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บทคดัย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการออมเงินของคนวยัท างานในเขต 

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 

400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน, Independent Sample t-test, One-way 

ANOVA และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) 

ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น  

เพศหญิง มีอาย ุ26-33 ปี สถานภาพสมรสโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี เป็นพนกังาน

บริษทัเอกชน และมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000 บาท   

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุมีการ 

ออมเงินไม่แตกต่างกนั ส่วนสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั มีการออมเงินแตกต่างกนั ส่วนรูปแบบการด าเนินชีวติในช่วงบั้นปลายมีผลต่อการ

ออมเงินของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร รูปแบบการด าเนินชีวติด าเนินชีวติในช่วงบั้น

ปลาย สามารถท านายการออมเงินของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติโดยคนวยัท างานในเขตกรุงเทพส่วนใหญ่ตอ้งการความมัน่คงในชีวติ รองลงมาคือคน

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครอยูบ่นพื้นฐานของเหตุผลและความยติุธรรมกบัสมาชิกใน

ครอบครัว 
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Abstract 

 This research is to study saving of working age people in Bangkok. Samples  

are working age people in Bangkok comprising 400 samples. Questionnaires are used as an 

instrument to collect data. Statistical analysis includes Percentage, Arithmetic Mean, Standard 

Deviation, Independent Sample t-test, One-way ANOVA and Multiple Regression analysis. 

It was found out that working age people in Bangkok mostly were females  

from 26 to 33, single for marital status, bachelor degree graduates, employed by private 

companies and having salary from 20,001to 30,000 baht. 

The hypothesis tested results found demographic characteristics: gender, age  

has no different savings. The marital status, vocational education level, and the different 

average monthly income. There are different money savings. Lifestyle patterns in the end of 

the day have an effect on saving money for people working in Bangkok. Lifestyle in the late 

morning can predict savings of the working age people in Bangkok. It has been statistically 

significant by people working in Bangkok, most of the need for security in life. Working age 

people working in Bangkok is based on a reason and fairness with family members.  

 

ค าส าคญั : Life Style in retirement age, Money Savings 

 

 



ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

หากจะพูดถึงวถีิชีวติของคนไทยในสมยัปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนแปลงไปอยา่งมากหากเทียบ
กบัอดีตในช่วงเกือบศตวรรษท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่ คนไทยมีชีวติท่ียนืยาวข้ึนเน่ืองจากหนัมาใส่
ใจสุขภาพกนัมากข้ึน รวมไปถึงสถานการณ์การวางแผนทางการเงินของประเทศไทยตอนน้ี เช่ือ
วา่เป็นเร่ืองท่ีเราควรตอ้งหนัมาใหค้วามสนใจมากข้ึน แต่ส่ิงท่ีท าใหป้ระเทศไทยเรามีโอกาสพบ
เจอกบัวกิฤตการออมเงินไดง่้ายกเ็พราะหากวา่ แผนการออมเงินภาคบงัคบั ของไทยยงัใชไ้ม่
ไดผ้ลเพราะวา่ถา้เราอยากมีเงินเกบ็ แผนการออมเงินภาคบงัคบัจะเป็นการออมเงินท่ีดีท่ีสุด และ
เป็นวธีิการเกบ็เงินใหอ้ยูท่ี่ไดผ้ลมากท่ีสุด แต่ในประเทศไทยเรามีเพียง ประกนัสังคม, กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ท่ีเป็นแหล่งเงินออมเกษียณยาม
เกษียณหลกัๆเท่านั้น  หากเทียบกบัต่างประเทศอยา่ง 401K ของอเมริกา หรือ CPF ของสิงคโ์ปร์ 
ซ่ึงดีกวา่เราค่อนขา้งมาก  

 ส าหรับแผนการออมเงินภาคบงัคบั ของประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ

เท่าท่ีควรและหากใครมีโอกาสไดน้ัง่ปรึกษากบัท่ีปรึกษาทางการเงิน  ท่ีปรึกษาทางการเงินทุก

คนจะแนะน าใหเ้ราหนัมาออมเงินเพิ่มกนัทั้งนั้น  ท่ีเป็นแบบนั้นเพราะวา่ จ  านวนเงินท่ีไดรั้บจาก

การออมเงินภาคบงัคบัมนัไม่พอจริง ๆ และถา้เราอยากมีเงินเกบ็ อยากหาวธีิการเกบ็เงินใหไ้ด้

จริง ๆ และจดัเกบ็อยา่งเป็นระบบอยา่งต่อเน่ือง  ตอ้งเร่ิมท่ีวา่เราใหค้วามส าคญัของการวางแผน

การเงินหรือการเกบ็เงินนั้นมากแค่ไหน และในอนาคตหากเราตอ้งการใชเ้งินกอ้นนั้นเท่าไหร่ 

เม่ือไหร่ เพื่ออะไร และเม่ือไหร่กต็ามท่ีเรารู้ค  าตอบเหล่านั้น เรากจ็ะสามารถหาวธีิท่ีเกบ็เงินให้

อยูไ่ดอ้ยา่งสบายๆ ส่ิงท่ีส าคญัอีกอยา่งหน่ึง คือ เวลาท่ีเราวางแผนทางดา้นการเงิน เป้าหมายใน

ชีวติไม่ไดมี้เพียงเร่ืองเกษียณอยา่งเดียวเท่านั้น ในความเป็นจริงยงัมีเร่ืองของ ค่าเล่าเรียนบุตร 

วางแผนเร่ืองการประกนัภยั ประกนัชีวติ วางแผนเร่ืองเงินฝากประจ า เงินฝากออมทรัพย ์

วางแผนเร่ืองทองค า วางแผนเร่ืองการลงทุนในอาชีพเสริม วางแผนเร่ืองการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย ์(บา้น ท่ีดิน ฯลฯ) วางแผนเร่ืองยานพาหนะ รวมถึงการบริหารความเส่ียงต่าง ๆ 

เพื่อใชใ้นยามฉุกเฉิน ถา้เราสอบตกแค่เร่ืองเกษียณอายเุพียงอยา่งเดียว น่าเป็นห่วงวา่เวลาท่ีเรา

เกิดอะไรท่ีไม่คาดฝันเราอาจจะไม่สามารถรับมือกบัปัญหานั้นไดเ้ลย ถา้เราเตรียมพร้อมรับมือ

กบัสถานการณ์ท่ีแยท่ี่สุดได ้เราจะไม่มีวนัท่ีจะประสบกบัวกิฤตการเงินในชีวิตเลย   

https://finance.rabbit.co.th/blog/provident-fund/
https://finance.rabbit.co.th/blog/provident-fund/
http://www.fpo.go.th/FPO/index2.php?mod=Content&file=contentview&contentID=CNT0000714&categoryID=CAT0000101


 ในหลวง รัชกาลท่ี 9 ตน้แบบของ “พระมหากษตัริยน์กัออม” ทรงแสดงใหเ้ห็นถึงความ

ประหยดั เรียบง่าย และพอเพียง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีพสกนิกรชาวไทยสามารถนอ้มน าแนวคิดมาปฏิบติั

ตาม พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นแรงบนัดาลใจของพสกนิกร

ชาวไทย ในหลาย ๆ เร่ือง และหน่ึงในส่ิงท่ีทุกคนใหก้ารยกยอ่งพระองคเ์ป็นตน้แบบ กคื็อ การ

เป็น "พระมหากษตัริยน์กัออม" ซ่ึงเป็นพระราชจริยวตัรท่ีพระองคท์รงปฏิบติัใหเ้ห็นเป็น

แบบอยา่งเป็นประจ าเสมอมา โดยเป็นแนวคิดง่าย ๆ ท่ีทุกคนน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้เพื่อใหเ้กิด

ประโยชนต่์อตนเองและครอบครัว ดงัพระราชด ารัสท่ีวา่ “การประหยดัอดออม เป็นรากฐานใน

การสร้างตวั สร้างฐานะบุคคล ตลอดจนความเจริญมัน่คงของสังคมและชาติบา้นเมือง” พระราช

ด ารัส เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2559 7 แนวคิดวธีิการออม ตามแบบอยา่งในหลวง รัชกาลท่ี 9 

มาฝากเพื่อใหทุ้กคนน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั  

1. สมเดจ็ยา่ผูป้ลูกฝังเร่ืองการออม พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงไดรั้บการปลูกฝังเร่ืองการออมเงินจากสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเดจ็ยา่ 

ตั้งแต่คร้ังยงัทรงพระเยาว ์โดยทรงไดรั้บเงินค่าขนมเป็นรายสัปดาห์ เพื่อเป็นการสอนใหรู้้จกั

จดัสรรเงินไวใ้ช ้และเม่ืออยากไดอ้ะไรกใ็หเ้กบ็เงินซ้ือดว้ยพระองคเ์อง เพราะสมเดจ็ยา่ จะไม่

ทรงซ้ือของขวญัใหพ้ร ่าเพร่ือ โดยจะซ้ือใหเ้พียงปีละ 2 คร้ังเท่านั้น เฉพาะในวนัปีใหม่และวนั

เกิด    

2. ฝากเงินกบัธนาคารอยา่งเป็นประจ าเสมอมา ตั้งแต่ยงัทรงพระเยาว ์พระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเกบ็ออมเงินไวก้บัธนาคารอยา่งต่อเน่ือง ตามค าสอนของ

สมเดจ็ยา่ ผา่นสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารออมสินส่วนพระองค ์ซ่ึงมีเงินฝากเขา้เป็นประจ าทุก ๆ 

ปี นอกจากน้ี พระองคย์งัทรงก าชบัใหพ้ระบรมวงศานุวงศทุ์กพระองค ์เห็นคุณค่าของการออม

ดว้ยการใหเ้ปิดบญัชีกบัธนาคารออมสิน  

3. ประหยดั มธัยสัถ ์เป็นท่ีสุด พระองคท์รงเป็นตน้แบบของการประหยดั มธัยสัถ ์อยา่งแทจ้ริง 

จนเคยมีคร้ังหน่ึงสมเด็จยา่มีพระด ารัสวา่ “ในสวนจิตรเน่ีย คนท่ีประหยดัท่ีสุดคือ ในหลวง 

ประหยดัท่ีสุดทั้งน ้า ทั้งไฟ เร่ืองฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยไม่มี” ซ่ึงเราจะเห็นไดจ้ากของใชส่้วนพระองค ์

ท่ีทรงใชทุ้กอยา่งแบบรู้คุณค่า และคุม้ค่าท่ีสุด  



4. บญัชีครัวเรือน แกปั้ญหาความยากจน บญัชีครัวเรือน เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือในปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวคิดของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรง

ริเร่ิมท่ีจะช่วยแกไ้ขปัญหาความยากจนอยา่งย ัง่ยนื โดยการท าบญัชีครัวเรือน กคื็อ การบนัทึก

รายรับ-รายจ่าย ท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน เพื่อช่วยใหเ้ห็นภาพรวมวา่ ครอบครัวมีรายได-้รายจ่าย

เท่าไหร่ มีเงินคงเหลือมากนอ้ยแค่ไหน หากมีการท าบญัชีครัวเรือน จะช่วยใหท้ราบวา่ มีรายจ่าย

ไหนจ าเป็น ไม่จ าเป็นบา้ง เพื่อจะไดล้ดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็นท้ิงไป ซ่ึงส่ิงส าคญัของการท าบญัชี

ครัวเรือนตามแนวคิดของพระองค ์คือ ใหมี้การจดัสรรรายไดส่้วนหน่ึงออมไวใ้ชจ่้ายในยาม

ฉุกเฉินหรือยามเกษียณดว้ย 

5. พอเพียง พอประมาณ แต่ไม่สุดโต่ง การประหยดั อดออม ลว้นเป็นเร่ืองท่ีดีอยูแ่ลว้ แต่

หากสุดโต่งมากจนเกินไปกเ็กิดผลเสียไดเ้ช่นกนั ซ่ึงตามความหมายของค าวา่พอเพียงของ

พระองค ์กคื็อ การค านึงถึงความพอประมาณ อยา่งมีเหตุผล ท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไป 

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เหมือนบางโอกาสท่ีพระองคท์รงซ้ือของขวญัช้ินพิเศษเพื่อ

เป็นรางวลัใหก้บัตนเอง อยา่งตอนท่ีพระองคท์รงซ้ือกลอ้ง ท่ีเป็นรุ่นตวัระดบัสูง เน่ืองจากตอ้ง

น ามาใชท้รงงาน และเลือกดีแลว้วา่มีราคาท่ีเหมาะสม คุม้ค่าต่อการใชง้าน  

6. ลงทุนควบคู่ไปดว้ย นอกจากการออมแลว้ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช ยงัเป็นผูท่ี้รู้จกัน าเงินท่ีออมไดม้าลงทุนควบคู่กนัไปดว้ย เห็นไดจ้ากโครงการส่วน

พระองคส์วนจิตรลดา ท่ีเร่ิมตน้ลงทุนจากเงินสะสมส่วนพระองคเ์พียง 32,866 บาท จนกลายเป็น

โครงการท่ีเติบโตมาถึงทุกวนัน้ี หรืออยา่งเร่ืองการเล้ียงปลานิล กเ็ป็นส่ิงท่ีสะทอ้นเป็นอยา่งดีวา่ 

พระองคท่์านรู้จกัการลงทุนเพื่อหวงัผลระยะยาว เพราะเร่ิมแรกไดรั้บการถวายปลานิล จ านวน 

50 ตวั จากสมเดจ็พระจกัรพรรดิอะกิฮิโตะ ประเทศญ่ีปุ่น พระองคจึ์งไดโ้ปรดเกลา้ฯ ใหท้ดลอง

เล้ียงปลานิลภายในสวนจิตรลดา หลงัจากเล้ียงไม่นาน มีทั้งรอดบา้ง ตายบา้ง มีปลานิลท่ียงัคง

เหลือเพียง 10 ตวัเท่านั้น แต่พระองคไ์ม่ทรงยอ่ทอ้ ยงัคงพยายามต่อไป จนกระทัง่ 1 ปี ผา่นไป 

พระองคส์ามารถพระราชทานปลานิลใหก้รมประมง 10,000 ตวั ท าใหปั้จจุบนั ประเทศไทย

กลายเป็นผูส่้งออกปลานิลไปทัว่โลก สามารถเพาะพนัธุ์ปลานิลไดปี้ละกวา่ 220,000 ตนั สร้าง

งานสร้างอาชีพใหผู้ค้นจ านวนมาก แสดงใหเ้ห็นถึงพระอจัฉริยะภาพดา้นการลงทุนในระยะยาว

ของพระองคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 



7. ออมแลว้รู้จกัใหด้ว้ย จะเห็นไดว้า่ พระองคท์รงเป็นพระมหากษตัริยท่ี์พระราชทานทุน

ทรัพยส่์วนพระองคช่์วยเหลือราษฎร และทรงใหทุ้นการศึกษาแก่นกัเรียนอยูต่ลอดเวลา รวมถึง

โครงการตามพระราชด าริและพระราชกรณียกิจทุกโครงการ ท่ีลว้นแสดงใหเ้ห็นวา่พระองค์

พร้อมจะให ้และเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชนสุ์ขส่วนรวมอยา่งแทจ้ริง นัน่กเ็พราะ

เม่ือคร้ังทรงพระเยาว ์ท่ีไดรั้บการอบรม จากสมเดจ็ยา่เร่ืองการให ้ดว้ยการทรงตั้งกระป๋องออม

สินท่ีเรียกวา่ “กระป๋องคนจน” ไวก้ลางท่ีประทบั เม่ือพระองคน์ าเงินไปท ากิจกรรมแลว้มีก าไร 

จะตอ้งถูกเกบ็ภาษี ดว้ยการตอ้งน ามาหยอดใส่กระปุกน้ี 10% และทุกส้ินเดือน สมเดจ็ยา่จะทรง

เรียกประชุมเพื่อสอบถามความคิดเห็นวา่ จะน าเงินสะสมท่ีไดจ้ากการเกบ็ภาษีไปใชท้ าอะไร 

เช่น อาจจะน าไปมอบใหเ้ดก็ก าพร้า หรือท ากิจกรรมเพื่อคนยากจน เป็นตน้ 

ทั้งหมดน้ี ลว้นเป็นส่ิงท่ีพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบติั

ต่อเน่ืองมาอยา่งยาวนาน จนเป็นตน้แบบของ "พระมหากษตัริยน์กัออม" ใหค้นไทยยดึถือเป็น

แบบอยา่ง ซ่ึงทุกคนสามารถน าแนวทางดงักล่าวไปปรับใชเ้พื่อความเจริญรุ่งเร่ืองของตนเอง 

ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร  
2. เพื่อศึกษาระดบัรูปแบบการใชชี้วติในช่วงบั้นปลายของคนวยัท างานใน

กรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาระดบัการออมเงินของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อศึกษาการออมเงินจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
5. เพื่อศึกษาระดบัผลกระทบของรูปแบบการใชชี้วติในช่วงบั้นปลายท่ีมีผลต่อการออม

เงินของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 

 



สมมุติฐานของการวจิัย 

สมมุติฐานที ่1  คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครชายและหญิง มีการออมเงินท่ี
ต่างกนั 

สมมุติฐานที ่2  อายขุองคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการออมเงินต่างกนั 
สมมุติฐานที ่3  สถานภาพสมรสของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการออมเงิน

ท่ีต่างกนั 
สมมุติฐานที ่4  ระดบัการศึกษาของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการออมเงิน

ท่ีต่างกนั 
สมมุติฐานที ่5  อาชีพของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการออมเงินท่ีต่างกนั 
สมมุติฐานที ่6  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการ

ออมเงินท่ีต่างกนั 
สมมุติฐานที ่7  รูปแบบการด าเนินชีวติในช่วงบั้นปลายมีผลต่อการออมเงินของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตการวจิัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้

ในการวจิยัคร้ังน้ี คือ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ระยะเวลาท่ีศึกษา

ช่วงเดือนมีนาคม 2562 - เดือนมิถุนายน 2562 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคดิการวจิัย 

“การออมเงินของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร”  

 

 

                                                              

                                                             

 

 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

เน่ืองจากการวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการวจิยัเชิงพรรณนา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็น

แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัรูปแบบการด าเนินชีวติในช่วงบั้นปลายท่ีมีผลต่อการออมเงินของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นของรูปแบบการด าเนินชีวติในช่วงบั้นปลายท่ีมีผลต่อการ

ออมเงิน 

 ส่วนท่ี 3 ระดบัความคิดเห็นของการออมเงินของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ส่วนท่ี 4 ความคิดท่ีจะออมเงินของคนวยัท างานในในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ คนวยัท างานในเขต 

ลักษณะประชากรศาสตร์ 

-เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบั

การศกึษา, อาชีพ, รายได้ 

 

  รูปแบบการด าเนินชีวติในช่วงบัน้ปลาย 

 

     การออมเงิน 



กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26-33 ปี สถานภาพสมรสโสด ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 

2. การวเิคราะห์ระดบัความคิดคิดเห็นต่อรูปแบบการด าเนินชีวติในช่วงบั้นปลายโดย 

รวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีรูปแบบการด าเนินชีวติในช่วง

บั้นปลายในระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ท่านมีความตอ้งการความมัน่คงในชีวติ, ท่านอยูบ่นพื้นฐาน

ของเหตุผลและความยติุธรรมกบัสมาชิกในครอบครัว และท่านมีภาระหน้ีสิน เก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั

รถยนต ์และส่ิงอ านวยความ สะดวกในบา้น รองลงมาอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ท่านสนบัสนุนให้

สมาชิกในครอบครัวมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน, ท่านมีความตอ้งการอยากไปเท่ียวต่างประเทศท่านมี

การใชท้รัพยากรในครัวเรือนอยา่งประหยดั, ท่านมีวถีิชีวติ “การกินอยู”่ แบบประหยดั สามารถ

ท านายไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 (F = 137.387, df = 1, 398 , P < 0.05)  

3. ความคิดท่ีจะออมเงินของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ในระยะอนาคตอนัใกลน้ี้ท่านมีความคิดท่ีจะออมเงิน มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 3.68 และหากท่านมีเงินเหลือเกบ็ท่านคิดท่ีจะฝากเงินไวใ้ชใ้นบั้นปลายชีวติมี  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั มี

การออมเงินท่ีต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 
4.1 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีการออมเงินแตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั 
4.2 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีการออมเงินไม่แตกต่าง

กนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 
4.3 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีการออม

เงินแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 
4.4 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีการออม

เงินท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 
4.5 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีการออมเงินท่ี

แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 



4.6 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีการ
ออมเงินท่ีแตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 

 
สมมติฐานท่ี 2  รูปแบบการด าเนินชีวติในช่วงบั้นปลายมีผลต่อการออมเงินของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จึงยอมรับสมมุติฐานการวจิยั 
เม่ือวเิคราะห์เป็นรายขอ้พบวา่ท่านมีการใชท้รัพยากรในครัวเรือนอยา่งประหยดั ท่าน

มีวถีิชีวติ “การกินอยู”่ แบบประหยดั ท่านมีภาระหน้ีสินเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั รถยนต ์และส่ิง
อ านวยความสะดวกในบา้น ท่านอยูบ่นพื้นฐานของเหตุผลและความยติุธรรมกบัสมาชิกใน
ครอบครัว ท่านสนบัสนุนใหส้มาชิกในครอบครัวมีการศึกษาท่ีสูงข้ึน ท่านท่านมีความตอ้งการ
ออกไปเท่ียวและรับประทานอาหารนอกบา้นในวาระส าคญัของครอบครัว ท่านใหค้วามส าคญั
กบัการมีส่วนร่วมกบัเพื่อนบา้นและชุมชม ท่านมีความตอ้งการอยากไปเท่ียวต่างประเทศ ท่านมี
ความตอ้งการความมัน่คงในชีวติ มีผลกระทบต่อการออมเงิน ท่ีระดบันยัส าคญั .05 จึงปฎิเสธสม
มุติฐาน 
 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพ 

มหานคร พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26-33 ปีถานภาพสมรสโสด ระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของ ศรุติ กิตติมหาชยั (2560) บางเร่ือง ไดแ้ก่ อาย ุ และระดบัการศึกษา นอกนั้นไม่

สอดคลอ้งกบังานของผูว้จิยั เน่ืองจากงานวจิยัของท่านอ่ืนศึกษาเฉพาะของพนกังานระดบั

ปฏิบติัการเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. จากการศึกษาการออมเงินของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2562 

พบวา่คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีรูปแบบการด าเนินชีวติในช่วงบั้นปลายอยูใ่นระดบั

มาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ท่านมีความตอ้งการความมัน่คงใน

ชีวติ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดเท่ากบั 4.56 รองลงมาคือ ท่านอยูบ่นพื้นฐานของเหตุผลและความ

ยติุธรรมกบัสมาชิกในครอบครัวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 และท่านมีความตอ้งการออกไปเท่ียวและ



รับประทานอาหารนอกบา้นในวาระส าคญัของครอบครัว มีค่าเฉล่ียต ่าสุดเท่ากบั 3.77 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ขนิษฐา ตนัสถาวรัีฐ (2549) จากการศึกษาเร่ือง 1. การวางแผนทางการเงินส่วน

บุคคลของพนกังานในเครือบริษทัหน ่าเซียน 2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัความรู้ดา้น

การวางแผนการเงิน กบัการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนกังานในเครือบริษทัหน ่าเซียนท่ีมี

ต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาพนกังานเครือบริษทัหน ่าเซียน ใน

เขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่อาย ุ20 ปีข้ึนไป พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการวางแผนและออม

เงินโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเฉพาะเช่น เพื่อการศึกษา มีรูปแบบคือเนน้ความมัน่คงทางการเงิน

สูงข้ึน 

3. จากการศึกษาระดบัการออมเงินของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานครในปี  

2562 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีการออมเงิน พบวา่  ท่านมีการวางแผนท่ีจะหางาน

ท าใหมี้รายไดเ้พิ่มมากข้ึน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั 4.18 รองลงมาคือ ท่านมีการวางแผนการ

ออมเงินและการลงทุนส าหรับส าหรับชีวติบั้นปลายไวแ้ลว้ มีค่าเฉล่ียมาก เท่ากบั 4.08 ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั นางสาวเนษพร นาคสีเหลือง (2557) ศึกษาเร่ืองรูปแบบการออม พฤติกรรมการ

ออม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอาย ุกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา 

พนกังานธนาคารกรุงเทพจ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ท่ีมีการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการ

เกษียณอาย ุจ  านวน 375 คน เคร่ืองมือท่ีใชว้จิยัคือ ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

ไคสแควร์ งานวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความถ่ีในการออมต่อปี 4 คร้ังข้ึนไปมี

ออมเงินเฉล่ียเดือนละ 5,000 บาทข้ึนไป มีระยะเวลาการออม 1-6 ปี มีการออมในรูปแบบเงินฝาก

ประจ า และการออมประเภทอ่ืน เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมมากท่ีสุด 

คือ ทศันคติการออม รองลงมาคือ อตัราผลตอบแทน การยอมรับความเส่ียงและปัจจยัดา้น

เศรษฐกิจตามล าดบั 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 

 1. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเงินเดือนประจ าควรมีการวางแผนการออม

เงินท่ีชดัเจนจดัสรรปันส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นสัดส่วน และควรท าใหอ้ยา่งสม ่าเสมอ 



 2. ควรมีการจดัท าขอ้มูลการโฆษณาตามส่ือต่างๆในการใหข้อ้มูลดา้นการออมเงิน 

เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ข่าวสารไดอ้ยา่งรวดเร็วและเตรียมความพร้อมเม่ือมีเหตุฉุกเฉินใน

อนาคต 

 3. ควรมีพนกังานในจุดต่างๆ ของธนาคารเพื่อใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการออมเงินในรูปแบบ

ต่างๆ อยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

  

  

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป  

 1.  ควรศึกษาเจาะจงถึงประเภทและรายละเอียดของการออมเงินท่ีเป็นประโยชนแ์ต่คน

วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 2.  ควรศึกษาปัญหาและแนวทางพฒันาคุณภาพชีวติหลงัเกษียณของคนวยั 

ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.  ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการออมเงิน 
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