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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test และสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (one way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีของ LSD 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่มี เพศ 
อายุ ต่างกัน มีพฤติกรรมการออมไม่ต่างกัน ส่วนบุคคลวัยท างานที่มี สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการออมต่างกัน 

 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการออม, บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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Abstract 
 The objectives of this study were 1)  to study the Saving behavior of workers in 
Bangkok and Surrounding 2)  To study the Saving behavior of workers in Bangkok and 
Surrounding, Classified by personal factors 

The sample group was 400 people of worker in Bangkok and Perimeter .  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 worker in Bangkok and and 
surroundings, the behavior of saving is not different among the working class comparing 
their age and gender difference. However, the behavior of saving is different comparing 
their status and education among the working class when consider their average income 
and average expense. 
 Keywords: Saving Behavior; Worker in Bangkok and Surroundings    
 
บทน า 
 คนทุกคนย่อมอยากมีชีวิตที่สุขสบายมีความม่ันคงในชีวิตทุกคนต้องการมีอนาตตที่มีการเงินที่ดีกัน
ทั้งน้ัน มีเงินใช้หลังเกษียณ การที่จะมีชีวิตที่สุขสบายและมีหลักประกันทางการเงินที่ม่ันคงในอนาคตน้ัน ยิ่ง
จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการวางแผนทางการเงินที่ด ีดังน้ันทุกคนควรที่จะเร่ิมจากการปลูกฝังนิสัยการออม
และการใช้เงินออมอย่างสมเหตุสมผลตั้งแต่วัยเด็กเพื่อสร้างวินัยทางการเงิน เม่ือเข้าสู่วัยท างานก็จ าเป็นที่
จะต้องรู้วิธีการวางแผนทางการเงนิ การจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ควรมีการตั้งเป้าหมายการออม
เงินไว้ และควรมีการจัดสรรรายจ่ายต่างๆ อย่างเหมาะสม ดังน้ันพ่อแม่ควรปลูกฝังลูกให้มีนิสัยการออมตั้งแต่
ยังเด็ก เพราะเม่ือเด็กโตขึ้น การมีนิสัยการออมที่ติดตัวไปจนโต จะท าให้คนคนน้ันมีการวางแผนทางการเงิน
ที่ดีได้ และเม่ือถึงวันที่มีครอบครัวก็จ าเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนในครอบครัวท าให้ความรับผิดชอบและ
ภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซ่ึงส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมีความส าคัญมากยิ่งขึ้น แม้กระทั่งเม่ือ
เกษียณอายุ ยิ่งต้องวางแผนทางการเงนิ เพราะเป็นวัยที่มีรายได้ลดลงหรืออาจจะไม่มีรายไดเ้ลย แต่ค่าใช้จ่าย
ส่วนใหญ่ยังคงอยู่หรืออาจจะเพิ่มขึ้นจากการที่จะต้องดูแลสุขภาพ หรือเม่ือมีความเปลี่ยนแปลงในสภาวะ
เศษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นยิ่งท าให้การวางแผนการเงินหรือการวางแผนการออมเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้เรารับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ การวางแผนทางการเงินจึงเป็นแนวคิดส าคัญที่
จะท าให้สามารถด าเนินไปในแต่ละช่วงของชีวิตได้อย่างดีมีสุขภาพทางการเงินที่ดี หรือสามารถสร้างเป็น
สมการทางการเงินง่ายๆ ได้คือ รายได้ - เงินออม =ค่าใช้จ่าย 
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การศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยท างาน เป็นการศึกษาที่พยายามท าความเขา้ใจถึงพฤตกิรรม
ของแต่ละบุคคลในการที่จะเก็บออมหรือน าเงินที่มีอยู่ไปลงทุนให้เกิดประโยชน์และเปรียบเทียบว่าบุคคลที่มี
ความแตกต่างกันในด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาและรายได้มีลักษณะการออมที่เหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร และศึกษาว่าบุคคลเหล่าน้ีมีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองทางการเงินที่เหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่
อย่างไร ประกอบกับผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับพฎติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานซ่ึงเป็น
รากฐานส าคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศ รวมถึงดลภาระทางด้านสังคมผู้สูงอายุที่ไม่มีรายได้ และเพื่อเป็น
แนวทางและส่งเสริมการออมให้กับคนวัยท างานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลในวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการวิจัยในคร้ังน้ีมีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปน้ี  

1. ขอบเขตของประชากร ขอบเขตการศึกษาวิจัยค ร้ังน้ีจะศึกษาบุคคลวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องก าหนดโดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Yamane (1973) ซ่ึงทางผู้วิจัยได้ก าหนดคา่ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ที่ 
5% จึงท าให้มีระดับความเชื่อม่ันที่ 95% และจากการเปิดตารางที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95% พบว่าจ านวน
กลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง  

2. ขอบเขตด้านเน้ือหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจ าแนกตามปัจจัยต่างๆ โดยการศึกษาคร้ังน้ีประกอบด้วยตัวแปร
ดังต่อไปน้ี ด้านปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่  เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล                     
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถึงการพฤติกรรมการออมของบุคคลในวัยท างาน 
   2. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมของบุคคลในวัยท างานที่จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 

เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยตัวต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
  3. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมมากขึ้น 

ทบทวนวรรณกรรม 
 ปรารถนา เหล่าคน, (2558) ได้กล่าวไว้ว่า การออม คือ การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอก

พูนขึ้นเม่ือเร่ือยๆ โดยหากเรามีเงินเหลือใช้เป็นประจ าทุกเดือน สิ่งที่เราควรคิดค านึงถึงคือ เราจะสามารถ
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จัดเก็บเงินให้เหมาะสมได้อย่างไร เพื่อให้เงินที่มีน้ันงอกเงยเพิ่มขึ้น ซ่ึงการออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของ
เงินสด เงินฝากธนาคาร หรือการลงทุนในบริษัทเงินทุน โดยการออมเหล่าน้ีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน 
หากเราน าเงินที่เหลือใช้น้ีไปซื้อทองค าแท่งและทองค ารูปพรรณ หรือซ้ือที่ดิน ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ หุ้น
สามัญ หรือหลักทรัพย์อ่ืนๆ ก็จะเรียกว่าเป็นการลงทุน 

ทฤษฏีความต้องการถือเงินของ Keynes (1989 อ้างใน นเรศ หนองใหญ่, 2560)ได้กล่าวเอาไว้ว่า 
การตัดสินใจในการออมทรัพย์ของแต่ละบุคคลน้ันอาจจะมีเหตุผลแตกต่างกันออกไป คนจะมีความต้องการ
ถือเงินหรือเก็บเงินไว้เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประเภท คือ 

1)ความต้องการถือเงินไว้เพื่อจับจ่ายใช้สอยของบุคคล 
2)ความต้องการถือเงินไว้เพื่อยามฉุกเฉิน และเพราะความไม่แน่นอนเก่ียวกับรายได้

รายจ่ายในอนาคตที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ 
3)ความต้องการถือเงินไว้เพื่อเก็งก าไร แต่โดยรวม ๆ แล้วการตัดสินใจที่จะออมเงินของ

บุคคล จึงประกอบด้วยเหตุผลดังน้ี 
3.1) เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามแก่ชรา 
3.2) เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ในยามที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนซ่ึง

จ าเป็นจะต้องใช้เงินอย่างกะทันหัน เช่น การประสบอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย เป็นต้น ซ่ึงจ าเป็นที่จะต้องมีการ
เก็บออมไว้เช่นกัน 

   3.3) เพื่อไว้ใช้จ่ายส าหรับเป็นทุนการศึกษาอาจจะเป็นการเก็บออมไว้พื่อการ
ศึกษาส าหรับตนเองหรือไว้เป็นทุนการศึกษาหรับบุตรหลานก็ได้ 

 3.4) เพื่อไว้ใช้จ่ายส าหรับซ้ือที่อยู่อาศัย 
 3.5) เพื่อซ้ือเคร่ืองมือใช้ในการประกอบอาชีพ 

   3.6) เพื่อไว้ใช้จ่ายในการซ้ือสินทรัพย์ถาวร สินทรัพย์ถาวรในปัจจุบันเป็นสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการครองชีพ เช่น สิ่งอ านวยความสะดวกในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ เคร่ืองเสียง 
เป็นต้น ซ่ึงบุคคลทั่วไปมักมีไว้เพื่ออ านวนความสะดวกสบายในการด ารงชีวิต ดังน้ันการออมเพื่อเหตุผลน้ีมัก
เกิดขึ้นอยู่เป็นประจ า 

     3.7) เพื่อให้ได้มา ส าหรับหลักประกันบางอย่าง ได้แก่ การประกันชีวิต ประกัน
อุบัติเหตุและการประกันภัย เป็นต้น ซ่ึงถ้าบุคคลหน่ึงประสบภัยพิบัติโดยไม่คาดฝันในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าว
ข้างต้น หลักประกันเหล่าน้ันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ 

     3.8) เพื่อหาผลประโยชน์ ผลประโยชน์ในที่น้ีก็คือผลตอบแทนที่ได้จากการออม 
เช่นดอกเบี้ย เงินปันผล และส่วนลด เป็นต้น หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงว่าเหตุผลในการออมตามเป้าหมายน้ี ก็คือ 
ความต้องการผลประโยชน์จากการเก็บออมและโดยทั่วไปผู้มีรายได้สูงถึงระดับหน่ึงจะสามารถท าการออม
เพื่อวัตถุประสงค์น้ันได้ 
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     3.9) เพื่อการจัดตั้งธุรกิจเพราะเชื่อว่าการประกอบธุรกิจจะท าให้ฐานะเศรษฐกิจ
ของผู้ท าธุรกิจดีขึ้น เม่ือผู้ใดมีลู่ทางจะประกอบธุรกิจได้ก็พยายามที่จะกระท า โดยมีปัจจัยที่สาเหตุส าคัญใน
การประกอบธุรกิจก็คือ เงินทุน ดังน้ันการออมจึงเป็นวิธีหน่ึงที่จะได้เงินทุนมาประกอบธุรกิจด้วยความตั้งใจ 

     3.10) เพื่อใช้จ่ายในการซ้ือเคร่ืองประดับ 
     3.11) เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมเก่ียวกับทางด้านสังคม เช่น การให้ของขวัญวันเกิด 

วันแต่งงาน ซ้ือบ้านใหม่ ซ้ือรถใหม่ เป็นต้น 
    3.12) เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกให้แก่บุตรหลาน 
    3.13) เพื่อไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น ออมเงินไว้พ่ือใช้จ่ายในการสมรส เพื่อ
การท่องเที่ยว เพื่อท าบุญ ฯลฯ โดยมักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอและในบางคร้ังอาจไม่ได้มีการคาดคะเนมาก่อน ผู้ที่
วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในครอบครัวอย่างดีน้ัน จึงมักกันเงินส่วนหน่ึงไว้เพื่อกิจกรรมเงินส่วนน้ีซ่ึง
สามารถเรียกว่าเป็นเงินออมได้ด้วยเช่นกัน เป็นต้น 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ด้านวัตถุประสงค์ในการออม 
 (ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล, 2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน
จังหวัดสตูล พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากส าหรับการออม คือ วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินมีมากที่สุด 
รองลงมาคือ วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายยามชรา วัตถุประสงค์เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกหลาน  วัตถุประสงค์
เพื่อใช้จ่ายส าหรับการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเพื่อใช้ในการจัดหาหลักประกันในชีวิต วัตถุประสงค์เพื่อจ่าย
ส าหรับที่อยูอาศัย และวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นทุนในการประกอบธุรกิจ มีอิทธิพลมาก ส่วนวัตถุประสงค์เพื่อ
ใช้จ่ายในการซ้ือสินค้า วัตถุประสงค์เพื่อผลตอบแทนในการออม วัตถุประสงค์ใช้ในกิจกรรมทางสังคม และ
วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ เช่น งานแต่งงาน ท่องเที่ยว น้ันมีมีอิทธิพลปานกลาง 

(นันทพร จรัสสุขสวัสดิ์, 2560) ศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงินของบุคคลกลุ่มวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ จะมีวัตถุประสงค์ใน
การออมเพื่อให้ในอนาคตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และการน าเงินไปลงทุน 

(นันทพร จรัสสุขสวัสดิ์, 2560) ศึกษาเร่ืองการวางแผนทางการเงินของบุคคลกลุ่มวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า  ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน 
ท าให้การวางแผนทางการเงนิ โดยรวมต่างกัน และจะท าให้มีความต้องการในการวางแผนทางการเงินมีความ
แตกต่างกันด้วย 
ด้านรูปแบบการออม 

(ดาราภรณ์  โคสิ ริวิวัฒ น์, 2558) ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของข้าราชการ
กองทัพอากาศ พบว่า ข้าราชการกองทัพอาการศนิยมออมเงินด้วยบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ ในสถาบัน
การเงินมากที่สุด รองลงมาอยู่ในกลุ่มของการเก็บสะสมในรูปเงินสด ซ้ือสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ 
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และการซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต การลงทุนในรูปของทองค า หุ้น กองทุนประเภทต่างๆ และพันธบัตร
รัฐบาลยังได้รับความนิยมเป็นจ านวนน้อย 

(ปราถนา เหล่าคนดี, 2558) จากการศึกษาพฤติกรรมการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนและการก่อหน้ี
ของคนวัยท างาน กรณีศึกษา: พนักงานบริษัทฟู้ดโปรเจ็ค (สยาม) จ าากัด และ พนักงานบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด พบว่า พนักงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด 
เลือกรูปแบบการออมหรือลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินที่หลากหลายประเภท เช่น LTF ประกันชีวิต หุ้น 
และการฝากธนาคาร เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทมีรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีจึงเป็นหน่ึง
ในแรงจูงใจในการเลือกลงทุนดังกล่าวเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ส่วนพนักงานบริษัทฟู้ด โปรเจ็ค (สยาม) 
จ ากัดน้ัน ส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการออม การลงทุน โดยเน้นไปที่การออมเงินในรูปแบบเงินฝากธนาคาร 
เน่ืองจากพนักงานส่วนใหญ่มีรายได้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี 

(ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล, 2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน
จังหวัดสตูล พบว่า เพศ ของประชาชนจังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสตูลมีพฤติกรรม
การออมที่แตกต่างกัน โดยการฝากเงินกับธนาคาร ถือเป็นเงินสด และการฝากสหกรณ์ เป็นต้น 

(กุลฐกาณ ตั้งทิวาพร, 2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างาน: 
กรณีศึกษาพนักงานธนาคาร พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการออมของบุคคลในวัยท างาน
แตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการออมมากกว่าผู้ชาย และบุคคลในวัยท างานส่วนใหญ่มีรูปแบบการ
ออมในรูปของบัญชีเงินฝากธนาคาร และน าเงินไปฝากไว้กับสถาบันการเงนที่น่าเชื่อถือ 

(ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล, 2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน
จังหวัดสตูล พบว่า สถานภาพ ของประชาชนจังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสตูลมี
พฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน โดยการฝากเงินกับธนาคาร ถือเป็นเงินสด และการฝากสหกรณ์ 
 
ด้านความถี่ในการออม 

(ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล, 2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน
จังหวัดสตูล พบว่า พฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูลนิยมออมเป็นรายเดือน โดยเงินออม
เหล่าน้ันมาจากเงินทีเหลือจากการใช้จ่าย 

(ดาราภรณ์  โคสิ ริวิวัฒ น์, 2558) ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของข้าราชการ
กองทัพอากาศ พบว่า ข้าราชการกองทัพอากาศนิยมออมเงินแบบออมประจ า(ทุกวันหรือทุกเดือน) ในระดับ
ใกล้เคียงกับการออมเม่ือมีรายได้หรือมีเงินเหลือ 

(กฤตภาส เลิศสงครา, 2555) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงาน
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ อายุ 26-30 ปี มีการออมต่ ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด 
เน่ืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และเม่ือมีอายุน้อยระยะเวลาการท างาน
น้อยจึงมีรายได้น้อยตามไปด้วย ดังน้ันผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จึงมีความสามารถในการออมต่ ากว่า 5,000 
บาท ดังน้ันจากผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับรายได้ คือ พนักงานบริษัทพัฒนา
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อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุไม่มาก เป็นช่วงเวลาของการเร่ิมต้นวัยท างาน ท าให้ยังมี
รายได้ไม่สูงมากนัก เงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย การซ้ือสินค้าและบริการ แล้วน ามาเก็บออม จึงมีจ านวน
น้อย และเม่ือมีอายุเพิ่มมากขึ้น รายได้เพิ่มมากขึ้นก็จะท าให้มีความสามารถในการออมได้มากขึ้นเช่นกัน 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใช้ เค ร่ืองมือการวิจัย เป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แล้วท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 
คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยการใช้การค านวณสูตรของ Yamane (1967) โดยใช้การสุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญ  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย    
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ได้แก่ เพศ 
สถานภาพการสมรส อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน มีจ านวนข้อ
ค าถามท้ังหมด 6 ข้อ       
 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซ่ึง
ประกอบด้วย ด้านวัตถุประสงค์ของการออม ด้านรูปแบบของการออม และ ด้านความถี่ของการออม มี
จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 12 ข้อ มีระดับการให้ความส าคัญในระดับมากที่สุด 5 คะแนน,มีระดับการให้
ความส าคัญในระดับมาก 4 คะแนน,มีระดับการให้ความส าคัญในระดับปานกลาง 3 คะแนน,มีระดับการให้
ความส าคัญในระดับน้อย 2 คะแนน,และมีระดับการให้ความส าคัญในระดับน้อยที่สุด  1 คะแนน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี   
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรลักษณะ
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ สถานภาพการสมรส อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน     
  1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ประกอบด้วย ด้านวัตถุประสงค์ของการออม ด้านรูปแบบของการออม และด้านความถี่ของการออม ที่ผู้วิจัย
ก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 
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 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปน้ี               
  2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ 
จ าแนกตาม เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน จะใช้การ
วิเคราะห์ข้อ มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่
การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และในส่วนของเพศ จะใช้การวิเคราะห์ด้วย สถิติ t-test 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 

1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
โดยภาพรวม พบว่า บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหาครและปริมณฑล ให้ความส าคัญด้านวัตถุประสงค์
ของการออมในระดับมาก ด้านรูปแบบของการออมให้ระดับความส าคัญปานกลาง และด้านความถี่ของการ
ออมในแต่ละเดือนคิดเป็นร้อยละ 22.32 ของรายได้  

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ดังน้ี บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศ 
อายุต่างกัน มีพฤติกรรมการออมไม่ต่างกัน บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี สถาณภาพการสมรส 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยนต่อเดือน และค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการออมต่างกัน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัย
ท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี   
 1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ภาพรวม พบว่า บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหาครและปริมณฑล ให้ความส าคัญด้านวัตถุประสงค์ของ
การออมในระดับมาก ด้านรูปแบบของการออมให้ระดับความส าคัญปานกลาง และด้านความถี่ของการออม
ในแต่ละเดือนคิดเป็นร้อยละ 22.32 ของรายได้ 

1.1 ด้านวัตถุประสงค์ของการออม พบว่าบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ให้ระดับความส าคัญด้านวัตถุประสงค์ของการออมภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ การวางแผนการออมที่ดีน้ันจะท าให้ชีวิตความเปน็อยู่ดีขึ้น และถัดมาจะเป็นด้านการออมเพื่อให้
มีเงินเพียงพอไว้ยามฉุกเฉิน การออมเพื่อให้มีเงินเพียงพอไว้ใช้ยามชราหรือเกษียณ การออมเพื่อหวัง
ผลตอบแทนจากดอกผล และการออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้บุตรหลานหรือตนเอง ตามล าดับ ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า การออมเงินของแต่ละคนก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป บางคนออมเงินได้น้อยเพราะมี
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสูง หรือบางคนออมได้เป็นจ านวนมากเพราะสามารถจัดสรรค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน
และมีเงินเหลือเก็บเพื่อออมเงินได้อีกส่วนหน่ึง ซ่ึงการออมเงินให้ประสบความส าเร็จได้น้ันจ าเป็นที่จะต้องมี
วัตถุประสงค์ของการออมอย่างชัดเจนว่าเงินที่เราจะเก็บออมน้ันจะน าไปท าอะไร เม่ือเรามีวัตถุประสงค์ที่
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ชัดเจนแล้วเราจะมีแรงบันดาลใจในการเก็บเงินมากขึ้น ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล
(2559), กฤตภาส เลิศสงครา(2555) ให้ความส าคัญของวัตถุประสงค์การออมในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การวางแผนการออมที่ดีน้ันจะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดของ นันทพร จรัสสุขสวัสดิ์ (2560) ได้กล่าวว่า บุคคลในกรุงเทพมหานครให้ความระดับ
ความส าคัญของวัตถุประสงค์การออมด้านการวางแผนการออมเพื่อให้ในอนาคตมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นใน
ระดับมากที่สุด ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558) ที่กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลัก
ของการออมของข้าราชการทหารอากาศส่วนใหญ่ออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน, นเรศ หนองใหญ่ (2560) ให้
ความเห็นว่า ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์หลักของการออมเพื่อซ้ือ
ทรัพย์สิน และ ปราถนา เหล่าคนดี (2558) ที่กล่าวว่า พนักงานบริษัทฟู้ดโปรเจ็ค(สยาม) จ ากัด และ 
พนักงานบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวงจ ากัด มีวัตถุประสงค์หลักส าหรับการออมคือ การมี
เงินเหลือเก็บไว้ใช้ในยามเกษียณหรือก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของเงินหรือทรัพย์สินที่เรามีอยู่ 

1.2 ด้านรูปแบบของการออม พบว่าบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ให้ระดับความส าคัญด้านรูปแบบของการออมภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ การน าเงินไป
ฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน การน าเงินไปซ้ือสินทรัพย์ถาวร การน าเงินไปลงทุนในตลาดเงินหรือ
ตลาดทุน การน าเงินไปซื้อประกันสะสมทรัพย์ การเก็บเงินไว้กับตัว และ การน าเงินไปซื้อขายหุ้น ตามล าดับ 
ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ด้านรูปแบบการออมน้ันไม่ได้มีแต่การสะสมเงินไว้ในรูปแบบเงินสดเท่าน้ัน แต่บุคคล
สามารถมีรูปแบบการออมอ่ืนๆ ได้อีก เพียงเลือกให้เหมาะสมกับความต้องการของแตล่ะบุคคล ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี มีรูปแบบการออมภาพรวมเฉลี่ย 1.14 ซ่ึงอยู่ในระดับปานกลาง และ ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ 
(2558) ที่กล่าวว่า ข้าราชการกองทัพอากาศมีรูปแบบการออมโดยภาพรวมอยู่ในระความส าคัญปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การน าเงินไปฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 
ซ่ึงอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ แนวคิดของซานียะ ช่างวัฒนกุล (2559),กุลฐกาณ ตั้งทิวาพร (2555) ได้
กล่าวว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่เลือกรูปแบบการออมโดยการน าเงินไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน ซ่ึงอยู่ใน
ระดับมาก แต่ไม่สอดคล้อง กับแนวคิดของ กฤตภาส เลิศสงครา (2555), ได้กล่าวว่า พนักงานบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะออมในรูปของเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 88.89 ซ่ึงอยู่ในระดับความส าคัญมาก
ที่สุด เน่ืองจาก บุคคลวัยท างานในปัจจุบันน้ันต้องการหลีกเลี่ยงจากความผันผวนของปัญหาเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน จึงนิยมการออมที่มีสภาพคล่องสูงแต่ความเสี่ยงต่ า อย่างการฝากออมทรัพย์และการฝากประจ าใน
ธนาคาร 

1.3 ด้านความถี่ของการออม พบว่า บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล มีพฤติกรรมการออมในด้านความถี่ในการออมในแต่ละเดือนคิดเป็นร้อยละ 22.32  ผู้วิจัยมี
ความเห็นว่า ความถี่ของการออมเงินน้ันจะขึ้นอยู่กับเงินส่วนที่เหลือจากการใช้จ่าย หรือการกันเงินรายได้ไป
เก็บสะสมไว้ทุกๆ เดือน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) ได้กล่าวว่า ความถี่ในการออม
ของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนิยมออมเงินทุกเดือน, ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558) ที่
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กล่าวว่า ข้าราชการกองทัพอากาศนิยมออมเงินแบบออมประจ า(ทุกวันหรือทุกเดือน) ในระดับไกล้เคียงกับ
การออมเม่ือมีรายได้หรือมีเงินเหลือ และ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการออมของ
ประชาชนจังหวัดสตูลนิยมออมเงินเป็นรายเดือน โดยเงินออมเหล่าน้ันมาจากเงินที่เหลือจากการใช้จ่าย 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1 บุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการออมด้าน
วัตถุประสงค์ของการออม ด้านรูปแบบ และด้านความถี่การออมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งเพศหญิงและเพศชาย ต่างมีความต้องการที่จะวางแผนทาง
การเงินเหมือนกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) ได้กล่าวไว้ว่าประชาชนในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกัน อาจเป็น
เพราะสังคมมีอิทธิพลกับตนเองเป็นอย่างมาก การอุปโภคบริโภคสินค้าบางอย่างมีการเปรียบเทียบและการ
แข่งขันกันทั้งการแต่งตัวเคร่ืองส าอางค์ ฯลฯ จึงอาจท าให้เพศหญิงมีเงินเหลือเก็บออมได้น้อยกว่าเพศชาย 
และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ กฤตภาส เลิศสงครา (2555) ได้กล่าวไว้ว่า พนักงานบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์น้ัน เพศหญิงมีการออมมากกว่าเพศชาย อาจเน่ืองมาจากลัษณะส่วนบุคคลของเพศชายและ
เพศหญิงมีความแตกต่างกันจึงท าให้แนวการปฏิบัติของบุคคลน้ันๆ แตกต่างกัน ซ่ึงอาจมีความวิตกกังวล 
หรือขาดความม่ันใจหรือม่ันคงจะสะท้อนไปยังแนวปฏิบัติ ทัศนคติ โดยเพศหญิงมีความระมัดระวังในการ
ด าเนินชีวิตมากกว่าเพศชาย ดังน้ันเพศหญิงจึงตอ้งการความม่ันคง จึงสะท้อนไปที่การออมจึงออกมาว่ามีการ
ออมมากกว่าเพศชาย 

2.2 บุคคลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการออมด้าน
วัตถุประสงค์ของการออม ด้านรูปแบบ และด้านความถี่การออมไม่ต่างกัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในทุกช่วงอายุจะมีการวางแผนการออมเหมือนกัน เน่ืองจาก
บุคคลทุกคนต้องการที่จะมีชีวิตในอนาคตที่สุขสบายกันทั้งน้ัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดซานียะฮ์ ช่างวัฒ
นกุล (2559) ได้กล่าวไว้ว่า อายุ ของประชาชนจังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสตูลมี
พฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน, กุลฐกาณ ตั้งทิวาพร (2555) กล่าวไว้ว่าพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงมีอายุที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้พฤติกรรมการออมของบุคคลในวัยท างานแตกต่างกัน และบุคคลในวัยท างานส่วนใหญ่
มีรูปแบบการออมในรูปของบัญชีเงินฝากธนาคาร และไม่สอดคล้องกับแนวคิดของ กฤตภาส เลิศสงครา 
(2555) ได้กล่าวไว้ว่า พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีระหว่าง อายุ 26-30 ปี มีการออมต่ ากว่า 
5,000 บาท มากที่สุด เน่ืองจากส่วนใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี และเม่ือมีอายุน้อยระยะเวลาการ
ท างานน้อยจึงมีรายได้น้อยตามไปด้วย ดังน้ันผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี จึงมีความสามารถในการออมต่ ากว่า 
5,000 บาท ดังน้ันอายุมีความสัมพันธ์กับรายได้ คือ พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุไม่มาก เป็นช่วงเวลาของการเร่ิมต้นวัยท างาน ท าให้ยังมีรายได้ไม่สูงมากนัก เงินส่วน
ที่เหลือจากการใช้จ่าย การซ้ือสินค้าและบริการ แล้วน ามาเก็บออม จึงมีจ านวนน้อย และเม่ือมีอายุเพิ่มมาก
ขึ้น รายได้เพิ่มมากขึ้นก็จะท าให้มีความสามารถในการออมได้มากขึ้นเช่นกัน 
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2.3 บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีมี่สถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรม
การออมด้านวัตถุประสงค์การออมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคล
วัยท างานที่มีสถานภาพสมรสและสถานภาพหม้าย/หย่าร้างเป็นบุคลที่มีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว ท าให้
จ าเป็นต้องออมมากขึ้นเพื่อเป็นการสะสมความม่ังคั่งและม่ันคงให้รายได้ที่แน่นอนในระยะยาว ส าหรับบุคคล
วัยท างานที่มีสถานภาพโสด เน่ืองจากการใช้เงินคนเดียวไม่มีภาระรับผิดชอบต่อครอบครัวจึงมีพฤติการรม
การออมน้อยกว่าบุคคลที่ภาระรับผิดชอบต่อครอบครัว ซ่ึงสอดคล้อกับแนวคิดของดาราภรณ์  โคสิริวิวัฒน์ 
(2558) ได้กล่าวไว้ว่าข้าราชการกองทัพอากาศที่มีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการออมที่ต่างกัน และ
สถานภาพสมสรถ เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ข้าราชการกองทัพอากาศตัดสินใจออม, กฤตภาส เลิศสงครา 
(2555) ได้กล่าวไว้ว่า พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มี สถานภาพโสดมีจ านวนเงินออมต่ ากว่า 
5,000 บาท มากที่สุด ส าหรับคนที่มีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว ผู้ที่มีภาระรับผิดชอบ
ของครอบครัว ท าให้กลุ่มดังกล่าวจ าเป็นต้องออมมากขึ้น ดังน้ันผู้ที่มีสถานภาพโสดจึงมีการออมต่ ากว่า 
5,000 บาท มากที่สุด ถึงแม้พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีสถานภาพโสด บางคนจะมีรายได้
สูงขึ้นตามความสามารถในการท างานและได้มีการปรับต าแหน่ง เน่ืองจากการใช้เงินคนเดียวโดยไม่ได้
รับผิดชอบต่อครอบครัวดังน้ันผู้ที่มีสถานะภาพโสด อาจใช้จ่ายเงินตามความตอ้งการได้อยา่งไม่จ ากัดและไม่มี
ภาระผูกพัน 

2.4 บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มี
พฤติกรรมการออมด้านวัตถุประสงค์การออม และด้านรูปแบบการออมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลวัยท างานที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และ สูงกว่าปริญญาตรี 
บุคคลกลุ่มน้ีเม่ือระดับการศึกษาที่สูงก็จะมีรายได้สูงตามไปด้วย รวมถึงการศึกษาที่สูงยังช่วยให้คนกลุ่มน้ี
สามารถเข้าใจระบบและประโยชน์ของการออมเงินได้มากขึ้นด้วย หากมีการน าเสนอรูปแบบการออมที่
น่าสนใจและสามารถสร้างมูลคาเพิ่มในอนาคตได้ บุคคลวัยท างานกลุ่มน้ีอาจจะมีแนวโน้มที่จะฝากเงินไว้กับ
สถาบันทางการเงินมากขึ้น รวมถึงทางสถาบันทางการเงินควรมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ทางการเงินให้
เหมาะสมกับบุคคลแต่ละระดับการศึกษาด้วยที่จะส่งเสริมให้บุคคลวัยท างานกลุ่มอ่ืนที่มีระดับการศึกษา
รองลงมาได้สนใจหันมาออมเงินกันเพิ่มขึ้นด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของนเรศ หนองใหญ่ (2560) ได้
กล่าวไว้ว่าประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีระดับการศึกษาที่ต่างกันน้ันมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการออมแตกต่างกันในทุกพฤติกรรมการออมซ่ึงประกอบด้วย ออมเงินโดยการน าเงินไปฝาก
ธนาคาร ออมโดยเก็บเงินสดไว้ในมือ ที่ท างานออมเงินโดยการเล่นแชร์ เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ออมในรูป
สินทรัพย์ถาวร ออมเงินโดยการน าเงินฝากผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของที่ท างาน ออมเงินโดยการน าเงินไป
ให้กู้ยืมและออมเงินโดยการน าเงินไปซื้อทองหรือลงทุนในหุ้น, ดาราภรณ์  โคสิริวิวัฒน์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า
ข้าราชการกองทัพอากาศที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความสัมพันธ์กับลักษณะการออม, และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กฤตภาส เลิศสงครา (2555) ได้กล่าวไว้ว่า พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีจ านวนเงินออมต่ ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด ในขณะที่ผู้มีระดับการศึกษาปริญญาโท มี
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จ านวนเงินออมในช่วง 10,001-20,000 บาท มากที่สุด เน่ืองจากผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท อาจจะมี
ความคาดหวังในเร่ืองผลตอบแทนที่สูงกว่าผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

2.5 บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมี
พฤติกรรมการออมด้านวัตถุประสงค์การออม และด้านรูปแบบการออมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคคลวัยท างานที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการออมต่างกัน 
เน่ืองจากบุคคลวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูง ย่อมมีพฤติกรรมการออมที่สูงตามไปด้วย เน่ืองจาก
บุคคลที่รายได้เฉลี่ยน้อยเม่ือหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเหลือเงินไว้เก็บออมน้อยตามไปด้วยเช่นกัน ซ่ึงสอดคล้อง
กับแนวคิดของ กุลฐกาณ ตั้งทิวาพร (2555) ได้กล่าวไว้ว่าพนักงานธนาคารแห่งหน่ึงที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมทั้งทางด้านมูลคา่และด้านการกระท า และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ นันทพร จรัสสุขสวัสดิ์ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน ท าให้การวางแผนทางการเงิน โดยรวมต่างกัน และจะท าให้มีความต้องการใน
การวางแผนทางการเงินมีความแตกต่างกันด้วย 

2.6 บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทีมี่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
มีพฤติกรรมการออมด้านความถี่การออมต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถติิ ที่ระดับ 0.05 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า 
บุคคลวัยท างานที่ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยเพราะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย และผู้ที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อ
เดือนสูงก็อาจจะมีรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนสูง จึงมีพฤติกรรมการออมที่สูงกว่า ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นเรศ 
หนองใหญ่ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนที่
แตกต่างกันน้ันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่าง, ดาราภรณ์  โคสิริวิวัฒน์ (2558) ได้กล่าวไว้ว่า
ข้าราชการกองทัพอากาศที่มีรายจ่ายรวมต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับสาเหตุส าคัญที่ท าให้ข้าราชการ
กองทัพอากาศจากกลุ่มตัวอย่าง ตัดสินใจออม และผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจออม และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ กฤตภาส เลิศสงครา (2555) ได้กล่าวไว้ว่า พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าใช้จ่ายสินค้า
และบริการต่อเดือน 5,001-10,000 มีการออมต่ ากว่า 5,000 บาท มากที่สุด และมีการออมในสถาบัน
การเงินมากที่สุด อาจจะเน่ืองจากว่าผู้ที่มีรายจ่ายน้อยเพราะรายได้ต่อเดือนน้อย และผู้ที่มีรายจ่ายสูงก็
อาจจะมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า และก็จะมีเงินออมสูงกว่า 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยคร้ังน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางส าหรับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 

1. ด้านวัตถุประสงค์ของการออม      
 บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ออมด้านวัตถุประสงค์ของการออมในระดับมาก ดังน้ันหน่วยงานราชควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของวัตถุประสงค์ของการออม ว่ามีความส าคัญมากแค่ไหน ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่าย
ในยามฉุกเฉิน หากประชาชนไม่มีเงินออมไว้ เม่ือมีเหตุฉุกเฉินจึงจ าเป็นต้องกู้เงินมาใช้จ่าย แต่หากมีเงินออม
เก็บไว้ ก็จะไม่ต้องไปกู้เงินมาเพื่อใช้ในเหตุการณ์ฉุกเฉินน้ัน เป็นต้น 
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2. ด้านรูปแบบของการออม       
 บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ระดับความส าคัญเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ออมด้านรูปแบบของการออมในระดับปานกลาง ดังน้ันสถาบันการเงินหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรเพิ่ม
รูปแบบของผลิตภัณฑ์เงินฝาก หรือวิธีในการออมเงินที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมี
ความสะดวกในการเข้าถึงการออมรูปแบบต่างๆ มากกว่าน้ี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้สึก
อยากออมเงินมากขึ้น 

3. ด้านความถี่ของการออม       
 บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีพฤติกรรมการออมในด้านความถี่ของการ
ออมในแต่ละเดือนคิดเป็นร้อยละ 22.32 ดังน้ันหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมและแนะแนววิธีการน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้างนิสัยการใช้จ่ายแบบพอเพียงและการประหยัดอดออม 
เพื่อเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย และไม่ก่อหน้ีสินทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อที่จะได้มีเงินหลังหักค่าใช้จ่าย
แล้วมาเป็นเงินออมต่อเดือนเพิ่มมากขึ้น 

4. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล 
 บุคคลวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเพศ อายุ ต่างกัน มีพฤติกรรมการออมไม่
ต่างกัน ส่วนบุคคลวัยท างานที่มี สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกันมีพฤติกรรมการออมต่างกัน ดังน้ัน สถาบันการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรมีการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ตรงและเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้ที่ต้องการออมเงิน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาควรศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่อาจจะผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยท างาน 
เช่น ปัจจัยด้านจ านวนเงิน อัตราการว่างงาน ภาระหน้ีสิน ผู้มีอิทธิพลในการออม อัตราภาษี รสนิยม ต้นทุน
ค่าเสียโอกาสในการออม 
  2. ควรมีการศึกษาด้านประชากรให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงควรขยายเขตด้านประชากรให้มาก
ยิ่งขึ้น เช่น พฤติกรรมการออมของบุคคลในเขตจังหวัดอ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น บุคคลวัยท างานในเขตภาคใต้ ภาค
อีสาน ภาคเหนือ เพื่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านความคิด และได้ผลการวิจัยที่มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น   
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