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บทคดัย่อ 

 การวิจัยเ ร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของกลุ่มคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการออม รูปแบบการออม 

อิทธิพลของครอบครัว การเปิดรับขอ้มูลข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในการ

ออมเงินของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครดว้ย กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษามาจาก

ประชากรท่ีเป็นกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็น

แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณ (Descriptive analysis) และวิเคราะห์ค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient)  

ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 20-30 ปี สถานภาพโสด 

การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานเอกชน ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเป็นบญัชีเงินฝาก

ประเภทต่างๆในสถาบนัการเงิน มีวตัถุประสงคใ์นการออมเพื่อไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน เม่ือพิจารณาถึง

ผลท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครนั้น 

จะพบว่า กลุ่มคนวยัท างานท่ีมีอายุต่างกนัมีคะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการออมแตกต่างกนั อย่างมี

นยัส าคญั 0.05 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออม ไดแ้ก่ อาชีพ รายได ้และภาระหน้ีสิน มีผลต่อพฤติกรรม

และรูปแบบการออมของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญั 0.05 

ค าส าคญั :  พฤติกรรมการออม รูปแบบการออม อิทธิพลครอบครัว ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออม 
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Abstract  

 This research factors influencing saving of people in the working age group in Bangkok 

metropolitan area. objective to study the characteristics of saving behavior model of saving, the 

influence of family, exposure to information from the media type that affect the decision of saving 

working age population in Bangkok. The sample of this study came from groups working in the 

area of 400 samples were used to analyze the data. The questionnaire and the data were analyzed 

by descriptive statistics and analyze the Pearson 's product moment correlation coefficient . The 

research found that the sample is mostly females aged 20-30 years old marital status single 

Bachelor's degree is the most private-sector employees have a saving format for various types of 

deposit accounts in financial institutions. considering the effects related to the factors that influence 

the savings of working-age people groups in Bangkok, it will discover that a group of working-age 

people at different age with an average score of different savings habits. 0.05 significant factors 

that influence career incomes and savings, include the obligation. Affect the behaviour and patterns 

of savings of working-age people groups in Bangkok. 0.05 significant.  

Keywords: Saving Behavior, Model of saving, Family influence, Factors affecting saving 

บทน า  

ในปัจจุบนัน้ีเราทุกคนยอ่มอยากมีชีวติท่ีสุขสบายมีความมัน่คงทางการเงินในอนาคต ซ่ึงการ
ท่ีเราจะมีชีวิตสุขสบายและมีหลกัประกนัความมัน่คงทางการเงินท่ีดีไดน้ั้นจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งมี
การวางแผนการออมเงินท่ีดี จึงควรท่ีจะเร่ิมจากการปลูกฝังนิสัยการออมเงินและการใช้เงินอย่าง
สมเหตุสมผล เม่ือเขา้สู่ช่วงวยัท างานกจ็  าเป็นท่ีจะตอ้งเรียนรู้วธีิการวางแผนการออมเงิน การจดัสรร
รายได้ให้เพียงพอ การออมเงินให้ได้ตามเป้าหมายท่ีตั้ งไวแ้ละการจดัสรรค่าใช้จ่ายต่างๆให้ได้
เพียงพอและเหมาะสม เพราะเม่ือมีครอบครัวก็ตอ้งดูแลทั้งตนเองและบุคคลในครอบครัวท าให้มี
ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มข้ึนเป็นล าดบัต่อมา ซ่ึงส่งผลให้การวางแผนการออม



เงินมีความส าคญัมากยิ่งข้ึนท่ีจะช่วยให้เรารับมือกบัความเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทาง
สภาวะเศรษกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้มต่างๆท่ีเกิดข้ึนยิง่ท าใหก้ารวางแผนทางการเงินและ
การออมเงินเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น (ปรารถนา เหล่าคนดี, 2558)  

 “ไม่ใช่ทุกคนจะมีเงินออม แต่เราทุกคนออมเงินได้” การออมเงินส าหรับบางคนอาจดู
เหมือนจะเป็นเร่ืองยากและไม่ใช่วา่ทุกคนจะมีเงินออมได ้เพราะวา่หลายคนยงัมีทศันคติวา่ การออม
เงินนั้ นเป็นเร่ืองของคนท่ีเหลือกินเหลือใช้จึงน าเงินมาออมได้ แน่นอนว่าเราทุกคนย่อมมี
ภาระหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัท าให้เกิดความคิดท่ีว่า “จะออมเงินไดไ้ง เงินจะใชย้งัไม่พอเลย” แต่หารู้
หรือไม่ว่าการออมเงินไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัฐานะและตน้ทุนทางเศรษฐกิจใดๆเลย ไม่ว่าจะมีหรือจนก็
สามารถออมเงินได ้แต่ประเดน็ท่ีออมเงินไม่ไดไ้ม่ใช่เพราะไม่มีเงินออม แต่เรามกัจะท าตวัใหญ่กว่า
เงินท่ีตวัเรามีอยูเ่สมอ โดยเราเลือกท่ีจะใชจ่้ายไม่ระมดัระวงั ฟุ่มเฟือย ใชเ้งินมือเติบ และไม่มีความ
อดทนต่อส่ิงเยา้ยวนท่ีจะใชจ่้ายออกไปในรุปแบบต่างๆมากกว่า แต่ถา้เรารู้จกัปรับมุมมองของชีวิต 
โดยเร่ิมตน้ดว้ยการออมเงินวนัละ 1 บาทเท่านั้น มนักจ็ะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีเราสามารถออมเงินเพิ่มได้
มากข้ึนและนัน่ก็ถือว่าเราไดก้า้วขา้มขอ้อา้งต่างๆท่ีเป็นอุปสรรคไปแลว้ เม่ือเราไดก้า้วขา้มผ่านจุด
นั้นมาแลว้ส าหรับการเกบ็เงินออมมาไดแ้ลว้คราวน้ีเรากต็อ้งมาดูแนวทางของการออมเป็น คือ การ
แบ่งเงินรายไดบ้างส่วนมาเก็บออมไวก่้อน ส่วนท่ีเหลือจึงค่อยน าไปใช ้ซ่ึงตรงขา้มกบัแนวคิดท่ีว่า 
“ใชก่้อน เหลือค่อยเก็บ” ดงันั้นเราทุกคนตอ้งมีความตั้งใจและกลบัสมการในชีวิตเสียใหม่ โดยน า
รายได ้หกัเงินออม เหลือแลว้ค่อยน าไปใชจ่้ายนัน่เอง เน่ืองจากวา่ส่ิงเหล่าน้ีจะท าใหเ้ราเห็นภาพของ
การออมเงินมากข้ึนว่าไม่ไดเ้ก็บไวใ้ชเ้พียงเพื่อใชจ่้ายอย่างเดียว แต่จะท าให้เราเขา้ใจเป้าหมายได้
มากข้ึนว่าจริงๆแลว้เรามีเป้าหมายในการออมเงินอยูม่ากมายท่ีส าคญักว่าการใชเ้งินในปัจจุบนั เช่น 
ใช้เงินออมเพื่อสร้างฐานะในอนาคตให้กบัตวัเองและครอบครัว ใช้ส าหรับแผนการท่ีวางไวใ้น
อนาคต เช่น ใชด้าวน์บา้น ดาวน์รถยนต ์หรือทุนการศึกษาของตวัเองและบุตร เป็นตน้ ใชใ้นกรณีท่ี
ตกยากเผื่อเหลือเผื่อขาด ในกรณีท่ีเจบ็ป่วยหรือตกงาน ใชเ้ม่ือยามชราหรือเกษียณอาย ุและประเด็น
ส าคญั คือ ออมเงินแลว้ตอ้งไม่ทุกข ์ไม่ใช่ออมจนตอ้งอดหรือจนตวัเองไดรั้บความล าบาก หากแต่
ตอ้งออมไปแลว้สร้างความสุข สร้างความพอดีใหก้บัตวัเองทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กนัไป ส่ิงท่ี
ส าคญัคือ ลงมือท าดว้ยความตั้งใจท่ีมุ่งมัน่เพราะเงินออมเป็นเงินท่ีเราจ่ายใหต้วัเองในอนาคต  



ดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของ
กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากการออมเป็นส่ิงส าคญัอยา่งมากต่อการด ารงชีวิต
ในปัจจุบนัและต่อการใชจ่้ายในอนาคตเพื่อจะช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการออมเงินมากยิง่ข้ึน ดงันั้นถา้เรา
มีการวางแผนการออมเงินท่ีดี คือรู้วา่เราจะออมเท่าไหร่จึงจะบรรลุเป้าหมายและความพึงพอใจ รู้จกั
ออมเงินใหเ้ป็น รู้วิธีการออมเงินท่ีถูกตอ้งและส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตวัทุนท่ีดีท่ีจะท าใหเ้รามีความสุขใน
ระยะยาวท่ีมากข้ึนกวา่แค่ไดรั้บความสุขในระยะสั้นจากการใชเ้งินในวนัน้ี 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 1. เพื่ อ ศึกษา ปัจจัย ท่ี มี อิทธิพลผลต่อการออม เ งินของก ลุ่มคนวัยท า งานใน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่ อ ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมเ งินของก ลุ่มคนวัยท าง านในเขต
กรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานของงานวจิัย 

สมมุติฐานท่ี 1 กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมและรูปแบบการออม
แตกต่างกนั มีผลต่อการออมเงิน 

สมมุติฐานท่ี 2 กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจยัอิทธิพลครอบครัวแตกต่าง
กนั มีผลต่อการออมเงิน 

สมมุติฐานท่ี 3 กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการเปิดรับรู้ข่าวสารการออม
ของส่ือแตกต่างกนั มีผลต่อการออมเงิน 
ขอบเขตการวจิัย  

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ในช่วงระยะเวลา 
1 มกราคม 2562 – 31 มีนาคม 2562 จ านวน 7,614,851 คน (ขอ้มูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562)   
กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 คน ในการก าหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตรของ 
Yamane (กฤษดา ตั้งชัยศกัด์ิ, 2559, หน้า 184) ระยะเวลาท่ีศึกษา เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 – เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 



กรอบแนวคดิการวจิัย 

เร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ตวัแปรตน้/ตวัแปรอิสระ ( Independent Variables)                        ตวัแปรตาม(Dependent Variable) 
                                                                            

 

 
               

 
 
 

 
 
 
         
      

 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ
งานวจิยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติในการท างานและประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน   
 ขั้นท่ี 2 ก าหนดขอบเขตหรือนิยามตัวแปรเก่ียวกับปัจจัยเพื่อน าข้อมูลทั้ งหมดมาสร้าง
แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเน้ือหาขอบเขตการวจิยั  
 ขั้นท่ี 3 สร้างแบบสอบถาม 4 ส่วน แบบสอบถามดงักล่าวมีรายละเอียดแบ่งออก ดงัต่อไปน้ี  
 ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  

เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 7 ขอ้ 
ขอ้ 1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
ขอ้ 2 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ขอ้ 3 สถานภาพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

 

การออมเงินของกลุ่มคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

อิทธิพลครอบครัว 
 

การเปิดรับข่าวสารการออม 
  

พฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม

,น 

 
 



ขอ้ 4 ระดบัการศึกษา เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ขอ้ 5 อาชีพ เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
ขอ้ 6 รายได ้เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ขอ้ 7 ภาระหน้ีสิน เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ส่วนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม 
เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 2 ขอ้ 
ขอ้ 1 ปัจจุบนัท่านมีการออมในรูปแบบใด เป็นระดับการวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ 

(Nominal Scale) 
ข้อ 2 วตัถุประสงค์ของการออม เป็นระดับการวดัขอ้มูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal 

Scale) 
เป็นค าถามในลกัษณะการแสดงระดบัการกระท าต่อพฤติกรรมการออม จ านวน 7 ขอ้ โดยมี

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert 
โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัการกระท าต่อพฤติกรรมการออม  

เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดบัการกระท า        คะแนน 
 ประจ า                 5 
 บ่อยคร้ัง               4 
 บางคร้ัง                3 
 นอ้ยคร้ัง     2 
 ไม่เคยเลย    1 
 ส่วนที ่3 ขอ้มูลเก่ียวกบัอิทธิพลครอบครัว 

เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 1 ขอ้ 
ขอ้ 1 บุคคลใดท่ีมีอิทธิพลในการออมเงินของท่านมากท่ีสุด เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภท

นามบญัญติั (Nominal Scale) 



เป็นค าถามในลกัษณะการแสดงระดบัการความคิดเห็นท่ีมีต่ออิทธิพลครอบครัว จ  านวน 6 
ขอ้ โดยมีแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบ
ของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัความคิดเห็นท่ีมีต่ออิทธิพลครอบครัว 
 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 
 เห็นดว้ยอยา่งยิง่     5 
 เห็นดว้ย     4 
 เห็นดว้ยบางส่วน     3 
 ไม่เห็นดว้ย      2 
 ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    1  

ส่วนที ่4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดรับข่าวสารดา้นการออมเงิน 
เป็นค าถามในลกัษณะการแสดงระดบัความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารดา้นการออมเงินประเภท

ของส่ือแบ่งออกเป็น 4 ดา้น จ านวน 13 ขอ้ โดยมีแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบัความถ่ีในการ
เปิดรับข่าวสาร 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนของ Likert มี 5 ระดบั ดงัน้ี  
 ระดบัความถ่ี          คะแนน 
 ประจ า                 5 
 บ่อยคร้ัง               4 
 บางคร้ัง                3 
 นอ้ยคร้ัง     2 
 ไม่เคยเลย    1 

 เป็นค าถามแบบปลายปิด จ านวน 1 ขอ้ 
ขอ้ 1 ท่านไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการออมเงินจากส่ือประเภทใดมากท่ีสุด เป็นระดบั

การวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
 



 ขั้นท่ี 4 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุง
แกไ้ข  
 ขั้นท่ี 5 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปเสนอ
ต่อผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการสร้างเคร่ืองมือวิจยัและดา้นการศึกษาจ านวน 3 ท่าน
ไดแ้ก่ (1) ผศ ดร. ดวงเดือน จนัทร์เจริญ (2) นายพงษพ์นัธ์  พยอมหอม และ (3) นางสาวฉัตรพิมล  
ขวญัทะเล ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของขอ้ค าถามแต่ละขอ้ว่า
ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ โดยวิธีการหาค่า IOC (item-objective congruence 
index) ดชันีความสอดคลอ้งท่ี 0.5  ข้ึนไป หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ข  
 ขั้นท่ี 6 หาความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-out) กบั
กลุ่มประชากรท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจะวิจัย จ  านวน 400 คน หลังจากนั้นน า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 
(Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยมีค่า
ระหว่าง 0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงว่า มีความเช่ือมัน่มาก ผลการหาค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.967 โดยค่าความเช่ือมัน่ของค าถามแต่ละดา้น มีดงัน้ี 
 1. ดา้นพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมเงิน เท่ากบั 0.898 
 2. ดา้นอิทธิพลครอบครัว เท่ากบั 0.876 
 3. ดา้นการเปิดรับข่าวสารดา้นการออมเงินจากส่ือต่างๆ เท่ากบั 0.904 
สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย 

 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้ภาระหน้ีสิน 
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม 
อิทธิพลครอบครัว และการเปิดรับขอ้มูลข่าวสาร 

3. สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นการ

ออมเงินของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีความแตกต่างทางดา้นอายุ สถานภาพ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้และภาระหน้ีสิน ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้ิจยั



จะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหว่าง

กลุ่มใด โดยวธีิ Least Singnificant Difference (LSD) 

4. ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) 

เพื่อวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมเงิน อิทธิพลครอบครัว 

การเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากประเภทส่ือกับการออมเงินของกลุ่มคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

สรุปอภิปราย  

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี สถานภาพโสด การศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนวยัท างานพนักงานเอกชน มีรายไดต้  ่าเฉล่ียต่อเดือนอยู่ท่ี 
20,001 – 30,000 บาท โดยรวมมีภาระหน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 5,001 – 10,000 บาท  

2. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเป็นบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆในสถาบัน
การเงิน มีวตัถุประสงคใ์นการออมเพื่อไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน โดยมีอิทธิพลครอบครัวในการออม คือ 
ตนเอง และจะไดรั้บข่าวสารการออมจากส่ือประเภทเวบ็ไซตข์องธนาคาร 

3. กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และเม่ือ

พิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินระดบัมาก ในดา้นพฤติกรรม

การออมและรูปแบบการออม มีค่าเฉล่ียมากสุด รองลงมาคือดา้นอิทธิพลครอบครัว ส่วนดา้นอ่ืน ๆ 

กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินอยู่ในระดบันอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นประเภทส่ือการเปิดรับ

ข่าวสารการออม เม่ือพิจารณาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของกลุ่มคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครในรายละเอียดแต่ละดา้นดงัน้ี 

ดา้นพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้

พบว่า มีการควบคุมค่าใชจ่้ายใหน้อ้ยกว่ารายได ้มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการกนัรายไดไ้ป

เกบ็สะสมไวเ้ป็นเงินออมทุกๆเดือน น าเงินออมไปฝากไวก้บัสถาบนัทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือได ้น า

เงินออมไปฝากไวก้บัสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอตัราผลตอบแทนท่ีแน่นอน น าเงินออมไปฝากไวก้บั



สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีความเส่ียงน้อย  มีค่าเฉล่ียปานกลาง ออมเงินก็ต่อเม่ือเงินออมจะตอ้งมี

มูลค่าเพิ่มข้ึนจากเดิมในอนาคต  และเกบ็เงินท่ีเหลือจากการใชจ่้ายประจ าวนัไวเ้ป็นเงินออม  

 ดา้นท่ีมีต่ออิทธิพลครอบครัวอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า สมาชิกใน

ครอบครัวมีส่วนส าคญัในการวางแผนการออมเงินของท่าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ สมาชิก

ในครอบครัวมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการออมเงินของท่าน สมาชิกในครอบครัวเป็นแบบอยา่ง

ในเร่ืองการออมเงินของท่าน ท่านมีวิธีการออมเงินเหมือนสมาชิกในครอบครัว ท่านรับฟังความ

คิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวเร่ืองการออมท่ีเหมาะสม  มีค่าเฉล่ียปานกลาง และท่านจะปรึกษา
ครอบครัวก่อนน าเงินออมไปใช ้ 

ดา้นการเปิดรับข่าวสารจากส่ือประเภทต่างๆอยู่ในระดบันอ้ย และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ดา้นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เน็ต เช่น เวบ็ไซตธ์นาคาร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นส่ือมวลชน โทรทศัน์ มีค่าเฉล่ียปานกลาง ดา้นส่ือเฉพาะกิจ ป้ายโฆษณากลางแจง้ โปสเตอร์  
แผ่นพบั/โบชวัร์ ดา้นส่ือบุคคล จากคนรู้จกั ดา้นส่ือบุคคล จากพนกังานธนาคาร ดา้นส่ือเฉพาะกิจ 
งานมหกรรมทางการเงิน ด้านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โทรศพัท์มือถือ ด้านส่ือมวลชน หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร/วารสาร วทิย ุและดา้นส่ือเฉพาะกิจ จดหมายทางตรง มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 
 1. ควรมีการศึกษาเชิงลึกในรูปแบบการออมเงินและการวางแผนทางการเงินในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อใชใ้นการตดัสินใจการออมเงินและการลงทุนทางการเงินท่ีเป็นประโยชนสู์งข้ึน  
 2. ควรมีการศึกษาการเสริมสร้างวนิยัการออม เพื่อเป็นการคน้หารูปแบบการเสริมสร้างวนิยั

การออมท่ีเหมาะสมส าหรับกลุ่มคนวยัท างาน  

 3. ควรเพิ่มเติมการรับรู้ข่าวสาร ความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการวางแผนทางการเงินมีอิทธิพล

ต่อการวางแผนการออมของกลุ่มคนวยัท างานอยา่งไร เพื่อใหก้ลุ่มคนวยัท างานมีความเขา้ใจในเร่ือง

การวางแผนทางการเงินเพื่อท าใหก้ารวางแผนการออมเงินมีประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคตต่อไป 



 4. ควรมีการเพิ่มค าถามในแบบสอบถามมากข้ึน เช่น เป้าหมายหลกัของการออมเงินของ
ท่านคืออะไร ท่านมีการออมเงินคร้ังแรกเม่ือใด หรือจะเป็นค าถามในปัจจยัดา้นของความเส่ียง เพื่อ
ไดเ้ปรียบเทียบผลกระทบท่ีจะส่งผลกบัตวัแปรอ่ืนๆต่อไป ทั้งน้ีอาจใหผ้ลการศึกษาวจิยัชดัเจนยิง่ข้ึน 
 5. ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆทางดา้นความเส่ียงท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคน
วยัท างานกลุ่มน้ีดว้ย 
ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการวางแผนการออมเงินของกลุ่มคนวยัท างานในเขตพื้นท่ีอ่ืน ซ่ึง

อาจมีความแตกต่างเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึกครบถว้น และสามารถน าขอ้มูลน้ีไปใชป้ระโยชน์ต่อ
การก าหนดแนวทางในการวางแผนการออมเงินต่อไป  

 2.ควรศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจของกลุ่มคนวยัท างานในดา้นการออม เพื่อดูว่า
กลุ่มคนวยัท างานมีความพึงพอใจดา้นไหนบา้งและไม่พึงพอใจดา้นไหนบา้งจะไดท้ าการปรับปรุง
แกไ้ขใหเ้กิดความพึงพอใจท่ีจะวางแผนการออมเงินต่อไป 
 3. การศึกษาพฤติกรรมของการใชจ่้ายของกลุ่มคนวยัท างานกลุ่มน้ีดว้ย วา่มีพฤติกรรมการใช้
จ่ายเป็นอยา่งไร และมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมท่ีไดท้ าการศึกษาไวใ้นคร้ังน้ีหรือไม่ เพื่อ
จะไดน้ าไปเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาในการวางแผนการออมไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 4. ควรศึกษาถึงรูปแบบของการออมและการลงทุนรูปแบบท่ีมีความเส่ียงเพิ่มข้ึน เพื่อดูว่า

กลุ่มคนวยัท างานจะมีพฤติกรรมการออมรูปแบบใดมากกว่ากนัจะไดว้างแผนทางการเงินไดถู้กตอ้ง

และตรงตามความตอ้งการของกลุ่มคนวยัท างานกลุ่มน้ี 

 5. ควรศึกษาถึงปัญหาของการออม เช่น สาเหตุท่ีไม่ได้มีการวางแผนในการออมเงินท่ี

แน่นอนเกิดมาจากสาเหตุใด เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นแนวทางในการวางแผนและกระตุน้การออม
เงินต่อไป 

 

 

 



บรรณานุกรม 

ปรารถนา  เหล่าคนดี. (2558). การศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวยัท างาน. (คน้ควา้อิสระ). 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

มรกต  ฉายทองค า. (2558). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร. (คน้ควา้อิสระ). มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

มุกดา  โควหกุล. (2558). การจดัการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร. (คน้ควา้อิสระ). มหาวทิยาลยัรังสิต 

กลุฐกาน  ตั้งทิวาพร. (2555). ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคลวยัท างาน.(คน้ควา้อิสระ). 

มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

ไกรวิชญ์  ประชุมพนัธ์. (2561). ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของผูบ้ริโภคเพื่อใช้จ่ายใน

อนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. (คน้ควา้อิสระ). มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

กิจติพร  สิทธิพนัธุ์. (2552). ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน

ในกรุงเทพมหานคร. (คน้ควา้อิสระ). มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

จนัทร์เพญ็ บุญฉาย. (2552). การจดัการการเงินส่วนบุคคล: กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร. (คน้ควา้อิสระ). มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

MoneyHub All Rights Reserved. (2560). สืบคน้จาก https://moneyhub.in.th/article/ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ. ผลการส ารวจภาวะการท างานของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร. 
สืบคน้จาก http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/home.aspx 
เงินทองตอ้งใส่ใจ : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2560). สืบคน้จาก 
https://www.set.or.th/set/setbook/setBooks.do?setBooksId=3  

https://moneyhub.in.th/article/
http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/home.aspx
https://www.set.or.th/set/setbook/setBooks.do?setBooksId=3

