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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1) เพี่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวง
หนองบอน เขตประเวศ (2) เพี่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ จ าแนกตาม ปจจจัยด้านประชากรศาสตร์และปจจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม (3) เพื่อศึกษา ภาระหนี้สิน บุคคลที่มี
อิทธิพลในการออม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ จ านวน 397 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ความถี่ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ ที่มี สถานภาพ
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศต่างกัน และ
ประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ ที่มีเพศ อายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา 
รวมถึง อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการออม ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการ
ออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมไม่ต่างกัน นอกจากนี้ปจจจัยแวดล้อม
ในการออมเงิน ด้านภาระหนี้สิน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการออม ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน ไม่มีผลต่อ พฤติกรรม
การออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการออมเงิน; ประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ
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ABSTRACT 
The proposes of this research were to study the saving behavior of Bangkok Province Nong-

bon sub-district and Prawet District People following the citizen factors, and to study the economy 
and society affecting the saving behavior of Bangkok Province Nong-Bon Sub-district and Prawet District 
People.The sampling group was used in this research was 397 people in Bangkok Province Nong-bon 
sub-district and Prawet District and using questionnaire as a survey tool for collecting data. Then the 
collected 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 status affecting the saving behavior of 
Bangkok Province Nong-bon sub-district and Prawet District People. However, difference of age gender, 
people in family, education level, career, incomes per month, expenses per month, debt and 
authorized person was not affected to this behavior. Further, the most factors for the saving such as 
debts, authorized person, risk and return, were not affected to the saving behavior of Bangkok 
Province Nong-bon sub-district and Prawet District People. 
Keyword: Saving behavior; Bangkok Province Nong-Bon Sub-district and Prawet District People 
บทน า 

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มเติบโตแผ่วลงจากปี 2564 โดยปรับลดตัวเลขคาดการณ์เติบโตของเศรษฐกิจโลก (จีดีพี) 
จากเดิมที่จะขยายตัว 4.3% มาอยู่ที่ 4.1% หลังหลายประเทศทั่วโลกยังเผชิญกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
ระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ ปจญหาเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น และความไม่แน่นอนของทั้งนโยบายการคลังและการเงินที่อาจ
ก่อให้เกิดภาวะตึงตัวทางการเงินทั่วโลก นอกจากนี้ การชะลอตัวจะเกิดขึ้นพร้อมกับการเติบโตที่แตกต่างกันมากระหว่าง
ประเทศพัฒนาแล้วและประเทศก าลังพัฒนา ธนาคารโลกประเมินว่า เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วจะฟื้นตัวอย่างเต็มที่
ภายในปี 2566 ขณะที่เศรษฐกิจประเทศก าลังพัฒนาจะยังต่ ากว่าระดับก่อนการระบาดของโควิด-19 

โดยเศรษฐกิจไทยปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัว 3.6% จากทุกองค์ประกอบที่มีแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากขึ้น 
โดยเฉพาะปจจจัยการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนที่ฟื้นตัวกลับมาได้เร็วใกล้เคียงช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 
ส่วนการลงทุนภาครัฐยังขยายตัวเพิ่มขึ้น การส่งออกเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่การท่องเที่ยวทยอยฟื้นตัว และใช้เวลาไม่ต่ ากว่า 
2 ปีในการกลับสู่ระดับปกติ การเปิดประเทศได้เร็ว อัตราการฉีดวัคซีนที่เพิ่มขึ้น และแรงกระตุ้นต่อเนื่องจากมาตรการ
ภาครัฐ อาจกล่าวได้ว่า เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ าสุดไปแล้วและเริ่ม Restart เช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่รับมือกับ
การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ดี จากนี้ไปน่าจะเห็นการทยอยฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
เพิ่มข้ึนตามล าดับทั้งนี้การระบาดโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ยังคงเป็นปจจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม ความไม่แน่นอนทั้งสายพันธุ์
ปจจจุบันและสายพันธุ์ที่อาจเกิดใหม่ในอนาคต อาจเป็นสาเหตุน าไปสู่การลดทอนประสทิธิภาพของวัคซีน อย่างไรก็ดี เชื่อว่า
ประชาชนและภาคธุรกิจจะสามารถปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ เนื่องจากทุกหน่วยงานเร่งอัตราการฉีดวัคซีน
สูงขึ้นเป็นล าดับและมีมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบรุนแรง 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ ซึ่งศึกษาเก่ียวกับ ปจจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ ปจจจัยประชากรศาสตร์โดยการศึกษาจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ สมาชิกใน
ครอบครัว ระดับการศึกษา และปจจจัยเศรษฐกิจและสังคมด้านอาชีพ รายได้(ต่อเดือน) ค่าใช้จ่าย(ต่อเดือน) ต่างกันจะมี
พฤติกรรมการออมเงินที่ต่างกันอย่างไร และศึกษาปจจจัยเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ออม ความเสี่ยงและผลตอบแทนมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน 
เขตประเวศหรือไม่ โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะเป็นโอกาสให้กับผู้ที่ต้องการออมเงินไปประยุกต์ใช้เพื่อก าหนด
เป้าหมายและวางแผนทางการเงินให้เกิดประโยชน์ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้ และลดความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นได้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจในการออมเงินมากข้ึน 
วัตถุประสงค์ในการท าวิจัย 

1. เพี่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
2. เพี่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ าแนก

ตาม ปจจจัยด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา สถานภาพและปจจจัยด้าน
เศรษฐกิจและสังคม อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สิน และบุคคลที่มีอิทธิพลในการออม 

3. เพื่อศึกษา ภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการออม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม
เงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากรศาสตร์ ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ ในครั้งนี้ ได้ท าการเลือกประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ ซึ่งมีความหลากหลายใน ด้านความคิด ด้านความรู้สึก ด้านทัศนคติ ในการออมเงิน เป็นต้น ซึ่งจากความ
แตกต่างกันในหลายๆด้าน จึงท าให้มีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวง
หนองบอน เขตประเวศ ได้ก าหนดตัวแปรส าหรับการศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย 

 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่  ปจจจัย
ประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และปจจจัยเศรษฐกิจ
และสังคม ประกอบไปด้วย อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการออม ความเสี่ยง
และผลตอบแทน 

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ที่ได้ก าหนดขึ้นเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ได้แก่ พฤติกรรมการออมเงิน
ของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 

3. ขอบเขตระยะเวลา การด าเนินการศึกษาวิจัย เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึง เดือน เมษายน 2565 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพี่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
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2. เพี่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
จ าแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว ร ะดับการศึกษา และ
สถานภาพ  

3. เพี่อให้ทราบถึงปจจจัยด้านภาระหนี้สิน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการออม ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
การทบทวนวรรณกรรม 
  แนวคิดและทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ 
  ซานียะฮ์ ช่างวัฒนา (2559). ได้สรุปแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ไว้ว่า ปจจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม
ของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่า เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนบุตร ระดับการศึกษา และอาชีพ ของประชาชนจังหวัดสตูล
ที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนจังหวัดสตูลมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน พบว่าลักษณะประชากรทางสังคม กลุ่ม
แรงงานในระบบเพศชายวัยก่อนสงูอายุมีสดัส่วนไม่ออมมากกว่าเพศหญิง แต่ในวัยสูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนไม่ออมมากกวา่
เพศชาย ซึ่งต่างจากแรงงานนอกระบบทั้งวัยก่อนสูงอายุและวัยสูงอายุเพศหญิงมีสัดส่วนไม่ออมมากกว่าเพศชาย ด้าน
การศึกษาแรงงานในระบบที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ ากว่าจะไม่มีเงินออม แต่แรงงานนอกระบบแม้จบ
การศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาแต่ส่วนใหญ่กลับไม่มีเงินออม ด้านสถานภาพการสมรส แรงงานในระบบที่มีสถานภาพเคย
สมรสจะ ไม่มีเงินออม แต่แรงงานนอกระบบที่มีสภาพโสดส่วนใหญ่จะไม่มีเงินออม 
 ปิยะธิดา เกตุแก้ว (2562) ได้สรุปแนวคิดด้านประชากรศาสตร์ไว้ว่า ปจจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคล 
จะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือ ด้านปจจจัยส่วนบุคคล และด้านปจจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม โดยปจจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการออมของประชาชน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และ อาชีพ ส่วนปจจจัยเศรษฐกิจและ สังคม
ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน ได้แก่ รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน และผลตอบแทนในการออมของประชาชน 
  แนวคิดและทฤษฎีด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  ซานียะฮ์ ช่างวัฒนากุล. (2559).ได้สรุปแนวคิดด้านด้านเศรษฐกิจและสังคมไว้ว่า ปจจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
ออมนั้นมีอยู่หลายหลากปจจจัย โดยประชาชนทั่วไปอาจได้รับผลกระทบที่เหมือนหรือแตกต่างกันนั้นจะขึ้นอยู่กับรูปแบบ
การด าเนินชีวิตของแต่ละบุคคล (เสกสรร ศุภแสง (2536)อ้างในซานียะฮ์ ช่างวัฒนากุล. (2559) กล่าวไว้ว่า ปจจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมประกอบด้วย รายได้ ทรัพย์สิน ผลตอบแทนหรือดอกเบี้ย ในส่วนของของปจจจัยทางสังคมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปจจจัยทางสังคมนั้นมีอิทธิพลต่อการออมของภาคครัวเรือนอย่างยิ่ง โดยปจจจัยทางสังคมประกอบ
ไปด้วย ขนาดของครอบครัว จ านวนผู้มีเงินได้ในครอบครัว เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการออม แหล่งที่มาของรายได้
หรืออาชีพ จากการศึกษาข้างต้น พบว่าปจจจัยที่มีความส าคัญต่อการออมนั้นมีอยู่หลายปจจจัย ทั้งปจจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
และปจจจัยทางด้านสังคม  
 ปิยะธิดา เกตุแก้ว (2562)ได้สรุปแนวคิดด้านด้านเศรษฐกิจและสังคมไว้ว่า การออมของครัวเรือนจะมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายได้ที่สามารถจับง่ายใช้สอย ได้จริงและการบริโภคของครัวเรือนอย่างมาก ด้วยเหตุที่ว่าหลังจาก
ที่ครัวเรือนได้รับรายได้มาแล้ว เมื่อน าไปหักภาษีออกรายได้ดังกล่าว ถือเป็นรายได้ที่ครัวเรือนสามารถน าไปจับจ่ายใช้สอย
ได้จริง ครัวเรือนจะจัดสรรรายได้ ส่วนนี้ไปใช้เพื่อการบริโภค ส่วนที่เหลือจึงค่อยเก็บออมไว้เป็นเงินสะสม เรียกการออมเงิน
ส่วนที่เหลือนี้ว่า "การออมทรัพย์" (ส านักงานเศรษฐกิจ การคลัง , 2557 อ้างถึงใน ดาราภรณ์ โตสิริวิวัฒน์,2555: 12)จาก
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แนวคิดและทฤษฎีที่กล่าวมา จึงสรุปได้ว่า การออม หมายถึง ส่วนต่างของรายได้กับรายจ่าย ที่ถูกเก็บเอาสะสมไว้เพื่อใช้
วัตถุประสงค์บางประการ ในอนาคต   
การทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงิน 
 นเรศ หนองใหญ่ (2560) ศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรเขตพื้นที่เมื องพัทยาจังหวัดชลบุรี เพื่อ
เปรียบเทียบปจจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการออมของประชากรเขตพื้นที่เมืองพัทยา พบว่า พฤติกรรมการออมใน
ภาพรวม อยู่ในระดับการออมพอใช้ โดยเฉลี่ยแต่ละเดือนลักษณะทรัพย์สินที่ออม ออมในรูปทรัพย์สินเงินฝาก หุ้น 
พันธบัตร วัตถุประสงค์ของการออมเพื่อซื้อทรัพย์สิน เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินและเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามชราเกษียณอายุ ซึ่ง
ความไม่แน่นอนเก่ียวกับรายรับและรายจ่ายที่เกิดข้ึนได้ในอนาคตท าให้บุคคลซึ่งต้องการถือเงินเพื่อส ารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน
และเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนโดยกะทันหัน เช่น การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ และเมื่อพิจารณาเป็นรายค้านพบว่า ส่วนใหญ่ออม
เงินโดยการน าเงินไปฝากธนาคารอยู่ในระดับการออมเกือบทุกเดือน รองลงมาได้แก่ ออมโดยเก็บเงินสด ไว้ในมือ ที่ท างาน 
อยู่ในระดับการออมเกือบทุกเดือน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ รายได้ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
หนี้สินเฉลี่ต่อเดือนแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกันในการออมเงินโดยการน าเงินไปฝาก
ธนาคาร ออมโดยเก็บเงินสดไว้ในมือ ที่ท างาน และออมเงิน โดยการน าเงินฝากผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของที่ ท างาน 
โดยการเล่นแชร์ เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ออมในรูปสินทรัพย์ถาวร ออมเงินโดยการน าไปซื้อทองหรือลงทุนในหุ้น น า
เงินไปให้กู้ยืม  
 ปิยะธิดา เกตุแก้ว (2562) ศึกษาปจจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน
พบว่า ปจจจัยเศรษฐกิจและสังคมมีโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณา พบว่ามีผลอยู่ในระดับมากทุกค้าน มีผล
ต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน มากที่สุด ท าให้พฤติกรรมการออมโดยภาพรวมต่างกัน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากประชาชนขาดวางแผนที่ดีทางการเงิน ไม่มีการออมเพื่อส ารองเงินไว้ใช้ เมื่อเกิดความจ าเป็นที่จะต้อง
ใช้เงิน จึงท าให้ต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ท าให้มีภาระที่จะต้องง่ายช าระหนี้ในแต่ละเดือนรายได้ส่วนที่เหลือจาก
การใช้จ่ายจึงถูกน าไปช าระหนี้แทนการเก็บออม ด้านระดับการออม (เฉลี่ยต่อเดือน) ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระดับ
การออม ต่ ากว่า 5,000 บาท จะเห็นได้ว่าระดับการออมอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ทั้งนี้ระดับการออมจะขึ้นอยู่กับตัวแปร
อิสระด้านต่างๆของแต่ละบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกัน ด้านความถี่ ในการออม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการออมเป็น
รายเดือน เนื่องมาจากการประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ซึ่งมีรายได้เป็นรายเดือนท าให้การออมเป็นรายเดือนนั้นอาจง่าย
ต่อการบริหารจัดการเงินออม ข้อมูลด้านปจจจัยส่วนบุคคล ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าพูน พบว่า เพศต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องจากปจจจุบันทุกเพศมีสิทธิความเท่าเทียมกัน
มากข้ึน ท าให้ข้อแตกต่างและข้อจ ากัดระหว่างเพศลดน้อยลง อายุต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกันในด้านรูปแบบ
การออม เนื่องจาก ความรู้และประสบการณ์ด้านการออมที่ต่างกัน ซึ่งความแตกต่างของ Generation นี้มักท าให้มีแนวคิด
ที่ไม่เหมือนกัน สถานภาพต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน เนื่องจากสถานภาพที่ต่างกัน ท าให้ภาระความ
รับผิดชอบจึงมากน้อยไม่เท่ากัน ระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน เนื่องจากส่วนใหญ่รายได้มักจะ
แปรฝจนตรงกับระดับการศึกษา ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามักมีความรู้และโอกาสในการท ารายได้มากกว่า ท าให้มีระดับ
และความถี่ในการออมที่ต่างกันด้วย อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน เนื่องจากอาชีพที่ต่างกันมีผลต่อ
รายได้ที่จะได้รับ อาชีพที่มีรายได้สูงก็จะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บออมมากกว่า อาชีพที่ท ารายได้น้อย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง ซึ่งเป็นการวิจัยโดยไม่มีการจัดกระท าหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ 
ซึ่งเป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่จริงโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว โดยใช้
เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์และ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป 
 ประชากรในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ ซึ่ง
ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศมีจ านวน 40,795 คน (ส านักบริหารการ
ทะเบียน 2565) 
 กลุ่มตัวอย่างจ านวน 397 คน ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร Taro Yamane (1973)ซึ่งการศึกษา
คร้ังนี้จะใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
 ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นค าถามลักษณะประชากรศาสตร์ซึ่งจะประกอบไปด้วย 
ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านสถานภาพ ด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว ด้านระดับการศึกษา ซึ่งจะเป็นค าถามแบบปลายปิด
แบบตรวจสอบรายการ ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปจจจัยเศรษฐกิจและสังคม ด้านอาชีพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สิน 
บุคคลที่มีอิทธิพลในการออม ซึ่งจะเป็นค าถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบเพียงค าตอบเดียวและ ปจจจัยเศรษฐกิจและสังคม ของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ ซึ่งจะประกอบไปด้วยค าถามทั้งหมด 3 ด้าน คือ ภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการออม ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด 15 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อค าถามทั้งหมด 11 ข้อ เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคัญและเป็นข้อค าถามแบบ
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินในรูปแบบใดซึ่งจะประกอบไป
ด้วยข้อค าถามทั้งหมด 1 ข้อ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ให้เก็บข้อมูลมาแล้ว ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ไห้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลดังนี้ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลตังนี้ 
 1.1 ใช้ค าร้อยละและค่าความถี่กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปจจจัยประชากรศาสตร์ ด้านเพศ 
อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา และปจจจัยเศรษฐกิจและสังคมด้านอาชีพ รายได้ (ต่อเดือน) 
ค่าใช้จ่าย (ต่อเดือน) ภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการออม 
  1.2 ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 
ได้แก่ ปจจจัยเศรษฐกิจและสังคมด้านภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการออม ความเสี่ยงและผลตอบแทน และพฤติกรรม
การออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
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 2. สถิติอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
  2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดย
จ าแนกตาม เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test 
  2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดย
จ าแนกตาม อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้(ต่อเดือน) ค่าใช้จ่าย(ต่อเดือน)โดย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรานทางเดียว (Onc-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การ
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD 
  2.3 เพื่อศึกษาปจจจัยเศรษฐกิจและสังคมด้านภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการออม ความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับได้แก่นโยบายส่งเสริมการออมจากภาครัฐ และด้านการ
วางแผนการออมเงิน 
 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
จ าแนกตามปจจจัยประชากรศาสตร์ และ จ าแนกตามปจจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  2.1 ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศที่จ าแนกตามปจจจัยประชากรศาสตร์
ด้านสถานภาพต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
ต่างกันและปจจจัยด้านเพศ อายุ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ระดับการศึกษา รวมถึงปจจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มี
อาชีพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการออมต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ ไม่ต่างกัน 
 3. ผลการวิเคราะห์ปจจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
  3.1 ปจจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการออมต่างกัน และ
ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทนไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ สามารถ
สรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
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  1.1 ด้านการวางแผนการออมเงิน ของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากภาพโดยรวมจะเห็นได้ว่าประชาชนของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่ค่อยมีการวางแผนทางการเงินอาจจะเกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจของการออมเงินดังนั้นประชาชนจึงไม่ให้
ความส าคัญเก่ียวกับการจดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆ การหารายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากรายได้ประจ า รวมถึ งการจัด
หมวดหมู่การออมอย่างชัดเจนซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ติยาภรณ์ รัตน์ทอง (2562) วินัยทางการเงินของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นตัวอย่างมีวินัยในการออมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาข้อย่อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุดคือ แบ่งเงินออมเป็นหมวด รองลงมาคือ ไม่เคยน าเงินออมออกมาใช้ ในขณะที่วินัยด้านค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาข้อย่อยพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ การวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าโดยให้รายจ่ายไม่เกินรายได้ รองลงมา
คือ ท าบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือน อาจเป็นเพราะในปจจจุบันประชาชนเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น จึงมีการวางแผนการใช้จ่าย 
บริหารรายรับ เงินออมกันมากยิ่งขึ้นและไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558) ศึกษาพฤติกรรม
และรูปแบบการออมของข้าราชการกองทัพอากาศผล พบว่า ในด้านพฤติกรรมการออม ข้าราชการกองทัพอากาศส่วน
ใหญ่มีการวางแผนการออมเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเพื่อซื้อสิ่งของที่ต้องการ โดยจัดสรรเงินออมด้วยตนเอง ออมทุก
เดือน 
  1.2 นโยบายส่งเสริมการออมจากภาครัฐ ของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่าประชาชนจังหวัดกรุ งเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขต
ประเวศ คาดหวังการได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อผลตอบแทนที่มั่นคงโดยประเทศที่มีความมั่นคง นั้นส่งผลให้เกิด
การออมเงินซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ธนพล จันทร์แก้วเดช (2562).การลงทุนของนักลงทุนรายย่อยใน
กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญต่อปจจจัยด้านสังคมและการเมือง ในเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาล นโยบายของภาครัฐ ที่
ส่งผลต่อเศรษฐกิจในเร่ืองต่าง ๆ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) พฤติกรรมการออมและ
ปจจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่มีการออมเพื่อใช้จ่ ายยามฉุกเฉินผู้ออมยังมี
ความต้องการที่จะออมในระยะยาว โดยอาจจะด้วยการเพิ่มสิทธิประโยชน์จากการออมให้เพิ่มสูงขึ้นเพื่อจูงใจให้ประชากร
กลุ่มนี้มีความต้องการการออมมากข้ึน หรือมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 
 2. ผลการวิจัยพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ าแนก
ตามปจจจัยประชากรศาสตร์และปจจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2.1 ปจจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
  2.1.1 ประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศมีเพศ ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการ
ออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ประชากรที่มีเพศแตกต่างกันนั้น ไม่มีผลกับประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการวางแผนการออมเงิน  และ นโยบายส่งเสริมการออมจากภาครัฐ เนื่องจากในปจจจุบันนโยบายส่งเสริมการรอ
อมเงินของภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นแรงจูงใจไม่เพียงพอต่อการวางแผนการออมเงินของประชาชน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พิมพ์จันทร์ ชวดจะโป๊ะ , ทับทิม พิมพ์สาลี, พัชริดา โสมาศรี, อทิยา สุทธิพงษ์ (2563) จาก
การศึกษาปจจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี พบว่าเพศหญิงมีการออมเงิน
มากกว่าเพศชายเนื่องจากลักษณะส่วนบุคคลของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน เนื่องจากเพศหญิงมีความ
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ระมัดระวังในการด าเนินชีวิตมากกว่าเพศชายและไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) จาก
การศึกษา พฤติกรรมการออมและปจจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่าเพศหญิงมีการ
ออมเงินมากกว่าเพศชายเนื่องจากลักษณะส่วนบุคคลของเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกันจึงท าให้แนวการปฏิบัติ
ของบุคคลนั้นๆแตกต่างกัน ซึ่งเพศหญิงมีความรอบคอบและต้องการความมั่นคงมากกว่าเพศชายจึงท าให้มีการออม
มากกว่าเพศชาย 
  2.1.2 ประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศมีอายุ ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการ
ออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า
ประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน ในปจจจุบันแต่ละช่วงอายุ ต่าง ๆ นั้น มีการเรียนรู้ เกิด ทักษะ สะสม ประสบการณ์ มากน้อย
ไม่แตกต่างกัน เนื่องจากในปจจจุบันมีการเรียนรู้ที่รวดเร็วจากสื่อต่างๆ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะธิดา เกตุแก้ว 
(2562) จากการศึกษาปจจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน โดยปจจจัยส่วนบุคคล
ด้านอายุของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูนที่แตกต่างกันส่งผลให้มีพฤติกรรมการออมที่ในด้านของรูปแบบการออม
ที่แตกต่างกัน อีกทั้งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ คณะนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดลงทุนรุ่นที่ 29 (2562) จาก
การศึกษาปจจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อประชาชนวัยเร่ิมท างาน สถาบันวิทยาการตลาดลงทุน สมารถสรุปผลเกี่ยวกับปจจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุที่แตกต่างกันจะมีเป้าหมายในอนาคตส าหรับการออมที่แตกต่างกันซึ่งส่งผลให้พฤติกรรมการออมของ
ประชาชนวัยท างานนั้นแตกต่างกันในส่วนของเป้าหมายในอนาคตและรูปแบบการออม 
  2.1.3 ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศที่มี สถานภาพ ต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าสถานภาพที่ต่างกัน ท าให้การะความรับผิดชอบจึงมากน้อยไม่เท่ากัน ท าให้มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นเรศ หนองใหญ่ 
(2560) พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี สถานภาพที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการออมแตกต่างกัน พบว่า สถานภาพที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกันในพฤติกรรม
การออม เช่น ออมโดยเก็บเงินสดไว้ในมือ ออมเงินโดยการน าเงินไปให้กู้ยืม เป็นต้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ซานี
ยะฮ์ ช่างวัฒนา (2559) จากการศึกษาปจจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล โดยศึกษา
ลักษณะประชากรทั่วไปของประชาชนจังหวัดสตูล จากผลการศึกษาปจจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน
จังหวัดสตูล พบว่า สถานภาพ ของประชาชนจังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชนขังหวัดสตูลมีพฤติกรรมการออม
ที่แตกต่างกัน 
  2.1.4 ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศที่มี จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมไม่ต่างกัน 
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าจ านวนสมาชิกในครอบครัวนั้นไม่มีผลกับพฤติกรรมการออมของประชาชน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ของการวิจัยอยู่ในช่วงอายุที่ไม่มากพอที่จะค านึงถึงความรับผิดชอบต่อคนในครอบครัวซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนา (2559) จากการศึกษาปจจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนขังหวัด
สตูล โดยศึกษาลักษณะประชากรทั่วไปของประชาชนจังหวัดสตูล จากผลการศึกษาปจจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม
ของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่า จ านวนสมาชิกในครอบครัว ของประชาชนขังหวัดสตูลที่แตกต่างกัน ส่งผลให้ประชาชน
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ขังหวัดสตูลมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) จาก
การศึกษา พฤติกรรมการออมและปจจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า การที่ผู้ที่มี
จ านวนสมาชิกในครอบครัวมีการออมมากที่สุดนั้นอาจเกิดจากการที่บคุคลมีสมาชิกในครอบครัวที่ต้องดูแลรับผิดชอบท าให้
บุคคลกลุ่มดังกล่าว จ าเป็นที่จะต้องมีการออมเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการสะสมความมั่งคั่ง และมั่นคง 
  2.1.5 ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าระดับการศึกษาใดก็สามารถวางแผนทางการเงินได้ เนื่องจากในปจจจุบันมีวิธีให้เข้าถึงการรออมเงินนั้นได้หลาย
วิธีและหลายช่องทาง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขต
พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า ระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกันในทุก
พฤติกรรมการออมเช่น ออมเงินโดยการน าเงินไปฝากธนาคาร ออมโดยเก็บเงินสดไว้ในมือ ออมเงินโดยการน าเงินฝากผ่าน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของที่ท างาน เป็นต้น และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะธิดา เกตุแก้ว (2562) จากการศึกษา
ปจจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน พบว่า ระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรม
การออมที่ไม่แตกต่างกันในด้นวัตถุประสงค์ในการออมและด้านรูปแบบการออม แต่พบว่าประชาชนในอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าพูน ที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน ในด้านระดับการออม และด้านความถี่ในการออม 
 2.2 ปจจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  2.2.1 ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศที่มี อาชีพ ต่างกัน ท าให้พฤติกรรม
การออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า
อาชีพนั้นไม่มีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน เนื่องจากในปจจจุบันประชาชนมีความต้องการ การตัดสิน
เลือกออมเงินใกล้เคียงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) พฤติกรรมการออมของประชาชน
ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า อาชีพที่ต่างกันจะมีผลต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกัน อาชีพที่ต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกันในทุกพฤติกรรมการออมเช่น ออมเงินโดยการน าเงินไปฝากธนาคาร ออม
โดยเก็บเงินสดไว้ในมือ ออมเงินโดยการน าเงินฝากผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของที่ท างาน เป็นต้นและไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ปิยะธิดา เกตุแก้ว (2562) ปจจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน 
พนว่า อาชีพต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน ในด้านระดับการออม และด้านความถี่ในการออม เนื่องจากอาชีพที่
ต่างกันมีผลต่อรายได้ที่จะได้รับ อาชีพที่มีรายได้สูงก็จะมีโอกาสที่จะมีเงินเก็บออมมากกว่าอาชีพที่ท ารายได้น้อย และ
อาชีพที่ต่างกัน อาจมีคามถี่ในการรับรายได้ที่แตกต่างกัน ท าให้ความถี่ในการออมจึงแตกต่างกันด้วย 
  2.2.2 ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศที่มี รายได้ต่อเดือน ต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าระดับของรายได้ต่อเดือนนั้น ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวง
หนองบอน เขตประเวศ  อันเนื่องมาจากสถานภาพทางการเงินของแต่ละบุคคลนั้นต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ ปิยะธิดา เกตุแก้ว (2562) ปจจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน พบว่า 
ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่ไม่แตกต่างกัน ผู้วิจัยคิดเห็นว่าอาจมีปจจจัยแวดล้อมอื่นๆที่
ส่งผลร่วมด้วย ท าให้ประชาชนที่มีรายได้สูง ก็อาจจะมีรายจ่ายที่สูงตามไปด้วยเช่นกัน ในทางกลับกันประชาชนที่มีรายได้
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น้อย จึงต้องประหยัด ก็อาจมีรายจ่ายน้อยตามไปด้วย ท าให้ผู้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จึงมีพฤติกรรมการออมที่
ไม่ต่างกัน และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) จากการศึกษา พฤติกรรมการออมและปจจจัย
ที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า เงินเดือนหรือค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส และรายได้อื่น 
เป็นปจจจัยที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณเงินออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นส่งผลท าให้การออมเพิ่มขึ้น
แสดงให้เห็นว่า ถ้าหากมีรายมากข้ึน ก็จะออมมาก ถ้าหากมีรายได้น้อยก็มีแนวโน้มที่จะออมน้อยตามไปด้วย 
  2.2.3 ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศที่มี รายจ่ายต่อเดือน ต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
ความเห็นว่าระดับรายจ่ายต่อเดือนนั้นไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน อันเนื่องมาจากสถานภาพทางการเงิน
ของแต่ละบุคคลนั้น มีความแตกต่างกัน และการน ารายได้ที่ได้รับมาจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันอาจจะไม่ต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) จากการศึกษา พฤติกรรมการออมและปจจจัย
ที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า บุคคลจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้ที่
เพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงมีเงินเหลือไว้เก็บออมได้น้อยลง ซึ่ค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีความสัมพันธ์ในทางตรงกันข้ามกับการออมต่อ
รายได้ และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ปิยะธิดา เกตุแก้ว (2562) ปจจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนใน
อ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน พบว่า ประชาชนที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน ในต้าน
ระดับการออมและด้านรูปแบบในการ ผู้วิจัยคิดเห็นว่าเนื่องจากการที่ประชาชนมีรายจ่ายมากเงินออมน้อย ระดับการออม
น้อยจึงมักออมในรูปแบบต้นทุนต่ า เงินออมมาก อาจท าให้มีระดับการออม 
  2.2.4 ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศที่มี ภาระหนี้สิน ต่างกัน ท าให้
พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัย มี
ความเห็นว่าภาระหนี้สินไม่ได้เป็นปจจจัยที่ท าให้ประชาชน นั้นเห็นถึงความส าคัญของการออมเงินอาจเป็นไปได้ว่า การขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหนี้สินหรือขาดแรงจูงใจการวางแผนทางการเงินที่จะใช้ในอนาคต ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า 
หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกัน พบว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกันในทุกพฤติกรรมการออม เช่น ออมเงินโดยการน าเงินไปฝากธนาคาร ออมโดย
เก็บเงินสดไว้ในมือที่ท างาน ออมเงินโดยการน าเงินฝากผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของที่ท างาน เป็นต้นและไม่สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ปิยะธิดา เกตุแก้ว (2562) ปจจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในอ าเภอเมืองจังหวัดล าพูน 
พบว่าประชาชนที่มีภาระ หนี้สินต่อเดือนต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน ในด้านระดับการออม ด้านความถี่ใน
การออม และด้านรูปแบบในการออม 
  2.2.5 ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศที่มี บุคคลที่มีอิทธิพลในการออม 
ต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยรวมไม่ต่างกัน 
ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชนจะค านึงถึงตนเองเป็นอันดับแรก รองลงมาจะเป็น พ่อกับแม่ ที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558) การศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการ
ออมของข้าราชการกองทัพอากาศ พบว่า บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน โดยกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจออมเงินด้วย
ตัวเองมากที่สุด รองลงมา จะให้ความส าคัญกับ พ่อ-แม่ เป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมในล าดับต่อมาเป็นคู่สมรสหรือ
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แฟนเป็นผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนากุล (2559) ปจจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่า ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออมของประชาชนจังหวัดสตูลมาก
ที่สุดได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตร ตามล าตับ  
 3. ผลการศึกษา ภาระหนี้สิน บุคคลที่มีอิทธิพลในการออม ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
 3.1 ปจจจัยด้านภาระหนี้สิน มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนไม่มีการประมาณการสภาพทางการเงินของตนเองอยู่ในระดับมาก
เนื่องจากรายได้ที่ได้มานั้นมีไว้เพื่อใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวและก่อนเลือกซื้อสิ่งของบางอย่างไม่ค่อยค านึงถึงความเพียงพอ
ของสถานภาพทางการเงินของตนเอง จึงไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ นเรศ หนองใหญ่ (2560) พฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบว่า หนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออม
แตกต่างกัน พบว่าหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกันในทุกพฤติกรรมการออม
เช่น ออมเงินโดยการน าเงินไปฝากธนาคาร ออมเงินโดยการน าเงินฝากผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชพีของที่ท างานเป็นต้น และ
ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนา (2559) จากการศึกษาปจจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนขังหวัดสตูล พบว่า ปจจจัยทางเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน ระยะเวลาในการ ได้รับ
ผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราผลตอบแทน พบว่า ปจจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม 
ได้แก่ ภาระหนี้สิน มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม เนื่องมาจากเมื่อมีรายได้ประชาชนจะน ารายได้ที่ได้รับมาจับจ่าย
ใช้สอย เงินส่วนที่เหลือจากการจับจ่ายใช้สอยในชีวิตประจ าวันจะน ามาช าระหนี้สินที่มีอยู่ในปจจจุบันจึงไม่มีเงินเหลือที่จะ
ออม ผู้ที่ไม่มีหนี้สินหรือผู้ที่มีเงินเหลือจากการช าระหนี้สินเท่านั้นถึงจะมีเงินเหลือออม 
 3.2 ปจจจัยด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการออม มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชน ให้ความส าคัญกับการได้รับข่าวสารจากผู้เชี่ยวชาญนั้นไม่
เพียงพอจึงส่งผลให้ระดับความส าคัญของด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการออมอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก ข่าวสารของ
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการออมหรืออัตราดอกเบี้ยที่ไปถึงประชาชนนั้นอาจจะไม่ทั่วถึงหรือเข้าใจยากจึงไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมเงินของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงกมล สุวรรณล้วน (2562) เกี่ยวกับความ
ตระหนักรู้ในความรู้ความเข้าใจในการออม และความตระหนักรู้ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ท าให้มีการวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น และมีพฤติกรรมในการบริหารการเงินในปจจจุบันดีขึ้น แสดงให้เห็นว่าความตระหนักรู้ในการวางแผน
ทางการเงินมีผลต่อการบริหารเงินรวมถึงการรู้จักออมเงินให้ดีขึ้น และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ซานียะฮ์ ช่างวัฒนากุล 
(2559) ปจจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่า ปจจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด คือการ
แจกของรางวัล การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโฆษณาและการจัดกิจกรรมกระตุ้นการออมโดยการออกบู๊ท ก็เป็นปจจจัยที่มี
ค่าเฉลี่ยมากเป็น 3 อันดับแรกด้วย 
 3.3 ปจจจัยด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน มีผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าประชาชน มีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายการออมเงินในลักษณะต่างได้
หลายอย่าง เช่น การออมเงินเพื่อความปลอดภัยของเงินออม ความเสี่ยงที่จะสูญ เสียเงินออมแต่ได้ผลตอบแทนที่สูง 
ผลตอบแทนที่สม่ าเสมอ ผลตอบแทนจากการออมในระบบมีความแน่นอนมากกว่าออมนอกระบบ ระยะเวลาที่ได้



13 
 

ผลตอบแทน การกระจายของเงินออมเพื่อลดความเสี่ยงต่อเงินต้นที่ออม ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยธนพล จันทร์
แก้วเดช (2562) เกี่ยวกับปจจจัยแวดล้อมในการลงทุน ด้านจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายการลงทุน มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน
ตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ลงทุนมีจุดมุ่งหมายการลงทุนได้หลายอย่าง ซึ่งการลงทุนท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอาจจะก้าวไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านต่างๆ เช่น การก าหนดนโยบายเกี่ยวกับอัตรา
ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยของภาครัฐ และสออดคล้องกับผลการวิจัยของธนกิจ บุญลือ (2561) ปจจจัยที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบว่าการมีทัศนคติที่ดีในการออมเงินจะเป็นการปลูกฝจ่งเชื่อมั่นและ
ท าให้เกิดพึงพอใจในการออมเงินขึ้น คือการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว การที่จะเพิ่มฐานะ
ของครอบครัวหรือความมั่นคงควรเริ่มจากการออม 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับสถาบันการเงิน
รวมถึงภาครัฐได้ก าหนดนโยบายต่างๆเพื่อสนับสนุนการออมเงิน ดังนี้ 
 ปจจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปจจจัยด้านประชากรศาสตร์ โดยแบ่งเป็นด้านเพศ 
อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว และระดับการศึกษา มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศไม่ต่างกันดังนั้นสถาบันการเงินหรือภาครัฐควรให้ความส าคัญในการให้
ข้อมูลข่าวสาร การน าเสนอ การโฆษณาเพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนแต่ละกลุ่มได้อย่างง่าย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สถาบันการเงินหรือภาครัฐจึงควรให้ความส าคัญกับการน าเสนอ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนจนสามารถเข้า
ถึงกับคนได้ทุกกลุ่ม 
 ส่วนปจจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยแบ่งเป็น ด้านอาชีพ รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน ภาระหนี้สิน บุคคล
ที่มีอิทธิพลในการออม มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ
ไม่ต่างกัน ดังนั้นหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ควรเพิ่มช่องทางในการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการออม มีการส่งเสริมและแนะแนว
วิธีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้างนิสัยการใช้จ่ายแบบพอเพียงและการประหยัดอดออม 
เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย และไม่ก่อหนี้สิ้นทั้งในปจจจุบันและในอนาคต 
 ปจจจัยแวดล้อมในการออมเงินที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนอง
บอน เขตประเวศ ประกอบไปด้วย  ด้านภาระหนี้สิน ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการออม และด้านความเสี่ยงและ
ผลตอบแทน มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ด้านภาระหนี้สิน จากการวิจัย พบว่า ปจจจัยแวดล้อมการออมเงินด้านภาระหนี้สินนั้นไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพิ่มช่องทาง
ในการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักกับข้อเสียขอการเป็นหนี้หรือรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักกับการออมเงินมากขึ้นเมื่อเกิด
เหตุการณฉุกเฉินที่จะต้องใช้เงินในยามจ าเป็น 
 2. ด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการออม จากการวิจัย พบว่า ปจจจัยแวดล้อมการออมเงินด้านบุคคลที่มีอิทธิพลในการ
ออมนั้นไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ ดังนั้นจึงควร
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ให้ความส าคัญกับข้อมูลและข่าวสาร ที่เป็นเร่ืองราวข้อเท็จจริง มีความถูกต้องและรวดเร็ว และถูกวิเคราะห์กลั่นกรองจาก
ผู้เชี่ยวชาญ หรือหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือมาแล้ว 
 3. ด้านความเสี่ยงและผลตอบแทน จากการวิจัย พบว่า ปจจจัยแวดล้อมการออมเงินด้านความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนนั้นไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
ดังนั้นภาครัฐหรือสถาบันการเงินต่างๆ จึงควรให้ความส าคัญกับผลตอบแทนในรูปของ คอกเบี้ย หรือเงินปจนผล การ
แนะน าการออมเงินจากผู้เชี่ยวชาญ การได้แนวโน้มการออมเงินในภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด และความรู้ต่างๆเกี่ยวกับ
อัตราดอกเบี้ย ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ อัตราแลกเปลี่ยน รวมถึงการวิเคราะห์ปจจจัยทางการเมือง ในเรื่องเสถียรภาพ
ของรัฐบาล นโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ในเร่ืองต่าง ๆอีกด้วย 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรในการศึกษาให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เช่น พฤติกรรมการออมเงินของ
ประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร เขตประเวศ และเพิ่มปจจจัยอื่นหรือมุมมองด้านอื่นๆที่แตกต่างออกไป 
 2. การศึกษาครั้งต่อไปเลือกใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือสนทนาแบบกลุ่มเพื่อให้ทราบถึงทัศนคติในการ
ออม การแสดงออกทางอารมณ์ ค่านิยม สภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนที่ชัดเจน ปจญหา และอุปสรรคในการออม และ
มีการเปรียบเทียบในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เห็นความแตกต่าง 
 3. ควรมีการศึกษาปจจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมการออม เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการออมของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
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