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บทคัดยอ่ 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 384 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้การทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติ การ
ทดสอบแบบ t-test  การทดสอบแบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) เมื่อพบความ
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD                    
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมี อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่อเดือนต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการออมต่างกัน 
 
ค าส าคญั : พฤติกรรมการออม; ประชาชนในเขตบางกะปิ
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ABSTRACT 
 This study aims to 1)  Study saving behaviour among people living in Bang Kapi 
District, Bangkok. 2)  Study saving behaviour among people living in Bang Kapi District, 
Bangkok, categorized into demographic and economic factors. 
 Samples used in this study are 384 dwellers of Bang Kapi District. Tools used are 
questionnaires. Statistics used are frequency, percentage, mean, and standard deviation. T-
tests and One-way ANOVA are used to test the hypothesis. If differences are discovered, 
they will be compared in pairs using the LSD method. 
 Hypothesis test reveals that Bang Kapi inhabitants with different gender, education, 
occupation, marital status, monthly income, monthly expense, and monthly debt have 
different saving behaviour. 
 
KEYWORDS : Saving behaviour, Bang Kapi inhabitants 
 
บทน า 
 การออม เป็นการเก็บสะสมและแบ่งรายได้ส่วนหน่ึงท่ีมิได้น าไปใช้ในการบริโภคแต่เพื่อต้องการ
น าไปใช้ในอนาคตหรือสิ่งท่ีต้องการในปัจจุบัน เพราะในปัจจุบันประชาชนท่ัวไปมักจะเกิดปัญหาการบริโภค
ใช้จ่ายมากเกินความจ าเป็นอาจก่อให้เกิดปัญหาทางด้านอื่น ๆ ตามมาในอนาคต เน่ืองจากยังไม่มีการเตรียม
ความพร้อมทางด้านการออมเท่าท่ีควรจึงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการรายได้ -รายจ่าย ซึ่งแน่นอนว่า
ประชาชนทุกคนย่อมมีความต้องการความมั่นคงทางการเงินท าให้การวางแผนทางการเงินจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญ
อย่างยิ่งในปัจจุบัน การออมส่งผลต่อการขยายเศรษฐกิจรากฐานรวมท้ังยังเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจท าให้เศรษฐกิจเกิดมีเสถียรภาพและลดความผันผวนท าให้ประเทศไม่จ าเป็นต้องใ ช้เงินทุนจาก
ต่างประเทศ 
 ในพื้นท่ีเขตบางกะปิ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครอยู่ในกลุ่มเขตกรุงเทพ
ตะวันออก ซึ่งถือเป็นเขตท่ีอยู่อาศัยรองรับการขยายตัวของเมืองทางทิศตะวันออก (ตอนใต้) ปัจจุบันเขตบาง
กะปิมีหน่วยการปกครองย่อย 2 แขวง ได้แก่ แขวงคลองจั่นและแขวงหัวหมาก โดยแขวงคลองจั่นมีพื้นท่ี 
12.062 ตร.กม. จ านวนประชากรชาย 36,166 คน จ านวนประชากรหญิง 42,769 คน จ านวนบ้าน 47,720 
เรือน ความหนาแน่นประชากร 6,553.42 คน/ตร.กม. และแขวงหัวหมากมีพื้นท่ี 16.461 ตร.กม. จ านวน 
ประชากรชาย 30,634 คน ประชากรหญิง 37,109 คนจ านวนบ้าน 56,514 เรือน ความหนาแน่นประชากร 
4,118.40 คน/ตร.กม.   
 ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นท่ีบางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเจริญมีการขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจ จ านวนสถาน
ประกอบการการค้าส่งและการค้าปลีกท่ีเพิ่มสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการวิเคราะห์ถึง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%87


3 
 

พฤติกรรมการออม การใช้จ่ายของประชาชนโดยท่ัวไป ส่งเสริมการออมและลดการบริโภคใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
เพื่อความมั่นคงทางการเงินและมีทุนส าหรับส ารองชีพต่อไปในอนาคต  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร      
 2. เพื่อศึกษาพฤติกกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   
 
ขอบเขตของงานวิจัย    
 ผู้วิจัยได้ศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้
ก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 1. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีเขตบางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 384 คน 
 2. ขอบเขตพื้นท่ี คือ เลือกศึกษาในเขตพื้นท่ีบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระในการวิจัย ประกอบไปด้วย อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ จ านวนสมาชิก
ในครอบครัว รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่อเดือน 
 2. ตัวแปรตาม ประกอบไปด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการออม ด้านรูปแบบการออม 
ด้านผลตอบแทน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปเห็นความส าคัญกับการออม และมีการจัดการ วางแผนบริหารการเงินให้
เกิดปะโยชน์สูงสุดเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตในปัจจุบันและอนาคต โดยอันดับแรกควรค านึงถึงวัตถุประสงค์ใน
การออมของตนเอง เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ 
 2. เพื่อเป็นแนวทางการในการปรับเปลี่ยนถึงพฤติกรรมการออมของประชาชนให้มีความหมาะสม
กับสภาพในเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน 
 3. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาพฤติกรรมการออมให้ประชาชนน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันโดยเลือกรูปแบบการออมให้มีความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้  
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บททวนวรรณกรรม 
ด้านรูปแบบการออมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการออม 
 ชารวี  บุตรบ ารุง (2555) กล่าวว่า ด้านรูปแบบการออม หมายถึง ชนิดของการเก็บสะสมการออม
เงินให้เกิดประโยชน์ในอนาคต สอดคล้องกับ รัชนีบูลย์  ลิ้มปัญญาเลิศ (2553) กล่าวว่า ด้านรูปแบบการออม 
หมายถึง การออมเงินท่ีมีลักษณะในรูปของสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้แก่ การออมในรูปแบบของสินทรัพย์ถาวร การ
ออมในรูปแบบสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบ  
 ท้ังน้ี ผู้วิจัยสรุปด้านรูปแบบการออมท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออม คือ การออมมีลักษณะท่ี
แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล การออมท่ีถือเก็บไว้โดยไม่ได้เป็นการเก็บสะสมเพื่อมูล
ค่าท่ีสูงข้ึน 
ด้านวัตถุประสงค์ที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการออม 
 ศุภวรรณ มณีพันธุ์วงศ์ (2552) กล่าวว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการออม หมายถึง ผู้ท่ีมีความมุ่งมั่น
ต้ังใจท่ีจะออมเงินไว้เพื่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดในอนาคต สอดคล้องกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย  (2558) กล่าวว่า 
ด้านวัตถุประสงค์ในการออม หมายถึง การแบ่งรายได้เพื่อไว้ใช้ในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพื่อใช้ในสิ่งท่ี
ต้องการ  
 ท้ังน้ี ผู้วิจัยสรุปด้านวัตถุประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออม คือ วัตถุประสงค์ก็เปรียบเสมือน
การวางแผนการออม ของบุคคลท่ีมีความมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะออมเงินไว้มีการแบ่งรายได้เพื่อไว้ใช้จ่ายในอนาคต  
ด้านผลตอบแทนที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการออม 
 ชารวี บุตรบ ารุง (2555) กล่าวว่า ด้านผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนท่ีผู้ออมจะได้จากการ
ออมมีมากเท่าใด ย่ิงส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจกับการออมมากยิ่งข้ึนเท่าน้ัน สอดคล้องกับ  ซานียะฮ์  
ช่างวัฒนกุล (2559) กล่าวว่า ด้านผลตอบแทน หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหรือผลตอบแทน มีผลต่อการออม
ของประชาชนในสถาบันการเงินต่าง ๆ  
 ท้ังน้ี ผู้วิจัยสรุปด้านผลตอบแทนท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออม คือ อัตราผลตอบแทนโดยให้
ผลตอบแทนหรือได้รับยกเว้นดอกเบี้ยเงินฝากอย่างสม่ าเสมอเป็นเหตุผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ออม ผลตอบแทนท่ีผู้ออมจะได้จากการออมมีมากเท่าใด ยิ่งส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจกับการออมมาก
ยิ่งข้ึนเท่าน้ัน 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ระดับการศึกษากับพฤติกรรมการออม  
 รัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ (2553) กล่าวว่า จากผลการศึกษา พฤติกรรมการออมของประชาชนเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน คือ ระดับการศึกษาท า
ให้มีเป้าหมายและระเบียบวินัยในการออม สอดคล้องกับ นพแสน พรหมอินทร์ (2554) กล่าวว่า ศึกษาเรื่อง
หัวหน้าครัวเรือนถึงพฤติกรรมการออมเพื่อด ารงชีพยามชรา พบว่า หัวหน้าท่ีมีการศึกษาสูงต้ังแต่ระดับ
ประถมศึกษาข้ึนไปจะมีสัดส่วนการออมมากกว่าหัวหน้าครัวเรือนท่ีไม่เคยได้รับเข้าศึกษา   
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อาชีพกับพฤติกรรมการออม 
 กัญญารัตน์ วงษ์ชมพู (2554) กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการ 
พบว่าท้ังรูปแบบการออมและพฤติกรรมการออมของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการมีพฤติกรรมการ
ออมท่ีไม่แตกต่างกัน แต่การเลือกลงทุนมีความแตกต่างกัน สอดคล้องกับ รัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ (2553) 
กล่าวว่า จากผลการศึกษา พฤติกรรมการออมของประชาชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พบว่า ปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออม คือ ด้านอาชีพ   
รายได้กับพฤติกรรมการออม 
 รัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ (2553) กล่าวว่า จากผลการศึกษา พฤติกรรมการออมของประชาชนเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออม คือ รายได้ ซึ่งมีผลกับ
พฤติกรรมการออมของประชาชนมาก เน่ืองจากยิ่งมีค่าใช้จ่ายมากยิ่งท าให้การออมลดลง  สอดคล้องกับ 
สุริยาพร จันทร์เจริญ (2555) กล่าวว่าศึกษาเรื่องการออมของแรงงานก่อนสูงอายุท่ีท างานในระบบเละนอก
ระบบ พบว่า ด้านแหล่งท่ีมาของรายได้ แรงงานในระบบวัยก่อนสูงอายุจะไม่มีการออมโดยมีรายได้มาจากคู่
สมรส ซึ่งเหมือนกับวัยสูงอายุจากแรงงานนอกระบบ แต่แรงงานนอกระบบก่อนวัยสูงอายุและในระบบวัย
สูงอายุจะไม่มีการออมเงินแต่รายได้ท่ีหาได้มาจากตนเอง                                                                    
รายจ่ายกับพฤติกรรมการออม 
 บุรินทร์ แสงแก้ว (2553) กล่าวว่า จากการศึกษาพฤติกรรมการออมของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัด
เชียงราย พบว่า พฤติกรรมด้านการออมของพ่อค้าแม่ค้ามักมีการวางแผนการใช้จ่ายโดยนึกถึงประโยชน์และ
ความจ าเป็นก่อนซื้อสินค้า สอดคล้องกับ กัญญารัตน์ วงษ์ชมพู (2554) กล่าวว่า จากการศึกษาวิจัยพนักงาน
สถาบันการเงินและข้าราชการ พบว่า พนักงานสถาบันการเงินซึ่งมีรายได้มากกว่าพนักงานข้าราชการ ท าให้
พนักงานสถาบันการเงินมีค่าใช้จ่ายท่ีมากตามไปด้วย   
อายุกับพฤติกรรมการออม 
 กฤษฎี ยิวคิม (2555) กล่าวว่า จากการศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า อายุบอก
ถึงคุณลักษณะส่วนบุคคล โดยทัศนคติส่งผลต่อการออมของบุคลากรในคณะรัฐศาสตร์ สอดคล้องกับ บุรินทร์ 
แสงแก้ว (2553) กล่าวว่า จากการศึกษาพฤติกรรมการออมของพ่อค้าแม่ค้าในจังหวัดเชียงราย พบว่า จาก
กลุ่มตัวอย่างท้ัง 200 คน ผู้ท่ีออมเงินมีจ านวน 166 คน โดยส่วนมากจะมีอายุระหว่าง 41-50 ปี  
เพศกับพฤติกรรมการออม 
 บุรินทร์ แสงแก้ว (2553) กล่าวว่า จากการศึกษาพฤติกรรมการออมของพ่อค้าแม่ ค้าในจังหวัด
เชียงราย พบว่า จากกลุ่มตัวอย่างท้ัง 200 คน ผู้ท่ีออมเงินมีจ านวน 166 คน โดยส่วนมากจะเป็นเพศหญิงมี
สัดส่วนการออมมากกว่าเพศชาย สอดคล้องกับ สุริยาพร จันทร์เจริญ (2555) กล่าวว่า ศึกษาเรื่องการออม
ของแรงงานก่อนสูงอายุท่ีท างานในระบบเละนอกระบบ พบว่า กลุ่มแรงงานท างานในระบบเพศหญิงมี
สัดส่วนการออมมากกว่าเพศชาย  
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สถานภาพกับพฤติกรรมการออม 
 รัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ (2553) กล่าวว่า จากผลการศึกษา พฤติกรรมการออมของประชาชนเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี พบว่า ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน คือ สถานภาพการจด
ทะเบียนสมรส ท าให้มีเป้าหมายและระเบียบวินัยในการออม สอดคล้องกับ นพแสน พรหมอินทร์ (2554) 
กล่าวว่า ศึกษาเร่ืองหัวหน้าครัวเรือนถึงพฤติกรรมการออมเพื่อด ารงชีพยามชรา พบว่า หัวหน้าครัวเรือนท่ีมี
สถานภาพโสด สมรส หม่าย หรือแยกกันอยู่ มีสัดส่วนการออมมากกว่าหัวหน้าครัวเรือนท่ียังไม่ได้สมรสแต่
อยู่ด้วยกัน   
จ านวนสมาชิกในครอบครัวกับพฤติกรรมการออม 
 กฤษฎี ยิวคิม (2555) กล่าวว่า จากการศึกษาบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า 
คุณลักษณะของบุคคลในด้านสมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อการพฤติกรรมการออมของบุคลากรในคณะ
รัฐศาสตร์ สอดคล้องกับ รัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ (2553) กล่าวว่า จากผลการศึกษา พฤติกรรมการออมของ
ประชาชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี พบว่าจ านวนสมาชิกในครอบครัว ไม่มีผลต่อการออมของประชาชนมาก
นัก   
ภาระหน้ีสินกับพฤติกรรมการออม   
 รัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ (2553) กล่าวว่า จากผลการศึกษา พฤติกรรมการออมของประชาชนเขต
เทศบาลเมืองลพบุรี พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการออม คือ ภาระหน้ีสิน ซึ่งมีผล
กับพฤติกรรมการออมของประชาชนมาก เน่ืองจากยิ่งมีค่าใช้จ่ายมากยิ่งท าให้การออมลดลง สอดคล้องกับ 
สุริยาพร จันทร์เจริญ (2555) กล่าวว่า ศึกษาเร่ืองการออมของแรงงานก่อนสูงอายุท่ีท างานในระบบเละนอก
ระบบ พบว่า ด้านหน้ีสิน ท้ังแรงงานท้ังในและนอกระบบ จ านวนผู้ท่ีไม่มีหน้ีสินมีสัดส่วนในการไม่ออม
มากกว่าผู้มีหน้ีสิน  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ี
เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
แบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เน่ืองจากประชากรในเขตบางกะปิมีขนาดใหญ่จึงท าให้ไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ใช้วิธีการสุ่มแบบ
ไม่อาศัยความน่าจะเป็นตามแบบการสุ่มแบบบังเอิญ ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตบางกะปิ ดังน้ันผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ค านวณได้ตามสูตรคอแครน (Cochran) 
ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 0.05 จากการค านวณจาก
สูตรต้องใช้จ านวนตัวอย่าง 384 ชุด เพื่อความสมบูรณ์ในการวิเคราะห์ผลข้อมูล  
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 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือหลักท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ศึกษาผลงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการ
จัดท าแบบสอบถามและพัฒนาให้มีคุณภาพ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้จากกลุ่มตัวอย่างมาจัดเก็บใช้แบบสอบถาม
ปลายปิด (Close-Ended Form) แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และภาระหน้ีสินต่อเดือน โดยใช้
แบบสอบถามตามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) เป็นแบบสอบถามท่ีก าหนดให้ผู้ตอบเลือก 1 ค าตอบ
จากตัวเลือก มีจ านวนค าถามท้ังหมด 9 ข้อ 
 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการออม ประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ ด้านวัตถุประสงค์ในการออม ด้านรูปแบบ
การออม และด้านผลตอบแทน มีจ านวนค าถามท้ังหมด 14 ข้อ ใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) เป็นแบบสอบถามท่ีให้ผู้ตอบประเมิน/แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นท่ีก าหนดให้ 
 ในการวิจัยเป็นลักษณะการใช้มาตราวัดผลประเมินค่า 5 ระดับ ตามวิธีการวัดของลิเคริท์ (Likert) 
ซึ่งแบ่งเป็นระดับความส าคัญมากที่สุด = 5, ความส าคัญมาก = 4, ความส าคัญปานกลาง = 3, ความส าคัญ
น้อย = 2, ความส าคัญน้อยท่ีสุด = 1 
 มาตราที่ใช้วัดระดับข้อมูล ประกอบไปด้วย 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51-5.00 มีระดับความส า คัญมากท่ีสุด , คะแนนเฉลี่ย 3.51-4.50 มีระดับ
ความส าคัญมาก, คะแนนเฉลี่ย 2.51-3.50 มีระดับความส าคัญปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 1.51-2.50 มีระดับ
ความส าคัญน้อย, คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.50 มีระดับความส าคัญน้อยท่ีสุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)                                                                           
  1.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) และหาค่าจ านวนความถ่ี (Frequency) เพื่อใช้วัดตัว
แปรมีระดับการวัดเชิงคุณภาพในการอธิบายตัวแปร ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหน้ีสินต่อเดือน หรือข้อมูลท่ัวไปในส่วนท่ี 
1 ของแบบสอบถาม เป็นข้อมูลแบบ Ordinal scale and Nominal scale โดยเป็นค าถามท่ีให้เลือกตอบ
แบบจ ากัด 
  1.2 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) เพื่อ
ใช้วัดแปรมีระดับการวัดเชิงปริมาณในการอธิบายตัวแปรท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการออม ด้าน
รูปแบบการออม ด้านผลตอบแทน หรือพฤติกรรมการออมในส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถาม เป็นข้อมูลแบบ 
Rating scale โดยมีการแบ่งคะแนนตามล าดับช้ัน ตามท่ีกล่าวไว้ในส่วนของหัวข้อเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 2. สถิติอนุมาน (Inferential statistics)  
   2.1 ใช้สถิติทดสอบ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของตัว
แปรท่ีมี 2 กลุ่ม ทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD ซึ่งใช้สถิติ t-test ในการวิจัยครั้งน้ี เพื่อวิเคราะห์สมมติฐาน
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ข้อท่ี 1 ส าหรับเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามเพศ ภาระหน้ีสินต่อเดือน 
  2.2 ใช้สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เพื่อใช้วิเคราะห์เปรียบเทียบ
ตัวแปรท่ีมีความแตกต่างกันต้ังแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยใช้ One-way ANOVA ในการวิเคราะห์สมมติฐานท่ี 1 
ส าหรับเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน  
ผลการวิจัย  
 การวิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามการวิจัย เรื่องพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบาง
กะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวม มีระดับความส าคัญในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการ
ออม และด้านรูปแบบการออม มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านผลตอบแทน มีความส าคัญอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
  2.1 ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ และจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
  2.2 ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และภาระหน้ีสินต่อเดือนท่ีต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออม
ต่างกัน 
   2.2.1 ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการออมโดยรวมต่างกัน เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการออม 
ด้านรูปแบบการออมแตกต่างกัน 
   2.2.2 ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษา
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยรวมต่างกัน เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ใน
การออม ด้านรูปแบบการออมแตกต่างกัน 
   2.2.3 ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการออมโดยรวมต่างกัน เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการออม 
ด้านรูปแบบการออมแตกต่างกัน 
   2.2.4 ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพต่างกัน 
ท าให้พฤติกรรมการออมโดยรวมต่างกัน เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ในการ
ออมแตกต่างกัน 
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   2.2.5 ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยรวมต่างกัน เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ใน
การออม ด้านรูปแบบการออม ด้านผลตอบแทนแตกต่างกัน 
   2.2.6 ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีรายจ่ายต่อเดือน
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยรวมต่างกัน เมื่อท าการพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวัตถุประสงค์ใน
การออม ด้านรูปแบบการออม ด้านผลตอบแทนแตกต่างกัน 
   2.2.7 ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีภาระหน้ีสินต่อ
เดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลตอบแทนแตกต่าง
กัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการ
วิจัย พบว่า พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัด
กรุงเทพมหานคร โดยเรียงล าดับท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์ในการออม ด้านรูปแบบการออม มีระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับสูง และด้านผลตอบแทน มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน สามารถน ามาสรุปผลได้ดังน้ี 
  1.1 ด้านวัตถุประสงค์ในการออม ของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
อยู่ในระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิมีความมุ่งมั่นต้ังใจท่ีจะออมเงินไว้เพื่อ
ส าหรับใช้จ่ายไว้เพื่อสิ่งหน่ึงสิ่งใดในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชารวี บุตรบ ารุง (2555) กล่าวว่า 
ประชาชนมีความต้องการเก็บออมไว้ใช้ในยามชราหรือยามเจ็บป่วย รวมถึงการกู้เงินอื่น ๆ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) กล่าวว่า การท่ีประชาชนมีการเก็บสะสมโดยน าเอารายได้ส่วนหน่ึงท่ี
ไม่มีการใช้จ่ายออกไป เพื่อน ามาบริโภคหรือน าไปเป็นรายได้ส่วนท่ีเหลือจากการใช้จ่ายบริโภค โดยเก็บไว้มี
วัตถุประสงค์เพื่อการน าไปใช้จ่ายซึ่งสามารถน าไปลงทุนต่อในอนาคต   
  1.2 ด้านรูปแบบการออม ของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิ มีความต้องการในการเลือกรูปแบบการออม
ท่ีมีมูลค่าท่ีสามารถเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชลธิชา อัศวนิรันดร  (2552) กล่าวว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่มีการออมในรูปแบบสินทรัพย์ถาวร เช่น อาคารบ้านเรือนห้องชุด ท่ีดินและการซื้อ
สินทรัพย์ประเภททุน 
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  1.3 ด้านผลตอบแทน ของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานครอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิการได้รับยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากเป็น
เหตุผลต่อการตัดสินใจออม การจะท าให้บุคคลมีการออมเพิ่มมากยิ่งข้ึนน้ันก็ข้ึนอยู่กับผลตอบแทนมีมาก
เท่าใด น้ันก็คือยิ่งผลตอบแทนมีมากเท่าใดก็ส่งผลท าให้บุคคลมีความสนใจในการออมมากข้ึนเท่าน้ัน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มรกต ฉายทองค า (2557) กล่าวว่า ผลตอบแทนท่ีประชาชนต้องการท่ีไม่
จ าเป็นต้องเป็นผลตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน อาจจะเป็นการได้รับยกเว้นภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝาก ผลตอบท่ีเป็น
สิทธิประโยชน์ท่ีเป็นผลพลอยได้ท่ีสามารถสร้างดอกผลในลักษณะต่าง ๆ ก็สามารถดึงดูดความสนใจของผู้
ต้องการออมได้ 
 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และภาระหน้ีสินต่อเดือน สามารถ
น ามาสรุปได้ดังน้ี 
  2.1 ประชาชนในเขตบางกะปิ ท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมไม่
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ท้ังเพศชายและเพศหญิงต่างก็มีความต้องการออมโดยค านึงถึงการออมท่ี
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อใช้เป็นหลักประกันในชีวิตปัจจุบันและในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) กล่าวว่า พนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ท่ีมีจ านวนเงินออมของเพศชายและ
เพหญิงไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองด้วยลักษณะส่วนบุคคลของเพศหญิงและเพศชาย จึงท าให้มีแนวทางการ
ปฎิบัติของแต่ละบุคคลน้ัน ๆ ไม่แตกต่างกัน เพราะมีความวิตกกังวลในการกลัวความมั่นคงในอนาคต ท าให้
เกิดความระมัดระวังในการใช้จ่ายเพื่อด าเนินชีวิต จึงท าให้สะท้อนไปถึงการออมท่ีมีความต้องการท่ี
เหมือนกัน 
  2.2 ประชาชนในเขตบางกะปิ ท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวม
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนท่ีมีอายุน้อยท าให้เกิดความต้องการออมท่ีน้อย อาจเน่ืองจากยัง
ไม่มีการค านึงถึงการแบ่งค่าใช้จ่ายเพื่อน าไปออม ส่วนประชาชนท่ีเข้าสู่วัยผู้ใหญ่มีการค านึงถึงการใช้จ่ายท่ี
เป็นประโยชน์มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) กล่าวว่า อายุมักมี
ความสัมพันธ์กับรายได้ คือ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากพนักงานท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุไม่
มาก เป็นช่วงของการเริ่มต้นท างาน จึงท าให้มีรายได้เข้ามาไม่สูงหนัก เงินท่ีเหลือจาการใช้จ่ายแล้วมาเป็นเงิน
ออมจึงน้อยลงไปด้วย และเมื่อมีอายุท่ีมากข้ึนท าให้มีรายได้มากข้ึนจึงส่งผลให้ความสามารถในการออมมาก
ยิ่งข้ึนไปด้วย 
  2.3 ประชาชนในเขตบางกะปิ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดย
ภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีน้อย ท าให้มีการออมท่ีน้อยอาจ
เน่ืองจากการหารายได้ท่ีน้อยลงไปด้วย ส่วนผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูง ท าให้มีการหารายได้ท่ีสูงมากข้ึน ท าให้มี
การออมท่ีมากข้ึนตามไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรารถนา เหล่าคนดี (2558) กล่าวว่า ผู้ท่ีมีระดับ
การศึกษาท่ีสูงกว่าระดับปริญญาตรีข้ึนไปมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเงินและการออมมากท่ีสุด 
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รองลงมาคือผู้ท่ีมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และสุดท้ายคือระดับการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรีลงไป มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านการเงินและการออมน้อยท่ีสุด 
  2.4 ประชาชนในเขตบางกะปิ ท่ีมีอาชีพต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวม
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนมีการประกอบอาชีพท่ีแตกต่างกัน เพราะในแต่ละอาชีพมีความ
ต้องการการใช้จ่ายท่ีต่างกันออกไปซึ่งประกอบกับรายได้ท่ีเข้ามา บางอาชีพมีรายได้มากท าให้มีการออมมาก
ข้ึน บางอาชีพมีรายได้น้อยท าให้มีการออมน้อยลงไปด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
(2561) กล่าวว่า เงินออมจากการประกอบอาชีพต่าง ๆ เช่น ข้าราชการ พ่อค้า แม่ค้า ครู ในบางรายจะมีการ
แบ่งเงินท่ีมช้จากในชีวิตประจ าวันออกมาเพื่อน าไปเป็นเงินออมให้เป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน บางรายจะมีเงิน
ออมท่ีมาจากการเหลือใช้มากก็จะยิ่งท าให้มีการออมท่ีมากข้ึนตามไปด้วย แต่ถ้าบางเดือนมีเงินน้อยก็จะท าให้
การออมน้อยลงไปด้วย แต่ถ้าบางรายมีการประกอบอาชีพเสริมอื่น ๆ นอกเหนือจากอาชีพหลัก ก็สามารถท า
ให้มีเงินท่ีจะน าไปออมเพิ่มต่อได้  
  2.5 ประชาชนในเขตบางกะปิ ท่ีมีสถานภาพต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวม
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในสภานภาพโสด สมรส หรือหย่าร้าง ท่ีเป็นเร่ืองของ
ส่วนบุคคลก็ส่งผลต่อการออมเหมือนกัน เพราะอาจเน่ืองทุกคนย่อมมีความต้องการออมเพื่อหลักประกันใน
ชีวิตท้ังในปัจจุบันและในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ (2561) กล่าวว่า จากกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีศึกษา ท่ีมีสถานภาพโสด และท่ีมีสถานภาพสมรสแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างกันกับสถานภาพหย่าร้าง 
ท้ังน้ีเป็นผลมาจากประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรสแล้ว จะค านึงถึง
ความส าคัญกับตนเองและครอบครัวมากกว่าเพื่อน าไว้ใช้ในอนาคต ในส่วนของประชาชนท่ีมีสถานภาพหย่า
ร้างกัน มีสัดส่วนของการออมน้อยกว่าสถานภาพอื่น ๆ แสดงให้เห็นว่าประชาชนท่ีมีสถานภาพหย่าร้างน้ันมี
จ านวนเงินออมท่ีน้อยลงแต่กลับมีค่าใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ เพิ่มมากยิ่งข้ึน เช่น อาจมีค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบ้าน 
และต้องรับภาระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยตนเองท้ังสิ้น 
  2.6 ประชาชนในเขตบางกะปิ ท่ีมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการ
ออมโดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ไม่ว่าประชาชนจะมีจ านวนสมาชิกในครอบครัวจ านวน
เท่าใด ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก ทุกคนย่อมมีความต้องการออมเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวให้มีความ
มั่นคงท่ีเหมือนกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) กล่าวว่า จากลุ่มตัวอย่างท่ีมี
จ านวนสมาชิกท้ังมีจ านวนน้อยและมีจ านวนมาก จะมีการออมในสถาบันการเงินและท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน
มากท่ีสุด เพราะไม่ว่าจะมีจ านวนสมาชิกเท่าใดก็มีความจ าเป็นต้องมีการออมให้เพิ่มมากข้ึนเพื่อเป็นการ
สะสมความมั่งค่ังให้เกิดความมั่นคงและความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว   
  2.7 ประชาชนในเขตบางกะปิ ท่ีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดย
ภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เมื่อมีรายได้น้อย ท าให้มีการออมท่ีน้อยลงเน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน แต่เมื่อมีรายได้ท่ีสูงข้ึน ก็ท าให้มีความสามารถในการออมเพิ่มมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากมีการแบ่ง
สัดส่วนได้ออมได้มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญรุ่ง จันทร์นาค (2554) กล่าวว่า 
รายได้ถือเป็นปัจจัยท่ีส าคัญที่ท าให้เกิดการออม เพราะผู้ท่ีมีรายได้มากจะมีเงินเหลือออมมากกว่าผู้ท่ีมีรายได้
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น้อย โดยรายได้น้ันหามาได้จากหลากหลายทาง เช่น งานอดิเรก งานประจ า เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีเป็น
ตัวก าหนดรายได้ของแต่ละบุคคล 
  2.8 ประชาชนในเขตบางกะปิ ท่ีมีรายจ่ายต่อเดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดย
ภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนท่ีมีรายจ่ายท่ีสูงท าให้มีการออมท่ีน้อย อาจเน่ืองด้วย
จากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือจากรายได้ท่ีไม่เพียงพอต่อการออม ส่วนประชาชนท่ีมีรายจ่ายท่ีน้อยก็สามารถแบ่ง
เงินจากรายได้ท่ีมีมาเป็นการออมได้ ท าให้ผู้ ท่ีมีรายจ่ายน้อยจึงมีการออมท่ีสูงกว่าผู้ ท่ีมีรายจ่ายมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) กล่าวว่า รายจ่ายต่อเดือนท่ีเปลี่ยนแปลงไปท าให้
การออมของนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางลบ เพราะเมื่อมีรายจ่าย
เพิ่มข้ึน จะท าให้จ านวนการออมน้ัน 
  2.9 ประชาชนในเขตบางกะปิ ท่ีมีภาระหน้ีสินต่อเดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออม
โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ท่ีมีภาระหน้ีสินน้อยจะมีการออมท่ีสูงมากกว่าผู้ท่ีมีภาระ
หน้ีสินมาก อาจเกิดจากภาระหน้ีสินหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีมีจ านวนท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้มีความสามารถใน
การออมท่ีต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) กล่าวว่า พฤติกรรมการออมท่ี
เกี่ยวข้องกับภาระหน้ีสิน เน่ืองจากเมื่อประชาชนมีรายได้ ประชาชนจะน ารายได้ท่ีได้รับมาใช้จับจ่ายใช้สอย 
เมื่อมีเงินจากส่วนท่ีเหลือจากในชีวิตประจ าวันจึงจะน ามาใช้ช าระหน้ีสินท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจึงท าให้ไม่น ารายได้
แบ่งมาเป็นเงินออม 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะท่ีเป็นแนวทางเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์ส าหรับประชาชนใน
เขตอื่น ๆ ดังน้ี 
 ปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
 1. จากผลศึกษาการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และภาระหน้ีสินต่อเดือนต่างกัน จะท า
ให้มีพฤติกรรมการออมโดยภาพรวมต่างกัน ดังน้ันหากต้องการให้ประชาชนในเขตอื่น ๆ มีการส่งเสริมการ
ออมให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านเศรษฐกิจดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น 
ส่วนปัจจัยด้านประชากรและปัจจัยด้านเศรษฐกิจด้านเพศ และจ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกัน ท าให้มี
พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมไม่ต่างกัน 
 2. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมต่างกัน เน่ืองจากประชาชนในแต่ละช่วงอายุมีจ านวนรายได้
และค่าใช้จ่ายท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล ถ้าจะให้ประชาชนมีการออมจึงต้องมีการจัดสรรรายได้กับ
ค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมเพื่อน าไปออมส าหรับประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
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 3. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมต่างกัน ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงจะมีการ
ค านึงถึงการออมท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต ถ้าจะให้ประชาชนมีการออมจึงต้องมี
การจัดสรรรายได้กับค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมเพื่อน าไปออมส าหรับประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 4. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพ
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมต่างกัน เพราะประชาชนบางอาชีพมีรายได้มาก ประชาชนบาง
อาชีพมีรายได้น้อย ท าให้มีการออมจ านวนมากหรือน้อยแตกต่างกันออกไป ถ้าจะให้ประชาชนมีการออมจึง
ต้องมีการจัดสรรรายได้กับค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมเพื่อน าไปออมส าหรับประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 5. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพ
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมต่างกัน สถานภาพโสด สมรส และหม้าย/หย่าร้าง ในประชาชน
แต่ละบุคคลมีรายได้และค่าใช้จ่าย หรือภาระในความรับผิดชอบต่างกันออกไป ถ้าจะให้ประชาชนมีการออม
จึงต้องมีการจัดสรรรายได้กับค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมเพื่อน าไปออมส าหรับประชาชนท่ีมีอายุแตกต่าง
กัน 
 6. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมต่างกัน ประชาชนท่ีมีรายได้มากท าให้มีการออมมากข้ึน
ตามไปด้วย ส่วนประชาชนท่ีมีรายได้น้อย ก็ท าให้การออมลงตามไปด้วย ถ้าจะให้ประชาชนมีการออมจึงต้อง
มีการจัดสรรรายได้กับค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมเพื่อน าไปออมส าหรับประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
 7. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายจ่าย
ต่อเดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมต่างกัน เพราะประชาชนยิ่งมีรายจ่ายมากจะส่งผลให้มี
การออมน้อยลง ส่วนประชาชนท่ีมีรายจ่ายน้อยก็สามารถแบ่งไปเป็นเงินออมได้ ถ้าจะให้ประชาชนมีการออม
จึงต้องมีการจัดสรรรายได้กับค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมเพื่อน าไปออมส าหรับประชาชนท่ีมีอายุแตกต่าง
กัน 
 8. จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีภาระ
หน้ีสินต่อเดือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมต่างกัน ประชาชนยิ่งมีภาระหน้ีสินมาก ท าให้
ต้องน ารายได้ไปจัดการหน้ีสินมาก จึงท าให้มีการน าเงินไปออมน้อยหรืออาจจะไม่มีการออมเลย ถ้าจะให้
ประชาชนมีการออมจึงต้องมีการจัดสรรรายได้กับค่าใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมเพื่อน าไปออมส าหรับ
ประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตอื่น ๆ หรือในพื้นท่ีใกล้เคียง เพื่อให้ทราบ
ถึงพฤติกรรมการออมน าผลท่ีได้มาเปรียบเทียบหาแนวทางในการส่งเสริมการออมของประชาชนต่อไป 
 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมท่ีอาจจะมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน 
เช่น ด้านการวางแผน ด้านความสามารถในการออม เป็นต้น  
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 3. การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีข้อจ ากัดในเร่ืองของขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แต่ประชาชนในเขตบางกะปิมี
ประชากรมาก จึงท าให้ได้ข้อมูลท่ีน ามาศึกษาในครั้งน้ี มีเพียงส่วนน้อยอาจมีไม่เพียงพอในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการเพิ่มปริมาณของขนาดกลุ่มตัวอย่างให้มีความเหมาะสมโดยการท า Focus Group 
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