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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ้งนี ้ม ีจุดประสงค์ (1) เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ ่มวัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามปัจจัยประชากร (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออมที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่ มวัย
ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครการวิจัยครั้งนี้มี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มวัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (One way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD และ
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน และระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานะ ต่างกัน ทำให้พฤติกรรมการออมเงินกลุ่มวัยทำงาน ไม่
ต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยอื่นๆ ในการออม ด้านเศรษฐกิจ ด้ายแรงจูงใจ และด้านทัศนคติ ความเชื่ อ และ
ค่านิยม มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการออม, กลุ่มวัยทำงาน 

ABSTRACT 
 The proposes of this research were 1) to study the behavior of saving money of 
Working Age in Bangkok, 2) to study the behavior of saving money of Working Age in Bangkok 
by Personal factors, and 3) to study other factors in saving money affecting the Saving Money 
Behavior. The sampling group was used in the research was 400 people of Working Age in 
Bangkok and using questionnaire as a survey tool for collecting data. Then the collected
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data were analyzed in term of frequency, percentage, mean and standard deviation. 
Moreover, hypothesis was tested with t-test and one-way ANOVA statistics. Besides, if the 
differences were found, they would be analyzed in pair by LSD method and multiple 
regression. 
 Results of the hypothesis test found that difference of gender, age, incomes and 
education level affecting the behavior of saving money of Working Age in Bangkok. However, 
difference of status was not affected to this behavior. Further, the other factors for economic, 
motivation and Attitudes, beliefs and values of the country were also affected to the saving 
money behavior of working age in Bangkok. 
 
Keywords: behavior of saving money, Working Age 
 
บทนำ 

 การออมถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ออมเงินถือเป็นการเก็บเงินไว้เพื่อใช้จ่ายในวันข้างหน้าโดยการออม
ทรัพย์นั้นเกิดจากการเก็บเงินท่ีออกจากการใช้จ่าย ปัจจุบันมีประชากรท่ีขาดการอดออมในช่วงมีรายได้ ทำ
ให้เกิดปัญหาชีวิตในยามเกษียณโดยปัญหาหลักๆ ของผู้ที่ขาดพฤติกรรมในการออม คือ ประชากรไทยส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่ำและผู้ใช้แรงงาน รายได้ส่วนใหญ่ของเงินเดือนใช้ในการบริโภคเป็นหลัก ประชาชนขาดความรู้
เร่ืองการออม ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลมักดำเนินนโยบายอัตราดอกเบ้ียต่ำ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนนำ
เงินออกไปใช้จ่ายเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ทำให้ขาดแรงจูงใจในการออมและเป้าหมาย
การออมไม่ชัดเจน 

 เมื่อเปรียบเทียบการออมในระยะเวลา 5 ปี คือ ปี 2559 - 2563 พบว่าจำนวนครัวเรือนท่ีมีการออม
มีแนวโน้มสูงขึ้น โดยในปี 2563 เพิ่มจากปี 2559 ร้อยละ 7.4 (ปี 2559 ร้อยละ 66.7 และปี 2563 ร้อยละ 
74.1 ตามลำดับ) สะท้อนให้เห็นว่าตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมาสัดสวนของครัวเรือนมีการเก็บออมเพิ่ม
สูงข้ึนเร่ือยๆ พบว่าครัวเรือนท่ีมีการออมเงินมีสูงถึงร้อยละ 74.1 สวนครัวเรือนท่ีไม่มีเงินออมมีร้อยละ 25.9 
อาจเกิดจากรายได้ไม่พอกับรายจายจึงทำใหครัวเรือนไม่มีเงินเหลือไว้สำหรับการเก็บออมมากนัก ซึ่งอาจทำ
ให้เกิดปัญหาในสังคมตามมาสำหรับบุคคลไม่ได้ออมเงินหรือวางแผนเกษียณให้แก่ตนเองและครอบครัว อาทิ 
ปัญหา คนไร้บ้าน การโดยทิ้งจากบุตรหลาน การกู้หนี้ยืมสินเงินนอกระบบโดยเก็บดอกเบี้ยเกินจริงตามท่ี
กฎหมายกำหนด การทวงหนี้โหด ก่อเกิดปํญหาอาชญากรรม บ้านแตกแสรกขาด เกิดเป็นปัญญาของ
ครอบครัวตามมา สาเหตุของปัญหาที่เกิดข้ึนเนื่องจากไม่มั่นคงของอาชีพ รายได้น้อย ขาดการศึกษาหรือการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ของประชาชน คนจำนวนมากกลายมาเป็นคนไร้บ้านเพราะการงานอาชีพที่ไม่มั่นคงและ
รายได้น้อยทำให้ใช้จ่ายเงินที่หาได้แบบวันต่อวันไม่มีเงินไว้สำหรับการออมหรือช่วงวัยทำงานไม่ได้วาง
แผนการเก็บออมเงิน  
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 การวางแผนการเงินการออมให้มีประสิทธิภาพ สภาพแวดล้อมสังคมก็เป็นสิ ่งสำคัญในการออม
เนื่องจากค่าครองชีพแต่ละที่ไม่เหมือนกัน ทำให้ส่งผลต่อการการใช้เงินของประชากรกลุ่มตัวอย่างในเขต
กรุงเทพมหานครที่ได้ทำการศึกษา แรงจูงใจ ทัศนคติและความเชื ่อเป็นส่วนหนึ่งที ่ปมเพาะพฤติกรรม 
แนวความคิดของผู้ออมก็เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ออมที่มีตัวอย่างที่ดี แม่พิมพ์ที่ดีล้วนจะได้ตัวอย่างแบบอย่างท่ี
ส่งเสริมในการออมเงิน การวางแผนชีวิตด้วยความไม่ประมาทรอบคอบและประสบความสำเร็จ อีกอย่างท่ี
สำคัญในการออมเศรษฐกิจที่ดีย่อมส่งผลต่อภาคการออมเงินของประชาชน  สถานการณ์ทางการเมืองลด
ความขัดแย้งและการชุมนุมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อการทำงาน  ประชาชนได้ออมได้วางแผนออมได้
อย่างราบร่ืน กลุ่มวัยทำงานจึงมีความสำคัญเนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีความสามารถในการออม การใช้
จ่ายการบริโภคสินค้าและบริการ 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานจะมีปัจจัย
ประชากรเข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา และยังมีปัจจัยด้าน
อื่นๆ ในการออม ในท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงจูงใจและด้านทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยม มา
เป็นปัจจัยท่ีทำให้เกิดพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกปัจจัย     
     ประชากร 
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงาน        
     ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ขอบเขตของการวิจัย 
1. ขอบเขตประชากร  คือ กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน 
 ตัวแปรอิสระ 1. ปัจจัยประชากร คือ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา  
       2. ปัจจัยในด้านอื่นๆ ในการออม ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงจูงใจ 
                  และด้านทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยม 
  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 
2. ขอบเขตระยะเวลาระยะเวลา  
 การดำเนินการศึกษาวิจัยเริ่มต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ถึงเดือนพฤษาคม พ.ศ. 2564 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัย
     ประชากร 
 3. เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยด้าน
     อื่นๆในการออม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ  ด้านแรงจูงใจและด้านทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยม 
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บททบทวนวรรณกรรม 
 ผู้ศึกษาได้ตรวจแนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากร 
 ภัทรดนัย พิริยะธนภัทร (2558) ลักษณะประชากรศาสตร์ด้าน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเนื่องจากเป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สําคัญ ซึ่งจะทําใหผู้้
ประกอบธุรกิจสามารถนําไปใช้ในการกําหนดตลาดเป้าหมายขององค์กรได้อยางเหมาะสม 
 ววิภรณ์รัตน์ เยาวละออง (2558) คุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็น เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ เป็นปัจจัยที่ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับของประชากรท่ี
แตกต่างกันไป 
 กอบกาญจน์ เหรียญทอง (2556) ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เป็นสิ่งท่ีทำให้ความต้องการของ
ผู้บริโภคมีความแตกต่างกันซึ่งสิ่งแวดล้อมทางประชากรศาสตร์ประกอบด้วยการเพิ่มขึ้นและการลดลงของ
ประชากรโครงสร้างอายุของประชากรการย้ายถิ่น รูปแบบของครอบครัวการศึกษา รายได้ เชื้อชาติและ
วัฒนธรรม 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ จากการศึกษาจากผลงานการวิจัยและทฤษฎี
ทางด้านประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานครซึ่ง
ลักษณะประชากรที่มีความแตกต่างในด้านต่างๆ จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปตามปัจจัยอายุ เพศ  
สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา ผู้วิจัยจึงได้นำลักษณะด้านประชากรศาสตร์มาศึกษาความสัมพันธ์
ในกลุ่มเป้าหมาย 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการออม 

 การออมเงิน คือ ส่วนต่างรายได้เมื่อหักรายจ่ายที่เกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่ง ( Income –Expening = 
Saveing ) ส่วนของรายได้ท่ีเหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่า เงินออม 
 บุญรุ่ง จันทร์นาค (2554) เงินออม หมายถึง ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ หรือที่กันเอาไว้ไม่นำมาใช้
จ่ายในการบริโภคและอุปโภคในปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต เช่น ในยามป่วยไข้ 
เมื่อแก่ชราหรือลงทุน 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ออมเงินหรือออมทรัพย์เป็นส่วนต่างรายได้เมื่อหัก
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนช่วงเวลาหนึ่ง การเก็บสะสมเงินส่วนต่างรายได้ในส่วนต่างๆ ไว้ใช้จ่ายในอนาคตตรวจรวมถึง
การสะสมสิ่งท่ีมีค่าเป็นตัวเงินและมีประโยชน์ต่อครอบครัว ความสำคัญของการออม การออมเป็นการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงให้กับตนเอง และก่อให้เกิดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เป้าหมายในการออมจะเป็นสิ่ง
ที่กำหนดให้จำนวนเงินออมและระยะเวลาในการออมแตกต่างกัน เนื่องจากพฤติกรรมการออมของแต่ละ
บุคคลแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มเป้าหมาย 
แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจและการลงทุน 
 เศรษฐกิจ ความหมายตามพจจนานุกรม ราชบัณฑิตยสถาน หมายถึง งานอันเกี่ยวกับการผลิต การ
จําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง ๆ ของชุมชน 
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 ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง การรวมตัวกันเป็นกลุ่มของหน่วยเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล หรือ
สถาบันท่ีทำหน้าท่ีเฉพาะอย่างในทางเศรษฐกิจ ใช้หลักการแบ่งงานกันทำตามความถนัด มีการปฏิบัติภายใต้
ระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติท่ีคล้ายคลึงกัน หน่วยเศรษฐกิจ คือ หน่วยงานท่ีมีอยู่ใน
ระบบเศรษฐกิจ จะทำหน้าที่เกี่ยวกับกิจกรรมที่สำคัญทางด้านเศรษฐกิจอันได้แก่การผลิต การบริโภค และ
การแจกจ่ายสินค้าและบริการ (Messi, 2562) 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า เศรษฐกิจเกี่ยวกับการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้สอยสิ่งต่าง 
ๆ ของชุมชน ปัจจัยที่กำหนดการออมและการลงทุน ได้แก่ ระดับรายได้ประชาชาติและการเปลี่ยนแปลง
รายได้ประชาชาติ อัตราดอกเบี้ย (Rate of Interest) กำไรที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Profit) ความ
เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ราคาสินค้าทุนและการบำรุงรักษาและนโยบายของรัฐบาลและเสถียรภาพ
ทางการเมืองส่งผลการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนและเงินออมที่แตกต่างกัน วิจัยจึงทำการศึกษาพฤติกรรม
การออมเงินของกลุ่มเป้าหมาย 
แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจ 
 แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยหรือสิ่งต่างๆที่เป็นแรงผลักดัน กระตุ้นพฤติกรรมในตัวบุคคลแสดงออกซึ่ง
ความต้องการ หรือโน้มน้าวโดยสิ่งจูงใจเพื่อให้บุคลากรในองค์การให้ความร่วมมือ ความเต็มใจในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้องค์การประสบความสำเร็จต่อไป  
(นายแพทย์เกรียงไกรและธีระพล, 2563) 
 เพลินพิศ (2558) แรงจูงใจ (motive) เป็นคำที่ได้ความหมายมาจากคำภาษาละตินที่ว่า movere 
ซึ่งหมายถึง "เคลื่อนไหว (move) " ดังนั้น คำว่าแรงจูงใจจึงมีการให้ความหมายไว้ต่างๆ กัน 
 ต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็น 5 ระดับ ด้วยกัน ได้แก่ (MarGetting, 2561) 
 1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Need) เป็นความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการ
อย่างแรก เพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ได้แก่ ปัจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่พักอาศัย และ
รวมถึงสิ่งท่ีทำให้การดำรงชีวิตสะดวกสบายมากข้ึน  
 2. ความต้องการด้านปลอดภัย (Safety Need) หลังจากที่เรามีปัจจัยสี่ครบแล้ว ข้ันต่อมาคนเราจะ
ต้องการเรื่องความปลอดภัย เพื่อให้ชีวิตมีความั่นคงมากข้ึน  
 3. ความต้องการทางสังคม (Social Need) เมื่อมีความมั่นคงในชีวิตแล้ว คนเราก็ต้องการความรัก 
ความเป็นเจ้าของและการยอมรับจากคนรอบข้าง เพื่อให้ตัวเองรู้สึกมีค่าในกลุ่มของตนเอง เพราะมนุษย์ก็
เป็นสัตว์สังคม และเรามักชอบเปรียบเทียบสถานะกับผู้อื่นเสมอ  
 4. ความต้องการการยกย่อง ชื่อเสียง เกียรติยศ (Esteem Need) ข้ันท่ี 3 มาแล้ว คนเราก็ต้องการ
ขยายการยอมรับให้ใหญ่ข้ึน ไม่ใช่แค่ยอมรับในกลุ่มของตนเองเท่านั้น แต่ต้องได้รับการยอมรับในวงกว้างข้ึน
อีก โดยต้องการท่ีจะเปลี่ยนสถานะทางสังคมให้สูงข้ึนด้วย เพื่อให้คนอื่นมองเห็นว่าเรามีคุณค่า 
 5.ความต้องการสูงสุดที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในชีวิต  Self-Actualization Need) เป็น
ขั้นสุดท้าย โดยความต้องการถึงสิ่งที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์และคุณค่าที่แท้จริงของคนๆนั้น ซึ่งคนท่ี
มาถึงข้ันนี้ส่วนใหญ่ มักจะเล็งเห็นประโยชน์ของคนอื่นหรือสังคมส่วนรวมเป็นสำคัญพฤติกรรม  
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 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า สิ่งจูงใจที่เป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้คนมีพฤติกรรมและยังกำหนดทิศทางและ
เป้าหมายของพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐาน 5 ระดับ ด้วยกัน ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ  ความต้องการ
ด้านปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการการยกย่อง ชื่อเสียง เกียรติยศและความต้องการสูงสุด
ท่ีจะมาเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในชีวิต ผู้วิจัยจึงทำการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มเป้าหมาย 
แนวคิดและทฤษฎีศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม 
 วิภาพร ชัยศิริ (2562) ความเชื่อ นั้นเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลได้รับรู้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดความรู้ ซึ่ง
ความเชื่อเหล่านี้จะมีผลต่อการตัดสินใจของบุคคลและพฤติกรรมทางสังคมในกรณีที่ว่าบุคคลจะเลือกรูปแบบ
ของพฤติกรรมบนพื้นฐานของความเชื่อที่ตนยึดมันอยู่ และค่านิยม เป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเครื่องช่วย
ตัดสินใจ และกำหนดการกระทำของตนเอง  
 เบญจวรรณ (2553) ค่านิยม หมายถึง ทัศนคติของคนหรือสังคมที่มีต่อสิ ่งของ ความคิด และ
เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา คุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้นๆ เช่น ชาวอเมริกันถือว่า 
“ประชาธิปไตย”มีค่าสูงสุดควรแก่การนิยมควรรักษาไว้ด้วยชีวิต อเมริกันรักอิสระ เสรีภาพ และ
ความก้าวหน้าในการงาน คนไทยถือว่าความสงบสุขทางจิตใจและการทำบุญ ให้ทานเป็นสิ่งที่พึงปรารถนา 
การเคารพเชื่อฟังบิดามารดาและการกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งท่ีควรยกย่อง 
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ แนวคิดค่านิยม ความเชื่อและทัศนคติต่อสิ่งต่างๆของบุคคลในสังคมยึดถือปฏบิัติ
เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวเองและสังคม โดยค่านิยมของบุคคลจะแฝงอยู่ภายใน ความคิด อารมณ์ 
ความรู ้สึกและเจตคติเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการออมเงินของของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ผู ้วิจัยจึง
ทำการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มเป้าหมาย 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 วิภาพร ชัยศิริ (2562) การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) พฤติกรรมการออมของบุคลากรใน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ (2) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยดึงดูด 
ปัจจัยผลักดัน และปัจจัยสนับสนุนกับพฤติกรรมการออมของบุคลากรในสำนักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน การศึกษานี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ ประชากรที่ศึกษา คือ บุคลากรในสำนักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 618 คน  
 ศิวัช กรุณาเพ็ญ (2560) เพื่อศึกษาลักษณะและพฤติกรรมการออม ระดับทักษะทางการเงิน และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับการออมของคน Gen Y กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่าคะแนนระดับการออมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับการออมปานกลาง มีคะแนนความรู้
ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงินอยู่ในระดับสูง มีระดับความตระหนักรับรู้
เกี่ยวกับการวางแผนเกษียณอายุในระดับสูงมาก  
 ผู้วิจัยจึงสรุปได้ การออม จากการศึกษาผลงานวิจัยและทฤษฎีด้านการออม แนวคิดระบบเศรษฐกิจ 
ทฤษฎีแรงจูงใจและทฤษฎีทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออม
เงินของกลุ่มวัยทำงาน ผู้วิจัยจึงนำแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการวิจัย โดยนำมาศึกษาใน 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงจูงใจและด้านทัศนคติ ความเชื ่อและค่านิยมของการออมของ
กลุ่มเป้าหมาย 
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วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยโดยไม่มีการจัดการกระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็น
การศึกษาตามเป็นจริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นการเก็บข้อมูลครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และใช้วิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
 ประชากรกลุ่มวัยทำงานที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครตามข้อมูลสถิติกองยุทธศาสตร์บริหาร
การจัดการ ปี 2564 จำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานทำ พ.ศ. 2561 จำแนกตามสถานภาพทำงาน คิด
เป็น 5,271.5 พันคน ผู้วิจัยจึงได้เลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน จากการเปิดตารางขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) ท่ีความคลาดเคลื่อน +5% ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลในการดำเนินการวิจัย โดยได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวน ทฤษฎีแนวคิดต่างๆ  และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้ในการสร้างกรอบแนวความคิดและตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องในครั้งนี้ และนำไปสู่ข้ันตอนการสร้างนิยามศัพท์
เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจท่ีใช้
แบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1  ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ด้านอาชีพ และด้านระดับ
การศึกษา  
 ส่วนท่ี 2  พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยในด้านอื่นๆ ใน
การออม ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงจูงใจ และด้านทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมประกอบไปด้วยด้านละ 
4 ข้อ รวมคำถามท้ังหมด 16 ข้อ เป็นคำถามแบบประเมินค่าความสำคัญ โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
ระดับความคิดเห็นมากที่สุด= 5  คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก= 4  คะแนน,ระดับความคิดเห็นปาน
กลาง=3  คะแนน,ระดับความคิดเห็นน้อย= 2  คะแนน และระดับความคิดเห็นน้อยท่ีสุด= 1  คะแนน 
 ค่าเฉลี่ยท่ีใช้ในการวิเคราะห์ในส่วนท่ี 2   
ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 = มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด , ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 =มีระดับความ
คิดเห็นในระดับน้อย, ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40= มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง,ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20
มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00= มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด 
 ส่วนที่ 3  การแสดงความคิดเห็นเป็นข้อคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปร ปัจจัย
ประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะ รายได้ อาชีพ และระดับการศึกษา 

1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปร
ปัจจัยอื่นๆในการออม ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงจูงใจ และทัศนคติ ความเชื่อ และ
ค่านิยม 

2 สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics)  ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
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2.1 t-test ในการว ิเคราะห์ข ้อม ูล พฤติกรรมการออมเง ินของกล ุ ่มว ัยทำงานในเขต
 กรุงเทพมหานคร ด้านเพศ 
2.2 ใช้สถิติ One-Way ANOVA การในการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่ม
 วัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครปัจจัยประชากร ได้แก่ อายุ รายได้ อาชีพ สถานะ และ
 ระดับการศึกษา หากพบความแตกต่างจะไปนำเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยวิธีของ LSD 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเข
กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

  1.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวม ใน
ระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยในระดับมากท่ีสุด คือ ท่านคิดว่าการออมเป็นสิ่งจำเป็นต่อตัวท่านและครอบครัว  

2.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร จำแนกตาม
ปัจจัยประชากร สามารถสรุปการวิจัยได้ดังนี้ 

2.1กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน และระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานใน
กรุงเทพมหานคร ต่างกัน 
2.2 กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานะต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของ
กลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน 

     3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออม มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานใน
กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

3.1  ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออมท้ัง 3 ด้าน คือ  ด้านทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยม  ด้าน        
เศรษฐกิจ และด้านแรงจูงใจ ผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานใน         
กรุงเทพมหานคร 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานครโดยรวม ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มวัยทำงานส่วนใหญ่มีความต้องการออมเงินเพื่อตนเองและครอบครัว 
เพื่อให้มีเงินออมใช้จ่ายในยามเกษียณสำหรับตนเองและครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ศาตธัช เลขะ
วณิช (2562) โดยการออมเงินกับสหกรณ์เป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยมมากสุด และมีการออมมาแล้ว 5 ปีข้ึน
ไป ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินของข้าราชการกรมสรรพากร (สำนักงานใหญ่) เพื่อใช้ใน
ยามเกษียณอายุ พบว่า ปัจจัยทางสังคมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การออมได้แก่ การออมเงินเพื่อใช้จ่ ายยาม
ฉุกเฉิน ออมเงินเพื่อใช้จ่ายในยามชราและออมเงินเพื่อผลตอบแทนจากการออม ศิวัช กรุณาเพ็ญ (2560) 
ปัจจัยด้านความตระหนักรับรู ้เกี ่ยวกับการวางแผนเกษียณอายุ มีผลต่อระดับการออมของคน Gen Y 
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประชาชนมีอายุท่ียืนยาวมากข้ึน ดังนั้นค่าใช้จ่ายท่ีจะใช้ใน
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วัยหลังเกษียณก็ย่อมมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นถ้าหาก Gen Y ยิ่งตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียม
วางแผนทางการเงินเพื่อเกษียณอายุ ก็จะยิ่งทำให้ GenY เพิ่มระดับการออมมากขึ้น 
ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นลักษณะประชากรประกอบไปด้วย  

 2. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
จำแนกตามปัจจัยประชากร สามารถสรุปการวิจัยได้ดังน้ี 

2.1 กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่ม
วัยทำงานในกรุงเทพมหานครต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรท่ีมีเพศต่างกันนั้น มีผลต่อพฤติกรรม
การออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างทางกายภาพ 
พื้นฐานการการดำเนินชีวิตแลการตอบสนองสิ่งเร้าภายนอกไม่เหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ววิ
ภรณ์รัตน์ เยาวละออง (2558)  การวิจัยทางจิตวิทยาจากหลายงานวิจัย ได้อธิบายไว้ว่า ผู้หญิงกับผู้ชายมี
ความแตกต่างกันในเรื่องค่านิยม ความคิด และทัศนคติ เนื่องจากวัฒนธรรมและสังคม ได้กำหนดบทบาท
และกิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน ผู้หญิงจึกมักจะเป็นคนท่ีมีจิตใจอ่อนไหวหรือเจ้าอารมณ์(Emotional) 
โอนอ่อนผ่อนตาม (Submissive) เป็นแม่บ้านแม่เรือน (Home-oriented) และยังพบว่าผู้หญิงชักจูงใจได้
ง่ายกว่าผู้ชาย กมลชนก กิจชล (2562) ปัจจัยด้านเพศมีความแตกต่างในเร่ืองรูปแบบการออมหรือการลงทุน
ที่มีความเสี่ยงสูงและเรื่องการจัดสรรเงินออมและเงินลงทุนเมื่อเทียบกับรายได้ต่อเดือน ซึ่งพบว่าเพศชาย
สามารถรับความเสี่ยงได้สูงกว่าเพศหญิงและจัดสรรเงินออมในสัดส่วนท่ีมากกว่าเพศหญิง 

 2.2 กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่ม
วัยทำงานในกรุงเทพมหานครต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรท่ีมีอายุต่างกันนั้น มีผลต่อพฤติกรรม
การออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อายุนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการออม อายุต่างกันทำ
ให้ทัศนคติ ความเชื่อ ความคิดและแรงจูงใจของผู้ออมแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราพร 
ฤทธิ์เดช (2563) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ที่มีอายุ ระยะเวลาการเป็น
สมาชิก และจํานวนหุ้นในสหกรณ์แตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ด้านความเชื่อการออม ด้านพฤติกรรมการออมและภาพรวมพฤติกรรมการ
ออมแตกต่างกัน กมลชนก กิจชล (2562) ปัจจัยด้านอายุ มีผลกับรูปแบบการออมหรือการลงทุนที ่มี
ค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน มีผลกับการออมหรือการลงทุนที่ไม่ต้องใช้เวลาลงทุนนานในการ
สร้าง ปัจจัยด้านอายุเท่านั้นท่ีสร้างความแตกต่างให้กับวัตถุประสงค์การออมและการลงทุนเพื่อใช้จ่ายหลัง
การเกษียณอายุสุดท้าย ปัจจับด้านอายุมีผลต่อการจัดสรรเงินออมและเงินลงทุน  

2.3 กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่ม
วัยทำงานในกรุงเทพมหานครต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรท่ีมีอาชีพต่างกันนั้น มีผลต่อพฤติกรรม
การออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร อาชีพต่างกัน ส่งผลต่อการใช้จ่ายในสังคมและการใช้
จ่ายส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วราพร ฤทธิ์เดช (2563) สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัด ท่ีมีอาชีพแตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จํากัดด้านพฤติกรรมการออมแตกต่างกัน ศิวัช กรุณาเพ็ญ (2560) 
สามารถสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคน Gen Y ได้ว่าระดับรายได้ต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรม
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การออมของคน Gen Y ในด้านการจัดสรรเงินออม ขนาดของเงินออม สัดส่วนของเงินออมต่อรายได้ต่อเดือน 
ปัจจัยท่ีใช้พิจารณารูปแบบการออม และวัตถุประสงค์ของการออม สำหรับอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการออม
ของคน Gen Y ในด้าน การจัดสรรเงินออมสัดส่วนของเงินออมต่อรายได้ต่อเดือน และวัตถุประสงค์ของการ
ออม  

 2.4. กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานครต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกันนั้น มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร รายได้ท่ีต่างกันจะ
ส่งผลต่อการออม รายได้ของบุคคลที่มีความแน่นอนย่อมส่งผลให้มีการออมมากกว่าของกลุ่มวัยทำงานที่มี
รายได้ไม่แน่นอน รายไดมีผลสัมพันธ์ทิศทางเดียวกับระดับการออมครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
อรปวีณ การกะสัง (2560) รายได้ พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความรู้ความเข้าใจด้านการออมและการ
ลงทุน ผู้ท่ีมีรายได้มากและมีความเข้าใจในการลงทุน จะมีการลงทุนด้านการออมและการลงทุนแตกต่างกัน 
ศิวัช กรุณาเพ็ญ (2560) สามารถสรุปปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคน Gen Y ได้ว่าระดับรายได้ต่อ
เดือนมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคน Gen Y ในด้านการจัดสรรเงินออม ขนาดของเงินออม สัดส่วนของ
เงินออมต่อรายได้ต่อเดือน  
 2.5 กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออม
เงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานครต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชากรที่มีระดับการศึกษาต่อ
เดือนต่างกัน ผู้ท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าจะมีระดับการออมสูงกว่าผู้ท่ีมีระดับการศึกษาต่ำกว่า เนื่องจากมี
ความเข้าใจและความรู้ในการออม ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุรัสวดี มนตรีภักดิ์ (2560) การศึกษา
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่ามักจะมีรายได้ท่ีดีกว่าผู้ท่ีมีการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จึงส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แตกต่างกัน ส่วนระดับรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แตกต่างกัน กว่า ทั ้งมีความเป็นตัวของตัวเองสูง ความกล้าคิดกล้า
แสดงออกในที่สาธารณะ แต่ไม่มีความอดทน ใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการ
ติดต่อสื่อสารมากกว่าคนยุคก่อนหน้า กมลชนก กิจชล (2562) ปัจจัยด้านระดับการศึกษามีผลกับรูปแบบการ
ออมหรือการลงทุนที่มีความเสี ่ยงสูงและใช้เงินลงทุนน้อยและมีผลกับวัตถุประสงค์ของการออมและการ
ลงทุนเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินและเพื่อความสุขระยะสั้น โดยคนเจนวายที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะ
ให้ความสำคัญกับรูปแบบการออมหรือการลงทุนที่มีความเสี ่ยงสูงมากที่สุด ส่วนคนเจนวายที่มีระดับ
การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรีจะให้ความสำคัญกับรูปแบบการออมและการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนน้อยและให้
ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ของการออมและการลงทุนเพื่อใช้ในยามฉุกเฉินและเพื่อความสุขระยะสั้นมาก
ท่ีสุด 
3.  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออม มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ดังน้ี 
 3.1 ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออม ด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มวัยทำงานในเขต กรุงเทพมหานครมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ท่ี
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มีผลต่อพฤติกรรมการออม เนื่องจากเศรษฐกิจย่อมมีผลต่อการจับจ่ายใช้สอยและการออมของกลุ่มประชากร 
ซึ่งสอดคล้องกับ ศาตธัช เลขะวณิช (2562) การศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย 
หนี้สิน ระยะเวลาการได้รับผลตอบแทนอัตราเงินเฟ้อ อัตราผลตอบแทนการออม และความรู้สึกอยากออม
เงินเพื่อใช้ยามเกษียณพบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุของ
ข้าราชการกรมสรรพากร (สำนักงานใหญ่) ประกอบด้วย ด้านรายได้ของผู้ออมเงิน(ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
ได้แก่ ระดับรายได้ของผู้ออมเงิน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ปริมาณผู้มีเงินได้ในครอบครัว และปริมาณผู้พึ่งพิง
เงินได้ในครอบครัว มีผลต่อ การตัดสินใจการออมเงินในระดับมาก รัชดาวัลย์ เทศทิม (2555) ผลการวิจัย
พบว่าประชาชนในชุมชนป่าขามมีความคิดเห็นด้านภาวะเศรษฐกิจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.34 และพิจารณาเป็นรายข้อประชาชนมีความคิดเห็นว่าเพื่อสนองความพอใจส่วนบุคคลมีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดเท่ากับ 3.69 อยู่ในระดับมาก ทำให้ชีวิตมีความเสี่ยงน้อยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44 อยู่ในระดับมาก 
เพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 อยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยภาวะเศรษฐกิจทำให้
ท่านต้องมีการวางแผนในการออมเงินเดือนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 อยู่ในระดับปานกลางตามลำดับ 
 3.2 ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออม ด้านแรงจูงใจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครมีปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม แรงจูงใจเป้าหมายการออมนั้นทำให้เรามีแรงจูงใจในการออมเงิน ซึ่งสอดคล้อง 
สาลินี ชัยวัฒพร (2563) ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการออมเงิน มีผลมากในเรื่องการตอบสนองความต้องการ 
เช่น ซื้อบ้าน ซื้อรถ และการป้องกันปัญหาเงินเฟ้อ ในขณะท่ีสิทธิพิเศษที่ได้มาจากการออมมีผลในระดับปาน
กลางซึ่งความคาดหวังในการออมเงินคือ การเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน การองการผลตอบแทนท่ีรวดเร็วและการมี
ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในระดับที่มาก ส่วนประชากรกังวลเรื่องความเพียงพอของเงินรายได้หลังเกษียณ 
และความกังวลด้านความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนเป็นปัจจัยทีส่งผลมากต่อการออมของประชากรกลุ่มตัวอย่าง 
ปิยนุช เครือศิริ (2559) จากการศึกษาระดับแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตำบลใน
เขตอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ค่าเฉลี่ย 4.11) อยู่ในระดับมากรองลงมา คือด้าน
ความสำเร็จในการทำงาน (ค่าเฉลี่ย 4.06) ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
(ค่าเฉลี่ย 3.51) อยู่ในระดับมากโดยสรุปผลในแต่ละด้าน กมลชนก กิจชล (2562) ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้แนะนำ
การลงทุน หรือเจ้าหน้าท่ีสถาบันการเงินท่ีจะต้องแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้กับลูกค้า สามารถนำข้อมูล
ท้ังรูปแบบและวัตถุประสงค์การออมและการลงทุน มาจูงใจลูกค้า เช่น การออกผลิตภัณฑ์ท่ีมีค่าธรรมเนียม
หรือไร้ค่าธรรมเนียม หรือมีของสมนาคุณ เพื่อมาเป็นแรงจูงใจให้ลูกค้าหรือนักลงทุนตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
 3.3 ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออม ด้านทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม
เงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร
มีปัจจัยด้านด้านทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยม ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ค่านิยมของบุคคลจะแฝงอยู่
ภายใน ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกและเจตคติเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมการออมเงินของของแต่ละบุคคล ซึ่ง
สอดคล้อง วราพร ฤทธิ์เดช (2563) พฤติกรรมการออมเงินด้านความรู้/ความเข้าใจในการออม ด้านความเชื่อ
การออมด้านพฤติกรรมการออม มีพฤติกรรมการออมเงินอยูในระดับมาก เนื่องจากการออมเงินนั้นเป็นการ
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ช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการเงินและสร้างความมันคงทางการเงินในอนาคตและบุคลากรเชื่อว่าการออมทรัพย์
จะช่วยสร้างความมันคงทางการเงินให้แก่ตนเองและครอบครัว ผลตอบแทนที่ได้รับจะมีความแน่นอนไม่
ขาดทุน อีกท้ังปัจจุบันทุกหน่วยงานกระตุ้นให้ บุคลากรภายในองค์กรมีการเตรียมความพร้อมก่อนวัย
เกษียณอายุ ทําให้ทุกคนหันมาใส่ใจท่ี จะออมเงินกันมากขึ้น อีกทั้งการออมเงินจะได้รับสิทธิประโยชน์ตา่งๆ 
เช่น เงินปันผล  จิตราภรณ์ อินธนู (2563) วัฒนธรรมองค์การ(Organizational Culture) เป็นแบบแผนของ
ค่านิยม ความเชื ่อ บรรทัดฐานและการปฏิบัติของสมาชิกในองค์การการรับรู ้ความสามารถตนเองมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการออมแรงทางสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งยอมรับ
สมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องจากการรับรู ้ความสามารถตนเองเป็นความเชื่อมั ่นในความสามารถของบุคคลที ่จะ
กระทำสิ่งต่างๆ อันจะทำให้ตนเองประสบความสำเร็จได้  
ข้อเสนอแนะ  
จากผลการศึกษาการวิจัยพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยประชากรจากการศึกษาการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยประชากร โดยแบ่งเป็น เพศ
อายุ รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน และระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกัน ดังนั้นรูปแบบการออมท่ีจะทำให้กลุ่มวัยทำงานนั้นมั่นใจในการออม คือ ปัจจัยด้าน
ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม ในการออม พฤติกรรมในการออมท่ีต้องการออมเพื่อตนเองและครอบครัว 
 ปัจจัยด้านประชากร ด้านสถานะ ต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานใน
กรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน เนื่องจากพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร กลุ่มวัย
ทำงานในเขตกรุงเทพมหานครนั้นไม่ว่าสถานะใดก็มีพฤติกรรมการออมเงินเพื่อตนเองและครอบครัว 

ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออม ด้านเศรษฐกิจ ด้านแรงจูงใจ และทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1.ด้านเศรษฐกิจ พบว่า ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออมด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงิน
ของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับด้านเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย 
สภาพคล่องของเศรษฐกิจ และนโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่อการออมภาคครัวเรือน 
 2.ด้านแรงจูงใจ พบว่า ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออม ด้านแรงจูงใจ ผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของ
กลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับด้านแรงจูงใจ เพราะเป็นสิ่งสำคัญใน
การเก็บออมของกลุ่มวัยทำงาน ในการใช้จ่ายยามฉุกเฉิน มีเงินสำรองชีพและมีความมั่นคงทางการเงิน 

3.ด้านทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยม พบว่า ปัจจัยด้านอื่นๆ ในการออม ด้านทัศนคติ ความเชื่อ 
และค่านิยม ผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นกลุ่มวัยทำงานนั้น
มีทัศนคติ วิธีการ แนวคิดต้องการระบบแบบแผนการใช้จ่ายการเงินท่ีแน่นอน มีเป้าหมายในการออมเงิน 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรศึกษาตัวแปรด้านด้านอื่นๆ เพิ่ม ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร  เช่น ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยด้านหนี้สิน ปัจจัยด้านโรคระบาด และปัจจัยด้าน
สังคม เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการวิจัยพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มวัยทำงาน 
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2.ประชากรท่ีศึกษาครั้งนี้มีเพียงกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งถ้าต้องการทราบ
ข้อมูลที่มีความหลากหลาย ควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั ้งต่อไปที่แตกต่างกัน สภาพแวดล้อม
ต่างกัน เพื่อความหลากหลาย 
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