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 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่จ าแนกตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล   

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test และสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเปน็รายคู ่โดยใช้วิธีของ 

LSD  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ที่มี สถานภาพ ต่างกัน มี

พฤติกรรมการออมไม่ต่างกัน ส่วนบุคคลวัยท างานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน

ค่าใช้จ่ายต่อเดือนและต าแหน่งงานต่างกัน มีพฤติกรรมการออมต่างกัน 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการออม, บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 

 The objectives of this study were 1)  to study the Saving behavior of workers in 
Bangkok 2)  To study the Saving behavior of workers in Bangkok, Classified by personal 
factors. 
 The sample group was 400 people of workers in Bangkok. The questionnaire was 
used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the 
Frequency, percentage, mean and standard deviation.  The hypotheses were tested by 
One-way ANOVA (F-tests) in case of its had statistical significant different testing a pair of 
variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are 
different. 
 The results of hypothesis testing showed that workers in Bangkok, the behavior of 
saving is not different among the working class comparing their status difference . However, 
the behavior of saving is different comparing their age gender education among the 
working class when consider their personal income personal per month expense per 
month and position of work.  
Keywords: Saving Behavior; Worker in Bangkok and Surroundings    
 
บทน า 
 ปัญหาการออมเป็นปัญหาที่ส าคัญอยา่งยิ่งยวดของประเทศ เพราะต่อไปประชากรไทยจ านวนมากจะ
มีอายุยืนจนถึงประมาณ 80-90 ปี ประชากรมากกว่าคร่ึงหน่ึงของประเทศ ยังเก็บออมไม่เพียงพอ บางคนยัง
ไม่ได้แม้แต่เร่ิมออม บางคนไม่รู้จะท าอย่างไร ปัจจุบันรัฐบาลพยายามช่วยอยู่บางส่วน ผ่านเบี้ยยังชีพ 500 
บาทต่อเดือน กองทุนประกันสังคม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (หรือให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีผ่าน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กรมธรรม์ประกันชีวิต LTF RMF) รวมไปถึงกองทุนการออม สิ่งที่ท าให้เร่ืองน้ีเป็น
ปัญหาหนัก  แก้ไม่ตก ก็เพราะรายได้ภาษีที่รัฐบาลมีอยู่ในปัจจุบัน มีไม่มาก มีจ ากัดจ าเขี่ย ไม่เพียงพอต่อการ
ใช้จ่ายลงทุนในแต่ละปีอยูแ่ล้ว ด้วยเหตุน้ี รัฐบาลคงไม่สามารถมือเตบิ ให้สวัสดิการเลี้ยงดปูระชากรที่สูงอายไุด้ 
เช่นที่เป็นอยู่ในสหรัฐ หรือ ยุโรป ซ้ าร้าย เสาหลักท่ีผู้สงูอายไุทยพึ่งพาเป็นส าคัญในอดตี คือ สถาบันครอบครัว 
ก็เร่ิมอ่อนแอลง ทางแก้มีอยู่ทางเดียว ก็คือ ประชาชนแต่ละคนต้องรู้จักออมเงินเอง ซ่ึงการออมเงินน้ันเรา
จ าเป็นต้องพิจารณารายรับและรายจ่ายด้วย การออมจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ เก็บก่อนจ่าย และจ่ายก่อนเก็บ 
โดยวัตถุประสงค์ในการการออมเงินมีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจเพื่อน าเงินออมน้ันไปใช้ในอนาคต ซ่ึง
สามารถแบ่งแยกวัตถุประสงค์ของการออมเงิน ได้ดังน้ี 
 1. เพื่อไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย  
 2. เพื่อบริหารรายรับ - รายจ่าย เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตในช่วงวัยท างาน  
 3. เพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในยามชรา  
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 4. เพื่อไว้ใช้ทางด้านการศึกษา  
 5. เพื่อมีบ้านเป็นของตนเอง เป็นการออมเพื่อให้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
 6. เพื่อซ้ือสินค้าคงทน เป็นการออมในรูปของสินทรัพย์ที่มีมูลค่า 
 7. เพื่อไว้ใช้กู้เงิน เป็นการออมโดยเก็บในรูปของเงินสด อสังหาริมทรัพย์ 
 การศึกษาพฤตกิรรมการออมของคนวัยท างาน เป็นการศึกษาที่พยายามท าความเข้าใจถึงพฤติกรรม
ของแต่ละบุคคลในการที่จะเก็บออมหรือน าเงินที่มีอยู่ไปลงทุนให้เกิดประโยชน์และเปรียบเทียบว่าบุคคล
เหล่าน้ีมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองทางการเงนิที่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่อยา่งไร ประกอบกับผู้วิจัยจึงให้
ความสนใจในเร่ืองของการออม โดยจะท าการศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานใน
กรุงเทพมหานครซ่ึงจะเปรียบเทียบ พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจัยประชากร และเพื่อศึกษาปัจจัยที่เก่ียวกับเงินออมที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร ผลที่ได้จากการศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมให้ประชากรไทยสามารถ
ออมเงินได้เพิ่มมากขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร   
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยค ร้ังน้ี เป็นการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานใน

กรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในคร้ังน้ีมีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปน้ี   
 1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีจะศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องก าหนด
โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) ซ่ึงทางผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อน
ของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 5% จึงท าให้มีระดับความเชื่อม่ันที่ 95% และจากการเปิดตารางที่ระดับ
ความเชื่อม่ันที่ 95% พบว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง    

2. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างาน
ในกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจัยต่างๆ โดยการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปน้ี ด้านปัจจัย
ส่วนบุคคลได้แก่  เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ค่าใช้จ่าย ต่อเดือน และ
ต าแหน่งงาน ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมของบุคคลในวัยท างาน      

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคลในวัยท างาน    

3. เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดการออมที่มีประโยชน์หรือผลตอบแทนสูงสุด     

4. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับสถาบันการเงิน เพื่อใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 (ชารวี บุตรบ ารุง , 2555) พจนานุกรมฉบับบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้นิยามไว้ว่า  
การออม คือ การ ประหยัด การเก็บหอมรอบริบ การถนอม และการสงวน สิ่งที่จะประหยัด หรือเก็บหอม
รอบริบ ได้แก่ ทรัพย์สินเงินทอง เงินออม หมายถึง ส่วนของรายได้ที่ เหลืออยู่ หรือที่กันเอาไว้ไม่น ามา 
ใช้จ่ายในการบริโภค อุปโภคในขณะปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย เม่ือมีเหตุ
ฉุกเฉินเกิดขึ้น หรือเม่ือแก่ชรา หรือเพื่อใช้จ่ายในกิจการ อ่ืนใดที่สมควร ส่วนของรายได้ทั้งหมดที่ไม่ได้
น ามาใช้จ่ายและเก็บเอาไว้ก็นับเป็นเงินออมได้ทั้งหมด แต่ถ้าพูดถึงเงินออมในลักษณะที่เก็บเอาไว้เฉยๆ จะ
ไม่ใช่เงินออมในความหมายทางเศรษฐศาสตร์ เงินออมทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึง ส่วนของรายได้ที่มิได้ มี
การใช้จ่ายบริโภคอุปโภคและเงินจ านวนน้ันได้น าไปลงทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบเศรษฐกิจด้วย แต่มิได้
หมายความว่าผู้ที่ท าการออมเงินจะต้องเข้าไปจัดการลงทุนท าการผลิตสิ่งใดสิ่งหน่ึงขึ้น ผู้ที่ท าการออมกับผู้
ลงทุนไม่จ าเป็นจะต้องเป็นบุคคลคนเดียวกัน และโดยปกติจะไม่ใช่บุ คคลเดียวกันด้วย ในความหมายน้ี
เพียงแต่หมายถึงเงินที่ออมไว้น้ันต้องพร้อมที่จะน าไปลงทุนประกอบธุรกิจได้โดยจะผ่านระบบการเงินของ
ประเทศหรือสถาบันการเงินอ่ืนใดก็ได้  
 ดังน้ันพอสรุปได้ว่า เงินออมตามความหมายทางเศรษฐศาสตร์ หมายรวมถึง บรรดาเงินฝากใน
ธนาคารหรือในสถาบันการเงินอ่ืนๆ เช่น บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิตที่ประชาชน
น าไปฝาก และจ านวนเงินส่วนที่ประชาชนน าไปซื้อหุ้นของกิจการต่างๆ (หลักทรัพย์) หรือแม้แต่ส่วนของเงิน
ที่เอกชนน าออกให้กู้ยืมเป็นส่วนตัว (ไม่รวมการกู้ยืมเพื่อการบริโภค) ซ่ึงจะเห็นว่าจ านวนเงินออมเหล่าน้ียังคง
หมุนเวียนเปลี่ยนมืออยู่ในระบบเศรษฐกิจ ส่วนรวมมิได้สูญหาย การออม คือ รายได้เม่ือหักรายจ่ายแล้วจะมี
ส่วนซ่ึงเหลืออยู่  ส่วนของรายได้ที่ เหลืออยู่ ซ่ึงไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปน้ีเรียกว่าเงินออม Incomes – 
Expenses = Savings โดยทั่วไปการออมจะเกิดขึ้นก็ต่อเม่ือบุคคลน้ันมีรายได้มากกว่าการจ่ายของเขา ทางที่
จะเพิ่มเงินออมให้แก่ บุคคล อาจท าได้โดยการพยายามหาทางเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นด้วยการท างานมากขึ้น 
ใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษ หรือการปรับปรุงงานที่ท าอยู่ให้มีประสิทธิภาพมีรายได้สูงขึ้น เป็นต้น 
นอกจากน้ันการลดรายจ่ายลงด้วยการรู้จักใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็นและเหมาะสมก็จะท าให้มีการออมเกิดขึ้นได้ 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ด้านวัตถุประสงค์ในการออม       
 (ปรารถนา  เหล่าคนดี , 2558) ส าหรับวัตถุประสงค์ของการออมในภาคครัวเรือนน้ัน มีหลาย
ประการแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ซ่ึงโดยทั่วไปแล้ว มีดังน้ี      
 1. เพื่อใช้จ่ายในยามชรา: เป็นเหตุผลประการส าคัญในการเก็บออมของคนทั่วไป ซ่ึงเป็นที่ทราบดีวา่
ในยามชราน้ัน รายได้จากการท ามาหาเลี้ยงชีพจะต้องลดลงหรืออาจจะไม่มีเลย ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการเก็บออม
ไว้ในขณะที่ตนเองยังมีรายได้ในระดับที่สามารถออมได้       

 2. เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน: ยามฉุกเฉินคือเวลาที่ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมาก่อน ซ่ึงจะมี
ความจ าเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงินอย่างกะทันหัน เช่น การประสบอุบั ติเหตุการเจ็บไข้ได้ป่วย ฯลฯ ซ่ึงเป็น
สถานการณ์ที่จ าเป็นที่จะต้องมีเงินออมไว้เช่นกัน     
 (ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล, 2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล 
พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากส าหรับการออม คือ วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินมีมากที่สุด รองลงมาคือ 
วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายยามชรา วัตถุประสงค์เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน  วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย
ส าหรับการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการจัดหาหลักประกันในชีวิต วัตถุประสงค์เพื่อจ่ายส าหรับที่อยู่
อาศัย และวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบธุรกิจ มีอิทธิพลมาก ส่วนวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายใน
การซ้ือสินค้า วัตถุประสงค์เพื่อผลตอบแทนในการออม วัตถุประสงค์ใช้ในกิจกรรมทางสังคม และ
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น งานแต่งงาน ท่องเที่ยว น้ันมีอิทธิพลปานกลาง  
 (นันทพร จรัสสุขสวัสดิ์ , 2560) การวางแผนทางการเงินของบุคคลกลุ่มวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จะมีวัตถุประสงค์ใน
การออมเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และการน าเงินไปลงทุน 

 (กฤตภาส  เลิศสงคราม, 2555)  พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีจุดมุ่งหมายในการออม
เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินมากที่สุด และจุดมุ่งหมายการออมเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต เพื่อผลตอบแทน 
เพื่อเป็นมรดกให้ครอบครัว และเพื่อการลดหย่อนภาษี อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ในขณะที่ จุดมุ่งหมายใน
การออมเพื่อลดหน่อยภาษี อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุด      
 (อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล, 2558) วัตถุประสงค์ของการออม ขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล อาทิ
เช่น เพื่อเก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่วยหรือชราไม่เป็นภาระต่อลูกหลาน     
 เพื่อไว้ใช้ทางด้านการศึกษา หน้าที่การงานและสร้างเงินในอนาคต    
 เพื่อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานและสังคม       
 เพื่อสร้างหลักประกันชีวิตและความม่ันคงทางด้านการเงิน     
 เพื่อเป็นหลักประกันในการกู้ยืมเพื่อซ้ือสินทรัพย์อ่ืนๆ      
 เพื่อเก็บไว้ใช้ด ารงชีวิตหลังเกษียณอายุ       
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 เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพหรือเปลี่ยนอาชีพ      
 เพื่อไว้ใช้จ่ายนอกเหนือจากรายจ่ายประจ าหรือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 
 เพื่อผลตอบแทนทางการออม เช่น ดอกเบี้ย เป็นต้น  
ด้านรูปแบบของการออม        
 (ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล 2559)การออมน้ันไม่ได้มีเพียงแค่การสะสมเงินไว้ในรูปแบบของเงินสด
เท่าน้ัน แต่ยังสามารถออมเงินไว้ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อีก ซ่ึงรูปแบบในการออมเงินน้ันมีอยู่หลายวิธีโดยได้มีการ
จัดรูปแบบในการออมเป็นหมวดหมู่ท่ีแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบดังน้ี   
 1. การออมในรูปแบบสินทรัพย์ถาวร เป็นการออมโดยการน ารายได้ส่วนที่เหลือจากการบริโภคไป
ใช้จ่ายโดยการซ้ือสินทรัพย์ถาวร        
 2. การออมในรูปทรัพย์สินทางการเงิน เป็นการถือไว้ในรูปของทรัพย์สินทางการเงิน การออม
รูปแบบน้ี มีสภาพคล่องสูง มีความเสี่ยงน้อย และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย    

 3. การออมในรูปอ่ืนๆ คือการออมที่ไม่ได้เป็นการสะสมหรือการถือเก็บไว้เพื่อมูลค่าที่สูงขึ้น แต่เป็น
การออมจากการลดรายจ่าย การลดลงของหน้ีสิน 
 (กุลฐกาน ตั้งทิวาพร, 2555) การที่บุคคลจะตัดสินใจเลือกวิธีการออม จะต้องคิดว่าการออมโดยวิธี
ใดจะให้ผลประโยชน์และท าให้เงินออมเพิ่มค่ามากที่สุด ซ่ึงก็มีหลากหลายวิธีการที่จะเลือกทั้งที่มีความเสี่ยง
และไม่มีความเสี่ยง โดยการออมแบ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากเช่น หุ้นทุน หุ้นกู้ หุ้นสามัญ กองทุน
ทองค าหรือกองทุนน้ ามัน เป็นต้น ด้านสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อย เช่น กองทุนรวมต่างๆ กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ ส่วนสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงเลยหรือที่ได้ผลตอบแทนที่แน่นอนโดยมีการรับประกันโดยสถาบันผู้
ออก ได้แก่ เงินฝากธนาคาร พันธบัตรรัฐบาล ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 
 (นเรศ หนองใหญ่, 2560) พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มี
การออมเงินในรูปแบบดังน้ี ออมเงินโดยการน าเงินไปฝากธนาคาร ออมโดยเก็บเงินสดไว้ในมือ ออมเงินโดย
การเล่นแชร์ เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ออมในรูปสินทรัพย์ถาวร ออมเงินโดยการน า เงินฝากผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพของที่ท างาน ออมเงินโดยการน าเงินไปให้กู้ยืมและออมเงินโดยการน าไปซื้อทองหรือลงทุนใน
หุ้น 
ด้านความถี่ในการออม          
 (ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล, 2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน
จังหวัดสตูล พบว่า พฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูลนิยมออมเป็นรายเดือน โดยเงินออม
เหล่าน้ันมาจากเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย      
 (นเรศ  หนองใหญ่, 2560) พฤติกรรมการออมในภาพรวมอยู่ในระดับพอใช้ พบว่าส่วนใหญ่ออมเงิน
โดยการน าไปฝากธนาคาร ออมโดยเก็บเงินสดไว้ในมือ เกือบทุกเดือน ออมในรูปสินทรัพย์ถาวร ออมในรูป
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ในระดับหลายเดือนคร้ัง     
 (ดาราภรณ์   โคสิ ริวิวัฒ น์ , 2558) ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของข้าราชการ
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กองทัพอากาศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างออมเงินทุกเดอืนมากที่สุดถึงร้อยละ 57.25 รองลงมาเลือกออมเงินในกลุ่ม
ของการออมแล้วแต่โอกาส เม่ือมีเงินเหลือ หรือเม่ือมีรายได้ 
ด้านจ านวนเงินในการออม        
 (กฤตภาส  เลิศสงคราม, 2555) พฤติกรรมการออมของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่าเพศ
หญิงมีการออมที่ระดับต่ ากว่า 5,000 บาท พนักงานที่มีอายุ 26-30 ปี มีการออมมากที่สุดส่วนใหญ่ออมต่ า
กว่า 5000 บาท ในขณะที่ อายุ 35-40 ปี ส่วนใหญ่มีการออมต่ ากว่า 5,000 บาท พนักงานที่มีสถานภาพโสด 
ส่วนใหญ่มีการออมต่ ากว่า 5,000 บาท พนักงานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีการออมส่วนใหญ่อยู่ที่ 
5,000 บาท          

 (ดาราภรณ์  โคสิริวิวัฒ น์ , 2558)  ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของข้าราชการ
กองทัพอากาศ พบว่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มลดลงตามช่วงของเงินออมที่สูงขึ้นอย่างเหน็ได้ชัด คือ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเงินออมต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ65.25 แล้วค่อย ๆ ลดลงเป็น
ร้อยละ 24.00, 7.25, 2.25 ,0.75 ส าหรับกรณีมีเงินออมต่อเดือนตั้งแต่50,000 บาทขึ้นไป ตามล าดับ 
โดยเฉพาะตัวอย่างที่มีเงินออมต่อเดือนมากกว่า 40,000 บาทขึ้นไปมีสัดส่วนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.50 
ของจ านวนตัวอย่างทั้งหมด        
 (ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล, 2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน
จังหวัดสตูล พบว่าปัจจัยทางสังคมมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียววกันกับพฤติกรรมการออมอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติด้านของจ านวนเงินออม 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช้ เค ร่ืองมือการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 400 คน โดยการใช้การค านวณสูตรของ Yamane (1967) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ได้แก่ เพศ 
สถานภาพการสมรส อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และต าแหน่งงานมี
จ านวนข้อค าถามท้ังหมด 7 ข้อ       
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบด้วย ด้าน
วัตถุประสงค์ในการออม ด้านรูปแบบของการออม ด้านความถี่ในการออม และด้านจ านวนเงินในการออม มี
จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 14 ข้อ มีระดับการให้ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด 5 คะแนน ,มีระดับการให้
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ความคิดเห็นในระดับมาก 4 คะแนน,มีระดับการให้ความคิดเห็นในระดับปานกลาง 3 คะแนน,มีระดับการให้
ความส าคิดเห็นในระดับน้อย 2 คะแนน,มีระดับการให้ความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 1 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี     
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี ่(Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรลักษณะปัจจัย
ส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศกึษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อ
เดือน และต าแหน่งงาน         
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครประกอบด้วย ด้าน
วัตถุประสงค์ในการออม ด้านรูปแบบของการออม ด้านความถี่ในการออม และด้านจ านวนเงินในการออมที่
ผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย        
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี                 
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่ จ าแนกตาม อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ส่วนต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และต าแหน่งงานจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความ
แปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตา่งจะน าไปสูก่ารเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีของ LSD และในส่วนของเพศ และสถานภาพการสมรส จะใช้การวิเคราะห์ด้วย สถิติ t-test 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานใน
กรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี        
 1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า 
บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหาคร ให้ระดับความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ในการออมในระดับมาก ด้าน
รูปแบบของการออมให้ระดับความคิดเห็นมาก ด้านความถี่ในการออมคิดเป็นจ านวน 10.10 คร้ังต่อปี และ
ด้านจ านวนเงินในการออมแต่ละคร้ังคิดเป็นร้อยละ 13.58 ของรายได้     
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ดังน้ี บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพการสมรสต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ออมไม่ต่างกัน บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และต าแหน่งงานต่างกัน มีพฤติกรรมการออมต่างกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย         
 ผลการวิจัยการพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยท าการสรุปตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังน้ี           
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1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม พบว่า บุคคลวัย
ท างานในกรุงเทพมหาคร ให้ระดับความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์ในการออมในระดับมาก ด้านรูปแบบของ
การออมให้ระดับความคิดเห็นมาก ด้านความถี่ในการออมคิดเป็นจ านวน 10.10 คร้ังต่อปี และด้านจ านวน
เงินในการออมแต่ละคร้ังคิดเป็นร้อยละ 13.58 ของรายได้     
 1.1 ด้านวัตถุประสงค์ในการออม พบว่าบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ให้ระดับความคิดเห็น
ด้านวัตถุประสงค์ในการออมภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การออมเพื่อเก็บไว้ใช้
จ่ายยามฉุกเฉิน และถัดมาคือการออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามชรา การออมเพื่อเก็บเงินไว้บริโภคในอนาคต 
การออมเพื่อเก็บไว้ซ้ือที่อยู่อาศัย การออมเพื่อน าเงินออมไปใช้เพื่อเป็นการลงทุน การออมท าให้สามารถ
ลดหย่อนภาษีได้ การออมเพื่อเก็บไว้เป็นมรดก และการออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายส าหรับการศึกษา ตามล าดับ 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าวัตถุประสงค์ในการออมของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความพร้อมใน
ปัจจุบัน และการวางแผนในอนาคต ของแต่ละบุคคล ซ่ึงวัตถุประสงค์ในการออมที่บุคคลให้ความส าคัญมาก
ที่สุดคือ การเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ไม่ว่าจะมีความพร้อมในปัจจุบันมากน้อยเพียงใด หรือว่ามีการวางแผน
ในอนาคตดีเพียงใด จะไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559,8-11)ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัด
สตูล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากส าหรับการออม คือ วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินมีมากที่สุด 
รองลงมาคือ วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายยามชรา วัตถุประสงค์เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน  วัตถุประสงค์
เพื่อใช้จ่ายส าหรับการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของนันทพร จรัสสุขสวัสดิ์ (2560,9) การวางแผนทาง
การเงินของบุคคลกลุ่มวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขต
กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จะมีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และการน าเงินไปลงทุน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ดาราภรณ์  โคสิริวิวัฒน์ 2558 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างระดับชั้นยศกับ
สาเหตุส าคัญที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างตัดสินใจออม พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการออมเงินเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายยามฉุกเฉินมากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดของกฤตภาส  เลิศสงคราม 2555  
พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีจุดมุ่งหมายในการออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินมากที่สุด และ
จุดมุ่งหมายการออมเพื่อใช้เป็นแหลง่เงินทุนในอนาคต เพื่อผลตอบแทน เพื่อเป็นมรดกให้ครอบครัว และเพื่อ
การลดหย่อนภาษี อยู่ในระดับมาก ถึงมากที่สุด ในขณะที่ จุดมุ่งหมายในการออมเพื่อลดหย่อนภาษี อยู่ใน
ระดับปานกลางมาก  
 1.2 ด้านรูปแบบของการออม พบว่าบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร ให้ระดับความส าคัญด้าน
รูปแบบของการออมภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ มีการประเมินผลตอบแทน
ก่อนเลือกรูปแบบการออมเงิน เช่น การประเมินอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร เงินที่จะได้คืนจาก
ประกันชีวิต ถัดมาคือ ออมเงินโดยการเก็บในรูปแบบของทรัพย์สินถาวร เช่นการออมโดยการซ้ือทองค า 
ที่ดิน บ้าน อาคารพาณิชย์ รถยนต์ มีการประเมินความเสี่ยงก่อนการเลือกรูปแบบการออมเงิน เช่นสินทรัพย์
ที่มีความเสี่ยงสูงอาจท าให้ได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับจ านวนเงินที่ลงทุนเร่ิมแรก ออมโดยการเก็บในรูปแบบ
ของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น การซ้ือกองทุนต่าง ๆ การซ้ือพันธบัตร การซ้ือประกันชีวิต ตามล าดับ ผู้วิจัยมี
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ความเห็นว่า ด้านรูปแบบการออมน้ันไม่ว่าจะออมเงินในรูปแบบใด จะต้องค านึงถึงผลตอบแทนอยู่เสมอ 
เพราะว่าค่าจ านวนเงินออมในวันน้ี ย่อมน้อยกว่าเงินออมในอนาคต ผลตอบแทนของเงินออมเป็นสิ่งที่ท าให้
เงินออมมีการเพิ่มค่าขึ้น โดยออมเงินในแต่ละรูปแบบให้ผลตอบแทนต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนในรูป
ของตัวเงินหรือผลตอบแทนในรูปแบบอ่ืนเช่นความสะดวกเป็นต้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของอนงนาฎ ศุภ
กิจวณิชกุล (2558,13) กล่าวไว้ว่ารูปแบบของการออม ประกอบด้วย 3 รูปแบบ ซ่ึงแต่ละแบบได้ผลตอบแทน
ที่ต่างกัน ได้แก่ การออมในรูปแบบของสินทรัพย์ถาวร การออมในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงิน การออมเงิน
ฝากที่สถาบันทางการเงินต่างๆ  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของกฤตภาส  เลิศสงคราม 2555 ซ่ึงกล่าวว่า
รูปแบบการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีการออมในสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
พาณิชย์ โดยการออมในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ และไม่ได้ออมในสถาบันการเงิน ซ่ึงการออมที่ไม่ใช่
สถาบันการเงินคือการออมในสินทรัพย์ ซ่ึงสอดคล้องกับปรารถนา  เหล่าคนดี 2558 กล่าวว่าพนักงานบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด มีการเลือกออม/ลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่หลากหลาย
ประเภท ทั้งในส่วนของการออม/ลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี เช่น LTF ประกันชีวิต และหุ้น ตลอดจนท าการ
ออมการลงทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าของเงิน สอดคล้องกับดาราภรณ์  โคสิริวิวัฒน์ 2558 ที่ศึกษารูปแบบการออม
ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างนิยมออมเงินด้วยบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ในสถาบันการเงิน 
รองลงมาอยู่ในกลุ่มของการเก็บสะสมในรูปเงินสด ซ้ือสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ และการซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิต การลงทุนในรูปของทองค า หุ้นกองทุนประเภทต่าง ๆ และพันธบัตรรัฐบาลยังได้รับ
ความนิยมเป็นจ านวนน้อย          
 1.3 ด้านความถี่ในการออม พบว่า บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการออมในด้าน
ความถี่ในการออมคิดเป็น 10.10 คร้ังต่อปี  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ความถี่ในการออมเงินน้ันจะขึ้นอยู่กับ
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการออมเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ซานี
ยะฮ์ ช่างวัฒนกุล 2559 ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่า 
พฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูลนิยมออมเป็นรายเดือน โดยเงินออมเหล่าน้ันมาจากเงินทีเหลือ
จากการใช้จ่าย และสอดคล้องกับแนวคิดของนเรศ  หนองใหญ่ 2560 พฤติกรรมการออมในภาพรวมอยู่ใน
ระดับพอใช้ พบว่าส่วนใหญ่ออมเงินโดยการน าไปฝากธนาคาร ออมโดยเก็บเงินสดไว้ในมือ เกือบทุกเดือน 
ออมในรูปสินทรัพย์ถาวร ออมในรูปเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ในระดับหลายเดือนคร้ัง  
2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครและ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
สามารถสรุปได้ดังน้ี         
 2.1 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการออม ด้านรูปแบบของการ
ออม ด้านความถี่ในการออมและด้านจ านวนเงินในการออมไม่ต่างกัน แต่บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร
ที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการออมด้านวัตถุประสงค์ของการออมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลวัย
ท างานในกรุงเทพมหานครปริมณฑลทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีความต้องการที่จะวางแผนทางการเงิน
เหมือนกัน จะต่างกันเพียงวัตถปุระสงคข์องการออมเงินเท่าน้ัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของกฤตภาส  เลิศ
สงคราม (2555) ได้กล่าวไว้ว่าจ านวนเงินออมของพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นเพศหญิงมี การออม
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มากว่าเพศชาย อาจเน่ืองมาจากลักษณะส่วนบุคคลของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันจึงท าให้แนว
การปฎิบัติ ทัศนคติ โดยเพศหญิงมีความระมัดระวังในการด าเนินชีวิตมากว่าเพศชาย ไม่สอดคล้องกับแนวคดิ
ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล(2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล 
พบว่า เพศ ของประชาชนจังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสตูลมีพฤติกรรมการออมที่
แตกต่างกัน      
  2.2 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการออมด้านวัตถุประสงค์ใน
การออม ด้านรูปแบบในการออม และด้านความถี่การออมไม่ต่างกัน แต่บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานคร
ที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการออมด้านจ านวนเงินในการออมต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลวัยท างาน
ในกรุงเทพมหานครในทุกช่วงอายุจะมีการวางแผนการออมเหมือนกัน เน่ืองจากบุคคลทุกคนต้องการที่จะมี
ชีวิตในอนาคตที่มีความม่ันคงกันทั้งน้ัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดกฤตภาส  เลิศสงคราม (2555) อายุมี
ความสัมพันธ์กับรายได้ตามทฤษฎีวัฏจักรชี วิต  (Life cycle Theory) คือพนักงานบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุไม่มาก เป็นช่วงเวลาของการเร่ิมต้นวัยท างาน ท าให้ยังมี
รายได้ไม่สูงมากนัก เงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย การซ้ือสินค้าและบริการ แล้วน ามาเก็บออม จึงมีจ านวน
น้อยตามไปด้วย และเม่ือมีอายุเพิ่มมากขึ้น รายได้มากขึ้นจะท าให้มีความสามารถในการออมได้มากขึ้นด้วย 
และไม่สอดคล้องกับนันทพร จรัสสุขสวัสดิ์ (2560)ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงิน โดยรวมไม่ต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การวางแผน
ทางการเงินด้านการลงทุน       
 2.3 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการออมทุกด้านไม่
ต่างกัน ซ่ึงผู้วิจัยมีความเห็นว่า  บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะมีสถานภาพ โสด/หย่าร้าง หรือ
สมรส ต่างมีการวางแผนทางการเงินเหมือนกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับกฤตภาส  เลิศสงคราม (2555) กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีสถานภาพโสดมีจ านวนเงินออมต่ ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด ซ่ึงอาจวิเคราะห์ได้ตามปัจจัยที่เป็น
ตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุน ได้ระบุว่า การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว ผู้ที่มี
ภาระรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว ท าให้กลุ่มดังกล่าวจ าเป็นต้องออมมากขึ้นเพื่อเป็นการสะสม
ความม่ังคั่ง และไม่สอดคล้องกับซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล(2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ออมของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่า สถานภาพ ของประชาชนจังหวัดสตูลทีแ่ตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชน
จังหวัดสตูลมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน     
 2.4 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการออมด้าน
วัตถุประสงค์ในการออม ด้านรูปแบบการออม ด้านความถี่ในการออม และด้านจ านวนเงินในการออมต่างกัน 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลวัยท างานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี บุคคลกลุ่มน้ีเม่ือ
ระดับการศึกษาที่สูงก็จะมีรายได้สูงตามไปด้วย รวมถึงการศึกษาที่สูงยังช่วยให้คนกลุ่มน้ีสามารถศึกษาท า
ความเข้าใจระบบและประโยชน์ของการออมเงินได้มากขึ้นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ กฤตภาส  เลิศ
สงคราม (2555) ที่กล่าวไว้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจ านวนเงินออมต่ ากว่า 5,000 
บาท มากที่สุด ในขณะที่ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีจ านวนเงินออมในช่วง 10,001-20,000 บาท มาก
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ที่สุด และยังสอดคล้องกับแนวคิดของดาราภรณ์  โคสิริวิวัฒน์ (2558)ลักษณะการออม มีความสัมพันธ์กับ
ปัจจัยส่วนบุคคลในด้านระดับการศึกษาโดยกลุ่มตัวอย่างระดับชั้นยศจ่าอากาศและนาวาอากาศ ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและต่ ากว่า มีหน้ีสิน และมีเงินออมต่อเดือนน้อย จะไม่นิยมก าหนดวงเงินออมที่
แน่นอน ในขณะที่ระดับชั้นยศ ร.ต. ถึง ร.อ. และ น.อ. ขึ้นไป ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีไม่มีหน้ีสิน 
และมีจ านวนเงินออมต่อเดือนสูง จะนิยมก าหนดวงเงินออมที่แน่นอน    
 2.5 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการออมด้าน
วัตถุประสงค์ในการออม และด้านรูปแบบการออม ด้านความถี่ในการออม และด้านจ านวนเงินในการออม
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลวัยท างานที่รายได้ส่วนตัวตอ่เดือน
ต่างกัน มีพฤติกรรมการออมต่างกัน เน่ืองจากบุคคลวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง ย่อมมีพฤติกรรม
การออมที่สูงตามไปด้วย เน่ืองจากบุคคลที่รายได้เฉลี่ยน้อยเม่ือหักคา่ใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือเงินไว้เก็บออมน้อย
ตามไปด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของนันทพร จรัสสุขสวัสดิ์ (2560)ได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่มีการวางแผน
ทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงินด้านการ
เกษียณอายุ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของกฤตภาส  เลิศสงคราม (2555) กล่าวว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้
ต่อเดือนช่วง 15,001-20,000 มีจ านวนเงินออมต่ ากว่า 5,000 บาทมากที่สุด และออมในสถาบันการเงินมาก
ที่สุด เน่ืองจากผู้ที่มีรายได้น้อยเม่ือหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือเงินไว้เก็บออมน้อยตามไปด้วย   
 2.6 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการออมด้าน
วัตถุประสงค์ในการออม ด้านรูปแบบในการออม และด้านจ านวนเงินในการออมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลวัยท างานที่คา่ใช้จ่ายต่อเดอืนน้อยเพราะมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน
น้อย และผู้ที่ มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงก็อาจจะมีรายได้ต่อเดือนสูง จึงมีพฤติกรรมการออมที่สูงกว่า ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของกฤตภาส  เลิศสงคราม (2555) ได้กล่าวไว้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีค่าใช้จ่ายสินค้าและ
บริการต่อเดือน 5,001-10,000 มีการออมต่ ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด และมีการออมในสถาบันการเงิน
มากที่สุด อาจจะเน่ืองจากว่าผู้ที่มีรายจ่ายน้อยเพราะรายได้ต่อเดือนน้อย และผู้ที่มีรายจ่ายสูงกว่าก็อาจจะมี
รายได้ต่อเดือนสูงกว่า และยังสอดคล้องกับแนวคิดของวันดี  หิรัญสถาพร และคณะ (2558) ได้กล่าวว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 3,001 – 4,000 บาทต่อเดือน ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย และ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใชจ้่ายตอ่เดอืนสูงสุด เดือนละ 3,001-4,000 คิดเป็นร้อยละ 35.9 และเป็นค่าใช้จ่าย
เพื่อการบริโภคมากที่สุด รองลงมาคือค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางมาเรียน จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหน่ึงที่ท าให้
นักศึกษาไม่มีรายได้เหลือเพื่อการออม      
 2.7 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่ มีต าแหน่งงานต่างกันมีพฤติกรรมการออมด้าน
วัตถุประสงค์ในการออม ด้านรูปแบบในการออม และด้านจ านวนเงินในการออมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าบุคคลวัยท างานที่มีต าแหน่งงานต่างกันท าให้มีความรู้มีประสบการณ์
ต่างกัน การตัดสินใจเลือกรูปแบบในการออมเงิน หรือวัตถุประสงค์ในการออมเงินจึงต่างกันด้วย ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของดาราภรณ์  โคสิริวิวัฒน์ 2558 ได้กล่าวไว้ว่าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับชั้นยศกับรูปแบบการออมกลุ่มตัวอย่างพบว่าโดยกลุ่มตัวอย่างนิยมออมเงินด้วยบัญชีเงินฝากประเภท
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ต่าง ๆ ในสถาบันการเงินมากที่สุด ขณะที่ชั้นยศจ่าอากาศนิยมเก็บสะสมในรูปเงินสดในระดับที่ใกล้เคียงกัน 
ชั้นยศพันจ่านิยมเก็บสะสมในรูปเงินสดในระดับใกล้เคียงกับการซ้ือสังหาริมทรัพย์ ระดับชั้นเรืออากาศขึ้นไป
เร่ิมนิยมซ้ืออสังหาริมทรัพย์และเร่ิมมีการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิตมากขึ้นที่ระดับชั้นยศนาวาอากาศขึ้นไป 
และยังสอดคล้องกับฐาปณี  ไตรทอง 2555 ได้กล่าวว่าจากผลการศึกษาพบว่า บุคคลากรสาย ค มีความ
เข้าใจในสิทธิ ผลตอบแทนนหลังเกษียณอายุ ด้านความเข้าใจการประเมินสถานะทางการเงินและด้านความ
เข้าใจของอาชีพส ารองอยู่ในระดับปานกลาง ด้านความต้องการการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมของ
บุคคลากรพบว่ามีความต้องการการสนับสนุนอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน 
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย        
 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี          
1. ด้านวัตถุประสงค์ของการออม       
 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการออมด้าน
วัตถุประสงค์ในการออมในระดับมาก โดยที่การออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เป็นด้านที่ได้รับระดับ
ความเห็นมากที่สุดดังน้ันบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทเงินออม สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ
การเก็บไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน จะเป็นการกระตุ้นยอดขายได้      
2. ด้านรูปแบบของการออม        
 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครให้ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการออมด้านรูปแบบ
ของการออมในระดับมาก โดยเน้นไปที่ผลตอบแทนของรูปแบบการออม ดังน้ันบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์ประเภท
เงินออม ควรมีการสื่อสารให้บุคคลวัยท างานรับรู้ถึงผลตอบแทบที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์ประเภทเงินออมที่
บริษัทมีอยู่ หรือน ารูปแบบของการออมเงินไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่         
3. ด้านความถี่ในการออม         
 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการออมในด้านความถี่ในการออมในคิดเป็น 10.10 
คร้ังต่อปี ดังน้ันบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เพื่อการออมเงิน ควรออกแบบการฝากเงินให้สามารถแบ่งฝากได้เป็นราย
เดือน จะสามารถกระตุ้นยอดขายได้        
4. ด้านจ านวนเงินในการออม        
 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการออมในด้านจ านวนเงินในการออมในแต่ละคร้ัง
คิดเป็นค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 13.58 ของรายได้ ซ่ึงเป็นอัตราที่ไม่เพียงพอต่อการส ารองไว้ใช้ในอนาคต 
ดังน้ันภาครัฐควรหามาตรการเพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนเก็บออมเงนิมากขึ้น โดยการลดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการ
ลดภาระของภาครัฐในการดูแลประชาชนในยามชราในอนาคต     
5. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล         
 บุคคลวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการออมไม่ต่างกัน ส่วนบุคคล
วัยท างานที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือนค่าใช้จ่ายต่อเดือน และต าแหน่งงานต่างกันมี
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พฤติกรรมการออมต่างกัน ดังน้ัน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่มีผลิตภัณฑ์ประเภทเงินออม สามารถออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ส่วนตัวต่อเดือน เพื่อท าให้ยอดขายผลิตภณัฑ์เงนิ
ออมเพิม่ขึ้น  เพื่อให้ตรงและเหมาะสมกับความต้องการของผู้ที่ต้องการออมเงิน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป       
 1. ควรมีการศึกษาควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจจะผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างาน 
เช่น ภูมิหลังในการเลี้ยงดู อัตราการว่างงาน ภาระหน้ีสิน ผู้มีอิทธิพลในการออม ภาระภาษี ผลตอบแทนที่
ต้องการ              
 2. ควรมีการศึกษาด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงควรขยายเขตด้านประชากรให้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น พฤติกรรมการออมของบุคคลในเขตจังหวัดอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น บุคคลวัยท างานในเขตภาคใต้ ภาค
อีสาน ภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านความคิด และได้ผลการวิจัยที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น 
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