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 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเปนตัวกําหนดการเลือกรูปแบบการออมของ
ผูมีรายไดประจํา กรณีศึกษาเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ดําเนินการ                
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการออกแบบสอบถามเจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
จํานวน 284 คน และนําขอมูลมาประมวลผล โดยใชสถิติคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และคาเฉล่ีย  
ถวงน้ําหนัก ซ่ึงสรุปผลการศึกษา ไดดังนี้ 
 จากการศึกษาพบวา เจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย สวนใหญมี
ภาระหนี้สินจากเงินกูระยะยาว ออมเงินโดยฝากเงินไวกับสถาบันการเงิน เปอรเซ็นตการออม 0–5% 
ของรายไดในแตละเดือน โดยจะออมเพื่อเก็บไวใชในยามเจ็บปวยหรือชรา และตองการใหท่ีทํางาน
สนับสนุนเรื่องการออมใหกับพนักงาน 
  ผลการศึกษาปจจัยท่ีใชประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบการออม มีดังนี้  
 ปจจัยดานผลตอบแทน พบวามีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก  โดยมีปจจัยยอยท่ีมี
ความสําคัญอันดับแรกคือ อัตราผลตอบแทน  
  ปจจัยดานความเส่ียง พบวามีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก  โดยมีปจจัยยอยท่ีมี
ความสําคัญอันดับแรกคือ ความม่ันคงของสถาบันการเงิน  

ปจจัยดานสภาพคลอง พบวามีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก  โดยมีปจจัยยอยท่ีมี
ความสําคัญอันดับแรกคือ การสามารถเบิกถอนเงินออกมาใชเม่ือฉุกเฉิน  
   ปจจัยดานเปาหมายการออม พบวามีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยยอยท่ีมี
ความสําคัญอันดับแรกคือ การบรรลุถึงเปาหมายการออม ซ่ึงจะเกิดขึ้นไดหากมีวินัยการออม  
   ปจจัยดานการโฆษณาและส่ิงจูงใจ พบวามีคาเฉล่ียรวมอยูในระดับมาก โดยมีปจจัยยอย
ท่ีมีความสําคัญอันดับแรกคือ ช่ือเสียง ภาพลักษณ ของสถาบันการเงิน 
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 This study was aimed to study the factors determining the saving model of 
rentiers: a case study of the Crown Property Bureau officers. The data collection was 
administered by the questionnaires to 284 officers of the Crown Property Bureau. The data 
were analyzed by frequency, percentage, mean, and weight arithmetic mean. 
 
 The results were summarized as follows: 
 
 The majority of the Crown Property Bureau officers had debt responsibility from 
the long term loan by depositing money in the financial institutions for savings rate of 0-5 
percent of their income in each month.  They saved money when they got sick or they were 
old oldness, and they have wanted the office to support the savings to the officers. 
 
  The results of the factors supporting the decision to choose the saving model were 
as follows: 
 
 The aspect of return factor which had total average at high level by having the 
minor factor that was the first importance, it was rate of return.  
 
 The aspect of risk factor which had total average at high level by having the minor 
factor that was the first importance, it was the stability of the financial institution.  
 
  The aspect of liquidity factor which had total average at high level by having the 
minor factor that was the first importance, it was the capability to withdraw money for using 
when it was an emergency. 
 
 The aspect of saving goal which had total average at high level by having the 
minor factor that was the first importance: It was an achievement of saving goal that might 
happen if there was saving discipline. 
 
   The aspect of advertisement and temptation factors which had total average at 
high level by having the minor factor that was the first importance, it was fame, image of the 
financial institution. 
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 การคนควาอิสระ สําเร็จไดดวยความกรุณาอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก อ.ดร.ธนินทรัฐ          
รัตนพงศภิญโญ ท่ีคอยใหคําปรึกษา แนะแนวทางท่ีถูกตอง ตลอดจนการตรวจสอบและแกไขใน
การทําการคนควาอิสระฉบับนี้ใหถูกตองและสําเร็จลุลวงไปดวยดี ซ่ึงผูวิจัยไดรับแนวทาง และ
ประสบการณอยางกวางขวางในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ และคุณแม ผูท่ีคอยใหความรัก ความปรารถนาดี ความ
หวงใย และกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา และขอบพระคุณสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยท่ี
ใหการสนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณครู อาจารย ทุกทานท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาความรู และ
ขอบคุณผูทรงคุณวุฒิท่ีไดใหความกรุณา และอนุเคราะหตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม  

 ขอบคุณผูท่ีคอยชวยเหลือในทุกๆ เรื่อง และคอยเปนกําลังใจใหผูวิจยัเสมอมา รวมถึงผูมี
สวนเกี่ยวของทุกทานท่ีทําใหการคนควาอิสระฉบับนี้สําเรจ็ไดดวยด ี
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


