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ของบุคลากรสรรพากรพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 7 

 
อชิรญาณ์ เง้าตระกลู1 
ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์2 

 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยคร้ังน้ีศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากร

สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 เพื่อพิจารณาวา่ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
สถานภาพ รายได ้ท่ีมีความแตกต่างกนัส่งผลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุน และปัจจยัทาง
เศรษฐกิจ ได้แก่ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร อตัราเงินเฟ้อ อตัราภาษีเงินได้ ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้ าหนดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ
บุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 จากการค านวณกลุ่มตวัอยา่งพบว่างานวิจยัน้ีตอ้งมีกลุ่ม
ตวัอย่าง 160 ตวัอย่าง มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 160 ราย เคร่ืองมือในการรวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม วิธีการทดสอบทางสถิติ โดยใชร้้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเฉล่ีย และสถิติท่ีใช้
ในการทดสอบสมมติฐานคือ ค่าสถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square) 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเพศหญิง ท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ25 – 35 ปี และ
ส่วนมากมีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดต่้อเดือน 
15,000 – 20,000 บาท 

ขอ้มูลดา้นปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากร
สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 ส่วนใหญ่พบว่า ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ มีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร อตัราเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ มี
อิทธิพลมาก และล าดบัสุดทา้ยมีอิทธิพลปานกลาง คือ อตัราภาษีเงินได ้

ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการออมและการลงทุน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสัดส่วนการออมและ
การลงทุนต่อเดือนท่ี 5% - 10% เลือกช่องทางการออมและการลงทุนปัจจุบนัในรูปแบบเงินฝาก
ธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือ สลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส. กองทุน หุ้นสามญั ทองค า และอ่ืน ๆ 
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โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการออมและการลงทุน คือ เพื่อใชใ้นยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย รองลงมา  
คือ เพื่อใชจ่้ายยามเกษียณอายุ เพื่อความมัง่คัง่ในระยะยาว เพื่อน าไปลงทุนต่อหรือธุรกิจ และเพื่อ
ความสุขระยะสั้น ตามล าดบั 
 

1. บทน า 
ที่มาและความส าคญัของปัญหา 
 สภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบนัท่ีมีความผนัผวนมาก เน่ืองจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นราคาน ้ ามนั อตัรา
แลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย และสินคา้อุปโภคบริโภค ส่งผลใหมี้ค่าครองชีพสูงข้ึนเร่ือย ๆ โดยเฉพาะ
ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นและส่วนใหญ่จะเป็นมนุษย์
เงินเดือน ซ่ึงจะตอ้งแบกรับภาระค่าใชจ่้ายท่ีสูงกว่ารายรับหรือรายรับท่ีไดม้าใชจ่้ายไม่เพียงพอ ใน
ปัจจุบนัจึงตอ้งตระหนักถึงความไม่แน่นอนหรือความเส่ียงท่ีมากข้ึน บุคคลทุกคนจึงตอ้งเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับส่ิงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ส่ิงท่ีควรค านึงถึงคือเม่ือมีเงินเหลือบุคคลจะ
บริหารเงินเหล่านั้นอยา่งเหมาะสมไดอ้ยา่งไร เพื่อให้งอกเงยเพิ่มมากข้ึน จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้ง
สนับสนุนให้บุคคลตระหนักถึงการออมและจูงใจให้เกิดการออมในรูปแบบต่าง ๆ ขณะเดียวกนั
ตอ้งมีการบริหารจดัการใหมี้การน าเงินออมเหล่านั้นไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนกลบัมาคุม้ค่า
กบัค่าเงินท่ีลดลงอนัเกิดจากเงินเฟ้อ เงินออมจึงถือเป็นเงินทุนท่ีส าคญัต่อการลงทุนของประเทศ 
ดงันั้นการออมและการลงทุนจึงเป็นทางเลือกหน่ึงท่ีจะช่วยจดัสรรรายไดใ้หเ้พียงพอกบัรายจ่ายต่าง 
ๆ ใหเ้หมาะสม และสะสมไวเ้พื่ออนาคตหรือใชส้อยยามฉุกเฉิน รวมถึงท าใหเ้ศรษฐกิจของประเทศ
เจริญเติบโตสร้างเสถียรภาพและลดความผนัผวนทางเศรษฐกิจได ้ 
 จากขอ้มูลสถานการณ์การออมและการลงทุนของประเทศปี 2554 - 2559 ของ ส่วนนโยบาย
การออมและการลงทุน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั แสดงใหเ้ห็นวา่การออมของ
ประเทศมีสูงกว่าการลงทุน ซ่ึงเม่ือพิจารณาการออมและการลงทุนแยกเป็นรายประเภทพบว่า 
ภาคเอกชนซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มธุรกิจและครัวเรือนมีสัดส่วนการออมสูงท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่ม
รัฐวิสาหกิจและรัฐบาลตามล าดบั ตามตารางท่ี 1.1 ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 
 

หน่วย : พนัลา้นบาท 

 
ตารางที่ 1.1 การออมและการลงทุน ปี พ.ศ.2554-2559   
ที่มา ส่วนนโยบายการออมและการลงทุน ส านกังานเศรษฐกิจการคลงั กระทรวงการคลงั (2563) 
 

จากประเด็นขา้งตน้ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
การออมและการลงทุนของบุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 โดยการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา
บุคลากรของสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ถือไดว้่ามีรายไดส้ม ่าเสมอ ทั้ง
รายไดป้ระจ าและรายไดอ่ื้น ๆ โดยจะศึกษาว่าปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัทางเศรษฐกิจมีผลต่อ
พฤติกรรมการออมและการลงทุนแตกต่างกนัหรือไม่ เพื่อสามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็น
แนวทางในการวางแผนการออมและการลงทุน และใชเ้ป็นแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ออมและการลงทุนของบุคลากรไปในทิศทางท่ีเหมาะสมกบัตนเอง และบุคคลนั้นมีการวางแผนการ
ออมและการลงทุนท่ีดีข้ึน จนส่งผลใหส้ามารถยกระดบัคุณภาพชีวิตใหมี้ความมัง่คัง่และมัน่คง 
 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1. เพื่ อ ศึกษาพฤติกรรมการออมและการลง ทุนของ บุคลากรสรรพากรพื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานคร 7 
2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากรสรรพากรพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร 7 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ

บุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7  
 

3. สมมตฐิานของการวจิยั 
จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขั้นตน้ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสมมติฐานการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบในการ

ด าเนินการวิจยัดงัน้ี 
1. บุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 มีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรม

การออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนั 

ปี พ.ศ. 2554 2555 2556 2557 2558 2559

การลงทุนในประเทศไทย 3,029,284.00       3,488,112.00       3,546,391.00       3,164,561.00       3,065,336.00       3,063,620.00       

การออมของประเทศ 3,581,993.00       3,685,104.00       3,616,886.00       3,661,635.00       3,901,933.00       4,369,716.00       

ช่องวา่งการออม-การลงทุน 552,709.00          196,992.00          70,495.00            497,074.00          836,597.00          1,306,096.00       



 
 

2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุน 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัในคร้ังน้ีสามารถน าไปเป็นประโยชน์ไดด้งัน้ี 
1. สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนการออมและการลงทุน

ของบุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 
2. สามารถใชเ้ป็นแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากร

ไปในทิศทางท่ีเหมาะสมกบัตนเอง 
3. ภาครัฐสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมของบุคลากรใน

หน่วยงาน 
 

5. ขอบเขตของการวจิยั 
1. ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ี 
 ประชากรท่ีใช้วิจัยในคร้ังน้ี คือ บุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 รวม

ประชากรตวัอยา่ง ดว้ยวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ 250 คน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 160 คน  
2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ

บุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 
 

6. ระเบียบวธีิวจิยั 
 6.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 กรอบแนวคิดการวิจยั ปรากฏดงัภาพท่ี 1 



 
 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 6.2 ประชากรและตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นบุคลากรของส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 
รวมประชากรจ านวน 250 คน จากการก าหนดขอบเขตของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เป็น
บุคลากรของส านกังานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 ดงันั้นทางผูว้ิจยัจึงเลือกใชสู้ตรของ 
Yamane (1973) โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% จากการแทนค่าสูตรท าใหไ้ดข้นาดตวัอยา่งไม่
นอ้ยกว่า 154 ตวัอย่าง เพื่อป้องกนัความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ ผูว้ิจยัจึง
ก าหนดใหมี้การส ารองเพิ่มจ านวน 6 คน รวมขนาดของตวัอยา่งทั้งส้ิน 160 ตวัอยา่ง 
 6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้จากทฤษฎีของนักวิชาการ และนักปฏิบติัท่ีได้เขียนไวเ้พื่อน ามาเป็นขอ้มูลในการสร้าง
แบบสอบถามโดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพ รายไดต่้อเดือน เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีค  าตอบให้เลือกและให้ผูต้อบ
เลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 5 ขอ้ 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและการ
ลงทุนของบุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 รวมจ านวน 5 ขอ้ โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
ประเมินเป็นคะแนน ดงัน้ี 



 
 

 มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุดให ้ 5 คะแนน  
 มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจมากให ้ 4 คะแนน   
 มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจปานกลางให ้ 3 คะแนน  
 มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจนอ้ยให ้ 2 คะแนน   
 มีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุดให ้ 1 คะแนน 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากรสรรพากร
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 ประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัรูปแบบการออมและการลงทุนวตัถุประสงค์
ของการออมและการลงทุน และสดัส่วนการออมและการลงทุนเม่ือเทียบกบัรายไดต่้อเดือน 
 6.4 วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใช ้
 ในการศึกษาคร้ังน้ี คณะผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป และใชร้ะดบัความ
เช่ือมัน่ท่ีระดบั 0.05 เป็นเกณฑใ์นการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานในการวิจยั โดยใชส้ถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยายลกัษณะขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดต่้อเดือน และพฤติกรรมการออมและพฤติกรรมการ
ลงทุนของบุคลากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 

2. ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ระดับการมี
อิทธิพลท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินและการลงทุนของบุคลากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 โดย
ก าหนดการวดัคะแนนเฉล่ียโดยใชร้ะดบัค่าเฉล่ียคะแนนสูงสุดลบดว้ยคะแนนต ่าสุด แลว้หารดว้ย
จ านวนชั้น จึงไดเ้กณฑก์ารแปลความหมายจากคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดบัท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดบัท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดบัท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดบัท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดบัท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อการตดัสินใจนอ้ยท่ีสุด 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 โดยใช้ค่า
ทดสอบ Chi-Square ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
 



 
 

7. ผลการศึกษา 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากรสรรพากร

พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 ผูว้ิจยัสรุปผลการวิจยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 
1. ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 หญ่ส่วนใ 

พบว่า เป็นกลุ่มเพศหญิง ท่ีอยูใ่นช่วงอาย ุ25 – 35 ปี และส่วนมากมีสถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
สูงสุด คือ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีรายไดต่้อเดือน 15,000 – 20,000 บาท 

2. ขอ้มูลดา้นปัจจยัเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากร
สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 ส่วนใหญ่พบว่า ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ มีอิทธิพลมาก
ท่ีสุด รองลงมา คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร อตัราเงินเฟ้อ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ มี
อิทธิพลมาก และล าดบัสุดทา้ยมีอิทธิพลปานกลาง คือ อตัราภาษีเงินได ้

3. ข้อ มูลด้านพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากรส รรพากรพื้ น ท่ี
กรุงเทพมหานคร 7 ส่วนใหญ่มีสัดส่วนการออมและการลงทุนต่อเดือนท่ี 5% - 10% เลือกช่องทาง
การออมและการลงทุนปัจจุบนัในรูปแบบเงินฝากธนาคารมากท่ีสุด รองลงมาคือ สลากออมสิน/
สลาก ธ.ก.ส. กองทุน หุน้สามญั ทองค า และอ่ืน ๆ โดยวตัถุประสงคห์ลกัในการออมและการลงทุน 
คือ เพื่อใชใ้นยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย รองลงมา คือ เพื่อใชจ่้ายยามเกษียณอายุ เพื่อความมัง่คัง่ใน
ระยะยาว เพื่อน าไปลงทุนต่อหรือธุรกิจ และเพื่อความสุขระยะสั้น ตามล าดบั 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยท่ีผูว้ิจัยก าหนดไว ้2 ข้อ ได้แก่ ผูว้ิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานดงักล่าว โดยก าหนดเกณฑใ์นการทดสอบไวท่ี้ระดบันยัส าคญั 0.05 
และท าการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยค่าาสถิติทดสอบไค-สแควร์ (Chi-
Square)ไดผ้ลการทดสอบดงัต่อไปน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 บุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 มีปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนั  

1. ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า บุคคลท่ีมีเพศ
แตกต่างกันไม่มีรูปแบบการออมและการลงทุน วตัถุประสงค์ในการออมและการลงทุน และ
สดัส่วนในการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนั (Sig. > 0.05) 

2. ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า บุคคลท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัมีรูปแบบการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัในช่องทางสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส. มี
วตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัในดา้นเพื่อการเกษียณ เพื่อความมัง่คัง่ในระยะ
ยาว เพื่อความสุขระยะสั้น และมีสัดส่วนในการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั 
(Sig. < 0.05)  



 
 

3. ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า บุคคลท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนัมีรูปแบบการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัในช่องทางสลากออมสิน/สลาก 
ธ.ก.ส. ทองค า มีวตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัในดา้นเพื่อการเกษียณ ท่ีแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั (Sig. < 0.05)  

4. ผลการทดสอบด้วยค่าสถิติไคสแควร์ ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่า บุคคลท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกนัไม่มีรูปแบบการออมและการลงทุน วตัถุประสงคใ์นการออมและการลงทุน 
และสดัส่วนในการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนั (Sig. > 0.05) 

5. ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า บุคคลท่ีมีรายได้
ต่อเดือนแตกต่างกันมีรูปแบบการออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกันในช่องทางทองค า มี
วตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนท่ีแตกต่างกนัในดา้นเพื่อการเกษียณ เพื่อความมัง่คัง่ในระยะ
ยาว เพื่อความสุขในระยะสั้น ท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (Sig. < 0.05) 

โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 เป็นรูปแบบตารางไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
สถานภาพ รายได ้กบัพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากรสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 7 ในดา้นรูปแบบการออมและการลงทุน 
 

สมมติฐาน พฤติกรรมการออมและการลงทุน 
รูปแบบการออมและการลงทุน 

เงินฝาก
ธนาคาร 

สลากออมสิน/
สลาก ธ.ก.ส. 

กองทุน หุน้สามญั ทองค า อ่ืนๆ 

เพศ X X X X X X 
อาย ุ X  X X X X 
ระดบัการศึกษา X  X X  X 
สถานภาพ X X X X X X 
รายไดต่้อเดือน X X X X  X 
หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย  หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  เคร่ืองหมาย X หมายความวา่ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 



 
 

ตารางที่ 5.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
สถานภาพ รายได ้กบัพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากรสรรพากรพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร 7 ในดา้นวตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนและสดัส่วนการออมและการลงทุน 

สมมติฐาน พฤติกรรมการออมและการลงทุน 
วตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุน สดัส่วนการออม

และการลงทุน
ต่อเดือน 

เพื่อใชย้าม
ฉุกเฉินหรือ
เจบ็ป่วย 

เพื่อการ
เกษียณ 

เพื่อน าไป
ลงทุนต่อ
หรือธุรกิจ 

เพื่อความ
มัง่คัง่ใน
ระยะยาว 

เพื่อ
ความสุข
ระยะสั้น 

เพศ X X X X X X 
อาย ุ X  X    

ระดบัการศึกษา X  X X X X 
สถานภาพ X X X X  X 
รายไดต่้อเดือน X  X    

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย  หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  เคร่ืองหมาย X หมายความว่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุน 
 1. ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ

ดา้นอตัราดอกเบ้ียไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนในดา้นรูปแบบพฤติกรรมการ
ออมและการลงทุน (Sig. > 0.05) แต่มีอิทธิพลในส่วนวตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนในดา้น
เพื่อการเกษียณ และสดัส่วนการออมและการลงทุน (Sig. < 0.05) 

 2. ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ดา้นอตัราเงินเฟ้อ และดา้นอตัราภาษีเงินได ้ไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนใน
ดา้นรูปแบบพฤติกรรมการออมและการลงทุน และสัดส่วนการออมและการลงทุน (Sig. > 0.05) แต่
มีอิทธิพลในส่วนวตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนในดา้นเพื่อใชจ่้ายยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย 
เพื่อความสุขระยะสั้น (Sig. < 0.05) 

 3. ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ดา้นภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนในดา้นรูปแบบ



 
 

พฤติกรรมการออมและการลงทุน และสดัส่วนการออมและการลงทุน (Sig. > 0.05) แต่มีอิทธิพลใน
ส่วนวตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนในดา้นเพื่อน าไปลงทุนต่อหรือธุรกิจ (Sig. < 0.05) 

 4. ผลการทดสอบดว้ยค่าสถิติไคสแควร์ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ดา้นภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนในดา้นรูปแบบ
พฤติกรรมการออมและการลงทุน วตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุน และสัดส่วนการออมและ
การลงทุน (Sig. > 0.05)  

 โดยสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 เป็นรูปแบบตารางไดด้งัน้ี 
ตารางที่ 5.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราภาษีเงินได ้ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ กบัพฤติกรรมการออม
และการลงทุนของบุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 ในดา้นรูปแบบการออมและการ
ลงทุน 

สมมติฐาน พฤติกรรมการออมและการลงทุน 
รูปแบบการออมและการลงทุน 

เงินฝาก
ธนาคาร 

สลากออมสิน/
สลาก ธ.ก.ส. 

กองทุน หุน้สามญั ทองค า อ่ืนๆ 

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ธนาคาร 

X X X X X X 

อตัราเงินเฟ้อ X X X X X X 
อตัราภาษีเงินได ้ X X X X X X 
ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

X X X X X X 

ภาวะเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ 

X X X X X  

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย  หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 
  เคร่ืองหมาย X หมายความว่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 
 
 



 
 

ตารางที่ 5.4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปัจจยัทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ีย อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราภาษีเงินได ้ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ของบุคลากรสรรพากร
พื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 ในดา้นวตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนและสดัส่วนการออมและการ
ลงทุน 

สมมติฐาน พฤติกรรมการออมและการลงทุน 
วตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุน สดัส่วนการออม

และการลงทุน
ต่อเดือน 

เพื่อใชย้าม
ฉุกเฉินหรือ
เจบ็ป่วย 

เพื่อการ
เกษียณ 

เพื่อน าไป
ลงทุนต่อ
หรือธุรกิจ 

เพื่อความ
มัง่คัง่ใน
ระยะยาว 

เพื่อ
ความสุข
ระยะสั้น 

อตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากธนาคาร 

X  X X X  

อตัราเงินเฟ้อ  X X X  X 
อตัราภาษีเงินได ้  X X X  X 
ภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ 

X X  X X X 

ภาวะเศรษฐกิจ
ต่างประเทศ 

X X X X X X 

หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย  หมายความวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

 เคร่ืองหมาย X หมายความว่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 

 

8. อภปิรายผลการศึกษา 
จากผลการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนของบุคลากร

สรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 สามารถอภิปรายผล ไดด้งัน้ี 
1. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ดา้นภาวะ

เศรษฐกิจภายในประเทศ กลุ่มตวัอย่างมีความเห็นในเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม
และการลงทุนในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร อตัราเงินเฟ้อ ภาวะ
เศรษฐกิจต่างประเทศ มีอิทธิพลในระดบัมาก และล าดบัสุดทา้ยมีอิทธิพลระดบัปานกลาง คือ อตัรา
ภาษีเงินได ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ซานียะฮ ์ช่างวฒันกุล (2559) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิ



 
 

พบต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจงัหวดัสตูล พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม 
ปัจจยัทางสังคมนั้นเป็นวตัถุประสงค์ในการออมท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด แต่ปัจจยัทางเศษฐกิจนั้น 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากต่อพฤติกรรมการออมประกอบดว้ย รายได ้รายจ่าย ภาระหน้ีสิน อตัราเงินเฟ้อ 
อตัราผลตอบแทนจากการออม และระยะเวลาในการออม 

2. การวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการออมและการลงทุน พบว่า ขอ้มูลดา้นพฤติกรรม
การออมและการลงทุนของบุคลากรสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 7 ส่วนใหญ่มีสัดส่วนการออม
และการลงทุนต่อเดือนท่ี 5% - 10% เลือกช่องทางการออมและการลงทุนปัจจุบนัในรูปแบบเงินฝาก
ธนาคารมากท่ีสุด โดยวตัถุประสงค์หลกัในการออมและการลงทุน คือ เพื่อใชใ้นยามฉุกเฉินหรือ
เจบ็ป่วย สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555)  ท่ีศึกษาพฤติกรรมการออมและ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของพนกังานบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ออมในสถาบนัการเงิน โดยมีจุดมุ่งหมายของการออมส่วนใหญ่เพื่อใชจ่้ายยามฉุกเฉิน  

3. การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและ
การลงทุน พบวา่ 

1. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจดา้นอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ธนาคาร ไม่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการออมและการลงทุน วตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนใน
ดา้นเพื่อใชใ้นยามฉุกเฉินและเจ็บป่วย เพื่อน าไปลงทุนต่อหรือธุรกิจ เพื่อความมัง่คัง่ในระยะยาว 
และเพื่อความสุขระยะสั้ น แต่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงค์การออมและการลงทุนในด้านเพื่อการ
เกษียณ และสดัส่วนการออมและการลงทุน  

2. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจยัทางเศรษฐกิจดา้นอตัราเฟ้อ อตัราภาษีเงิน
ได ้ไม่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการออมและการลงทุน วตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนในดา้นเพื่อ
การเกษียณ เพื่อน าไปลงทุนต่อหรือธุรกิจ เพื่อความมัง่คัง่ในระยะยาว และสัดส่วนการออมและการ
ลงทุน แต่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุนในดา้นเพื่อใชใ้นยามฉุกเฉินและเจบ็ป่วย 
เพื่อความสุขระยะสั้น  

3. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ไม่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการออมและการลงทุน วตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุน
ในดา้นเพื่อใชใ้นยามฉุกเฉินและเจ็บป่วย เพื่อการเกษียณ เพื่อความมัง่คัง่ในระยะยาว เพื่อความสุข
ระยะสั้น และสัดส่วนการออมและการลงทุน แต่มีอิทธิพลต่อวตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุน
ในดา้นเพื่อน าไปลงทุนต่อหรือธุรกิจ  



 
 

4. กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองปัจจัยทางเศรษฐกิจด้านภาวะเศรษฐกิจ
ต่างประเทศไม่มีอิทธิพลต่อรูปแบบการออมและการลงทุน วตัถุประสงคก์ารออมและการลงทุน 
และสดัส่วนการออมและการลงทุน  
 

9. ข้อเสนอแนะ 
1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั 

1.1 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกัจะมีสัดส่วนการออมและการ
ลงทุนท่ี 5% - 10% และเลือกวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใชใ้นยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย ดงันั้น ควรจะหา
มาตรการในการกระตุน้การออมและการลงทุนใหเ้พิ่มข้ึนโดยอาจจะดว้ยการเพิ่มสิทธิประโยชน์จาก
การออมและการลงทุนเหล่าน้ีเพิ่มข้ึน เพื่อจูงใจให้กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการการออมและการ
ลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน 

1.2 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมและการลงทุน 
คือ เงินฝากธนาคารมากท่ีสุด ดงันั้น ธนาคารควรออกแบบผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีตอบสนองกบั
รูปแบบการออม รวมถึงให้ความรู้ทางการเงินควบคู่กบัการน าเสนอขายผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความ
ตอ้งการและเหมาะสม และเพิ่มความหลากหลายของช่องทางการออม การลงทุนผ่านช่องทาง
ออนไลน ์

1.3 จากการศึกษาคร้ังน้ีพบว่าปัจจยัเศรษฐกิจด้านภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนมากท่ีสุด ดังนั้น ภาครัฐจึงควรมีนโยบายส่งเสริม
ความรู้ในการออมและการลงทุน ส่งเสริม สนบัสนุนและใชม้าตรการในการกระตุน้ใหมี้พฤติกรรม
การออมและการลงทุนมากข้ึน 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัคร้ังต่อไป 
2.1 การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัอ่ืนๆท่ีอาจส่งผลพฤติกรรมการออมและการ

ลงทุน เช่น ปัจจยัดา้นสภาพทางการเงิน เป็นตน้ 
2.2 ศึกษาเก่ียวกบัการตดัสินใจเลือกรูปแบบการออมและการลงทุนในแต่ละประเภท 
2.3 ศึกษาสภาพปัญหาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออมและการลงทุนในประเภทต่างๆ 

 

10. กติติกรรมประกาศ 
 ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ดร.ธนิดา จิตร์นอ้มรัตน์ เป็นอยา่งสูงท่ีไดใ้ห้ความ

กรุณาสละเวลารับเป็นท่ีปรึกษาในการศึกษาเฉพาะบุคคลน้ี และไดใ้ห้ค  าแนะน าถึงประเด็นต่าง ๆ 



 
 

ช้ีแนะแนวทางในการแกปั้ญหาโดยละเอียด ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางของการวิจยั 
ส่งผลใหง้านวิจยัเสร็จสมบูรณ์ดว้ยดี 

 ผูว้ิจ ัยขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่ส านักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 7 และ
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์รุ่น 35 ท่ีให้ความช่วยเหลือและให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ พร้อมทั้ง
ก าลงัใจท่ีท าใหผู้ว้ิจยัมีความพยายามจนประสบความส าเร็จ 

 สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณแรงสนบัสนุนและก าลงัใจอนัยิ่งใหญ่ท่ีไดรั้บจากครอบครัวของ
ผูว้ิจยั และทุกท่านท่ีท าใหผู้ว้ิจยัสามารถท างานวิจยัน้ีจนส าเร็จและสมบูรณ์ 
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