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บทคดัย่อ 

 การวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนออมเงินของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทัเอกชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการวางแผนออมเงินของพนกังานบริษทัเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  3) เพื่อศึกษาระดบัความติดเห็นต่อการตดัสินใจในการวางแผนการออมเงินของพนกังาน
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 4)  เพื่อศึกษาการตดัสินใจวางแผนการออมเงิน จาํแนกตาม ลกัษณะ
ประชาการศาสตร์ของพนกังาน เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 5)  เพื่อศึกษาอิทธิผลของการวางแผนการออม
เงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจวางแผนการออมเงินของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวจิยั คือ ประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน จาํนวน 400 คน ดว้ยวธีิการสาํรวจ (Survey 
Research Method) ใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และส่วนการทดสอบสมมุติฐานนั้นใช้
การพิสูจน์ความแตกต่างแบบ T-test, ANOVA และวเิคราะห์การถดถอยดว้ยสถิติ Multiple Linear Regression 
Analysis ผลการวจิยั พบวา่ ประชาชนท่ีมี เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อายกุารทาํงาน และรายไดต่้างกนัมีการ
วางแผนออมเงินของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการออมไดแ้ก่ รายได ้ค่าใชจ่้าย การออม และภาระหน้ีสิน มีผลต่อการวางแผนการออมเงินของพนกังาน
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 
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 Abstract 

 This research FACTORS INFLUENCING SAVING PLANNING OF PERSONAL IN 

PRIVATE COMPANIES IN BANGKOK aims 1) study the demographic characteristics of private company 

employees in Bangkok 2) study the level of opinion towards saving plan of private company employees in 

Bangkok 3) study the level of opinion on the decision in planning the savings of private company employees 

in the area 4) study the decision to plan the savings according to the demographic characteristics of the 

employees Private in Bangkok 5) study the influence of money saving planning that affects the decision 

making of saving plan of private employees in Bangkok.  The sample used in this study was 400 people in 

Bangkok. The Survey Research Method used questionnaire an instrument to collect data. The statistics used 

for data analysis are frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis tests were t-test 

(Independent Sample), F-test (One way ANOVA), and regression analysis. Multiple Linear Regression 

Analysis. The results showed that people with different gender, age, education, status, working age and 

income had different savings plans of private company employees in Bangkok. At the significant level 0.05 

Factors that affect savings include income, expenses, savings and liabilities. Affecting the savings planning of 

private company employees in Bangkok At a significant level of 0.05 

Keywords: Saving, Money Saving, Factors affecting saving 

บทน า 

 การออมถือวา่เป็นการวางแผนทางการเงินท่ีทาํใหป้ระชาชนรู้สึกถึงความมัน่คงทางการเงินใน

อนาคต ส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวติท่ีดีของบุคคล ดงันั้นจะใหชี้วติมีความสุขในบั้นปลายชีวติไดน้ั้น ตอ้งเก็บเงิน

ไวใ้ชจ่้าย ในยามจาํเป็นในช่วงเวลาท่ีคนเรายงัมีงานประจาํหรือยงัสามารถทาํงานได ้เราอาจจะไม่ไดใ้ห้

ความสาํคญัต่อ การออมและการวางแผนการออมในอนาคต แต่อนาคตเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน หากเม่ือถึงวนัท่ีไม่มี

งานทาํหรือ ไม่สามารถทาํงานไดซ่ึ้งอาจจะเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ การถูกเลิกจา้งเน่ืองจากปัญหาทางเศรษฐกิจ

ตกตํ่า รายได ้ประจาํท่ีเคยไดรั้บก็จะหายไปในขณะท่ีรายจ่ายในการดาํรงชีวิตยงัมีอยูร่วมไปถึงรายจ่ายในการ

รักษาพยาบาล ในยามเจบ็ป่วยในวนัขา้งหนา้ และรายจ่ายอ่ืน ๆ ในอนาคต 



 การใหค้วามสาํคญักบัการออมรวมถึงการวางแผนการออมท่ีดีจะช่วยสร้างหลกัประกนัท่ีมัน่คง

สาํหรับ ชีวติในอนาคต เงินออมเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีจะทาํใหเ้ป้าหมายท่ีบุคคลกาํหนดไวบ้รรลุวตัถุประสงค ์เช่น 

กาํหนด ไวว้า่ในสามปีขา้งหนา้จะมีรถ มีบา้นหรือมีคอนโด เป็นของตนเอง เงินออมจะเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งมาก

ท่ีจะ ช่วยใหเ้ป้าหมายในอนาคตของชีวิตเป็นจริงข้ึนมาได ้นอกจากน้ีเงินออมยงัใชแ้กปั้ญหาในยามจาํเป็น เช่น  

ใชเ้ป็นเงินเก็บในวยัเกษียณอาย ุวยัชรา หรือเก็บเป็นค่ารักษาพยาบาลเม่ือเจบ็ป่วยในอนาคต เป็นตน้  

 สาํนกังานสถิติแห่งชาติ ไดไ้ดด้าํเนินการสาํรวจไปพร้อมกบัการสาํรวจภาวะเศรษฐกิจและ

สังคมของครัวเรือน โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน ก.ค. - ก.ย. 2561 ซ่ึงสรุปผลการการสาํรวจท่ีสาํคญั 

ดงัน้ี 1. ลกัษณะทัว่ไปของครัวเรือน จากผลการสาํรวจครัวเรือนทัว่ประเทศประมาณ 21.6 ลา้นครัวเรือน ซ่ึงเป็น

ครัวเรือนในเขตเทศบาล จาํนวน 10.1 ลา้นครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.6 และเป็นครัวเรือนนอกเขต

เทศบาลจาํนวน 11.5 ลา้น ครัวเรือน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.4 โดยพบวา่หวัหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศ

ชายมากกวา่เพศหญิง ทั้งน้ี เป็นเพศชายร้อยละ 61.8 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 38.2 สะทอ้นลกัษณะโครงสร้าง

ครัวเรือนไทยท่ีส่วนใหญ่ให้ ผูช้ายเป็นหวัหนา้ครัวเรือน จากครัวเรือนทัว่ประเทศประมาณ 21.6 ลา้นครัวเรือน 

พบวา่มีครัวเรือนท่ีมีการออมเงิน 15.7 ลา้น ครัวเรือน หรือร้อยละ 72.9 และอีก 5.8 ลา้นครัวเรือนหรือร้อยละ 

27.1 ไม่มีเงินออม เม่ือพิจารณาวธีิการจดัสรรเงินออมของครัวเรือนท่ีแตกต่างกนั โดยครัวเรือนจะนาํเงินท่ีไดไ้ป

จบัจ่าย ใชส้อยก่อน เม่ือเหลือจากการใชจ่้ายแลว้จึงจะเก็บออมร้อยละ 38.9 ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีแบ่งส่วนของ 

เงินออมไวก่้อนท่ีจะนาํเงินไปจบัจ่ายใชส้อยคือร้อยละ 22.6 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในกลุ่มท่ีมีการวางแผนเก็บออม อยา่ง

จริงจงัค่อนขา้งนอ้ยกวา่กลุ่มอ่ืน ในขณะท่ีหลายครัวเรือนยงัคงมีความไม่แน่นอนในการจดัสรรเงิน ออมถึงร้อย

ละ 38.5 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการนาํเงินท่ีไดไ้ปจบัจ่ายใชส้อยก่อน เม่ือเหลือจากการใชจ่้ายจึงจะเก็บ ออม เป็นท่ีน่า

สังเกตไดว้า่ ครัวเรือนยงัมีความกงัวลกบัการท่ีจะเก็บออมอาจจะเกิดจากหลายๆ ปัจจยั เช่น ปัญหาค่าครองชีพท่ี

สูงข้ึน หรืออาชีพยงัไม่มีความมัน่คงพอท่ีจะวางแผนการออม  

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการวางแผนออมเงินของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.เพื่อศึกษาระดบัความติดเห็นต่อการตดัสินใจในการวางแผนการออมเงินของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต     



   กรุงเทพมหานคร 
4.เพื่อศึกษาการตดัสินใจวางแผนการออมเงินจาํแนกตามลกัษณะประชาการศาสตร์ของพนกังานเอกชนในเขต  
   กรุงเทพมหานคร 
5.เพื่อศึกษาอิทธิผลของการวางแผนการออมเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจวางแผนการออมเงินของพนกังานเอกชน   
   ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สมมุติฐานของการวจิัย 

 สมมติฐานการวิจยั จากกรอบแนวคิดในการวจิยั จึงตั้งสมมติฐานการวจิยัของงานวจิยัน้ี ไว ้2 
สมมติฐาน ตามกรอบแนวคิด ดงัน้ี สมมติฐาน1 ดา้นประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุระดบักรศึกษา 
สถานภาพ อายกุารทาํงาน และรายไดท่ี้ส่งผลต่อการตดัสินใจออมเงินของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร สมมติฐานท่ี 2 อิทธิพลท่ีมีผลต่อการวางแผนการออมเงิน ประกอบไปดว้ย ปัจจยัดา้นรายได ้
ค่าใชจ่้าย การออม และดา้นภาระหน้ีสินท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออมพนกังานบริษทัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครเงิน 

 

ขอบเขตการวจิัย  

 1. ขอบเขตประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีอยูใ่นวยั

ทาํงานจากผลสาํรวจจาํนวนประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน (15ปี ข้ึนไป) ของผูท่ี้มีงานทาํ

ในทุกสายอาชีพ ณ ธนัวาคม 2561 พบปะชากรท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน จาํนวน 37,865 คน (หน่วย: พนัคน) กลุ่ม

ตวัอยา่งคือ ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน 400 คน 

 2. กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ประชากรจงัหวดักรุงเทพมหานครท่ีอยูใ่นวยัทาํงาน จาํนวน 

400 คน ในการกาํหนดขนาด กลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชห้ลกัการคาํนวณใชสู้ตรของ Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 

2559, หนา้ 184) ระยะเวลาท่ีศึกษา มีนาคม พ.ศ. 2562 – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 3.ตวัแปรท่ีศึกษา 

 3.1 ลกัษณะส่วนบุคลศึกษาโดยเฉพาะ 

  3.1.1 เพศ 

  3.1.2 อาย ุ



  3.1.3 สถานภาพ 

  3.1.4 รายได ้

  3.1.5 อายงุาน 

  3.1.6 รายได ้

 3.2 จาํนวนเงินออม   

  รูปแบบการออม จะแบบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะไดแ้ก่ 

 3.2.1 ช่องทางในการออมเงิน ประกอบดว้ย 

  1) เงินฝากออมทรัพย/์เงินฝากประจาํ 

  2) หุน้สหกรณ์ออมทรัพย ์

  3) ตัว๋เงิน/พนัธบตัร/หุน้กู/้ตราสารหน้ีต่างๆ 

  4) กองทุนรวมLMF/RMF, กองทุนรวมอ่ืนๆ 

  5) หุน้สามญั/หุน้บุริมสิทธ์ 

  6) ประกนัชีวติแบบออมทรัพย ์

 3.2.2 การออมในรูปแบบสินทรัพย ์(ท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน) เช่น การลงทุนในกองทุน 

อสังหาริมทรัพย ์การซ้ืออสังหาริมทรัพย ์ทองคาํ เคร่ืองประดบั รถยนตห์รือสินทรัพยอ่ื์นๆ 

 3.3 วตัถุประสงคใ์นการออม 

 1) เพื่อใชไ้วย้ามเกษียณ 

 2) เพื่อใชจ่้ายยามฉุกเฉิน 

 3) เพื่อการลงทุน 

 4) เพื่อนเป็นทุนการศึกษาบุตรหลาน 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใชแ้บบสอบถาม  ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
คาํถามปลายปิด (closed-ended question) และคาํถามปลายเปิด (open-ended question) ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ 
ดงัต่อไปน้ี 

 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แบบใหเ้ลือกตอบจาํนวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อายงุาน รายได ้ ซ่ึงเป็นคาํถามแบบปลายปิด  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัดา้นพฤติกรรมการออม  แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ  
 1) วตัถุประสงคก์ารออม  
 2) จาํนวนเงินท่ีออมต่อเดือน  
 3) ช่องทางในการออมเงิน  

1.ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 เพศ 
 อาย ุ
 ระดบัการศึกษา 
 สถานภาพการสมรส 
 รายได ้
 อายกุารทาํงาน 

  

2. อิทธิผลท่ีมีผลต่อการวางแผนออมเงิน 

 ปัจจยัด้านรายได้ 

 ปัจจยัด้านคา่ใช้จา่ย 

 ปัจจยัด้านการออม 

 ปัจจยัด้านภาระหนีส้นิ 
 

การตดัสนิใจออมเงิน 



 4) ระยะเวลาในการออมเงิน 
 5) จาํนวนเงินออมท่ีมีในปัจจุบนั 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจวางแผนการออมเงิน โดย
เน้ือหาแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 

1) ดา้นรายได ้
2) ดา้นค่าใชจ่้าย 
3) ดา้นการออม 
4) ดา้นภาระหน้ีสิน 

 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั การตดัสินใจออมเงิน โดยมีเน้ือหา 2 ขอ้ ไดแ้ก่ 

ในอนาคตขา้งหนา้หากท่านมีเงินเหลือ ท่านคิดท่ีจะวางแผนในการออมหรือไม่ และ ท่านจะวางแผนออมเงินเพื่อ

การเกษียณอายขุองท่านหรือไม่ 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจิัย  

 ผูว้จิยัจะใชก้ารทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง (independent sample t 
test) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชายและหญิงในการวางแผนการออมเงินของกลุ่มคนวยัทาํงาน
บริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ผูว้จิยัจะใชส้ถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นการวาง
แผนการออมเงิน ท่ีมีความแตกต่างทางดา้น เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายได ้อายงุาน ซ่ึงในกรณีท่ีมี
ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญั ผูว้จิยัจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวเิคราะห์   ความ
แตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test for all possible comparisons) 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 5 ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนออมเงิน
ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผูว้จิยัจะใชก้ารวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สนั (Pearson’s product moment correlation 
coefficient) เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนออมเงินของพนกังานบริษทัเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
เกณฑก์ารแปลความหมายมีดงัน้ี (คณะกรรมการวิจยัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง, 2552, หนา้ 47) 

 



 
 

1.00          หมายความวา่  มีการวางแผนออมเงินในอนาคตมากท่ีสุด 
.80-.99    หมายความวา่ มีการวางแผนออมเงินในอนาคตมาก 
.60-.79    หมายความวา่  มีการวางแผนออมเงินในอนาคตค่อนมาก 
.40-.59    หมายความวา่  มีการวางแผนออมเงินในอนาคตปานกลาง 
.20-.39    หมายความวา่  มีการวางแผนออมเงินในอนาคตนอ้ย 
.00-.19     หมายความวา่  ไม่มีการวางแผนออมเงินในอนาคต 

 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อการวางแผนออมเงินของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถนาํมาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

 1.ลกัษณะประชาการทัว่ไปของจงัหวดักรุงเทพมหานคร จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีผลต่อการ

วางแผนออมเงินของพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา่ เพศ อาย ุการศึกษา สถานภาพ อายกุาร

ทาํงาน และรายได ้ของประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั ส่งผลใหป้ระชากรในกรุงเทพมหานครมี

พฤติกรรมการวางแผนการออมแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั สุริยาพร จนัทร์เจริญ (2555) ไดศึ้กษา เร่ือง การออม

เงินของแรงงานวยัก่อนสูงอายแุละวยัสูงอายทุาํงานในระบบและนอกระบบ พบวา่ ลกัษณะประชากรทางสังคม 

กลุ่มแรงงานในระบบเพศชายวยัก่อนสูงอายมีุสัดส่วนไม่ออมมากกวา่เพศหญิง แต่ในวยัสูงอายเุพศหญิงมี

สัดส่วนไม่ออมมากกวา่เพศชายซ่ึงต่างจากแรงงานนอกระบบทั้งวยัสูงอายแุละวยัสูงอายเุพศหญิงมีสัดส่วนไม่

ออมมากกวา่เพศชาย ดา้นการศึกษาแรงงานในระบบท่ีมีการศึกษาระดบัประถมศึกษาหรือตํ่ากวา่จะไม่มีเงินออม 

แต่แรงงานนอกระบบแมจ้บการศึกษาสูงกวา่มธัยมศึกษาแต่ส่วนใหญ่กลบัไม่มีเงินออม ดา้นสถานภาพการ

สมรส แรงงานในระบบท่ีมีสถานภาพสมรสจะไม่มีเงินออม แต่แรงงานนอกระบบท่ีมีสภาพโสดส่วนใหญ่จะไม่

มีเงินออม 

 2. พฤติกรรมการออม จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานคร ในส่วนของจาํนวนเงินออม พบวา่ ปัจจยัท่ีผลต่อการออมเงินของผูบ้ริโภค ดา้นการออม

และดา้นค่าใชจ่้าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจออมเงินของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  



อาจเน่ืองมาจาก ดา้นการออมเงินและดา้นค่าใชจ่้าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเพื่อใชจ่้ายในอนาคต 

อยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจาก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้

ให ้ความสาํคญัดา้นรายได ้และดา้นค่าใชจ่้ายเป็นหลกัสาํคญัในการดาํเนินชีวติ โดยในภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าใน

ขณะน้ีประชาชนก็จะมีการบริหารรายรับและรายจ่ายใหมี้ความรัดกุม และสมดุลมากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผล

การศึกษาของ มุกดา โควหกุล (2558) ท่ีไดท้าํการวจิยัเร่ือง การจดัการการเงินส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายได ้มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมทุกดา้น ยกเวน้ ดา้นอาย ุสถานภาพ และรายจ่ายท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบั 

พฤติกรรมการออมดา้นสัดส่วนเงินออมและผูมี้ส่วนตดัสินใจในการออม ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้

ความสาํคญัต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของผูบ้ริโภคในทุกดา้น ดา้นรายได ้และดา้นภาระหน้ีสิน มากท่ีสุด ทั้งน้ี

เป็นผลเน่ืองจาก  ปัจจยัดา้นรายได ้และดา้นค่าใชจ่้าย มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมเพื่อใชจ่้ายในอนาคต 

อยา่ง มีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจาก ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้

ให ้ความสาํคญัดา้นรายได ้และดา้นค่าใชจ่้ายเป็นหลกัสาํคญัในการดาํเนินชีวติ โดยในภาวะเศรษฐกิจท่ีตกตํ่าใน

ขณะน้ีประชาชนก็จะมีการบริหารรายรับและรายจ่ายใหมี้ความรัดกุม และสมดุลมากยิง่ข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผล

การศึกษา พรทิพย ์วงษว์านิช (2554) ท่ีไดท้าํการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการออมและการกูย้มืของสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย ์พนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํกดั ผลการศึกษาพบวา่ รายไดร้วมต่อเดือนของพนกังานการไฟฟ้า

ส่วน ภูมิภาค จาํกดั มีความสัมพนัธ์กบัการสะสมทุนเรือนหุน้กบัสหกรณ์ รายไดร้วมต่อเดือนมีความสัมพนัธ์กบั

การ วางแผนทางการเงิน และรายไดร้วมต่อเดือน มีความสัมพนัธ์กบัรูปแบบการกูย้มืเงินกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์

และ ยงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ ศิริอรุณ อนนัตวิรุฬห์ (2550) ท่ีไดท้าํการวจิยัเร่ือง พฤติกรรมการออมเพื่อ 

การเตรียมเกษียณอายขุองลูกจา้งสถานประกอบการเอกชนขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 

ปัจจยัดา้นเงินเดือนหรือค่าจา้ง ค่าล่วงเวลา โบนสั และรายไดอ่ื้น ๆ มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการออม ใน

รูปสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องสูง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 

 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการท าวจิัย 

 จากการวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการวางแผนออมเงิน: กรณีศึกษาพนกังานบริษทัเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 



  1.จากผลการศึกษาดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ทาํใหท้ราบวา่ บุคคลวยัทาํงานพี่เป็น

พนกังานบริษทัเอกชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-30 ปี มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รายไดส่้วน

บุคคลเฉล่ียต่อเดือน มากวา่ 10,000 บาท ดงันั้นกลุ่มบุคคลกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดค้่อนขา้งสูง ดงันั้นทาง

ธนาคารหรือสถาบนัการเงินควรเพิ่มอตัราผลตอบแทนหรือส่งเสริมการออมเพื่อจูงใจใหค้นกลุ่มน้ีหนัมาสนใจ

การออมเงิน  

 2.ผลการศึกษาดา้นปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการวางแผนออมเงินของพนกังายบริษทัเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่ เหตุผลในการออมเงินเพิ่มข้ึน พบวา่ปัจจยัดา้นรายไดมี้ผลต่อการออมเงินมากท่ีสุด 

ดงันั้นองคก์ร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรสนบัสนุนให้ประชาชน มีอาชีพท่ีดีและมีรายไดห้รือผลตอบแทน

จากหลายช่องทางและสมดุลกบัรายจ่ายในปัจจุบนั 

 

ขอ้เสนอแนะเพื่อทาํวจิยัคร้ังต่อไป  
 1. การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงลึกในคร้ังต่อไปจึงควรมีการ

ศึกษาวจิยัในเชิงปริมาณเพื่อใหท้ราบผลในมุมมองท่ีหลากหลาย  

 2. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาผูค้นในช่วงวยัอ่ืน เช่น วยัทาํงานท่ีกาํลงัมีเงินมาก

จากการทาํงานในปัจจุบนั เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลของรูปแบบการออมท่ีเป็นปัจจุบนัและปัจจยัต่างๆท่ีเปล่ียนไปตามยคุ

สมยัท่ีส่งผลต่อการออม  

 3. ในการศึกษาคร้ังต่อไป ผูว้ิจยัควรศึกษาเร่ืองความสัมพนัธ์และความเส่ียงท่ีมีผลต่อการออม

ท่ีแต่ละบุคคลจะรับความเส่ียงไดไ้ม่เท่ากนั ซ่ึงเป็นปัจจยัสาํคญัท่ีทาํใหก้ารออมมีประสิทธิภาพ  
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