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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน ี้มีจุดประสงค์เพ ื่อ  (1) เพ ื่อศึกษาการวางแผนการออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรค

ระบาด Covid-19 ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (2) เพ ื่อศึกษาการวางแผนกา รออมเงินของประชาชนช่วง

วิกฤตโรคระบาด Covid-19 จ าแนกตามปัจจัยส ่วนบุคคล (3) เพ ื่อศึกษาปัจจัยการวางแผนด้านการออมที่มีผลต่อ

การวางแผนการออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 คือประชากรในกรุงเทพ จ านวน 400 คน 

โดยใช ้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถ ิติที่ใช ้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ค ่าร ้อยละ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวน

ทางเดียว  (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน า ไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช ้วิธีของ LSD และใช ้

สถ ิติการถดถอยพ หุคูณ  (Multiple Regression) ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า  ประชากรในเขตบางเข น 

กรุงเทพมหานครทีมีเพศ อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพและระดับรายได้ต่างกันมีผลต่อ การวางแผนการออมเงิน

ของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ร ูปแบบการออม ลักษณะการออม การตัดส ินใจออม ขอ ง

ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครต่างกัน  

 

ค าส าคัญ :การวางแผนการออมเง ินของประชาชน ช่วงว ิกฤตโรคระบาด COVID-19 
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ABSTRACT 

This study aims to; 1) explore public savings plans in light of the COVID -19 pandemic 

in Bang Khen district, Bangkok, 2) determine the public savings plans in light of the COVID-19 

pandemic base on personal factors, and 3) identify factors influencing the  public savings plans 

in light of the COVID-19 pandemic. The samples were 400 participants who live in Bangkok.  

The questionnaire was used as data collection. Data were analyzed by using descriptive 

statistics for frequency calculation including percentage, mean, and standard deviation  from 

applying t-test and One-way ANOVA methods. When mean difference has significantly been 

detected, pairwise comparison was performed by using LSD and multiple -regression 

techniques.  The results showed that the differences of gender, age, educational level, 

occupations and income of Bang Khen population significantly affected their saving plan in 

light of the COVID-19  pandemic including saving models, saving characteristics, and saving 

decisions differently. 

 

Keywords: Public Savings Plans in Light of the COVID-19 Pandemic 

 

บทน า 

ในสภาวะวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ท า ให้เง ินมีบทบาทส าคัญในการเป็นส ื่อกลางการแลกเปลี่ยนเป็น

เครื่องวัดค่าส ิ่งต่าง ๆ และย ังสามารถสะสมเพื่อ เพ ิ่มค่า ได้ เพราะในอนาคตมีความไม่แน่นอนที่จะ เกิดวิกฤตภัย

ธรรมชาติหรือโรคระบาดต่า งๆ ท าให้กระทบภาวะเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโล กได้ การไม่ร ู้จักบริหารจัดการ

ค่าใช ้จ่ายให้เหมาะสมกับเงินที่หามาได้ การใช ้เง ินโดยไม่มีเป้าหมาย โดยไม่ร ู้จักทางเล ือกในการรักษาและเพิ่ม

มูลค่าของเงิน รวมทั้งความไม่มีวิน ัยทางการเงิน  อาจท า ให้ต้องท างานหนักตลอดชีวิต เพ ียงเพ ื่อ ให้มีเง ิน ใช ้จ่าย

เฉพาะหน้า การวางแผนการออมเงินโดย เฉพาะช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ในปัจจุบัน  จึงเป็นเป็นส ิ่งส  าคัญ

ส าหรับประชาชนอย่างมาก การวางแผนการออมเงินวันช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 จึงเป็นส ่วนประกอบที่

ส  าคัญในการด าเนินช ีวิต โดยแต่ละบุคคลย ่อมมีการก าหนดกลย ุทธ์และวางแผนการออมเงินที่แตกต่างกันออกไ ป 

เนื่องจากความต้องการทางการเงินของคนแต่ละช่วงวัยล ้วนแตกต่างกัน  
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วัตถุประสงค์การว ิจัย 

1.เพ ื่อศึกษาการวางแผนการออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร 2.เพ ื่อศึกษาการวางแผนการออมเงนิของประชาชนชว่งวิกฤตโรคระบาด Covid-19 จ าแนกตาม

ปัจจัยส ่วนบุคคล 3.เพ ื่อศึกษาปัจจัยการวางแผนด้านการออมที่มีผลต่อการวางแผนการออมเงินของประชาชน

ช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1.ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาครั้งน ี้ผ ู้ว ิจัยมุ่ง เน้นการศึกษา เกี่ยวกับการวางแผนการออมเงินของ

ประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  2.ขอบเขตด้านพื้นที่การศึกษาครั้งน ี้

ผ ู้ว ิจัยเล ือกพื้นที่ในการศึกษาข ้อมูลคือเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร 3.ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งน ี้มี

ผ ู้ให้ข ้อมูลหลักคือ ประชากรในเขตบางเขนกรุงเทพมหานคร  4.ขอบเขตด้านระยะเวลาท าการวิจัย ระยะเวล า 3 

เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ถ ึง เดือนกุมภาพันธ์ 2564  

 

ต ัวแปรท ี่ใชใ้นการศึกษา  

1.ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

และระดับรายได้ ด้านการออมเงิน ประกอบด้วย  ด้านการออมในสถาบันการเงิน ด้านการออมในสินทรั พย ์ ด้าน

การออมเพื่อ ใช ้จ่ายยามฉุกเฉ ิน  ด้านการออมออมเพื่อวัยเกษ ียณ 2.ตัวแปรตาม ได้แก่ การวางแผนการออมเงิน

ของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ประกอบด้วย รูปแบบการออม ลักษณะการออม การตัดส ินใจ

ออม 

 

ประโยชน์ท ี่ได ้ร ับ 

1.ท าให้ทราบถึงการวางแผนการออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร เพ ื่อน าไปสู่การให้ความรู้ความเข ้าใจ ในการวางแผนการออมเงินของประชาชน 2.ท าให้ทราบ

ถึงการวางแผนการออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 จ าแนกตามปัจจัยส ่วนบุคคล เพ ื่อน า

ปัญหาที่พบไปใช ้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา  3.ท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านการออมเงินที่มีผลต่อการวางแผนการ

ออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 เพ ื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเงิน ทั้งส ่วนบุคคล

และองค์กร ข ้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปใช ้ประโยชน์ก ับประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อท า

แผนการพัฒนาการออมเงินของประชาชนให้ดีย ิ่งข ึ้น  
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บททวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก ี่ยวข ้อง ผ ู้วิจัย ได้แยกปัจจัยตัวแปรอิสระด้านการออมออกเป็น 4 

ด้าน และด้านตัวแปรตามอีก 3 ด้าน                                                                                                      

การออมในสถาบันการเงิน  

อนันย ์จิต   บุญโยดม, บุญเล ิศ จิตรมณีโรจน์ (2560) สถาบันการเงิน คือ  สถาบันที่ท าหน้าที่ระดมเงิน

ออม  ให้ก ู้ย ืมแก่ผ ู้ที่ต ้องการเงินไปเพื่อการบรโิภคหรือเพ ือ่การลงทุนด าเนินธุรกิจ  โดยจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผ ูอ้อม  และ

คิดดอกเบี้ยจากผู้ก ู้ย ืม 

ศตวรรษ ท่าช ้าง (2554) กล่าวถ ึงการออมว่า การออมนั้นก็คือการออมทรัพย ์ ซ ึ่งการออมของครัวเร ือน

จะมีความสัมพันธ์ ใกล้ช ิดกับ รายได้ที่สามารถจับ จ่ายใช ้สอยได้จริงและการบริโภคของครัวเร ือนอย ่างมาก ด้วย

เหตุที่ว ่าหลังจากครัวเร ือนได้ร ับรายได้มาแล้ว เมื่อน า ไปหักภาษ ีออกรายได้ 

จากการทบทวนสรุปได้ว่า การออมในสถาบันการเงิน หมายถึง การน าเงินหรือส ินทรัพย ์ไปฝากออมไว้ก ับ

สถานบันการเงินที่จัดตั้งโดยรัฐบาลหรอืรัฐวิสาหกิจ ที่เราเรยีกว่าสถาบันการเงนิ โดยผู้ออมจะออมในรปูแบบการฝาก

เงินในบัญชีเง ินฝากประเภทออมทรัพย ์หรือฝากประจ า  และจะได้ร ับผลตอบแทน  

การออมในสินทรัพย์ 

เกษมศรี ปูชนีย ์วงศ์ (2558) ส ินทรัพย ์ของผู้บร ิโภค คือ ส ินทรัพย ์ที่คร ัวเร ือนถ ือครองอย ู่ ซ ึ่งมีสภาพ

คล่อง(Liquidity)สูงหรือต่ าไม่เท่ากัน  โดยพิจารณาจากความยากง่าย และอัตราความเส ี่ยงด้านมูลค่า ในการ

เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด  

เพ ็ญพิมล ทัศน์ธนนท์ (2556) ; มยุร ี ส ุวรรนาวุธ และ อุษณากร ทาวะรมย ์ (2558) การออมในรูปแบบ

สินทรัพ ย ์ถาวร (Real Asset) แล ะการออมในรูป แบบทรัพย ์ส ิน ทางการเงิน  (Financial Asset) การออ มใน

รูปแบบสินทรัพย ์ถาวรเช ่น ที่ด ิน อาคารและสิ่งก ่อสร้างที่อย ู่อาศัย  

จากการทบทวนสรุปได้ว่า การออมในสินทรัพย ์ หมายถึง การออมหรือการลงทุนในรูปแบบของการเงิน

สดไปซื้อส ินทรัพย ์ที่มีต ัวตน หรืออสังหาริมทรัพย ์ เช ่น  บ้าน ที่ด ิน  อาคาร การสะสมสินทรัพย ์น ั้นสามารถ

เปลี่ยนเป็นเงินสดของสินทรัพย ์ที่มีอย ู่ได้ในอนาคต  

การออมเพื่อใช ้จ ่ายยามฉ ุกเฉ ิน 

บุญรุ่ง จันทร์นาค (2554) เง ินออม หมายถึง ส ่วนของรายได้ที่เหล ืออย ู่ หรือที่ก ันเอาไว้ไม่น  ามาใช ้จ่ายใน

การบริโภคและอุปโภคในปัจจุบัน  โดยมีจุดประสงค์เพ ื่อเก ็บไว้ใช ้จ่ายในอนาคต เช ่น ในยามป่วย ไข ้ ย ามแก่ชรา

หรือน าไปลงทุนหาผลประโยชน์ 
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กองบรรณาธิการ (2563) เงินส  ารองฉ ุกเฉ ิน  คือ เงินออม แต่จุดประสงค์ของมัน ไม่ได้มีไว้เพ ื่อการลงทุน

ให้เง ินก้อนนี้มีดอกผลงอกเงย แต่มีจุดประสงค์เพ ื่อเป็นเงินก้อนไว้ใช ้ในยามฉุกเฉ ิน เช ่น ตกงานไม่มีรายรับเข ้ามา 

หรือเจ็บป่วยกะทันหัน  

ทบทวนสรุปได้ว่า การออมเพื่อใช ้จ่ายในยามฉุกเฉ ิน หมายถึง เงินก้อนที่สามารถน ามาใช ้ได้ทันทีในกรณี

ที่จ า เป็น เมื่อ เก ิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดข ึ้นและต้องใช ้เง ินโดยที่ไม่ได้วางแผนไว้ล ่วงหน้า  เช ่น ตกงาน 

เจ็บป่วย  

การออมเพื่อว ัยเกษียณ  

ปิยะ ดา  พิศ าลบุตร (2558) แน วคิด เร ื่อ งการ วางแผ นการ เงิน ก่อน กา ร เก ษ ียณ อ าย ุ (Retirement 

Planning) นับว่าเป็นเร ื่องใหม่ส  าหรับประเทศไทย ย ังมีคนจ านวนไม่น ้อยที่ไม่ให้ความส าคัญและเห็นว่าเป็นเร ื่อ ง

ที่ไม่จ า เป็น อีกทั้ง ที่ผ ่านมาจ านวนผู้ส ูงอาย ุที่ต ้องประสบความล าบากย ังมีน ้อย ภาครัฐและภาคเอกชนจึงย ังไม่

ใคร่ใส ่ใจรณรงค์ให้ประชาชน ออมทรัพย ์เพ ื่อช ีวิตวัยเกษ ียณมากนัก  

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2551) โดยการออมเงินจะมีประโยชน์อย ่างมากส าหรับผ ู้ส ูงอาย ุที่ไม่มีรายได้

ในวัย เกษ ียณ เช ่น ในด้านการไปท่องเที่ยวหรือซื้อของที่ต ้องการเพื่อเป็นรางวัลให้แก่ช ีวิต เพ ื่อใช ้ในยามฉุกเฉ ิน

เช ่นเจ็บป่วยอุบัต ิเหตุ 

จากการทบทวนสรุปได้ว่า การออมออมเพื่อวัย เกษ ียณ หมายถึง การออมเงินเพ ื่อใช ้จ่ายในยามแก่ชรา 

มีวัตถ ุประสงค์เพ ื่อสร้างความ มั่นคงทางรายได้ให้แก่ผ ู้ส ูงอาย ุหล ังเกษ ียณอาย ุแล ้ว เพ ื่อให้สามารถมีมาตรฐานการ

ด ารงช ีวิตและ คุณภาพที่ด ีตามสมควร ไม่เป็นภาระแก่ล ูกหลาน  

รปูแบบการออม 

กองบัญชีรายได้ประชาชาติ ส  านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้จัดร ูปแบบ

การออมเป็นหลายประเภท ดังนี้  1.การออม  ในรูปแบบทรัพย ์ส ินถาวร เป็นการออมโดยการน าราย ได้ที่เหล ือ

จาก การ บริโภ คใช ้  จ่าย ไปซื้อท รัพ ย ์ส ินถ าวร  ซึ่ ง เป็น ทรัพย ์ส ิน ที่มีส ภาพ ค ล่อ งน้อ ยมาก แ ต่ก ็สามารถ หา

ผลตอบแทนได้ เช ่น การถ ือครองที่ด ิน วัตถ ุประสงค์ของการออมในรูปแบบทรัพย ์ส ินถาวร คือ เพ ื่อป้องกันความ

เส ี่ยง และให้มีความมั่นคงในอนาคต  2.การออมในรูปแบบทรัพย ์ส ินทางการเงิน ซ ึ่งสามารถจ าแนกเป็น 2  แบบ 

คือ การออม ในรูปแบบทรัพย ์ส ินทางการเงินในระบบ หมายถึง การออมโดยการถ ือทรัพย ์ส ินทางการเงินที่สร ้า ง

ข ึ้น โดยมีกฎหมายคุ้มครอง ซึ่งท าได้หลายวิธี เช ่น การซื้อหลักทรัพย ์ทางการเงิน 3.การออมในสถาบันการเงิน 

เป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งข ึ้นภาย ใต้ระเบียบข้อบังคับ  ของกฎหมาย  และด า เนินการภายใต้พระราชบัญญัติ

เก ี่ยวกับการออม เช ่น การออมในธนาคาร   

https://aommoney.com/@editorteam
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จากการทบทวนสรุปได้ว่า ร ูปแบบการออม หมายถึง การจัดรูปแบบการออม จ าแนกตามความเหมาะ

ขอ งผู้อ อม  ในรูปแ บบต่า งๆขอ งกา รอ อม  เช ่น  ก ารฝ าก กับ ส ถาน บันต่า งๆ  กา รลงทุน  เป็น ต้น  เพ ื่อ ให้ ได้

ผลประโยชน์ส ูงส ุดของผลตอบแทน ในรูปแบบต่างๆ เช ่นดอกเบี้ย เงินปันผล 

ลักษณะการออม 

อนันย ์จิต  บุญโยดม, บุญเล ิศ จิตรมณีโรจน์ (2560) ล ักษณะการเล ือกออม คือ เป็นการแบ่งรายได้ส ่วนหนึ่งเก ็บ

สะสมไว้ส  าหรับวัตถ ุประสงค์ต่าง ๆ  

จากการทบทวนสรุปได้ว่า ล ักษณะการออม หมายถึง เป็นการแบ่งรายได้ส ่วนหนึ่งเก ็บสะสมไว้ส  าหรับ

วัตถ ุประสงค์ที่หลากหลาย เช ่น เพ ื่อไว้ใช ้ในอนาคต เผ ื่อเวลาฉ ุกเฉ ิน ในลักษณะของ การออมในรูปสินทรัพย ์ถาวร 

การออมในรูปทรัพย ์ส ินทางการเงินในระบบ การออมในรูปทรัพย ์ส ินทางการเงินนอกระบบ การลงทุนเพื่อหวังผล

ก าไร หรือ การออมในสถาบันการออม  

การต ัดสินใจออม  

อนันย ์จิต  บุญโยดม, บุญเล ิศ จิตรมณีโรจน์ (2560) การตัดส ินใจ คือ การพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆ

ที่มีผลต่อการตัดส ินใจ เพ ื่อน าไปสู่การเล ือกรูปแบบการออมที่ตรงกับความต้องการ  

มรกต ฉายทองค า  (2557 ) การตัดส ินใจ (Decision Making) หมายถึง การพิจารณาปัจจัยแวดล้อม

ต่าง ๆ ที่เก ี่ยวข ้อง เพ ื่อน าไปสู่การเล ือกรูปแบบการออมที่ตรงกับความต้องการของบุคคลมากที่ส ุด  

จากการทบทวนสรุปได้ว่า การตัดส ินใจออม หมายถึง การตัดส ินใจเล ือกวิธีการออมที่ให้ผลประโยชน์

และท าให้เง ินออมเพิ่มค่ามากที่ส ุดการพิจารณาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการตัดส ินใจ เพ ื่อน าไปสู่การเล ือก

รูปแบบการออมที่ตรงกับความต้องการ  

 

วิธีด  าเนินการวิจัย  

 การวิจัยในครั้งน ี้ เป็นการสุ่มแบบสะดวก ซึ่งหลังจากการเก็บข ้อมูลจนครบตามจ านวนแล้วจึง น าข ้อมูล

ที่ได้มา น าไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติโดยใช ้โปรแกรมส าเร ็จร ูปมาค านวณทางสถิติ ประชากรที่ใช ้ในการวิจัย

ครั้งน ี้ คือ ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ขนาดของกลุ่มตัวอย ่างจ านวน 400 คน 

ใช ้วิธีการหาจ านวนกกลุ่มตัวอย ่า งโดยการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่ม ตัวอย ่างของ Taro Yamane (1973)เพ ื่อ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย ่า งในการวิจัย โดยท าการเล ือกจาก  ตารางแบบไม่ทราบจ านวนที่ แน่นอน หรือ 

∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5%  ที่ระดับความ เช ื่อมั่น  95%  โดยผลจากการเปิดตารางของ Taro 

Yamane (1973) ได้ข น าดข อ งก ลุ่ม ตัวอ ย ่า งจ าน วน  4 00   คน  เค รื่อ งมือ ที่ ใช ้ ใน ก า รวิจัย  ป ร ะก อ บด้ว ย  

แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียด ประกอบด้วย  
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ส่วนที่ 1 ข ้อมูลส ่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 

อาชีพ และระดับรายได้ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Checklist ) จ านวน 6 ข ้อ 

ส่วนที่ 2 ระดับการปฏิบัติในด้านการวางแผนการออมเงิน โดยลักษณะแบบสอบถามแบ่งเป็นระดับการ

ปฏิบัติ 5 ระดับ ได้แก่ ระดับการปฏิบัติ มากที่ส ุดค่าคะแนนเท่ากับ  5ระดับการปฏิบัติ มากค่าคะแนนเท่ากับ  4 

ระดับการปฏิบัติ ปานกลาง ค่าคะแนนเท่ากับ  3 ระดับการปฏิบัติ น ้อย ค่าคะแนนเท่ากับ  2 ระดับการปฏิบัติ  

น้อยที่ส ุดค่าคะแนนเท่ากับ  1  

ส่วนที่ 3  การวางแผ นการออ มเงิน ของประ ชาชน ช ่วงวิก ฤตโรคระบาด  Covid-19 ประก อบด้ว ย  

รูปแบบการออม ลักษณะการออม การตัดส ินใจออม โดยลักษณะแบบสอบถามแบ่ง เป็นระดับการปฏิบัติ  5 

ระดับ เหมือนกับส่วนที่ 2 

ส่วนที่ 4 เป็นข ้อค าถามแบบปลาย เปิดเพ ื่อให้ผ ู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการ การ

วางแผนการออมเงินของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ซ ึ่งจะมีข ้อค าถามทั้งหมด 1 ข ้อ  

ช่วงเกณฑ์ค่าเฉล ี่ยการประเมินระดับปฏิบัติ ก  าหนดให้ ค่าเฉล ี่ย 1.00 – 1.80 มีระดับการปฏิบัติน ้อย

ที่ส ุด ค่าเฉล ี่ย 1.81 – 2.60 มีระดับการปฏิบัติน ้อย ค่า เฉลี่ย 2 .61 – 3.40มีระดับการปฏิบัติปานกลาง ค่า เฉลี่ย 

3.41 – 4.20 มีระดับการปฏิบัติมาก ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00มีระดับการปฏิบัติมากที่ส ุด 

 

การวิเคราะห ์ข ้อมูล  

1. สถิต ิพรรณนา (descriptive statistics) ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ดังนี้  

 1.1 ใช ้ค่าร ้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรลักษ ณะส่วน

บุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และระดับรายได้  

1.2 ใช ้ค่า เฉล ี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปรด้าน

การวางแผนการออมเงินของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ประกอบด้วย ด้านการออมในส ถาบัน

การเงิน ด้านการออมในสินทรัพย ์ ด้านการออมเพื่อใช ้จ่ายยามฉุกเฉ ิน ด้านการออมออมเพื่อวัยเกษ ียณ  

2. สถิต ิเช ิงอนุมาน (inferential statistics) ใช ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูล ดังนี้  

 2.1 ใช ้สถ ิติ t-test ในการวิเคราะห์ข ้อมูลการวางแผนการออมเงินของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคร ะบาด 

Covid-19 ที่จ าแนกลักษณะส่วนบุคคล คือ ด้านเพศ  

 2.2 ใช ้สถ ิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์ข ้อมูลการวางแผนการออมเงินของประชาชน ช ่วง

วิกฤตโรคระบาด Covid-19 ที่จ าแนกลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ อาย ุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

ระดับรายได้ หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้ว ิธ ีของ LSD 
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 2.3 ใช ้สถ ิติ (Multiple Regression) ในการวิเคราะห์ปัจจัยการด้านการออมที่มีผลต่อการวางแผนการ

ออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ประกอบด้วย รูปแบบการออม ลักษณะการออม การ

ตัดส ินใจออม 

 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์การวางแผนการออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ในเขต

บางเขน กรุง เทพมหานครโดยรวม มีระดับความคิด เห็นอย ู่ในระดับมาก เมื่ อพ ิจารณาเป็นด้าน พบว่า  ด้านการ

ออมเพื่อใช ้จ่ายยามฉุกเฉ ินมีค่าเฉล ี่ยอย ู่ในระดับมากที่ส ุด  

 2. ผลการเปรียบเทียบการวางแผนการออมเงินของป ระชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ในเขต

บางเขน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้  

 2.1 ประชากรในเขตบางเขน กรุง เทพมหานครที่มี เพศ อาย ุ สถานภาพ อาชีพ  และระดับรายได้ที่

ต ่างกัน ท าให้การวางแผนการออมเงินของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19  โดยรวมต่างกันทั้ง 3 ด้าน

ได้แก่ ร ูปแบบการออม ลักษณะการออม การตัดส ินใจออม  

2.2 ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ท าให้การวางแผนการออมเงิน

ของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ต่างกันในด้านการตัดส ินใจออม 

2.3 ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาต่างกันท าให้การวางแผนการออมเงิน

ของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19ไม่ต่างกันในด้านการรูปแบบการออม ลักษณะการออม  

 

อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาการวางแผนการออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19  ในเขตบางเขน 

กรุงเทพมหานครโดยรวมมีระดับปฏิบัติ ภาพรวมอย ู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก  

 2. ผลการศึกษาเพื่อการวางแผนการออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19  จ าแนก

ตามปัจจัยส ่วนบุคคล  

 2.1 ประชากรในเขตบางเขน กรุง เทพมหานคร ที่ มีเพศต่างกัน  ท า ให้การวางแผนการออมเงินของ

ประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ต่างกัน ซ ึ่งผ ู้ว ิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่ประชากรมีเพศที่แตกต่างกัน

นั้นมีการวางแผน การออมที่ต ่า งกันโดย เฉพ าะเพศหญิงจะมีการวางแผนก ารออม เงินมากกว่า เพศชาย  ซึ่ ง

สอดคล้องกับบุร ินทร์ แสงแก้ว (2553)  ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอ ิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้า ใน เขต เทศบาล
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เมือง จังห วัด เช ีย งราย  แล ะอริย เทพ  ส่งศรี (2551 )   วิจัย เร ื่อ ง  ศึกษ าถ ึง พฤติกรรมการ ออมของอ าจาร ย ์ 

มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่  

 2.2  ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่มีอาย ุต่างกัน ท าให้การวางแผนการออมเงินของ

ประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ต่างกัน  ซ ึ่งผ ู้ว ิจัยพบว่าประชากรที่มีช ่วงอาย ุระหว่า ง 50 ปีข ึ้น ไปมี

ระดับปฏิบัติในรูปแบบการออมที่จะได้ร ับผลประโยชน์ด้านดอกเบี้ยหรือเงินปันผลอย ่าง เหมาะสมมากที่ส ุด มี

ระดับปฏิบัติในลักษณะการออมที่หลากหลายของประเภทเงินฝากกับสถานบันการเงิน การออมที่หลากหลาย

ของประเภทการลงทุนเพื่อผลก าไร และมีระดับปฏิบัติการตัดส ินใจออมเมื่อ ร ู้ส ึกว่าผลประโยชน์เป็นไปตามที่ท่าน

ต้องการ  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ บุร ินทร์ แสงแก้ว (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอ ิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้า ใน

เขต  เทศบาลเมือง จังหวัด  และ กิจติพร ส ิทธิพนัธุ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจ จัยที่มีอ ิทธิพลต่อการวางแผนทาง

การเงินส ่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

 2.3 ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  ท าให้การวางแผนการออม

เงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ใน รูปแบบการออม และลักษณะการออม ไม่มีผลต่างกัน แต่

การตัดส ินใจออมมีผลต่อการวางแผนการออมเงินของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ซ ึ่งผ ู้ว ิจัยพบว่า

ประชากรที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรีมีการตัดส ินใจออมมากกว่าระดับการศึกษาที่ต ่ ากว่า อาจจะเป็น

เพราะระดับการศึกษาที่ส ูงกว่าท าให้มีราย ได้ที่มากกว่า ซ ึ่งสอดคล้องกับ พรทิพย ์ วงษ ์วานิช ,นพวรรณ ทับทอง 

และ เกียรติช ัย วีระญาณนนท์ (2555)  ศึกษาพฤติกรรมการออมและการกู้ย ืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์

พนักงานการไฟฟ้าส ่วนภูมิภาค จ ากัด และ อริย เทพ ส่งศรี (2551)  ได้ศึกษาถ ึงพฤติกรรมการออมของอาจารย ์ 

มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ 

 2.4 ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้การวางแผนการออมเงินของ

ประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ต่างกัน  ซ ึ่งผ ู้ว ิจัยพบว่าประชากรที่มีสถานภาพหม้าย /หย่าร ้างมีผลต่อ

รูป แบบก ารออมกับก ารตัดส ินใจออ มมากที่ส ุด  เพราะว่าประ ชากรที่มีสถ านภาพหม้าย /หย ่าร ้า งอาจจะ มี

ประสบการณ์ช ีวิต ในด้านต่า งๆมากกว่าสถานภาพอื่นๆ จึงท า ให้มีความรอบครอบมากกว่า ซ ึ่งไม่สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยใด และสถานภาพโสดมีผลต่อล ักษณะการออมมากที่ส ุด ซ ึ่งสอดคล้องกับ กิจติพร ส ิทธิพนัธุ์ (2553) 

ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอ ิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส ่วนบุคคลของประชาชนใน กรุง เทพมหานคร และวีร

ช ัย  ผ ่องศรี (2559) ได้ศึกษา เรื่อ ง  การวางแผนการเงิน เพ ื่อการเกษ ียณของข้าราชการทหารเรือส  านักงาน

ตรวจสอบภายในทหารเรือ  

 2.5 ประชากรในเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่มีอาช ีพต่างกัน  ท า ให้การวางแผนการออมเงินของ

ประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ต่างกัน ซ ึ่งผ ู้ว ิจัยพบว่าอาชีพเกษ ียณ/ว่างงานมีผลต่อรูปแบบการออม 
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ลักษณะการออม การตัดส ินใจออม บุคคลที่เกษ ียณ หรือว่างงานอาจจะมีรายรับเงินบ า เหน็จบ านาญ หรือมี

ล ูกหลานดูแลจึงมีเง ินเหลือที่จะมาฝากออม ซึ่งสอดคล้องกับ พัฒนี ทองพึง (2556)  ได้ท าการศึกษา เรื่อ ง การ

วางแผนการเงินส ่วนบุคคลเพื่อวัยเกษ ียณอาย ุ กรณีศึกษาเฉพาะครูโรงเรียนในสงักัด กรุงเทพมหานคร และภัทรา

พร ยอดจันทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อ ง พฤติกรรมการออมเงินเพ ื่อใช ้หล ัง เกษ ียณของประชาชนในเขตบางแค

กรุงเทพมหานคร  

 2.6 ประชากรในเขตบางเขน กรุง เทพมหานคร ที่มีระดับราย ได้ต่างกัน ท า ให้การวางแผนการออมเงิน

ของประชาชนช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ต่า งกัน ซ ึ่งผ ู้ว ิจัยพบว่าประชากรที่มีระดับรายได้ 30 ,001-40,000 

บาทไปมีผลต่อรูปแบบการออมกับลักษณะการออมมากที่ส ุด และประชากรที่มีระดับรายได้ 50 ,000 บาทขึ้นไป 

มีผลต่อการตัดส ินใจออมมากที่ส ุด ประชากรที่มีรายได้ส ูงก ็จะมีการวางแผนการออมที่เหมาะสมโดยรายได้สมดุล

กับรายจ่าย ซึ่งไม่สอดคล้องกับ กิจติพร ส ิทธิพนัธุ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอ ิทธิพลต่อการวางแผนทาง

การเงินส ่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกับ พรทิพย ์ วงษ ์วานิช ,นพวรรณ ทับทอง และ 

เกียรติช ัย วีระญาณนนท์ (2555) ศึกษาพฤติกรรมการออมและการกู้ย ืมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์พนักงาน

การไฟฟ้าส ่วนภูมิภาค จ ากัด  

3.  ผลการศึกษาปัจจัยการวางแผนด้านการออมที่มีผลต่อการวางแผนการออมเงินของประชาชนช่วง

วิกฤตโรคระบาด Covid-19 

3.1 ปัจจัยด้านการออมในสถาบันการเงินมีผลต่อการวางแผนการออมเงิน  

ข อ งป ระ ช า ช น ช่ วง วิก ฤ ต โร ค ร ะ บา ด  Covid-19 ซ ึ่ ง ผ ู้ ว ิจัย มีค ว าม คิด เห็น ว่า   ป ร ะ ช า ก ร ใน เข ตบา งเข น 

กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการออมในสถาบันการเงิน เนื่องจาก มีระบบรักษาเงินออมที่ปลอดภัย 24 

ช ั่วโมง และย ุคสมัคที่เทคโนโลย ีเข ้ามามี บทบาทมากขึ้น  ท าให้การ ฝาก ถอน โอน หรือออมเงินกับทางสถานบัน

การเงิน สะดวก มากขึ้น  ซ ึ่งส อดคล้องกับ กัญ ญ ารัตน์ วงษ ์ช มภู และ  อ นงค์น ุช  เทีย นทอ ง (2554)  ศึกษ า

พฤติกรรมและรูปแบบการออมของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัด  อุดรธานี พบว่า  กลุ่ม

พนักงานสถาบันการเงินและกลุ่มข ้าราชการ เล ือกที่จะออมเงิน มากกว่าลงทุนทางการเงินซึ่งการออมเงินจะออม

ในรูปแบบฝากออมทรัพย ์ และฝากแบบสหกรณ์ออมทรัพย ์ และอริยเทพ ส่งศรี (2551) ได้ศึกษาถ ึงพฤติกรรม

การออมของอาจารย ์ มหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ โดยมีวัตถ ุประสงค์เพ ื่อศึกษาถ ึงล ักษณะรูปแบบและพฤติกรรม การ

ออม ของอาจารยมหาวิทยาลัย เช ีย งใหม่ในช่วงที่เก ิดปัญหาภาวะเงิน เฟ ้อส ูง พบว่า  การออมในรูปเงินฝากมี

ส ัดส ่วนมากที่ส ุด  

3.2 ปัจจัย ด้านการออมในสินทรัพย ์ มีผลต่อการวางแผนการออมเงินของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรค

ระบาด Covid-19 ซ ึ่งผ ู้ว ิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตบางเขน  กรุง เทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการ
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ออมในสินทรัพย ์ เพ ื่อเป็นมกดกแก่ล ูกหลาน หรือเพ ื่อเกณฑ์ก  าไร เพราะว่าส ินทรัพย ์ เช ่น ที่ด ิน  อาคาร บ้าน จะ

เพิ่มมูลค่าส ูงข ึ้นในอนาคตได้ ซ ึ่งคลอดคล้องกับ กาญจนา สมภารเพียร (2556) ศึกษาพฤติกรรมการออม และ

ปัจจัยที่ส ่งผลต่อการออมของแรงงานนอกระบบในตลาดนัดจตุจักรพบว่า ส ่วนใหญ่พบว่า ออมกับสถาบันการเงิน

ในรูปแบบผลิตภัณฑ์การเงินต่างๆ และมีวัตถ ุประสงค์ในการออมเพื่อการซื้อทรัพย ์ส ินต่างๆ เช ่น บ้านที่ด ิน  และ

ดิเรก ปัทมสิร ิวัฒ น์ (2557)  ได้ศึกษาการออม ความมั่งคั่ง  และบ านาญผู้ส ูงอาย ุของครัวเร ือนไทย เพื่อศึ กษา

พฤติกรรมการออมของครัวเร ือนไทย การสะสมทรัพย ์ส ินหรือความมั่งคั่ง การออม และการสะสมทรัพย ์ส ิน  

 3.3 ปัจจัยด้านการออมเพื่อใช ้จ่ายยามฉุกเฉ ินมีผลต่อการวางแผนการออมเงินของประชาชน ช ่วงวิกฤต

โรคระบาด Covid-19 ซ ึ่งผ ู้ว ิจัยมีความคิด เห็นว่า  ประชากรในเขตบางเขน  กรุง เทพมหานคร ให้ความส าคัญกับ

การออมเพื่อใช ้จ่ายยามฉุกเฉ ินเนื่องจาก เงินออมในส่วนนี้ช ่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดข ึ้น

อย ่างไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็น  อุบัต ิเหตุเจ็บป่วย หรือแม้กระทั่ง ในช่วงวิกฤติโรคระบาด ที่ร ัฐบาลสั่งให้หย ุดงาน 

อาจจะท าให้จ า เป็นต้องน า เงินส ่วนนี้มาใช ้จ่ายเพื่อประทังช ีวิต  ซ ึ่งสอดคล้องกับ เดือนรุ่ง  ช ่วยเร ือง (2555) ได้

ศึกษ าปัจจัยที่มีอ ิท ธิพ ลต่อพ ฤติกร รมก ารอ อมขอ งภ าคค รัวเร ือ น ใน ชุมช นเก าะเปียะ จังหวัดต รัง  พ บว่า

วัตถ ุประสงค์ในการออมเพื่อเป็นมรดกให้ล ูกหลานและเพื่อขอสินเช ื่อในอนาคต ส ่วนครัวเร ือนทั่วไ ปมีพฤติกรรม

การออมคือ จ่ายก่อนเงินเหลือแล้วจึงออม และไม่ได้ฝากประจ าทุกเดือน มีวัตถ ุประสงค์ในการออมเพื่อใช ้จ่ายใน

ยามจ า เป็น  และเป็นมรดกให้ล ูกหลาน และ ปพชิญา  บุญศรี (2555) ได้ศึกษา  ปัจจัยครัวเร ือนมีการออมอยู่ใน

ระดับปานกลางและมีครัวเร ือนจ านวนหนึ่งที่ย ังไม่มีการออมเงิน พบว่าการออมเงินไม่ควรมาจากเงินเหลือใช ้ ซ ึ่ง

ในส่วนนี้สามารถค้นคว้าได้จากสถาบันการเงินต่างๆ หรือเว็บไซต์ และควรมีการใส ่ใจในเรื่องการออมมากย ิ่งข ึ้น 

เพ ื่อที่จะมีเง ินออมเก็บไว้ใช ้จ่ายในยามฉุกเฉ ินและใช ้จ่ายในอนาคต  

3.4 ปัจจัยด้านการออมออมเพื่อวัยเกษ ียณมีผลต่อการวางแผนการออมเงินของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรค

ระบาด Covid-19 ซ ึ่งผ ู้ว ิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร ให้ความส าคัญกับการ

ออมออมเพื่อวัย เกษ ียณ  เนื่องจากประชากรต่างทั้งงาน ท าธุรกิจเพ ื่อเก ็บออมเงิน ส ินทรัพย ์ ต่า งๆ ที่จะได้มีไว้ใช ้

จ่ายอย ่างมั่งคั่งในวัยที่ไม่มีก  าล ังที่จะท างานหรือประกอบอาชพีเพื่อจะไม่ให้เป็นภาระของลกูหลาน ซึ่งคลอดคล้อง

กับ พัฒนี ทองพึง (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  การวางแผนการเงินส ่วนบุคคล เพื่อวัย เกษ ียณอาย ุ กรณีศึกษา

เฉพาะครูโรงเร ียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย  พบว่า ร ูปแบบ การออมที่ส  าคัญคือ เงินบ าเหน็จเงิน

บ านาญเลี้ยงช ีพข ้าราชการ (กบข.) การลงทุนในเงินฝากธนาคารการลงทุนหุ้นสหกรณ์ และ ภัทราพร ยอดจันทร์ 

(2557) ได้ศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมการออมเงินเพ ื่อใช ้หล ังเกษ ียณของประชาชนในเขตบางแค กรุง เทพมหานคร 

จากการศึกษาพบว่า  ล ักษณะทางประชากรศา สตร์ และปัจจัยที่ส ่งผลต่อการออมเงิน เพ ื่อ ใช ้หล ังเกษ ียณ ด้าน

รายได้และค่าใช ้จ่าย ด้านอิสรภาพทางการเงินและด้านความมั่นคงในชีวิต  
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ข้อเสนอแนะที่ได ้จากงานวิจัย   

 จากผลวิจัยในครั้งน ี้ มีข ้อเสนอแนะในการวิจัยเพ ื่อใช ้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางส าหรับผ ู้ผ ู้ที่ต ้องการ 

การวางแผนการออมเงินในช่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ดังนี้ 

 ปัจจัยส ่วนบุคคล  

 จากกา รศึกษ าวิจัย ใน ครั้งน ี้แ สดงให้ เห็นว่า  ปัจ จัยด้า นประ ชากร  โดย แบ่ง เป็น   เพศ  อ าย ุ ระดับ

การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้ ท าให้การวางแผนการออมเงินของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 

ต่างกัน  สถาบันการเงินหรือหน่วยงานต่า งๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือ เอกชนควรให้ความส าคัญในการให้ข ้อมูล

ข ่าวสาร การน าเสนอ การโฆษณาเพื่อให้สามารถเข ้าถ ึงกลุ่มคนแต่ละกลุ่มได้อย ่างง่าย และมีประสิทธิภาพมาก

ย ิ่งข ึ้น  เช ่นการโฆษณา การเข ้า ไปอบรม ส ัมมนาในเขตชุมชน โดยมุ่งเน้น เข ้าถ ึงก ั บกลุ่มอาชีพพนักงาบริษ ัท 

ว่างงาน/วัย เกษ ียณ  ที่มีรายระดับปานกลาง เพ ื่อ ให้ประชากรเข ้า ใจความส าคัญถ ึงการออมได้ง ่าย  ไม่ซ ับซ้อน

สามารถเข ้าถ ึงได้ก ับทุกคน  

 ปัจจัยด้านการออมที่มีผลต่อการวางแผนการออมเงินของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 

ประกอบไปด้วย ด้านการออมในสถาบันการเงิน  ด้านการออมในสินทรัพย ์ ด้านการออมเพื่อใช ้จ่ายยามฉุกเฉ ิน 

ด้านการออมออมเพื่อวัยเกษ ียณ โดยมีข ้อเสนอแนะดังนี้ 

1.ด้านการออมในสถาบันการเงิน พบว่าการออมเงินในสถานบันการเงินนั้นมีผลต่อการวางแผนการออม

เงินของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 จึงควรให้ความส าคัญกับการให้ความรู้ ผลประโยชน์ที่

ประชาชนจะได้ร ับหากมีการเก็บออมในสถานบันการเงิน ข ้อมูลข ่าวสารควรที่จะเข ้าถ ึงได้ง ่าย และมีการอ านวย

ความสะดวกมากขึ้นในการออม  

2.ด้านการออมในสินทรัพย ์ พบว่าการออมในสินทรัพย ์มีผลต่อการวางแผนการออมเงินของประชาชน 

ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19 ดังนั้นการให้ความส าคัญเกี่ยวกับข ้อมูล โครงการบ้านจัดสรร ที่ด ิน หรือแม้ควรมี

โครงการเกี่ยวกับการฝากออมเพื่อซ ื้อส ินทรัพย ์หรืออสังหาริมทรัพย ์ จากภาครัฐหรือเอกชน  

3.ด้านการออมเพื่อใช ้จ่ายยามฉุกเฉ ิน พบว่าการออมเพื่อใช ้จ่ายยามฉุกเฉนิมีผลต่อการวางแผนการ ออม

เงินของประชาชน ช ่วงวิกฤตโรคระบาด Covid-19  ดังนั้นการให้ความส าคัญกับการออมเพื่อใช ้จ่ายยามฉุกเฉ ิน  

ภาครัฐและเอกชนควรที่จะสร้า งความรู้ความเข ้าใจเป็นอย ่างแรกให้ก ับประชาชนทราบถึงความจ าเป็นมากแค่

ไหน เพราะว่า เหตุการณ์ไม่คาดคิดอุบัต ิเหตุ เจ็บป่วย  เกิดข ึ้นได้ทุก เมื่อหากประชาชนขาดความกระหนักในการ

เก็บออมเพื่อ ใช ้จ่ายยามฉุกเฉ ิน ก็อาจจะท าให้ล  าบากได้หากเหตุการณ์นั้น เก ิดข ึ้น ภาครัฐเองควรมีการให้กองทุน

หรือแม้กระทั่งช ่วยแนะน าช ุมชนให้มีการฝากประกันกลุ่ม หรือการฝากออมทรัพย ์เพ ื่อใช ้จ่ายยามฉุกเฉ ินในชุมชน  

4.ด้านการออมออมเพื่อวัยเกษ ียณ พบว่าการออมออมเพื่อวัยเกษ ียณมีผลต่อการวางแผนการออมเงิน

ของประช าชน ช ่วงวิกฤต โรค ระบาด Covid-19 ดังนั้น การให้ความส าคัญกับ การประช าสัมพันธ์ แนะน า
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ประชาชนให้มีการจัดสรรเงินออกเป็นส่วนๆ เพื่อที่ประชาชนจะได้มีการวางแผนในอนาคต ในยามแก่เฒ ่าที่ไม่มี

แ รงที่จะออกไปท า งาน ท าธุรกิจเพ ื่อหา เงิน มาใช ้จ่ายแล้ว ในวัยที่เกษ ีย ณจะได้มีเง ินพอเหลือใช ้จ่าย ในการ

ด ารงช ีวิตประจ าวัน 

 

ข้อเสนอแนะในการท  าว ิจ ัยครั้งต ่อไป  

1.การท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษากลุ่มประชากรในวงกว้างให้มากขึ้น  

2.การท าวิจัยครั้งต่อไปโดยใช ้เครื่องมีทางการวิจัยแบบอื่นๆ เพ ื่อจะได้ข ้อมูลเช ิงล ึกมากเพิ่มข ึ้น เช ่น การ

สัมภาษณ์ เป็นต้น 

 

เอกสารอ้างอิง 

กองบัญชีรายได้ประชาชาติส  านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 http://www.fpo.go.th/eresearch/getattachment/b440ef90 -5a64-4f21-ae57-

 8e35ba8383f0/9087.aspx  

เกษมศรี ปูชนีย ์วงศ์ (2558) การตระหนักรู้และพฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมตัวเขา้ส ู่สงัคม  ผ ู้ส ูงอาย ุของกลุ่ม

 บุคคลช่วงอายรุะหว่าง  25 - 35 ปี ก ิจติพร ส ิทธิพนัธุ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอ ิทธิพลต่อการ

 วางแผน  ทางการเงินส ่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

กาญจนา สมภารเพยีร (2556) ศึกษาพฤติกรรมการออม และปัจจัยที่ส ่งผลต่อการออมของแรงงานนอกระบบใน

 ตลาดนัดจตุจักร เดือนรุ่ง ช ่วยเร ือง (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอ ิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ออมของภาค

 ครัวเร ือนในชุมชนเกาะเปียะ จังหวัดตรัง  

ปิยะดา พิศาลบุตร (2558) การเตรยีมตัวเพ ื่อการเกษยีณอาย ุของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของ 

 มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

เพ ็ญพิมล ทัศน์ธนนท์ (2556)ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมภาค ครัวเร ือนไทย     

พรทิพย ์ วงษ ์วานิช,นพวรรณ ทับทอง และ เกียรติช ัย วีระญาณนนท์ (2555) ศึกษาพฤติกรรมการออมและการ

 กู้ย ืมของสมาชิกสหกรณ  ์ออมทรัพย ์พนักงานการไฟฟา้ส ่วนภูมิภาค จ ากัด  

ภัทราพร ยอดจันทร์ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมเงินเพ ื่อใช ้หล ังเกษยีณของประชาชนในเขตบางแค

 กรุงเทพมหานคร  

วีรช ัย ผ่องศรี (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินเพ ื่อการเกษ ียณ  ของขา้ราชการทหารเรือส  านักงาน

 ตรวจสอบภายในทหารเรือ  

http://www.fpo.go.th/eresearch/getattachment/b440ef90-5a64-4f21-ae57-8e35ba8383f0/9087.aspx
http://www.fpo.go.th/eresearch/getattachment/b440ef90-5a64-4f21-ae57-8e35ba8383f0/9087.aspx
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อนันย ์จิต  บุญโยดม, บุญเล ิศ จิตรมณีโรจน์ (2560)  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกออมเงินใน สถาบัน

 การเงินปัจจุบัน ของบุคคล ทั่วไปใน อ าเภอชัยบุร ี จังหวัดส ุราษฎร์ธาน ี แม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง 

 จังหวัดเช ียงราย 


