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บทคดัยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล  2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจําแนกเปน

ลักษณะทางประชากร 3) เพ่ือศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ดานผลตอบแทน และดานความเสี่ยง ที่มีผลตอพฤติกรรมการออม

ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จํานวน 400 คน โดยใช

แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลสถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ผูวิจัยใชสถิติแบบทดสอบ t-test สถิติ การวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีในการหาคา 

(LSD) และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวากลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีรายไดตอเดือน และ

คาใชจายตอเดือน ตางกัน ทําใหพฤติกรรมการออมโดยภาพรวมตางกัน และกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา ตางกัน ทําใหพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมไมตางกัน 

นอกจากนี้ปจจัยดานอ่ืน ๆ ไดแก ดานผลตอบแทน มีผลตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล และดานความเส่ียง ไมมีผลตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการออม 
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ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) To study the saving behavior of working people in 

Bangkok and surrounding. 2) To study the saving behavior of working people in Bangkok and 

surrounding by categorizing them as demographic characteristics. 3) 3.To study other factors of return 

and risk affecting the saving behavior of working people in Bangkok and surrounding. 

 Group of people of working age in Bangkok and surrounding of 400 people.  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 was tested by 

Independent Sample (T-test), One Way ANOVA if it found differences, can be compare by pairs using 

the LSD method and Multiple Regression Analysis. 

 The hypothesis testing results showed that group of people of working age in Bangkok and 

surrounding with monthly income And the monthly expenses are different, making the overall saving 

behavior different And that group of people of working age in Bangkok and surrounding with different 

gender, age, status and educational level, resulting in saving behaviors The overall picture is no 

different. In addition, other factors are return. Affects the saving behavior of people of working age 

in Bangkok and surrounding and risk There was no effect on saving behavior of people of working 

age in Bangkok and surrounding. 

 

Keyword : Saving Behavior 

 

บทนํา 

 เงินออม เปนรายไดที่เหลืออยู หรือที่กันเอาไวไมนํามาใชจายในการบริโภคและอุปโภคในปจจุบัน โดยมี

จุดประสงคเพ่ือเก็บไวใชจายในอนาคต เชน ในยามปวยไข เมื่อแกชราหรือลงทุน เปนตน ถาเก็บไวกับตัวเองเฉย ๆ เชน 

ไสตุมฝงดินไว หรือเก็บใสตูนิรภัยไว เงินจํานวนนี้จะไมหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจนกวาจะไดมีการนํามาใชจาย

เกิดข้ึน การเกิดเงินในลักษณะน้ีเรียกวา "Hoarding" เงินออมไมจําเปนตองถูกเก็บไวเฉย ๆ ในรูป Hoarding เสมอไป 

เพราะนอกจากจะไมใหประโยชนงอกเงยแลวยังอาจจะขาดทุนอีกดวยในภาวะเงินเฟอ เงินที่เก็บอยูเฉย ๆ จะมีคาลด

นอยลงไปทุกที เมื่อราคาของสินคาและบริการสูงอยูตลอดเวลา อํานาจของเงินจะลดลงเรื่อย ๆ เปนอัตราสวนกลับกัน

กับอัตราเงินเฟอ คนในสมัยนี้เมื่อรายไดมากกวารายจายและมีเงินออมจึงไมนิยมเก็บใสไหฝงดินไว หรือเก็บใสไวใต

หมอนอีกตอไป แตจะหาทางทําใหเงินออมนั้นเกิดประโยชน อาจจะดวยการนําไปฝากไวกับสถาบันการเงินหรือซ้ือ

สลากออมทรัพย ผูฝากเงินจะไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบี้ยและสถาบันการเงินท่ีรับฝากเงินจะนําเงินนั้นไปใหผูลงทุน
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หรือผูบริโภคกูตอไป บางครั้งจึงเรียกการนําเงินออมไปฝากสถาบันการเงินวาเปนการลงทุนทางออม ในบางกรณีผูมีเงิน

ออมอาจจะทําการลงทุนเพ่ือประกอบธุรกิจเองก็ได ในกรณีน้ีถือเปนการลงทุนทางตรง 

 คนทุกคนยอมอยากมีชีวิตที่สุขสบายมีความมั่นคงในชีวิตทุกคนตองการมี อนาตตท่ีมีการเงินที่ดีกันท้ังน้ัน มี

เงินใชหลังเกษียณ การที่จะมีชีวิตท่ีสุขสบาย และมีหลักประกันทางการเงินท่ีมั่นคงในอนาคตนั้น ย่ิงจําเปนอยางมากที่

จะตองมีการวางแผนทางการเงินท่ีดี ดังน้ันทุกคนควรท่ีจะเริ่มจากการปลูกฝงนิสัยการออมและการใชเงินออมอยาง

สมเหตุสมผลต้ังแตวัยเด็กเพ่ือสรางวินัยทางการเงิน เมื่อเขาสูวัยทางานก็จําเปนที่จะตองรูวิธีการวางแผนทางการเงิน 

การจัดสรรรายไดใหเพียงพอกับคาใชจาย ควรมีการต้ังเปาหมายการออมเงินไว และควรมีการจัดสรรรายจายตาง ๆ 

อยางเหมาะสม ดงัน้ันพอแมควรปลูกฝงลูกใหมีนิสัยการออมตั้งแตยังเด็ก เพราะเมื่อเด็กโตข้ึน การมีนสิัยการออมที่ติด

ตัวไปจนโต จะทําใหคนคนน้ันมีการวางแผนทางการเงินที่ดีได และเมื่อถึงวันท่ีมีครอบครัวก็จําเปนตองดูแลท้ังตนเอง

และคนในครอบครัวทําใหความรับผิดชอบ และภาระทางการเงินย่ิงเพ่ิมข้ึน ซ่ึงสงผลใหการวางแผนทางการเงินมี

ความสําคัญมากยิ่งข้ึน แมกระท่ังเมื่อเกษียณอายุ ย่ิงตองวางแผนทางการเงิน เพราะเปนวัยที่มีรายไดลดลงหรืออาจจะ

ไมมีรายไดเลย แตคาใชจายสวนใหญยังคงอยูหรืออาจจะเพิ่มข้ึนจากการที่จะตองดูแลสุขภาพ หรือเมื่อมีความ

เปลี่ยนแปลงในสภาวะเศษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นย่ิงทําใหการวางแผนการเงินหรือการวาง

แผนการออมเปนสิ่งจําเปนที่จะชวยใหเรารับมือกับความเปล่ียนแปลงตาง ๆ ได การวางแผนทางการเงนิจึงเปนแนวคิด

สาคัญท่ีจะทําใหสามารถดําเนินไปในแตละชวงของชีวิตไดอยางดมีีสุขภาพทางการเงินที่ดี หรือสามารถสรางเปนสมการ

ทางการเงินงาย ๆ ไดคือ รายได - เงินออม = คาใชจาย 

 ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางาน เปนการศึกษาที่พยายามทําความเขาใจถึงพฤติกรรมของ

แตละบุคคลในการท่ีจะเก็บออมหรือนําเงินท่ีมีอยูไปลงทุนใหเกิดประโยชน และเปรียบเทียบวาบุคคลท่ีมีความแตกตาง

กันในดานเพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือนมีลักษณะการออมที่เหมือนหรือแตกตางกัน

อยางไร ประกอบกับผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยทํางานซึ่งเปนรากฐานสําคัญ

ที่จะชวยพัฒนาประเทศ และเปนแนวทางในการสงเสริมการออมใหกับคนวัยทํางาน เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการ

วางแผนทางการเงิน การพัฒนาดานเศรษฐกิจ และสังคม ในชวงปจจุบันท่ีมีการแพรระบาดของโรค COVID-19  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จําแนกตามเพศ อายุ 

สถานภาพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน  

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ดานผลตอบแทน และดานความเส่ียง ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางาน

ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ขอบเขตของงานวิจัย  

 1.  ประชากรและตัวอยาง คือ บุคคลวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล การกําหนดกลุมตัวอยาง

จึงตองกําหนดโดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) ซึ่งทางผู วิจัยไดกําหนดคาความ
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คลาดเคล่ือนของการสุมตวัอยางท่ียอมรับไดท่ี 5% จึงทําใหมีระดับความเช่ือมั่นท่ี 95% และจากการเปดตารางที่ระดับ

ความเช่ือมั่นที่ 95% พบวาจํานวนกลุมตัวอยางท่ีไดมีจํานวน 400 ตัวอยาง  

 2. ดานเน้ือหา เปนการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

โดยมุงหมายวิจัยพฤติกรรมการออม 3 ดาน ไดแก ดานวัตถุประสงคในการออม ดานรูปแบบการออมเงิน และดาน

ความถ่ีในการออมเงิน 

ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

 ตัวแปรอิสระไดแก ขอมูลสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน 

และดานปจจัยอื่น ๆ ซ่ึงประกอบไปดวย ดานผลตอบแทน และดานความเส่ียง 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 2. เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดย จําแนกตาม 

เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน 

 3. เพ่ือใหทราบถึงปจจัยอ่ืน ๆ ดานผลตอบแทน และดานความเสี่ยง ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของคนวัย

ทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพ

มหาคร และปรมิณฑลดังนี้ 

ดานพฤติกรรมการออม 

 กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) (อางถึงใน ศิวัช กรุณาเพ็ญ, 2560) ใหความหมายของพฤติกรรมการออม วา

หมายถึงจํานวนเงินท่ีเก็บสะสมไวสําหรับการออม รูปแบบการออมเงินในผลิตภัณฑทางการเงินตาง ๆ และจุดมุงหมาย

ของการออม เหลานี้รวมเปนพฤติกรรมการออม  

 จุฑาธิบด์ิ ฤกษสันทัด (2555) (อางถึงใน ศวัิช กรุณาเพ็ญ, 2560) กลาวถึงพฤติกรรมการออม วาหมายถึงการ

จัดสรรเงนิออม สัดสวนเงินออม จํานวนเงินออม ระยะเวลาการออม วัตถุประสงคในการออม รูปแบบการออม เหตุผล

ในการเลือกรูปแบบการออม และแนวโนมการออมเงนิในอนาคต 

 กมลชนก ไพโรจน (2554) พฤติกรรมการออม หมายถึง การแสดงออกของบุคลากรเก่ียวกับการเก็บออม โดย

การนํารายไดสวนท่ีเหลือจากการหักรายจายรวมทั้งหน้ีสินในแตละเดือนซ่ึงแตละคนจะมีระดับการออม รูปแบบการ

ออม และวัตถุประสงคของการออม ตามลกัษณะนิสัยของแตละบุคคล  

 ธมลวรรณ นะติ และคณะ (2556) พฤติกรรมการออม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกที่เก่ียวของกับ

การออมในรูปแบบการเก็บรวบรวมสะสมทรัพยสินเงนิทองใหไดปริมาณเพียงพอ ตามวัตถุประสงคที่ต้ังเปาหมายไวเพ่ือ

ใชจายในอนาคต เชน ฝากเงินกับธนาคาร การทําประกันชีวิต การซ้ือสังหาริมทรัพย เปนตน  
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ดานวัตถุประสงคในการออม 

 ลลินทิพย หาคํา (2561) การดํารงชีวิตในแตละวันปฏิเสธไมไดเลยวาการบริโภคอุปโภคนั้นเปนเรื่องท่ีสําคัญ

มาก ๆ การมีเงินออมไวเพ่ือใชจายจึงเปนสิ่งจําเปนที่ตองคํานึงถึง หากมองถึงวัตถุประสงคของการออมหรือเปาหมาย

ของการออมเงินนั้นมหีลายประการ ดังตอไปนี้  

 1. เพ่ือใชจายในยามฉุกเฉิน หรือเมื่อมีเหตุการณท่ีไมคาดฝนเกิดข้ึน หรือเกิดคาใชจายข้ึนกะทันหัน เชน คา

รักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ คาใชจายเมื่อเกิดภัยพิบัติ คาใชจายในการซอมแซมที่อยูอาศัย  

 2. เพ่ือใชจายสําหรับการศึกษา ทั้งการศึกษาตอเพ่ือแสวงหาความรูเพ่ิมเติมของตนเอง และการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานจนถึงข้ันสูงของบุตรหลาน 

 3. เพ่ือใชจายในการซื้อสินคา สินคาในขอนี้หมายถึง เครื่องมือเครื่องใชในการประกอบอาชีพ เปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน รวมถึงสินคาที่เปนส่ิงอํานวยความสะดวกสบายในการดําเนินชีวิต  

 4. เพ่ือใชสําหรับที่พักอาศัย สําหรับผูท่ีไมมีท่ีพักอาศัยเปนของตนเองและตองการซื้อท่ีอยูอาศัย  

 5. เพ่ือใชจายในยามแกชรา ถือเปนวัตถุประสงคท่ีสําคัญมากในการออมของบุคคลท่ัวไปเพราะวัยชราเปนวัย

ที่ไมมีรายได หรือมีรายไดนอยลง  

 6. เพ่ือใชในการจัดหาหลักประกันในชีวิต เชน การทําประกันชีวิต การทําประกันอุบัติเหตุ เปนตน และเปน

การสรางหลักประกันไวบรรเทาทุกขหรือความเดือดรอนจากเหตุการณที่ไมคาดฝนในอนาคต  

 7. เพ่ือแสวงหาผลประโยชนหรือผลตอบแทนท่ีจะไดรับมาจากการออม ผลตอบแทนที่ไดรับ เชน ดอกเบี้ย ผล

กําไรจากการลงทุน เงนิปนผล ผลกําไรจากสวนตางของมูลคาท่ีเพ่ิมขึ้น เปนตน  

 8. เพ่ือใชเปนทุนในการประกอบธุรกิจ เชน คาใชจายในการจดจัดต้ังบริษัท การเปดธุรกิจใหมหรือการขยาย

ธุรกิจที่มีอยูเดิม  

 9. เพ่ือใชในกิจกรรมทางสังคม เชน การใหของขวัญผูอ่ืนในโอกาสตาง ๆ ไมวาจะเปน วันเกิด วันแตงงาน 

หรือวันปใหมซ่ึงถือเปนประเพณีนิยมในสังคมไทย  

 10. เพ่ือเปนมรดกแกลูกหลาน ถือเปนประเพณีนิยมของคนไทยท่ีบิดา มารดา ปูยา ตายาย จะตองเก็บออม

เงิน ทอง หรือทรัพยสินไวมอบเปนมรดกใหแกลูกหลานตามความสามารถของแตละบุคคล  

 11. เพ่ือใชจายในกรณีอ่ืน ๆ เชน สําหรับการทองเที่ยว คาใชจายในงานแตงงานการมีลูกบุตร สงเสียเล้ียงดู

บุตร เปนตน 

ดานรูปแบบการออม 

 เนษพร นาคสีเหลือง (2557) การออมมีหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนการออมในกองทุนประกันสังคม กองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพแลวซึ่งออมจากการทํางานแลว วิธีการท่ีจะทําใหเงินออมมี 

จํานวนเพิ่มข้ึนนั้น สามารถทําไดโดยการนําเงินออมไปลงทุนในสินทรัพยประเภทตาง ๆ ไดแก 

 1. เงินฝาก (Deposits) หมายถึง เงินฝากท่ีฝากไวกับธนาคาร หรือสถาบันการเงินตาง ๆ ซึ่งเปนวิธีการท่ีมี

ความสะดวกและงาย และมีความมั่งคงสูง เนื่องจากสถาบันหรือธนาคารนั้นมีการใหบริการท่ีกวางขวาง ครอบคลุม 

และไดรับการค้ําประกันจากธนาคารประเทศไทย เงินฝากจะไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบ้ีย ซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทของ
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เงินฝาก เชน เงินฝากสะสมทรัพยเงินฝากประจํา โดยที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินตาง ๆ จะมีการกําหนดอัตรา

ดอกเบ้ียไวลวงหนา 

 2. ตราสารหนี้ (Fixed incomes securities) หมายถึง ตราสารท่ีผูตองการใชเงินออกหรือเรียกวา “ตราสาร

แหงหน้ี” ทําการออกขายใหกับผูท่ีสนใจ มีเงื่อนไขการชําระหนี้ตามกําหนดท่ีชัดเจนแนนอน โดยไดรับผลตอบแทนใน

รูปของดอกเบี้ย ซึ่งมีท้ังอัตราดอกเบ้ียคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ผูที่ลงทุนในตราสารหน้ีจะมีฐานะเปนเจาหน้ีของ

กิจการหรือบริษัท และมีสิทธิเรียกรองในสินทรัพยของกิจการกอนผูถือหุน ตราสารหนี้มี 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 

  2.1 ต๋ัวเงินคลัง เปนตราสารหนี้ท่ีออกโดยรัฐบาลสําหรับการใชจายในระยะสั้น 

  2.2 พันธบัตรรัฐบาล เปนตราสารหนี้รัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง เพ่ือใชสําหรับขอกูเงินจาก

ประชาชนทั่วไป มีอายุการไถถอนแนนอน และระยะเวลายาว 

  2.3 พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ เปนตราสารที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหสําหรับขอกูเงินจากประชาชน 

โดยที่พันธบัตรรัฐวิสาหกิจสวนใหญไดรับการคํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง 

  2.4 หุนกูบริษัทเอกชน เปนตราสารหน้ีที่ออกโดยบริษัทเอกชน เพ่ือขอกูเงินจากประชาชนท่ัวไปใน

การดําเนินธุรกิจ ผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย โดยปกติอัตราดอกเบี้ยในหุนกูจะสูงกวาในพันธบัตรที่มี

ระยะเวลาเทากัน เนื่องจากหุนกูมีความเส่ียงท่ีสูงกวาสําหรับความเสี่ยงในการลงทุน ในตราสารหนี้นั้นมีดวยกัน 2 

ประการ คือ ความเส่ียงในดานเครดิต และความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยท่ีไดรับตํ่ากวาอัตราดอกเบ้ียในตลาด

เงิน 

 3. หุน (Stocks) หมายถึง การท่ีผูลงทุนเขาไปถือหุนในบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และนอกตลาด

หลักทรัพย โดยไดรับผลตอบแทนในรูปของกําไรที่ออกมาในรูปของเงินปนผล รวมท้ังกําไรที่ไดรับจากการเพ่ิมข้ึนของ

ราคาหุน ดังนั้นผูลงทุนสวนใหญจะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจที่ความมั่งคง กําไรสุทธิสูง และมีทิศทางการเจริญเติบโตที่ดี

ในอนาคต การลงทุนในหุนที่ผูลงทุนนิยมสวนมากจะเปนหุนท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย เน่ืองจากสามารถซื้อขายไดงาย 

ราคาชัดเจนและสภาพคลองสูง 

 4. อสังหาริมทรัพย (Properties) หมายถึง สินทรัพยท่ีไมสามารถเคล่ือนท่ีได ผูลงทุนในอสังหาริมทรัพยจะ

ไดรับผลตอบแทนในรูปของคาเชา โดยจะไดรับกระแสเงินสดเขาที่สม่ําเสมอนอกจากนั้นราคาของอสังหาริมทรัพยยัง

ปรับตัวเพ่ิมข้ึนตามภาวะเงินเฟออีกดวย และเนื่องจากอสังหาริมทรัพยมีราคาสูงจึงตองใชเงินจํานวนมากในการลงทุน 

และการใหเชานั้นก็ไมมีความแนนอนวาจะมีผูเชาเปนประจํา รวมถึงคาใชจายในดานของการบํารุงรักษา และปญหา

สภาพคลอง ซึ่งเปนความเส่ียงหลักของการลงทุนในอสังหารมิทรัพย 

 5. กองทุนรวม (Unit trusts) หมายถึง การลงทุนในรูปแบบหนึ่งท่ีผูลงทุนนําเงินของตนมาลงทุนรวมกัน โดย

มีผูจัดการกองทุนนําเงินไปลงในหลักทรัพยหรือสินทรัพยประเภทตาง ๆ ตามนโยบายการลงทุนท่ีไดตกลงกันไว และ

ไดรับผลตอบแทนก็จะถูกสะสมไวในกองทุนรวม ซ่ึงผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนในรูปของกําไรท่ีจะไดรับจากการขาย

หนวยลงทุนที่มมีูลคาเพ่ิมข้ึน หรือการไดรับเงินปนผล โดยท่ีผูลงทุนจะไดรับผลตอบแทนมากหรือนอยข้ึนอยูกับจํานวน

เงินที่ไดลงทุนไป 
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 6. ประกันชีวิต (Life insurance) เปนเครื่องมือการออมที่สรางหลักประกันความมั่นคงใหกับชีวิต เพ่ือ

ปองกันความเสี่ยงจากเหตุการณที่ไมคาดคิด การทําประกันชีวิตจึงเปนการลดความเส่ียงที่จะเกิดลักษณะของการทํา

ประกันชีวิตท่ีสําคัญมี 4 รูปแบบ ดังน้ี 

  6.1 ประกันแบบตลอดชีวิต เปนประกันท่ีบริษัทจะจายเงินใหกับผูรับผลประโยชนเมื่อผูเอาประกัน

เสยีชีวิตในระหวางสัญญาหรือมีชีวิตยืนยาว และตามบริษัทจะกําหนดเปนการคุมครองการเสียชีวิตในระยะยาว 

  6.2 ประกันแบบสะสมทรัพย เปนประกันภัยท่ีมีกําหนดระยะเวลาแนนอน โดยท่ีหากผูเอาประกัน

อยูจนครบสัญญาก็จะไดรับเงินประกันจากบริษัทประกันชีวิตเปนผลรวมของเงินเบี้ยประกัน และดอกเบี้ย แตถาผูเอา

ประกันเสียชีวิตกอนกําหนดผูรับผลประโยชนจะไดรับเงินกอนน้ันไป 

  6.3 ประกันแบบช่ัวครั้งช่ัวคราว เปนประกันที่ใหความคุมครองในสวนที่ตกลงกันไวในระยะเวลาที่

กําหนด โดยไมไดรับเงนิคืน เชน ประกันสขุภาพ ประกันอุบัติเหตุ 

  6.4 ประกันแบบเงินไดประจํา เปนประกันท่ีบริษัทกําหนดจายเงินไดเปนรายเดือน หรือรายป

แลวแตประเภทสัญญาใหกับผูเอาประกันจนกวาจะเสียชีวิต หรือเปนการจายแบบมีกําหนดระยะเวลา ซึ่งเปนไปตาม

ขอตกลงของผูเอาประกัน ซ่ึงประกันประเภทนี้จะแตกตางจากประกัน 3 ประเภทแรก เน่ืองจากผูเอาประกันจะเปนผูท่ี

ไดรบัผลประโยชนท่ีซื้อคุมครองใหกับตนเองเพ่ือเปนการสะสมเงินไวใชหลังเกษียณ 

ดานความถี่ในการออมเงิน 

 ชารวี บุตรบํารุง (2555) การลงทุนรูปแบบตาง ๆ ในฐานะผูบริโภคสามารถนําเงินออมของตนไปลงทุนเพื่อให

เกิดประโยชน ดวยเหตนุี้จึงตองศึกษารูปแบบตาง ๆ ของการลงทุน และผลตอบแทนท่ีอาจไดรับ ดังน้ี 

 การฝากเงินกับธนาคาร ถือวาเปนการลงทุนที่มั่นคงมาก ผูบรโิภคสามารถฝากเงินประเภทตาง ๆ กับธนาคาร

พาณิชยหรือธนาคารออมสิน เปนการใชเงินออมลงทุนที่ไดรับผลตอบแทนแนนอนและไมเส่ียงภัย จํานวนเงินออมจะมี

ยอดสูงข้ึนตลอดเวลา การฝากเงนิกับธนาคาร ทําไดหลายประเภท คอื 

 1. ประเภทสะสมทรัพย แตละธนาคารจะเรียกช่ือบัญชีเงินฝากประเภทนี้ แตกตางกัน เชน สินมัธยัสถ สินทวี 

ฯลฯ เปนการฝากเงินที่มีกําหนด และจํานวนเงินฝาก แตละงวดแนนอนโดยเมื่อครบกําหนดเวลา 5 ป 10 ป 20 ป จึง

จะถอนเงินคืนพรอมท้ังตน และดอกเบี้ยไดตามอัตราและยอดเงินเปาหมายที่กําหนดไว 

 2. ประเภทออมทรัพย ธนาคารออมสินเรียกเงินฝากประเภทนี้วา ประเภท เผ่ือเรียก สามารถฝากและถอน

เงินไดตามความตองการ การฝากเงินประเภทน้ีจะไดรับดอกเบ้ียในอัตราที่กําหนด 

 3 ประเภทฝากประจํา เปนการฝากที่กําหนดเวลาฝากและดอกเบี้ยไวใหทราบแนนอน โดยปกติธนาคาร

กําหนดไว 3 ระยะ คือ  

  3.1 ฝากประจํา 3 เดือน เปนการฝากที่มีกําหนดระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไปจึงจะถอนคืนได และ

กําหนดวงเงินไวครั้งละไมต่ํากวา 1,000 บาท เงนิฝากประเภทน้ีมีเฉพาะธนาคารพาณิชยเทานั้น 

  3.2 ฝากประจํา 6 เดือน กําหนดเวลาฝากเงินไมตํ่ากวา 6 เดือน 

  3.3 ฝากประจํา 12 เดือน สําหรบัผูมีความสามารถในการออมและตองการไดประโยชนจากดอกเบี้ย

ในอัตราสูง เมื่อฝากครบกําหนด 12 เดือนจึงจะไดรบัดอกเบ้ีย 
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งานวิจัยท่ีเก่ียงของ 

 ซานียะฮ ชางวัฒนกุล (2559) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล 

พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากสําหรับการออม คือ วัตถุประสงคเพื่อใชจายยามฉุกเฉินมีมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

วัตถุประสงคเพ่ือใชจายยามชรา วัตถุประสงคเพ่ือเก็บไวเปนมรดกใหลูกหลาน วัตถุประสงคเพ่ือใชจายสําหรับ

การศึกษา วัตถุประสงคเพื่อใชในการจัดหาหลักประกันในชีวิต วัตถุประสงคเพ่ือจายสําหรับที่อยูอาศัย และ

วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนทุนในการประกอบธุรกิจ มีอิทธิพลมาก สวนวัตถุประสงคเพ่ือใชจายในการซ้ือสินคา 

วัตถุประสงคเพ่ือผลตอบแทนในการออม วัตถุประสงคใชในกิจกรรมทางสังคม และวัตถุประสงคเพ่ือใชในกิจกรรมอ่ืน

เชน งานแตงงาน ทองเท่ียว นั้นมีมีอิทธิพลปานกลาง  

 สุริชา สาพรเจริญ (2561) ไดศึกษา “พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะป  จั งห วัด

กรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานครโดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะป 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเรียงลําดับทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานวัตถุประสงคในการออม ดานรูปแบบการออม มีระดับ

ความสําคัญอยูในระดับสูง และดานผลตอบแทน มีระดับความสําคัญอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

สามารถนํามาสรุปผลไดดังนี้  

 1.1 ดานวัตถุประสงคในการออม ของประชาชนในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ซ่ึง

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชาชนในเขตบางกะปมีความมุงมั่นตั้งใจที่จะออมเงินไวเพ่ือสําหรับใชจายไวเพ่ือสิ่งหน่ึงสิ่ง

ใดในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชารวี บุตรบํารุง (2555) กลาววาประชาชนมีความตองการเก็บออมไวใชใน

ยามชราหรือยามเจ็บปวย รวมถึงการกูเงินอ่ืน ๆ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นเรศ หนองใหญ (2560) กลาววา การ

ที่ประชาชนมีการเก็บสะสมโดยนําเอารายไดสวนหนึ่งท่ีไมมีการใชจายออกไป เพ่ือนํามาบริโภคหรือนําไปเปนรายได

สวนที่เหลือจากการใชจายบริโภค โดยเก็บไวมีวัตถุประสงคเพ่ือการนําไปใชจายซึ่งสามารถนําไปลงทุนตอในอนาคต  

 1.2 ดานรูปแบบการออม ของประชาชนในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก ซ่ึงผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา ประชาชนในเขตบางกะป มีความตองการในการเลือกรูปแบบการออมท่ีมีมูลคาที่สามารถเพ่ิมสูงข้ึนใน

อนาคต ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ชลธิชา อัศวนิรันดร (2552) กลาววาประชาชนสวนใหญมีการออมในรูปแบบ

สินทรัพยถาวร เชน อาคาร หองชุด ท่ีดินและการซื้อสินทรัพยประเภททุน  

 1.3 ดานผลตอบแทน ของประชาชนในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานครอยูในระดับปานกลาง ซึ่งผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา ประชาชนในเขตบางกะปการไดรับยกเวนภาษีจากดอกเบ้ียเงินฝากเปนเหตุผลตอการตัดสินใจออม 

การจะทําใหบุคคลมีการออมเพ่ิมมากย่ิงข้ึนนั้นก็ข้ึนอยูกับผลตอบแทนมีมากเทาใดนั้น ก็คือยิ่งผลตอบแทนมีมากเทาใด

ก็สงผลทําใหบุคคลมีความสนใจในการออมมากข้ึนเทานั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ มรกต ฉายทองคํา (2557) กลาว

วา ผลตอบแทนที่ประชาชนตองการท่ีไมจําเปนตองเปนผลตอบแทนที่เปนตัวเงิน อาจจะเปนการไดรับยกเวนภาษีจาก

ดอกเบ้ียเงินฝาก ผลตอบแทนท่ีเปนสิทธิประโยชนที่เปนผลพลอยไดที่สามารถสรางดอกผลในลักษณะตาง ๆ ก็สามารถ

ดึงดูดความสนใจของผูตองการออมได 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบไมทดลอง ซึ่งเปนการวิจัยโดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปร

ใด ๆ ซึ่งเปนการเก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส และใชวิธีการ    

วิเคราะขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 กลุมประชากรในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยการเปดตารางหา

ขนาดของกลุมตัวอยางของ Taro Yamane (1973) ผลจากการเปดตารางของ Taro Yamane (1973) ไดขนาดกลุม

ตัวอยางจํานวน 400 คน และผูวิจัยจึงสุมตวัอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน ดวยวิธีการสุมแบบสะดวก 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

 1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

  1.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน 

และคาใชจายตอเดือน มีจานวน 5 ขอ  

  1.2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

ประกอบดวย ดานวัตถุประสงค ดานรูปแบบการออมเงิน และดานความถ่ีในการออมเงิน มีจํานวน 19 ขอ และ

แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบดวย ดานผลตอบแทน และดานความเส่ียง มีจํานวน 4 ขอ กําหนดให       

5 = ระดับความสําคัญมากที่สุด, 4=ระดับความสําคัญมาก, 3=ระดับความสําคัญปานกลาง, 2=ระดับความสําคัญนอย,     

1=ระดับความสําคัญนอยที่สุด 

  1.3 ขอคาํถามปลายเปดที่ถามขอเสนอแนะ เก่ียวกับการออมเงินมีจํานวน 1 ขอ 

  1.4 ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมิณความผูกผัน กําหนดให 4.21 – 5.00=มีการรับรูอยูในระดับ

มากที่สุด, 3.41–4.20=มีการรับรูอยูในระดับมาก, 2.61–3.40=มีการรับรูอยูในระดับปานกลาง, 1.81–2.60=มีการรับ

รูอยูในระดับต่ํา, 1.00–1.80=มีการรับรูอยูในระดับต่ําที่สุด 

การวิเคราะหขอมูล 

 1 สถิตเิชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ใชวิเคราะหตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิง

กลุม ในการวิจัยเรื่องน้ีใชอธิบายขอมูลลักษณะปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ รายไดตอ

เดือน และคาใชจายตอเดือน  

  1.2 ใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชวิเคราะหตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณในการ

วิจัยเรื่องนี้ ใชอธิบายการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก ปจจัยดานผลตอบแทน ปจจัยดานความเส่ียง และ

พฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

 2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้  

  2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จําแนกตาม

เพศ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 
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  2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยจําแนก

ตาม อายุ สถานภาพ รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรานทางเดียว 

(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD  

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหการรับรูพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดย

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความถ่ีในการออมเงิน ดานพฤติกรรมการออม 

และดานรูปแบบการออมเงิน อยูในระดับปานกลางตามลําดับ สวนดานวัตถุประสงคในการออม อยูในระดับมาก 

 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จําแนกตาม

ดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดตอเดือน และคาใชจาตอเดือน สามารถสรุปการวิจัยไดดังน้ี 

  2.1 คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีรายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน 

ตางกัน ทําใหพฤติกรรมการออมโดยภาพรวมตางกัน 

  2.2 คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษา 

ตางกัน ทําใหพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมไมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยอ่ืน ๆ ไดแก ดานผลตอบแทน และดานความเส่ียงสามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี้ 

  3.1 ปจจัยดานอ่ืน ๆ ไดแกดานผลตอบแทน มีผลตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

  3.2 ปจจัยดานอ่ืน ๆ ไดแกดานความเสี่ยง ไมมีผลตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 

อภิปรายผล 

 ผลการวิจัยพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สามารถสรุปตาม

วัตถุประสงคไดดังนี้ 

 1. ผลการการศึกษาพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยภาพรวม มี

ระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

  1.1 ดานพฤติกรรมการออม ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล ความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา กลุมคนวัยทํางานสวนใหญ มีการจัดหมวดหมูการออมอยางชัดเจน โดย

คํานึงถึงวัตถุประสงคในการออม และการต้ังเปาหมายในการออมที่ชัดเจน เชน เพื่อใชจายในกรณีฉุกเฉิน เพ่ือใชจายใน

ยามแกชรา เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ ซานียะฮ ชางวัฒนกุล (2559) วัตถุประสงคการออมมีผลตอ

พฤติกรรมการออมเนื่องจากประชาชนจะคํานึงถึงวัตถุประสงคในการใชเงินกอนท่ีจะเริ่มการออม และสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ  รัชนีบูลย ลิ้มปญญาเลิศ (2553) เปาหมายการออมหรือวัตถุประสงคการออมนั้นเปนปจจัยทางสังคม

ปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของประชากรในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี 

  1.2 ดานวัตถุประสงคในการออม ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ความคิดเห็น

อยูในระดับมาก ผู วิจัยมีความคิดเห็นวา กลุมคนวัยทํางานสวนใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อเก็บไวใชยามชราหรือ 
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เกษียณอายุ  เพ่ือหลักประกันความมั่นคงของชีวิต เพ่ือใชจายยามฉุกเฉิน และเพ่ือผลตอบแทนจากการออม ซ่ึง

สอดคลอง/กับผลการวิจัยของ ซานียะฮ ชางวัฒนกุล (2559) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนจังหวัดสตูล พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลมากสําหรับการออม คือ วัตถุประสงคเพ่ือใชจายยามฉุกเฉินมีมากท่ีสุด 

รองลงมาคือ วัตถุประสงคเพ่ือใชจายยามชรา วัตถุประสงคเพื่อเก็บไวเปนมรดกใหลูกหลาน วัตถุประสงคเพ่ือใชจาย

สําหรับการศึกษา วัตถุประสงคเพ่ือใชในการจัดหาหลักประกันในชีวิต วัตถุประสงคเพื่อจายสําหรับที่อยูอาศัย และ

วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนทุนในการประกอบธุรกิจ มีอิทธิพลมาก สวนวัตถุประสงคเพ่ือใชจายในการซ้ือสินคา 

วัตถุประสงคเพ่ือผลตอบแทนในการออม วัตถุประสงคใชในกิจกรรมทางสังคม และวัตถุประสงคเพ่ือใชในกิจกรรมอ่ืนๆ 

เชน งานแตงงาน ทองเท่ียว นั้นมีมีอิทธิพลปานกลาง และสอดคลองกับผลการวิจัยของ นันทพร จรัสสุขสวัสด์ิ (2560) 

ศึกษาเรื่องการวางแผนทางการเงินของบุคคลกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูท่ีมีการวางแผนทาง

การเงินในเขต กรุงเทพมหานครสวนใหญ จะมีวัตถุประสงคในการออมเพ่ือใหในอนาคตมีชีวิตความ เปนอยูท่ีดีขึ้น เพื่อ

ไวใชจายในยามฉุกเฉิน และการนําเงินไปลงทุน 

  1.3 ดานรูปแบบการออมเงิน ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ความคิดเห็นอยู

ในระดับปานกลาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา กลุมคนวัยทํางานสวนใหญ มีรูปแบบการออมเงิน โดยการฝากเงินกับ

สถาบันการเงิน ซ้ือพันธบัตรรัฐบาล ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต เก็บสะสมในรูปของเงินสด ซื้อสลากออมสิน-สลาก ธกส. 

ซื้อทรัพยสิน เชน ทองคํา ลงทุนในรูปของสินทรัพยถาวร กองทุนประกันสังคม และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (PVD) ซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจัยของ ชลธิชา อัศวนิรันดร (2552) กลาววาประชาชนสวนใหญมีการออมในรูปแบบสินทรัพย

ถาวร เชน อาคาร หองชุด ท่ีดินและการซ้ือสินทรัพยประเภททุน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุริชา สาพรเจริญ 

(2561) ไดศึกษา “พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา 

พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ซ่ึงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

ประชาชนในเขตบางกะป มีความตองการในการเลือกรูปแบบการออมที่มีมูลคาท่ีสามารถเพ่ิมสูงข้ึนในอนาคต 

  1.4 ดานความถี่ในการออมเงิน ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา กลุมคนวัยทํางานสวนใหญ มักจะออมเงินเปนประจํา (ทุกวัน/ทุกเดือน)  

มักจะออมเงินทันทีเมื่อมีรายไดหรือมีเงินเหลือ และมักจะออมเงินแลวแตโอกาส ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ         

ปรมาภรณ สระสินทร (2560) ศึกษาเรื่อง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมเงินของบุคลากรกรมชลประทาน สํานัก

ชลประทานที่ 14 ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมชลประทานสํานักชลประทานท่ี 14 พบวา

สวนใหญ ออมเมื่อมีเงนิเหลือและได รับทราบขอมูลขาวสารการฝากเงินจากบุคคล เชน พนักงานสถาบันการเงิน เพ่ือน

และญาติ และสอดคลองกับผลการวิจัยของ คมสันต จันตา (2562) ไดศึกษา “ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเพ่ือ

การเกษียณอายุของเกษตรกร ในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย” พบวา พฤติกรรมการออมของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีการออมสวนใหญ จะออมในรูปแบบการออมผานกลุมสัจจะออมทรัพยในชุมชน และฝากเงินไวกับ

ธนาคารหรือสถาบันการเงิน มีความถ่ีในการออมเดือนละ 1 คร้ัง และมีการออมมาแลวระหวาง 1-5 ป สวนใหญไมมี

การกําหนดสัดสวนหรือจํานวนเงินท่ีจะออมชัดเจน 
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 2. ผลการวิจัยพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล 

  2.1 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมญฑลท่ีมี เพศ ตางกัน ทําใหพฤติกรรมการออม

ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาเพศไมมีผลโดยตรงตอ

พฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เน่ืองจากกลุมคนวัยทํางานสวนใหญ ท้ังเพศ

ชาย และเพศหญิงตางมีพฤติกรรมการออมท่ีคลายคลึงกันไมแตกตางกันมากนัก ซึ่งไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ซานียะฮ ชางวัฒนกุล (2559) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล พบวา เพศ 

ของประชาชนจังหวัดสตูลที่แตกตางกัน สงผลใหประชาชนจังหวัดสตูลมีพฤติกรรมการออมที่แตกตางกัน โดยการฝาก

เงินกับธนาคาร ถือเปนเงินสด และการฝากสหกรณ เปนตน และไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ กุลฐกาณ ต้ังทิวาพร 

(2555) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยทํางาน : กรณีศึกษาพนักงานธนาคาร พบวา เพศ

ที่แตกตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการออมของบุคคลในวัยทํางานแตกตางกัน โดยเพศหญิงมีพฤติกรรมการออมมากกวา

ผูชาย และบุคคลในวัยทํางานสวนใหญมีรูปแบบการออมในรูปของบัญชีเงินฝาก ธนาคาร และนําเงินไปฝากไวกับ

สถาบันการเงนิท่ีนาเช่ือถือ 

  2.2 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมญฑลที่มี อายุ ตางกัน พฤติกรรมการออมของ

คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวมไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาอายุนั้น ไมมีผลโดยตรงตอ

พฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เน่ืองจากอายุไมมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการ

ออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจากกลุมคนวัยทํางานสวนใหญ ท้ังเพศชาย และเพศ

หญิงตางมีพฤติกรรมการออมท่ีคลายคลึงกันไมแตกตางกันมากนัก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ลลินทิพย หาคํา 

(2561) ไดศึกษา “พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปการวิจัยไดดังน้ี ประชาชน

ในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุตางกัน มีพฤติกรรมการออมไมตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ                

ชฎาพร คุณชื่น (2560) ไดศึกษาการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการวางแผนทาง

การเงินโดยมี อายุตางกัน ทําใหการวางแผนทางการเงินไมตางกัน 

  2.3 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมญฑลที่มี สถานภาพ ตางกัน ทําใหพฤติกรรม

การออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลโดยรวม ไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาสถานภาพน้ัน 

ไมมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจากกลุมคนวัยทํางาน

สวนใหญ ท่ีมีสถานภาพโสด/อยูคนเดียว สมรส/แตงงาน และหยา/แยกกันอยู/หมาย ตางมีพฤติกรรมการออมที่

คลายคลึงกันไมแตกตางกันมากนัก ซึ่งไมสอดคลอง ซานียะฮ ชางวัฒนกุล (2559) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล พบวา สถานภาพ ของประชาชนจังหวัดสตูลท่ีแตกตางกัน สงผลให

ประชาชนจังหวัดสตูลมีพฤติกรรมการออมท่ีแตกตางกัน โดยการฝากเงินกับธนาคาร ถือเปนเงินสด และการฝาก

สหกรณ และ และไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ นพแสน พรหมอินทร (2554) ไดศึกษาเรื่องหัวหนาครัวเรือนถึง

พฤติกรรมการออมเพื่อดํารงชีพยามชรา พบวา หัวหนาครัวเรือนที่มีสถานภาพโสด สมรส หมาย หรือแยกกันอยู มี

สัดสวนการออมมากกวาหัวหนาครัวเรือนท่ียังไมไดสมรสแตอยูดวยกัน  
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  2.4 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมญฑลท่ีมี ระดับการศึกษา ตางกัน ทําให

พฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑลโดยรวม ไมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาระดับ

การศึกษานั้น ไมมีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เน่ืองจากกลุม

คนวัยทํางานสวนใหญ ตางมีพฤติกรรมการออมที่คลายคลึงกันไมแตกตางกันมากนัก ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการวิจัย

ของ รัชนีบูลย ลิ้มปญญาเลิศ (2553) จากผลการศึกษา “พฤติกรรมการออมของประชาชนเขตเทศบาลเมืองลพบุรี” 

พบวา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชน คอื ระดับการศึกษาทําใหมีเปาหมายและระเบียบวินัย

ในการออม และไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ กฤษฎี ยิวคิม (2555) ซ่ึงไดศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการออมของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหง กรณีศึกษาบุคลากรคณะรัฐศาสตร พบวาบุคลากรที่มีคุณลักษณะสวนบุคคลในดาน

ระดับการศึกษาตางกัน มีผลตอการทัศนคติในการออมของบุคลากรคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาแหงที่ตางกัน 

  2.5 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมญฑลที่มี รายไดตอเดือนตางกัน ทําใหพฤติกรรม

การออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวม ตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวารายไดตอเดือน

นั้น มีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจากกลุมคนวัยทํางาน 

ที่มีรายไดตอเดือนมากสงผลใหมีเงินเหลือเก็บออมมาก และผูท่ีมีรายไดตอเดือนนอยสงผลใหเงินเหลือเก็บนอยลงตาม

สัดสวนเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของ นันทพร จรัสสุขสวัสด์ิ (2560) ศึกษาเรื่องการวางแผนทางการเงินของ

บุคคลกลุมวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูท่ีมีการวางแผนทางการเงินในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดตอ

เดือนแตกตางกัน ทําใหการวางแผนทางการเงิน โดยรวม ตางกัน และจะทําใหมีความตองการในการวางแผนทาง

การเงินมีความแตกตางกันดวย และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ธานินทร อุดมศรี (2554) ไดทําศึกษารูปแบบการ

ออมและปจจัยท่ีมีผลตอการออมของครัวเรือนในตําบลหารแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยที่มผีลตอการออมของครัวเรือนคือปจจัยดานรายได เมื่อมีรายไดสูงก็จะมีเงินเหลือออม แตในทางตรงกันขามเมื่อ

บุคคลมีรายไดนอยเงินออมก็จะลดลงหรือไมเกิดการออม 

  2.6 กลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมญฑลที่มี คาใชจายตอเดือนตางกัน ทําให

พฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวม ตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา

คาใชจายตอเดือนนั้น มีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เน่ืองจาก

กลุมคนวัยทํางาน ท่ีมีคาใชจายตอเดือนมากสงผลใหมีเงินเหลือเก็บออมนอย ซึ่งสอดคลองผลการวิจัยของ ลลินทิพย 

หาคํา (2561) ไดศึกษา “พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีคาใชจายตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมการออมตางกัน และไมสอดคลอง

ผลการวิจัยของ ชฎาพร คุณช่ืน (2560) ไดศึกษาการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชากร ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการวางแผนทางการเงินสวนบุคคลของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ที่มีการวางแผนทางการเงินโดยมี คาใชจายตางกัน ทําใหการวางแผนทางการเงนิไมตางกัน 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 

  3.1 ปจจัยอ่ืน ๆ ดานผลตอบแทน มีผลตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาปจจัยดานผลตอบแทนนั้น มีผลโดยตรงตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางาน
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ในกรุงเทพมหานคร และปรมิณฑล เน่ืองจากกลุมคนวัยทํางานสวนใหญมีเหตุผลหลักคือตองการผลตอบแทนสม่ําเสมอ

จากการออม  ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ มรกต ฉายทองคํา (2557) กลาววา ผลตอบแทนที่ประชาชน

ตองการ ท่ีไมจําเปนตองเปนผลตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน อาจจะเปนการไดรับยกเวนภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝาก 

ผลตอบแทนท่ีเปนสิทธิประโยชนท่ีเปนผลพลอยไดที่สามารถสรางดอกผลในลักษณะตาง ๆ ก็สามารถดึงดูดความสนใจ

ของผูตองการออมได และสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุริชา สาพรเจริญ (2561) ไดศึกษา “พฤติกรรมการออมของ

ประชาชนในเขตบางกะป จังหวัดกรุงเทพมหานคร” ผลการศึกษาพบวา การไดรับยกเวนภาษีจากดอกเบี้ยเงินฝากเปน

เหตุผลตอการตัดสินใจออม การจะทําใหบุคคลมีการออมเพ่ิมมากย่ิงข้ึนนั้นก็ข้ึนอยูกับผลตอบแทนมีมากเทาใด นั้นก็คือ

ยิ่งผลตอบแทนมีมากเทาใดก็สงผลทําใหบุคคลมีความสนใจในการออมมากข้ึนเทานั้น 

  3.2 ปจจัยอ่ืน ๆ ดานความเสี่ยง มีผลตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาความเสี่ยงตาง ๆ จะมีผลตอการตัดสินใจออมเงินอยางมาก ซ่ึงความเสี่ยงที่

แตกตางกันจะทําใหผูออมมีเปาหมายในการออมเงินจํานวนหนึ่งตางกันออกไป  ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับผลการวิจัยของ 

ลลินทิพย หาคํา (2561) ไดศึกษา “พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุปการวิจัยได

ดังนี้ ปจจัยดานความเสี่ยง มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ ใจเดียว โกมลเพ็ชร (2554) ซ่ึงไดศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรในวิทยาลัยนครราชสีมา พบวา

ปจจัยที่มคีวามสําคัญมากที่สุดในการออมคือดานความเสี่ยงของสถาบันการเงิน 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากงานวิจัย 

 1. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคล ท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ตางกัน มีพฤติกรรมการออมไม

ตางกัน ในสวนของประชากรที่มี ระดับการศึกษา คาใชจายตอเดือน ตางกัน มีพฤติกรรมการออมตางกัน เน่ืองจาก

ประชากรที่มีรายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือนตางกัน มีรูปแบบการใชชีวิตที่แตกตางกันออกไป ประชากรที่มี

รายไดมากทําใหมีการออมมาก ประชากรที่มีรายไดนอยทําใหมีการออมนอยลงตามสัดสวน จึงสงผลใหมีพฤติกรรมการ

ออมแตกตางกัน ดังนั้น ประชากรที่มีความสนใจท่ีจะออมเงินใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีคาดหวังไว ควรจะมี

การจัดสรรรายได และคาใชจายในทุก ๆ เดือนไวเพ่ือออมเงิน ไมใชจายเงินฟุมเฟอยเกินตัว ปรับเปล่ียนรูปแบบการใช

ชวิีต เพ่ือใหมีเงินเหลือเก็บ อยางสม่ําเสมอ  

 2. จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยอ่ืน ๆ ดานผลตอบแทน และดานความเสี่ยง ที่มีผลตอพฤติกรรมการ

ออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีขอเสนอแนะดังน้ี  

  2.1 ปจ จัย อ่ืน ๆ ด านผลตอบแทน ไมมี ผลต อพฤติกรรมการออมของคนวัย ทํางานใน

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยรวม ถึงแมผลตอบแทนจะไมมีผลตอพฤติกรรมการออม ผูออมควรศึกษาขอมูล

เก่ียวกับผลตอบท่ีจะไดรับ เพ่ือประโยชนในการออม 

  2.2 ปจจัยอ่ืน ๆ ดานความเสี่ยง มีผลตอพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑล ผูออมควรศึกษาขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงในดานตาง ๆ รวมถึงขอมูลขาวสารอ่ืน ๆ เพ่ือลดความเส่ียงที่

อาจเกิดข้ึนไดจากการออม 
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ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานอ่ืน ๆ เพิ่ม ที่จะสงผลตอพฤติกรรมการออม และปริมณฑล เชน ดาน

แรงจูงใจในการออม ดานความมั่นคง ดานทัศนคติการออม และดานเศรษฐกิจ เปนตน เพื่อจะไดนํามาแกไข และ

ปรับปรุงเพ่ือสรางทัศคติท่ีดีตอพฤติกรรมการออม 

 2. ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้เปนเพียงกลุมคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเทานั้น ซ่ึงถาตองการ

ขอมูลที่มีความหลากหลายมากข้ึน ควรจะเลือกกลุมประชากรในการศึกษาคร้ังตอไปที่แตกตางจากเดิม หรือเพ่ิมกลุม

ขนาดประชากร จากของเดิมเปนเพียงจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อาจจะตองเพ่ิมเปนระดับภาคหรือ

ระดับประเทศ เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีมีความหลากหลาย  

 3. การเลือกใชเทคนิคการวิจัย อาจจะนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการอ่ืน เพ่ือใหไดผลการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน และเลือกใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จากเดิมเปนการสุม

ตัวอยางแบบสะดวก เพื่อใหไดผลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน 
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