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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พรบ.สถาบนั
คุ้มครองเงินฝากและปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสินใจเลือกฝากเงินกบัสถาบันการเงินในกรุงเทพมหานคร                 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้ฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถาม             
เป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการแจกแจงตารางแบบไขว้ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คอื การวเิคราะห์ความแตกต่าง โดยการ               
หาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวิเคราะห์ค่าสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั               
ผลการศกึษา พบว่า เพศหญงิอายุ 35-44 ปี มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,000-45,000 บาทต่อเดอืน เป็นกลุ่มผูฝ้ากเงนิ             
ทีม่กีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยผูฝ้ากเงนิมคีวามรูแ้ละความเข้าใจ 
อยู่ในระดบัปานกลาง และปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ ได้แก่ วตัถุประสงค์ของการฝากเงิน ภาพลกัษณ์ของสถาบนั
การเงิน ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่คาดหวัง ความสนใจในการเ ลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ 
นอกเหนือจากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงิน                   
ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัสงู ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 ผู้ฝากเงินที่มีลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจเลอืก              
ฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ  ผู้ฝากเงนิที่มีความรู้และ
ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พรบ.สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก แตกต่างกนั  มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิ
กบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ ได้แก่ 
วตัถุประสงค์ของการฝากเงนิ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงนิ ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยทีค่าดหวงั ความสนใจ            
ในการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน มีความสมัพันธ์กับ                 
การตัดสินใจเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินในกรุงเทพมหานคร  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งตัวแปรทัง้สี่                 
มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัสงู 
 
_____________________________ 
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ค าส าคญั: ความรูแ้ละความเขา้ใจ สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พรบ. สถาบนัคุม้ครองเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 
 

ABSTRACT 
 
 The aim of this research is to study the knowledge and understanding of the Deposit Protection 
Agency, the Deposit Protection Agency Act, and various factors related to decision making in depositing money 
in financial institutions in Bangkok.  The sample consisted of four hundred depositors who uesd financial 
institutions in Bangkok.  It was conducted with a questionnaire as a tool to collect the data.  The data was 
analysed in terms of percentage, mean and standard deviation. The statistical hypotheses testing employed a 
t- test, a one-way analysis of variance, crosstabs and a Pearson product moment correlation coefficient.The 
results of this study were as follows:  that thirty- five to forty- four year-old females had an average monthly 
income of 35,000 to 45,000 baht per month, representing the largest group of depositors in Bangkok.  The 
depositors had knowledge and understanding at a moderate level and their of deposits were based on the 
purpose of the deposit.  Other factors included the image of the financial institution and returns in the form of 
expected interest.The interest was invested in other types of assets, in addition to deposits with financial 
institutions.  There was a high level relationship between decision making in depositing money in financial 
institutions in Bangkok.  The results of the hypothesis test revealed the following:  
 The demographic characteristics of the depositors included gender, age, monthly income, and  
decision to make a deposit with financial institutions in Bangkok at statistically significant at levels of 0.01 and 
0.05 , respectively.Depositors with different levels of knowledge and understanding decided to make a deposit. 
However, financial institutions in Bangkok differed a statistically significant level of 0. 05.   The factors in terms 
of deposit selection included the purpose of the deposit, the image of the financial institution, the return on 
interest, interest in investing in other types of asset, and to making deposits in financial institutions.  The 
relationship with decision making in financial institutions in Bangkok were statistically significant at a level of 
0.01 and 0.05, respehively. 
 
Keywords: Knowledge and Understanding, Deposit Protection Agency, Deposit Protection Agency Act,  
Financial Institutions 
 
บทน า 
 สถาบนัการเงนิมบีทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศเป็นอย่างยิง่  เน่ืองจากสถาบนัการเงนิ
ท าหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินให้กบัระบบเศรษฐกจิ  และในขณะเดียวกนัสถาบนัการเงนิก็ท าหน้าที่เป็นแหล่ง                
ออมเงนิที่มบีทบาทต่อประชาชนทุกสาขาอาชพีและทุกระดบั  ซึ่งรวมถึงการท าหน้าที่เป็นแหล่งฝากเงนิขององคก์ร 
หน่วยงานทัง้ของภาครฐัและเอกชน ดงันัน้ เสถียรภาพและความมัน่คงของระบบสถาบนัการเ งินจงึมคีวามส าคญั               
เป็นอย่างยิ่ง ความเข้มแข็งและการมีเสถียรภาพของสถาบันการเงินนอกจากการก ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ                    
ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งและการมวีนิยัทางการเงนิของผูใ้ชบ้รกิารและสถาบนัการเงนิแลว้ ความผนัผวนทางเศรษฐกจิ
กม็นีัยส าคญัต่อความเขม้แขง็และการมเีสถยีรภาพของสถาบนัการเงนิดว้ยเช่นกนั ดงัจะเหน็ไดจ้ากวกิฤตทางการเงนิ             
ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อระบบสถาบนัการเงินเป็นอย่างมาก ท าให้สถาบนัการเงินหลายแห่งต้องปิดกิจการลง                  
ซึ่งการปิดกจิการของสถาบนัการเงนิย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ใชบ้รกิารทัง้ผู้ฝากเงนิและผู้ใช้บริการสนิเชื่อของสถาบนั
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การเงนินัน้ๆ สถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาแห่งประเทศไทย (2544) ไดศ้กึษาแลว้ พบว่า ประเทศสว่นมากในโลกเมื่อเกดิ
วิกฤตของระบบสถาบันการเงินขึ้นก็จะสนใจในการจดัตัง้ระบบประกนัเงินฝากขึ้น เพื่อให้ความคุ้มครองเงินฝา ก                  
แก่ผูฝ้ากเงนิรายย่อย และส่งเสรมิเสถยีรภาพแก่ระบบสถาบนัการเงนิอย่างไรกต็าม เพื่อลดความตื่นตระหนกส าหรบั            
ผู้ฝากเงิน ทัง้ภาครฐัและสถาบนัการเงินควรมีการเตรียมการรองรบัพื้นฐาน เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ทัง้องค์กร                 
ในฐานะผูฝ้ากเงนิ และระบบสถาบนัการเงนิในภาพรวม โดยการประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งการความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พรบ.สถาบันคุม้ครองเงนิฝากทีถู่กต้องและสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูฝ้ากเงนิในการตดัสนิใจ
เลือกฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน ทัง้นี้  เพื่อให้ผู้ฝากเงินมีความมัน่ใจในความมัน่คงของระบบสถาบนัการเงินและ
ประสทิธภิาพของหน่วยงานก ากบัดูแล รวมไปถงึการเขา้ถงึแหล่งขอ้มลูของสถาบนัการเงนิและท าใหผู้ฝ้ากเงนิมขีอ้มลู
ประกอบการพจิารณาเลอืกรูปแบบการฝากเงนิและการลงทุนทีถู่กตอ้งเช่นเดยีวกนักบัผูฝ้ากเงนิจะตอ้งใหค้วามส าคญั
กบัสถานะและความมัน่คงของสถาบนัการเงนิมากขึน้ ธนาคารแห่งประเทศไทย อธบิายว่า ความมัน่คงของสถาบนั
การเงินควรพิจารณาข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ฐานะของสถาบนัการเงิน ผลประกอบการ ฐานะเงินกองทุน การด ารง
สนิทรพัยส์ภาพคล่อง คุณภาพสนิทรพัยซ์ึง่พจิารณาจากหนี้ทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้ตลอดจนการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอื
โดยสถาบนัการเงนิต่างๆ 
 ด้วยเหตุนี้ ผู้วจิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัสถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก พรบ.  สถาบนั
คุ้มครองเงินฝาก และปจัจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัการตัดสนิใจเลือกฝากเงินกบัสถาบนัการเงินในกรุงเทพมหานคร               
เพื่อน าผลสรุปของการวิจัยไปใช้ให้เป็นประโยชน์กับผู้ฝากเงินและสถาบันการเงิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง                 
ดา้นผูฝ้ากเงนิจะท าใหไ้ดท้ราบขอ้มูลเพิม่มากขึน้เกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พรบ.สถาบนัคุม้ครองเงนิฝากและ            
ใชป้ระกอบการตดัสนิใจบรหิารเงนิฝากของตนต่อไป สว่นทางดา้นสถาบนัการเงนิรวมถงึหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถ
ใช้ผลการศกึษาวจิยัเป็นขอ้มูลในการปรบักลยุทธ์เกี่ยวกบันโนบายด้านเงนิฝาก เพื่อให้สอดคล้องกบัความต้องการ                
ของผู้ฝากเงินให้มากที่สุด ทัง้นี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ คือ ท าให้ระบบการเงินของประเทศ               
ด าเนินไปไดอ้ย่างมัน่คงและมเีสถยีรภาพมากทีส่ดุ 
  
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ฝากเงินกับสถาบันการเงินในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ 
สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน กบัการตดัสนิใจเลอืกฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน               
ในกรุงเทพมหานคร  
 2. เพื่อศกึษาความรูแ้ละความเขา้ใจของผูฝ้ากเงนิเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พรบ. สถาบนัคุม้ครองเงนิ
ฝากกบัการตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานคร   
 3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคข์องการฝากเงนิ ภาพลกัษณ์
ของสถาบนัการเงนิ ผลตอบแทนทีค่าดหวงั และความสนใจในการเลอืกลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ กบัการตดัสนิใจ
เลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้ฝากเงนิที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลีย่              
ต่อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 2. ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก พรบ.สถาบนัคุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากเงิน
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 3.  ปจัจัยในการเลือกฝากเงินมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงิน                                 
ในกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรม 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ ผู้วิจ ัยอ้างอิงจาก ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 51-57)                      
ได้กล่าวว่า เนื่องจากมลีูกค้าในตลาดอยู่เป็นจ านวนมากและลูกคา้แต่ละคนมคีวามต้องการแตกต่างกนั จงึต้องมกีาร               
แบ่งส่วนการตลาด โดยการแบ่งส่วนตลาดตามลกัษณะประชากรศาสตร์จะท าใหส้ามารถเขา้ถึงและมปีระสทิธผิลต่อ 
การก าหนดตลาดเป้าหมายและง่ายต่อการวัดมากกว่าตัวแปรอื่นๆ โดยการแบ่งส่วนการตลาดตามลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุสถานภาพ อาชพี รายได ้และระดบัการศกึษา 
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ ผู้วิจยัอ้างอิงจาก พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2542 นิยามค าว่า “ ความรู้” คือ สิง่ที่ส ัง่สมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์ รวมทัง้
ความสามารถเชงิปฏบิตัิและทกัษะ ความเขา้ใจหรอืสารสนเทศที่ได้รบัมาจากประสบการณ์ องค์วชิาในแต่ละสาขา               
และแนวคิดของ จักรกริช ใจดี (2557: 45) ได้กล่าวถึง ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถจับใจความส าคัญ                    
ของเรื่องราวต่างๆ ได้ทัง้ภาษา รหัส สญัลักษณ์ ทัง้รูปธรรมและนามธรรม แบ่งเป็น การแปลความ การตีความ                 
การขยายความ   
 แนวคิดและความรู้ท่ีเก่ียวกบัสถาบนัคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครองเงินฝาก ผู้วิจ ัยอ้างอิงจาก 
สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก อธบิายไวว้่า สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก เป็นสถาบนัการเงนิกลาง ท าหน้าทีเ่กบ็เงนิจากธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ คิดเป็นอัตราส่วนจากเงินรบัฝาก น ามาเก็บไว้เป็นกองกลาง                
เพื่อส ารองไว้จ่ายให้กบัผู้ฝากเงิน กรณีมีสถาบนัการเงินที่กล่าวประสบปญัหาต้องปิดกิจการ โดยสถาบนัคุ้มครอง               
เงนิฝากจะจ่ายเงนิใหก้บัผูฝ้ากเงนิและช าระบญัชสีถาบนัการเงนินัน้ๆ โดยจ่ายตามจ านวนทีป่ระกาศใหค้วามคุม้ครอง 
หากผู้ฝากเงนิยงัได้รบัเงนิฝากคนืไม่ครบ ส่วนที่เหลอืจะจดัสรรใหต้ามส่วน เมื่อสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากท าการช าระ
บญัชสีถาบนัการเงนิแห่งนัน้เสรจ็สิน้แลว้ 
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัของการออม ผู้วจิยัอ้างองิจากสมาคมบรษิัทจดัการลงทุน (2561) อธบิาย           
ไว้ว่า การออมหมายถึง วธิกีารเกบ็เงนิส าหรบัวตัถุประสงค์ต่างๆ เช่น เกบ็ไว้ใช้ในอนาคต เพื่อความสะดวกในการ                
ใช้จ่าย เพื่อความปลอดภยั เพื่อไม่ให้เงนิเกบ็สูญหายหรอืลดจ านวนลง ซึ่งสิง่ส าคญัที่ผู้ออมต้องการ คอื ไม่ต้องการ              
ให้เงินสูญหาย ผู้ออมจึงต้องการหาวิธีเก็บเงินที่มีความเสี่ยงต ่าที่สุด ปลอดภัยที่สุ ด ส่วนผลตอบแทนหากได้รบั                     
ก็ถือเป็นเพียงส่วนเพิม่วธิกีารออมที่รู้จกักนัดีก็ คือ การฝากเงินไว้ในบญัชสีะสมทรพัย์ที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน               
ได้ด้วยซึ่งในการวจิยัครัง้นี้การออมทีก่ล่าวถึง จะหมายถึง การฝากเงนิซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการออม ดงัที่กล่าวมา
ขา้งตน้  
 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับภาพลักษณ์องค์กร ผู้วิจ ัยอ้างอิงจากแนวคิดของ  รัชนี วงศ์สุมิตร                
(2547: 32) ได้กล่าวว่า ภาพลกัษณ์เป็นปจัจยัส าคญัที่จะก่อใหเ้กดิความร่วมมอืและการได้รบัการสนับสนุนจากกลุ่ม
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวองค์กรจะต้องก าหนดภาพลกัษณ์                 
ที่ดีน่าเชื่อถือและสอดคล้องกบัการด าเนินงานของหน่วยงาน กลยุทธ์ที่สามารถสร้างภาพลกัษณ์ของสถาบันหรือ
องค์การได้โดยง่ายมาจาก ค าว่า ภาพลักษณ์ ( Image) กล่าวคือ Institution, Management, Action, Goodness, 
Employee  

แนวคิดเรื่องดอกเบี้ย ผู้วิจ ัยอ้างอิงจากศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินซึ่งอธิบายไว้ว่า ดอกเบี้ย               
ในความหมายของคนฝากเงนิ คอื ดอกเบีย้เงนิฝาก อาจจะเป็นเงนิฝากทีธ่นาคาร หรอืดอกเบีย้พนัธบตัร ดอกเบีย้หุน้กู้  
ซึง่ดอกเบีย้เงนิฝาก คอื ดอกเบีย้เงนิฝากเป็นผลตอบแทนทีผู่ฝ้ากเงนิไดร้บัจากการน าเงนิมาฝากไวก้บัสถาบนัการเงนิ 
ผูฝ้ากเงนิจะไดร้บัผลตอบแทนแน่นอนและไดร้บัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากอย่างสม ่าเสมอ ส่วนอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก คอื 
อตัราดอกเบีย้เงนิฝากมกัอยู่ในลกัษณะรอ้ยละต่อปี ทีส่ถาบนัการเงนิจ่ายใหก้บัผูฝ้ากเงนิเพื่อเป็นผลตอบแทนในการน า
เงนิมาฝากไวก้บัสถาบนัการเงนิ ซึง่ถอืไดว้่า อตัราดอกเบีย้เงนิฝากเป็นอกีหน่ึงปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ หากสถาบนั



5 
 

การเงนิใด มอีตัราดอกเบีย้เงนิฝากสูงกว่าอกีสถาบนัการเงนิอกีแห่ง  กย็่อมจะจูงใจใหผู้ฝ้ากเงนิมาออมเงนิที่สถาบนั
การเงนินัน้ไดม้ากกว่า  

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความต้องการถือเงิน ผู้วิจ ัยอ้างอิงจากทฤษฎีความต้องการถือเงินของ 
Milton Friedman อธิบายไว้ในปี 1968 ซึ่งอธิบายความต้องการถือเงินของบุคคลออกเป็น 3 ประการ คือ 1. ความ
ต้องการถอืเงนิไวเ้พื่อใชส้อยในชวีติประจ าวนั 2. ความต้องการถือเงนิเพื่อใชจ้่ายยามฉุกเฉิน และ 3. ความตอ้งการถอื
เงนิเพื่อเกง็ก าไร 

แนวคิดเรือ่งการลงทุน ผูว้จิยัอา้งองิจากสมาคมบรษิทัจดัการลงทุน (2561) อธบิายไวว้่า การลงทุนหมายถงึ 
วธิเีพิม่ค่าของเงนิที่มอียู่ด้วยช่องทางต่างๆ โดยยอมแลกความเสีย่งที่มเีพิม่เขา้มากบัโอกาสที่จะได้รบัผลตอบแทน              
ทีส่งูขึน้ ความหมายของ ‘การลงทุน’ จงึแตกต่างจากความหมายของ ‘การออม’ ตรงทีใ่หค้วามสนใจเรื่อง ‘ผลตอบแทน’ 
ดว้ย ไม่ใช่เพยีงการรกัษาเงนิใหค้งอยู่เพยีงอย่างเดยีวและประเภทของสนิทรพัยล์งทุน มดีงันี้ ไดแ้ก่ 1. อสงัหารมิทรพัย ์
2. สงัหารมิทรพัย ์3. สนิทรพัยก์ารเงนิในตลาดเงนิ 4. สนิทรพัยก์ารเงนิในตลาดทุน 5. การประกนัชวีติ 

แนวคิดเก่ียวกบัความมัน่คงของสถาบนัการเงิน ผูว้จิยัอา้งองิจากธนาคารแห่งประเทศไทย อธบิายไวว้่า 
ตวัทีเ่ป็นตวัชีว้ดัหลกัทีใ่ชใ้นการพจิารณาความมัน่คงของสถาบนัการเงนิ ไดแ้ก่ 1. ฐานะและผลการด าเนินงาน 2. ฐานะ
เงนิกองทุน 3. คุณภาพสนิทรพัย์ 4. สภาพคล่อง 5. อนัดบัความน่าเชื่อถือ ทัง้นี้ ผูว้จิยัใช้หลกั 4 หลกั ยกเว้นขอ้ 5 
เท่านัน้ ทีไ่ม่ไดน้ ามาใชใ้นการสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั การก าหนดสมมตฐิาน การออกแบบสอบถามและอภปิราย
ผลการวจิยั เพราะการจดัอนัดบัความน่าเชื่อถือจากบรษิัทจดัอนัดบัเครดติในประเทศ ตามกฎเกณฑ์ของส านักงาน 
ก.ล.ต. เป็นการประเมนิความน่าเชื่อถอืของผูอ้อกตราสารหนี้ของภาคเอกชน หรอืเรยีกว่าการออกหุน้กู้ ซึง่กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ธนาคารพาณิชย ์ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการตดัสินใจ ผูว้จิยัอา้งองิจาก คอตเลอร ์(2552) โดยใชแ้นวคดิกระบวนการ
ตดัสนิใจในขัน้ที ่4 เท่านัน้ คอื การตดัสนิใจซือ้ ซึง่เป็นขัน้ทีผู่บ้รโิภคไดป้ระเมนิทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด และจะซือ้สนิคา้หรอื
บรกิารนัน้ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตนเอง 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี ได้แก่ ประชาชนทัว่ไปที่มีผลกระทบจากตัวกฎหมายคุ้มครองเงินฝาก                  
ที่มีบญัชีเงินฝากทุกประเภทกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่รวมผู้ฝากเงนิกบัธนาคารที่ตัวกฎหมาย
คุม้ครองเงนิฝากไม่คุม้ครอง โดยใชข้นาดกลุ่มตวัอย่าง ทัง้หมด 400 คน 
 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง เป็นแบบตามขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ท่ี 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดยก าหนดเกณฑ์ในการเลือกว่า เลือกเก็บกลุ่มตัวอย่างที่เป็น                  
ผู้ฝากเงนิกบัธนาคารพาณิชยใ์นกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้ฝากเงนิส่วนใหญฝากเงนิกบัธนาคารพาณิชย ์โดยเกบ็
กลุ่มตัวอย่างจากผู้ฝากเงินทัว่ไปที่ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 ล าดับแรกของประเทศไทย                              
ในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร                  
กรุงศรอียุธยา  
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยท าการจับฉลากเลือกสาขาของแต่ละธนาคาร                   
มาธนาคารละ 1 สาขา 
 การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชว้ธิวีจิยัเชงิส ารวจ มแีบบสอบถาม เป็นเครื่องมอืการวจิยั ประมวลผล
โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน                 
การแจกแจงตารางแบบไขว้  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าที               
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
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ผลการวิจยั 
 1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25-34 ปี 
สถานภาพโสดระดบัการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพี พนักงานรฐัวสิาหกจิ / ขา้ราชการ รายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 25,001-35,000 บาท  
 2. ด้านความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสถาบนัคุ้มครองเงนิฝากและพรบ.คุ้มครองเงนิฝากของผู้ฝากเงนิผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญมคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากและพรบ.คุม้ครองเงนิฝาก ในระดบัมาก
และระดบัปานกลาง ตามล าดบั 
 3. ปจัจัยในการเลือกฝากเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปจัจัยในการเลือกฝากเงิน                 
ดา้นวตัถุประสงคข์องการฝากเงนิโดยรวม อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม              
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุ คอื เพื่อใชจ้่ายในยามฉุกเฉิน มคี่าเฉลีย่สงูสดุ 
 4. ปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามส าคญักบัปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ ด้าน
ภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงนิ โดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม              
ใหค้วามส าคญัในระดบัมากทีส่ดุทุกขอ้โดยสถาบนัการเงนิมคีวามโปร่งใสและมคีวามน่าเชื่อถอื มคี่าเฉลีย่สงูสดุ 
 5. ปจัจัยในการเลือกฝากเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปจัจัยในการเลือกฝากเงิน                 
ด้านผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่คาดหวงัโดยรวม อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัในระดบัมากที่สุดทุกข้อ โดยผู้ฝากเงินมีความเสี่ยงน้อยที่สุดเมื่อเทียบกบัการลงทุน                   
ในสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ มคี่าเฉลีย่สงูสดุ 
 6. ปจัจัยในการเลือกฝากเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับปจัจัยในการเลือกฝากเงิน                   
ด้านความสนใจในการเลือกลงทุนในสนิทรพัย์ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิโดยรวม                 
อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด คือ                    
ซือ้อสงัหารมิทรพัย ์ไดแ้ก่ ทีด่นิ บา้นพกัตากอากาศ  คอนโดมเินียม เป็นตน้ มคี่าเฉลีย่สงูสดุ 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้ฝากเงนิที่มลีกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดต่้อเดอืน แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 ผู้ฝากเงินที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจเลือกฝากเงินกบัสถาบนัการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการศกึษา พบว่า ผูฝ้ากเงนิทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนั
การเงนิในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศหญงิมกีารตดัสนิใจฝากเงนิกบั
สถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าเพศชาย  
 สมมติฐานข้อที่ 1.2 ผู้ฝากเงินที่มีอายุแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจเลือกฝากเงินกบัสถาบนัการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการศกึษา พบว่า ผูฝ้ากเงนิทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนั
การเงนิในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 ผูฝ้ากเงนิทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการศกึษา พบว่า ผูฝ้ากเงนิทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืก
ฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั  ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมตฐิานขอ้ที่ 1.4 ผูฝ้ากเงนิทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการศกึษา พบว่า ผูฝ้ากเงนิทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืก
ฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนัซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
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 สมมติฐานขอ้ที่ 1.5 ผู้ฝากเงนิที่มอีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั ผลการศกึษา พบว่า ลูกคา้ทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารสนิเชื่อเพื่อทีอ่ยู่
อาศยัของธนาคารรฐัวสิาหกจิ สงักดักระทรวงการคลงั ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานขอ้ที่ 1.6 ผู้ฝากเงินที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมกีารตัดสนิใจเลือกฝากเงนิกบัสถาบนั
การเงินในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ผลการศึกษา พบว่า ผู้ฝากเงินที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั                    
มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
 สมมติฐานท่ี 2 ความรู้และความเขา้ใจ เกี่ยวกบัสถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก พรบ. สถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก               
ของผูฝ้ากเงนิแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนัผลการศกึษา 
พบว่า ผู้ฝากเงินที่มรีะดบัความรู้และความเขา้ใจแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลือกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 
 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ ได้แก่ ด้านวตัถุประสงค์ของการฝากเงิน ด้านภาพลกัษณ์ของ
สถาบันการเงิน ด้านผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่คาดหวัง ด้านความสน ใจในการเลือกลงทุนในสินทรัพย์                   
ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนั
การเงนิในกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงคข์องการฝากเงนิ 
ดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงนิ ดา้นผลตอบแทนในรูปของดอกเบีย้ทีค่าดหวงั ดา้นความสนใจในการเลอืกลงทุน  
ในสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิ
กบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้  
  
อภิปรายผล 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ผูฝ้ากเงนิทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี  
รายไดต่้อเดอืน  แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั   
 1.1 เพศ ผูฝ้ากเงนิทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยเพศหญงิมกีารตดัสนิใจเลอืก
ฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานครมากกว่าเพศชาย เนื่ องมาจากลกัษณะส่วนบุคคของเพศชายและ         
เพศหญงิมคีวามแตกต่างกนัจงึท าให้การปฏบิตัขิองบุคคลนัน้ๆ แตกต่างกนั  ซึง่เพศหญงิอาจจะมคีวามวติกกงัวลหรอื
ขาดความมัน่ใจ จงึมคีวามละเอยีดรอบคอบในการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆ  ซึง่เพศหญงิจะมคีวามระมดัระวงัในการลงทุน
และการใชเ้งนิมากกว่า ดงันัน้ โดยส่วนใหญ่แลว้เพศหญงิจะมคีวามสนใจ ขยนัและกระตอืรอืรน้ในการฝากเงนิมากกว่า
เพศชายสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฉัตราภรณ์  เมฆรตัน์ (2558) ไดศ้กึษาเรื่อง พฤตกิรรมการออมและปจัจยัทีม่ผีลต่อ 
ผู้ออมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษา พบว่า ปจัจัยส่วนบุคคล                       
ที่แตกต่างกนั ในด้านเพศ ให้ระดับความส าคัญกับปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดโดยการฝากเงินผ่านธนาคาร
พาณิชยทท์ีแ่ตกต่างกนั    
 1.2 อายุ ผูฝ้ากเงนิทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูฝ้ากเงนิทีม่อีายุ 35-44 ปี   
มีการตัดสินใจเลือกฝากเงินกับสถาบนัการเงินมากกว่าผู้ฝากเงินที่มีอายุ 15–24 ปี และอายุ 25-34 ปี เนื่องจาก                
ผู้ฝากเงนิที่มอีายุ 35-44 ปี เป็นวยัที่ท างานมาเป็นระยะเวลาช่วงหนึ่ง มรีายได้ที่มัน่คงมากขึน้ และยิง่มอีายุมากขึน้                
จะมรีายไดร้วมเฉลีย่ทีส่งูขึน้ เน่ืองมาจากมปีระสบการณ์การท างานมากขึน้หรอืมรีายไดม้าจากสว่นอื่น อย่างเช่น รายได้
จากเงนิปนัผลหรอืดอกเบี้ยที่สูงขึน้ ท าให้มโีอกาสเกบ็เงนิได้มากกว่าผู้ฝากเงนิที่มอีายุตัง้แต่ 15-24 ปีและ 25-34 ปี               
ซึง่ช่วงอายุดงักล่าวอยู่ในวยัท างานช่วงเริม่ตน้เริม่มรีายได ้แต่มงีบประมาณทีจ่ ากดัยงัมเีงนิเกบ็ส ารองไม่มาก เพราะยงั
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มรีายจ่ายรอบตวัอยู่มาก ดงันัน้ ด้วยเหตุนี้ผู้ฝากเงนิที่มอีายุแตกต่างกนัจงึมเีลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเ งนิในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สกุฤตา สงัขแ์กว้ (2556) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตัดสนิใจใช้บริการเงินฝากสลากออมทรพัย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัระนอง               
ผลการศกึษา พบว่า ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารดา้นเงนิฝากประเภทสลากออมทรพัยข์อง
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัระนอง แตกต่างกนั 
 1.3 สถานภาพสมรส ผูฝ้ากเงนิทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้  
โดยผู้ฝากเงินที่มีสถานภาพโสดหรือสมรสต่างก็สามารถตัดสินใจเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครไดโ้ดยการตดัสนิใจมาจากรวบรวมความคดิความรูแ้ละประสบการณ์ส่วนตวัในการตดัสนิใจฝากเงนิ
จากสถาบนัการเงนิซึ่งไม่จ าเป็นว่าผู้ฝากเงนิต้องมสีถานภาพเป็นโสดหรอืสมรสแล้วกต็ามสอดคล้องกบังานวจิยัของ
สาคร หมื่นแกว้ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการออมและการกูย้มืของสหกรณ์ออมทรพัย์
ของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยท์ีจ่ดัตัง้ขึน้ในสถานการประกอบการ  กรณีศกึษา: จงัหวดั สงขลา ผลการศกึษา พบว่า  
สถานภาพสมรสไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมและการกู้ยมืของสหกรณ์ออมทรพัย์ของสมาชกิสหกรณ์               
ออมทรพัย ์ซึง่อาจจะมปีจัจยัอื่นๆ ทีต่อ้งศกึษาต่อไป 
 1.4 ระดบัการศกึษา ผูฝ้ากเงนิทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
ในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้ 
เน่ืองด้วยการศึกษาในปจัจุบนัที่เปิดกว้าง ผู้ฝากเงินสามารถเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสนิใจเลือกฝากเงินกบัสถาบนัการเงินได้รวดเร็วและง่ายขึ้นผ่านสื่อต่างๆ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ต ท าให้ระดบั
การศกึษาอาจไม่ไดเ้ป็นตวัชีว้ดัการตดัสนิใจในเรื่องต่างๆไดเ้ป็นทีแ่น่นอนสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  สุกฤตา สงัขแ์กว้ 
(2556) ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจใช้บริการเงนิฝากสลากออมทรพัย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรจงัหวดัระนอง ผลการศกึษา พบว่า ผู้ที่ใช้บรกิารด้านเงนิฝากสลากออมทรพัยท์ีม่รีะดบัการศกึษา
ต่างกนั มกีารตดัสนิใจใชบ้รกิารเงนิฝากประเภทสลากออมทรพัยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
ไม่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สาคร หมื่นแกว้ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การออมและการกู้ยืมของสหกรณ์ออมทรพัย์ของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ที่จดัตัง้ขึน้ในสถานการประกอบการ : 
กรณีศกึษา จงัหวดั สงขลา พบว่า ระดบัการศกึษา ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการออมและการกูย้มืของสหกรณ์
ออมทรพัยข์องสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย ์ซึง่อาจจะมปีจัจยัอื่นๆ ทีต่อ้งศกึษาต่อไป 
 1.5 อาชีพ ผู้ฝากเงินที่มีอาชีพแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินในเขต            
กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ถงึแมว้่า
อาชีพของแต่ละอาชีพจะมีความแตกต่างกัน แต่ทัง้นี้  ไม่ว่าผู้ฝากเงินจะประกอบอาชีพอะไร ก็มีเหตุผลและ                       
มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ซึง่มลีกัษณะคลา้ยๆ กนั คอื ต่างคนกม็กีารตระหนักถงึความส าคญัของ
การฝากเงินอาจจะเพื่อสร้างความมัน่คงให้ตัวเองด้วยการเก็บออม เป็นต้น จึงท าให้มีการตัดสนิใจเลือกฝากเงิน                 
ทีเ่หมอืนๆ กนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุกฤตา สงัขแ์กว้ (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิาร
เงนิฝากสลากออมทรพัยข์องธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัระนอง ผลการศกึษา พบว่า ผูท้ีใ่ช้
บริการด้านเงินฝากสลากออมทรัพย์ที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการเงินฝากประเภทสลากออมทรพัย์                   
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ไม่แตกต่างกนั 
 1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ผูฝ้ากเงนิทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนั
การเงนิในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
โดยผู้ฝากเงินที่มีรายได้ตัง้แต่ 35,0001 – 45,000บาท มีการตัดสินใจเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครมากที่สุด เนื่องมาจากผู้ฝากเงนิกลุ่มนี้มีรายได้ค่อนขา้งสูง เทียบกบัผู้ฝากเงินกลุ่มรายได้อื่นและ                   
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ผูฝ้ากเงนิทีม่รีายไดต้ ่ามกัมขีอ้จ ากดัมากกว่าผูฝ้ากเงนิทีม่รีายไดส้งู กล่าวคอื ผู้ฝากเงนิทีม่รีายไดส้งู มเีงนิเหลอืใชม้าก 
กจ็ะมกีารจดัสรรค่าใช้จ่ายต่อเดอืนได้อย่างคล่องตวั โดยที่ระดบัรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของผู้ฝากเงนินัน้ สามารถเป็น              
ตวัก าหนดการตดัสนิเลือกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในเขตกรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากผู้ที่มรีายได้สูง มีเงินฝาก              
ในจ านวนมากต้องการใหเ้งนิฝากของตนไดร้บัการคุม้ครองมากทีสุ่ด ย่อมต้องมกีารกระจายเงนิฝากไปฝากไวห้ลายๆ 
ธนาคารเพื่อใหไ้ดร้บัการคุม้ครองตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนดความคุม้ครองไวท้ีว่งเงนิสงูสดุทีผู่ฝ้ากเงนิแต่ละราย
จะไดร้บัเงนิฝากคนื ไม่ว่าผูฝ้ากเงนิรายนัน้จะมบีญัชเีงนิฝากอยู่กีบ่ญัชใีนสถาบนัการเงนิ 1 แห่ง สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2559) ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมกับการบริหารการเงิน                       
ก่อนเกษียณอายุ กรณีศกึษา : บุคลากรมหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์ผลการศกึษา พบว่า 
ขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อการบรหิารการเงนิแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ สุกฤตา สงัขแ์กว้ (2556) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารเงนิฝากสลากออมทรพัยข์องธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดระนอง ผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้บริการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน     
แตกต่างกนั มกีารตัดสนิใจใช้บรกิารด้านเงนิฝากประเภทสลากออมทรพัย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จงัหวดัระนอง แตกต่างกนั  
 สมมติฐานท่ี 2 ความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พรบ. สถาบนัคุม้ครองเงนิฝากของ             
ผูฝ้ากเงนิแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 
 ผลการศกึษา ดา้นความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พรบ. สถาบนัคุม้ครองเงนิฝากของ
ผูฝ้ากเงนิแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้โดยผู้ฝากเงนิมคีวามรู้และความเข้าใจระดบัปานกลางและ               
อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากผู้ฝากเงนิอาจจะมคีวามรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัสถาบนัคุ้มครองเงนิฝาก พรบ.  สถาบนั
คุ้มครองเงินฝากของผู้ฝากเงินแตกต่างกันไป แต่ก็ยงัคงมีการตัดสนิใจเลือกฝากเงินกบัสถาบันการเงินเป็นหลัก                  
อาจเป็นเพราะผูฝ้ากเงนิอาจเลง็เหน็ประโยชน์ของการเลอืกฝากเงนิไม่มากกน้็อย แต่ปรมิาณเงนิฝากและประเภทของ
สถาบนัการเงนิทีผู่ฝ้ากเงนิเลอืกฝากอาจแตกต่างกนัออกไปเพราะลว้นต่างมเีหตุผลหลกัและมคีวามสนใจในการเลอืก
ฝากเงนิในระดบัทีแ่ตกต่างกนั โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากมาก จะท าใหส้ามารถ
ตดัสนิใจไดว้่าจะน าเงนิทีม่อียู่ฝากไวก้บัธนาคารต่อไปหรอืไปลงทุนประเภทอื่นๆ เนื่องจากเป็นเรื่องเกีย่วกบักฎหมาย
ใหม่ทีอ่าจมกีารเผยแพร่ในวงจ ากดัจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง กล่าวคอื ผูท้ีจ่ะทราบขอ้มลูกนัมกัอยู่ในแวดวงของการเงนิ
การธนาคารรวมไปถงึการลงทุนเป็นส่วนใหญ่ ฉะนัน้ ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความเขา้ใจมากกว่ามกัจะมโีอกาสทีจ่ะตดัสนิใจ
เลือกฝากเงินกบัสถาบนัการเงินที่แตกต่างกนัและมทีางเลือกหลายทางมากกว่าผู้ที่ยงัไม่มคีวามรู้และความเขา้ใจ
เพยีงพอ ซึง่กส็อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภารด ีจรีะธรรมเสถยีร (2560) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมของผูฝ้ากเงนิหลงัการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัสิถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก กรณีศกึษา: เทศบาลเมอืงปตัตานี ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัสว่น
บุคคลของผูฝ้ากเงนิมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการฝากเงนิ และพบว่า ความเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก
และพระราชบญัญตัสิถาบนัคุม้ครองเงนิฝากมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมของผูฝ้ากเงนิ ดงันัน้ เมื่อมกีารปรบัเปลี่ยน  
กลยุทธ์ต่างๆ มีการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ฝากเงิน ความรู้ความเข้าใจ และพฤติกรรมของ                
ผูฝ้ากเงนิจงึเป็นปจัจยัส าคญัทีส่ถาบนัการเงนิควรใหค้วามส าคญั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุพตัรา สมวงศ ์และ
บังอร สวัสด์สุข (2559) ศึกษาเรื่อง การออมเงินเพื่อวัยเกษียณของลูกค้าธนาคารทหารไทยจ ากัด  (มหาชน)                    
จังหวัดพะเยา ผลการศึกษา พบว่า ด้านความรู้ความเข้าใจทางการเงิน ลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อการ               
วางแผนการใชจ้่ายภายในครอบครวัและตอ้งการความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการวางแผนทางการเงนิยามเกษยีณอายุ  
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 สมมติฐานท่ี 3 ปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ ได้แก่ ด้านวตัถุประสงค์ของการฝากเงิน ด้านภาพลกัษณ์ของ
สถาบันการเงิน ด้านผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่คาดหวัง ด้านความสนใจในการเลือกลงทุนในสินทรัพย์                
ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนั
การเงนิในกรุงเทพมหานคร   
 ด้านวตัถปุระสงค์ของการฝากเงิน ทัง้นี้ พื้นฐานของด้านวตัถุประสงค์ของการฝากเงินของผู้ฝากเงิน                
ส่วนใหญ่แล้วจะมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิเพราะการฝากเงินผ่านทางสถาบนั
การเงินเป็นปจัจัยที่สามารถเลือกท าได้ง่ายและง่ายต่อการเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์เงินฝากซึ่งยงัเป็นผลิตภัณฑ์                 
ทางการเงินที่ยังไม่ซับซ้อนมากนัก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2559) ศึกษาเรื่อง                    
การเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการออมกบัการบรหิารการเงนิก่อนเกษยีณอายุ กรณีศกึษา : บุคลากรมหาวทิยาลยัศลิปากร 
วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร ์ผลการศกึษา พบว่า วตัถุประสงคใ์นการออม มคีวามสมัพนัธก์บัการบรหิารการเงนิ   
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฉัตราภรณ์ เมฆรตัน์ (2558) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการออมและปจัจยัทีม่ผีลต่อผู้ออม            
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างนิยมฝากเงนิกบั
ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) ประเภทออมทรพัยม์ากทีส่ดุ และมวีตัถุประสงคก์ารฝากเงนิเพื่อสรา้งความมัน่คง
ใหก้บัตวัเองและตดัสนิใจฝากเงนิดว้ยตวัเอง   
 ด้านภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงิน ทัง้นี้ เรื่องภาพลักษณ์ของสถาบนัการเงินจะเป็นสิ่งที่บอกถึงว่า 
สถาบนัการเงนิมศีกัยภาพทีจ่ะพฒันาผลติภณัฑท์างการเงนิและการใหบ้รกิารอย่างสม ่าเสมอ รวมไปถึงดา้นสงัคมและ
ดา้นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัสถาบนัการเงนิเองซึง่ย่อมจะมคีวามสมัพนัธต่์อผูฝ้ากเงนิในการตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบั
สถาบนัการเงนิสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ โสธดิา สงิหท์องอนันต์ (2557) เรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืก
รูปแบบการออมเงินของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จงัหวดัพิษณุโลก หลงัประกาศใช้พระราชบญัญัติสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก ผลการศึกษา พบว่า ปจัจยัส าคญัที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกธนาคารพาณิชย์ของผู้ฝากเงิน คือ              
ความมัน่คง ภาพลกัษณ์และชื่อเสยีงของสถาบนัการเงนิเป็นสว่นส าคญั    
 ด้านผลตอบแทนในรปูของดอกเบี้ยท่ีคาดหวงั ทัง้นี้ อาจจะเป็นเพราะว่ายิง่อตัราผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบีย้มากขึน้เท่าไหร่กจ็ะเป็นแรงจงูใจทีจ่ะดงึใหล้กูคา้น าเงนิมาฝากไวก้บัธนาคารเพิม่ขึน้ จงึท าใหผ้ลตอบแทนในรปู
ของดอกเบีย้ทีค่าดหวงัจากการฝากเงนิมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจเลือกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ กมลมาลย ์ทองสุข (2558) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมในการเลอืกใชบ้รกิารบญัชเีงนิฝากประเภทออมทรพัย์
พเิศษของผูบ้รโิภค ในอ าเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม่ผลการศกึษา เหตุผลในการเลอืกใชบ้รกิารบญัชเีงนิฝากประเภท
ออมทรพัย์พเิศษเพราะอตัราดอกเบี้ยสูง ส่วนใหญ่จะท าการคน้หาและเปรยีบเทยีบขอ้มูลก่อนการตดัสนิใจเปิดบญัชี             
เงนิฝาก และสอดคล้องกบังานวจิยัของ พรรณา วไิลศรอีมัพร (2552) ศกึษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของพนักงาน
ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สงักัดศูนย์บริการลูกค้า ผลการศึกษา พบว่า ปจัจัยด้านผลตอบแทนและ              
อตัราดอกเบีย้มผีลต่อการตดัสนิใจในการออมของพนกังาน    
 ด้านความสนใจในการเลือกลงทุนในสินทรพัยป์ระเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากการฝากเงินกบัสถาบนั
การเงนิ ทัง้นี้ เพราะในปจัจุบนัผูฝ้ากเงนิบางส่วนมคีวามรูแ้ละสนใจในเรื่องของการเงนิการลงทุนมากขึน้ประกอบกบั             
มรีายไดส้งูขึน้ จงึท าใหม้ทีางเลอืกในการศกึษาและเลอืกลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการฝากเงนิกบั
สถาบนัการเงนิมมีากขึน้ไปดว้ยสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธานินทร ์อุดมศร ี(2554) ศกึษารูปแบบการออม และปจัจยั 
ที่มีผลต่อการออมของครวัเรือนในต าบลหารแก้ว อ าเภอหางดง จงัหวดั  ผลการศึกษา พบว่าปจัจยัด้านผลติภณัฑ์              
การออมในรปูแบบต่างๆ มผีลต่อการออมของครวัเรอืนมากทีส่ดุถงึปานกลาง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ในแง่ของสถาบนัการเงิน 
 จากผลการวจิยั พบว่า กลุ่มผู้ฝากเงนิเพศหญิงอายุ 35-44 ปี มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 35,001-45,000 บาท  
เป็นกลุ่มผูฝ้ากเงนิทีม่กีารตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในกรุงเทพมหานครมากทีสุ่ด อกีทัง้ยงัเป็นกลุ่มทีม่ี
รายไดส้งู  ดงันัน้ สถาบนัการเงนิจงึควรใหค้วามส าคญักบัลกูคา้กลุ่มดงักล่าวและควรก าหนดแผนกลยุทธท์างการตลาด
ต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกลุ่มลกูคา้เป้าหมายไดช้ดัเจนมากยิง่ขึน้ 
 จากการทดสอบการแจกแจงตารางไขว้ พบว่า เพศชายและเพศหญิง ทุกช่วงอายุและทุกระดบัรายไดเ้ฉลีย่               
ต่อเดอืน มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจถูกต้องในหวัขอ้ขอบเขตความมัน่คงของสถาบนัการเงนิดูอย่างไรและการน าระบบ
คุม้ครองเงนิฝากมาใชใ้นประเทศไทยมขีอ้ดอีย่างไร ซึง่มสีดัส่วนทีใ่กลเ้คยีงกนั แต่ทัง้นี้จากสดัส่วนของทุกช่วงอายุและ
ทุกระดบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สว่นใหญ่ยงัขาดความรูแ้ละความเขา้ใจในหวัขอ้ขอบเขตการคุม้ครองเงนิฝาก 
 สถาบนัการเงนิต่างๆ ควรมกีารประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พรบ.
สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก และผลติภณัฑท์างการเงนิต่างๆใหส้อดคลอ้งตามกลุ่มเพศ อายุ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของ
ผูฝ้ากเงนิอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
 ลกัษณะประชากรศาสตรใ์นแง่ของผูฝ้ากเงิน 
 ในด้านของเพศ เนื่องจากผลการวจิยั พบว่า เพศหญิงมกีารฝากเงนิมากกว่าเพศชาย ดงันัน้ เพศชายควร
ตระหนกัถงึความส าคญัและใหค้วามใสใ่จในการฝากเงนิใหม้ากขึน้  
 ในด้านของรายได้ ผู้ที่มีรายได้คงที่แน่นอนเป็นประจ าทุกเดือนในจ านวนที่ไม่สูงมากนัก เช่น ข้าราชการ 
พนักงานรฐัวสาิหกจิ พนักงานบรษิทัเอกชนระดบัต ่า  จ านวนเงนิออมทีก่นัไวอ้าจเป็นเพยีงจ านวนตามอตัราส่วนของ
รายได้ที่มีอยู่ซึ่งต่างจากจ านวนเงินออมของผู้บริหารระดับสูงหรือนักการเมืองที่จะมีเงินเหลือออมได้มากกว่า  
นอกจากนัน้การเปลี่ยนแปลงรายได้เนื่องจากการเลื่อนต าแหน่งการโยกยา้ยงานการถูกปลดออกจากต าแหน่งหน้าที่  
การงานที่มีผลต่อระดบัการออมเช่นกนั คือ อาจท าให้มีการออมเพิ่มมากขึ้นหรือลดลงไปจากระดบัเดิมได้ ดงันัน้                
ในระหว่างที่ผู้ฝากเงินมีรายได้มากกว่าปกติหรือในขณะที่ผู้ฝากเงินมีความสามารถหารายได้ได้อยู่ ผู้ฝากเงิน                     
ควรพยายามปรบัตวัโดยการระมดัระวงัในการจบัจ่ายใช้สอยและหนัมาใหค้วามส าคญักบัการออมเพิม่ขึน้เพื่อป้องกนั
ความไม่แน่นอนของรายได้ โดยผู้ฝากเงินทีมีรายได้ 15,001-25,000 บาทต่อเดือน ผู้ฝากเงินทีมีรายได้                         
45,001 บาทขึน้ไปต่อเดอืน และผูฝ้ากเงนิทมีรีายได ้25,001-35,000 บาทต่อเดอืน ควรเพิม่ระดบัการออมเพื่อฝากเงนิ
ใหม้ากขึน้ ตามล าดบั 
 ในด้านของอายุ เมื่ออายุที่เพิ่มขึ้นอาจมีปญัหาด้านสุขภาพตามมา ส่งผลให้มีรายจ่ายมากขึ้น ท าให้มี               
การออมลดลงหรอืมกีารน าเงนิออมออกมาใชจ้่ายเพื่อรกัษาโรค โดยผูฝ้ากเงนิทมีอีายุ 15-24 ปี อายุ 25-34 ปี และอายุ 
45 ปีขึ้นไป ควรเพิ่มระดับการออมเพื่อฝากเงินให้มากขึ้น ตามล าดับ เพื่อรองรับปญัหาการขาดแคลนเงินที่อาจ              
มคีวามจ าเป็นตอ้งน าออกมาใชใ้นอนาคต 
 ลกัษณะประชากรศาสตรใ์นแง่ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 จากการทดสอบการแจกแจงตารางไขว ้พบว่า ผู้ที่มอีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ/ขา้ราชการ มสีดัส่วนความรู้
และความเขา้ใจเกี่ยวกบัสถาบนัคุ้มครองเงนิฝากและพรบ.คุ้มครองเงนิฝากมากกว่าอาชพีอื่นๆ เมื่อเทยีบกบัอาชพี
พนกังานบรษิทั / หน่วยงานเอกชน อาชพีอื่นๆ และเจา้ของกจิการ / ธุรกจิสว่นตวั ตามล าดบั 
 ดังนัน้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของบริษัท / หน่วยงานเอกชน                    
ควรส่งเสริมให้ผู้ฝากเงินมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พรบ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก                 
ให้เพิม่มากขึน้ เพื่อช่วยในการตดัสนิใจของผู้ฝากเงนิ และมกีารวางมาตราการและออกนโยบายรองรบัด้านการเงนิ                 
ทีเ่หมาะสม เช่น นโยบายการใหบ้ านาญ บ าเหน็จ เงนิชดเชย เป็นต้น โดยอาจเพิม่สทิธปิระโยชน์จากการออมเหล่านี้
เพิม่ขึน้เพื่อจงูใจใหป้ระชาชนมคีวามตอ้งการฝากเงนิเพิม่ขึน้ เป็นการสนนัสนุนภาคการออมของประชาชน   
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 2. ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก พรบ. สถาบนัคุ้มครองเงินฝากท่ีกับ            
การตดัสินใจของผูฝ้ากเงิน ในแง่ของสถาบนัการเงิน      
 โดยสาระที่สถาบนัการเงินควรประชาสมัพนัธ์ให้มากที่สุด คือ เงินฝากในบญัชีเงินบาทของผู้ที่มีถิ่นที่อยู่              
นอกประเทศ จะไม่ไดร้บัความคุม้ครอง แต่หากเป็นเงนิฝากของชาวต่างประเทศทีฝ่ากเป็นเงนิบาทไวใ้นประเทศไทย 
จะได้รบัการคุ้มครอง เนื่องจากผู้ฝากเงินทัว่ไปยงัมคีวามรู้และความเขา้ใจที่ไม่ถูกต้องมากที่สุด รองมาคือ พ.ร.บ.
สถาบนัคุ้มครองเงินฝาก ก าหนดขอบเขตการคุ้มครองเงินฝากไว้ว่า สถาบนัการเงินที่ไม่อยู่ภายใต้ระบบคุ้มครอ ง              
เงนิฝาก ไดแ้ก่ ธนาคารออมสนิ ธนาคารอสิลามแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่วนบริษัทเงินทุนและบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ก็จดัว่าอยู่ภายใต้ระบบคุ้มครองเงินฝาก         
ดงักล่าวดว้ย 
 จากการทดสอบการแจกแจงตารางไขว ้พบว่า ทุกระดบัการศกึษายงัขาดความเขา้ใจในขอบเขตเรื่อง หากเกดิ
กรณีสถาบนัการเงนิปิดกจิการ ผู้ฝากเงนิจะต้องท าอะไรบ้าง ทัง้นี้ผู้ที่มสีถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั และผู้ที่มรีะดบั
การศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรขีึน้ไป มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝากและพรบ.คุม้ครองเงนิฝาก
มากกว่าสถานภาพอื่นๆ และมากกว่าระดับการศึกษาปริญญาตรี/ เทียบเท่า ตามล าดับ ดังนัน้ สถาบันการเงิน                
ควรส่งเสรมิความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก พรบ.สถาบนัคุม้ครองเงนิฝากใหอ้พัเดตอยู่เสมอ 
มุ่งเน้นรายละเอียดให้มากขึ้นให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับที่สถาบันคุ้มครองเงินฝากก าหนด                   
เงื่อนไขไว้ เพื่อให้ผู้ฝากเงินมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น รับรู้ในวงกว้างและจดจ าได้ น ามาซึ่งภาพลักษณ์                  
ทีด่ขีององคก์ร  
 ความรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก  พรบ.สถาบนัคุม้ครองเงนิฝากทีก่บัการตดัสนิใจของ
ผูฝ้ากเงนิในแง่ของผูฝ้ากเงนิ  
 โดยสาระที่ผู้ฝากเงนิมคีวามรู้และความเขา้ใจถูกต้องอยู่ในระดบัหนึ่ง คือ ความมัน่คงของสถาบนัการเงนิ                
ดูจากฐานะเงนิกองทุน หรอืที่เรยีกว่า BIS RATIO โดยกฎหมายก าหนดไว้อย่างน้อยร้อยละ 8.5 และยงัต้องมอีนัดบั
ความน่าเชื่อถือในระดบัที่น่าลงทุน คอื ตัง้แต่อนัดบั BBB ขึน้ไปและความมัน่คงของสถาบนัการเงนิ ดูจากคุณภาพ
สนิเชื่อ หากสดัส่วนสนิเชื่อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดม้สีดัส่วนทีส่งู จะสะทอ้นถงึคุณภาพสนิเชื่อทีด่อ้ยคุณภาพ ตามล าดบั  
โดยขอบเขตเรื่องที่ผู้ฝากเงินควรรู้ให้มากขึ้น คือ ขอบเขตการคุ้มครองเงินฝาก และหากเกิดกรณีสถาบนัการเงิน               
ปิดกิจการ ผู้ฝากเงินจะต้องท าอะไรบ้าง เนื่องจากผู้ฝากเงินทัว่ไปยงัมีความรู้และความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอยู่เป็น             
จ านวนมาก ตามล าดบั ดงันัน้ ผูฝ้ากเงนิตอ้งมกีารศกึษาเพิม่พนูความรูเ้กีย่วกบัสถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก  พรบ. สถาบนั
คุ้มครองเงินฝาก รวมไปถึงหลกัอื่นๆ ที่ใช้ในการพิจารณาความมัน่คงของสถาบนัการเงิน  เช่น ฐานะและผลการ
ด าเนินงานของสถาบนัการเงิน คุณภาพของสนิทรพัย์ เป็นต้น เพื่อให้สามารถติดตามและประเมินความเสี่ยงของ
สถาบนัการเงินนัน้ๆ ที่ตนมีบญัชีเงินฝากอยู่ได้ในเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยในการสร้างความมัน่ใจในการเลือกตัดสนิใจ                 
ฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
 ความรู้และความเขา้ใจเกี่ยวกบัสถาบนัคุ้มครองเงินฝาก พรบ. สถาบนัคุ้มครองเงนิฝากที่กบัการตดัสินใจ            
ของผูฝ้ากเงนิในแง่ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พรบ.  
สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก การวางแผนการเงนิส่วนบุคคลใหก้บัหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อจะไดใ้ชช้วีติ
ได้อย่างไม่มีปญัหาทางการเงิน เนื่องจากกลุ่มลูกค้าบางส่วนยงัไม่มีการวางแผนการออมเงินที่เหมาะสม ดังนัน้                  
ทางภาครฐัด าเนินนโยบายกระตุน้การออมภาคบงัคบัและภาคสมคัรใจเพิม่ สง่เสรมิใหเ้กดิการออมเงนิระยาว ควรเขา้มา
มบีทบาทในการส่งเสรมิจูงใจใหม้กีารออมอย่างเป็นระบบในรูปแบบการออมกึ่งบงัคบัระยะยาวในรูปแบบต่างๆ เช่น 
เบีย้สะสมประกนัชวีติ กองทุนส ารองเลีย้งชพี เป็นต้น และทางภาครฐัควรส่งเสรมิผลติภณัฑเ์งนิฝากปลอดภาษมีากขึน้ 
โดยสาระทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรประชาสมัพนัธใ์ห้มากทีส่ดุ คอื หวัขอ้ ขอบเขตการคุม้ครองเงนิฝาก, หากเกดิกรณี
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สถาบันการเงินปิดกิจการ ผู้ฝากเงินจะต้องท าอะไรบ้าง , การน าระบบคุ้มครองเงินฝากมาใช้ในประเทศไทย                      
มขีอ้ดอีย่างไร และความมัน่คงของสถาบนัการเงนิดอูย่างไร ตามล าดบั 

3. ปัจจยัในการเลือกฝากเงินในแง่ของสถาบนัการเงิน    
โดยผูฝ้ากเงนิใหค้วามส าคญักบัปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ ดา้นภาพลกัษณ์ของสถาบนัการเงนิโดยขอ้สถาบนั

การเงนิมคีวามโปร่งใสและมคีวามน่าเชื่อถอืผูฝ้ากเงนิใหค้วามส าคญัมากทีส่ดุ ดงันัน้ สถาบนัการเงนิควรรกัษาต าแหน่ง
ทางการตลาดหรอืจุดยนืตรงนี้ไวโ้ดยควรมุ่งเน้นพฒันากระบวนการใหบ้รกิารใหไ้ดม้าตรฐานและมปีระสทิธภิาพมากขึน้  
สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสเพื่อสรา้งความศรทัธาและน าไปสู่การยอมรบัในภาพลกัษณ์ด้านความโปร่งใสและ
น่าเชื่อถอืของสถาบนัการเงนิต่อกลุ่มผูฝ้ากเงนิในระยะยาว ดงันัน้ จงึควรปรบัปรุงขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ ตามล าดบั  

ขอ้ที่ผู้ฝากเงนิใหค้วามส าคญัไม่มากและสถาบนัการเงนิควรใหค้วามส าคญักบัการปรบัปรุง คอื ขอ้สถาบนั
การเงนิมคีวามมุ่งมัน่มคีวามรบัผดิชอบและท าประโยชน์เพื่อสงัคม โดยสถาบนัการเงนิควรยดึแนวคดิและแนวปฏบิตัิ            
ทีเ่รยีกว่า CSR มาใชใ้นองคก์รใหม้ากขึน้ และมกีารประชาสมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอ โดยธนาคารต้องมสี่วนในกจิกรรม
ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มสนบัสนุนเงนิทุนแก่ผูป้ระกอบอาชพีสจุรติ ซึง่ควรตอ้งรกัษาภาพลกัษณ์ดา้นนี้
ไวโ้ดยขอความร่วมมอืจากพนกังานใหด้ าเนินกจิกรรมเหล่าน้ีอย่างสม ่าเสมอและต่อเนื่อง  

ข้อสถาบนัการเงนิมผีลิตภัณฑ์ทางการเงินที่คุ้มค่าและทุกคนสามารถเขา้ถึงได้ สถาบนัการเงินควรมกีาร
วางแผนเพื่อเพิม่ความหลากหลายของผลติภณัฑท์างการเงนิใหค้รอบคลุมมากขึน้ 

ขอ้บุคลากรของสถาบนัการเงนิใหค้วามตัง้ใจและใหค้วามสะดวกในการตดิต่อสื่อสารและประสานงานกบัทาง 
ผูฝ้ากเงนิเป็นอย่างด ี โดยสถาบนัการเงนิควรมกีารจดัอบรมพนักงานก่อนเริม่ท างาน และอบรมความรูเ้พิม่เตมิอยู่เป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอเพื่อเพิม่ทกัษะของพนักงานให้มคีวามรู้ความช านาญด้านผลติภัณฑ์ทางการเงินของธนาคาร 
สามารถใหข้อ้มลูแก่ลกูคา้ใหเ้ขา้ใจและใหค้ าแนะน าไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่กบัลกูคา้ทีม่าขอค าแนะน า  
ด้านผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่คาดหวงั เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดใีนด้านผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย               
ทีค่าดหวงั  สถาบนัการเงนิจงึควรปรบัปรุงขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปนี้ ตามล าดบั 

ข้อเงินต้นหรือเงนิลงทุนเริ่มแรกของผู้ฝากเงิน มีความปลอดภยัไม่สูญหาย โดยสถาบนัการเงนิควรรกัษา
มาตราฐานการจดัการการจดัเกบ็ดแูลรกัษาบญัชอีย่างเป็นระบบและมคีวามปลอดภยัจากการโจรกรรมต่างๆ ไดย้ากขึน้ 

ขอ้ผูฝ้ากเงนิมคีวามเสีย่งน้อยทีสุ่ดเมื่อเทยีบกบัการลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ โดยสถาบนัการเงนิอาจ            
มกีารน าเสนอการประกนัทรพัยส์นิหายจากการถูกโจรกรรมควบคู่ไปกบัการใชบ้รกิารต่างๆ จากทางสถาบนัการเงนิ 
เพื่อทีล่กูคา้จะไดรู้ส้กึสบายใจในการเขา้มาท าธุรกรรมกบัทางสถาบนัการเงนิมากขึน้ 

ขอ้ผู้ฝากเงนิได้รบัผลตอบแทนแน่นอน คอื ได้รบัอตัราดอกเบีย้เงนิฝากอย่างสม ่าเสมอ โดยสถาบนัการเงนิ
ควรมกีารก าหนดอตัราดอกเบีย้เงนิฝากใหส้งูขึน้และสมเหตุสมผลเป็นทีย่อมรบัไดอ้ยู่ในระดบัมาก โดยปรบัใหเ้หมาะสม
กบัสภาพธุรกจิ เพื่อดงึดดูใหล้กูคา้มาฝากเงนิเพิม่มากขึน้ 

ปัจจยัในการเลือกฝากเงินในแง่ของผูฝ้ากเงิน  
โดยผูฝ้ากเงนิใหค้วามส าคญักบัปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิดา้นวตัถุประสงคข์องการฝากเงนิโดยเมื่อเทยีบกบั

ขอ้อื่นๆ แลว้ยงัใหค้วามส าคญัน้อยกว่าขอ้อื่นๆและควรใหค้วามส าคญัเพิม่ขึน้ โดยเรยีงความส าคญัจากน้อยไปมาก คอื 
ขอ้เพื่อใชจ้่ายในกจิกรรมทางสงัคม เพื่อเสรมิสรา้งจติส านึกทีด่แีละมคีวามคุณธรรมเกดิขึน้ในสงัคม 

ขอ้เพื่อเป็นรางวลัใหแ้ก่ชวีติ เช่น การไปท่องเทีย่ว หรอืซือ้ของต่างๆ ตามทีต่อ้งการ เป็นตน้ เพื่อเป็นการผ่อน
คลายความเหน็ดเหนื่อยจากการใชช้วีติในประจ าวนั 

ข้อเพื่อใช้เป็นหลกัประกนัในการกู้ยืมหรือขอสนิเชื่อได้ในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในยาม             
ทีจ่ าเป็นหรอืมคีวามตอ้งการกูย้มืในอนาคตกส็ามารถมหีลกัประกนัไวร้องรบัได้ 
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ขอ้เพื่อเป็นการกระจายความเสีย่งในการเลือกลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการฝากเงนิกบั
สถาบนัการเงนิ ผูฝ้ากเงนิจงึควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัในการเลอืกฝาก ดา้นความสนใจในการเลอืกลงทุนในสนิทรพัย์
ประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ โดยเรยีงความส าคญัจากน้อยไปมาก ตามล าดบั คอื 

ขอ้ซือ้สนิทรพัยก์ารเงนิในตลาดทุน ไดแ้ก่ พนัธบตัรรฐับาล หุน้กู ้หุน้สามญั กองทุนรวมทุกประเภท เป็นต้น  
โดยผูฝ้ากเงนิควรจดัสรรเงนิลงทุนสว่นหนึ่งไปยงัสนิทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งสงูเพื่อใหม้โีอกาสไดร้บัผลตอบแทนทีด่มีากขึน้
ในระยะยาวได้ โดยจดัพอร์ตการลงทุนตามความเหมาะสมกบัระดบัความเสี่ยงของตัวเอง โดยเหมาะกบัผู้ฝากเงนิ                 
ทีม่อีายุไม่มาก และอยู่ในวยัเริม่ตน้สะสมเงนิทอง 

ข้อซื้อสนิทรพัย์การเงินในตลาดเงินอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินฝากธนาคาร ได้แก่ ตัว๋แลกเงิน ตัว๋สญัญาใช้ สลาก              
ออมสนิ/สลาก ธกส เป็นต้น โดยผู้ฝากเงนิควรจดัสรรเงนิลงทุนส่วนหนึ่งไปยงัสนิทรพัย์ทีม่โีอกาสสร้างผลตอบแทน               
ทีม่ากกว่าดอกเบีย้เงนิฝากจากการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิโดยเหมาะกบัผูฝ้ากเงนิทีย่งัคงเน้นความปลอดภยัของ
เงนิตน้มากทีส่ดุ 

ผู้ฝากเงินจะต้องศึกษาและสรรหาทางเลือกทางการออมใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง                  
ทางการเงนิ เป็นการสรา้งความมัน่คงทางการเงนิใหม้ากขึน้ อนัจะช่วยเพิม่ความเชีย่วชาญในการลงทุน และยงัท าให้
สามารถตดัสนิใจบรหิารเงนิฝากของตนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้   

ปจัจยัในการเลอืกฝากเงนิ ในแง่ของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้ หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรสนใจดูแลทีจ่ะหา
มาตรการร่วมกนัเพื่อท าให้อตัราดอกเบีย้เงนิฝากของธนาคารพาณิชยแ์ละสถาบนัการเงนิต่างๆ เพิม่สงูขึน้ เพื่อจูงใจ               
ให้มีการออมเพิม่ขึ้น รฐับาลควรมีมาตรการกระตุ้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง               
การเพิม่รายจ่ายของรฐับาล โดยการสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐานในส่วนภูมภิาคและชนบท ปรบัปรุงมาตรการดา้นภาษี
เพื่อใหป้ระชาชนมรีายไดห้ลงัจากหกัภาษเีพิม่ขึน้ เพื่อทีจ่ะท าใหร้ะดบัการออมเพิม่สงูขึน้  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1.  เนื่ องจากการศึกษาในครัง้นี้  มุ่ ง เ น้นเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ เ ป็นผู้ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์                               
ในกรุงเทพมหานคร   ซึ่งเป็นการวิจยัในวงจ ากดัและใช้อ้างอิงในกรุงเทพมหานครเป็นหลักในการท าวิจยัต่อไป                   
ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างในจงัหวดัอื่นๆ โดยระบุว่าจะศกึษากลุ่มตวัอย่างผู้ฝากเงนิจากธนาคารไหนให้ชดัเจนมากขึน้    
เพื่อใหผ้ลการวจิยัมปีระสทิธภิาพมากขึน้และคลอบคลุมยิง่ขึน้  
 2. ในการวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาถึงแนวโน้มความต้องการของผู้ฝากเงินที่มีต่อเลือกฝากเงินกับ
สถาบนัการเงนิในเชงิลกึ เพื่อใหท้ราบถงึแนวโน้มความต้องการของผูฝ้ากเงนิทีม่ต่ีอการบรหิารเงนิฝากในอนาคตว่ามี
ความต้องการผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็นแบบใด เพื่อที่ธนาคารสามารถน าไปพฒันา ปรบัปรุง ให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูฝ้ากเงนิทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ  
 3. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ
ในทีย่งัไม่ไดศ้กึษา เช่น ศกึษาความเหมาะสมของพรบ.สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก ความพงึพอใจต่อผูฝ้ากเงนิการก าหนด
พรบ. สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก ปจัจยัดา้นเทคโนโลย ีปจัจยัดา้นจติวทิยาต่อ พรบ. เงนิฝาก ซึง่ตวัแปรเหล่านี้ อาจมผีล
ต่อการตดัสนิใจเลอืกฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิในหรอืเลอืกใชบ้รกิารต่างๆ ของธนาคาร 
  
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ ส าเรจ็ไดด้ว้ยความกรุณาเป็นอย่างยิง่จาก อาจารย ์ดร.ญาณพล แสงสนัต ์อาจารยท์ีป่รกึษา
สารนิพนธ ์ทีใ่หค้ าแนะน า ขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุง แกไ้ขงานวจิยัฉบบันี้ใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้  
 ขอขอบพระคุณอาจารย ์และเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ครอบครวัซึง่เป็นแรงผลกัดนั
ทีส่ าคญั เพื่อนผูม้นี ้าใจทุกท่าน ตลอดจนผูท้ีม่พีระคุณทุกท่านทีช่่วยเหลอืใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ในการศกึษา  
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