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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยสวนบุคคลของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ศึกษา

พฤติกรรมการจัดการการเงิน ศึกษาปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสด และเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง

ปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสด เปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการ

จัดการการเงินกับปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสดของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร  

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครจํานวน 400คน  รูปแบบวิจัย

เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแกแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ขอมูลความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่เชิงอนุมานประกอบดวย Independent samples t-test 

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)  

ผลการวิจัยพบวา ปจจยัสวนบคุคล ดาน อายุ ระดับการศึกษา จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  มี

ปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสดแตกตางกันอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และพฤติกรรมการ

จัดการทางการเงนิของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครดานการประเมินสถานะทางการเงินของตนเอง มี

ปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสดแตกตางกันอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

คําสําคัญ  สังคมไรเงินสด;คนวยัทํางาน;พฤติกรรมการจัดการการเงิน 
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ABSTRACT 

The independentaims to Study personal factors of working people in Bangkok 

Study financial management behaviour Study the factors of entering a cashless society and 

compare the differences between personal factors and factors of accessing cashless 

society Compare the differences between financial management behaviour and the factors 

of access to cashless society of working people in Bangkok. 

The population used in this research is 400 working-age people in Bangkok Tools 

used in research Including Questionnaires The statistics used in data analysis are frequency, 

percentage, mean, standard deviation. Inferential statistics include Independent samples t-

test, One-way ANOVA analysis. 

 The research found that Personal factors in age, education level Number of family 

members There are different factors in entering cashless society with statistical significance 

at the level of 0.05 and the financial management behaviour of working-age people in 

Bangkok in assessing their financial status. There are different factors in entering cashless 

society with statistically significant at 0.05. 

 

Keywords: Cashless Society; Working People; Financial management behaviour 

 

บทนํา 

จากแนวโนมการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็วของสังคมไรเงินสด และการใชชีวิตประจําวันของคนยุคใหม

โดยมีการนําเทคโนโลยีมาชวยอํานวยความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในปจจุบัน ทั้งการใชสมารทโฟนเพื่อการ

ติดตอสื่อสารแลวยังสามารถใชงานเพื่ออํานวยความสะดวกไดในหลายดาน เชน เทคโนโลยีธุรกรรมทาง

การเงิน บริการธนาคารทางโทรศัพทมือถือ (mobile Banking)พรอมเพย (Prompt pay)และเทคโนโลยี

ทางการเงินและการลงทุน (Fin Tech)ลวนเกี่ยวของกับการทําธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม ๆ ใน

ชีวิตประจําวัน 

การชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสแพรหลายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากในรูปแบบบัตรที่เราคุนเคย

โดยเฉพาะในเมืองอยาง กรุงเทพมหานคร ในอนาคตเราจะเห็นรูปแบบการชําระเงินอยาง QR Code 

มาตรฐานในรานคาตางๆที่ไมใชแคการโอนเงินระหวางบัญชีแตสามารถผูกบัตรเครดิตและเดบิตเปนแหลงเงนิ
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อีกดวยหรือ การซื้อขายออนไลนที่มีมากขึ้นทุกวัน ทําใหผูบริโภคและภาคธุรกิจสามารถมีตัวเลือกที่

หลากหลายในการชําระเงิน และรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจดิจิตอลอีกดวย”จากความเปนมา

ขางตนผูวิจัยจึงไดศึกษา ปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสดของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเปนสิ่งที่

มีอิทธิพลในชีวิตประจําวันของคนยุคใหมมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการจัดการการเงินของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสดของคนวันทํางานในกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสด

ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางพฤติกรรมการจัดการการเงินกับปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสดของ

คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกัน สงผลตอปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงิน

สดที่แตกตางกัน 

 พฤติกรรมการจัดการทางการเงินของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครที่ตางกันสงผลตอปจจัยใน

การเขาสูสังคมไรเงินสดที่แตกตางกัน 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกกลุมคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5,334,986 คน (ขอมูลจากการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร ในเขต

กรุงเทพฯ เดือน มกราคม 2562, สํานักงานสถิติแหงชาติ.) เพื่อทราบขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ 

Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น95% ไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน และ ไดเพิ่มจํานวน

ขนาดตัวอยางเพื่อปองกันการสูญหายและไมไดรับการตอบกลับของแบบสอบถามผูวิจัยจึงเพิ่มกลุมตัวอยาง
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อีก10% จากกลุมตัวอยางเดิมในการเก็บรวบรวมขอมูลจึงเพิ่มขนาดกลุมตัวอยางเปน 440 คน และสุม

ตัวอยางดวยการสุมตัวอยางแบบงาย  (Simple random sampling) 

 ดานเนื้อหาในการศึกษา ประกอบดวย พฤติกรรมการจัดการการเงินสวนบุคคล และปจจัยในการ

เขาสูสังคมไรเงินสด ปจจัยดานการรับรูความสามารถของตนเองในการจัดการการเงินสวนบุคคล การใช

จายเงินผานการบริการทางอินเตอรเน็ตที่หลากหลายในชีวิตประจําวัน และเทคโนโลยีที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้น

ในปจจุบัน 

 

ประโยชนจากงานวิจัย 

1. ผลจากการวิจัยนี้สามารถเปนแนวทางในการวางแผนจัดสรรทางการเงินใหเหมาะสมกับสถาณ

ภาพสวนบุคคลของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

2. สามารถนําผลวิจัยนี้ไปปรับใชการบริการทางออนไลนใหเขากับพฤติกรรมทางการเงินของคน

วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

3. สามารถนําผลวิจัยนี้ไปเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนในการเขาสูสังคมไรเงินสดของ

ภาครัฐและเอกชน 

4. ผลจากการวิจัยนี้สามารถเปนแนวทางในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลสําหรับคนรุนใหม 

ทั้งดานการใชจายเงินในชีวิตประจําวัน การเก็บออมเงินในรูปแบบตาง ๆ การใชเทคโนโลยีใน

การจัดการทางการเงินสวนบุคคล 

5. สามารถนําผลวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงระบบ หรือแอพพลิเคชั่น บริการ

ตาง ๆ ในอนาคตไดในทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจ 

 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 ความหมายการจัดการการเงินสวนบุคคล (Personal Financial Management)การจัดการ

การเงินสวนบุคคล มีนักการเงินและนักเศรษฐศาสตรไดใหความหมายในหลายลักษณะ อันไดแก สุขใจ น้ํา

ผุด (2539:55) กลาววา การบริหารการเงินสวนบุคคลเปนการจัดระเบียบการเงินของบุคคลอยางมี

ประสิทธิภาพ ดวยการรูจักหาเงินเขามาและใชจายออกไปอยางถูกตองกอใหเกิดผลดีจนบรรลุเปาหมายที่วาง

ไว วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2550:ออนไลน) กลาววา การจัดการการเงินสวนบุคคล คือการบริหารจัดการ

การเงินหรือรายไดที่ไดมา และใชเงินนั้นไปอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด และนับเปนกุญแจสําคัญที่จะนําพา

เราไปสูความสําเร็จตามเปาหมายทางการเงิน 
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แนวคิดเกี่ยวกับสังคมไรเงินสดCashless Society เปนแนวคิดสังคมเศรษฐกิจที่ปราศจากเงินสด 

เกิดขึ้นครั้งแรกในวงการธนาคารพาณิชยในชวงทศวรรษ 1950 ซึ่งเปนวิสัยทัศนที่มองวาความสําคัญของเงิน

สดในอนาคตจะลดนอยลงและจะถูกแทนที่โดยใชระบบคอมพิวเตอรและโทรคมนาคมในการทําธุรกรรม

การเงิน ตอมาในชวงทศวรรษที่ 1960 John Diebold เจาของบริษัทที่ปรึกษาการวางเครือขาย

คอมพิวเตอรสําหรับธนาคารในสหรัฐอเมริกา ไดเคยมีการกลาวเตือนถึงการประมวลผลที่เกิดจากเอกสารทาง

ธุรกรรมการเงินที่มีเปนจํานวนมากจากการใชเงินสดและเช็คที่เพิ่มสูงขึน้ตลอดจะสงผลใหตนทุนของธนาคาร

พาณิชยเพิ่มสูงขึ้น John Diebold จึงไดเสนอแนวคิดสนับสนุนการกอใหเกิดระบบการเงินแบบใหมที่ไม

ตองใชเงินสดเขามาแทนที่ 

จันทรเพ็ญ บุญฉาย (2552)ไดทําการวิจัยเรื่อง  การจัดการการเงินสวนบุคคล  กรณีศึกษาเฉพาะ

กลุมวัยทํางาน  พบวา  กลุมตัวอยางรอยละ 46.8 มีความรูและความเขาใจตอการวางแผนทางการเงินและ

สามารถทําตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบงรายไดเปน 4 สวน ใชจาย 3 สวนและออม 1 สวน สวนใหญมี

การจัดทํางบประมาณรายรับ – รายจาย แตละเดือน เปนเวลา 1 – 2 ปและเมื่อเปรียบเทียบพบวา

งบประมาณของคาใชจายที่ตั้งไวเทากับคาใชจายจริงเปนสวนใหญ และกวารอยละ 60.8 มักใชจายเทาที่

จําเปน กรณีมีเงินเหลือกวารอยละ 89.7 ของกลุมตัวอยางนิยมฝากธนาคาร 

กิจติพร สิทธิพันธุ (2553)ไดทําการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวน

บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา กลุมตัวอยางทั้งเพศชายและเพศหญิงมีจํานวนเทากันคือ 75

คนซึ่งสวนใหญมีอายุระหวาง 20 – 30 ปสถานภาพโสดมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีรายไดเฉลี่ยตอเดือน

เทากับ  10,001 – 15,000 บาทและประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชนขอมูลปจจัยสวนบุคคล

ทางดานระดับการศึกษามีอิทธิพลตอการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครใน

ดานกรอบระยะเวลาที่กําหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลดานอาชีพมีอิทธิพลตอการ

วางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดานกรอบระยะเวลาที่กําหนดและ

รูปแบบในการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชาชน 

อรรณพ ดวงมณี และผูแตงคนอื่น ๆ (2561)ไดทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อใหม และ

ทัศนคติที่มีตอการเขาสูสังคมไรเงินสดของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการใชสื่อใหมผานอุปกรณประเภทสมารทโฟนมากที่สุด และประเภทสื่อใหมที่

ใชมากที่สุดคือ ไลน ชวงเวลาที่ใชสื่อใหมมากที่สุดคือ ชวงเวลา 18.01-24.00 น. โดยใชเปนระยะเวลา 3-7 

ชั่วโมงตอวัน สําหรับพฤติกรรมการใชสื่อใหมที่มีตอสังคมไรเงินสดอยูในระดับนอยที่สุดโดยมีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 1.25 จากคะแนนเต็ม 5.00 ทั้งนี้ประชาชนมีทัศนคติในเชิงบวกตอการเขาสูสังคมไรเงินสดโดยมี

คะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.45 จากคะแนนเต็ม 5.00 โดยสวนใหญเห็นวา การเขาสูสังคมไรเงินสดทําใหระบบ

การเงินของประเทศมีความทันสมัย นอกจากนี้ยังพบวาพฤติกรรมการใชสื่อใหมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่

มีตอการเขาสูสังคมไรเงินสดของประชาชนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ชลิตพันธ บุญมีสุวรรณ(2561)ไดทําการวิจัยเรื่อง สังคมไรเงินสด พบวา การเปลี่ยนแปลงใน

ธุรกรรมการเงินที่เกิด ขึ้นศตวรรษที่ 21 ที่นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงทฤษฎีเศรษฐศาสตร แนวโนมการ

เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นนี้ไดขยายไปในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเปลี่ยนมาเปนสังคมไรเงินสด

จะสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป การซื้อสินคา จะนิยมการสั่งซื้อผานเครือขาย

ออนไลนมากขึ้น ผูบริโภคจะมีความตองการความสะดวกรวดเร็ว ความทันสมัย สงผลใหการดําเนินธุรกิจ

จะตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง โดย ระบบคิวอารโคดจะกลายมาเปนสวนสําคัญในระบบ

การเงิน 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสดของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

เปนการวิจัยสํารวจ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบงขอมูลออกเปนสองสวน คือ 

 1.ขอมูลปฐมภูมิ คือ การเก็บรวบรวมขอมูลการสงแบบสอบถาม 

 2.ขอมูลทุติยภูมิ คือ การศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ไดแกกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร จํานวน 5,334,986 คน 

(ขอมูลจากการสํารวจภาวการณทํางานของประชากร ในเขตกรุงเทพฯ เดือน มกราคม 2562 ,สํานักงานสถิติ

แหงชาติ) 

การเลือกกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น95% ไดขนาดของกลุม

ตัวอยาง จํานวน 400 คน 

 

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล 

 ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในชวงเดือน พฤษภาคม 2562 ถึงเดือน 

มิถุนายน 2562 

 

วิธีวิเคราะหขอมูล 

 นําผลที่ไดจากการสํารวจ และใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปในการวิเคราะหขอมูล โดยการ

วิเคราะหคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชการทดสอบคาที (t-test) และการ

วิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดียว F-test (One-Way ANOVA) 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
1.ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน243คนคิดเปนรอยละ60 .8เปนหญิงสวนกลุม

ตัวอยางที่เปนชายมีจํานวน157คนคิดเปนรอยละ39. 3  ดานอายุ กลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน210คน คิด

เปนรอยละ 52 .5เปนผูที่มีอายุ 30-40 ป รองลงมาเปนผูที่มีอายุ ต่ํากวา  30  ป จํานวน 148คน คิดเปนรอย

ละ 37.0 เปนผูที่มีอายุ 41-50 ป จํานวน 37 คนคิดเปนรอยละ 9.3และกลุมตัวอยางที่มีอายุ 51-60ป มี

จํานวนนอยที่สุด คือ 5คน คิดเปนรอยละ 1.3ดานการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญจํานวน 32 คน คิดเปน

รอยละ 68 .0เปนผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาเปนผูที่มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี 

จํานวน 75คน คิดเปนรอยละ   21.8 และเปนผูที่มีการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 53 คน คิดเปน

รอยละ 13.3  ดานอาชีพกลุมตัวอยางสวนใหญ จํานวน250คน คิดเปนรอยละ 62 .5เปนพนักงานเอกชน

รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 78คน คิดเปนรอยละ 19 .5และกลุมตัวอยางทีมี

อาชีพธุรกิจสวนตัว  /รับจาง มีจํานวนนอยที่สุด72คน คิดเปนรอยละ18.0 ดานรายไดกลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนผูที่รายไดมากกวา  30,000  บาทตอเดือน โดยมีจํานวน 122คน คิดเปนรอยละ 30 .5รองลงมาเปนผูที่มี

รายได 25,001 – 30,000 บาทตอเดือน จํานวน 76คน คิดเปนรอยละ 19.0และเปนผูที่มีรายได15,001 – 

20,000 บาท จํานวน 71คน คิดเปนรอยละ 17.8 และเปนผูที่มีรายได 10,000 – 15,000 บาท จํานวน 66 

คน คิดเปนรอยละ 16.5 และจํานวนนอยที่สุดเปนผูที่มีรายได 20,001 – 25,000 บาท จํานวน 65 คน คิด

เปนรอยละ 16.3 ดานสถานภาพ กลุมตัวอยางสวนใหญเปนผูที่มีสถานภาพโสด จํานวน 257 คน คิดเปนรอย

ละ 64.3 และเปนผูที่มีสถานภาพสมรส จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 35.8 ดานสมาชิกในครัวเรือน กลุม

ตัวอยางสวนใหญเปนผูอาศัยอยูกับครอบครัวมากกวา 3 คน จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมา

เปนผูอาศัยอยูคนเดียว จํานวน 89คน คิดเปนรอยละ 22.3 เปนผูที่อาศัยอยูกับครอบครัว 2 คน จํานวน 83 

คน คิดเปนรอยละ 20.8 และจํานวนนอยที่สุดเปนผูที่อาศัยอยูกับครอบครัว 3 คน จํานวน 61 คน คิดเปน

รอยละ 15.3 

2.ขอมูลดานพฤติกรรมการจัดการการเงินสวนบุคคล 

 ดานการบริหารสินทรัพย พบวากลุมตัวอยางที่มีการบริหารสินทรัพย มีการประเมินสถานะทาง

การเงินของตนเอง มากที่สุด จํานวน 366 คน คิดเปนรอยละ 91.5 รองลงมาเปนผูที่มีการวางแผนทาง

การเงินในระยะยาว จํานวน 305 คน คิดเปนรอยละ 76.3 และสุดทาย เปนผูที่มีการบันทึกรายการ รายรับ 

รายจาย จํานวน  168คน คิดเปนรอยละ 42.0  และกลุมตัวอยางที่ไมมีการบริหารสินทรัพย ไมมีการบันทึก

รายการ รายรับ รายจาย มากที่สุด จํานวน  232 คน คิดเปนรอยละ 58.0 รองลงมาเปนผูที่ไมมีการวางแผน

ทางการเงินในระยะยาว จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 23.8 และอันดับสุดทาย เปนผูที่ไมมีการประเมิน

สถานะทางการเงินของตนเอง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 23.8 



8 
 

ดานการบริหารหนี้สินสวนบคุคล พบวากลุมตัวอยางที่มีการบริหารหนี้สินสวนบุคคลมีการชําระหนี้

อื่น ๆตามกําหนด มากที่สุด จํานวน 379 คน คิดเปนรอยละ 94.8 รองลงมาเปนผูที่มีชําระเงินคางวดผอน

เปนประจําจํานวน 338 คน คิดเปนรอยละ 84.5 และสุดทาย เปนผูที่มีการวางแผนกอนการซื้อของดวยเงิน

ผอนจํานวน 334คน คิดเปนรอยละ 83.5  และกลุมตัวอยางที่ไมมีการบริหารหนี้สินสวนบุคคลไมมีการ

วางแผนกอนการซื้อของดวยเงินผอน มากที่สุด จํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5 รองลงมาเปนผูที่ไมมี

ชําระเงินคางวดผอนเปนประจํา จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 15.5 และอันดับสุดทาย เปนผูที่ไมชําระหนี้

อื่น ๆตามกําหนด จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 5.3 

ดานการออมและการลงทุน พบวากลุมตัวอยางที่มีการออมและการลงทุนมีการออมดวยการฝาก

เงินธนาคาร มากที่สุด จํานวน 273 คน คิดเปนรอยละ 68.3 รองลงมาเปนผูที่มีการออมดวยการซื้อกองทุน

จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 37.8 และสุดทาย เปนผูที่มีการการลงทุนอสังหาริมทรัพยจํานวน 117คน 

คิดเปนรอยละ 29.3  และกลุมตัวอยางที่ไมมีการออมและการลงทุนไมมีการลงทุนอสังหาริมทรัพยมากที่สุด 

จํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 70.8 รองลงมาเปนผูที่ไมออมดวยการซื้อกองทุนจํานวน 249 คน คิดเปน

รอยละ 62.3 และอันดับสุดทาย เปนผูที่ไมออมดวยการฝากเงินธนาคารจํานวน127 คน คิดเปนรอยละ 31.8 

ดานการวางแผนภาษีเงินได พบวากลุมตัวอยางที่มีการวางแผนภาษีเงินไดรูวิธีจัดการและจัดเก็บ

ขอมูลภาษีของตนเองมากที่สุด จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 61.5 รองลงมาเปนผูที่มีความรูความเขาใจ

เร่ืองสิทธิประโยชนทางภาษีตาง ๆ ที่กฎหมายกําหนดจํานวน 243 คน คิดเปนรอยละ 60.8 และสุดทาย เปน

ผูที่มีความรูความเขาใจเร่ืองการวางแผนภาษีเงินไดจํานวน 227คน คิดเปนรอยละ 56.8  และกลุมตัวอยางที่

ไมมีการวางแผนภาษีเงินไดไมมีความรูความเขาใจเร่ืองการวางแผนภาษีเงินไดมากที่สุด จํานวน 173 คน คิด

เปนรอยละ 43.3 รองลงมาเปนผูที่ไมมีความรูความเขาใจเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีตาง ๆ ที่กฎหมาย

กําหนดจํานวน 157 คน คิดเปนรอยละ 39.3 และอนัดับสุดทาย เปนผูที่ไมรูวิธีจัดการและจัดเก็บขอมูลภาษี

ของตนเองจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 38.5 

ดานการวางแผนหลังการเกษียณ พบวากลุมตัวอยางที่มีการวางแผนหลังการเกษียณมีการวางแผนการออม

ในปจจุบัน มากที่สุด จํานวน 346 คน คิดเปนรอยละ 86.5 รองลงมาเปนผูที่มีการวางแผนกําหนดอายุที่

ตองการจะเกษียณจํานวน 256 คน คิดเปนรอยละ 64.0 และ เปนผูที่มีประมาณชวงระยะเวลาที่จะใชชีวิต

หลังเกษียณจํานวน 255คน คิดเปนรอยละ 63.8 และเปนผูที่ประมาณคาใชจายหลังเกษียณ จํานวน 221 

คนเทากับผูที่มีการประมาณการรายไดหลังเกษียณ คิดเปนรอยละ 55.3 และกลุมตัวอยางที่ไมมีการวางแผน

หลังการเกษียณไมมีประมาณคาใชจายหลังเกษียณมากที่สุด จํานวน 179 คน คิดเปนรอยละ 44.8 เทากับผู

ที่ไมมีการประมาณการรายไดหลังเกษียณรองลงมาเปนผูที่ไมมีประมาณชวงระยะเวลาที่จะใชชีวิตหลัง

เกษียณจํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 36.3 เปนผูที่ไมมีมีการวางแผนกําหนดอายุที่ตองการจะเกษียณ 
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จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.0 และอันดับสุดทาย เปนผูที่ไมวางแผนการออมในปจจุบันจํานวน 54 

คน คิดเปนรอยละ 13.5 

3.ขอมูลดานปจจัยการเขาสูสงัคมไรเงินสด 

ดานการผลักดันของภาครัฐ พบวา ผลการวิเคราะหดานปจจัยการเขาสูสังคมไรเงินสด ดานการ

ผลักดันของภาครัฐ มีผลรวมของคาเฉลี่ยเทากับ 3.59 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.991 ซึ่งมีอิทธิพลใน

ระดับมาก โดยการผลักดันดานการใชงานระบบพรอมเพย (Prompt pay) ผลรวมของคาเฉลี่ยเทากับ 3.83 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.057 ซึ่งมีอิทธิพลในระดับมากการประชาสัมพันธผานสังคมออนไลนมี

ผลรวมของคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.904 ซึ่งมีอิทธิพลในระดับมากและการ

ประชาสัมพันธผานโทรทัศน มีผลรวมของคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.012 ซึ่งมี

อิทธิพลในระดับปานกลาง 

ดานความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร พบวา ผลการวิเคราะหดานปจจัยการเขาสูสังคม

ไรเงินสด ดานความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสาร มีผลรวมของคาเฉลี่ยเทากับ 4.07 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.834 ซึ่งมีอิทธิพลในระดับมาก โดยการผลักดันดานความสะดวกรวดเร็วในการใชงานมี

ผลรวมของคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.827 ซึ่งมีอิทธิพลในระดับมากที่สุดความ

เขาใจในการใชงาน งาย และรวดเร็วเปนที่พอใจมีผลรวมของคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.854 ซึ่งมีอิทธิพลในระดับมากและความปลอดภัยในการใชงานเปนที่พอใจมีผลรวมของคาเฉลี่ย

เทากับ 3.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.821ซึ่งมีอิทธิพลในระดับมาก 

 ดานพฤติกรรมการใชจายในระบบออนไลน พบวา ผลการวิเคราะหดานปจจัยการเขาสูสังคมไรเงิน

สด ดานพฤติกรรมการใชจายในระบบออนไลน มีผลรวมของคาเฉลี่ยเทากับ 3.80สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 1.003 ซึ่งมีอิทธิพลในระดับมาก โดยการทําธุรกรรมการเงินผานแอพพลิเคชั่นของธนาคารมีผลรวม

ของคาเฉลี่ยเทากับ 4.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.910 ซึ่งมีอิทธิพลในระดับมากการใชบัตร

อิเล็กทรอนิกสโดยไมใชเงินสดมีผลรวมของคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.049 ซึ่งมี

อิทธิพลในระดับมากและการจายเงินดวยการสแกนคิวอารโคดมีผลรวมของคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.049 ซึ่งมีอิทธิพลในระดับมาก 

 

การอภิปรายผล  

 จากการศึกษา ปจจยัในการเขาสูสังคมไรเงินสดของคนวัยทาํงานในกรุมเทพมหานคร ผูวิจัยมี

ประเด็นทีน่ํามาอภิปรายดังนี้  
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1.ดานปจจัยสวนบุคคล 

จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคล พบวา ประชากรตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

มีอายุระหวาง 30 –40 ป มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดมากกวา 

30,000 ตอเดือน มีสถานภาพโสด อาศัยอยูกับครอบครัวมากกวา3 คน ซึ่งผูวิจัยเห็นวาประชากรตัวอยางที่

ตอบแบบสอบถามมีปจจัยสวนบุคคลเหมาะสมกับงานวิจัย มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ มีอาชีพ

เหมาะสม มีความสามารถในการหารายได สงผลใหมีความรูความเขาใจในการบริหารจัดการการเงินของ

ตนเองเปนอยางดี สอดคลองกับปริยวิศว ชูเชิด และ ฉัตรทอง นกเชิดชู (2560) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ

ยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพรอมเพยและประสิทธิผลในการทําธุรกรรมการเงินผาน

ระบบพรอมเพย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปจจัยสวนบุคคล พบวา ระดับ

การศึกษา รายไดตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับการยอมรับนวัตกรรมพรอมเพย 

2.ดานพฤติกรรมการจัดการการเงินสวนบุคคล 

จากการศึกษาพฤติกรรมการจัดการการเงินสวนบุคคล ดานการบริหารหนี้สินสวนบุคคลพบวา

ประชากรตัวอยางสวนใหญมีการบริหารหนี้สิน ชําระหนี้อื่นๆตามกําหนด ชําระเงินคางวดผอนเปนประจํา 

และมีการวางแผนกอนการซื้อของดวยเงินผอน  

ดานการออมและการลงทุน พบวาประชากรตัวอยางสวนใหญ ออมดวยการฝากเงินธนาคาร ดานการ

วางแผนภาษีเงินได พบวาประชากรตัวอยางสวนใหญ มีความรูความเขาใจเรื่องการวางแผนภาษีเงินได  รูวิธี

จัดการและจัดเก็บขอมูลภาษีของตนเอง และมีความรูความเขาใจเรื่องสิทธิประโยชนทางภาษีตางๆที่

กฎหมายกําหนด  ดานการวางแผนหลังการเกษียณ พบวา ประชากรตัวอยางสวนใหญ วางแผนการออมใน

ปจจุบันมีการวางแผนกําหนดอายุที่ตองการจะเกษียณ มีประมาณชวงระยะเวลาที่จะใชชีวิตหลังเกษียณ 

ประมาณคาใชจายหลังเกษียณ ประมาณการรายไดหลังเกษียณ  สามารถสรุปไดวา ประชากรตัวอยางสวน

ใหญ มีพฤติกรรมการจัดการการเงินสวนบุคคลที่ดี มีความสามารถในการวางแผน การบริหารจัดการเงินของ

ตนเอง รวมถึงการออม การวางแผนหลังเกษียณ สอดคลองกับ จันทรเพ็ญ บุญฉาย(2552)ไดทําการวิจัยเรื่อง  

การจัดการการเงินสวนบุคคล  กรณีศึกษาเฉพาะกลุมวัยทํางาน  พบวา  กลุมตัวอยางรอยละ 46.8 มีความรู

และความเขาใจตอการวางแผนทางการเงินและสามารถทําตามนโยบายของรัฐบาล มีการออมเงินโดยการ

ฝากธนาคาร มีการจัดทํางบประมาณรายรับ – รายจาย แตละเดือน  

3.ดานปจจัยการเขาสูสงัคมไรเงินสด 

ดานการผลักดันของภาครัฐ โดยการผลักดันดานการใชงานระบบพรอมเพย(Prompt pay) และ

การประชาสัมพันธผานสังคมออนไลนมีอิทธิพลในระดับมาก และการประชาสัมพันธผานโทรทัศนมีอิทธิพล



11 
 

ในระดับปานกลางสอดคลองกับ ปริยวิศวชูเชิด และ ฉัตรทอง นกเชิดชู (2561) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ

ยอมรับนวัตกรรมบริการโอนเงินและรับเงินโอนพรอมเพยและประสิทธิผลในการทําธุรกรรมการเงินผาน

ระบบพรอมเพย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการยอมรับนวัตกรรมพรอมเพยในภาพรวมอยูในระดับมาก 

ระดับประสิทธิผลในการทําธุรกรรมพรอมเพยในภาพรวมอยูใยระดับมาก การทดสอบความแตกตางระดับ

การยอมรับนวัตกรรมพรอมเพยระหวางปจจัยสวนบุคคล พบวา ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน และ

ประสบการณใชอินเตอรเน็ตมีความสัมพันธกับระดับการยอมรับนวัตกรรมพรอมเพย 

ดานความกาวหนาของเทคโนโลยีและการสื่อสารมีอิทธิพลในระดับมาก โดยการผลักดันดานความ

สะดวกรวดเร็วในการใชงานมีอิทธิพลในระดับมากที่สุดความเขาใจในการใชงาน งาย และรวดเร็วเปนที่พอใจ

และความปลอดภัยในการใชงานเปนที่พอใจ มีอิทธิพลในระดับมาก สอดคลองกับ อรรณพ ดวงมณี(2561)ได

ทําการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการใชสื่อใหม และทัศนคติที่มีตอการเขาสูสังคมไรเงินสดของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร พบวา ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการใชสื่อใหมผานอุปกรณประเภท

สมารทโฟนมากที่สุดการเขาสูสังคมไรเงินสดทําใหระบบการเงินของประเทศมีความทันสมัย นอกจากนี้ยัง

พบวาพฤติกรรมการใชสื่อใหมมีความสัมพันธกับทัศนคติที่มีตอการเขาสูสังคมไรเงินสด 

ดานพฤติกรรมการใชจายในระบบออนไลน มีอิทธิพลในระดับมากในทุกดานไดแกการทําธุรกรรม

การเงินผานแอพพลิเคชั่นของธนาคารการใชบัตรอิเล็กทรอนิกสโดยไมใชเงินสดและการจายเงินดวยการ

สแกนคิวอารโคดมีอิทธิพลในระดับมาก สอดคลองกับ ชลิตพันธ บุญมีสุวรรณ(2561) ทําการศึกษาเรื่องสังคม

ไรเงินสด พบวา ผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนมาเปนสังคมไรเงินสดจะสงผลใหพฤติกรรมการบริโภคของ

ประชาชนเปลี่ยนแปลงไป การซื้อสินคา จะนิยมการสั่งซื้อผานเครือขายออนไลนมากขึ้น ผูบริโภคจะมีความ

ตองการความสะดวกรวดเร็ว ความทันสมัย สงผลใหการดําเนินธุรกิจจะตองมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง โดย ระบบคิวอารโคดจะกลายมาเปนสวนสําคัญในระบบการเงิน 

 ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ปจจัยการเขาสูสังคมไรเงินสดทั้งในดานการผลักดันของภาครัฐ ดานความกาวหนา

ของเทคโนโลยีและการสื่อสาร และดานพฤติกรรมการใชจายในระบบออนไลน มีความสอดคลองกับปจจัย

สวนบุคคลของประชากรตัวอยาง โดยในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญในเรื่องการใชจายใน

ชีวิตประจําวันเปนอยางมาก ผูคนสวนใหญมีโทรศัพทเคลื่อนที่ (Smartphone)ที่สามารถใชจายไดโดยไมพก

เงินสด ผานบริการทางการเงินตางๆในรูปแบบ แอพพลิเคชั่นของธนาคาร เชนการใชงานพรอมเพย การ

จายเงินดวยการสแกนคิวอารโคด เปนตน มีความสะดวกรวดเร็ว ทําใหประหยัดเวลาและทรัพยากร สงผลตอ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังนี้ 

 ผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดขอสรุปขอเสนอแนะที่สําคัญอันเปนประโยชน เปนแนวทางใน

การสงเสริมและสนับสนุนในการเขาสูสังคมไรเงินสดดังนี ้

1.ผลการเปรียบเทียบปจจัยการเขาสูสังคมไรเงินสดของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครจําแนก

ตามอายุ ผูที่มีอายุตางกันมีการเขาถึงการผลักดันของภาครัฐ และดานความกาวหนาของเทคโนโลยีในการ

เขาสูสังคมไรเงินสดตางกันกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 30-40 ป เปนผูที่มีความถนัดในการใชงาน

เทคโนโลยีใหมๆจึงเขาถึงการผลักดันของภาครัฐไดรวดเร็ว ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการประชาสัมพันธหรือ

สงเสริมสังคมไรเงินสดใชไดกับทุกชวงอายุ โดยเฉพาะผูสูงอายุที่อาจมีปญหาในการใชงานเทคโนโลยีใหมๆ จึง

พลาดโอกาสที่จะใชงานเพื่ออํานวยความสะดวกดานการเงินเปนตน 

2.ผลการเปรียบเทียบปจจัยการเขาสูสังคมไรเงินสดของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครจําแนก

ตามระดับการศึกษา ผูที่มีการศึกษาตางกันมีการเขาสูสังคมไรเงินสดตางกันทั้ง 3 ดานคือดานการผลักดัน

ของภาครัฐ ดานความกาวหนาของเทคโนโลยี และดานพฤติกรรมการใชจายในระบบออนไลน ซึ่งประชากร

สวนมากเปนผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรี ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในดานการศึกษา ควรใหความรูเรื่อง

สังคมไรเงินสดในดานตางๆในสถานศกึษาอยางทั่วถึง ตั้งแตระดับชั้นประถม มัธยม มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะได

นําความรูนี้มาใชประโยนชในดานการจัดการการเงินของตนเองตอไป 

3. ผลการเปรียบเทียบปจจัยการเขาสูสังคมไรเงินสดของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครจําแนก

ตามรายไดตอเดือน กลุมตัวอยางที่มีรายไดตางกันมีปจจัยในการเขาสูสังคมไรเงินสดแตกตางกัน โดยเฉพาะ

ปจจัยดานพฤติกรรมการใชจายในระบบออนไลนซึ่งประชากรตัวอยางสวนใหญเปนผูมีรายได 30,000 บาท

ขึ้นไปตอเดือน เปนผูที่มีการเขาสูสังคมไรเงินสดไดเปนอยางดี ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการการบริการ

จัดการการเงินของตนเอง เพื่อผูที่มีรายไดนอยจะสามารถเปนผูที่เขาสูสังคมไรเงินสดไดเชนกัน 

4. ผลการเปรียบเทียบปจจัยการเขาสูสังคมไรเงินสดของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครจําแนก

ตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวกลุมตัวอยางที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน มีการเขาสูสังคมไรเงินสด

ในปจจัยดานความกาวหนาของเทคโนโลยีและ ปจจัยดานพฤติกรรมการใชจายในระบบออนไลนตางกัน ซึ่ง

ประชากรตัวอยางสวนใหญอยูรวมกับสมาชิกครอบครัวมากกวา 3 คน เห็นไดวาการอยูรวมเปนครอบครัว

ใหญมีผลในการเขาสูสังคมไรเงินสด ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในการสรางความสัมพันธที่ดีในครอบครัว จะ

นําไปสูการจัดการการเงินที่ดี และมีโอกาสเขาสูสังคมไรเงินสดไดเปนอยางดี  

5. ปจจัยการเขาสูสังคมไรเงินสดของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครดานการประเมินสถานะทาง

การเงินของตนเอง มีปจจัยการเขาสูสังคมไรเงินสดแตกตางกัน ซึ่งผูที่ประเมินสถานะการเงินของตนเองเปน
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ประจํายอมมีการเขาสูสังคมไรเงินสดที่ดีกวาผูที่ไมมีการประเมิน ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะในดานนี้ควรสงเสริม

ใหประชาชนมีการประเมินสถานะทางการเงินของตนเองเปนประจํา 
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