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บทคดัย่อ 

 การวิจยัน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึง 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มคนวยั

ทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60 ปี 2. เพ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ข่าวสารมีผลต่อการออมของกลุ่มคนวยัทาํงาน 

อายุตั้งแต่ 23-60 ปี  3. เพ่ือศึกษาความเห็นต่อปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีผลต่อการออมของกลุ่มคนวยั

ทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60 ปี 4. เพ่ือศึกษาระดบัแรงจูงใจมีผลต่อการออมของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุ

ตั้งแต่ 23-60 ปี 5. เพ่ือศึกษาระดบัการตดัสินใจการออมของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60 ปี 6. 

เพ่ือศึกษาระดบัตดัสินใจการออมจาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุ

ตั้งแต่ 23-60 ปี 7. เพ่ือศึกษาผลกระทบของข่าวสารท่ีมีต่อการออมของของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุ

ตั้งแต่ 23-60 ปี 8. เพ่ือศึกษาผลกระทบของเศรษฐกิจท่ีมีต่อการออมของของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุ

ตั้งแต่ 23-60 ปี 9. เพ่ือศึกษาผลกระทบของแรงจูงใจท่ีมีต่อการออมของของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุ

ตั้งแต่ 23-60 ปี โดยเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่าง ของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุตั้งแต่ 23-60 ปี จาํนวน 424 

คน  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม 

ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (closed-ended question)  วิเคราะห์โดยใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลข

คณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวเิคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร 

(independent sample t test) สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (one-way ANOVA)   

 ผลการศึกษาพบว่า 1. ลกัษณะประชากรศาสตร์มีผลกระทบต่อการออม ไดแ้ก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดต่้อเดือน การใช้จ่ายต่อเดือน  กลุ่มตวัอย่างมีการใชจ่้าย

โดยรวมอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด การใชจ่้ายเพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนใหญ่แลว้อยู่ใน  21-30%  ส่วน

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆทั้งหมด อยูใ่น 0-20% โดยคาํตอบจากแบบสอบถาม  2. รับรู้ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อ

การออมของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60ปี การรับรู้ข่าวสารมีผลกระทบสามารถทาํนายการมี



อิทธิพลต่อการออม ของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุตั้งแต่ 23-60ปี การรับรู้ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ออม ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  3. ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของกลุ่มคนวยั

ทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60ปีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการออม มีผลกระทบสามารถทาํนายการ

มีอิทธิพลต่อการออมภาพรวมอยูใ่นระดบั มาก 4. แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของกลุ่มคนวยั

ทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60ปี แรงจูงใจมีผลกระทบสามารถทาํนายการมีอิทธิพลต่อการออมภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก   

คาํสําคญั: การรับรู้ข่าวสาร,ปัจจยัทางเศรษฐกิจ,แรงจูงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Influence of Information preception,Economic factors, and Motivation on Saving 

among Working People Age between 23-60years Old 

Jirannant Aksonsuwan jirannant8110@gmail.com 

Abstract 

 The purpose of this research is to study:  1.  To study the demographic characteristics of 

working- age people aged 23- 60 years 2.  To study the level of information exposure affecting the 

savings of working-age people aged 23-60 years 3. To study opinions on economic factors affecting 

the savings of working- age people aged 23- 60 years  4.  To study motivation levels affecting the 

savings of working-age people aged 23-60 years 5. To study the level of decision making, savings 

of working- age people aged 23- 60 years  6.  To study the level of saving decisions classified by 

demographic characteristics of working- age people aged 23- 60 years 7.  To study the impact of 

news on saving of working-age people aged 23-60 years 8. To study the impact of the economy on 

the savings of working-age people aged 23-60 years 9. To study the impact of incentives on saving 

of working- age people aged 23- 60 years  By collecting sample data Of 424 working- age people 

aged from 23- 60 years old Analyze data with tools used to collect data of this research.  Will use 

the questionnaire Which looks like a closed-ended question Analyzed by using the arithmetic mean 

percentage standard deviation independent sample t test  one-way ANOVA 

 The study indicated that 1.  Demographic characteristics affect the savings, including 

gender, age, education level, status, occupation, monthly income. Spending per month The sample 

group has the lowest total spending.  Most consumer spending is in the 21- 30%  range.  While all 

other expenses are 0- 20%  by the answer from the questionnaire  2.  Acknowledging news that 

influences the savings of working-age people aged 23-60 years.  Perception of news that influences 

savings The overall picture is moderate. 3. Economic factors that influence the savings of working-

age people from 23-60 years of age with the effect that can predict the overall influence of savings  



at a high level 4. Motivation that influences the savings of working-age people from 23-60 years 

of age. Motivation has a significant impact on the overall influence of savings 
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บทนํา 

 การดาํเนินชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน รายได ้และค่าใชจ่้าย

ในชีวิตประจาํวนั ดงันั้นจึงเกิดปัญหาตามมาว่า ทุกคนควรจะทาํอย่างไรเพ่ือให้มีเงินสาํรองเก็บไว้

สาํหรับอนาคตหรือสามารถจบัจ่ายใชส้อยอยา่งไม่ขาดแคลน มีชีวติท่ีสุขสบายในวยัเกษียณ มีเงินใช้

ยามฉุกเฉิน และมีเงินออมสําหรับทุนการศึกษาของบุตรหลาน ซ่ึงไม่เพียงแต่จะตอ้งมีวินยัในการ

ออมเท่านั้น คนทุกคนยอ่มอยากมีชีวิตท่ีสุขสบายมีความมัน่คงทางการเงินในอนาคต มีเงินใชห้ลงั

เกษียณ ซ่ึงการท่ีจะมีชีวิตท่ีสุขสบายและมีหลกัประกนัทางการเงินท่ีมัน่คงในอนาคตนั้น จาํเป็น

อยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการวางแผนทางการเงินท่ีดี จึงควรท่ีจะเร่ิมจากการปลูกฝังนิสัยการออมและการ

ใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วยัเด็กเพ่ือบ่มเพาะวินัยทางการเงิน เม่ือเขา้สู่วยัทาํงานก็จาํเป็นท่ี

จะตอ้งรู้วิธีการวางแผนทางการเงิน การจดัสรรรายไดใ้ห้เพียงพอ การออมเงินตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้

และการจดัสรรรายจ่ายต่างๆ อยา่งเหมาะสม เม่ือมีครอบครัวก็จาํเป็นตอ้งดูแลทั้งตนเองและคนใน

ครอบครัว ทาํให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มข้ึน ซ่ึงส่งผลให้การวางแผนทาง

การเงินมีความสาํคญัมากยิง่ข้ึน แมก้ระทัง่เม่ือเกษียณอาย ุกย็งัตอ้งวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวยั

ท่ีมีรายไดล้ดลงหรืออาจจะไม่มีรายไดเ้ลย แต่ค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ยงัคงอยูห่รืออาจจะเพ่ิมข้ึนจากการ

ท่ีจะตอ้งดูแลสุขภาพ 

การออม หมายถึง จาํนวนรายไดส่้วนท่ีเหลือหลงัหกัค่าใชจ่้าย เงินท่ีเหลือโดยไม่ไดเ้อาไปใช้

นั้นเรียกว่า เงินออม ปริมาณเงินออมจะมีปริมาณมากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัปัจจยัหลาย ๆ ดา้น เช่น

ระดบัการศึกษา เพศ รายได ้ค่าใช้จ่าย อายุ สถานภาพ การออมนอกจากเก็บเงินไวก้บัตวัและยงั

สามารถนําเงินออมไปลงทุน เพ่ือเพิ่มรายได้อีกทางหน่ึงไม่ว่าจะเป็นการนาํเงินไปฝากสถาบนั

การเงินต่าง ๆ หรือธนาคาร การซ้ือหุ้น การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ประกนั

ชีวิต กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ ประกนัสังคม เป็นตน้ ซ่ึงการนาํเงินไปลงทุนนั้นนอกจากจะเป็น

เพ่ิมรายไดใ้หก้บัตนเองแลว้ ยงัเป็นส่วนสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจใหก้บัประเทศอีกดว้ย 

 การเกษียณอายุเป็นส่ิงท่ีประชาชนหลายคนตอ้งพบเจอซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีระบบการบริหาร

การเงิน ทุกคนจึงควรเตรียมความพร้อมทางการเงินก่อนการเกษียณอายเุพราะหากไม่มีการบริหาร



การเงินเพ่ือการเกษียณอายท่ีุเหมาะสมจะส่งผลเสียเม่ือถึงวยัเกษียณอายแุละภายหลงัการเกษียณได ้

เช่น เงินท่ีไดจ้ากกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการและกองทุนประกนัสังคมไม่เพียงพอสําหรับ

ค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆ เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธีิดาํเนินการวจิยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยั (Survey Research) โดยผูว้ิจยักาหนดประชากร เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวจิยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 ประชากร  กลุ่มคนวยัทาํงาน อายุตั้ งแต่ 23-60ปี  การวิจัยคร้ังน้ี ได้ส่งแบบสอบถาม 

DRIVE.GOOGLE ไปยงักลุ่มคนวยัทาํงาน อายุตั้งแต่ 23-60ปี ไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา จาํนวน 

424 ชุด (คิดเป็นอตัราตอบกลบั 100%) 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากรคือ 

แบบสอบถาม (questionnaire) วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยั

คร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (closed-ended question)  วิเคราะห์โดย

ใช ้ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง

ระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากร (independent sample t test) สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (one-way 

ANOVA) 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ แบบใหเ้ลือกตอบจาํนวน 8 ขอ้ 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ จาํนวนสมาชิก รายได ้ ค่าใชจ่้าย ซ่ึงเป็น

คาํถามแบบปลายปิด 

 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั อิทธิพลท่ีมีผลต่อการออม โดยมีเน้ือหา 

จาํนวน 5 ขอ้  การแบ่งเปอร์เซ็นตข์องค่าใชจ่้ายในลกัษณะต่างๆ ขอ้ 9-13 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั อิทธิพลท่ีมีผลต่อการออม โดยมีเน้ือหา 

จาํนวน 37 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ  

  1. การรับรู้ข่าวสารในเร่ืองของการออม ขอ้ 14-22 

  2. ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออม ขอ้ 23-33 

  3. แรงจูงใจในการออม ขอ้ 34-43 

  4. รูปแบบของการออม ขอ้ 44-50 



 กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดตวัแปรอิสระ (independent variables) และตวัแปรตาม 

(dependent variables)  ดงัต่อไปน้ี ตวัแปรอิสระ (independent variables)  ไดแ้ก่ 

 1.   ลกัษณะประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ จาํนวนสมาชิก 

รายได ้ค่าใชจ่้าย 

 2. การรับรู้ข่าวสาร ปัจจยัทางเศรษฐกิจ แรงจูงใจ  

ตวัแปรตาม (dependent variables) การออม ของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60ปี 

 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัทาการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ดงัน้ี 

 1. ขอ้มูลส่วนบุคคล ใชก้ารหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t-test และ 

ใชส้ถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพ่ือวเิคราะห์ความแตกต่าง ในกรณีท่ีมี 

ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาคญั จะทาการวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือ 

วเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิ LSD 

 2. ขอ้มูลดา้นการวางแผนทางการเงิน ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ 

นา ผลการวเิคราะห์เทียบกบั เกณฑ ์ดงัน้ี 

  คะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 

  คะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง นอ้ย 

  คะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 

  คะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 

  คะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 

 3. ขอ้มูลดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบความถดถอยพหุ (Multiple Regression) และใช ้Oneway 

ANOVA เพ่ือทดสอบสมการถดถอยท่ีสร้างข้ึน 

 4. ขอ้มูลดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการวางแผนทางการเงิน ใชก้ารหาค่าเฉล่ีย 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าการทดสอบความถดถอยพหุ (Multiple Regression) และใช ้Oneway 

ANOVA เพ่ือทดสอบสมการถดถอยท่ีสร้างข้ึน 



ตาราง 1 ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการใช้จ่ายโดยรวมและจาํแนกตามรายด้าน 

การใชจ่้าย �� SD ระดบั 

9. การใชจ่้ายเพ่ืออุปโภค-บริโภค 2.37 1.03 นอ้ย 

10. การใชจ่้ายเพ่ือสนัทนาการการท่องเท่ียว    

การพกัผอ่น 1.38 0.59 นอ้ยทีสุด 

11. การใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาของตนเองและ

บุคคลในครอบครัว 1.47 0.75 นอ้ยทีสุด 

12. การใชจ่้ายเพ่ือการออมและการลงทุน 1.45 0.71 นอ้ยทีสุด 

13. การบริหารเงินเพ่ือการออม 1.16 0.37 นอ้ยทีสุด 

                              รวม 1.57 0.38 นอ้ยทีสุด 

    

  

 จากตาราง 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชจ่้ายโดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

1.57 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.38 และเม่ือพิจารณา   รายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชจ่้าย 

ระดบันอ้ย ในดา้นการใชจ่้ายเพ่ืออุปโภค-บริโภค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.37 และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เท่ากบั 1.03 ส่วนดา้นอ่ืนๆ มีการใชจ่้ายในระดบัน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ การใชจ่้ายเพ่ือสันทนาการการ

ท่องเท่ียว การพกัผอ่น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.38และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.59 การใชจ่้ายเพ่ือ

การศึกษาของตนเองและบุคคลในครอบครัว,การใชจ่้ายเพ่ือการออมและการลงทุน,การบริหารเงิน

เพ่ือการออม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.47, 1.45และ1.16ตามลาํดบั และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

0.75, 0.71 และ 0.37ตามลาํดบั 

 

 

 



 ตาราง 2 ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และระดบัการรับรู้ข่าวสารท่ีมอิีทธิพลต่อการ

ออม จาํแนกตามรายด้าน 

การรับรู้ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการออม �� SD ระดบั 

14. บุคคลในครอบครัว/บุคคลท่ีรู้จกั 3.79 1.02 มาก 

15. ส่ือออนไลน์ 4.03 0.98 มาก 

16. ส่ือโทรทศัน ์ 3.62 1.07 มาก 

17. ส่ือวทิย ุ 3.00 1.13 ปานกลาง 

18. ส่ือหนงัสือพิมพ ์ 2.86 1.17 ปานกลาง 

19. ป้ายโฆษณา 3.08 1.11 ปานกลาง 

20.การประชาสมัพนัธ์ 3.28 1.08 ปานกลาง 

21.การศึกษาและอบรม 3.34 1.15 ปานกลาง 

22.การแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ 3.29 1.21 ปานกลาง 

รวม 
3.37 0.87 ปานกลาง 

  

 จากตาราง 2 พบว่า การรับรู้ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการออมอยู่ในระดบัปานกลางค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 3.37 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ส่ือออนไลน์ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากับ 4.03 

รองลงมาคือ บุคคลในครอบครัว/บุคคลท่ีรู้จกั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79 และส่ือหนงัสือพิมพ ์มีค่าเฉล่ีย

ตํ่าสุดเท่ากบั 2.86  

 

 

 



ตาราง 3  ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และปัจจัยทางเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อการออม 

จาํแนกตามรายด้าน 

ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออม �� SD ระดบั 

23. รายได ้เช่นระดบัรายได,้ชนิดรายได ้ 4.15 0.86 มาก 

24. ทรัพยสิ์น 3.97 0.85 มาก 

25. ลกัษณะการกระจายรายได ้ 3.88 0.90 มาก 

26. การบริโภค 4.00 0.81       มาก 

27. จาํนวนสาขาของสถาบนัการเงิน 3.51 0.98       มาก 

28. ผลตอบแทนหรืออตัราดอกเบ้ีย 4.00 1.02       มาก 

29. ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 3.67 0.95       มาก 

30. อตัราเงินเฟ้อ 3.62 0.98       มาก 

31. ภาษี 3.73 1.01       มาก 

32. จาํนวนประชากร 3.49 1.02       มาก 

รวม 3.79 0.70       มาก 

  

 จากตาราง 3 พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออม อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

3.79 และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่  รายได ้เช่นระดบัรายได,้ชนิดรายได ้  มีค่าเฉล่ียมากเท่ากบั 

4.15  รองลงมาคือ การบริโภค,ผลตอบแทนหรืออตัราดอกเบ้ีย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 และจาํนวน

ประชากร มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.49 

  

 

 

 

 



ตาราง 4 ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแรงจูงใจท่ีมผีลต่อการออม จาํแนกตามราย

ด้าน 

แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการออม ��� SD ระดบั 

33. เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต 4.31 0.82 มากท่ีสุด 

34. เพ่ือใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน 4.38 0.75 มากท่ีสุด 

35. เพ่ือซ้ือสินทรัพย ์ 3.90 0.91      มาก 

36. เพ่ือเป็นมรดกในครอบครัว 3.76 1.06      มาก 

37. เพ่ือการลดหยอ่นภาษี 3.59 1.08      มาก 

38. เพ่ือผลตอบแทน 3.95 0.98      มาก 

39. เพ่ือเป็นทุนการศึกษา 3.70 1.07      มาก 

39. เพ่ือชีวติวยัเกษียณ 4.31 0.83 มากท่ีสุด 

40. เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 3.43 1.10      มาก 

41. เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี 3.18 1.16 ปานกลาง 

รวม 3.85 0.68 มาก 

 
   

 จากตาราง 4 พบวา่ แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการออม อยูใ่นระดบั มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และ

เพ่ือใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.38 รองลงมาคือ เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนใน

อนาคต มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 และเพ่ือกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี  มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.18 

 

 

 

 

 

 



ตาราง 5 ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  รูปแบบการออม  จาํแนกตามรายด้าน 

รูปแบบการออม �� SD ระดบั 

42. เงินฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจาํ 4.00 1.04    มาก 

43. ตราสารหน้ี/พทัธบตัรรัฐบาล 3.42 1.15    มาก 

44. ตราสารทุน 3.32 1.17 ปานกลาง 

45. อสงัหาริมทรัพย ์ 3.65 1.13    มาก 

46. สลากออมสิน/สลาก ธกส. 3.72 1.13    มาก 

47. กองทุนรวม LTF/RMF กองทุนอ่ืนๆ 3.50 1.20    มาก 

48. ประกนัชีวติแบบออมทรัพย ์ 3.67 1.12    มาก 

รวม 3.61 0.86    มาก 

  

 จากตาราง 5 พบวา่ รูปแบบการออม  อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 และเม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบวา่ เงินฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจาํ มีค่าเฉล่ียมาก เท่ากบั 4.00 รองลงมาคือ สลาก

ออมสิน/สลาก ธกส. มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 และตราสารทุน มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดเท่ากบั 3.32 

สรุปผลวจิยั 

 1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 67.90) มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี(ร้อยละ 58.50) 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี (ร้อยละ 70) สถานภาพโสด (ร้อยละ 55.40)  อาชีพ พนักงาน

บริษทัเอกชน (ร้อยละ 52.44) จาํนวนสมาชิกท่ีอาศยัในบา้น 1-4คน (ร้อยละ 76.40)  รายไดต่้อเดือน

25,001 – 50,000 บาท (ร้อยละ 38.20) การใชจ่้ายต่อเดือน15,001 – 25,000 บาท(ร้อยละ45.50)  

 2. กลุ่มตวัอยา่งการใชจ่้าย โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั1.57 ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานเท่ากบั 0.38 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การใชจ่้ายท่ีมีอิทธิพลต่อการออม ระดบัมาก

ไดแ้ก่การใชจ่้ายเพ่ืออุปโภค-บริโภค รองลงมาไดแ้ก่ การใชจ่้ายเพ่ือการศึกษาของตนเองและบุคคล

ในครอบครัว การใชจ่้ายเพ่ือการออมและการลงทุน การบริหารเงินเพ่ือการออม 



 3.กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ข่าวสาร โดยรวมอยู่ในระดับน้อย  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ2.41 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.79 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การรับรู้ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการ

ออม ระดบัมากไดแ้ก่ส่ือออนไลน์ บุคคลในครอบครัว/บุคคลท่ีรู้จกั   ส่ือโทรทศัน์ รองลงมาไดแ้ก่ 

การศึกษาและอบรม การแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ การประชาสัมพนัธ์ ป้ายโฆษณา ส่ือวิทย ุ

ส่ือหนงัสือพิมพ ์

 4.กลุ่มตวัอย่างปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออม โดยรวมอยู่ในระดบั มาก   มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.79 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70  และพิจารณารายดา้นพบวา่ ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมี

ผลต่อการออม ในระดบัมากไดแ้ก่รายได ้เช่นระดบัรายได,้ชนิดรายได ้รองลงมาไดแ้ก่ การบริโภค  

ผลตอบแทนหรืออตัราดอกเบ้ีย ทรัพยสิ์น ลกัษณะการกระจายรายได ้  ภาษี ปริมาณเงินในระบบ

เศรษฐกิจ  อตัราเงินเฟ้อ จาํนวนสาขาของสถาบนัการเงิน จาํนวนประชากร 

 5.กลุ่มตวัอย่าง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อการออม โดยรวมอยู่ในระดบั มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 และพิจารณารายดา้นพบว่า แรงจูงใขท่ีมีผลต่อการออม ใน

ระดบัมากท่ีสุดไดแ้ก่ แรงจูงใขท่ีมีผลต่อการออม, เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต,เพ่ือชีวิตวยั

เกษียณ  รองลงมาไดแ้ก่ เพ่ือผลตอบแทน ,เพ่ือซ้ือสินทรัพย,์เพ่ือเป็นมรดกในครอบครัว,เพ่ือเป็น

ทุนการศึกษา,เพ่ือเป็นมรดกในครอบครัว,เพ่ือการลดหย่อนภาษี,เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูย้ืม

,เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี 

 

การอภปิรายผล 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจัยได้นํามาประยุกต์ใช้ใน

งานวจิยัเร่ืองการรับรู้ข่าวสารปัจจยัทางเศรษฐกิจและแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของกลุ่มคนวยั

ทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60ปี อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1.  เพ่ือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุตั้ งแต่ 23-60 ปีพบว่า

ลกัษณะประชากรศาสตร์มีผลกระทบต่อการออม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

รายไดต่้อเดือน การใชจ่้ายต่อเดือน สอดคลอ้งกบั บุศยน์ํ้ าเพชร คมัภิรานท ์และนลิน เพง็นวล (2557) 

87-89 ท่ีกล่าวว่าพฤติกรรมการออมข้ึนอยูก่บัเพศและอาย ุโดยเพศและอายท่ีุแตกต่างกนัมีทศันคติ

ดา้นการออมท่ีแตกต่างกนั จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการออมท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั โสภณ 



โรจน์ธาํรง (2537) อา้งใน รุ่งนภา ศรีธญัญะโชติ (2550) ท่ีกล่าววา่ พฤติกรรมการออมของครัวเรือน

ไทยนั้น ถา้หวัหนา้ครอบครัวมีการศึกษาสูงเพียงใดยอ่มมีแนวโนม้ท่ีจะเกิดการออมมากข้ึน  อีกทั้ง

ยงัสอดคลอ้งกบั ไพโรจน์ เงาวิจิตร (2543)อา้งใน จุฑาธิบด์ิ ฤกษส์ันทดั (2555) ท่ีกล่าววา่ปัจจยัดา้น

รายได้มีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออมทั้งด้านประมาณการออมเป็นเปอร์เซ็นต์และด้าน

จาํนวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือน สอดคลอ้งกบั ปพิชญา บุญศรี (2555) ท่ีกล่าวว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การออมของครัวเรือน คือรายจ่ายเพ่ือสินคา้อุปโภคบริโภค ซ่ึงจาํแนกรายด้าน การใช้จ่ายเพ่ือ

อุปโภคบริโภค อยูใ่นระดบันอ้ย เม่ือเปรียบเทียบกบัการใชจ่้ายอ่ืนนั้นมากกว่าอย่างเช่นการใชจ่้าย

เพ่ือสันทนาการการท่องเท่ียวการพกัผ่อน การใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาของตนเองและบุคคลใน

ครอบครัว การใชจ่้ายเพ่ือการออมและการลงทุน การบริหารเงินเพ่ือการออม อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด

ทั้งหมด  การใชจ่้ายเพ่ืออุปโภคบริโภคส่วนใหญ่แลว้อยูใ่น  21-30%  ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆทั้งหมด อยู่

ใน 0-20% โดยคาํตอบจากแบบสอบถาม โดยการประมาณค่าใชจ่้ายทั้งหมด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พนม

พล สุขวฒันทรัพย ์(2558)  ท่ีกล่าวว่า รายไดต่้อเดือนท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัทาํ

แผนการจดัการทางการเงินส่วนบุคคลของบุคคลวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ในดา้นบุคคลท่ีมี

อิทธิพลมากท่ีสุดต่อการจดัการทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และจาก

ผลการสารวจของสานกัวิจยัเอแบคโพลล ์(2552) ท่ีไดท้าํการสาํรวจพฤติกรรมการติดตามข่าวสาร

ของบุคคลยคุใหม่ กบัการวางแผนทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง

ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนทางการเงินอยา่งรัดกมุ และมีความระมดัระวงัในการใชเ้งินมากข้ึน 

 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัทาํแผนการจดัการทางการเงินส่วนบุคคลของ

บุคคลวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ในดา้นวตัถุประสงคใ์นการจดัการทางการเงินส่วนบุคคล ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

เอ็มเอฟซี (มหาชน) กล่าวไวใ้นเร่ืองแผนการในวยัเกษียณอายุ หัวขอ้การกาํหนดจาํนวนเงินทุนท่ี

สามารถหาไดใ้นอนาคตวา่อาชีพท่ีแตกต่างกนัยอ่มมีแผนการจดัการทางการเงินท่ีแตกต่างกนั 

 2.  เพ่ือศึกษาการรับรู้ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60

ปี การรับรู้ข่าวสารมีผลกระทบสามารถทาํนายการมีอิทธิพลต่อการออม ของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุ

ตั้งแต่ 23-60ปี การรับรู้ข่าวสารท่ีมีอิทธิพลต่อการออม ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นพบว่าการรับรู้ข่าวสารการออมท่ีในระดบัมากไดแ้ก่ บุคคลในครอบครัว/บุคคลท่ีรู้จกั  



ส่ือออนไลน์ ส่ือโทรทศัน์ และข่าวสารอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง อยา่งเช่นส่ือวทิย ุส่ือหนงัสือพิมพ ์

ป้ายโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การศึกษาอบรม การแนะนาํจากเจา้หนา้ท่ีผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั พนมพล สุขวฒันทรัพย ์(2558) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการจดัการทางการเงินส่วน

บุคคลของกลุ่มคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ดา้นการรับรู้ข่าวสาร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือแยกพิจารณาเป็นขอ้พบว่า บทความต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการทางการเงินจากนิตยสาร 

วารสาร และหนงัสือพิมพมี์ความสาํคญัมากท่ีสุด 

 3.  เพ่ือศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-

60ปีปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการออม ปัจจยัทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบสามารถทาํนายการ

มีอิทธิพลต่อการออม ของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุตั้ งแต่ 23-60ปี ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ งหมดได้แก่รายได้ เช่นระดับรายได้ ชนิดรายได้ 

ทรัพยสิ์น  ลกัษณะการกระจายรายได ้การบริโภค,จาํนวนสาขาของสถาบนัการเงิน ผลตอบแทน

หรืออตัราดอกเบ้ีย ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ,อตัราเงินเฟ้อ  ภาษีจาํนวนประชากร ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบั พนมพล สุขวฒันทรัพย ์(2558)  ท่ีกล่าววา่ ดา้นภาวะทางเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ภาวะเศรษฐกิจโลก เช่น วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ มีความสาคญัมาก

ท่ีสุด ดา้นปัจจยัอ่ืนๆ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า กฎหมายและ

กฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการเงินและการลงทุน เป็นปัจจยัสาคญัท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จนัทร์เพญ็ บุญ

ฉาย (2552) กล่าวถึง กระบวนการของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลวา่ประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน 

โดยกาหนดเป้าหมายทางการเงินของตนเองในระดบัท่ีเหมาะสม คิดวา่ตนเองทาํได ้และจะบรรลุผล

สําเร็จตามท่ีวางไว ้พฒันาแผนการเงินและกลยุทธ์ เพ่ือบรรลุเป้าหมายท่ีกาหนดไว ้ทาํการปฏิบติั

ตามแผนการเงินและกลยุทธ์ตามท่ีวางไว ้พฒันาและปรับปรุงแผนเป็นระยะๆ สําหรับแต่ละ

ช่วงเวลาเพ่ือท่ีจะใชใ้นการประสานงานและควบคุมให้เป็นไปตามการวางแผนท่ีกาหนดไว ้ใชง้บ

การเงินเป็นตวัประเมินผลการปฏิบติังานเพ่ือการแกไ้ขส่ิงผิด และทบทวนเป้าหมายและปรับปรุง

แผนและกลยุทธ์ทางการเงินให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงันั้น

บุคคลควรทาการปรับปรุงแผนอยา่งสม่าเสมอ เน่ืองจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งสถาน

ทางการเงินส่วนบุคคลมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ 



 4.  เพ่ือศึกษาแรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายุตั้ งแต่ 23-60ปี 

แรงจูงใจมีผลกระทบสามารถทาํนายการมีอิทธิพลต่อการออม ของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-

60ปี  แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการออม ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่เพ่ือใชเ้ป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต  เพ่ือใชจ่้ายในยามฉุกเฉิน เพ่ือชีวิตวยั

เกษียณ จะเห็นไดว้า่กลุ่มคนวยัทาํงาน ไดมี้การวางแผนการออมไวใ้ชใ้นอนาคต ดูไดจ้ากแรงจูงใจท่ี

จะออมเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต ใชใ้นยามฉุกเฉิน และเพ่ือชีวติในวยัเกษียณ ในปัจจุบนัมีการ

ส่ือสารออนไลน์เป็นยุคดิจิตอล ทาํให้สามารถเห็นถึงความจาํเป็นในอนาคต ทาํให้สอดคลอ้งกบั

สมมุติฐาน แรงจูงใจท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของกลุ่มคนวยัทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60 ปี  ในระดบัมาก

ไดแ้ก่ เพ่ือซ้ือสินทรัพย ์ เพ่ือเป็นมรดกในครอบครัว  เพ่ือการลดหยอ่นภาษี  เพ่ือผลตอบแทน  เพ่ือ

เป็นทุนการศึกษา   เพ่ือเป็นหลักประกันในการกู้ยืม เป็นแรงจูงใจท่ีอยู่ในปัจจุบันจะน้อยกว่า

แรงจูงใจในเร่ืองในอนาคต และในระดบัปานกลางไดแ้ก่ เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี เป็น

แรงจูงใจท่ีมีค่านอ้ยกว่าแรงจูงใจในเร่ืองอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีหลงัจากความตาย ซ่ึงกลุ่มคนวยั

ทาํงานยงัไม่คิดถึงเร่ืองน้ีจึงทาํใหค้วามสาํคญันอ้ยกวา่เร่ืองอ่ืนๆ  

 

 ข้อเสนอแนะ 

 1.  กลุ่มคนวยัทาํงาน อายตุั้งแต่ 23-60ปี  ไดค้าํนึงถึงการออมเพ่ืออนาคตมาก แต่ไม่ไดมี้การ 

ออมจริงๆ จากรายไดท่ี้ไดรั้บต่อเดือน และค่าใชจ่้ายต่อเดือนซ่ึงมีจาํนวนเงินมากพอกนั คือรายได้

เกือบเท่ากบัค่าใชจ่้ายซ่ึงไม่เหลือท่ีจะเกบ็ออม  

 2.  ข่าวสารท่ีไดรั้บเป็นข่าวสารท่ียงัไม่มีความรู้เน่ืองจากเป็นความรู้มาจากการคน้หาเองจาก

ส่ือออนไลน์และบุคคลท่ีรู้จกั ซ่ึงไม่ใช่การอบรมและผูเ้ช่ียวชาญแนะนาํ บางคร้ังอาจจะเป็นส่ิงท่ีไม่

ถูกตอ้ง อยากใหอ้งคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มาแนะนาํเก่ียวกบัการออมในรูปแบบต่างๆ อยา่งถูกตอ้ง 

 3.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการออมอนัดบัท่ี1ท่ีมีผลมากคือรายได ้การออมจริงๆควรนาํ

รายได ้หัก เงินออม ท่ีเหลือจึงนาํไปใชจ่้าย มีเงินเหลือจากการออมนอ้ยก็ใชจ่้ายนอ้ยตามสัดส่วนท่ี

จาํเป็น ควรคาํนึงถึงเร่ืองการออมเป็นลาํดบัแรกๆ ไม่ควรคาํนึงถึงการออมเป็นลาํดบัสุดทา้ย 

 

 



 

กติตกิรรมประกาศ 
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ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ดวงเดือน  จนัทร์เจริญ นางสาววรนนัท ์จนัทร์ดนู นางสาวสรัลพร  พจน์

จาํเนียร ท่ีกรุณาตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถาม และขอขอบคุณ นางสาววราภรณ์  วงศ์

ลงัการ์ และนางสาวอภิญญา  เนียมอยู ่ท่ีช่วยใหค้าํปรึกษาและคาํแนะนาํ 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ และครอบครัวท่ีคอยห่วงใยและให้กาํลงัใจ จึงทาํให้

งานวจิยัน้ีสาํเร็จดว้ยดี  

 

เอกสารอ้างองิ 

 สุรพงศ ์แสงสาํลี ( 2545) การรับรู้ข่าวสาร ทศันคติ และความพึงพอใจในการใชบ้ริการ ของ

สถานีอนามยั เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีกบัสถานีอนามยัทัว่ไปในอาํเภอไทรน้อย 

จงัหวดันนทบุรี  

 ข่าวกระทรวงการคลงั กลุ่มสารนิเทศการคลงั สํานักงานปลดักระทรวงการคลงั ฉบบัท่ี 

๑๓๐/๒๕๖๐ เร่ืองแนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 สํานัก

นโยบายการออมและการลงทุน สาํนกังานเศรษฐกิจการคลงั 

 ดาราภรณ์ โคสิริวิวฒัน์ (2558) พฤติกรรมและรูปแบบการออมของขา้ราชการกองทพัอากาศ 

การศึกษาคน้ควา้อิสระ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

 มงคลชยั จาํรูญ (2560) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมเงินในกองทุนออมแห่งชาติ ของ

แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร 

 นางสาวซานียะฮ ์ช่างวฒันกุล (2559) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน

จงัหวดัสตูล งานนิพนธ์ มหาวทิยาลยับูรพา  



 ชารว ีบุตรบารุง (2555) เร่ืองรายไดแ้ละรูปแบบการออมเพ่ือการเตรียมพร้อมสู่วยัสูงอายขุอง

ประชาชนอาย ุระหวา่ง 30 – 40 ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รายงานการวิจยั ไดรั้บทุนอุดหนุน

จากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทาปีงบประมาณ  

 มรกต ฉายทองคาํ (2558) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคนวยัทาํงานใน

เขตกรุงเทพมหานคร การคน้ควา้อิสระเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิตมหาวทิยาลยักรุงเทพ  

 กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) พฤติกรรมการออมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของพนกังาน

บริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพย ์สารนิพนธ์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทร์วิโรฒ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การพฒันามนุษย ์ 

 นเรศ หนองใหญ่ (2560) พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเมืองพทัยา จงัหวดั

ชลบุรี งานนิพนธ์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 

กลุ่มวชิาการจดัการภาครัฐและภาคเอกชนวทิยาลยัการบริหารรัฐกิจ มหาวทิยาลยับูรพา   

 กรณิกา วาระวิชะนี (2560)สถานภาพของความรู้ทางการเงินและความอยูดี่มีสุขทางการเงิน 

รวมทั้งเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ทางการเงินและความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของ

บุคลากรในอุตสาหกรรมการเงินในประเทศไทย โดยอาศยักรณีศึกษาจากพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย ์จากดั (มหาขน) 

 สกลภสั ปลูกจิตรสม(2559) อุปนิสยัการออม แรงจูงใจ และกลุ่มอา้งอิงท่ีส่งผลต่อพฤติกรรม

การท่องเท่ียว และการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเท่ียวชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  


