2.90) 194 (56.23) 

            345 (100) 

อายุ             

      นอยกวา 31 ป  6 (1.74) 105 (30.43) 42 (12.17) 5 (1.45) 1 (0.29) 159 (46.09) 

      31-40 ป 14 (4.06) 52 (15.07) 44 (12.75) 10 (2.90) 7 (2.03) 127 (36.81) 

      มากกวา 40 ป 1 (0.29) 18 (5.22) 13 (3.77) 13 (3.77) 14 (4.06) 59 (17.10) 

            345 (100) 
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ตาราง 6 (ตอ) 
                     หนวย: คน (รอยละ) 

ขอมูลสวนบุคคล ไมออม 

ออม 

รวม 
นอยกวา 
10,000 บ. 

10,000- 
20,000 บ. 

20,001- 
30,000 บ. 

มากกวา 
30,000 บ. 

สถานภาพ             

      โสด 13 (3.77) 145 (42.03) 60 (17.39) 9 (2.61) 5 (1.45) 232 (67.25) 

      สมรส 8 (2.32) 27 (7.83) 38 (11.01) 19 (5.51) 17 (4.93) 109 (31.59) 

      หยาราง/หมาย/       

      แยกทาง 0 3 (0.87) 1 (0.29) 0 0 4 (1.16) 

            345 (100) 

ระดับการศึกษา             

      ปริญญาตรี 15 (4.35) 151 (43.77) 63 (18.26) 20 (5.80) 13 (3.77) 262 (75.94) 

      ปริญญาโท 6 (1.74) 24 (6.96) 36 (10.43) 8 (2.32) 9 (2.61) 83 (24.06) 

            345 (100) 

จํานวนสมาชิกใน             

ครอบครัว       

      นอยกวา 4 คน 5 (1.45) 125 (36.23) 66 (19.13) 14 (4.06) 14 (4.06) 224 (64.93) 

      4-6 คน 16 (4.64) 42 (12.17) 31 (8.99) 14 (4.06) 7 (2.03) 110 (31.88) 

      มากกวา 6 คน 0 8 (2.32) 2 (0.58) 0 1 (0.29) 11 (3.19) 

            345 (100) 

 

 ที่มา: การคํานวณจากขอมูลในแบบสอบถาม 
 
 จากตาราง 6 พบวา เพศหญิงมีการออมและไมออมมากกวาเพศชายทุกระดับการออม 

ยกเวน ระดับการออมมากกวา 30,000 บาทจะเปนเพศชายออมมากกวาเพศหญิง และ โดยสวนใหญ

เพศหญิงมีการออมนอยกวา 10,000 บาท มีจํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 26.96 สําหรับเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีอายุนอยกวา 31 ป มีการออมมากที่สุด โดยสวนใหญออมนอยกวา 

10,000 บาท มีจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 30.43 ในขณะที่ อายุ 31-40 ป ไมออมมากที่สุด 

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.06 สวนเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีสถานภาพโสด มีการ

ออม และไมออมมากที่สุด โดยผูที่ไมออมมีจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.77 และผูออมนอยกวา 

10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 42.03 เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการออมและไมออมมากที่สุด โดยผูที่ไมออมมีจํานวน 15 คน คิดเปน
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รอยละ 4.35 และมีผูออมนอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด มีจํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 43.77 

และโดยสวนใหญเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวนอยกวา 4 คน มี

การออมนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 36.23 ในขณะที่ ผูที่มีจํานวนสมาชิก

ในครอบครัว 4-6 คน มีผูที่ไมออมมากที่สุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.64  

   2.1.2  การคํานวณคาความถี่ และคารอยละ ของขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของ

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ไดแก อายุงาน รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน 

 

ตาราง 7 จํานวน และรอยละของเจาหนาที่การตลาดบรษิัทหลักทรัพยจําแนกตามขอมูลทางเศรษฐกิจ 

      และสังคม กับเงินออม 
                              หนวย: คน (รอยละ) 

  
ขอมูลทาเศรษฐกิจ
และสังคม ไมออม 

ออม 

รวม 
นอยกวา 
10,000 บ. 

10,000- 
20,000 บ. 

20,001- 
30,000 บ. 

มากกวา  
30,000 บ. 

อายุงาน             

      นอยกวา 10 ป  25 (7.25) 158 (45.80) 80 (23.19) 14 (4.06) 5 (1.45) 282 (81.74) 

      10-20 ป 0 13 (3.77) 17 (4.93) 10 (2.90) 7 (2.03) 47 (13.62) 

      มากกวา 20 ป  1 (0.29) 4 (1.16) 2 (0.58) 1 (0.29) 8 (2.32) 16 (4.64) 

            345 (100) 

รายไดตอเดือน             

  นอยกวา 20,000 บ. 14 (4.06) 97 (28.16) 3 (0.87) 0 0 114 (33.04) 

  20,000-30,000 บ. 2 (0.58) 53 (15.36) 37 (10.74) 0 0 92 (26.67) 

  30,001-40,000 บ. 1 (0.29) 11 (3.19) 38 (11.01) 5 (1.45) 0 55 (15.94) 

  มากกวา 40,000 บ. 4 (1.16) 14 (4.06) 21 (6.09) 23 (6.67) 22 (6.38) 84 (24.35) 

            345 (100) 

รายจายตอเดือน             

  นอยกวา 10,000 บ. 14 (4.06) 110 (31.88) 19 (5.51) 7 (2.03) 2 (0.58) 152 (44.06) 

  10,000-20,000 บ. 5 (1.45) 55 (15.94) 78 (22.61) 12 (3.48) 14 (1.16) 164 (47.54) 

  20,001-30,000 บ.  2 (0.56) 7 (2.03) 1 (0.29) 9 (2.61) 5 (1.45) 24 (6.96) 

  มากกวา 30,000 บ. 1 (0.29) 2 (0.58) 1 (0.29) 0 1 (0.29) 5 (1.45) 

            345 (100) 
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ตาราง 7 (ตอ) 
หนวย: คน (รอยละ) 

  
ขอมูลทาเศรษฐกิจ
และสังคม ไมออม 

ออม 

รวม 
นอยกวา 
10,000 บ. 

10,000- 
20,000 บ. 

20,001- 
30,000 บ. 

มากกวา  
30,000 บ. 

หนี้สินตอเดือน             

  นอยกวา 5,000 บ. 10 (2.90) 129 (37.39) 78 (22.61) 21 (6.09) 11 (3.19) 249 (72.17) 

  5,000-10,000 บ. 1 (0.29) 26 (7.54) 12 (3.48) 2 (0.56) 4 (1.16) 45 (13.04) 

  10,001-15,000 บ. 3 (0.87) 10 (2.90) 8 (2.32) 2 (0.58) 3 (0.87) 26 (7.54) 

  มากกวา 15,000 บ. 7 (2.03) 10 (2.90) 1 (0.29) 3 (0.87) 4 (1.16) 25 (7.25) 

            345 (100) 

 

 ที่มา: การคํานวณจากขอมูลในแบบสอบถาม 

 

 จากตาราง 7 พบวา เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีอายุงานนอยกวา 10 ป มีการ

ออมและไมออมมากที่สุด โดยที่มีผูไมออมจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.25 และผูออมสวนใหญออม

นอยกวา 10,000 บาท จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 45.80 สวนเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 20,000 บาท มีผูออมและไมออมมากที่สุด โดย มีผูที่ไมออม

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.06 และมีผูออมสวนใหญออมนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 97 คน 

คิดเปนรอยละ 28.16 ในขณะที่ระดับการออม 20,001-30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ไมมีผู

ที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 20,000 บาท ออมเลย ในขณะที่ผูที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาท มีการ

ออม 20,001-30,000 บาท มากที่สุด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 6.67 สําหรับเจาหนาที่การตลาด

บริษัทหลักทรัพยที่มีรายจายตอเดือน นอยกวา 10,000 บาท มีผูที่ออมและไมออมมากที่สุด โดยมีผูที่

ไมออมจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.06 และผูออมสวนใหญออมนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 

110 คน คิดเปนรอยละ 31.88  ในขณะที่ผูที่มีรายจายตอเดือน 10,000-20,000 บาท มีการออม 

10,000-20,000 บาทมากที่สุด จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 22.61 และเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยที่มีหนี้สินตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท มีผูออมและไมออมมากที่สุด โดยมีผูไมออมจํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 2.90 สวนใหญผูที่ออมออมนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 

37.39  
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 2.2  รูปแบบการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย การวิเคราะหรูปแบบ

การออมของเจาหนาที่การ ตลาดบริษัทหลักทรัพยไดจําแนกการวิเคราะหออกเปน การวิเคราะห ใน

สวนของขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

และขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก อายุงาน รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอ

เดือน 

  2.2.1 รูปแบบการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย วิเคราะหโดยการ

คํานวณความถี่ และรอยละของขอมูลสวนบุคคล ซึ่งประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 

ตาราง 8 จํานวนและรอยละของเจาหนาทีก่ารตลาดบริษัทหลักทรัพยที่ออมและไมออมในสถาบนั 

      การเงนิ โดยจําแนกตามขอมูลสวนบคุคล 
                                                          หนวย: คน (รอยละ)  

ขอมูลสวนบุคคล ไมออม 

ออม 

รวม 
สถาบัน
การเงิน 

ไมใชสถาบัน 
การเงิน ทั้ง 2 แบบ 

เพศ      

       ชาย 9 (2.61) 74 (21.45) 5 (1.45) 63 (18.26) 151 (43.77) 

       หญิง 12 (3.48) 76 (22.03) 3 (0.87) 103 (29.86) 194 (56.23) 

          345 (100) 

อายุ           

       นอยกวา 31 ป 6 (1.74) 85 (24.64) 4 (1.16) 64 (18.55) 159 (46.09) 

       31-40 ป 14 (4.06) 42 (12.17) 2 (0.58) 69 (20.00) 127 (36.81) 

       มากกวา 40 ป 1 (0.29) 21 (6.09) 2 (0.58) 35 (10.14) 59 (17.10) 

          345 (100) 

สถานภาพ           

       โสด 13 (3.77) 110 (31.88) 18 (5.22) 91 (26.38) 232 (67.25) 

       สมรส 8 (2.32) 20 (5.80) 1 (0.29) 80 (23.19) 109 (31.59) 

       หยาราง/หมาย/      

       แยกทาง 0 2 (0.58) 0 2 (0.58) 4 (1.16) 

          345 (100) 
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ตาราง 8  (ตอ) 
หนวย: คน (รอยละ) 

ขอมูลสวนบุคคล ไมออม 

ออม 

รวม 
สถาบัน
การเงิน 

ไมใชสถาบัน 
การเงิน ทั้ง 2 แบบ 

ระดับการศึกษา           

       ปริญญาตรี 15 (4.35) 112 (32.46) 19 (5.51) 110 (31.88) 262 (75.94) 

       ปริญญาโท 6 (1.74) 23 (6.67) 6 (1.74) 48 (13.91) 83 (24.06) 

          345 (100) 

จํานวนสมาชิกใน           

ครอบครัว      

       นอยกวา 4 คน  5 (1.45) 102 (29.57) 14 (4.06) 103 (29.86) 224 (64.93) 

       4-6 คน 16 (4.64) 37 (10.72) 6 (1.74) 51 (14.78) 110 (31.88) 

       มากกวา 6 คน 0 6 (1.74) 1 (0.29) 4 (1.16) 11 (3.19) 

          345 (100) 

 
 ที่มา: การคํานวณจากขอมูลในแบบสอบถาม 

  
 จากตาราง 8 พบวา เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่เปนเพศหญิงมีผูออมและไมออม

มากที่สุด โดยที่มีผูไมออมจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.48 ผูที่ออมเงินสวนใหญมีการออมทั้งสอง

แบบ จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 29.86 สําหรับเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีอายุนอย

กวา 31 ป มีการออมในสถาบันการเงินมากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 24.64 ในขณะที่ผูที่มี

อายุ 31-40 ป มีผูไมออมมากที่สุดจํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.06 และมีผูที่ออมทั้งสองแบบมาก

ที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 20 สวนเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีสถานภาพโสดมีผู

ออมและไมออมมากที่สุด โดยมีผูไมออมจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.77 และมีผูออมในสถาบัน

การเงินมากที่สุดจํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 31.88 เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีผูที่ออมและไมออมมากที่สุด โดยมีผูไมออมจํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 

4.35 และโดยสวนใหญผูที่ออมเงินจะออมในสถาบันการเงิน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 32.46 

และเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวนอยกวา 4 คน มีการออมทั้ง

สองแบบคือทั้งในสถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงินมากที่สุด จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 

29.86 แตในขณะที่ผูที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน มีผูไมออมมากที่สุด จํานวน 16 คน คิด

เปนรอยละ 4.64 
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   2.2.2 รูปแบบการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย วิเคราะหโดยการ

คํานวณความถี่ และรอยละของขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งประกอบไปดวย อายุงาน รายไดตอ

เดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน 

 

ตาราง 9 จํานวนและรอยละของเจาหนาทีก่ารตลาดบริษัทหลักทรัพยที่ออมและไมออมในสถาบนั 

      การเงนิ โดยจําแนกตามขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม  
                                                          หนวย: คน (รอยละ)  

  
ขอมูลทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ไมออม 

ออม 

รวม สถาบันการเงนิ 
ไมใชสถาบัน 
การเงิน ทั้ง 2 แบบ 

อายุงาน      

       นอยกวา 10 ป 25 (7.25) 124 (35.94) 17 (4.93) 116 (33.62) 282 (81.74) 

       10-20 ป 0 14 (4.06) 0 33 (9.57) 47 (13.62) 

       มากกวา 20 ป 1 (0.29) 7 (2.03) 1 (0.29) 7 (2.03) 16 (4.64) 

          345 (100) 

รายไดตอเดือน           

       นอยกวา 20,000บ. 14 (4.06) 77 (22.32) 4 (1.16) 19 (5.51) 114 (33.04) 

       20,000-30,000 บ. 2 (0.58) 32 (9.28) 4 (1.16) 54 (15.65) 92 (26.67) 

       30,001-40,000 บ. 1 (0.29) 16 (4.64) 1 (0.29) 37 (10.72) 55 (15.94) 

       มากกวา 40,000 บ. 4 (1.16) 26 (7.54) 0 54 (15.65) 84 (24.35) 

          345 (100) 

รายจายตอเดือน           

       นอยกวา 10,000 บ. 14 (4.06) 85 (24.64) 5 (1.45) 48 (13.91) 152 (44.06) 

       10,000-20,000 บ. 5 (1.45) 46 (13.33) 5 (1.45) 108 (31.30) 164 (47.54) 

       20,001-30,000 บ. 2 (0.58) 13 (3.77) 0 9 (2.61) 24 (6.96) 

       มากกวา 30,000 บ. 1 (0.29) 3 (0.87) 0 1 (0.29) 5 (1.45) 

          345 (100) 
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ตาราง 9 (ตอ) 
                                                          หนวย: คน (รอยละ)  

  
ขอมูลทางเศรษฐกิจ 
และสังคม ไมออม 

ออม 

รวม สถาบันการเงนิ 
ไมใชสถาบัน 
การเงิน ทั้ง 2 แบบ 

หนี้สินตอเดือน           

       นอยกวา 5,000 บ. 10 (2.90) 109 (31.59) 7 (2.03) 123 (35.65) 249 (72.17) 

       5,000-10,000 บ.  1 (0.29) 16 (4.64) 3 (0.87) 25 (7.25) 45 (13.04) 

       10,001-15,000 บ. 3 (0.87) 11 (3.19) 0 12 (3.48) 26 (7.54) 

       มากกวา 15,000 บ. 7 (2.03) 18 (5.22) 0 0 25 (7.25) 

          345 (100) 

 

 ที่มา: การคํานวณจากขอมูลในแบบสอบถาม 

 

 จากตาราง 9 พบวา เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีอายุงานนอยกวา 10 ป มีผูที่

ออมและไมออมมากที่สุด โดยมีผูที่ไมออมจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.25 และมีผูออมในสถาบัน

การเงินมากที่สุดจํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 35.94 สําหรับเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มี

รายไดตอเดือนนอยกวา 20,000 บาท โดยมีผูออมและไมออมมากที่สุด คือมีผูที่ไมออมจํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 4.06 และผูที่ออมเงินสวนใหญออมในสถาบันการเงิน จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 

22.32 สวนเจาหนาที่การตลาดที่มีรายจายตอเดือนนอยกวา 10,000 บาทมีผูไมออมมากที่สุด จํานวน 

14 คน คิดเปนรอยละ 4.06 สวนผูที่มีรายจายตอเดือน 10,000-20,000 บาท มีการออมทั้งสองแบบ

มากที่สุด คือมีการออมในสถาบันการเงิน และไมใชสถาบันการเงิน จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 

31.30 และเจาหนาที่การตลาดทีมีหนี้สินตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท มีผูที่ออมและไมออมมากที่สุด 

โดยผูที่ไมออมมีจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.90 และมีผูที่ออมทั้งสองแบบมากที่สุด คือออมใน

สถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงิน จํานวน 123 คน คิดเปนรอยละ 35.65  

 จากการออมในสถาบันการเงินดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน จะเห็นวามีการออมในสถาบัน

การเงิน โดยการออมในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ และไมไดออมในสถาบันการเงิน ซึ่งการออมที่

ไมใชสถาบันการเงินนั้นคือการออมในสินทรัพย ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้ 

  -  การออมในผลิตภัณฑทางการเงินตางๆ ไดแก เงินฝากธนาคาร การออมโดยการซื้อ

หุนในตลาดหลักทรัพย กาออมโดยการซื้อหุนกู การออมโดยการซื้อกองทุนตางๆ การออมโดยการซื้อ

กรมธรรมประกันชีวิต การออมในพันธบัตรรัฐบาล และการออมโดยการซื้อสลากออมสิน สลาก ธกส. 
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ตาราง 10 จํานวน รอยละของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรพัย กบัรูปแบบการออม 

 

รูปแบบการออม จํานวน (คน) รอยละ 

เงินฝากธนาคาร 291 84.3 

ซื้อหุนในตลาดหลักทรพัย  45 13 

หุนกู  2 0.6 

ซื้อกองทนุตางๆ  53 15.4 

ซื้อกรมธรรมประกันชวีิต 62 18 

พันธบัตรรัฐบาล  4 1.2 

สลากออมสนิ, สลาก ธกส.  33 9.6 

 

 ที่มา: คํานวณจากขอมูลในแบบสอบถาม 

  

 จากตาราง 10 สําหรับการออมในสถาบันการเงินสวนใหญจะออมในรูปของเงินฝากธนาคาร 

จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 84.3 รองลงมาคือออมในรูปแบบของการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 

จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 18.0 ออมในรูปแบบการซื้อกองทุนตางๆ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 

15.4 ออมในรูปของการซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 13.00 ออมในรูปของ

สลากออมสิน สลาก ธกส. จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.6 ออมในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาล 

จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.2 และการออมในหุนกู จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.6 นอกจากการ

ออมในสถาบันการเงินแลวยังมีการออมที่ไมใชสถาบันการเงินอีกดวย ซึ่งการออมที่ไมใชสถาบัน

การเงินเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมักจะออมในรูปของสินทรัพย 

  -  การออมที่ไมใชสถาบันการเงิน ซึ่งก็คือการออมในสินทรัพยตางๆ จากการวิจัยและ

รวบรวมขอมูล สินทรัพยที่เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีการออม คือ การออมโดยการซื้อ

คอนโดมิเนียม การออมโดยการซื้อทองคํา การออมโดยการซื้อที่ดิน การออมโดยการซื้อบาน และการ

ออมโดยการซื้อรถยนต  
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ตาราง 11 จํานวน และรอยละ ของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรพัย และการออมที่ไมใชสถาบัน 

      การเงนิ 

 

การออมที่ไมใชสถาบนัการเงิน จํานวน(คน) รอยละ 

คอนโดมิเนยีม 9 7.63 

บาน 21 17.8 

ที่ดิน 5 4.24 

ทองคํา 55 46.61 

รถยนต 28 23.73 

รวม 118 100.0 

 

 ที่มา: คํานวณจากขอมูลในแบบสอบถาม 

  

 จากตาราง 11 พบวาจากการออมในสินทรัพยที่ไดกลาวมาแลวนั้น เจาหนาที่การตลาด

บริษัทหลักทรัพยไดมีการออมในสินทรัพยตางๆ จํานวน 118 คน สวนใหญออมในรูปแบบทองคํา 

จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 46.61 รองลงมาออมในรูปแบบรถยนต จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 

23.73 ออมโดยการซื้อบาน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.80 รองลงมาออมในรูปแบบ

คอนโดมิเนียม จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.63 และออมในรูปของที่ดิน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

4.24  

 2.3  วัตถุประสงคในการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย หลักๆ แลว

พบวา มีการออมไวเพื่อเพื่อใชในยามชราภาพ หรือเจ็บปวย เพื่อรับสิทธิประโยชนจากการออม เพื่อเปน

ทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อหวังผลตอบแทน เพื่อการศึกษา และเพื่อซื้อสินทรัพย สามารถแสดงได

ดังนี้ 
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ตาราง 12 จํานวน และรอยละ ของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรพัย และวัตถุประสงคของการออม 
                           หนวย: คน (รอยละ) 

วัตถุประสงคของการออม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

เพื่อไวใชในยามชราภาพ  

หรือเจ็บปวย 169 (49.00) 93 (26.96) 79 (22.90) 4 (1.16) 0 

เพื่อรับสิทธิประโยชน 

จากการออม 37 (10.72) 164 (47.54) 123 (35.65) 18 (5.22) 3 (0.87) 

เพื่อเปนทุนในการ 

ประกอบอาชีพ 24 (6.96) 235 (68.12) 83 (24.06) 3 (0.87) 0 

 

เพื่อหวังผลตอบแทน 84 (24.35) 163 (47.25) 93 (26.96) 5 (1.45) 0 

 

เพื่อการศึกษา 10 (2.90) 70 (20.29) 120 (34.78) 103 (29.86) 42 (12.17) 

 

เพื่อซื้อสินทรัพย 82 (23.77) 168 (48.70) 76 (22.03) 14 (4.06) 5 (1.45) 

 

อื่นๆ 3 (0.87) 0 0 0 5 (1.45) 

 
 ที่มา: คํานวณจากขอมูลในแบบสอบถาม 

 
 จากตาราง 12 พบวา เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีวัตถุประสงคในการออมเพื่อไว

ใชในยามชราภาพ หรือเจ็บปวยมากที่สุด จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 49 สวนวัตถุประสงคในการ

ออมเพื่อรับสิทธิประโยชนจากการออม เพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อหวังผลตอบแทน และเพื่อ

ซื้อสินทรัพย อยูในระดับมากมากที่สุด มีจํานวน 164, 235, 163 และ 168 คน ตามลําดับ คิดเปนรอย

ละ 47.54, 68.12, 47.25 และ 48.70 ตามลําดับ ในขณะที่ วัตถุประสงคในการออมเพื่อการศึกษา อยู

ในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 120 คน คิดเปน 34.78 

 
 สวนที่ 3  ปญหาและอุปสรรคของการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลัก 

หลักทรัพย ไดจําแนกออกเปน ปญหาทางดานรายได ปญหาทางดานคาใชจาย และปญหาทางดาน

หนี้สิน ปญหาทางดานรายได สามารถประมาณการออมเพื่ออนาคตได จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 

19.1 และไมสามารถออมแบบระยะยาวได จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 17.7 ตามลําดับ 
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ตาราง 13 จํานวน และรอยละของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรพัย ทางดานปญหาและอุปสรรค 

      ในการออม 

 

ปญหาและอุปสรรค จํานวน รอยละ 
1. ปญหาทางดานรายได 

          รายไดไมสมํ่าเสมอ  

         รายไดไมสัมพันธกับอายุ  

         รายไดขึ้นอยูกับกฎการจายผลตอบแทนของที่ถูกกําหนดจาก ตลท. 

         อื่นๆ 

 

180 

50 

103 

12 

 

52.2 

14.5 

29.9 

3.5 

รวม 345 100.0 

2. ปญหาทางดานคาใชจาย 

         คาใชจายเพิ่มขึ้นจากราคาสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น 

         คาใชจายเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น 

         ไมสามารถกําหนดเงินสํารองจายยามฉุกเฉินได 

         อื่นๆ  

 

272 

21 

51 

1 

 

78.8 

6.1 

14.8 

.3 

รวม 345 100.0 

3. ปญหาดานการออม 

         การออมไมสมํ่าเสมอ 

         ไมสามารถออมแบบระยะยาวได 

         ไมสามารถประมาณการออมเพื่ออนาคตได 

         อื่นๆ 

 

218 

61 

66 

 

63.2 

17.7 

19.1 

รวม 345 100.0 

 

 ที่มา: คํานวณจากขอมูลในแบบสอบถาม 

 

 จากตาราง 13 เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีปญหารายไดไมสม่ําเสมอมากที่สุด 

จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 52.2 รองลงมาปญหารายไดข้ึนอยูกับกฎการจายผลตอบแทนที่ถูก

กําหนดจาก ตลท. จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 29.9 รายไดไมสัมพันธกับอายุ จํานวน 50 คน คิด

เปนรอยละ 14.5 และปญหาอื่นๆ จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.5 ตามลําดับ ในขณะที่ปญหา

ทางดานคาใชจายเจาหนาที่การตลาดมีปญหาคาใชจายเพิ่มข้ึนจากอัตราสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น จํานวน 

272 คน คิดเปนรอยละ 78.8 รองลงมาไมสามารถกําหนดเงินสํารองจายยามฉุกเฉินได จํานวน 51 คน 

คิดเปนรอยละ 14.18 คาใชจายเพิ่มข้ึนจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 
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6.1 และปญหาทางดานคาใชจายอื่นๆ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.3 ตามลําดับ สําหรับปญหา

ทางดานการออม เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีปญหาดานการออมไมสม่ําเสมอมากที่สุด 

จํานวน 218 คิดเปนรอยละ 63.2  

 
 สวนที่ 4  ปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 

 เปนการศึกษาปจจัยตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอจํานวนเงินออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพย ซึ่งแบบจําลองที่แสดงถึงความสัมพันธของลักษณะทั่วไปและลักษณะทางเศรษฐกิจและ

สังคม กับจํานวนเงินออม กําหนดใหเปนดังนี้ 

  

911810

79685746135034231120110

XaXa
XaXaXaXaXaXaXaXaXaaS

++
+++++++++= −−−−

         

โดยที่  S  = จํานวนเงนิออมออมของเจาหนาทีก่ารตลาดบริษัทหลักทรัพย (บาท) 

   X1  = เพศของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพย 

      X1-0 = ตัวแปรหุนแทนเพศหญิง 

      X1-1 = ตัวแปรหุนแทนเพศชาย 

   X2  = อายุของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพย (ป) 

   X3  = สถานภาพของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 

      X3-0 =  สถานภาพโสด 

      X3-1 = สถานภาพสมรส หยาราง/หมาย/แยกทาง 

   X4  = ระดับการศึกษา (ป) 

   X5  = จํานวนสมาชกิในครอบครัว (คน) 

   X6  = อายุงาน (ป) 

   X7  = รายไดตอเดือน (บาท) 

   X8  = รายจายตอเดือน (บาท) 

   X9  = หนี้สินตอเดือน (บาท) 

        a0,a1,a2….a11  = พารามิเตอร 

   e  =  คาความคลาดเคลื่อน 

 จากแบบจําลองขางตนเมื่อนํามาทําการประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรแลวไดดังนี้ 
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ตาราง 14 คาสัมประสิทธิ ์คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน คาสถิติ t และระดับนัยสําคัญของ t ของ 

      ปจจัยที่มผีลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบรษิัทหลักทรัพย 

 

ตัวแปรอิสระ 
  

คาสัมประสิทธิ์
ถดถอยของ
ปจจัย (B) 

คาความ 
คลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน (SE) 

 
 

คาสถิติ t 
  

ระดับนัยสําคัญ 
ของ t 

  

(constant) -9810.375 5105.257 -1.922 .056ns 

เพศ (X1) 81.415 531.570 0.153 .878ns 

อายุ (X2) .529 16.132 0.033 .974ns 

สถานภาพ (X3) 2192.673 693.915 3.16 .002*** 

ระดับการศึกษา (X4) 604.977 312.966 1.933 .054* 

จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว (X5) 24.875 50.386 0.494 .622ns 

อายุงาน (X6) -.653 57.164 -0.011 .991ns 

รายไดตอเดือน (X7) .604 .022 27.049 .000*** 

รายจายตอเดือน (X8) -.360 .052 -6.865 .000*** 

หนี้สินตอเดือน (X9) -.744 .044 -16.908 .000*** 

  R   .897   

 R Square  .804  

 Adjusted R Square .799  

  Sig. F    .000   

 

หมายเหต:ุ * มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 

  ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

  *** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

  ns ไมมีนัยสาํคัญทางสถิต ิ
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 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย โดยอาศัย

วิธีการทางสถิติในรูปของ การวิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรง ซึ่งผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

 

987

654321

744.0360.0604.0
653.0875.24977.604673.2192529.0415.81375.9810

XXX
XXXXXXS

−−+
−+++++−=

 

 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย พบวาปจจัย

ที่มีผลตอการออม ไดแก สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอ

เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 90 สวน เพศ อายุ จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว และอายุงาน ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยที่มีผลตอ

การออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยทุกตัวพบวา ตัวแปรอิสระ ทั้ง 9 ตัว สามารถอธิบาย

การเปลี่ยนแปลงการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งเมื่อพิจารณา

คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ที่มีคาเทากับ 0.804 แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการออมของ

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย สามารถอธิบายไดดวยปจจัย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อายุงาน รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน 

ประมาณรอยละ 80.4 สวนที่เหลืออีกรอยละ 19.6 เปนผลกระทบจากปจจัยอื่นๆ ที่ไมไดนําเขามาใน

สมการ 

 และเมื่อทําการตัดตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และทํา

การประมาณคาใหม ไดคาดังนี้ 
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ตาราง 15 คาสัมประสิทธิ ์คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน คาสถิติ t และระดับนัยสําคัญของ t ของ 

      ปจจัยที่มผีลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบรษิัทหลักทรัพย 

 

ตัวแปรอิสระ 
  

คาสัมประสิทธิ์ 
ถดถอยของ 
ปจจัย (B) 

คาความ 
คลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน (SE) 

 
 

คาสถิติ t 
  

ระดับนัยสําคัญ 
ของ t 

  

(Constant) -9726.141 5037.767 -1.931 .054 

สถานภาพ (X3) 2211.538 629.968 3.511 .001 

ระดับการศึกษา (X4) 611.692 310.439 1.970 .050 

รายไดตอเดือน (X7) .604 .020 29.632 .000 

รายจายตอเดือน (X8) -.363 .051 -7.047 .000 

หนี้สินตอเดือน (X9) -.743 .044 -17.040 .000 

  R   .897   

 R Square  .804  

 Adjusted R Square .801  

  Sig. F    .000   

 

 และเมื่อตัดตัวแปรที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 90 ออกแลวทําการ

ประมาณคาสมการใหมจะไดผลการวิเคราะห ดังนี้  

 

98743 743.0363.0604.0692.611538.2211141.9726 XXXXXS −−+++−=  
 

 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย หลังจากที่

ตัดตัวแปรอิสระที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 แลวพบวา ตัวแปรอิสระ ทั้ง 5 

ตัวแปร ไดแก  สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน มีผล

ตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ความเชื่อมั่นรอยละ 

95 และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของปจจัยที่มีตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย

ทุกตัว พบวา ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงการออมของเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นดังกลาว และเมื่อพิจารณา

คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจซึ่งมีคาเทากับ 0.804  แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการออมของ

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย สามารถอธิบายไดดวยปจจัย สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได
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ตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน ไดประมาณรอยละ 80.4 สวนที่เหลืออีกรอยละ 19.6 

เปนผลกระทบจากปจจัยอื่นๆ ที่ไมไดนําเขามาในสมการ 

 เมื่อพิจารณาคาสถิติ t แลวพบวา ปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพย ทั้ง 5 ตัวแปร ไดแก สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และ

หนี้สินตอเดือน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยได

ดังนี้ 

 สถานภาพ (X3) ที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 

เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  เนื่องจากคา

สัมประสิทธิ์ (B) มีคาเปนบวกเทากับ 2211.538 หมายความวา ถาใหปจจัยอื่นๆ คงที่ ถาหากเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีสถานภาพการสมรส หยาราง/หมาย/แยกทาง เพิ่มข้ึนสงผลใหมีการออม

เพิ่มข้ึน 

 ระดับการศึกษา (X4) ที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ (B) มีคาเปนบวกเทากับ 611.692 หมายความวา ถาใหปจจัยอื่นๆ คงที่ ถา

หากการศึกษาของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยเพิ่มข้ึนสงผลทําใหการออมเพิ่มข้ึน 

 รายไดตอเดือน (X7) ที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95  

เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ (B) มีคาเปนบวกเทากับ 0.604 หมายความวา ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ 

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีรายไดตอเดือนเพิ่มข้ึน 1 บาท มีผลทําใหจํานวนเงินออมของ

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยเพิ่มข้ึน 0.604 บาท นั่นคือเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมี

ความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม (Marginal Propensity of Save: MPS)  เทากับ 0.604  

 รายจายตอเดือน (X8) ที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลทําใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ (B) มีคาเปนลบเทากับ -0.363 หมายความวา ถากําหนดไหปจจัยอื่นๆ คงที่ 

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีรายจายตอเดือนเพิ่มข้ึน 1 บาท มีผลทําใหจํานวนเงินออมของ

เจาหนาที่การตลาดลดลง 0.363 บาท 

 หนี้สินตอเดือน (X9) ที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลทําใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ (B) มีคาเปนลบ เทากับ -0.743 หมายความวา ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ 
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เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีหนี้สินตอเดือนเพิ่มข้ึน 1 บาท มีผลทําใหจํานวนเงินออมของ

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยลดลง 0.743 บาท  
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบรษิัทหลักทรัพย ทัง้ที่เปนลักษณะ

ของ จํานวนเงนิออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคของการออม 

 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออม ของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพย 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดทราบพฤตกิรรมการออมของเจาหนาทีก่ารตลาดบริษัทหลักทรัพย ทัง้ที่เปนลกัษณะ

ของ จํานวนเงนิออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคของการออม 

 2.  ไดทราบปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย   

 3.  เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของทัง้ภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่จะนําไป

กําหนดแนวทางในการสงเสริมการออมในรูปแบบตางๆ ใหเหมาะสมกบักลุมประชากร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยทั้งหมด 6,187 คน ใน

บริษัทหลักทรัพยจํานวน 35 บริษัท 

  
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  การเลือกตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการ

สุมจากบริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนเจาหนาที่การตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรกมาเปนตัวแทนประชากร

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย เนื่องจากเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยเปนอาชีพที่มี

ลักษณะเหมือนกันทุกประการ คือการอยูภายใตการกํากับดูแลจาก กลต. และ ตลท. เหมือนกัน ผูวิจัย

ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชสูตร Yamane และกําหนดความเชื่อมั่นที่ 

รอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกิน รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 345 ตัวอยาง หลังจากนั้นใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบบังเอิญ หรือตามความสะดวก (Accidental Sampling or Convenience Sampling) 

เก็บขอมูลจากตัวอยางจนครบถวน 345 ตัวอยาง โดยอาศัยความสะดวกของผูวิจัย ในการสุมตัวอยาง 

กําหนดจํานวนตัวอยางบริษัทละ 70 ตัวอยาง 
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 วิธีการสุมตัวอยาง 
  การเลือกตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยการ

สุมบริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนเจาหนาที่การตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก บริษัทหลักทรัพย กิม

เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย 

ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด 

(มหาชน) ตามลําดับ มาเปนตัวแทนประชากรเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย เนื่องจากเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพยเปนอาชีพที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ คือการอยูภายใตการกํากับ

ดูแลจาก กลต. และ ตลท. ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชสูตร 

Yamane และกําหนดความเชื่อมั่นที่ รอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกิน รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 345 ตัวอยาง หลังจากนั้นใชวิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) ใน

การเก็บขอมูลโดยการกําหนดจํานวนตัวอยางที่เปนเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย บริษัทละ 70 

ตัวอยาง 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 วิธีการเลือกกลุมตวัอยาง 
  ผูวิจัยไดใชวิธกีารสุมเลือกกลุมตัวอยางแบงเปน 2 ข้ันตอน ดังนี ้

  1.  การเลือกตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random Sampling) โดย

การสุมบริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนเจาหนาที่การตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก บริษัทหลักทรัพย 

กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย 

ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด บริษัทหลักทรัพย เอเชีย พลัส จํากัด 

(มหาชน) ตามลําดับ มาเปนตัวแทนประชากรเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย เนื่องจากเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพยเปนอาชีพที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ คือการอยูภายใตการกํากับ

ดูแลจาก กลต. และ ตลท. ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ โดยใชสูตร 

Yamane และกําหนดความเชื่อมั่นที่ รอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกิน รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง

จํานวน 345 ตัวอยาง  

  2.  วิธีการเลือกตัวอยางตามสะดวก (Convenience Sampling) ในการเก็บขอมูลโดย

การกําหนดจํานวนตัวอยางที่เปนเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย บริษัทละ 70 ตัวอยาง 
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดใหมีการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการ

วิจัย โดยกาํหนดรูปแบบของคําถามเปนแบบปลายเปด (Open-ended question) โดยแบงเปน 3 สวน 

ไดแก 

  สวนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของ

ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อายุงาน 

รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน 

  สวนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย จะ

ประกอบไปดวย เร่ืองเงินคงเหลือหลังจากหักคาใชจายที่จะเปนเงินออมได รูปแบบการออม และ

วัตถุประสงคของการออม 

  สวนที่ 3  ปญหาและอุปสรรคตางๆ ของผูออม จะประกอบไปดวย ปญหาทางดานรายได 

ปญหาทางดานคาใชจาย ปญหาทางดานการออม และปญหาทางดานอื่นๆ 

 

การเก็บรวบรวมขอมลู 
 ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากประชากรกลุมตัวอยางจากการวิจัยภาคสนาม โดย

แหลงขอมูลของผูวิจัยคือ บริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนของเจาหนาที่การตลาดมากที่สุด 5 อันดับแรก 

และจะเปนขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถามจํานวน 345 ชุดที่ผูวิจัยไดเขาไปแจก

แบบสอบถามดวยตนเอง เพื่อทําการแจกแบบสอบถามกับเจาหนาที่การตลาด ซึ่งการเก็บขอมูลนี้

ผูวิจัยไดใชเวลาทั้งหมด 2 สัปดาหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมได มาดาํเนนิการดังนี ้

 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถาม และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 

 2.  การประมวลผลขอมูล นําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกลงใน File เพื่อทําการประมวลผล

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการแจกแจงความถี่ของตัวแปรทุกตัวแลว

คํานวณคารอยละ (Percentage)  

 3.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดวยวิธีการดังนี้ 

  3.1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในดานเพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

ระดับการศึกษา  และจํานวนสมาชิกในครอบครัว คิดเปนคารอยละ 
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  3.2  ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับ อายุงาน รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน  

และหนี้สินตอเดือนของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย คิดเปนคารอยละ 

  3.3  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยในดาน

จํานวนเงินออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคของการออม คิดเปนคารอยละ 

  3.4  เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยจําแนก

ตามเพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อายุงาน รายไดตอ

เดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน โดยใชคารอยละ คาคะแนนเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิเคราะหพฤติกรรมของเจาหนาที่การตลาดในเรื่องของ จํานวนเงินออม รูปแบบการออม

และวัตถุประสงคในการออม 

  3.5 การวิเคราะหถึงความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพย โดยการนําเอาสมการถดถอยเชิงพหุคูณเชิงเสนตรง (Multiple Linear 

Regression) เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 

กับปจจัยอื่นๆ ที่กําหนดไว  

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 หลังจากทําการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาประมวลผลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป ในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อใชในการคํานวณคาสถิติตางๆ ที่ใชในการวิจัย และการ

วิเคราะหขอมูลเพื่อนําเสนอและสรุปผลตอไป โดยใชการคํานวณคาสถิติตางๆ ดังนี้ 

 1.  ตามความมุงหมายที่ 1 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมในดานของจํานวนเงินออม 

รูปแบบการออม และวัตถุประสงคในการออม ของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูวิจัยไดใช

การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อแจกแจงความถี่ (Frequency) แสดง

ตารางแบบรอยละ (Percentage) หาคาเฉลี่ย (Means) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation)   

 2.  ตามความมุงหมายที่ 2 เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพย โดยตัวแปรตามที่ใชในการศึกษา คือ จํานวนเงินออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพย ซึ่งตัวแปรอิสระจะประกอบไปดวย ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม 

โดยใชการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สําหรับอธิบายความแตกตางของตัวแปร 

เกี่ยวกับจํานวนเงินออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงคในการออม ในการวิเคราะหโดยใช 

Regression ในการทดสอบ  

 



63 
 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 ลักษณะทัว่ไปของเจาหนาทีก่ารตลาดบรษิัทหลกัทรพัย  

  เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.2 และมี

กลุมตัวอยางอายุนอยกวา 30 ป มากที่สุด คิดเปนรอยละ 46.1  สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 67.2 

สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 75.9 กลุมตัว และเจาหนาที่การตลาด

บริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวนอยกวา 4 คน มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 64.9 

สวนกลุมตัวอยางที่มีผูอยูในอุปการะมีจํานวนมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมีผูที่อยูในอุปการะ คิดเปนรอย

ละ 52.5  

  เจาหนาที่การตลาดสวนใหญมีอายุงานนอยกวา 10 ป คิดเปนรอยละ 81.7 กลุมตัวอยาง

มีรายไดตอเดือนนอยกวา 20, 000 บาท มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.0 มีรายจายตอเดือน

มากที่สุดในชวง 10,000-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.1 สวนใหญกลุมตัวอยางมีหนี้สินตอเดือน

นอยกวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 72.2 และกลุมตัวอยางสวนใหญมีเงินออมนอยกวา 10,000 บาท 

คิดเปนรอยละ 50.7 

 
 สวนที่ 2 พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 

  พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย จําแนกเปน จํานวนเงินออม 

รูปแบบการออม และวัตถุประสงคในการออม ซึ่งสามารถแบงวิเคราะหตามขอมูลสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และจํานวนสมาชิกในครอบครัว สวนขอมูลทางเศรษฐกิจและ

สังคม ไดแก อายุงาน รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน โดยแสดงเปนจํานวน และ

คารอยละ สามารถวิเคราะหไดดังนี้ 

  2.1  จํานวนเงินออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย จากการวิเคราะหผาน

ขอมูลสวนบุคคลนั้น พบวา เพศหญิงมีกรออมและไมออมมากกวาเพศชาย โดยที่มีผูไมออมจํานวน 12 

คน คิดเปนรอยละ 3.48 และผูที่ออมสวนใหญออมนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 93 คน คิดเปนรอย

ละ 26.96 สวนผูที่มีอายุนอยกวา 31 ป มีการออมนอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 105 คน คิด

เปนรอยละ 30.43 สําหรับผูที่มีสถานภาพโสดมีผูออมและไมออมมากที่สุด โดยมีผูที่ไมออมจํานวน 13 

คน คิดเปนรอยละ 3.77 และผูที่ออมเงินสวนใหญออมนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 145 คน คิดเปน

รอยละ 42.03 ในขณะที่ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีผูที่ออมและไมออมมากที่สุด โดยที่มีผูไมออม

จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.35 และผูที่ออมเงินออมนอยกวา 10,000 บาท จํานวน 151 คน คิด

เปนรอยละ 43.77 และเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน มีผู

ที่ไมออมมากที่สุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.64 ในขณะที่ผูที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวนอย
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กวา 4 คน มีการออมนอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 36.23 หาก

วิเคราะหจากขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมแลวพบวา เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีอายุ

งานนอยกวา 10 ป มีผูที่ออมและไมออมมากที่สุด โดยมีผูที่ไมออมจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.25 

และมีผูที่ออมเงินออมนอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 45.80 สวนผูที่

มีรายไดตอเดือนนอยกวา 20,000 บาท มีผูออมและไมออมมากที่สุด โดยที่มีผูที่ไมออมจํานวน 14 คน 

คิดเปนรอยละ 4.06 และมีผูที่ออมเงินนอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 

28.16 ในขณะที่ผูที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาท มีการออม 20,001-30,000 บาท มากที่สุด จํานวน 

23 คน คิดเปนรอยละ 6.67 สําหรับผูที่มีรายจายตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท มีผูที่ไมออมมากที่สุด

จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.06 และออมนอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 110 คน คิดเปน

รอยละ 31.88 และเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีหนี้สินตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท มีผู

ออมและไมออมมากที่สุด โดยมีผูที่ไมออมจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 2.90 และผูทีออมเงินออม

นอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด จํานวน 129 คน คิดเปนรอยละ 37.39  

  2.2  รูปแบบการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย การวิเคราะหรูปแบบการ

ออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย จําแนกเปนการวิเคราะหจากขอมูลสวนบุคคล และ

ขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคม การวิเคราะหจากขอมูลสวนบุคคล พบวา เพศหญิงมีผูที่ออมและไม

ออมมากกวาเพศชาย โดยมีผูที่ไมออมจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.48 และมีผูออมเงินออมทั้งสอง

แบบ คือในสถาบันการเงิน และไมใชสถาบันการเงิน จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 29.86 สวนผูที่มี

อายุ 31-40 ป มีผูที่ไมออมมากที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.06 และมีการออมทั้งสองแบบ คือ

ในสถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงิน มากที่สุด จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 20 ในขณะที่ผูที่มี

อายุนอยกวา 31 ป มีการออมในสถาบันการเงินมากที่สุด จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 24.64 สําหรับ

ผูที่มีสถานภาพโสดมีผูที่ไมออมมากที่สุด จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 3.77 และมีผูที่ออมเงินออมใน

สถาบันการเงินมากที่สุด 110 คน คิดเปนรอยละ 31.88 สวนผูที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน 

มีผูไมออมมากที่สุด จํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 4.64 และเจาหนาที่การตลาดที่มีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวนอยกวา 4 คน มีการออมทั้งสองแบบ คือในสถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงินมาก

ที่สุด จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 29.86  

 และเมื่อวิเคราะหผานขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมแลว พบวาเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยที่มีอายุงานนอยกวา 10 ป มีผูที่ไมออมมากที่สุด จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 7.25 และมี

ผูออมเงินออมในสถาบันการเงินมากที่สุด จํานวน 124 คน คิดเปนรอยละ 35.94 ในขณะที่ผูที่มีอายุ

งาน 10-20 ป มีการออมทั้งสองแบบ คือในสถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงินมากที่สุด จํานวน 

33 คน คิดเปนรอยละ 9.57 สําหรับผูที่มีรายไดตอเดือน นอยกวา 20,000 บาท มีผูที่ไมออมมากที่สุด 
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จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 4.06 โดยที่มีผูที่ออมเงินออมในสถาบันการเงินมากที่สุด จํานวน 77 คน 

คิดเปนรอยละ 22.32 ในขณะที่ ผูที่มีรายได ตั้งแต 20,000-30,000 บาท 30,001-40,000 บาท ไป

จนถึงผูที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาท มีการออมทั้งสองแบบ คือทั้งในสถาบันการเงินและไมใช

สถาบันการเงินมากที่สุด จํานวน 54, 37 และ 54 คน คิดเปนรอยละ 15.65, 10.72 และ 15.65 

ตามลําดับ สวนผูที่มีรายจายตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท มีผูที่ไมออมมากที่สุด จํานวน 14 คน คิด

เปนรอยละ 4.06 และผูที่มีรายจายตอเดือน 10,000-20,000 บาท มีการออมทั้งสองแบบ คือออมใน

สถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงิน มากที่สุด จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 31.30 และ

เจาหนาที่การตลาดที่มีหนี้สินตอเดือน นอยกวา 5,000 บาท มีผูที่ไมออมมากที่สุด จํานวน 10 คน คิด

เปนรอยละ 2.90 และมีผูที่ออมเงินออมทั้งสองแบบ คือในสถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงินมาก

ที่สุด 123 คน คิดเปนรอยละ 35.65  

 สําหรับการออมในสถาบันการเงินสวนใหญจะออมในรูปของเงินฝากธนาคาร จํานวน 191 

คน คิดเปนรอยละ 84.3 รองลงมาคือออมในรูปแบบของการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน 62 คน 

คิดเปนรอยละ 18.0 ออมในรูปแบบการซื้อกองทุนตางๆ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 15.4 ออมในรูป

ของการซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 13.00 ออมในรูปของสลากออมสิน 

สลาก ธกส. จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 9.6 ออมในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาล จํานวน 4 คน คิด

เปนรอยละ 1.2 และการออมในหุนกู จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.6 นอกจากการออมในสถาบัน

การเงินแลวยังมีการออมที่ไมใชสถาบันการเงินอีกดวย ซึ่งการออมที่ไมใชสถาบันการเงินเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพยมักจะออมในรูปของสินทรัพย 

 การออมที่ไมใชสถาบันการเงินของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย พบวาสวนใหญ

ออมในรูปแบบทองคํา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 46.61 รองลงมาออมในรูปแบบรถยนต จํานวน 

28 คน คิดเปนรอยละ 23.73 ออมในรูปแบบของการซื้อบาน จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 17.80 

รองลงมาออมในรูปแบบคอนโดมิเนียม จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.63 และออมในรูปของที่ดิน 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.24  

  2.3  วัตถุประสงคในการออมโดยทั่วไปพบวาเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมี

วัตถุประสงคในการออมเพื่อไวใชในยามชราภาพ หรือเจ็บปวยอยูในระดับมากที่สุด จํานวน 169 คน 

คิดเปนรอยละ 49 สวนวัตถุประสงคในการออมเพื่อรับสิทธิประโยชนจากการออม เพื่อเปนทุนในการ

ประกอบอาชีพ เพื่อหวังผลตอบแทน และเพื่อซื้อสินทรัพย อยูในระดับมากมากที่สุด มีจํานวน 164, 

235, 163 และ 168 คน ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 47.54, 68.12, 47.25 และ 48.70 ตามลําดับ 

ในขณะที่ วัตถุประสงคในการออมเพื่อการศึกษา อยูในระดับปานกลางมากที่สุด จํานวน 120 คน คิด

เปน 34.78 
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 สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคของการออม 
  เจาหนาที่การตลาดสวนใหญมีปญหาทางดานรายไดไมสม่ําเสมอมากที่สุด คิดเปนรอย

ละ 52.2 รองลงมา รายไดข้ึนอยูกับกฎการจายผลตอบแทนที่ถูกกําหนดจาก ตลท. คิดเปนรอยละ 29.9 

สวนปญหาทางดานคาใชจายสวนใหญเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีปญหาทางดาน

คาใชจายเพิ่มข้ึนจากราคาสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 78.8 รองลงมาปญหาจากการที่ไม

สามารถกําหนดเงินสํารองจายยามฉุกเฉินได คิดเปนรอยละ 14.8  และปญหาทางดานการออม

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยสวนใหญมีปญหาการออมไมสม่ําเสมอ คิดเปนรอยละ 63.2 

รองลงมาปญหาไมสามารถประมาณการออมเพื่ออนาคตได คิดเปนรอยละ 19.1 

  
 สวนที่ 4 ปจจัยที่มีตอการออมของเจาหนาทีก่ารตลาดบริษทัหลักทรพัย  

  การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีตัวแปร

อิสระทั้งหมด 9 ตัวแปร และเมื่อทําการวิเคราะหทางสถิติดวยสมการถดถอยพหุคูณเชิงเสนตรงพบวา 

ตัวแปรอิสระเปนปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่ 5 ตัวแปร คือ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ95 

 เมื่อพิจารณามีคาสัมประสิทธิ์ของปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพย พบวา ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงการออมของเจาหนาที่

การตลาดบริษัทหลักทรัพยไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นดังกลาว และเมื่อพิจารณา

คาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจซึ่งมีคาเทากับ 0.804  แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงการออมของ

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย สามารถอธิบายไดดวยปจจัย สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได

ตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน ไดประมาณรอยละ 80.4 สวนที่เหลืออีกรอยละ 19.6 

เปนผลกระทบจากปจจัยอื่นๆ ที่ไมไดนําเขามาในสมการ 

 จากคาสถิติ t แลวพบวา จะเห็นวาปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพย ทั้ง 5 ตัวแปร ไดแก สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และ

หนี้สินตอเดือน สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยได

ดังนี้ 

 สถานภาพ (X3) ที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย

เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 เนื่องจากคา

สัมประสิทธิ์ (B) มีคาเปนบวกเทากับ 2211.538 หมายความวา ถาใหปจจัยอื่นๆ คงที่แลวถาเจาหนาที่
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การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีสถานภาพการสมรส อยาราง/หมาย/แยกทาง เพิ่มข้ึนจะสงผลใหมีการ

ออมเพิ่มข้ึน  

 ระดับการศึกษา (X4) ที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ (B) มีคาเปนบวกเทากับ 611.692 หมายความวาถาใหปจจัยอ่ืนๆ คงที่ ถา

หากเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีการศึกษาเพิ่มข้ึนจะทําใหมีการออมเพิ่มขึ้น 611.692 บาท 

 รายไดตอเดือน (X7) ที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ (B) มีคาเปนบวกเทากับ 0.604 หมายความวา ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ 

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีรายไดตอเดือนเพิ่มข้ึน 1 บาท มีผลทําใหจํานวนเงินออมของ

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยเพิ่มข้ึน 0.604 บาท นั่นคือคาความโนมเอียงหนวยสุดทายในการ

ออม (Marginal Propensity to Save: MPS) เทากับ 0.604  

 รายจายตอเดือน (X8) ที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลทําใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ (B) มีคาเปนลบเทากับ -0.363 หมายความวา ถากําหนดไหปจจัยอื่นๆ คงที่ 

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีรายจายตอเดือนเพิ่มข้ึน 1 บาท มีผลทําใหจํานวนเงินออมของ

เจาหนาที่การตลาดลดลง 0.363 บาท 

 หนี้สินตอเดือน (X9) ที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลทําใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

เนื่องจากคาสัมประสิทธิ์ (B) มีคาเปนลบเทากับ -0.743 หมายความวา ถากําหนดใหปจจัยอื่นๆ คงที่ 

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีหนี้สินตอเดือนเพิ่มข้ึน 1 บาท มีผลทําใหจํานวนเงินออมของ

เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยลดลง 0.743 บาท 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย มีประเด็น

สําคัญที่นํามาอภิปราย ดังนี้ 
 1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษทัหลักทรพัย 
  จํานวนเงินออมของเจาหนาที่การตลาดที่เปนเพศหญิงมีการออมมากกวาเพศชาย

เล็กนอยอาจเนื่องมาจากลักษณะสวนบุคคลของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกตางกันจึงทําใหแนว

การปฏิบัติของบุคคลนั้นๆ แตกตางกัน ซึ่งอาจมีความวิตกกังวล หรือขาดความมั่นใจหรือมั่นคง        

จะสะทอนไปยังแนวปฏิบัติ ทัศนคติ โดยเพศหญิงมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตมากกวาเพศชาย 

ดังนั้นเพศหญิงจึงตองการความมั่นคง จึงสะทอนไปที่การออมการออมจึงออกมามีมากวาเพศชาย 

  เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่อายุนอยกวา 30 ป มีการออมนอยกวา 10,000 

บาท มากที่สุด เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญแลวเปนผูที่อายุนอยกวา 30 ป และเมื่ออายุนอย

ระยะเวลาการทํางานนอยจึงมีรายไดนอยตามไปดวยดังนั้นผูที่มีอายุนอยกวา 30 ป จึงมีความสามารถ

ในการออมต่ํากวา 10,000 บาท  

 

จํานวนเงินออมกับอายุ

-

10,000.00

20,000.00

30,000.00
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21 26 30 34 38 42 46 50 54
อายุ (ป)

เงินออม (บาท)
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46 47 48 49 50 51
52 53 54 55 56 60

 
 

ภาพประกอบ 7 อายุกับระดับการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 

 

 ซึ่งจากผลการศึกษาดังกลาวจะเห็นวา อายุมีความสัมพันธกับรายไดตามทฤษฎีวัฏจักรชีวิต 

(Life cycle Theory) คือเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุไมมาก 

เปนชวงของการเริ่มตนวัยทํางาน ทําใหยังมีรายไดนอยอยู เงินสวนที่เหลือจากการใชจายเพื่อการ
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บริโภคและรายจายอื่นๆ แลวนํามาเก็บออมไวจึงมีจํานวนนอยตามไปดวย และเมื่อมีอายุที่มากขึ้น

ระยะเวลาการทํางานก็มีมากขึ้นดวยจึงทําใหสามารถออมไดมากขึ้นตาม 

  เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีสถานภาพโสดมีจํานวนเงินออมนอยกวา 

10,000 บาท มากที่สุด ซึ่งอาจวิเคราะหไดตามปจจัยที่เปนตัวกําหนดจุดมุงหมายของการลงทุน (เพชรี 

ขุมทรัพย. 2544: 4-6) ไดระบุวา การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีตอครอบครัว ผูที่มีภาระ

รับผิดชอบตอความเปนอยูของครอบครัว ทําใหกลุมดังกลาวจําเปนตองออมมากขึ้นเพื่อเปนการสะสม

ความมั่งคั่งและมั่นคงใหรายไดที่แนนอนระยะยาว ดังนั้นผูที่มีสถานภาพโสดจึงมีการออมนอยกวา 

10,000 บาท มากที่สุด ถึงแมวาเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีสถานภาพโสด บางคนจะมี

รายไดสูงขึ้นตามสภาวะการซื้อขายหลักทรัพยของนักลงทุนและมีคาคอมมิชชั่นเปนจํานวนมากแลวแต

เนื่องจากเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีสถานภาพโสดจะใชเงินคนเดียวโดยไมไดรับผิดชอบ

ตอครอบครัวดังนั้นผูที่เปนโสดเหลานั้นจะอาจใชจายเงินไปเพื่อซื้อความสุขของตนเองโดยขาดการยั้ง

คิดเนื่องจากคนโสดจะไมมีภาระผูกพัน 

  เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีจํานวนเงินออม

นอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด ในขณะที่ผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีจํานวนเงินออมในชวง 

10,000-20,000 บาท มากที่สุด เนื่องจากผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทอาจจะมีความคาดหวังใน

เร่ืองผลตอบแทนที่สูงกวาผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งอธิบายไดจากรูปแบบการออมตาม

สัดสวนแลวเจาหนาที่การตลาดที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทมีการออมทั้งในสถาบันการเงินและไมใช

สถาบันการเงิน แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการคาดหวังผลตอบแทนและมีการกระจายการออมใน

สินทรัพยตางๆ ดวย 

  เจาหนาที่การตลาดที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน มีการออมนอยกวา 10,000 

บาท โดยที่มีการออมทั้งสอบแบบ คือในสถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงินมากที่สุด ซึ่งการที่ผูที่

มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวมีการออมมากที่สุดนั้นอาจเกิดจากการที่บุคคลมีสมาชิกในครอบครัวที่

ตองดูแลรับผิดชอบ ทําใหบุคคลกลุมดังกลาวจึงจําเปนที่จะตองมีการออมมากขึ้นเพื่อเปนการสะสม

ความมั่งคั่ง และมั่นคง สอดคลองกับ เพชรี ขุมทรัพย ในเร่ืองตามปจจัยที่เปนตัวกําหนดจุดมุงหมาย

ของการลงทุน ที่บอกวา การมีครอบครัว ทําใหมีความรับผิดชอบตอครอบครัว จึงตองมีการออมเพื่อ

เปนการสะสมความมั่งคั่งใหกับครอบครัว แตในขณะที่ผูที่มีจํานวนสมาชิกที่มากกวา 6 คนนั้น ทําใหมี

การออมนอยลงเพราะมีภาระการดูแลเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวที่มากเกินไปทําใหรายไดที่ไดมามี

เหลือไวสําหรับการออมนอยลง 

  เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีอายุงาน นอยกวา 10 ป มีจํานวนเงินออมนอย

กวา 10,000 และออมในสถาบันการเงินมากที่สุด การที่เจาหนาที่การตลาดที่มีอายุงานนอยกวา 10 ป 
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มีการออมต่ํานั้น เนื่องจากวาเปนชวงที่อยูในวัยเริ่มตนการทํางาน เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย

มีระยะเวลาในการหาลูกคาซื้อขายหุนนอยกวาผูที่ทํางานในตําแหนงนี้มาเปนระยะเวลานานกวา จึงทํา

ใหมีรายไดจากการประกอบอาชีพนอยผูที่ทํางานในตําแหนงนี้มากนานดังนั้นจึงเขากับทฤษฎีวัฏจักร

ของชีวิต (Life cycle Theory) และเมื่อระยะเวลาการทํางานนอยกวา จึงทําใหมีระยะเวลาในการหา

รายไดนอยกวา รายไดที่ไดรับจากการทํางานก็นอยตามไปดวย และเมื่อรายไดนอยเมื่อหักคาใชจาย

ตางๆ แลว ก็จะเหลือเงินไวเก็บออมนอยตามไปดวย 

  เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีรายไดตอเดือนนอยกวา 20,000 บาท มีจํานวน

เงินออมนอยกวา 10,000 บาท และออมในสถาบันการเงินมากที่สุด เนื่องจากวาผูที่มีรายไดนอยเมื่อ

หักคาใชจายแลวก็จะเหลือเงินไวเก็บออมนอยตามไปดวย ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาเรื่อง การออม

และการลงทุนของพนักงานภาคเอกชน ของปรเมศวร วองพิริยพงศ ซึ่งพบวาผูที่มีรายไดมากก็จะออม

และลงทุนมากตามไปดวย และสอดคลองกับทฤษฎีรายไดสัมบูรณ (Absolute income hypothesis)  

 รายไดสัมบูรณ คือ ปริมาณรายไดที่ผูบริโภคไดรับ John Maynard Keynes เห็นวา รายได

สัมบูรณ เปนตัวกําหนดอัตราการบริโภค ซึ่งก็คือ การที่ผูบริโภคจะใชจายเงินไปในการบริโภคเปน

สัดสวนเทาใด และเก็บรายไดไวในรูปของเงินออมเปนสัดสวนเทาใดนั้น จะขึ้นอยูกับวาเขามีรายได

เทาใด  

  เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีรายจายตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท มีการ

ออมนอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด ในขณะที่ผูที่มีรายจาย 10,000-20,000 บาท มีจํานวนเงินออม

โดยเฉลี่ยแลวมากกวาผูที่มีรายจายนอยกวา 10,000 บาท และมีการออมในสถาบันการเงินมากที่สุด 

ในขณะที่เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีรายจาย 10,000-20,000 บาท เลือกที่จะออมทั้งสอง

อยางคือในสถาบันการเงิน และไมใชสถาบันการเงินมากที่สุด อาจจะเนื่องจากกวาผูที่มีรายจายนอย

เพราะรายไดตอเดือนนอย และผูที่มีรายจายสูงกวาก็อาจจะมีรายไดตอเดือนสูงกวา ซึ่งสอดคลองตาม

ทฤษฎีรายไดถาวรของ มิลตัน ฟริดแมน (Milton Friedman) มีความเห็นวาบุคคลจะกําหนดระดับการ

ใชจายเพื่อการบริโภคโดยอิงกับระดับรายไดถาวร (permanent income) หรือระดับรายในระยะยาว 

(Long term income) และความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออมวาซึ่งเปนคาที่บอกใหทราบวาเมื่อ

รายไดที่เปลี่ยนแปลงไป 1 บาท จํานวนเงินออมจะเปลี่ยนแปลงไปเทาไหร จากหลักการที่วาเมื่อบุคคล

มีรายไดเพิ่มข้ึน บุคคลจะใชจายเพิ่มข้ึนแตเพิ่มข้ึนนอยกวารายไดที่เพิ่มข้ึน ดังนั้นจึงมีเงินเหลือไวเก็บ

ออมได  

 เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยที่มีหนี้สินตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท มีจํานวนเงิน

ออมนอยกวา 10,000 บาท มากที่สุด และมีการออมทั้งในสถาบันการเงินและไมใชสถาบันการเงิน (ทั้ง

สองอยาง)มากที่สุด ผูที่มีหนี้สินนอย ก็ยอมหมายความวามีรายไดนอยตามไปดวยจึงจะสามารถกอหนี้
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และชําระหนี้ไดแคระดับนอยๆ เทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรเวศน สุวรรณระดา และสมประ

วิณ มันประเสริฐ ในเรื่อง ปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออมของผูมีงานทําในประเทศไทย ที่วาหากผูที่มี

งานทําตองกูยืมเงินก็มีแนวโนมที่จะกลายเปนผูไมออมเงิน และสอดคลองตามแนวคิดของ พฤติกรรม

การบริโภคขามเวลา (Inter-temporal Consumption) ที่วาบุคคลจะเลือกบริโภคในปจจุบันหรือเลือกที่

จะบริโภคในอนาคต ซึ่งถาหากวาผูบริโภคเลือกที่จะบริโภคในอนาคตมากขึ้น ผูบริโภคจะตองลดการ

บริโภคในปจจุบันลง แลวเก็บออมเงินนําไปลงทุนหรือใหสินเชื่อเพื่อกอใหเกิดดอกผลสําหรับการบริโภค

ในอนาคต  ซึ่งถาหากวาผูบริโภคเก็บออมเงินไวแลวนําไปลงทุนหรือโดยการใหสินเชื่อ ผูบริโภคก็จะมี

ฐานะ เปนผูใหกู แตถาหากผูบริโภคเลือกที่จะบริโภคในปจจุบันมากกวา ที่จะบริโภคในอนาคต ก็จะมี

ฐานะเปนผูกู การบริโภคนั้นผูบริโภคจะเลือกการบริโภคในปจจุบัน หรือจะเลือกที่จะบริโภคในอนาคต

เพื่อใหไดความพอใจสูงสุดเทาที่จะทําไดภายใตขอจํากัดของงบประมาณ ซึ่งงบประมาณตลอดชวงอายุ 

(ชยันต ตันติวัสดาการ. 2550:  77)  

วัตถุประสงคของการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยในภาพรวมคือ มีการออม

เพื่อใชในยามชรา หรือเจ็บปวยมากที่สุด เนื่องจากกลุมตัวอยางเปนพนกังานที่ทาํงานในลักษณะของ

บริษัทเอกชน และดวยอาชีพเจาหนาที่การตลาดหลักทรัพยรายไดจะขึ้นอยูกับกฎการจายผลตอบแทน

ที่ถูกกําหนดมาจากตลาดหลักทรัพย อีกทั้งยังถูกควบคุมกฎระเบียบและจรรยาบรรณจากสํานักงาน

กํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย และประเด็นที่สําคัญทางดานรายไดจะขึ้นอยูกับคาคอมมชิช่ันที่

ไดจากมูลคาการซื้อขายของนักลงทนุทีเ่ปนลูกคา ดงันัน้รายไดที่ไดรับในแตละเดือนจะไมสม่าํเสมอ

และไมแนนอนสูง ทําใหเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรัพยมีวัตถปุระสงคในการออมไวเพื่ออนาคต 

และยามเจ็บปวยมากที่สุด เพราะบางชวงเวลาเจาหนาทีก่ารตลาดบริษัทหลักทรัพยอาจจะไมไดคา

คอมมิชช่ันเลย  

 วัตถุประสงคในการออมโดยรวมแลว เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีการออมเพื่อรับ

สิทธิประโยชนจากการออม เพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อหวังผลตอบแทน และเพื่อซื้อ

สินทรัพย อยูในระดับมาก ซึ่งเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีวัตถุประสงคในการออมเพื่อรับ

สิทธิประโยชนจาการออมเปนเพราะวาเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยเปนอาชีพที่มีโอกาสที่จะ

ทํารายไดตอเดือนไดสูงกวาอาชีพอื่นๆ โดยที่ไมจํากัดอายุและประสบการณ ซึ่งการที่มีรายไดสูงนั้นตอง

เสียภาษีในระดับที่สูงดวยเชนกัน ดังนั้นจึงตองมีการออมในสินทรัพยตางๆ ที่สามารถนํามาลดหยอน

ภาษีได ในสวนของการออมไวเพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพนั้นดังที่ไดกลาวมาแลววาเจาหนาที่

การตลาดมีรายได และงานที่ไมแนนอนดังนั้นจึงตองมีการออมเพื่อเปนเงินสํารองไวประกอบอาชีพที่

สองรองจากการทํางานในอาชีพหลักทรัพย การที่เจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีการทํางานที่

เกี่ยวของกับขาวสารตางๆ ทางการเงิน และขาวอื่นๆ ดังนั้นจึงมีความใกลชิดกับขอมูลทําใหรูชองทาง



72 
 

การออมและการลงทุนตางๆ และสามารถวิเคราะหแนวโนมตางๆ ได ดังนั้นเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพยบางคนจึงเลือกออมที่มีผลตอแทนใหตรงกับความตองการของตนเอง และการออมเพื่อซ้ือ

สินทรัพยนั้นบุคคลแตละคนมีความอยากที่จะไดส่ิงของ ตางๆ ไมวาจะเปนสังหาริมทรัพย หรือ

อสังหาริมทรัพย ทั้งที่มีคาและไมมีคา ดั้งนั้นจึงมีการออมเพื่อไวซื้อสินทรัพยอยูในระดับมากดวย 

 สําหรับวัตถุประสงคในการออมของเจาหนาที่การตลาดที่ออมเพื่อการศึกษา และอื่นๆ อยูใน

ระดับปานกลางนั้น เนื่องจากเจาหนาที่การตลาดบางคนมีบุตรที่อยูในวัยกําลังศึกษา หรือเจาหนาที่

การตลาดผูที่ยังเปนโสดตองการที่จะศึกษาตอ แตเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยสวนใหญไมได

ใหความสําคัญมากนักจึงมีวัตถุประสงคออมเพื่อการศึกษาอยูแคระดับปานกลางเทานั้น 
 
 2. เพื่อศกึษาปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรพัย 

  ปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย มี 5 ปจจัย ไดแก 

สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน รายจายตอเดือน และหนี้สินตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ95 ดังสมการการออม คือ 

 

98743 743.0363.0604.0692.611538.2211141.9726 XXXXXS −−+++−=  
   

  สถานภาพของ (X3) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย

สงผลทําใหการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ที่เปนเชนนี้อาจเปนเพราะเจาหนาที่การตลาดที่มี

สถานภาพสมรส หยาราง/หมาย/แยกทาง นั้นมีภาระรับผิดชอบในครอบครัวหรือบุตรแลวดังนั้นการที่

เจาหนาที่กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพดังกลาวตองออมเงินไวเปนหลักประกันความมั่นคงของตนเอง

และครอบครัว สอดคลองการศึกษาของ วรเวศน สุวรรณระดา และสมประวิณ มันประเสริฐ ที่ไดศึกษา 

เร่ือง ปจจัยกําหนดพฤติกรรมการออมของผูมีงานทําในประเทศไทย ที่วาตัวแปรที่เกี่ยวของกับความ

มั่นคงในการดํารงชีวิตมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจออมเงินในระยะยาว ไดแก การหยาราง ซึ่งกรณี

ที่ผูมีงานทําอยูในสถานะสมรส หรือหยาราง จะมีแนวโนมในการตัดสินใจออมยะยะยาวในทางบวก

อยางเห็นไดชัด เพราะสถานภาพดังกลาวอาจจะประสบปญหาทางการเงินยามชราภาพดัง นั้นจึงมี

แนวโนมที่จะออมมากขึ้น  

  ระดับการศึกษาของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีผลตอการออมในทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจ

เนื่องจากการศึกษาสงผลใหเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีความคิดที่รอบคอบขึ้น และ
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การศึกษามีผลทําใหมีรายไดมากขึ้นตามวุฒิการศึกษา และออมตางๆ มีความซับซอน ผูที่มีระดับ

การศึกษาจึงมีความรูในการออมและการลงทุนมากกวา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง การออมและ

การลงทุนของพนักงานภาคเอกชน ของปรเมศวร วองพิริยพงศ (2551) พบวาระดับการศึกษาสูงกวา

ปริญญาตรี มีขนาดการออมและการลงทุนใหญกวาพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี 

จนถึงระดับปริญญาตรี  

  รายไดตอเดือนของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย มีผลตอการออมในทางบวก 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดย

ผลการวิจัยของผูวิจัยพบวามีคาความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออมเทากับ 0.604 หมายความวา 

ถาหากเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยมีรายไดเพิ่มข้ึน 1 บาท จะมีการออมเพิ่มข้ึน 0.604 บาท 

แสดงใหเห็นวา ถาหากมีรายมาก ก็จะออมมาก ถาหากมีรายไดนอยก็มีแนวโนมที่จะออมนอยตามไป

ดวย สอดคลองกับการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมการเกษียณอายุของลูกจางสถาน

ประกอบการเอกชนขนาดใหญในกรุงเทพมหานคร ของ ศิริอรุณ อนันตวิรุฬห (2550) ที่พบวา เงินเดือน

หรือคาจาง คาลวงเวลา โบนัส และรายไดอ่ืน เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอปริมาณเงินออมของกลุม

ตัวอยางในทางบวก ชัยยศ สรรพทรัพย (2549) ที่ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการออมของครัวเรือน

เกษตรกร อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปการเพาะปลูก 2547/48 จากการศึกษาพบวา รายไดสุทธิ

ทางการเกษตรของเกษตรกรมีความสัมพันธกับการออมในทางบวก โดยที่คาความโนมเอียงหนวย

สุดทายในการออมจากรายไดสุทธิทางการเกษตรมีคาเทากับ 0.195 และคาความโนมเอียงหนวย

สุดทายในการออมจากรายไดสุทธินอกภาคเกษตรมีคาเทากับ 0.01478 และชูลีรัตน คงเรือง และประ

กาษิต อินสุวรรณ (2552) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมและปจจัยกําหนดสัดสวนการออมของ

ครัวเรือน: กรณีศึกษา หมูที่ 7 ตําบลหารเทา อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง จากการศึกษาพบวา 

รายไดมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการออม โดยมีคาความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม

เทากับ 0.002  

  รายจายตอเดือนของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย มีผลตอการออมในทางลบ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ซึ่งเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว คือผูที่มี

รายจายมากจํานวนเงินออมก็จะนอยลง และสอดคลองกับการศึกษาของ ชูลีรัตน คงเรือง และประ

กาษิต อินสุวรรณ ที่ไดศึกษา เร่ือง พฤติกรรมการออมและปจจัยกําหนดสัดสวนการออมของครัวเรือน: 

กรณีศึกษา หมูที่ 7 ตําบลหารเทา อําเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ผลการศึกษาพบวา รายจายเฉลี่ย

ตอเดือนของครัวเรือนมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับสัดสวนการออมตอรายไดของครัวเรือน  

 หนี้สินตอเดือนของเจาหนาที่การตลาดบรษิัทหลักทรัพย มีผลตอการออมในทางลบ อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่รอยละ 95 ซึง่เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือผูที่มีหนี้สินมี
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แนวโนมที่จะออมลดลง ซึ่งอาจเปนเพราะวาเจาหนาทีก่ารตลาดมีรายไดที่ไมสม่ําเสมอในบางชวงเวลา

ที่ภาวการณซือ้ขายหลกัทรพัยไมคอยดีนกั ลูกคาที่เปนนกัลงทุนกจ็ะทาํการซื้อขายหลกัทรพัยนอยลง 

จึงทาํใหเจาหนาที่การตลาดขาดรายไดไป จะเห็นวารายไดที่เจาหนาที่การตลาดไดรับจะขึ้นๆ ลงๆ ตาม

สภาวะการซื้อขายหลกัทรัพยนัน่เอง และในชวงไมดดีังกลาวรายไดของเจาหนาที่การตลาดกจ็ะขาด

หายไป ในขณะที่รายไดลดลงมานี่เองทีเ่จาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยจึงตองการกูยืมเพือ่นํามา

บริโภคกอนอาจจะโดยการรูดบัตรเครดิต หรือกูสินเชือ่สวนบุคคลตางๆ ซึ่งการกอหนีน้ี้เองทีท่ําใหการ

ออมลดลง ซึ่งสอดคลองกับ การศึกษาของ วรเวศน สุวรรณระดา และสมประวิณ มนัประเสริฐ ในเร่ือง 

ปจจัยทีก่ําหนดพฤติกรรมการออมของผูมงีานทาํในประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การกูยืมมี

ความสัมพันธกับการออมในทางลบ และสอดคลองกับการศึกษาของ ชัยยศ สรรพทรัพย ในเรื่อง ปจจัย

ที่มีผลตอการออมของครัวเรือนเกษตรกร อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ปการเพาะปลูก 2547/48 ผล

การศึกษาพบวา หนี้สินมีความสัมพันธในทางลบกับการออมในรูปของตัวเงนิของครัวเรือนเกษตรกร  
 

ขอเสนอแนะ 
 1. พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพยนั้นพบวาสวนใหญออมใน

สถาบันการเงิน และจํานวนเงินออมสวนใหญนอยกวา 10,000 บาท โดยที่วัตถุประสงคของการออม

ของกลุมประชากรดังกลาวสวนใหญแลวคือเพื่อการชราภาพและเจ็บปวยจะเห็นวาผูออมยังมีความ

ตองการที่จะออมในระยะยาว แตจํานวนเงินออมของผูออมยังต่ําอยู ดังนั้นควรจะหามาตรการในการ

กระตุนการออมใหเพิ่มข้ึนโดยอาจจะดวยการเพิ่มสิทธิประโยชนจากการออมเหลานี้เพิ่มข้ึนเพื่อจูงใจให

ประชากรกลุมนี้มีความตองการการออมเพิ่มข้ึน 

 2. คาความโนมเอียงหนวยสุดทายในการออม (MPS) ของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพย ที่ไดคือ 0.604 ซึ่งเปนคาที่คอนขางสูง และบงบอกวากลุมประชากรกลุมนี้มีแนวโนมที่จะ

ออมสูง ดังนั้น สถาบันการเงินที่มีความตองการจะระดมเงินออม ควรจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ

ทางการเงิน หรือควรหามาตรการสงเสริมตางๆ ออกมาเพื่อดึงความสนใจในการออมของประชากร

กลุมนี้ใหมากขึ้น 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ศึกษาสภาพปญหาในการออมประเภทตางๆ ของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลกัทรพัย 

โดยละเอียด 

 2.  ในการศึกษาครั้งตอไปควรมีการเพิ่มตัวแปรผลตอบแทนเขาไปในการศึกษาดวย 

 3.  ควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการออมในสนิทรพัยที่ไมใชสถาบนัการเงนิโดยละเอยีดถึง 

จํานวนเงนิออม รูปแบบการออม และวัตถปุระสงคของการออม 
 



76 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

บรรณานุกรม 
 

การเงนิ การธนาคาร และการคลัง.  (2550).  การธนาคาร.  สืบคนเมือ่ 14 มกราคม 2554.   

        จาก http://learners.in.th/blog/wann3/17990. 

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย.  (2553).  รายงานจาํนวนผูตดิตอกับ 

 ผูลงทนุตาม พ.ร.บ. หลักทรัพยที่ปฏิบัตหินาที่ ขอมูล ณ. วนัที ่10 ธนัวาคม 2553.   

 สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 2553.  จาก  

 http://capital.sec.or.th/webapp/th/infocenter/intermed/Seclicense/sls-viewcon2.php 

คณะเศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  (2552).   

        เศรษฐศาสตรธุรกิจและการเงินธุรกิจ.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพมหาวทิยาลัยสุโขทยั 

 ธรรมาธิราช. 

คลังปญญาไทย.  (2553).  บทความ.  สืบคนเมื่อ 16 ธันวาคม 2553.   

 จาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php. 

บริษัทจัดการกองทนุรวมMFC.  (2553).  กองทนุรวมคืออะไร.  สืบคนเมื่อ 17 ธันวาคม 2553.   

        จาก ttp://www.mfcfund.com/mfc/index.php?option=com_content&view=article&id= 

        15&lang=th. 

ชูลีรัตน คงเรือง และประกาษิต อินสวุรรณ.  (2552).  พฤติกรรมการออมและปจจัยที่กาํหนด 

 สัดสวนการ ออมของครัวเรือน : กรณีศึกษา หมูที่ 7 ตาํบลหารเทา อําเภอปากพะยูน  

 จังหวัด ลําพนู.  งานวิจยั เศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ (เศรษฐศาสตร). สงขลา: 

 มหาวิทยาลยัทักษิณ.  ถายเอกสาร. 

ชูศรี วงศรัตนะ. (2541). เทคนิคการใชสถิตเิพื่อการวจิัย.  พิมพคร้ังที ่7. กรุงเทพฯ: เทพนิมิตการพมิพ. 

ชัยยศ สรรพทรัพย.  (2549).  ปจจัยที่มีผลตอการออมของครัวเรือนเกษตรกรอําเภอเลิงนกทา. 

 ปริญญานิพนธ ศ.ม.(เศรษฐศาสตรการจัดการ). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ. ถายเอกสาร. 

นําชยั เตชะรัตนะวโิรจน.  (2547).  “อยากรวย ตองรู: เคล็ด(ไม)ลับสู...อิสรภาพทางการเงนิ”   

  กรุงเทพฯ: บริษัท คัมปาย อิมเมจจิ้ง จํากดั. 

พรนพ พกุกะพนัธุ; และประเสริฐชัย ไตรเสถียรพงศ. (2544). การบรหิารธนาคารพาณชิย. กรุงเทพฯ:  

 โรงพิมพจามจรีุโปรดักท. 

มหาวิทยาลยัมหามกุฎราชวิทยาลัย วทิยาเขตลานนา.  (2553).  บทความทางจิตวทิยา.   

 สืบคนเมื่อ 13 ธันวาคม 2553.  จาก http://lanna.mbu.ac.th/artilces/Psycho01.asp. 

 



78 
 

รัตนา สายคณิต.  (2544).  หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน:มหเศรษฐศาสตร.  กรุงเทพฯ:  

 บริษัทเยยีรบุคพับลิชเชอร จาํกัด. 

วรรณา ไชยศรี. (2554).  การเงนิ การธนาคาร และการคลัง.  สืบคนเมื่อ 29 มกราคม 2554.   

        จาก http://learners.in.th/blog/wann3/17990. 

สํานักนโยบายการออมและการลงทุน สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง.  (2553).   

        สถิติขอมูลที่เกี่ยวของกับดุลภาพการเงนิ การออม และการลงทนุ.   

 สืบคนเมื่อ 10 ธนัวาคม  2553.   

 จาก http://www.fpo.go.th/S-I/Data.php?DBIndex=mysql&Language=Thai 

ธิดารัตน สงวนศักดิ์.  (2545).  พฤติกรรมการออมของผูมีรายไดประจํา: กรณีศึกษาพนักงาน 

 การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม) ภาคเหนือ และพนกังานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 จังหวัดเชียงใหม.  สารนิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัญฑติ (บริหารธุรกจิ). เชียงใหม:  

 บัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ถายเอกสาร 

ธนัยวงศ กีรติวานชิย. (2550).  เงินทองของมีคา. กรุงเทพฯ: บริษัท สํานักพิมพประพันธสาสน. 

อมรทิพย แทเที่ยงธรรม. (2540). เศรษฐศาสตรมหภาค.  พมิพคร้ังที่ 7.  กรุงเทพ: 

 สํานักพิมพมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร. 

SETSMART: SET Market Analysis;&  Reporting Tool.  (2553).  การซื้อขายแยกตามกลุม 

 ผูลงทนุ.  สืบคนเมื่อ 10 ธันวาคม 2553.   

 จาก http://setsmart.asl.co.th/ism_customertyp.Jsp 

Yamane Taro. (1973).  Statistics: an Introduction Analysis.  3rd ed New york: Harper And Raw. 

 
 



79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

พฤติกรรมการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย 
 
คําชี้แจง :  แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อใชในการทําสารนิพนธของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี นางสาวพิกุล ปญญา เปนผูวิจัย และขอความรวมมือจากทาน โปรด
ตอบแบบสอบถามใหครบถวนและตรงกับความเปนจริงมากที่สุด เพื่อนําไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ และ
แบบสอบถามนี้มีทั้งหมด 3 สวนประกอบดวย 
  สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
  สวนที่ 2 ขอมูลการออม 
  สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรค 
หมายเหตุ : ทั้งนี้ขอมูลทั้งหมดจะถูกเก็บเปนความลับและใชขอมูลที่ไดมาในการศึกษาในครั้งนี้เทานั้น  
ขอขอบคุณทุกทานที่สละเวลาในการกรอกแบบสอบถามจนครบถวน 
 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไป 
 1.1 เพศ    ชาย   หญิง 
 
 1.2 อายุ.......................ป 
 
 1.3 สถานภาพ   โสด   สมรส  หยาราง/ มาย/ แยกทาง 
 
 1.4 ระดับการศึกษา......................................................................................................... 
 
 1.5 จํานวนสมาชิกในครอบครัว...............................คน 
 
 1.6 จํานวนผูที่อยูในอุปการะ.................................คน 
 
 1.7 อายุงาน..........................................ป 
 
 1.8 ระดับรายไดโดยเฉลี่ย........................................บาท/ เดือน 

 
1.9 ระดับรายจายเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยเฉลี่ย................................................บาท/ เดือน 

 
 1.10 ภาระหนี้สินโดยเฉลี่ย.......................................บาท/ เดือน 
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สวนที่ 2 ขอมูลการออม 
 2.1 หลังหักคาใชจายและหนี้สินแลวทานมีเงินเหลือสําหรับการออมโดยเฉลี่ย......................บาท/ เดือน 
 
 2.2 หากทานมีการออมทานเลือกที่จะออมในรูปแบบใด (เลือกตอบไดมากกวาหนึ่งคําตอบ) 
  ในสถาบันการเงิน จํานวน.....................................บาท/ เดือน (ไปตอบขอ 2.3) 
  การออมในรูปแบบของสินทรัพย (การออมที่ไมใชสถาบันการเงิน) จํานวน .....................บาท/เดือน  
      (ไปตอบขอ 2.4) 
 
 2.3 หากทานมีเงินออมในสถาบันการเงินทานเลือกที่จะออมในรูปแบบใด (ตอบไดมากกวาหนึ่งคําตอบ) 
  เงินฝากธนาคาร จํานวน.....................................บาท/ เดือน 
  ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพย จํานวน ...................................บาท/ เดือน 
  หุนกู จํานวน ...................................บาท/ เดือน 
  ซื้อกองทุนตางๆ จํานวน .................................บาท/ เดือน 
  ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต จํานวน ..................................บาท/ เดือน 
  พันธบัตรรัฐบาล จํานวน ………………………บาท/ เดือน 
  สลากออมสิน, สลาก ธกส. จํานวน....................................บาท/ เดือน 
 
 2.4 หากทานมีการออมในสินทรัพย (การออมที่ไมใชสถาบันการเงิน) ทานเลือกที่ออมในสินทรัพยแบบใด 
โปรดระบุ.............................................................................................................................................................. 
 
 2.5 หากทานมีการออม ทานมีวัตถุประสงคในการออมอยางไร 

วัตถุประสงคในการออม มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

1. เพื่อใชในยามชราภาพ หรือเจ็บปวย           

2. เพื่อรับสิทธิประโยชนจากการออม           

3. เพื่อเปนทุนในการประกอบอาชีพ           

4. เพื่อหวังผลตอบแทน           

5. เพื่อการศึกษา           

6. เพื่อซื้อสินทรัพย           

7. อื่นๆ.........................................................           
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สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรค 
 3.1 ปญหาทางดานรายได 
  รายไดไมสม่ําเสมอ   

 รายไดไมสัมพันธกับอายุ   
  รายไดขึ้นอยูกับกฎการจายผลตอบแทนของที่ถูกกําหนดจาก กลต. 
  อื่นๆ ..................................................................................................................................................... 
 3.2 ปญหาทางดานคาใชจาย 
  คาใชจายเพิ่มขึ้นจากราคาสินคาที่เพิ่มสูงขึ้น 
  คาใชจายเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้น 
  ไมสามารถกําหนดเงินสํารองจายยามฉุกเฉินได 
  อื่นๆ ..................................................................................................................................................... 
 
 3.3 ปญหาดานการออม 
  การออมไมสม่ําเสมอ 
  ไมสามารถออมแบบระยะยาวได 
  ไมสามารถประมาณการออมเพื่ออนาคตได 
  อื่นๆ ..................................................................................................................................................... 
 
 3.4 ปญหาดานอื่นๆ............................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบการจายผลตอบแทน 
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อบรษิทัหลักทรัพยที่เปนสมาชกิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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รายชื่อบรษิทัที่ไดรับใบอนุญาตการเปนนายหนาซ้ือขายหลักทรัพย  
(ประเภทบรษิัทหลกัทรพัย) 

 1. บล.กรุงศรอียุธยา จํากัด (มหาชน) 

 2. บล.กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 

 3. บล.กิมเอง็ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 4. บล.เกียรตนิาคนิ จาํกัด 

 5. บล.โกลเบล็ก จํากัด 

 6. บล.คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 7. บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 8. บล.เคท ีซมีิโก จาํกัด 

 9. บล.เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จํากัด 

 10. บล.เจพีมอรแกน (ประเทศไทย) จํากดั 

 11. บล.ซิกโก จํากัด (มหาชน) 

 12. บล.ซิตี้คอรป (ประเทศไทย) จํากัด 

 13. บล.ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํากัด 

 14. บล.ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 

 15. บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 

 16. บล.ซีไอเอ็มบี-จีเค (ประเทศไทย) จํากัด 

 17. บล.ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 

 18. บล.ทรีนตีี้ จํากัด 

 19. บล.ทิสโก จํากัด 

 20. บล.ไทยพาณิชย จํากดั 

 21. บล.ธนชาต จํากัด (มหาชน) 

 22. บล.นครหลวงไทย จํากัด 

 23. บล.โนมูระ พฒันสนิ จาํกัด (มหาชน) 

 24. บล.บัวหลวง จํากัด (มหาชน) 

 25. บล.บารเคลย แคปปตอล (ประเทศไทย) จํากัด 
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 26. บล.บีฟท จํากัด (มหาชน) 

 27. บล.ฟารอีสท จาํกัด 

 28. บล.ฟนันซา จาํกัด 

 29. บล.ฟนันเซีย ไซรัส จํากดั (มหาชน) 

 30. บล.ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 31. บล.ภัทร จํากัด (มหาชน) 

 32. บล.เมอรชั่น พารทเนอร จํากัด (มหาชน) 

 33. บล.เมอรริล ลินช (ประเทศไทย) จํากดั 

 34. บล.แมคควอรี (ประเทศไทย) จํากัด 

 35. บล.ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 

 36. บล.ยูบีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 

 37. บล.ยูโอบ ีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 

 38. บล.สินเอเซีย จาํกัด 

 39. บล.เอเซยี พลัส จํากัด (มหาชน) 

 40. บล.ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 

 41. บล.ไอรา จํากัด (มหาชน) 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

ชื่อ ชื่อสกุล นางสาวพกิุล ปญญา 

วันเดือนปเกิด 9 มกราคม 2525  

ภูมิลําเนา  จ.สุรินทร 

สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 

ที่อยูปจจุบนั 104/13 ซอยรณชัย 2 ถนนเศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

  กรุงเทพมหานคร 10400 

ตําแหนงงานปจจุบัน เจาหนาที่การตลาด 

สถานทีท่ํางาน บริษัทหลกัทรพัย คนัทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)  

ประวัติการศึกษา 

       พ.ศ. 2548 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการเงนิ  

  จาก มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2554  เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตรการจัดการ  

  จาก มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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