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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้าน
ส่ือและเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประชาชนท่ีพักอาศัยในจังหวัด กรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลด้วยการประมวลผล จากโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย สถิติ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – 
Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis (MRA)) 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดับการศึกษาแตกต่างกันของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต และปัจจัยด้านสังคม 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ภาระหน้ีสินต่อเดือน และปัจจัยด้านส่ือและเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้
จ่ายในอนาคต โดยเฉพาะหน้ีสินท่ีมีส่งผลทิศทางลบต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการออม; ใช้จ่ายในอนาคต; ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
The objective of this study were 1) to study the saving behavior for future spending of 

people in Bangkok 2) to study the saving behavior for future spending of people in Bangkok 
classified by personal factors 3) to study economic factors social factors and media and 
technology factors that affects the saving behavior for future spending of people in Bangkok. 

The samples used in this research were 400 people living in Bangkok personnel using 
questionnaires as a tool for data collection. And analyze the results by processing from the SPSS 
program. Statistics for data analysis were descriptive statistics consisting of percentage, 
frequency, mean and standard deviation. And inferential statistics consisting of t-test statistics, 
one-way variance statistics (One-Way ANOVA) for if significant were found, the paired test was 
performed with LSD statistics, and using Multiple Regression Analysis (MRA). 

The hypothesis testing found that personal factor in different educational level of 
people in Bangkok area had a statistically significant difference with the saving behavior for future 
spending. And the Social factors, Economic factors, Debt per month, and Media and technology 
factors were affecting the saving behavior for future spending. Especially, Debt per month that 
has a negative direction on the saving behavior for future spending at a significant level of 0.05. 
 
Keyword: Saving Behavior; Future Spending; People in Bangkok 
 
บทน า 
 การออม คือ การใช้ส่ิงมีค่าคุณท้ังหลายอย่างระมัดระวัง อย่างไม่ประมาท อย่างมีเหตุมีผล พยายาม
รักษาและพัฒนา ในขณะเดียวกัน ทรัพย์สินเงินทอง ซึ่งเป็นปัจจัยในการด ารงชีพ ต้องให้ความส าคัญ ไม่ปล่อย
ปละละเลย การออม ในจุดเริ่มต้น เกิดขึ้นท่ี “คน” การออมจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะ คนได้รับการศึกษาเรียนรู้ จาก
พ่อแม่ ครอบครัว และคุณครู เป็นผู้แนะน าส่ังสอน ให้ความส าคัญ ความจ าเป็น และคุณประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจาก
การออม เมื่อโตขึ้นก็จะคิดได้เอง ท าได้เอง และสอนผู้อ่ืนต่อไป การออมจึงเป็นเรื่องของการศึกษา การพัฒนา
ชีวิตของคนในลักษณะหน่ึง คือ การฝึกให้รู้ ให้คิด และให้ท าในส่ิงดีมีประโยชน์ การออมเงิน การออม
ทรัพยากรธรรมชาติ มีป่าไม้ แหล่งน้ า แหล่งดิน ก็ต้องเกิดขึ้นด้วยการเรียนรู้ การคิดและการปฏิบัติ 

การออมเงินในประเทศไทยในช่วงท่ีผ่านมามีทิศทางเป็นบวก (ปนัดดา ภู่หอม , 2560)  โดยในปี 2558 
การออมต่อ GDP อยู่ท่ีร้อยละ 30.3 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ท่ีอยู่ท่ีร้อยละ 27.7 ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเดียวกันอยู่ในระดับกลางใกล้เคียงกับอินโดนีเซียอยู่ท่ีร้อยละ 32.0 และมาเลเซียอยู่ท่ีร้อยละ 28.0  ข้อมูล
การส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ณ ปี 2562 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (ธนันธร มหาพร
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ประจักษ์, 2562) พบว่าจ านวนครัวเรือนไทยกว่า 22 ล้านครัวเรือน มีครัวเรือนท่ีมีการออมร้อยละ 72.2 เพิ่มขึ้น
จากการส ารวจในปี 2560 ท่ีมีเพียงร้อยละ 71.6 สอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ท่ีช้ีว่าคนไทยสามารถเข้าถึงบริการเงินฝากของสถาบันการเงินได้เป็นเทียบเท่ากับประเทศพัฒนา
แล้ว และสัดส่วนของครัวเรือนไทยท่ีมีบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้นทุกปี หากพิจารณาสัดส่วนการ
ออมต่อรายได้ของครัวเรือนไทยน้ันไม่ได้เพิ่มขึ้นตามโดยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 22 ในปี 2560 และปี 2562 ซึ่ง
อาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น ปัญหาค่าครองชีพสูง หรืออาชีพท่ียังไม่มั่นคงพอท่ีจะวางแผนการออม และ
ภาวะหน้ีครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูงซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการออมของครัวเรือน  

หากพิจารณาวัตถุประสงค์ของการออมเงิน มีผลการส ารวจการออมเงินภาคครัวเรือน (ปนัดดา ภู่หอม , 
2560) ท่ีมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 10,866 ครัวเรือนในทุกภูมิภาคของไทย พบว่าครัวเรือนร้อยละ 65.4 มีการออม
เงิน ซึ่งส่วนใหญ่ออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยร้อยละ 37.5 รองลงมาคือออมเงินเพื่อใช้ในยาม
เกษียณร้อยละ 29.9 ท้ังนี้ ครัวเรือนส่วนใหญ่ออมเงินโดยฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจร้อยละ 46.4 และถือเงินสดร้อยละ 35.4 เป็นหลัก 

หากพิจารณาเฉพาะการออมเพื่อรองรับการเกษียณ ประกอบด้วย กองทุนประกันสังคม กองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) พบว่ามีมูลค่า
รวม 3.3 ล้านล้านบาท มีสมาชิกรวม 17.7 ล้านคน เมื่อเทียบกับประชากรวัยแรงงานจ านวน 38.5 ล้านคน 
สะท้อนให้เห็นว่ายังมีประชาชนท่ียังไม่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อการเกษียณจ านวนมากถึง 20.2 ล้านคน สวนทาง
กับแนวโน้มผู้สูงอายุท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าจ านวนผู้สูงอายุจะสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับ
จ านวนวัยแรงงานในปี 2564 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจอย่างมาก จากงานวิจัยพบว่า การท่ีจะ
สามารถด ารงชีวิตหลังเกษียณอย่างมีคุณภาพจะต้องออมเงินไม่น้อยกว่า 5.9 – 13.37 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ อาชีพ ฯลฯ ดังน้ันความตระหนักและความรู้ด้านการเงินจึงมีความส าคัญมาก เน่ืองจาก
จ าเป็นต้องบริหารจัดการรายได้-รายจ่ายให้เพียงพอเหมาะสมกับเพศ วัย อาชีพ และรายได้ให้มีเงินเหลือเพื่อ
เตรียมการวางแผนเกษียณอายุในช่องทางต่างๆ ท้ังการวางแผนด้านค่าใช้จ่าย ด้านภาษี และด้านการลงทุน
ภายใต้ความเส่ียงท่ียอมรับได้ 

จึงท าให้เกิดการศึกษางานวิจัยน้ีขึ้นมาเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีปัจจัยแรกทางด้านเศรษฐกิจ ท่ีเริ่มเมื่อบุคคลได้รับรายได้สุทธิต่อเดือน 
เป็นผลตอบแทนจากการท างาน ประจ าหรือช่ัวคราว  ซึ่งรายได้ท่ีได้รับเหล่าน้ันจะถูกน าไปใช้จ่ายในการ อุปโภค
บริโภค และการช าระหน้ีสินท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ปัจจัยท่ีสองด้านสังคม คือ การสร้างความตะหนักใน
ระยะแรกเด็กและเยาวชนจะถูกกล่อมเกลาจากสถาบันครอบครัว เมื่อเติบโตขึ้นจะเรียนรู้ ผ่านทาง
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาการออม แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมต่อเน่ืองจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจัยท่ีสามส่ือและเทคโนโลยี การฝาก ถอน โอน และช าระ 
เป็นเรื่องง่ายกว่าในอดีต มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า 
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FinTech ท าให้กระบวนการตรวจสอบและยืนยันตัวตนลูกค้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้ระบบธุรกรรมช าระ
และโอนเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นปัจจัยต่างๆ ท่ีได้กล่าวมาข้างต้น มีผลท่ีจะท าให้ มีพฤติกรรมการหักเงิน
ออกจากรายได้แล้ว มีความสามารถในการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต มีการเข้าใจในเรื่องของการออมเงินให้งอก
เงยขึ้น มีพฤติกรรมการใช้จ่ายด้วยอารมณ์หรือเหตุผล ส่วนใหญ่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีทิศทาง
อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านอาชีพ 
3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านส่ือและเทคโนโลยี ท่ีมีผ ลต่อ

พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของงานวิจัยในครั้งน้ีเป็นแบบไม่ทดลอง โดยใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการวิจัย ประชากรในการศึกษา คือ ประชาชนกรท่ีพักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดค่าระดับ
ความเช่ือมันท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ตามตารางส าเร็จรูปของ 
ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น เลือกการสุ่มแบบบังเอิญ ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างโดยการแจกแบบสอบถาม จ านวน 400 ตัวอย่าง โดยศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัย
ด้านส่ือและเทคโนโลยี และปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ระยะเวลาใน
การท าวิจัย และเก็บรวบรวมขัอมูลในคร้ังนี้ จะเร่ิมต้นตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา 
และด้านอาชีพ 2) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 3) ปัจจัยด้านสังคม 4) ปัจจัยด้านส่ือและเทคโนโลยี 
 ตัวแปรตาม พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมเพื่อใช่จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการออมเพื่อใช่จ่ายในอนาคต

มากข้ึน 
3. เพื่อใช้ในการคาดการณ์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ี

ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพื่อประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการน าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัย น าไปใช้ประโยชน์และตะหนักถึงการ

วางแผนทางการเงินเพื่อใช่จ่ายในอนาคต 
5. ท าให้ทราบพฤติกรรมการออมเพื่อใช่จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนก

ตาม เพศ อายุ การศึกษาและอาชีพ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับบทความทางวิชาการต่างๆ รวมไปถึง
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย ดังน้ี 
ปัจจัยส่วนบุคคล 
ด้านเพศ  
 พิกุล ปัญญา (2554) จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของเจ้าหน้าท่ีการตลาดบริษัทหลักทรัพย์ ท่ี
เป็นเพศหญิงมีการออมมากกว่าเพศชายเล็กน้อยอาจเน่ืองจากลักษณะส่วนบุคคลของเพศชายและเพศหญิงมี
ความแตกต่างกันจึงท าให้แนวการปฎิบัติของบุคคลน้ันๆ แตกต่างกัน ซึ่งอาจมีความวิตกกังวัล หรือขาดความ
มั่นใจ หรือมั่นคงจะสะท้อนไปยังแนวปฏิบัติ ทัศนคติ โดยเพศหญิงมีความระมัดระวังในการด าเนินชีวิตมากกว่า
เพศชาย ดังน้ันเพศหญิงจึงต้องการความมั่งคง จึงสะท้อนไปท่ีการออม การออมจึงออกมามีมากกว่าเพศชาย 
ด้านอายุ  
 นนทวัฒน์ เยาวสังข์ (2555) จากผลการศึกษาพฤติกรรมการท าธุรกรรมอิเล็กทรอนิส์ท่ีส่งผลกระทบต่อ
การออม พบว่าอายุแตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมโดยการมีเงินฝากธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง 
แตกต่างกัน 

ปัทมา โกเมนท์จ ารัส (2557) จากการศึกษาด้านความสัมพันธ์ของปริมาณเงินออมท่ีมีต่ออายุของกลุ่ม
ตัวอย่างทุกช่วงอายุมีระดับปริมาณเงินออมท่ีต่ากว่า 5,000 บาท มีความสัมพันธ์กัน 
ด้านระดับการศึกษา  
 ปัทมา โกเมนท์จ ารัส (2557) จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของครัวเรือน กรณีศึกษาเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความสัมพันธ์ของปริมาณเงินออมท่ีมีต่อระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับ
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การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี จะมีระดับการออมปริมาณต่ ากว่า 5,000 บาท ในส่วนของ
ระดับปริญญาโทขึ้นไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการออม 5,000-6,999 บาท 

อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออม 
พบว่า พฤติกรรมการออมก่อนเกษียณอายุมีความสัมพันธ์กับข้อมูลด้านการศึกษา ถ้าหัวหน้าครอบครัวมี
การศึกษาสูงเพียงใดย่อมมีแนวโน้มท่ีจะเกิดการออมมากข้ึน 
ด้านอาชีพ  
 อภิชญา จิ๋วพัฒนกุล (2554) จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของ
ผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีอาชีพก่อนเกษียณอายุการท างาน เน่ืองจากอาชีพก่อนเกษียณอายุการท างาน ส่งผล
ต่อรายได้ในอดีตรวมถึงรายได้ในปัจจุบันของผู้สูงอายุท าใหผู้สูง อายุท่ีเคยประกอบอาชีพ ท่ีมั่นคงมีรายได้มากก็
มักจะออมมากกว่าผู้สูงอายุท่ีเคยมีรายได้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออมในรูปสินทรัพย์ถาวร เช่น ท่ีดิน อาคาร
ส่ิงก่อสร้าง และทองค า ซึ่งมักเป็นการออมท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  

บุญรุ่ง จันทร์นาค (2554) ได้สรุปปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออม ประกอบด้วย  
1. รายได้ เป็นปัจจัยส าคัญท่ีก าหนดขีดความสามารถในการออม เพราะปกติผู้ออมเงินได้ย่อมเป็นผู้มี

รายได้มากกว่าผู้ท่ีมีรายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ 
2. ค่าใช้จ่าย เป็นปัจจัยโดยตรงท่ีมีผลต่อการออม เพราะหากบุคคลมีค่าใช้จ่ายมาก จะท าให้เงินท่ีเหลือ

จากรายได้น้อยลง และการเก็บออมจะลดน้อยลงตาม 
3.สถาบันการลงทุน หากมีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ออม ในด้านคุณภาพการให้บริการท่ีดี จ านวน

สาขามีกระจายหลายแห่ง และมีความมั่งคงสูง จะเป็นแรงจูงใจให้มีผู้ออมกับสถาบันมากข้ึน 
4. อัตราดอกเบ้ีย เป็นผลตอบแทนจากการน าเงินไปฝากกับสถาบันการเงิน ถ้าอัตราดอกเบ้ียสูงมาก

เท่าใดผลตอบแทนจะสูงตาม จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้ออมมีการออมเพิ่มมากขึ้นเพื่อหวังผลตอบแทนน้ัน 
5. โอกาสในการลงทุน ถ้ามีความรู้ในการลงทุนหรือมีโอกาสในการลงทุน รวมท้ังการลงทุนน้ันให้ 

ผลตอบแทนท่ีดี จะเป็นแรงจูงใจให้มีการออมเงินเพิ่มข้ึน 
6. ขนบธรรมเนียมประเพณี เน่ืองจากขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างมีอิทธิพลต่อการออมและการ

ใช้จ่าย เช่น งานแต่ง งานท าบุญขึ้นบ้านใหม่ งานบวชนาค งานศพ เป็นต้น 
ปัจจัยด้านสังคม  

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยแรงจูงใจในการออม สภาพแวดล้อมใน
การออม และทัศนคติการออมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่าการออมเป็นส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็น และเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี
นักศึกษาควรมี นอกเหนือจากสถาบันครอบครัวท่ีจะปลูกฝังการออมแก่นักศึกษาแล้วสถาบันทางการศึกษาก็มี
ส่วนช่วยในการสร้างนิสัยให้นักศึกษาได้รู้จักการออมและความพอเพียง เพราะเป็นทักษะส าคัญในการด าเนินชีวิต
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ของนักศึกษา เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปท างาน จะสามารถหารายได้ นอกเน่ืองจากความรู้ทางวิชาชีพท่ีได้ 
นักศึกษาท่ีอยู่ในมหาวิทยลัยมีความแตกต่างกันในเร่ืองแหล่งท่ีมาของรายได้ จ านวนได้รายได้ท่ีได้รับ ค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน แรงจูงใจในรูปแบบต่างๆ จากปัจจัยสภาพแวดล้อมในการออม ได้แก่ 1. ครอบครัวให้ความส าคัญ
กับเร่ืองการได้รับก าลังใจ หรือค าชมเชยจากคนในครอบครัว 2. เพื่อนให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือเพื่อนได้
มีการแนะน าให้ใช้เงินเงินอย่างประหยัด มีเหตุผล ชักชวนให้มีเก็บออมไว้ใช้ในอนาคตและการลงทุนในวิธีต่างๆ 
เพื่อเพิม่รายได้และเก็บออม และ 3. เศรษฐกิจ ให้ความส าคัญมากกับความผันผวนทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยด้านสื่อและเทคโนโลยี 
 อัจจนา ล่ าช า (2562) กล่าวว่า 1. ถึงแม้ว่าคนไทยสามารถเข้าถึงบริการเงินฝาก และมีบัญชีเงินฝากกัน
ได้อย่างแพร่หลาย แต่ยังมีระดับการออมในบัญชีเงินฝากอยู่ในระดับต่ า หลักฐานเชิงประจักษ์น้ีแสดงให้เห็นว่า
นโยบายท่ีจะส่งเสริมการออมต้องไม่หยุดแค่การส่งเสริมการเข้าถึงบริการเงินฝาก (ซึ่งท าได้มีประสิทธิภาพแล้ว 
เช่น ความท่ัวถึงของสาขาธนาคาร การให้บริการบัญชีเงินฝากพื้นฐาน (basic account) การยืนยันตัวตนทาง
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่น e-KYC หรือ national digital ID เป็นต้น) เท่าน้ัน แต่ควรให้ความส าคัญกับนโยบายท่ี
กระตุ้นพฤติกรรมการออม ความตระหนักและความเข้าใจถึงความส าคัญของการออม งานวิจัยในต่างประเทศ
หลายช้ินได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้วิธีทางเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมมาสร้างแรงจูงใจในการออม 
และ 2. คนไทยส่วนใหญ่ยังคงฝากเงินไว้ในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แทนการฝากเงินในบัญชีประเภทอ่ืนท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีดีกว่า และผู้ฝากบางกลุ่มก็ยังคงเก็บเงินในปริมาณมากในบัญชีเงินฝากท่ีให้ผลตอบแทนต่ ากว่า
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืนๆ หลักฐานเชิงประจักษ์น้ีอาจสะท้อนถึงการท่ีผู้ฝากให้ความส าคัญในบางคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น ความยืดหยุ่นหรือสภาพคล่อง หรือการขาดความตระหนักรู้ถึงผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ประเภทต่างๆ และผลิตภัณฑ์การเงินอ่ืนๆ หรือการขาดความรู้ในการบริหารจัดการเ งิน ดังน้ันการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์การออมท่ีตรงตามความต้องการทางการเงินของผู้ออมกลุ่มต่างๆ ประกอบกับการส่งเสริมความรู้
ทางการบริหารจัดการเงินและผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้แก่ผู้ฝาก ก็เป็นส่ิงจ าเป็นในการส่งเสริมการออมท่ีมี
ประสิทธิภาพให้กับคนไทย 
พฤติกรรมการออมเงิน 
 นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ (2561) การเงินเชิงพฤติกรรม หรือ Behavior Finance โดยท่ีศาสตร์น้ีเป็น
ส่วนผสมระหว่างจิตวิทยากับเศรษฐศาตร์ เพื่อพยายามเข้าใจความผิดพลาดเรื่องเงินๆ ทองๆ ท่ีคนส่วนใหญ่เป็น
กัน กล่าวคือมนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจด้วยเหตุผล แต่เราตัดสินใจด้วยอารมณ์ และด้วยการตัดสินใจด้วยอารมณ์น่ี
แหละท่ีท าให้เราไม่สามารถท าเรื่องท่ีคิดว่าสมควรจะท าได้ เช่น การออมเงิน เรารู้ว่าดี แต่ก็ไม่ท าหรือท าไม่ได้ ซึ่ง
จากงานวิจัยพบว่า มนุษย์ทุกคนมีอคติ (Bias) กันอยู่แล้ว และเมื่อศึกษาไปถึงสาเหตุท่ีคนออมเงินน้อย ก็พบว่า 
“อคติ” หรือ “อุปสรรคทางพฤติกรรม” หลายอย่างท่ีเรามีอยู่น้ัน ส่งผลต่อการจัดการด้านการเงินของตัวเอง
น่ันเอง ส่ิงหน่ึงท่ีท าให้คนเราตัดสินใจวางแผนการเงินและวางแผนชีวิตของตัวเองได้ไม่ดีพอ เป็นเพราะเราให้
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ความส าคัญกับปัจจุบันมากเกินไป (Present Bias) จนเกิดการผัดวันประกันพรุ่ง ไปเร่ือยๆ เรามีแนวโน้มท่ีจะคว้า
ส่ิงท่ีท าให้เกิดความพอใจตรงหน้า มากกว่ารอคอยผลลัพธ์ท่ี (อาจจะ) ดีกว่าในอนาคต  

อีกหน่ึงอคติท่ีส าคัญคือ การเกลียดชังความสูญเสีย (Loss Aversion) ธรรมชาติของคนโดยท่ัวไป มัก
รู้สึกว่าการออมคือการสูญเสีย เพราะเราต้องยอมกันเงินส่วนหน่ึงไปเก็บไว้ก่อน (เป็นการเล่ือนความสุขออกไป) 
แทนท่ีจะได้เอาเงินน้ันไปจับจ่ายใช้สอย แล้วเกิดความสุขเลยเดี๋ยวน้ี ตอนน้ี เท่ากับว่าเงินส่วนท่ีจะใช้ได้ในวันน้ี
ลดลง (ความสุขลดลง) เมื่อสมองของเราตั้งสมการ ออมเท่ากับสูญเสีย การออมจึงเป็นเรื่องท่ีท าได้ยากมาก แล้ว
เราจะท าอย่างไรกันต่อดี หากคุณรู้สึกว่าก าลังมีอาการเหล่าน้ีอยู่ ก่อนอ่ืนก็ขอให้ทราบไว้ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนัก 
เพราะมันเป็นเร่ืองธรรมชาติ  สมองมนุษย์มีวิวัฒนาการมาให้เราชอบฉวยเอาความสบายในปัจจุบันแบบชัวร์ๆ แต่
น่ันก็ไม่ได้แปลว่าเราควรจะต้องยอมจ านนต่อพฤติกรรมน้ีตลอดไป    
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non – Experimental Design) เป็นการวิจัยท่ีมี
การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัด การกระท า หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใด
เวลาหน่ึงเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติ 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี คือ ประชาชนท่ีพักอาศัยในจังหวัด กรุงเทพมหานคร  ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนประชากรท่ีแน่นอน จึงก าหนดค่าระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้คือ 5% 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีท าการส ารวจ ใช้ตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ดังนั้น กลุ่ม
ตัวอย่างท่ีผู้วิจัยจะท าการศึกษาคือ 400 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Nonprobability Sampling)  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) พื้นท่ี 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ 
ส่วนท่ี 2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีจ านวน 7 ข้อ โดยแบ่ง เป็นแบบสอบถามให้กรอกข้อมูลตัวเลข

โดยประมาณ 3 ข้อ และข้อค าถาม 4 ข้อ ปัจจัยด้านสังคม มีจ านวนข้อค าถาม 6 ข้อ และปัจจัยด้านส่ือและ
เทคโนโลยีมีจ านวนข้อค าถาม 5 ข้อ เป็นการให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ถามระดับความส าคัญ 5 ระดับ ก าหนดให้  
5 = มากท่ีสุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด 



9 
 

ส่วนท่ี 3 พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนข้อ
ค าถามท้ังหมด 10  ข้อ เป็นการให้ผู้ตอบแบบสอบถาม ถามระดับความส าคัญ 5 ระดับ ก าหนดให้ 5 = มากท่ีสุด, 
4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยท่ีสุด 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับการค านึงถึงพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต มี
จ านวนข้อค าถามท้ังหมด 1 ข้อ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics) 
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรท่ีมีระดับการวัด

เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปร

ท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านส่ือและเทคโนโลยี และ
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านอาชีพ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติ ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านส่ือและเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis (MRA)) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยด้านส่ือและ
เทคโนโลยี มีระดับความส าคัญมาก เป็นอันดับแรก รองลงมา ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีระดับ
ความส าคัญปานกลาง รองลงมาตามล าดับ 
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 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านอาชีพ 
สามารถสรุปได้ดังน้ี 

2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ และอาชีพ แตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการออม
เงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตไม่ต่างกัน 

2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษา แตกต่างกันท าให้พฤติกรรมการออมเงิน
เพื่อใช้จ่ายในอนาคตต่างกัน เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจบการศึกษาระดับ
ปริญญาโท มีพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตต่างกับประชาชนท่ีจบการศึกษาระดับมั ธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา/อนุปริญญา และปริญญาตรี และประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จะมีพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตต่างกับประชาชนท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

3. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ภาระหน้ีสิน และปัจจัยด้านส่ือ
และเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ใน
ระดับปานกลาง ประชาชนในกรุงเทพมหานครให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการออมให้บรรลุเป้าหมายในการออม
ต้องเริ่มด้วยการสร้างวินัยในการออมด้วยตนเอง ซึ่งการสร้างวินัยในการออม ควรเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการหักเงิน
ออมออกจากรายได้เป็นประจ า ก่อนน าไปใช้จ่ายในแต่ละเดือน มันเป็นเรื่องท่ียาก แต่ถ้าหากท าจนเป็นนิสัยจน
กลายเป็นความเคยชินและมีระเบียบวินัยในการออม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคลชัย จ ารูญ (2560) ท่ีได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติของแรงงานนอกระบบใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า 2 ตัวแปรท่ีส่งผลทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ คือ 
วินัยด้านการเงิน และวินัยด้านการออม  

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านอาชีพ 

2.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตไม่
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นมีความเห็นว่า ท้ังเพศชายและเพศหญิงต่างไม่ท าให้พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายใน
อนาคตไม่ต่างกัน เน่ืองจากการออมเงินต้องสร้างวินัยในการออมเงินด้วยตนเอง และความรู้ทางด้านการเงินใน
ปัจจุบันมีช่องทางให้ท าการศึกษามากมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ (2561) ท่ีศึกษา
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เกี่ยวกับปัจจัย ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้บริ โภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านเพศไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคต  

2.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตไม่
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นมีความเห็นว่า ประชาชนกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินท่ีคล้ายกัน 
เน่ืองจากประชาชนกรุงเทพมหานครมีจ านวนประชากรพักอาศัยเป็นจ านวนมาก ประกอบด้วยการพัฒนา
เทคโนโลยีในปัจจุบันท่ีถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วท าให้ประชาชนทุกช่วงอายุ มีการเรียนเรียนรู้ และเข้าใจ จึงมี
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตท่ีคล้ายกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ 
(2561) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านอายุ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคต แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

2.3 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต่าง มีพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายใน
อนาคตต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นมีความเห็นว่า ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาต่างจะมี
พฤติกรรมการออมเงินต่างกัน ท้ังในด้านรายได้ และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน มีการวางแผนทางการเงินมากขึ้น 
และรู้จักการน าเงินออมไปลงทุนให้งอกเงยขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชญา จิ๋วพัฒนกุล (2554) ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุพบว่า ผู้สูงอายุท่ีมีระดับ
การศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกันท้ังในด้านค่าใช้จ่าย เพื่อการด ารงชีวิตและค่าใช้จ่ายเพื่อ
ความบันเทิง/พักผ่อน โดยผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูงมักเป็นผู้ท่ีมี อาชีพและรายได้ดี จึงมีความสามารถในการใช้จ่าย
ได้มากกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต่ ากว่า  

2.4 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่าง มีพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตไม่
ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยเห็นมีความเห็นว่า พฤติกรรมการออมเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีความมุ่งหวังและ
ให้ความส าคัญท่ีจะออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนคตในแบบเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ไกรวิชญ์ ประชุม
พันธ์ (2561) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู้บริโภคเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ไม่
แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจากว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครต่างก็มีวัตถุประสงค์ท่ีจะออมเงิน เพื่อใช้จ่ายใน
อนาคต เพื่อสร้างความมั่งคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยกันท้ังส้ิน  

3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านส่ือและเทคโนโลยี รายได้สุทธิต่อ
เดือน รายจ่ายส าหรับอุปโภคบริโภคต่อเดือน และภาระหน้ีสินต่อเดือน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้
จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังน้ี  

3.1 ผลการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยเห็นมีความเห็นว่า ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เมื่อ
ได้รับผลตอบแทนจากการท างานหรือ รายได้จากการท างาน น าเงินไปใช้จ่ายส าหรับอุปโภคบริโภค และช าระ
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ภาระหน้ีสินจนหมด และมีพฤติกรรมการใช้ก่อนจ่ายทีหลัง เพลิดเพลิงกับการรูดบัตรแล้วผ่อนจ่ายท าให้ใช้จ่าย
เกินตัว จึงตกอยู่ในกับดักหน้ีสิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนันธร มหาพรประจักษ์ (2562) พบว่า เมื่อ
พิจารณาสัดส่วนการออมต่อรายได้ของครัวเรือนไทยน้ันไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม ซึ่งอาจมีสาเหตุจากหลายปัจจัย เช่น 
ปัญหาค่าครองชีพ หรืออาชีพท่ียังไม่มั่นคงพอท่ีจะวางแผนทางการเงิน และภาระหน้ีสินครัวเรือนไทยท่ีอยู่ใน
ระดับสูง งานวิจัยยังสอดคล้องกับ ลลินทิพย์ หาค า (2561) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครพบว่า รายได้ต่อเดือน, ค่าใช้จ่ายต่อเดือน, จ านวนคนท่ีผู้ออมต้องดูแลท่ีต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการออมต่างกัน  

3.2 ผลการศึกษาปัจจัยด้านสังคม ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยเห็นมีความเห็นว่า การสร้างความตะหนักรู้ในเรื่องการออมเงิน ตั้งแต่
เป็นเยาวชนจากสถาบันครอบครัว และสถาบันการศึกษา เพื่อสร้างวินัยในการออม ซึ่งงานวิจัยยังสอดคล้องกับ 
สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2560) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยแรงจูงใจในการออม สภาพแวดล้อมในการออม 
และทัศนคติการออมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า การออมเป็นส่ิงท่ีส าคัญและจ าเป็น และเป็นคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีนักศึกษาควรมี 
นอกเหนือจากสถาบันครอบครัวท่ีจะปลูกฝังการออมแก่นักศึกษาแล้วสถาบันทางการศึกษาก็มีส่วนช่วยในการ
สร้างนิสัยให้นักศึกษาได้รู้จักการออมและความพอเพียง เพราะเป็นทักษะส าคัญในการด าเนินชีวิตของนักศึกษา
เมื่อส าเร็จการศึกษาออกไปท างาน  

3.3 ผลการศึกษาปัจจัยด้านส่ือและเทคโนโลยี ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายใน
อนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยเห็นมีความเห็นว่า ส่ือและเทคโนโลยีมีการพัฒนาก้าวหน้า
อย่างราวดเร็ว ประชาชนสามารถเข้าถึงมากขึ้น การฝาก ถอน โอน และการช าระเงิน ผ่านทางแอพพลิเคช่ันบน
มือถือ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลลินทิพย์ หาค า (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการส่ือสารทางการตลาด มีผลต่อพฤติกรรมการออมท้ังด้าน
เงินออม วัตถุประสงค์ในการในการออม และรูปแบบการออม การส่ือสารทางการตลาดเป็นแรงจูงใจให้เกิดการ
ออม ท าให้บุคคลมีความสนใจในการออม  

3.4 ผลการศึกษารายได้สุทธิต่อเดือน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผู้วิจัยเห็นมีความเห็นว่า ประชาชน
เมื่อได้รับรายได้ น าไปใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน จนไม่เหลือพอท่ีจะสามารถน าเงินเหล่ามาออมได้เป็นประจ า
สม่ าเสมอในทุกๆ เดือน ซึ่งงานวิจัยไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรนันท์ จันทร์ดนู (2562) ท่ีท าการศึกษา
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจมีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

3.5 ผลการศึกษารายจ่ายส าหรับอุปโภคบริโภคต่อเดือน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้
จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผู้วิจัยเห็นมี
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ความเห็นว่า รายจ่ายเป็นการน ารายได้ท่ีได้รับมา ไปใช้จ่ายเพื่อการด ารงชีวิตประจ าวัน จนไม่เพียงพอเพื่อการ
ออมเงิน เป็นประจ าและสม่ าเสมอ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมฤทัย เกตุเกษม (2562) ท่ีท าการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการวางแผนออมเงินของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยท่ีผล
ต่อการออมเงินของผู้บริโภค ด้านการออมและด้านค่าใช้จ่าย ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงินของ
พนักงานบริษัทเอกชน ผลเน่ืองมาจากประชาชนได้ให้ ความส าคัญด้านรายได้ และด้านค่าใช้จ่ายเป็นหลักส าคัญ
ในการด าเนินชีวิต โดยในภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต ่าในขณะน้ีประชาชนก็จะมีการบริหารรายรับและรายจ่ายให้มี
ความรัดกุม และสมดุลมากยิ่งขึ้น 

3.6 ผลการศึกษาภาระหน้ีสินต่อเดือนท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทางตรงข้าม ซึ่งผู้วิจัยเห็นมีความเห็นว่า ภาระหน้ีสิน เป็นส่ิงท่ีประชาชน
ต้องน ารายได้มาช าระเมื่อถึงก าหนดพร้อมดอกเบ้ีย ซึ่งการท่ีประชาชนมีหน้ีสินจ านวนมาก เป็นการก่อก าแพง
ขึ้นมาในอนาคต จนมีผลท าให้ความสามรถในการน าเงินจากรายได้ ไปออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคตได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม
ของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่า ปัจจัยภาระหน้ีสินมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับพฤติกรรมการออม
ของประชาชนจังหวัดสตูลทางด้านความถี่ในการออม และวิธีการออมอย่างมีนัยส าคัญ และมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) ท่ีศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นท่ีเมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี พบว่า หน้ีสินเฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออม แตกต่างกัน ในทุก
พฤติกรรมการออมซึ่งประกอบด้วย ออมเงินโดยการน าเงินไปฝากธนาคาร ออมโดยเก็บเงินสดไว้ในมือ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส าหรับสร้าง
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ดังต่อไปน้ี 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากผลการวิจัย พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
แสดงให้เห็นว่า 
 1.1 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ และด้านอาชีพ ต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ไม่ต่างกัน 
 1.2 ประชาชนในกรุงเทพมหานครท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษา ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการ
ออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ต่างกัน 
 ดังน้ัน หากบุคคล องค์กร หรือสถาบันการเงิน ต้องการสร้างพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต 
ปัจจัยด้านเพศ ด้านอายุและด้านอาชีพ ไม่ใช่ปัจจัยส าคัญท่ีต้องพิจารณา แต่ควรศึกษาปัจจัยด้านระดับการศึกษา
ของประชาชน เพราะมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต 
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2. ปัจจัยอ่ืนๆ 
 ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านส่ือและเทคโนโลยี มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะดังน้ี  
 2.1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ดังน้ัน องค์กร สถาบัน
การเงิน หรือบุคคลควรให้ความส าคัญกับ รายได้กับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชน โดยเฉพาะหน้ีสินเป็นตัว
ท าให้การกระตุ้นพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตมีทิศทางตรงกันข้าม 
 2.2 ปัจจัยด้านสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ดังน้ัน องค์กร สถาบันการเงิน 
หรือบุคคลควรให้ความส าคัญกับการปลูกฝัง ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต 

2.3 ปัจจัยด้านส่ือและเทคโนโลยี มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต ดังน้ัน  องค์กร
สถาบันการเงิน ควรให้ความส าคัญการพัฒนาแอพพลิเคช่ันทางการเงินบนมือถือ เพื่อให้เกิดความง่าย 
สะดวกสบาย และความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเพื่อกระตุ้นพฤติกรรมการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษารูปแบบการออม เพราะปัจจุบันรูปแบบการออม มีหลากหลาย
วิธี เพื่อให้ประชาชนมีความตะหนักในการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคตมากข้ึน 
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรท าการศึกษา ผลตอบแทนจากการออม เพราะการออมเงินเพื่อใช้จ่ายใน
อนาคต ในปัจจุบันเพียงแค่ฝากเงินในบัญชีธนาคารไม่เพียงพอส าหรับการใช้จ่ายในอนาคตของประชาชน 
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