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 ในการวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาภาวการณ์ออมของแต่ละบุคคลในกลุ่ม 
ผู้สูงอายุ  พฤติกรรมการออมและวิธีการออมเงินของแต่ละบุคคล ในกลุ่มผู้สูงอายุ และปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบกับอัตราการออมของแต่ละบุคคล ในกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็น
ประชากรผู้สูงอายุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติ ไคว์สแควร์ (Chi-square) สรุปผลการวิจัยผลการศึกษา
พบว่า 1) ผู้มีมูลค่าสินทรัพย์และเงินออมมากกว่า 1 ล้านบาท ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ30.75 รองลงมา ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 25.75 
ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนคิดเป็นร้อยละ 10.75 และ น้อยท่ีสุดประกอบอาชีพรับจ้าง คิด
เป็นร้อยละ 4.00  มีการออมโดยฝากธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 56.75 รองลงมา มีการออมในรูปแบบ
ประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ 15.50 และ น้อยท่ีสุด มีการออมในรูปแบบการซ้ือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.00 
2) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และเงินออม พบว่า การซ้ือหุ้นกู้ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของมูลค่าสินทรัพย์และเงินออมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.68 ส่วนกลุ่มที่มีมูลค่า
สินทรัพย์น้อยสุดคือ ฝากธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 5.28 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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   Abstract 
 
Code of Project : Uni 07/2/2556 
Research Title : The Efficiency of Savings’s Elderly People in Bangkok 
Researcher Name : Ms.Wandee Hirunsathaporn, Mrs.Suratchada Makhala, 
           Ms.Krittika Ma-in and Mr.Wutthichai Limarunothai 
                      
   The objectives of this research were 1) to study the saving condition 
problems of elderly people in Bangkok; 2) to study the saving behaviors and the ways 
of saving of elderly people in Bangkok: and 3) to examine the factors affecting the 
levels of saving in elderly people in Bangkok. 
  The Sample group was 400 elderly people in Bangkok. The parameters 
used for statistical analysis of this research were 1) frequency 2) percentages 3) mean 
4) standard deviation and 5) chi-square 
  The result of this research indicated that 1) most people who own 
asset value and savings greater than one million baht are self employed or dealers 
with the percentage of 30.75%, while the least group of people who own asset value 
and saving greater than one million baht are employees with the percentage of 4%  
2) most people tend to deposit in bank with the percentage of 56.76%, whereas 
buying debenture is the least favourable way of saving with the percentage of 7% 
and 3) for the analysis of the relationships between asset value and saving, buying 
debenture impacts the efficiency of asset value and saving with the percentage of 
92.68%. The level was statistically significant at 0.05 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปัญหา 

 ประเทศไทยมีจํานวนประชากรประมาณ  63ล้านคน และร้อยละ 13  ของประชากรเป็นวัย
ผู้สูงอายุ และต่อไปจะมีแนวโน้มของประชากรผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ โดยกลุ่มประชากรผู้สูงอายุ
เหล่านี้ จะไม่มีรายได้ หรือมีรายได้ลดลง เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสิทธิภาพการทํางานลดลง แต่
ผู้สูงอายุเหล่าน้ียังต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ือดํารงชีพอยู่ อีกท้ังต้องมีรายจ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น 
เน่ืองจากวัยผู้สูงอายุจะมีโอกาสเจ็บป่วยได้มากขึ้น เพราะจากการเสื่อมภาพของวัยชรา  

 นอกจากน้ี ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ยังได้กล่าวว่าโครงสร้างของครอบครัวไทยกําลัง
เปลี่ยนแปลงจากครอบครัวแบบขยายที่มีพ่อแม่ลูกหลานหลายๆคน อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน 
คอยช่วยเหลือเก้ือกูลกันมาเป็นครอบครัวเด่ียวๆของตนเองทําให้เครือข่ายการเลี้ยงดูผู้สูงอายุในอดีต
จะถูกเปล่ียนแปลงจากการท่ีลูกหลานเลี้ยงดูพ่อแม่  มาเป็นผู้สูงอายุต้องพ่ึงพาตนเองมากข้ึน  

 ซ่ึงถ้าผู้สูงอายุเหล่าน้ีไม่มีเงินออมก็จะส่งผลต่อการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุเหล่าน้ันให้ดํารงชีวิต
อย่างไม่มีความสุข ส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมไปถึงจะส่งผลกระทบให้เป็นภาระของ
รัฐบาลอีกด้วย  เพราะถ้าต่อไปประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพ่ิมมากข้ึน แต่ผู้สูงอายุเหล่านั้นมีอัตราการออม
อยู่ในระดับตํ่า จะส่งผลให้การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลดตํ่าลงไปด้วย และจะส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องคอยดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้ โดยในขณะ
ปัจจุบันรัฐบาลใช้งบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุ ผ่านเบ้ียยังชีพคนชรา 500 บาท ต่อเดือน รวมไปถึง
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประมาณปีละเกือบแสนล้านบาท และมีแนวโน้มที่รัฐบาลต้องใช้
จ่ายงบประมาณสําหรับผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีแนวโน้มประชากรผู้สูงอายุจะเพ่ิมสูงขึ้น 

 โดยการออมของแต่ละบุคคลเพ่ือนํามาใช้จ่ายในอนาคตน้ันมีหลายวิธีการด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
การออมโดยการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล รวมถึงการออมท่ีนําเงินไป
ลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การสะสมทองคํา การลงทุนในตราสารการเงินต่างๆ การลงทุนในตราสาร
ทุน ตราสารหน้ี การลงทุนในหน่วยกองทุน LTF RMF หรือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ก็เป็น
การออมเงินในรูปแบบหน่ึงเหมือนกัน โดยการออมในรูปแบบต่างกันย่อมให้ผลตอบแทนตา่งกัน 
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ดังนั้นการศึกษางานวิจัยน้ี จะช่วยให้ทราบถึงวิธีการออมของประชากรในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงส่งเสริมให้ประชากรมีการออมมากย่ิงขึ้น และรัฐบาลสามารถที่จะทราบถึงปัญหาของกลุ่ม
ประชากรที่มีเงินออมตํ่าเม่ือเข้าสู่วัยเกษียณ และสามารถแก้ปัญหาโดยการจัดต้ังกองทุน หรือหาเงิน
สมทบให้กับกลุ่มประชากรเหล่าน้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ต้ังวัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ ดังน้ี   

 1 เพ่ือศึกษาปัญหาภาวะการออมของแต่ละบุคคล ในกลุ่มผู้สูงอาย ุ   
 2 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรมการออมและวิธีการออมเงินของแต่ละบุคคล ในกลุ่มผู้สูงอาย ุ
 3 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบกับอัตราการออมของแต่ละบุคคล ในกลุ่มผู้สูงอาย ุ  

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

 1. อาชีพมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการออมเพ่ือใช้จ่ายของประชาชนยามสูงอายุ  
 2. วิธีการออมมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการออมเพ่ือใช้จ่ายของประชาชนยามสูงอายุ 
     

1.4 ขอบเขตด้านประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

 การดําเนินการวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยพัฒนาเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม และมีประชากรและ
กลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้น้ี เป็นประชากรผู้สงูอายุในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร          
 2.  กลุ่มตัวอย่าง รวม 400 ตัวอย่าง โดยใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความเช่ือม่ัน 95% ของ
ยามาเน ที่คํานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวนมากจะเข้าใกล้จํานวนที่ 400 ตัวอย่าง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 
2531 : 296; อ้างอิงมาจาก Yamane. 1967 : 886-887) โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling)    
   

1.5 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ         
 1  ทราบถึงปัญหาภาวะการออมของแต่ละบุคคล ในกลุ่มผู้สูงอาย ุ   
 2  ทราบถึงพฤติกรรมการออมและวิธีการออมเงินของแต่ละบุคคล ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
 3  ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกับอัตราการออมของแต่ละบุคคล ในกลุม่ผู้สูงอายุ 
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1.6 นิยามคําศัพท์ 
 ประสิทธิภาพ หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดําเนินการใดๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุ่งหวังถึง
ผลสําเร็จ และผลสําเร็จน้ันได้มาโดยการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด และการดําเนินการเป็นไปอย่าง
ประหยัด ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา 

 การออม หมายถึง การเก็บสะสมเงินทีละเล็กน้อยให้พอกพูนขั้นเม่ือเวลาผ่านไปซ่ึงการออม
ส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของเงินฝากกับธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนโดยได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน 
 ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป  ที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และจิตใจไป
ในทางที่เสื่อมลง มีบทบาททางสังคม และกิจกรรมในการประกอบอาชีพลดลง 
  
1.7 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.7.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  1.7.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ มูลค่าสินทรัพย์และเงินออมในปัจจุบัน 

1. อาชีพ 
  2. รายได้รวมต่อปี 
  3. การประกอบอาชีพที่ผ่านมา 
  4. ภาระหนีส้ิน 
  5. อัตราผลตอบแทนจากการออม 
  6. วิธีการออม 
  7. ระยะเวลาในการออม 
 1.7.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ มูลค่าสินทรัพย์และเงินออมในปัจจุบัน 
 

 

1. อาชีพ 
2. รายได้รวมต่อปี 
3. การประกอบอาชีพที่ผ่านมา 
4. ภาระหนีส้ิน 
5. อัตราผลตอบแทนจากการออม 
6. วิธีการออม 
7. ระยะเวลาในการออม 

 

มูลค่าสินทรัพย์และเงินออมในปัจจุบัน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 

ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นประสิทธิภาพการออมของผู้สูงอายุในพ้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และได้นําเสนอตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 
1.  แนวคิดทฤษฎีการออม 
2.  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
3.  แนวคิดทฤษฏีการลงทุน 
4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

และสามารถแสดงเน้ือหาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้ดังน้ี 
 
2.1 แนวคิดทฤษฎีการออม 
 

ความหมายการออม 
การออม คือ การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้นเม่ือเวลาผ่านไป ซ่ึงการ 

ออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของเงินฝากกับธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน โดยได้รับดอกเบี้ยเป็น
ผลตอบแทน (สืบค้นได้โดย www.bpcd.net) เม่ือเรามีเงินเหลือใช้เป็นประจําทุกเดือน สิ่งที่เราควร
คํานึงถึง คือ เราจะจัดการกับเงินเหลือใช้น้ันอย่างเหมาะสมได้อย่างไร เพ่ือให้งอกเงยเพิ่มมากข้ึน 
โดยทั่วไปเรามักจะเก็บในรูปเงินสดหรือฝากธนาคาร บริษัทเงินทุน ซ่ึงเราจะเรียกวิธีการนี้ว่า "การ
ออม" หรือถ้าใช้วิธีการซ้ือทองรูปพรรณ ทองแท่ง หรือท่ีดินเก็บไว้ ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้น หรือ
หลักทรัพย์อ่ืน ๆ ก็จะเข้าลักษณะท่ีเรียกว่า "การลงทุน" เครื่องมือสําหรับการออมที่รู้จักกันดี ได้แก่ 
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจําและบัญชีเงินฝากธนาคารที่ถูกมองว่ามีความสะดวก 
ปลอดภัย และม่ันคง แต่ในอีกทางหน่ึงผลตอบแทน (ดอกเบี้ย) จากการฝากเงินก็อาจไม่สูงนัก ทั้งน้ี 
ด้วยความที่ระบบเงินฝากมีความเส่ียงตํ่า ผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินจากการฝากเงินจึงอยู่ในระดับที่ไม่
สูงนัก แต่เป็นการตอบแทนความม่ันคงของการเก็บเงินน้ันไว้แทน ดังน้ัน คนส่วนใหญ่จึงคุ้นเคยกับการ
จัดสรรเงินไว้ในระบบเงินฝาก เพ่ือสามารถเบิกถอนออกมาใช้ได้สะดวกในยามท่ีต้องการนั่นเอง 
การออมกับกระแสรายได้และรายจ่าย  

การออมนั้น หากจะกล่าวให้เต็มๆ ก็คือการออมทรัพย์ ซ่ึงการออมทรัพย์ของครัวเรือนจะ 
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริงและการบริโภคของครัวเรือน อย่างมาก 
ด้วยเหตุที่ว่าหลังจากทีค่รัวเรือนได้รับรายได้มาแล้วเม่ือนําไปหักภาษีออก รายได้ดังกลา่วถือเป็นรายได้
ที่ครัวเรือนสามารถนําไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง ครัวเรือนจะจัดสรรรายได้ ส่วนน้ีไปใช้เพ่ือการบริโภค 
ส่วนท่ีเหลือจึงค่อยเก็บออมไว้เป็นเงินสะสม เรียกการออมเงินส่วนท่ีเหลือนี้ว่า"การออมทรัพย์" หาก 
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พิจารณาดูจะพบว่าการออมเปรียบเป็นส่วนรั่วของวงจรการหมุนเวียนของกระแสรายได้ ซ่ึงเป็นผลให้
กระแสรายได้ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมีค่าไม่เท่ากับกระแสรายจ่ายในช่วงเวลานั้น สามารถเขียน
สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง ค่าใช้จ่าย และปริมาณการ
ออมได้ ดังนี้ 

Y = S + C 
Y คือ รายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง 
C คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 
S คือ ปริมาณการออม 

 
ตัววัดค่าพฤติกรรมการออม : 

สําหรับตัววัดค่าพฤติกรรมการออมท่ีนิยมใช้กัน คือ APS (average propensity to  
save: ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการออม) เป็นค่าท่ีแสดงให้เห็นว่ารายได้ 1 หน่วย ครัวเรือนจะทําการ
ออมเก็บไว้เท่าไร บ่งชี้ให้ทราบถึงพฤติกรรมในการจัดสรรรายได้ไปในการออมของครัวเรือน และ MPS 
(marginal propensity to save: ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการออม) เป็นค่าท่ีแสดงให้เห็นว่า
เม่ือรายได้เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ปริมาณการออมจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไร บ่งช้ีให้ทราบถึงผลของ
การเปลี่ยนแปลงระดับรายได้ที่กระทบต่อพฤติกรรมการออมว่ามีมากน้อยเพียงใด 
 
การออมกับทฤษฎีการบริโภค  

จากท่ีกล่าวไปแล้วว่าการบริโภคและการออมเป็นของคู่กัน ดังนั้น การออมจึงมีความ 
เกี่ยวข้องกับทฤษฎีการบริโภคอย่างใกล้ชิด 

- ตามแนวคิดของ James S. Duesenberry เช่ือว่าครัวเรือนท่ีมีระดับค่าใช้จ่ายเพ่ือการ 
บริโภคและระดับรายได้อยู่ในระดับหน่ึงแล้วจะเป็นการยากที่จะทําให้เขาลดระดับค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
บริโภคให้ตํ่าลงกว่าเดิมเม่ือระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้ที่เคยได้รับสูงสุด (previous peak 
income) ลด 

- ตามแนวคิดของ Franco Modigliani, Albert Ando และ Richard Bromberg เช่ือว่า 
ปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในงวดเวลาหน่ึงจะขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของรายได้ตลอดช่วง
อายุขัยท้ังในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต หากพิจารณาการกระจายรายได้และปริมาณ การใช้จ่ายเพื่อ
การบริโภคในวัฏจักรชีวิตที่ควรจะเป็นของบุคคลหน่ึงๆ ดังรูป 
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ภาพที่ 2 การใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในวัฎจกัรชีวิต 
 
จากภาพที่ 2 จะได้เห็นว่าในช่วงชีวิตของบุคคลขณะที่มีอายุน้อย จะมีระดับรายได้อยู่ในระดับตํ่า และ
จะมีรายได้สูงขึ้นเม่ือมีอายุมากข้ึน ต่อมาเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะกลับมีรายได้ลดลงอีกครั้ง การกระจาย
รายได้ตลอดช่วงอายุขัยจึงมีลักษณะเป็นไปตามเส้น yy ส่วนปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคของ
บุคคลจะสูงขึ้นเป็นลําดับตามอายุขัยโดยมีลักษณะของการกระจายปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
ตามเส้น cc เม่ือทําการเปรียบเทียบกันระหว่างเส้น yy และ cc แล้ว จะพบว่าในช่วงต้นของชีวิต 
บุคคลจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังนั้นบุคคลจึงต้องประพฤติตนเป็นผู้ก่อหน้ี ต่อมาในช่วง
กลางของชีวิตจึงจะเริ่มที่จะมีรายได้เหลือจ่ายจนสามารถชดใช้หนี้เดิมได้ และเก็บเงินสะสมไว้สําหรับ
ช่วงปลายของชีวิต เงินสะสมส่วนน้ีก็คือส่วนของเงินออมนั่นเอง 

- ตามแนวคิดของ Milton Friedman เช่ือว่าครัวเรือนจะมีพฤติกรรมในจดัสรรรายได้เพ่ือ 
การบริโภคโดยอิงกับรายได้ในระยะยาว (long term income) ที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้ งได้
กําหนดให้รายได้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ รายได้ถาวร (permanent income) และรายได้ช่ัวคราว
(transitory income) ซ่ึงตามทฤษฎีน้ีปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคของครัวเรือนจะขึ้นอยู่กับ
รายได้ถาวร โดยครัวเรือนจะไม่ทําการบริโภคในส่วนของรายได้ช่ัวคราว ดังนั้นจากการที่การออมเป็น
เงินส่วนเหลือที่ไม่ได้ทําการบริโภคแล้ว จึงสามารถเกิดได้ทั้งจากส่วนของรายได้ถาวรและรายได้
ช่ัวคราว 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค  
 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค  
ผู้บริโภค (Consumer) คือผู้ที่มีความต้องการซ้ือ (Needs) มีอํานาจซ้ือ (Purchasing  

power) ทําใหเ้กิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช้ (Using 
behavior) ดังนี้  

1. ผู้บริโภคเป็นบคุคลท่ีมีความต้องการ (Needs) การที่จะถือว่าใครเป็นผู้บริโภคน้ัน 
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บุคคลน้ันต้องมีความต้องการผลิตภัณฑ์ หรือบริการ แต่ถ้าบุคคลนั้นไม่มีความต้องการก็จะไม่ใช่
ผู้บริโภค ความต้องการนั้นต้องเป็นนามธรรม เป็นความต้องการพ้ืนฐานเบ้ืองต้นที่ไม่ใช่กล่าวถึงสินค้า 
แต่กล่าวถึงสิ่งท่ีเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวบุคคล สินค้า และบริการต่างๆ ก็สามารถนําออกมาขายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการข้ันปฐมภูมิได้  

2. ผู้บริโภคเป็นผู้ที่มีอํานาจซ้ือ (Purchasing power) ผู้บริโภคจะมีแค่เพียงความต้อง 
การอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องมีอํานาจซ้ือด้วย ฉะน้ันการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องวิเคราะห์ที่
ตัวเงินของผู้บริโภคด้วย  

3. การเกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing behavior) ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน ซ้ือเม่ือใดใคร 
เป็นคนซ้ือ ใช้มาตรการอะไรในการตัดสินใจซ้ือมากกน้อยแค่ไหน  

4. พฤติกรรมการใช้ (Using behavior) ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการใช้อย่างไร เช่น ซ้ือกี่ 
ครั้ง ครั้งละเท่าไหร่ ซ้ือกับใคร เป็นต้น  

พฤติกรรมของผู้บริโภคถูกกําหนดด้วยลักษณะทางกายภาพ (Physical) และลักษณะทาง 
กายภาพถูกกําหนดด้วยสภาพจิตวิทยา (Psychological) สภาพจิตวิทยาถูกกําหนดด้วยครอบครัว 
(Family) ครอบครัวถูกกําหนดด้วยสังคม (Social) รวมถึงสังคมถูกกําหนดด้วยวัฒนธรรมของแต่ละ
ท้องถิ่น (Cultural) ซ่ึงทั้งหมดน้ีต้องคํานึงถึงพฤติกรรมการซ้ือ และพฤติกรรมการใช้ของผู้บริโภค (เสรี 
วงษ์มณฑา. 2542: 32)  

ลาวดอน และเดลลา กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior) หมายถึง  
กระบวนการตัดสินใจ และกิจกรรมกายภาพท่ีบุคคลกระทํา เม่ือเขาทําการประเมิน (Evaluating) 
แสวงหาและครอบครอง (Acquiring) การใช้ (Using) หรือบริโภค (Consuming) สินค้าและบริการ 
(Goods and Services) (ฉัตรยาพร เสมอใจ. 2546: 10; อ้างอิงจาก Loudon; & Della. 1993)  

ชิฟแมน และคานัค กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลในการ 
ค้นหา (Searching) การซ้ือ (Purchasing) การใช้ (Using) การประเมิน (Evaluating) และการ
ดําเนินการ (Disposing) เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ โดยคาดหวังว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนได้ (ฉัตรยาพร เสมอใจ. 2546: 10; อ้างอิงจาก Schiffman; & Kanuk. 1997) 

เอ็นเกล แบล็คเคล และไมเนียด กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง กระบวนการ 
ตัดสินใจ และลักษณะกิจกรรมของแต่ละบุคคลในการประเมิน (Evaluating) การจัดหา (Acquiring) 
การใช้ (Using) และการดาเนินการ (Disposing) เกี่ยวกับสินค้าและบริการ (ฉัตรยาพร เสมอใจ. 
2546: 10; อ้างอิงจาก Engel Blackell; & Miniard. 1993)  

ธงชัย สันติวงษ์ (2542: 34) ได้กล่าวไว้ว่า การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือเข้าใจถึง 
กลไกภายใน ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม นับว่าเป็นเรื่องราวที่นักการตลาดสมัยใหม่
ต้องสนใจเป็นพิเศษ ทั้งน้ีเพราะการตลาดในปัจจุบันเป็นยุคสมัยของการแข่งขันและสภาพแวดล้อมมี
ข้อจํากัดมากมายทําให้การศึกษาผู้บริโภคโดยละเอียดลึกลงไปกว่าเดิมจนถึงพฤติกรรมผู้บริโภค  
เน่ืองด้วยผู้บริโภคมีความแตกต่างกันในลักษณะประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ด้านอายุ รายได้ 
ระดับการศึกษาและรสนิยม เป็นต้น ทําให้มีการซ้ือสินค้าและบริการหลากหลายชนิดไปบริโภค 
นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าว ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ อีกท่ีทําให้มีการบริโภคแตกต่างกัน (สุปัญญา ไชย
ชาญ . 2543: 121) ทําให้นักการตลาดต้องศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค (Analyzing 
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Consumer Behavior) การค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือ
ทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค คําตอบท่ีจะช่วยให้
นักการตลาดสามารถจัดกลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2541: 125)  

จากความหมายทั้งหมดที่กล่าวมาพอจะสรุปรวมได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง  
พฤติกรรมของบุคคลที่ เก่ียวข้องกับการซ้ือและการใช้สินค้าและบริการ โดยผ่านกระบวนการ
แลกเปลี่ยนท่ีบุคคลต้องการ โดยมีการตัดสินใจทั้งก่อนและหลังการกระทําซ่ึงมีอิทธิพลมาจากปัจจัยท่ี
อยู่ภายในของบุคคล และปัจจัยท่ีอยู่ภายนอกของบุคคล  
 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค  
การวิเคราะห์พฤติกรรมด้านการบริโภค เป็นการค้นคว้าหรือวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการ 

ซ้ือ และการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของ
ผู้บริโภค คําตอบท่ีจะช่วยให้นักการตลาดสามารถจัดการกลยุทธ์การตลาด ที่สามารถตอบสนองความ
พึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม คําถามที่ใช้เพ่ือค้นหาพฤติกรรมผู้บริโภคคือ 6Ws และ1H ซ่ึง
ประกอบไปด้วย Who? What? Why? Who? When? Where? และ How? เพ่ือค้นหาคาตอบ 7 
ประการ 7Os ซ่ึงประกอบไปด้วย Occupants Objects Objectives Organizations Occasions 
Outlets Operations มีต่างแสดงการใช้คําถาม 7 คําถาม เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการ เกี่ยวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคทั้งการใช้กลยุทธ์การตลาดให้สอดคล้องกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
แสดงการประยุกต์ใช้ 7Os ของกลุ่มเป้าหมาย และคําถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค แสดงคําถาม 7 คําถาม ดังน้ี 
 คําถาม 7 คําถาม (6 W และ 1H) เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค  
คําถาม ( 6 W และ 1H) คําถามที่ต้องการทราบ ( 7Os) กลยุทธ์การตลาดท่ีเกี่ยวข้อง 
1. ใครอยู่ในตลาดเป้าหมาย  
(Who is in the target 
market?)  

ลั ก ษ ณ ะ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย 
(Occupants) ท า ง ด้ า น  (1) 
ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์  (2) 
ภูมิศาสตร์ (3) จิตวิทยา หรือ
จิตวิเคราะห์ (4) พฤติกรรม  

กลยุทธ์การตลาด (4P) ประกอบด้วย
กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จําหน่าย และการส่งเสริมการตลาดท่ี
เหมาะสมและสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายได้  

2. ผู้บริโภคซ้ืออะไร (What 
does the consumer 
buy?)  

สิ่ ง ท่ี ผู้ บ ริ โภ ค ต้ อ งก าร ซ้ื อ 
(Object)สิ่งท่ีผู้บริโภคต้องการ
จากผลิตภัณฑ์ก็คือ ต้องการ
คุณสมบัติหรือองค์ประกอบ
ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Product 
component) แ ล ะ ค ว า ม
แตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขัน  
(Competitive 
differentiation )  

กลยุท ธ์ ด้ านผลิตภัณฑ์  (Product 
strategies) ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  (1) 
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก  (2) รู ป ลั ก ษ ณ์
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ ตรา
สินค้า รูปแบบบริการ (3).ผลิตภัณฑ์
ควบ (4). ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง (5) 
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ ความแตกต่าง
ท า ง ก า ร แ ข่ ง ขั น  (Competitive 
differentiation) ประกอบด้วยความ
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แตกต่ างด้ านผลิ ตภัณฑ์  บริการ 
พนักงาน และภาพลักษณ์ 

3. ทํ า ไม ผู้ บ ริ โภ ค จึ ง ซ้ื อ 
(Why does the 
consumer buy?)  

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ใ น ก า ร ซ้ื อ 
(Objective) ผู้บริโภคซ้ือสินค้า
เพ่ือสนองความต้องการของเขา
ด้านร่างกายและด้านจิตวิท ยา
ซ่ึ ง ต้ อ งศึ ก ษ าถึ งปั จ จั ย ที่ มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ  
(1) ปัจจัยภายใน หรือปัจจัย
ทางจิตวิทยา  
(2) ปั จ จั ย ท า ง สั ง ค ม แ ล ะ
วัฒนธรรม  
(3) ปัจจัยเฉพาะบุคคล  

กลยุทธ์ที่ใช้มากคือ (1) กลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product strategies) (2) 
ก ล ยุ ท ธ์ ก า รส่ ง เส ริ ม ก ารต ล าด 
(Promotion strategies) 
ประกอบด้วยกลยุทธ์ด้านโฆษณา 
การประชาสัมพันธ์ การขาย การให้
ข่าว (3) กลยุท ธ์ด้านราคา (Price 
strategies) (4) ก ล ยุ ท ธ์ ด้ าน ช่ อ ง
ทางการจัดจาหน่าย (Distribution 
channel strategies )  

ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม่. 194.  
โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค  

โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior model) ของ Philip Kotler เป็น 
การศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให้เกิดการตัดสินใจซ้ือสินค้าและบริการ โดยมีจุดเร่ิมต้น จากการเกิดสิ่ง
กระตุ้น (Stimulus) ทําให้เกิดความต้องการ เม่ือสิ่งกระตุ้นนั้นผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้บริโภค (Buying’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องดําท่ีผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ 
ซ่ึงความรู้สึกนึกคิดต่างๆ จะได้รับอิทธิพลต่างๆ ภายในใจผู้บริโภค แล้วจะมีการตอบสนองของผู้บริโภค 
(Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู้บริโภค (Buyer’s purchase decision) 
  1. สิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดขึ้นเองจากภายในร่างกาย (Inside stimulus) 
และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้น
ภายนอก เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภัณฑ์ สิ่งกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้ซ้ือสินค้าและ
บริการ (Buying motive) ซ่ึงอาจใช้เหตุจูงใจซ้ือด้านเหตุผล และใช้เหตุจูงใจให้ซ้ือด้านจิตวิทยา 
(อารมณ์) สิ่งกระตุ้นภายนอกประกอบด้วย 2 ส่วนคือ  

   1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นท่ีนักการตลาดสามารถ
ควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) 
ประกอบด้วย  
          1.1.1 สิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สวย งามเพ่ือ
กระตุ้นความต้องการ  
          1.1.2 สิ่ งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาลูกค้าเป็นเป้าหมาย  
          1.1.3 สิ่งกระตุ้นด้านช่องทางการจัดจาหน่าย (Distribution หรือ Place) เช่น จัด
จําหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ทั่วถึงเพ่ือให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภคถือว่าเป็นการกระตุ้นความต้องการซ้ือ  
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           1.1.4 สิ่งกระตุ้นด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณา สมํ่าเสมอ 
การใช้ความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล
ทั่วไปเหล่าน้ีล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการซ้ือ  

   1.2 สิ่งกระตุ้นอ่ืนๆ (Other stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการผู้บริโภคที่อยู่ภายนอก
องค์การซ้ือบริษัทควบคุมไม่ได้ สิ่งกระตุ้นเหล่าน้ี ได้แก่  
           1.2.1 สิ่งกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผู้บริโภค 
อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น  
           1.2.2 สิ่งกระตุ้นทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีการควบ คุมระบบ
การจัดเก็บสินค้า ระบบบาร์โค้ด ระบบการกระจายสินค้า  
           1.2.3 สิ่งกระตุ้นทางกฎหมายและการเมือง (Law and political) เช่น อัตราการเพิ่ม 
หรือลดลงในการเก็บภาษีเงินได้ มีบทบาทในการเพ่ิมหรือลดการบริโภค  
           1.2.4 สิ่งกระตุ้นทางวัฒนธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยใน
เทศกาลต่างๆ จะมีผลกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซ้ือสินค้าในเทศกาลน้ันมากข้ึน  
  2. กล่องดําหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer’s black box) ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ 
เปรียบเสมือนกล่องดํา ซ่ึงผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จึงต้องพยายามค้นหาความนึกคิดของผู้
ซ้ือ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซ้ือ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ  

   2.1 ลักษณะของผู้ซ้ือ (Buyer characteristics) ลักษณะของผู้ซ้ือมีอิทธิพลจากปัจจัย 
ต่างๆ คือ ปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิตวิทยา  

   2.2 กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้ซ้ือ (Buyer decision process) ประกอบด้วยขั้นตอน 
คือ การรับรู้ ความต้องการ (ปัญหา) การค้นหาข้อมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซ้ือ และ
พฤติกรรมภายหลังจากการซ้ือ  
  3. การตอบสนองของผู้ซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคหรือผู้ซ้ือ 
(Buyer’s purchase decision) ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจประเด็นต่างๆ ดังนี ้ 

   3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์ (Product choice)  
   3.2 การเลือกตราสินค้า (Brand choice)  
   3.3 การเลือกผู้ขาย (Dealer choice)  
   3.4 การเลือกเวลาในการซ้ือ (Purchase timing)  
   3.5 การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchase amount)  

 
  ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  
ผู้บริโภคแต่ละคนมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ เป็นผลมาจากความแตกต่างกันของลักษณะทาง
กายภาพและสภาพแวดล้อมของแต่ละบุคคล ส่งผลให้การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภคมีความแตกต่างกัน 
นักการตลาดจึงต้องศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการตัดสนิใจซ้ือของผู้บริโภคอย่างเหมาะสม (ฉัตรยา
พร เสมอใจ. 2546: 38) สามารถแบ่งปัจจัยออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก  
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1. ปัจจัยภายใน (Internal factors) ปัจจัยท่ีเกิดขึ้นจากตัวบุคคล ในด้านความคิดและการ
แสดงออก มีพ้ืนฐานมาจากสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเช่ือถือ 
ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง  
     1.1 การจูงใจ (Motivation) เป็นสิ่งเร้าที่เกิดข้ึนจากภายใน และผลักดันให้เกิดการกระทํา
ขึ้นและเป็นแรงจูงใจท่ีอยู่บานพ้ืนฐานของความต้องการ เม่ือไรท่ีผู้บริโภคมีแรงจูงใจแล้วความต้องการ
ก็จะได้รับการสนองตอบ  

   1.2 การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการของบุคคลในการยอมรับความคิดหรือการ
กระทําของบุคคลอ่ืน การรับรู้ของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป แม้ว่าจะถูกกระตุ้นอย่างเดียวกัน 
และสถานการณ์เดียวกัน ทั้งหมดน้ีขึ้นอยู่กับ  
     - ลักษณะของสิ่งกระตุ้น  
     - ความสัมพันธ์ของสิ่งกระตุ้นกับสิ่งรอบตัว  
     - สภาพภายในของบุคคล  

   1.3 การเรียนรู้ (Learning) เกิดขึ้นเม่ือบุคคลน้ันได้แสดงพฤติกรรมแล้ว และเกิดขึ้นโดย
ผ่านสิ่งต่างๆคือ แรงขับภายใน สิ่งเร้า ตัวเร่งให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองและแรงขับ เสริมอ่ืนๆ 
การเรียนรู้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์ทําให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้ได้ ใน 
3 ลักษณะคือ  
    - ด้านการรับรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการไม่รู้ข้อมูลมาเป็น 
การรับรู้ข้อมูล หรือจากที่รับรู้น้อยมาเป็นรับรู้มากข้ึน  
    - ด้านความรู้สึก เป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจากไม่ชอบเป็นชอบ หรือ 
จากชอบน้อยมาเป็นชอบมาก  
    - ด้านทักษะ เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเก่ียวกับความชานาญ คือ จาก
สิ่งที่ทําไม่เป็นมาทําเป็นหรือจากท่ีเป็นน้อยมาทําให้คล่อง  

   1.4 ความเช่ือถือ (Beliefs) บุคคลย่อมมีความคิดท่ีตนยึดถือเก่ียวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง (Kotler. 
2003: 198) หรือเป็นความคิดที่ยึดถือในใจ ซ่ึงเป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต และมีผลต่อการ
ตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

   1.5 ทัศนคติ (Attitudes) การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจของบุคคล ความรู้สึก
ด้านอารมณ์และแนวโน้มการปฏิบัติที่มีผลต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือหมายถึง แนวโน้มของการ
เรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ทัศนคติเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความเช่ือ ในขณะเดียวกันความเช่ือ
ก็มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันนักการตลาดจึงต้องสร้าง
ทัศนคติของผู้บริโภคให้สอดคล้องกับสินค้าและบริการ หรือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคแล้วพัฒนา
สินค้าและบริการให้มีความสอดคล้อง  

   1.6 บุคลิกภาพ (Personality) เป็นลักษณะนิสัยโดยรวมของบุคคลท่ีพัฒนามาจากความคิด 
ความเช่ือ อุปนิสัย และแสดงออกมาในด้านต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อการกาหนดรูปแบบในการสนองตอบของ
แต่ละบุคคล บุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ถูกควบคุมโดยความนึกคิดพ้ืนฐาน 3 ระดับ คือ  
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    - อิด (Id) ความต้องการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์  
    - อีโก้ (Ego) ความต้องการด้านการยกย่อง ความภาคภูมิใจ ความเคารพ 
และสถานะของบุคคล  
    - ซุปเปอร์อีโก้ (Superego) เป็นส่วนท่ีสะท้อนถึงศีลธรรมและจริยธรรมของ
สังคมในตัวบุคคล  

   1.7 แนวคิดของตนเอง (Self concept) เป็นความรู้สึกของบุคคลเป็นสิ่งท่ีประทับใจของ
บุคคล ซ่ึงจะกําหนดลักษณะของบุคคลน้ัน แต่ละบุคคลจะมีบุคลิกส่วนตัวหรือแนวคิดของตนเองซ่ึงจะ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ  
 

2. ปัจจัยภายนอก (External factors) คือ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม เป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ และไม่สามารถควบคุมได้ มีรายละเอียด ดังนี้  

   2.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factors) เป็นผลรวมจากการเรียนรู้ระหว่างความเช่ือ 
ค่านิยม และประเพณี ซ่ึงจะควบคุมพฤติกรรมผู้บริโภคของสมาชิกในสังคม (Schiffman; & Kanuk. 
2000:G-4) ปัจจัยด้านวัฒนธรรมแบ่งได้ ดังน้ี  

2.1.1 วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยเป็นที่ 
ยอมรับจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหน่ึง ซ่ึงเป็นตัวกําหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมใดสังคมหนึ่ง 
(Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G-3) หรือเป็นลักษณะพ้ืนฐานของบุคคลในสังคมที่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการและพฤติกรรม  
   2.1.2 วัฒนธรรมย่อย (Subculture) เป็นวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มภายในสังคม ซ่ึงมี
ลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน  (Schiffman; & Kanuk. 2000: G-13) หรือหมายถึง กลุ่มย่อยของ
วัฒนธรรม ซ่ึงมีรูปแบบทางพฤติกรรมท่ีมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนภายในวัฒนธรรมเดียวกัน (Etzel, 
Walker; & Stanton. 2001: G-12) วัฒนธรรมย่อยเกิดจากพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์และลักษณะพ้ืนฐาน
ของมนุษย์ ประกอบด้วย กลุ่มเช้ือชาติ กลุ่มศาสนา กลุ่มสีผิว พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ กลุ่มอาชีพ กลุ่มย่อย
ด้านอายุ และกลุ่มย่อยด้านเพศ  
   2.1.3 ช้ันสังคม (Social class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็นระดับ
ฐานะท่ีแตกต่างกัน โดยท่ีสมาชิกในแต่ละช้ันสังคมจะมีสถานะอย่างเดียวกัน (Schiffman; & Kanuk. 
2000: G-12) หรือหมายถึง การแบ่งหรือการจัดลําดับภายในสังคมซึ่งถือเกณฑ์การศึกษา อาชีพ และ
รูปแบบ ตลอดจนลักษณะที่อยู่อาศัย (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G-11) การแบ่งช้ันของ
สังคมโดยทั่วไปจะถือเกณฑ์รายได้ อาชีพ หรือพ้ืนที่อยู่อาศัย ช้ันทางสังคมเป็นอีกปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค  

   2.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social factors) เป็นปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในชีวิตประจาวัน และมี
อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการซ้ือ ปัจจัยด้านสังคมแบ่งได้ ดังน้ี  

2.2.1 กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) กลุ่มบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ค่านิยม  
และพฤติกรรมของบุคคลอ่ืน (Etzel, Walker; & Stanton. 2001: G-10) แบ่งได้เป็นอีก 2 ระดับ คือ  
    - กลุ่มปฐมภูมิ (Primary groups) ได้แก่ ครอบครัว เพ่ือนสนิท เพ่ือนบ้าน 
หรือผู้ร่วมงาน  
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    - กลุ่มทุ ติยภู มิ (Secondary groups) ได้แก่ กลุ่มบุคคลช้ันนาในสังคม 
ศาสนา เพ่ือนร่วมอาชีพและร่วมสถาบัน บุคคลกลุ่มต่างๆ  

2.2.2 ครอบครัว (Family) ได้แก่ บิดามารดา และพ่ีน้อง ถือเป็นกลุ่มปฐมภูมิ  
   2.2.3 บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม 
เช่น ครอบครัว องค์กร และสถาบัน โดยบุคคลจะมีบทบาทและสถานะท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 
ผู้บริโภคมักจะเลือกซ้ือสินค้าที่สมารถสื่อถึงบทบาทและสถานะของตนเองในสังคม  
 
2.3 แนวคิดทฤษฎีทางการลงทุน 
  

ทฤษฎีความต้องการถือเงิน 
อัลเฟรต (Alfred อ้างถึงใน รัตนา สายคณิต, 2544, หน้า 179) นักเศรษฐศาสตร์จาก 

มหาวิทยาลัยเคมบริคจ์ได้เสนอทฤษฎีปริมาณเงินในรูปของความต้องการถือเงิน (cash balance 
quantity of theory of money) ซ่ึงมีความเห็นว่า “บุคคลจะถือเงินไว้จํานวนหน่ึงเพ่ือความสะดวก 
ในการจับจ่ายและเพื่อมิให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง” พิกูว์ (Pigon อ้างถึงใน รัตนา สายคณิต, 
2544, หน้า 179) มีแนวคิดว่าการถือเงินไว้ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน ไม่เหมือนการถือหลักทรัพย์หรือ
พันธบัตร ดังน้ันบุคคลจะถือเงินไว้จํานวนท่ีเหมาะสมที่จะทําให้สามารถจ่ายตามพันธะผูกพันได้เท่านั้น 
ทฤษฎีความต้องการถือเงินของเคนส์ (Kans อ้างถึงใน รัตนา สายคณิต, 2544, หน้า 179)มีรากฐาน
จากทฤษฎีความต้องการถือเงินของมาร์แซลล์ ในเรื่องปริมาณเงินในรูปของความต้องการถือเงิน (cash 
balance quantity theory of money) ซ่ึงมีความเห็นว่าบุคคลจะถือเงินไว้จํานวนหน่ึงเพ่ือความ
สะดวกในการจับจ่ายและ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง แต่ตามแนวคิดของเคนส์น้ันเห็นว่า
เงินมิได้มีบทบาทเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่เงินมีบทบาทในฐานะเป็นสินทรัพย์(asset) 
ชนิดหน่ึงด้วยนอกเหนือจากสินทรัพย์อ่ืน ๆ ซ่ึง หมายถึง หลักทรัพย์ซ่ึงได้แก่ หุ้นกู้ หรือพันธบัตร 
(bond) ประชาชนจะต้องเลือกระหว่างการถือเงินกับการถือพันธบัตร และปัจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลต่อ
การเลือกก็คือ ระดับรายได้ และอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือถ้าอัตราดอกเบ้ียสูง ความต้องการถือเงินของ
ประชาชนจะน้อยเพราะประชาชนจะเลือกถือหลักทรัพย์มากกว่า หรือในทางตรงกันข้ามถ้าอัตรา
ดอกเบี้ยตํ่าลง ความต้องการถือเงินของประชาชนจะมากข้ึน เพราะประชาชนจะเลือกท่ีจะถือ
หลักทรัพย์น้อยลงนอกจากน้ีเคนส์ยังได้กล่าวถึง อุปสงค์ต่อเงิน หรือความต้องการถือเงินเกิดจากแรง
กระตุ้นต่าง ๆกันทําให้สามารถแบ่งความต้องการถือเงินออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 

1. ความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน  
2. ความต้องการถือเงินเพ่ือสํารองใช้จ่ายฉุกเฉิน ซ่ึงความต้องการถือเงินดังกล่าว จะมี 

ความสัมพันธ์กับรายได้ประชาชาติ ในทิศทางเดียวกัน และไม่สัมพันธ์กับอัตราดอกเบ้ีย (ยกเว้นกรณี 
อัตราดอกเบี้ยสูง ๆ อาจจะมีผลทําให้ความต้องการถือเงินเพ่ือเหตุทั้งสองลดลงบ้าง)   

3. สําหรับความต้องการถือเงินเพ่ือเสี่ยงหากําไร ซ่ึงก็จะผันแปรในทิศทางตรงข้ามกับ 
อัตราดอกเบี้ย 20 ฟรีดแมน (Fredman อ้างถึงใน รัตนา สายคณิต, 2544, หน้า 180) ยอมรับแนวคิด
ของเคนส์ ที่ว่า เงินมิได้มีบทบาทเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่เงินมีบทบาทในฐานะเป็น
สินทรัพย์ ด้วย แต่สินทรัพย์อ่ืน ๆ มิได้มีแต่เพียงหุ้นกู้ หรือพันธบัตรเท่าน้ัน แต่ยังมีหุ้นทุน (เช่น หุ้น
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บุริมสิทธิของบริษัท) และสินค้าคงทนที่มีอายุการใช้งานนาน (durable goods เช่น บ้าน) ความ
ต้องการถือเงินจึงมี ตัวแปรอื่น ๆ ด้วย นอกเหนือจากระดับรายได้ และดอกเบี้ย รูปแบบของการออม
ทรัพย์จึงแบ่งได้ดังน้ี  

1. เก็บไว้เพ่ือเป็นเศรษฐทรัพย์ อาจเป็นทรัพย์เพ่ือบริโภค หรือทรัพย์เพ่ือผลิตก็ได้   
2.เก็บไว้เป็นตัวเงิน หรือวัตถุมีค่า เช่น ทองคํา ซ่ึงเป็นวิธีธรรมดาสามัญที่พบโดยที่จะไป  
3. เก็บไว้เป็นต๋ัวเงินใบหุ้น พันธบัตร ซ่ึงมีสภาพคล่อง สามารถขายได้เม่ือต้องการ 

 
2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (2526 อ้างถึงใน อรวรรณ ย่ีสาร, 2538, หน้า 9) เรื่องการออมภาค
ครัวเรือนปัจจัยท่ีกําหนดความสารมารถในการออมได้แก่ รายได้ ปัจจัยท่ีกําหนดแรงจูงใจในการออม 
ได้แก่ อัตราดอกเบ้ีย ระดับราคา อัตราเงินเฟ้อ และปัจจัยท่ีกําหนดโอกาสในการออมได้แก่ จํานวน 
สาขาของสถาบันการเงิน 

โสภณ โรจน์ธํารง (2537) เรื่องพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยในสมการการออมแยก
ตาม อัตราการพึ่งพิง และภูมิภาค ผลการศึกษาพบว่าอัตราการพึ่งพิงเป็นปัจจัยท่ีกําหนด การออม 
และมีความสัมพันธ์กันในทางลบความท่ีได้ คาดหมายไว้ ยกเว้นใน เขตเทศบาลของภาคกลางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ 

อรวรรณ ย่ีสาร (2538, หน้า 9) เรื่อง พฤติกรรมการออมของครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า 
1. ระดับการศึกษาของหัวหน้าครอบครัวเป็นปัจจัยที่กําหนดการออมของครัวเรือน ใน 

กรุงเทพฯ และปริมณฑลหัวหน้าครอบครัว มีการศึกษาสูงขึ้นจะส่งผลให้มีการออมในครัวเรือนมากข้ึน
ตามมา 

2. ปัจจัยรายได้มีผลต่อการออมของครัวเรือน โดยมีทิศทางเดียวกับการออม คือ ถ้ามี 
รายได้มากการออมก็จะมากขึ้นตามไปด้วย 

กรวิทย์ วงศ์ประเสริบ (2539) เรื่องการวางแบบทางการเงินเพ่ือซ้ือท่ีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้
ระดับตลาดในกรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า 1) การออมเป็นประจําโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้
จ่ายยามฉุกเฉิน รองลงมาเพ่ือการศึกษาของบุตรและออมเพื่อการซ้ือบ้าน 2) การออมเงินนอกระบบ
โดยการเล่นแชร์ร้อยละ 38.50 และนําเงินที่เล่นแชร์มาเป็นทางเลือกในการแก้ปัญหาการซ้ือบ้านร้อย
ละ 34.20 โดย (1) จ่ายเป็นเงินจองบ้าน ร้อยละ 5.13 (2) เพ่ือเป็นเงินดาวน์ ร้อยละ 20.51 (3) ผ่อน
งวดดาวน์ ร้อยละ 61.54 (4) ใช้ในการแต่งบ้าน ร้อยละ 12.82 3) พฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่าง
คือ (1) มีการออมเป็นประจํา ร้อยละ 85.50 และออมไม่เป็นประจํา ร้อยละ 14.50 (2) กลุ่มผู้มีรายได้
ประจํามีการออมเป็นประจําร้อยละ 85.50 และผู้มีรายได้ ไม่ประจํามีการออมเป็นประจํา ร้อยละ 
90.30  

สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2541) เรื่องพฤติกรรมการออมของครัวเรือนประจําปี ผลการศึกษา
พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของครัวเรือน ซ่ึงตัวแปรที่เกี่ยวกับหัวหน้าครอบครัว และครัวเรือนท่ี
เกี่ยวข้องมีดังนี้ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ขนาดของครัวเรือน ทรัพย์สิน จํานวนผู้รับเงินรายได้ ภาษี 
อัตราการเกิด อัตราพ่ึงพิง การมีอสังหาริมทรัพย์ ภาระหน้ีสิน ภาคหรือภูมิลําเนาท่ีอยู่อาศัย จํานวน 
23 สาขาของสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟ้อ ผลการศึกษาพบว่า 1) ครัวเรือนทั่วไป 
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ต้องการมีสวัสดิการ และความม่ันคงในชีวิตครอบครัว 2) การเก็บออมเงินในสถาบันการเงินเป็นทาง
หนึ่งที่ครัวเรือนท่ีมีศักยภาพในการเก็บออมเลือกใช้ 3) ครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเศรษฐสังคมดีกว่าและ
มีรายได้สูงกว่า มีโอกาสในการออมสูงกว่า ครัวเรือนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจสังคม และรายได้ด้อยกว่า 
มีการเก็บออมเพื่อการศึกษาในรูปแบบการฝากประจํากับธนาคารพาณิชย์เป็นส่วนใหญ่ 4) ครัวเรือนที่
มีสถานทางเศรษฐสังคมด้อยกว่า มักเก็บออมเพื่อไว้ใช้เวลาเจ็บป่วย หรือยามชรา และ เพ่ือเป็นทุนใน
การประกอบอดาชีพ โดยเก็บออมในรูปแบบการฝากออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์ 5) ครัวเรือนกว่า
ครึ่งหน่ึง (ร้อยละ 51.31) ของครัวเรือนทั้งหมด ไม่ได้ฝากเงินในสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่ เนื่องจาก
รายได้ไม่มากพอ รายได้ที่มีได้ถูกใช้จ่ายไปในการครองชีพ และการสันทนาการหมด ย่ิงไปกว่าน้ัน
ครัวเรือนเหล่านี้ ส่วนใหญ่ยังมีหน้ีสินอีกด้วย ซ่ึงทําให้โอกาสในการออมาลดลง 6) ครัวเรือนส่วนใหญ่
ยังมีหนี้สิน จึงทําให้โอกาสในการออมลดลง เนื่องจากมีรายได้ไม่มากพอ เพราะรายได้ที่มีได้ถูกใช้จ่าย
ในครอบครัวและการสนทนาการหมด จึงไม่มีเงินเหลือเก็บออม 

โสภณ โรจน์ธํารง (2543) เรื่องวัฒนธรรมการออม ผลการศึกษาพบว่า 1) ครัวเรือนไทยมีเงิน
เหลืองานในปี 2541 ร้อยละ 17.30 และในปี 2543 มีเงินเหลือออมร้อยละ 18.50 2) เงินที่เหลือจาก
การใช้จ่ายหรือเงินออมท่ีได้นําไปออมหรือลงทุนผ่านตลาดเงินตลาดทุน ตลาดตราสารหน้ี นอกจากจะ
ได้รับผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ยเงินปันผล และกําไรส่วนต่างจากการซ้ือขาย นอกจากนี้ยังได้
ประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม กล่าวคือการสะสมทุนในรูปการลงทุนใหม่ ต้องอาศัยแหล่ง
เงินทุนจากภายในประเทศในรูปเงินออมก่อให้เกิดผลผลิต การจ้างงาน การจับจ่ายใช้สอยที่ทําให้มีเงิน
หมุนเวียนในระบบ และทําให้รายได้เพ่ิมขึ้นในท่ีสุด 3) การออมท่ีไม่เอ้ือประโยชน์แต่ตนเองและ
ประเทศชาติ ได้แก่ การนําเงินใส่ตุ่มฝังดิน รวมถึงการเก็งกําไรในสินทรัพย์บางประเภท เช่น ที่ดินของมี
ค่า 4) ยิ่งการศึกษาของหัวหน้าครอบครัว ย่ิงสูงขึ้นเพียงใดย่อมมีแนวโน้มท่ีจะออมมากขึ้น 

สมปอง แจ้งสุบิน (2544, หน้า 27) เรื่องเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของครัวเรือนก่อน
และระหว่างเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าการเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจส่งผล
กระทบไปยังครัวเรือนทั้งที่มีรายได้แน่นอน และครัวเรือนท่ีมีรายได้ไม่แน่นอนทุกอาชีพ โดยครัวเรือน
พยายามปรับตัวโดยการระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย และหันมาให้ความสําคัญต้องการออมเพิ่มข้ึน 
เพ่ือป้องกันความไม่แน่นอนของรายได้ที่เกิดข้ึนในอนาคต 

จารณี บุญยะพงศ์ไชย (2545, หน้า 32) เรื่องพฤติกรรมการออมเพื่อซ้ือท่ีอยู่อาศัยระดับราคา
ปานกลาง ผลการศึกษาพบว่า 1) คนไทยท้ังประเทศพอจะมีเงินออมในรูปแบบต่าง ๆ ประมาณร้อยละ 
19.53 ของรายรับทั้งหมด แม้ในภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าก็พยายามใช้ให้น้อยลง 2) พฤติกรรมการออม
ของกลุ่มผู้มีรายได้ประจําร้อยละ 51.35 ที่มีการออมอย่างสมํ่าเสมอและร้อยละ 48.65 ไม่มีความ
สมํ่าเสมอในการออมในขณะท่ีกลุ่มผู้มีรายได้ไม่ประจําร้อยละ 75.00 ไม่มีความสมํ่าเสมอในภาพรวม
และร้อยละ 25.00 ที่ มีการออมอย่างสมํ่าเสมอ 3) ครัวเรือนมีหน้ีสินร้อยละ 58.20 4) ครัวเรือนที่ทํา
การเกษตร 24 โดยการเช่าท่ีดินมีหน้ีสินสูงกว่าครัวเรือนกลุ่มอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นหนี้ในธนาคารเพ่ือ
การเกษตร และสหกรณ์ 5) ครัวเรือนที่มีรายได้สูงมีสัดส่วนการมีหน้ีสูงกว่าครัวเรือนกลุ่มท่ีมีรายได้ตํ่า
กว่า ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินในธนาคารพาณิชย์มากกว่าแหล่งเงินทุนอ่ืน ๆ 6) ครัวเรือนที่มีรายได้เป็น
หนี้สินในธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์มากกว่าแหล่งอ่ืน ๆ 7) ครัวเรือนที่มีขนาดใหญ่มีสัดส่วน
ของการมีหน้ีสินสูงกว่าครัวเรอืนขนาดเล็ก 8) ครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครอบครัวเป็นเพศชายมีสัดส่วนของ
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การมีหน้ีสินสูงกว่าครัวเรือนท่ีมีหัวหน้าครอบครัวเป็นเพศหญิงในทุกกลุ่มอายุ 9) ช่วงระยะเวลาในการ
สะสมเงินออมเพ่ือซ้ือบ้าน ได้แก่ (1) ผู้ที่ใช้เวลาไม่ถึงปีในการออมเงินและเก็บออมมา 3 ปี ร้อยละ 
10.70 (2) ตัดสินใจโดยใช้รายได้ปัจจุบัน เป็นเกณฑ์ร้อยละ 27.00 (3) มีการเก็บออมมากว่า 5 ปี ร้อย
ละ 17.90 (4) ออมเพียง 1 ปี ร้อยละ 11.10 (5) เก็บออมากกว่า 2 ปี ร้อยละ 14.30 10) กลุ่มตัวอย่าง
มีรายได้ต่อเดือนดัง นี้ 
(1) น้อยกว่า 20,000 บาทร้อยละ 44.90 (2) ระหว่าง 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 25.60 (3) 
ระหว่าง30,001-40,000 บาท ร้อยละ14.6 (4) ระหว่าง 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 7.50 (5) 
ระหว่าง 50,001-70,000 บาท ร้อยละ 50.50 (6) มากว่า 70,000 บาท ร้อยละ 2.00 สรุปได้ว่า
ครัวเรือนมีรายได้ต่อเดือน ตํ่ากว่า 20,000 บาท สูงมากส่งผลทําให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการออม 11) 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการวางแผนการออมเงินก่อนซ้ือบ้าร้อยละ 66.70 

ลานดอน (Landon, 1966 อ้างถึงใน อรวรรณ ย่ีสาร, 2538, หน้า 9) เรื่องความสัมพันธ์ 
การออมบุคคลกับรายได้ ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการออมกับรายได้ต่อบุคคลมี
ความสัมพันธ์ในทางบวก โดยประเทศท่ีมีรายได้ต่อบุคคลสูงจะมีการออมสูงตามไปด้วย 

วิลเลี่ยม (William, 1968 อ้างถึงใน ชัยวุฒิ อัศวรุจิกุล, 2541, หน้า 17) เรื่องอัตราดอกเบ้ียท่ี
แท้จริงในประเทศ พม่า อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน ผลการศึกษาพบว่าอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงมี
ผลในทางลบต่ออัตราการออมของประชาชาติ 

บาร์นสัน และ เคลิฟริค (Branson & Klevorick, 1969 อ้างถึงใน ชัยวุฒิ อัศวรุจิกุล, 2541,
หน้า 15) เรื่องผลการศึกษาพบว่าสภาวะเงินเฟ้อมีผลในทางลบต่อการออมในประเทศสหรัฐอเมริกา 

กูพต้า (Gupta, 1971 อ้างถึงใน อรวรรณ ยี่สาร, 2538, หน้า 12) เรื่องความสัมพันธ์ของ 
การออมกับอัตราประชากรที่อยู่ในวัยไม่มีรายได้ ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการออมต่อ
รายได้ประชาชาติมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับรายได้เฉลี่ยท่ีแท้จริง และอัตราการเจริญเติบโตมี
ความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ามกับอัตราประชากรท่ีอยู่ในวัยไม่มีรายได้ 

จูสเตอร์ และ เวชทอล (Juster & Wechtel, 1972 อ้างถึงใน ชัยวุฒิ อัศวรุจิกุล, 2541, หน้า 
16)เรื่อง Finance, Growth and Stability ผลการศึกษาพบว่าเม่ือเกิดสภาวะเงินเฟ้อ ผู้บริโภคจะ
เพ่ิมการออมขึ้น 

แม็คคินนอน (Mckinnon, 1973 อ้างถึงใน ชัยวุฒิ อัศวรุจิกุล, 2541, หน้า 16) เรือง Money 
and Capital in Economic- Development ให้เหตุผลในทางตรงกับข้ามว่าภาวะเงินเฟ้อจะบ่ันทอน
การออมและการลงทุนลงเนื่องจากผลตอบแทนในรูปเงินลดลง โดยเฉพาะประเทศท่ีกําลังพัฒนา
เศรษฐกิจจะเห็นได้ว่า เงินเฟ้อมีความสัมพันธ์กับสัดส่วนของการออมกับรายได้ของครัวเรือนอย่างย่ิง 

แม็คแวล (Maxwell, 1975 อ้างถึงใน อรวรรณ ย่ีสาร, 2538, หน้า 9) เรื่อง พฤติกรรมการ
ออมจากประเทศด้วยพัฒนาผลการศึกษาพบว่า สัดส่วน เงินออมต่อรายได้ขึ้นอยู่กับอัตราการเติบโต
ของรายได้ที่แท้จริงต่อคน 

แดททอน (Deaton, 1977 อ้างถึงใน ชัยวุฒิ อัศวรุจิกุล, 2541, หน้า 16) เรื่อง Involuntary 
Saving through- Unanticipated อธิบายเพ่ิมเติมโดยใช้เรื่องของผลกระทบของการสับสนทางด้าน
ราคา (price contusion) ว่าในการซ้ือของสิ่งหนึ่งของผู้บริโภค คนหน่ึง ๆ ณ เวลาหน่ึงไม่สามารถแยก
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ความแตกต่างของราคาโดยเปรียบเทียบ (relative price) ได้อย่างชัดเจนจึงนําไปสู่การออมโดยสมัคร
ใจ(involuntary saving) 

ฟราย (Fry, 1978 อ้างถึงใน ชัยวุฒิ อัศวรุจิกุล, 2541, หน้า 15) เรื่อง Monetry policy and 
demetic saving in Developing ESCAP countries ศึกษาประเทศตัวอย่ างใน  เอ เชีย  ได้แก่ 
อินโดนีเซีย ฮ่องกง เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย ในช่วงปี 1961-1963) ผล
การศึกษาพบว่า อัตราการออมประชาชาติจะเพ่ิมขึ้นเพ่ืออัตรารดอกเบี้ยท่ีเป็นตัวเลข (nominal 
interest rate) เพ่ิมข้ึนแต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่สามารถยืนยันได้ในทางสถิติ 

เฮาวอร์ด (Howard, 1978 อ้างถึงใน ชัยวุฒิ อัศวรุจิกุล, 2541, หน้า 15) เรื่อง Personal 
Saving Behavior and the Rate of Inflation ผลการศึกษาพบว่าถึงแม้สภาวะ เงินเฟ้อจะนําไปสู่
การเพ่ิมขึ้นของการออมในประเทศแคนนาดา อังกฤษ และสหรัฐแล้ว และยังคาดว่าภาวะเงินเฟ้อจะ
นําไปสู่การบั่นทอนการออมภายในประเทศของญ่ีปุ่น แต่มีการไม่เห็นด้วยอย่างมากเก่ียวกับผลกระทบ
ของภาวะเงินเฟ้อท่ีมีผลต่อการออมในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว  

กิฟเวนมินิ และ โรสซี (Giovannini, 1983, Rossi, 1988 อ้างถึงใน ชัยวุฒิ อัศวรุจิกุล, 2541,
หน้า 15) เรื่องอัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงในประเทศตัวอย่างในกลุ่มเอเชียแปชิฟิก ผลการศึกษาพบว่า
อัตราดอกเบี้ยท่ีแท้จริงในประเทศไม่มีผลต่ออัตราการออมของภาคครัวเรือน 

กูพต้า (Gupta, 1984 อ้างถึงใน ชัยวุฒิ อัศวรุจิกุล, 2541, หน้า 15) เรื่องอัตราดอกเบี้ยท่ี
แท้จริง ในประเทศอินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน และไทย ในช่วงปี 1960-
1677) ผลการศึกษาพบว่ามีเพียงประเทศไทย และฟิลิปปินส์ เท่าน้ัน ที่อัตราดอกเบี้ยมีผลในทางบวก
ต่อการออม 

เอ็ดเวอร์ (Edwards, 1995 อ้างถึงใน ชัยวุฒิ อัศวรุจิกุล, 2541, หน้า 17) ศึกษาเกี่ยวกับการ
ออมของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า ประเทศท่ีมีสัดส่วนของประชากรที่
อายุตํ่ากว่า 15 ปี หรือ อายุมากกว่า 65 ปี มีแนวโน้มที่ทําให้การออมภายในประเทศตํ่าสรุปบาง
การศึกษา พบว่าความสมัพันธ์ระหว่าง การออมของครัวเรือนกับอัตราดอกเบ้ีย 
เป็นไปในทิศทางบวก (positive) ในขณะที่อีกหลายการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการออม
ของครัวเรือนกับอัตราดอกเบ้ียเป็นในทิศทางลบ (negative) 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนนิงานวิจยั 

3.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยท่ีมี 
ผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชน โดยแบ่งเป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคําถามปลายปิด 
จํานวน 11 ข้อ ได้แก่คําถามในประเด็นดังต่อไปน้ี 
  1. เพศ 
  2. อายุ 
  3. สถานภาพ สมรส 
  4. ประเภทของการเป็นตัวแทนประกันชีวิต 
  5. ระยะเวลาของการเป็นผู้บริหารศูนย์การขาย 
  6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน 
  7. ระดับการศึกษา 
  8. รายได้รวมต่อปี 
  9. จํานวนคนในอุปการะ เช่น บุตร พ่อแม่ ญาติ 
  10. ภาระหน้ีสนิ 
  11. อัตราผลตอบแทนจากการออม 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการออมเพ่ือใช่จ่ายยามสูงอายุของผู้แบบสอบถาม 
เป็นคําถารมปลายปิด จํานวน 6 ข้อ ได้แก่คําถามในประเด็นดังต่อไปน้ี 
  1. ปริมาณในการออมต่อปีเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุ 
  2. การวางแผนการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุ 
  3. วัตถุประสงค์ต่อการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุ    
  4. วิธีการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุ 
  5. ระยะเวลาในการออมเพื่อใช้จ่ายยามสูงอายุ 
  6. ความถ่ีในการเก็บออมเพื่อใช้จ่ายยามสูงอายุในอนาคต 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อให้เกิดการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุของ 
ผู้แบบสอบถาม เป็นคําถามปลายปิด 
 
3.2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

แบบสอบถามฉบับน้ีผู้ศึกษาได้สร้างขึ้นเองมีขั้นตอนในการสร้างดังน้ี 
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องการออมเพ่ือใช่จ่ายในอนาคตของ 

ประชาชน จากน้ันนํามากําหนดกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยกําหนดนิยาม  และเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
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ในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของประชากรเพื่อใช้จ่ายและวิธีการออม 

เพ่ือใช้จ่ายของประชากร และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ 
จากนั้นนําไปให้ผู้เช่ียวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน ตรวจสอบ content validity จากนั้นปรับปรุงแก้ไขตาม
คําแนะนําของผู้เช่ียวชาญ นําแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (try out) กับผู้สูงอายุ จํานวน 50 ท่าน 
เพ่ือปรับแบบสอบถามให้สอดคล้องกับลักษณะของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างก่อนนําไปใช้จริง 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังน้ี 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน มีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 
2. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาได้แจกแบบสอบถามไปจํานวน 400 ชุด  

ตัวอย่างที่ใช้ที่ระดับความคาดเคลื่อนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์(กําหนดตามแนวคิดของ Taro Yamane ณ 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกโดยเลือกเจาะจงไปที่พฤติกรรม
และทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น 
 
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้ วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับ ลักษณะของข้อมูล และตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ประเภทของการเป็น 
ตัวแทนประกันชีวิต ระยะเวลาการเป็นผู้บริหารศูนย์การขาย ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน ระดับ
การศึกษา รายได้รวมต่อปี จํานวนคนในอุปการะ ภาระหน้ีสิน อัตราผลตอบแทนจากการออมและ
อัตราเงินเฟ้อในอนาคต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ 
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ปริมาณเงินในการออมต่อปี การวางแผนการออม วัตถุประสงค์ต่อการออมเพ่ือใช้จ่าย วิธีการออม 
เพ่ือใช้จ่าย ระยะเวลาในการออมเพ่ือใช้จ่ายในอนาคต และความถี่ในการออม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่และร้อยละ 
 3. การวิเคราะห์วิธีการออมของกลุ่มประชากร ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ สถิติไคว์สแควร์ 
(Chi-square) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ .05 โดยในกรณีที่ จํานวนเซลล์ค่าคาดหวัง 
(expected value) มีจํานวนน้องกว่า 5 มากกว่า ร้อยละ 20 ของจํานวนเซลล์ทั้งหมด ผู้ศึกษาเลือกใช้
สถิติไคว์สแควร์แบบ likelihood ratio (สมเพลิน เกษมรัตนสันติ,2532)  
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาการออมท่ีมีประสิทธิภาพของผู้สูงอายุในพ้ืนที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้นํา
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บรวบรวมมาได้จํานวน 400 ชุด แล้วมาทําการวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติ 
ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ เป็น 4 ตอนดังน้ี 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ พฤติกรรม การออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายยามสูงอายุของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะแนวทางการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนน้ีจะกล่าวถึงข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. การประกอบอาชีพที่ผ่านมา 
5. ระยะเวลาของการออม 
6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือน 
7. รายได้รวมต่อปี 
8. ภาระหน้ีสิน 
9. อัตราผลตอบแทนจากการออม 
 
ตารางท่ี 1 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 
เพศ จํานวน ร้อยละ 
              ชาย 
              หญิง 
              รวม 

164 
236 
400 

41.00 
59.00 
100.00 

  
ตารางท่ี 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 59.00 และเป็น 

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 41.00 
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ตารางท่ี 2 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ จํานวน ร้อยละ 

  
ตารางท่ี 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 71-80 ปีมากที่สุด คิดเป็น 

ร้อยละ 41.25 รองลงมา มีอายุระหว่าง 60-70 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีอายุมากว่า 81 ปี คิดเป็น
ร้อยละ21.75  
 
ตารางท่ี 3 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสภาพสมรส 

 ตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
41.75 รองลงมา มีสถานภาพหม้ายคิดเป็นร้อยละ 37.25 มีสถานภาพหย่าคิดเป็นร้อยละ 10.75 และ 
น้อยท่ีสุดมีสถานะเป็นโสดคิดเป็นร้อยละ 10.25  
 
ตารางท่ี 4 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามการประกอบอาชีพที่ผ่านมา 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
60-70 ปี 
71-80 ปี 
81 ปีขึ้นไป 
รวม 

148 
165 
 87 
400 

37.00 
41.25 
21.75 
100.00 

สถานภาพสมรส       จํานวน        ร้อยละ 
โสด 
สมรส 
หย่า 
หม้าย 
รวม 

 41 
167 
 43 
149 

  400 

10.25 
41.75 
10.75 
37.25 

      100 

การประกอบอาชีพที่ผ่านมา       จํานวน        ร้อยละ 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 
เกษตรกร 
รับจ้าง  
 อ่ืนๆ 
รวม 
  

 103 
 123 
  98 
  43 
  16 
  17 
400 

 

25.75 
30.75 
24.50 
10.75 
  4.00 
  4.25 
100.00 
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 ตารางที่ 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมากท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ30.75 รองลงมา ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 25.75 ประกอบ
อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนคิดเป็นร้อยละ 10.75 และ น้อยท่ีสุดประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อย
ละ 4.00 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ การออมเพื่อใช้จ่ายยามสูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ในตอนน้ีจะกล่าวถึงแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุในพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 

1. อัตราผลตอบแทนการออมเพื่อใช้จ่ายยามสูงอายุ 
2. วิธีการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุ 
3. ระยะเวลาในการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุ 
 

ตารางท่ี 5 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได้ 

 ตารางที่ 5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ตํ่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
49 รองลงมามีรายได้ 21,000 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 และ น้อยท่ีสุด มีรายได้ 40,001 – 
100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.75 
 
ตารางท่ี 6 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามวิธีการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุ 

 ตารางท่ี 6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีการออมโดยฝากธนาคาร คิดเป็นร้อยละ  
56.75 รองลงมา มีการออมในรูปแบบประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ 15.50 และ น้อยท่ีสุด มีการออมใน 
รูปแบบการซ้ือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 7.00 

รายได้               จํานวน                ร้อยละ  
ตํ่ากว่า 20,000 บาท 
21,000 – 40,000 บาท 
40,001 – 100,000 บาท 
มากกว่า 100,000 บาท 
รวม 

 

196 49.00 
112 28.00 
43 10.75 
49 12.25 
400  100.00 

 

วิธีการออม               จํานวน                ร้อยละ  
ออมโดยการซ้ือสังหาริมทรัพย์  
ออมโดยการซ้ือหุ้นกู้   
ออมโดยการฝากธนาคาร     
ออมในรูปแบบการประกันชีวิต 
ออมในรูปแบบการซ้ือหุ้น  
รวม 

 

42 10.50 
41 10.25 

227 56.75 
62 15.50 
28 7.00 

 400 100.00 
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ตารางท่ี 7 จํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลาการออม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระยะเวลาการออมอยู่ในช่วง 16-20 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมา มีระยะเวลาการออมอยู่ในช่วง 10-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.25 และ 
น้อยท่ีสุด มีระยะเวลาการออมอยู่ในช่วง 20 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.75 
ตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุ ของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการออมยามสูงอายุ  
โดยทําการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไคว์สแควร์ (Chi-square) ผลปรากฏดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 อาชีพมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการออมเพื่อใช้จ่ายยามสูงอายุของผู้สงูอายุในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร 
 
ตารางท่ี 8 จํานวนและรอ้ยละของมูลค่าสินทรัพย์และเงินออม จําแนกตามอาชีพ 

  

ระยะเวลาการออม จํานวน ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 10 ปี 61 15.25 
10-15 ปี  149 37.25 
16-20 ปี  159 39.75 
20 ปีขึ้นไป  31 7.75 
รวม 400 100 

อาชีพ 

มูลค่าสินทรัพย์และเงินออม 
ตํ่ากว่า 

500,00 บาท
500,001-

1,000,000  บาท
มากกว่า 

1,000,000  บาท ร้อยละ 2 df Sig

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 27 29 47 103 
(26.21) (28.16) (45.63) (100.00) 22.51 14 0.07

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 31 20 72 123 
(25.20) (16.26) (58.54) (100.00) 

พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 39 46 13 98 
(39.80) (46.94) (13.27) (100.00) 

เกษตรกร 18 22 3 43 
(41.86) (51.16) (6.98) (100.00) 

รับจ้าง 14 2 0 16 
(87.50) (12.50) (0.00) (100.00) 

อื่นๆ 4 13 0 17 
(23.53) (76.47) (0.00) (100.00) 

รวม 244.10 231.49 124.41 600.00 
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ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละมูลค่าสินทรัพย์และเงินออมจําแนกตามอาชีพ พบว่า 
ในกลุ่มธุรกิจสว่นตัว/ค้าขาย มีมูลค่าสินทรัพย์และเงินออมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.54 ส่วนกลุ่มท่ี
มีมูลค่าสินทรัพย์น้อยสุดคือ อาชีพรับจ้างคิดเป็นร้อยละ 87.50 เม่ือทดสอบสมมุติฐานพบว่า อาชีพไม่
มีมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุของผู้สงูอายุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.5 
 
สมมุติฐานที่ 2. วิธีการออมมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการออมเพ่ือใช้จ่ายขอประชาชนยามสูงอายุ  
 
ตารางท่ี 9 จํานวนและร้อยละของมูลค่าสินทรัพย์และเงินออม จําแนกวิธีการออม 

 
 ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบร้อยละมูลค่าสินทรัพย์และเงินออม จําแนกตามวิธีการออม 
พบว่า ในกลุ่มการซ้ือหุ้นกู้ มีมูลค่าสินทรัพย์และเงินออมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.68 ส่วนกลุ่มท่ีมี
มูลค่าสินทรัพย์น้อยสุดคือ ฝากธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 5.28 
เม่ือทดสอบสมมุติฐานพบว่า วิธีการออมมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุของ
ผู้สูงอายุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.5 
 
 
  
 
 
 

วิธีการออม มูลค่าสินทรัพย์และเงินออม 
ต่ํากว่า 

500,000บาท 
500,001-

1,000,000 บาท 
มากกว่า 

1,000,000  บาท ร้อยละ 2 df Sig 
ซ้ือสังหาริมทรัพย์  5 8 29 42 15.1 9 0.03

(11.90) (19.04) (69.04) (100) 
ซ้ือหุ้นกู้   1 2 38 41 

(2.43) (4.87) (92.68) (100) 
ฝากธนาคาร     187 28 12 227 

(82.37) (12.33) (5.28) (100) 
การประกันชีวิต 6 44 12 62 

(9.67) (70.96) (19.35) (100) 
ซ้ือหุ้น  4 11 13 28 

(14.28) (39.28) (46.42) (100) 
รวม 120.68 146.51 232.80 500 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 เรื่องพฤติกรรมการออมเพ่ือใช้จ่ายในอนาคตของประชาชน มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหา
ภาวะการออมของแต่ละบุคคล ในกลุ่มผู้สูงอายุ  พฤติกรรมการออมและวิธีการออมเงินของแต่ละ
บุคคล ในกลุ่มผู้สูงอายุ และปัจจัยท่ีส่งผลกระทบกับอัตราการออมของแต่ละบุคคล ในกลุ่มผู้สูงอายุ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นประชากรผู้สูงอายุในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 400 ตัวอย่าง กลุ่ม
ตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage Random 
Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติ ไคว์ส
แควร์ (Chi-square) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05 
1. สรุปผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 59.00 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 41.00 มีอายุระหว่าง 71-80 ปีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.25 รองลงมา มีอายุระหว่าง 60-70 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 37.00 มีอายุมากว่า 81 ปี คิดเป็นร้อยละ21.75 มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุดคิดเป็นร้อย
ละ 41.75 รองลงมา มีสถานภาพหม้ายคิดเป็นร้อยละ 37.25 มีสถานภาพหย่าคิดเป็นร้อยละ 10.75 
และ น้อยท่ีสุดมีสถานะเป็นโสดคิดเป็นร้อยละ 10.25 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขายมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ30.75 รองลงมา ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 25.75 ประกอบ
อาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชนคิดเป็นร้อยละ 10.75 และ น้อยท่ีสุดประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อย
ละ 4.00 
  2. การวิเคราะห์ การออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ในตอนนี้จะกล่าวถึงแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุในพ้ืนที่ 
กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ตํ่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 
รองลงมามีรายได้ 21,000 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28 และ น้อยที่สุด มีรายได้ 40,001 – 
100,000  บาท  คิดเป็นร้อยละ 10.75 มีการออมโดยฝากธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 56.75 รองลงมา มี
การออมในรูปแบบประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ 15.50 และ น้อยท่ีสุด มีการออมในรูปแบบการซ้ือหุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 7.00 
 3. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออมเพ่ือใช้จ่ายยามสูงอายุของผู้สูงอายุในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยท่ีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์กับมูลค่าการออมยามสูงอายุ ในกลุ่มการซ้ือหุ้นกู้ มี
มูลค่าสินทรัพย์และเงินออมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92.68 ส่วนกลุ่มที่มีมูลค่าสินทรัพย์น้อยสุดคือ 
ฝากธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 5.28 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 4. ข้อเสนอแนะและแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการออมในผู้สูงอายุ ผลการศึกษาพบว่า 
  4.1 ควรมีการจัดสรรรายได้ของบุคคลออกเป็นส่วน ๆ ให้ชัดเจน 

4.2 ควรมีการควบคุมบริหารรายจ่ายของบุคคลให้ดี เพ่ือประสิทธิภาพ 
  4.3 ควรวางแผนการออมของบุคคล โดยมีการทําประกันความเสี่ยง  
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2. อภิปรายผล 
1. การศึกษาการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ตํ่ากว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 49 ซ่ึงเป็น

สัดส่วนท่ีค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จารณี บุญยะพงศ์ไชย (2545, หน้า 32)  
  1.2 วิธีการออมเพ่ือใช้จ่ายในอนาคต มีการออมโดยฝากธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 56.75 

รองลงมา มีการออมในรูปแบบประกันชีวิต คิดเป็นร้อยละ 15.50 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ (2541) เรื่องพฤติกรรมการออมของครัวเรือนประจําปีที่ว่าการเก็บออมของ
ครัวเรือนมีวิธีการเก็บออมในธนาคารพาณิชย์  

2. การวิเคราะห์ การออมเพื่อใช้จ่ายยามสูงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2.1 การประกอบอาชีพผลการศึกษาพบว่า มูลค่าสินทรัพย์และมูลค่าเงินออมไม่มี

ความสัมพันธ์กับอาชีพ 
  2.2 วิธีการออม ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าสินทรัพย์และมูลค่าเงินออมมีความสัมพันธ์กับ

วิธีการออม ที่ระดับนัยสําคัญ 0.5 
 

3. ข้อเสนอแนะ 
เน่ืองจากพบว่าการพฤตกิรรมการออมและปจัจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับพฤตกิรรมการออมของ 

ผู้บริหารศูนย์การขาย บริษัทไทยประกันชีวิตจํากัด ด้านปริมาณการออมต่อปีอยู่ท่ีต่ํากว่า 50,000 บาท 
ซ่ึงค่อนข้างต่ําสําหรับการวางแผนเพื่ออนาคต  วัตถุประสงค์ต่อการออมส่วนใหญ่เพื่อใช้จ่ายยามฉกุเฉนิ
เจ็บป่วย ชราและเพื่อประกอบอาชีพ แสดงถึงความไม่มั่นคงทางด้านชีวิตความเป็นอยู่และการเงินใน 
อนาคต วิธีการออมส่วนใหญ่ทําประกันชีวิต ถือเงินสดและฝากธนาคารตามลําดับ ซ่ึงแสดงถึงการไม่มีวิธี 
การออมท่ีหลากหลาย ไม่รู้ช่องทางการออมในด้านอื่น ๆ อัตราผลตอบแทนไม่คุ้มค่าเม่ือเทียบกับ 
อัตราเงินเฟ้อ ด้านจํานวนคนในอุปการะถ้ามภีาระต้องอุปการะจํานวนบุคคลมากจะมีปริมาณการออม 
ต่อปีสูง แต่ถา้มีจํานวนคนในอุปการะถ้ามีภาระต้องอุปการะจํานวนบุคคลน้อยกลับมีปริมาณการออม 
ต่อปีต่ํา ส่งผลกระทบถึงพฤติกรรมการออมของประชาชน ดังนั้นจึงทําข้อเสนอแนะได้ดังนี้ 
 

3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
    1 ทางหน่วยงานภาครัฐ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และบรษิัท 
ประกันชีวิต ควรจัดประชาสัมพันธ์ในเรื่องวิธีการออมและประโยชน์ที่ได้จากการออม เพ่ือให้ประชาชน 
ประชาชนจะได้มีเงินออมยามสูงอายุ 
    2 ควรนําผลการศึกษาไปวางแนวทางในการออมเงินสําหรับประชาชน เพ่ือหาแนวทางการ
ออมท่ีมีประสิทธิภาพในแต่ละบุคคล 
    3 ควรศึกษาระยะเวลาการออม ว่ามีผลกับประสิทธิภาพในการออมเงินมากน้อยเพียงใด 
 

3.2 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป  
งานวิจัยน้ีเพ่ือศึกษาการออมท่ีมีประสิทธิภาพของผู้สงูอายุ ว่ามีการออมมีประสิทธิภาพ 

มากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายการออมของผู้สูงอายุต่อไป ดังนั้นในการ 
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ศึกษาจะเน้นศกึษา วิธีการออมเงินท่ีผ่านมาของผู้สูงอายุ อาชีพ รายได้ที่ผ่านมาของผู้สงูอายุทีไ่ด้
ทําการศึกษา โดยการออมของผู้สงูอายุ จะมีการออมในวิธีที่ต่างกัน ซ่ึงปัจจัยท่ีสําคัญอีกประการของ
การออมท่ีมีประสทิธิภาพ คือเรื่องของความเสี่ยงในการออมด้วยวิธีการต่างๆ ซ่ึงแต่ละบุคคลรับความ
เสี่ยงได้ไม่เท่ากัน ดังนั้นงานวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของความเสี่ยงกับการออมด้วย 
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ภาคผนวก 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 เรื่องการออมเพื่อใช้จ่ายยามสูงอายุ : กรณีศึกษาพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
คําชี้แจง: แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน 7 ข้อ 
ตอนท่ี 2 การออมเพ่ือใช้จ่ายในยามสูงอายุ จํานวน 4 ข้อ 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการออมเพ่ือใช้ในยามสูงอายุ 
โปรดตอบแบบสอบถามชุดน้ีทุกข้อตามสภาพท่ีเป็นจริงที่ตรงกับพฤติกรรมของท่าน 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดน้ี 
ขอขอบพระคณุท่ีสละเวลาอันมีค่าของท่าน 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป 
โปรดทําเคร่ืองหมาย () ลงใน หน้าข้อท่ีเป็นจริง 
1. เพศ   
 1) ชาย     2) หญิง 
 
2. อายุ    
 1) 60-70 ปี   2) 71-80 ปี   3) 81 ปีขึ้นไป 
 
3. สถานภาพสมรส 
 1) โสด   2) สมรส  3) หย่า   4) หม้าย 
 
4. ระดับการศึกษา 
 1) ประถมศึกษา   2) มัธยมศึกษา   3) อนุปริญญา 
 4) ปริญญาตรี   5) ปริญญาโท   6) ปริญญาเอก 
 
5. การประกอบอาชีพที่ผ่านมา 
 1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  2) ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 
 3) พนักงาน/ลกูจ้างเอกชน 4) เกษตรกร 
 5) รับจ้าง    6) อ่ืนๆ 
 
6. ท่านมีการเก็บออมเงินหรือไม่ 
 1) มี    2) ไม่มี 
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