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วินยั ทางการเงินทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร
ติยาภรณ์ รัตน์ทอง*
ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ**
บทคัดย่อ
การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร 2) เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนวัยทํางานใน
กรุ งเทพมหานคร จํา แนกตามปั จ จัยส่ว นบุคคล และ 3) เพื อศึ ก ษาวิ นัยทางการเงิ น ทีมี ผลต่ อ
พฤติกรรมการออมของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) ทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม จากตัวอย่างทีเป็ นประชาชนทีอาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานครทีอยู่ในวัยทํางานอายุ 22 – 65 ปี จํานวน 400 คน ทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้ วย ค่า
ร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทํา
การทดสอบสมมติฐ านการวิ จั ยด้ วยสถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) โดยใช้ ค่า ทดสอบ
Chi-Square
ผลการศึกษาพบว่า วินัยทางการเงินของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า วินัยด้ านการออมมีค่าเฉลี ยสูงสุด รองลงมา คือ
วินัยด้ านค่าใช้ จ่าย และพบว่ า พฤติกรรมการออมของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบทีนิยมใช้ ออมเงินเป็ นประจํา คือ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน เหตุผล
หลักในการเก็บออม คือ เพือใช้ จ่ายยามฉุกเฉิน ความถีในการออม คือ ประจําทุกเดือน ระยะเวลา
ในการเก็บออม คือ 5-10 ปี แนวโน้ มการออมในอนาคต คือ ออมเท่าเดิม ร้ อยละของเงินทีออม
ของรายได้ คือ ตํากว่าร้ อยละ 10 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลทีออมในวัยทํางานทีอยู่
ในกรุ งเทพมหานครทีมี เ พศ อายุ สถานภาพ อาชี พ และรายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมการออมทีแตกต่างกัน และพบว่า วินัยทางการเงินมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร

*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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1. บทนํา
จากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปั จจุ บันทีมีความผันผวนมาก ไม่ว่าจะเป็ น
ราคานํามัน อัตราแลกเปลียน อัตราดอกเบีย และสินค้ าอุปโภคบริ โภค ส่งผลให้ มีค่าครองชีพสูงขึน
เรือยๆโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครทีมีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น และส่วนใหญ่จะ
เป็ นมนุษย์เงินเดือน ซึงจะต้ องแบกรั บภาระค่าใช้ จ่ายทีสูงกว่ารายรับหรือรายรับทีได้ มาใช้ จ่ายไม่
เพี ยงพอ ดังนันผู้บริ โภคในปั จจุ บั นจึงต้ องตระหนักถึงความไม่แน่ นอนหรื อความเสียงมากขึ น
ดังนันการออมจึงเป็ นทางเลือกหนึงทีจะช่ วยจัดสรรรายได้ ให้ เพี ยงพอ และจัดสรรรายจ่ายต่างๆ
ให้ เหมาะสมโดยการออมเงิน จากข้ อมูลรายได้ และการออมส่วนบุคคล ปี 2555–25 ของสํานัก
บัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แสดงให้ เห็นว่ า
อัตราการออมของคนไทยอยู่ในระดับทีตํามาก ดังตารางที 1.1
ตารางที .1 รายได้ และการออมส่วนบุคคล ปี พ.ศ.2555-2560
2555
2556
2557
รายได้ พึงจับจ่ายใช้
สอยส่วนบุคคล
(Disposable
Personal Income)
ค่าใช้ จ่ายส่วนบุคคล
(Personal Outlay)

รวม
(ล้ านบาท)
เฉลียต่อคน
(บาท)

รวม
(ล้ านบาท)
เฉลียต่อคน
(บาท)
การออมส่วนบุคคล รวม
(Personal Savings) (ล้ านบาท)
เฉลียต่อคน
(บาท)
ร้ อยละการออมส่วนบุคคลต่อรายได้
พึงจับจ่ายใช้ สอย
การออมสุทธิ (ล้ านบาท)(Net
Saving)
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP)
(ล้ านบาท)
ร้ อยละการออมต่อ GDP

2558

2559

2560

7,058.354

7,218,689

7,477,321

7,559,915

7,925,142

8,312,890

106,153

108,137

111,597

112,439

117,488

122,874

7,288,855

7,702,699

7,848,764

8,174,708

8,504,884

9,059,790

109,620

115,388

117,140

121,582

126,616

133,914

621,663

600,873

675,003

682,889

809,279

927,913

9,349

9,001

10,074

10,517

11,997

13,716

8.8

8.3

9

9

10.2

11.2

1,655,184

1,470,908

1,447,439

1,553,834

1,905,471

2,335,400

8,902,824

9,142,087

9,232,084

9,521,408

9,840,994

10,237,003

18.6

16.1

15.7

16.3

19.4

22.8

ทีมา สํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562)
จากตารางที . แสดงให้ เห็นว่าอัตราการออมของคนไทยอยู่ในระดับทีตํามาก โดย
เฉลียอยู่ทประมาณร้
ี
อยละ 9.42 ของรายได้ พึงใช้ จ่าย ในขณะทีอัตราค่าใช้ จ่ายต่อรายได้ โดยเฉลีย
อยู่ทร้ี อยละ93.70 ของรายได้ พึงใช้ จ่าย ซึงในช่วง 3 ปี หลัง (พ.ศ. 2558 – 25 ) ค่าใช้ จ่ายส่วน
บุคคลอยู่ในอัตราทีสูงมากขึนกว่าค่าเฉลียอยู่ทร้ี อยละ 92.79 – 9 . ในขณะเดียวกันอัตราการ
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ออมก็ลดน้ อยลง แต่กม็ ีการออมเงิน มากขึนกว่าเก่า เนืองจากเศรษฐกิจทางการเงินในปัจจุบัน โดย
ค่าเฉลียอยู่ทร้ี อยละ – 11.2 แสดงให้ เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่มีการใช้ จ่ายทีมากขึน และมีอตั รา
การออมทีลดน้ อยลง (สํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2562)
จากข้ อ มู ล ทางสถิ ติ พ บว่ า อั ต ราการออมเงิ น ของคนไทยอยู่ ใ นระดั บ ตําโดยสื บ
เนืองมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็ นจากสภาวะทางเศรษฐกิจหรือจากสภาวะอืน แต่อย่างไรก็ตาม
การออมเงินถือว่ามีความสําคัญและถือเป็ นทางเลือกหนึงทีจะนําไปเป็ นอีกหนึงปั จจัยทีทําให้ ชีวิต
บรรลุเป้ าหมายในสิงทีมุ่งหวังไว้ ซึงวัตถุประสงค์ของการออมเงินของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ไม่
ว่ าจะเป็ นการออมเงินเพื อจะซือบ้ านในอนาคต ออมเงินเพื อจะซือรถยนต์ ออมเงินเพื อไปเทียว
ต่างประเทศ ออมเงินเพือจะได้ มีไว้ เก็บใช้ ในยามเกษียณอายุ และยามฉุกเฉิน ออมเงินเพือสมัคร
เรียนต่อ เป็ นต้ น จะเห็นได้ ว่าการทีจะมีชีวิตทีสุขสบายและมีหลักประกันทางการเงินทีมันคงใน
อนาคตนัน จําเป็ นอย่างยิงทีจะต้ องเริมมาจากการวางแผนทางการเงินทีดี
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื อเปรี ยบเทียบพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2.3 เพื อศึ ก ษาวิ นั ย ทางการเงิ น ทีมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการออมของประชาชนวั ย ทํา งานใน
กรุงเทพมหานคร
3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ออมเงินแตกต่างกัน
3.2 วิ นั ย ทางการเงิ น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการออมของประชาชนวั ย วั ย ทํ า งานใน
กรุงเทพมหานคร
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 สามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยไปใช้ เป็ นแบบแผนให้ บุคคลวัยทํางาน มีแนวคิดริเริม
การวางแผนในการออมมากยิงขึน
4.2 สามารถนําข้ อมูลด้ านปัจจัยส่วนบุคคล ด้ านวินัยทางการเงิน ทีได้ รับไปใช้ ในการวิเคราะห์
แนวโน้ มโดยรวมของคนวัยทํางานในการออม และการก่อหนี
4.3 สามารถนําข้ อมูลด้ านพฤติกรรมกรรมของคนวัยทํางานทีได้ รับไปใช้ เป็ นข้ อมูลพืนฐานใน
การตอบสนองความต้ องการด้ านการออม
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4.4 สามารถนําไปเป็ นแนวทางในการส่งเสริมการกําหนดนโยบายในการเสริมสร้ างความรู้
ความเข้ าใจในการออม
4.5 สําหรั บนักวิจัย นักศึกษาหรือผู้ทีสนใจทัวไปสามารถนําข้ อมูลทีได้ จากการวิจัยในครังนี
เป็ นไปแนวทางในการศึกษาเรืองทีเกียวข้ องต่อไป
5. ขอบเขตการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้ านเนือหา การวิจัยครังนีเป็ นการศึกษาและวิเคราะห์ วินัยทางการเงินทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของ เบญจวรรณ บุญคลี
(2552)
5.2 ขอบเขตด้ า นประชากรและพื นที ประชากรทีใช้ ใ นการวิ จั ยครั งนี คือ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครทีอยู่ในวัยทํางานมีอายุ 22 – 65 ปี ทีมีพฤติกรรมการออม
5.3 ขอบเขตด้ า นระยะเวลา การวิ จั ยครั งนี ดําเนิ นการศึ กษาและเก็บข้ อมู ลระหว่ างเดือน
กรกฎาคม
ถึง เดือนพฤศจิกายน
5.4 ขอบเขตด้ านตัวแปรศึกษา สามารถจําแนกตัวแปรได้ ดังนี
5.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1. ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้ ต่อเดือน
- ภาระหนีสิน
2. วินัยทางการเงิน
- วินัยด้ านการออม
- วินัยด้ านการใช้ จ่าย
5.4.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1. พฤติกรรมการออมเงิน
- รูปแบบการออมเงิน
- เหตุผลในการออม
- ความถีของการออม
- ระยะเวลาในการออม
- แนวโน้ มในการออม
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- ร้ อยละของเงินทีออมของรายได้
6. ระเบียบวิธีวิจยั
เนื องจากงานวิ จั ย นี เป็ นงานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู้ วิ จั ย จึ ง เลื อ กใช้ แบบสอบถาม
(Questionnaire)เป็ นเครืองมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลเพือใช้ ในการดําเนินการวิจัยในครังนี โดย
มีขนตอนในการสร้
ั
างเครืองมือดังนี
เครื องมื อ ทีใช้ เ ก็บ รวบรวมข้ อ มู ลในการวิ จั ยครั งนี โดยผู้ วิ จั ยได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า จาก
ทฤษฎีของนักวิชาการ และนักปฏิบัติทได้
ี เขียนไว้ เพื อนํามาเป็ นข้ อมูลในการสร้ างแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับข้ อมู ลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ ต่อเดือน และภาระหนีสิน เป็ นแบบสอบถามทีมีลักษณะปลาย
ปิ ด มีคาํ ตอบให้ เลือกและให้ ผ้ ูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียว รวมจํานวน 7 ข้ อ
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับวินัยทางการเงิน ในงานวิจัยนีได้ ปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามมาจากของเบญจวรรณ บุญคลี (2552) ในด้ านการออม และด้ านการใช้ จ่าย ของ
คนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีลักษณะปลายปิ ด แบ่งเป็ น
1) วินัยด้ านการออม จํานวน 7 ข้ อ
2) วินัยด้ านค่าใช้ จ่าย จํานวน 7 ข้ อ
ซึงคําตอบแบ่งเป็ น 5 ระดับ โดยใช้ มาตรส่วนวัดประเมินค่า (Rating Scale) ดังนี
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เคย
ระดับ 2 หมายถึง น้ อยครัง
ระดับ 3 หมายถึง บางครัง
ระดับ 4 หมายถึง บ่อยครัง
ระดับ 5 หมายถึง ประจํา
ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกั บ พฤติ ก รรมการออมเงิ น ของคนวั ย ทํา งานใน
กรุงเทพมหานครทีมีลักษณะปลายปิ ด มีคาํ ตอบให้ เลือกและให้ ผ้ ูตอบเลือกเพียงคําตอบเดียง รวม
จํานวน 6 ข้ อ
7. ผลการศึกษา
พบว่าการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 61.25) อายุระหว่าง 31-40 ปี
(ร้ อยละ 22.00) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้ อยละ 45.25) สถานภาพโสด (ร้ อยละ 69.00)
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้ อยละ 49.50) รายได้ เฉลียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000
บาท (ร้ อยละ 32.25) และ มีภาระหนีสิน (ร้ อยละ 75.25)
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ผลการวิจยั วินยั ทางการเงินของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า วินัยทางการเงินของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากเมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่ า วินัยด้ านการออมมีคะแนนเฉลียสูงทีสุดอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลีย 3.77 ข้ อทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ “ฉันแบ่งเงินออมเป็ นหมวดๆ เช่น เงินออม
เพือใช้ ฉุกเฉิน เงินออมเพือใช้ ยามเกษียณ เป็ นต้ น ” ในขณะทีวินัยด้ านค่าใช้ จ่ายมีค่าเฉลีย 3.56
ข้ อทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ “ฉันวางแผนการใช้ เงินล่วงหน้ าโดยให้ รายจ่ายไม่เกินรายได้ ”
ผลการวิจยั พฤติกรรมการออมของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบทีนิยมใช้ ออมเงินเป็ นประจํา คือ ฝากเงิน
กับสถาบันการเงิน (ร้ อยละ 23.75) เหตุผลหลักในการเก็บออม คือ เพือใช้ จ่ายยามฉุกเฉิน (ร้ อย
ละ 54.75) ความถีในการออม คือ ประจําทุกเดือน (ร้ อยละ 45.50) ระยะเวลาในการเก็บออม
คือ 5-10 ปี (ร้ อยละ 33.75) แนวโน้ มการออมในอนาคต คือ ออมเท่าเดิม (ร้ อยละ 37.75)
ร้ อยละของเงินทีออมของรายได้ คือ ตํากว่า % (ร้ อยละ 36.00)
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อ ที 1 ประชาชนวั ย ทํา งานในกรุ ง เทพมหานครที มี ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินแตกต่างกัน สรุปผลการทดสอบว่า
ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออมเงิน
แตกต่างกัน เฉพาะระยะเวลาในการเก็บออม
ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงิน
แตกต่างกัน เฉพาะรูปแบบการออมเงิน
ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรม
การออมเงินทีไม่แตกต่างกันทัง 6 ด้ านทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ประชาชนวัยทํางานในกรุ งเทพมหานครทีมีสถานภาพแตกต่ างกันมีพฤติกรรมการ
ออมเงิน ทีแตกต่างกันเฉพาะ เหตุผลหลักในการเก็บออม ความถีในการออม และร้อยละของ
เงินทีออมของรายได้
ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงิน
ทีแตกต่างกันเฉพาะ รูปแบบการออมเงินและระยะเวลาในการเก็บออม
ประชาชนวั ย ทํา งานในกรุ ง เทพมหานครที มี ร ายได้ เ ฉลี ยต่ อ เดื อ นแตกต่ า งกั น มี
พฤติกรรมการออมเงินทีแตกต่ า งกันเฉพาะ ระยะเวลาในการเก็บออม แนวโน้มการออมใน
อนาคต และร้อยละของเงินทีออมของรายได้ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีภาระ
หนีสินแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินทีไม่แตกต่างกันทัง 6 ด้ านทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05
สมมติฐานข้ อที 2 วิ นั ยทางการเงิน มีผลต่ อพฤติกรรมการออมของประชาชนวั ยวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานคร สรุปผลทดสอบว่า
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วิ นั ย ด้ านการออมมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการออมของประชาชนวั ย วั ย ทํา งานใน
กรุงเทพมหานครเฉพาะ เหตุผลหลักในการเก็บออม ความถีในการออม
วิ นั ย ด้ า นการใช้ จ่ า ยมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการออมของประชาชนวั ย วั ย ทํา งานใน
กรุงเทพมหานครเฉพาะเหตุผลหลักในการเก็บออม ความถีในการออม
8. อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาเรื อง “วิ นัยทางการเงินทีมีผลต่ อพฤติกรรมการออมของคนวั ยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยพบประเด็นทีควรอภิปรายดังนี
8.1 วินัยทางการเงินของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาวินัยทางการเงินทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคนวั ยทํางาน พบว่ า
คนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครทีเป็ นตัวอย่างมีวินัยในการออมอยู่ในระดับมาก โดยมีวินัย
ด้ านการออมมากกว่าด้ านค่าใช้ จ่ายโดย ตัวอย่างมีวินยั ด้านการออมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณา
ข้ อย่อยพบว่า ข้ อทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ “ฉันแบ่งเงินออมเป็ นหมวดๆ เช่น เงินออมเพือใช้ ฉุกเฉิน
เงินออมเพือใช้ ยามเกษียณ เป็ นต้ น ” รองลงมาคือ “ฉันไม่เคยนําเงินออมออกมาใช้ ” ในขณะที
วินยั ด้านค่ าใช้จ่ายอยู่ ในระดับมาก เมือพิ จารณาข้ อย่ อยพบว่ า ข้ อทีมีค่าเฉลี ยสูงทีสุดคือ “ฉัน
วางแผนการใช้ เงินล่วงหน้ าโดยให้ รายจ่ายไม่เกินรายได้ ” รองลงมาคือ “ฉันทําบัญชีรายรับรายจ่าย
ทุกเดือน” อาจเป็ นเพราะในปัจจุบันประชาชนเข้ าถึงสือได้ มากขึน และมีการใช้ ความรู้เรืองการบริ
หารงานการเงินกันมากขึน ทําให้ ประชาชนได้ ตนตระหนั
ื
กถึงการเก็บออม และการวางแผนการใช้
จ่ าย บริ หารรายรั บ เงินออมกันมากยิงขึนกว่ าปี ทีผ่านมาซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ มงคลชัย
จํารูญ (
) ทีได้ ศึกษาเรืองปั จจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่ งชาติ
ของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร และพบว่า ตัวอย่างเลือกการออมแบบเงินฝากประจํา
มากทีสุด รองลงมาได้ แก่การทําประกันชีวิต มีวินัยด้ านการออม วินัยด้ านการใช้ จ่ายและวินัยทาง
การเงินรวมอยู่ในระดับปานกลาง
8.2 พฤติกรรมการออมของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเงินทีแตกต่างกัน ด้านรูปแบบทีประชาชนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานครนิยมใช้ออมเงินเป็ นประจํ า มากทีสุด คือ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน รองลงมา
คือ ซือกองทุน และหุ้น ด้านเหตุผลหลักในการเก็บออมทีประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร
ให้ เหตุผลมากทีสุด คือ เพือใช้ จ่ายยามฉุกเฉิน รองลงมาคือ เพือผลตอบแทนจากการออม ด้าน
ความถีในการออมทีประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครนิยมออม คือ ออมประจําทุกเดือน
รองลงมาคื อ ออมทุ ก 3 เดื อ น ด้า นระยะเวลาในการเก็ บ ออมที ประชาชนวั ย ทํา งานใน
กรุงเทพมหานครนิยมเก็บออม คือ 5-10 ปี รองลงมาคือ น้ อยกว่า 1 ปี ด้านแนวโน้มการออม
ในอนาคตทีประชาชนวั ย ทํา งานในกรุ ง เทพมหานครส่ ว นใหญ่ มี แ นวโน้ ม คื อ ออมเท่า เดิ ม
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รองลงมาคื อ ออมเพิ มขึ น ด้า นร้อ ยละของเงิ น ที ออมของรายได้ ทีประชาชนวั ย ทํา งานใน
กรุงเทพมหานครนิยมออมต่อเดือน คือ ตํากว่าร้ อยละ 10 รองลงมาคือร้ อยละ 10 -15 อาจเป็ น
เพราะประชาชนส่วนใหญ่ สะดวก และเคยชินกับการฝากเงินกับสถาบันการเงินมากทีสุด เพราะ
เป็ นวิ ธีทีง่ า ยทีสุด เข้ า ถึ งกลุ่ มคนทัวไปได้ มากทีสุด และเนื องจากกลุ่ มตั ว อย่ า งส่ วนใหญ่ เป็ น
พนักงานประจําทีมีรายได้ ประจําเดือน นิยมฝากออมเงินเดือนละครัง ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ซานี ย ะฮ์ ช่ า งวั ฒ นกุ ล (2559) ได้ ศึ ก ษาเรื อง ปั จ จั ย ทีมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการออมของ
ประชาชนจังหวัดสตูล ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเงินต่อครั ง
น้ อยกว่าหรือเท่ากับ , บาท ความถีในการออมจะออมเป็ นรายเดือน วิธีการออมทีใช้ คือ
ออมเมือมีเงินเหลือใช้ และการออมแบบเงินฝากธนาคารเป็ นรูปแบบการออมทีนิยมมากทีสุด
8.3 ผลการทดสอบสมติฐาน
สมมติฐานที 1 ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการออมเงินแตกต่างกัน สรุปผลทดสอบพบว่า
ด้านเพศทีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะ
ระยะเวลาในการเก็บออม โดยประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครเพศชายมีระยะเวลาในการ
เก็บออม - ปี มากทีสุด รองลงมา คือ น้ อยกว่ า ปี ในขณะทีเพศหญิงมีระยะเวลาในการเก็บ
ออม - ปี มากทีสุด รองลงมา คือ 1-5 ปี ในขณะทีด้านอายุทแตกต่
ี
างกันมีพฤติกรรมการออม
เงินแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะรูปแบบการออมเงิน โดย ประชาชนวัย
ทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีอายุน้อยกว่า 26 ปี ออมเงินโดยซือทรั พย์สิน เช่ น ทอง ทีดิน บ้ าน
ในขณะทีอายุ 26-30 ปี ออมเงินในรูปแบบซือสลากออมสิน ธกส. มากทีสุด ในขณะทีอายุ 31-40
ปี ออมเงินในรูปแบบซือกองทุน และหุ้นมากทีสุด ในขณะทีอายุ 41-50 ปี ออมเงินในรูปแบบซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตมากทีสุด ในขณะที อายุ 51-60 ปี ออมเงินในรูปแบบฝากเงินกับสถาบัน
การเงินมากทีสุด และในขณะทีอายุ 61-65 ปี ออมเงินในรูปแบบลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากทีสุด
ในขณะที ด้านระดับการศึกษาทีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินไม่แตกต่างกันทัง 6 ด้ าน ที
ระดับนั ยสําคัญทางสถิ ติ 0.05 ในขณะที ด้านสถานภาพแตกต่ า งกัน มีพฤติกรรมการออมเงิน
แตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะเหตุผลหลักในการเก็บออม โดยสถานภาพ
โสด/หม้ าย/หย่าร้ าง ออมเงินเเพือใช้ จ่ายยามฉุกเฉิน มากทีสุด ในขณะทีสถานภาพสมรสออมเงิน
เพือผลตอบแทนจากการออม ความถีในการออมโดยสถานภาพโสด/หม้ าย/หย่าร้ าง ส่วนใหญ่
ออมเงินประจําทุกเดือนมากทีสุด ในขณะทีสถานภาพสมรสออมเงินทุก 3 เดือนมากทีสุด และร้อย
ละของเงินทีออมของรายได้ โดยสถานภาพโสด/หม้ าย/หย่าร้ าง และสถานภาพสมรสส่วนใหญ่
ออมเงินตํากว่า ร้ อยละ 10 ของรายได้ มากทีสุด ในขณะทีด้านอาชีพทีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ออมเงิ น แตกต่ า งกัน ทีระดั บนั ยสําคั ญทางสถิ ติ 0.05 เฉพาะรู ป แบบการออมเงิ น โดยอาชี พ
ข้ าราชการออมเงินรูปแบบซือกรมธรรม์ประกันชีวิตมากทีสุด ในขณะทีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ออมเงินรู ปแบบฝากเงิ นกับ สถาบั น การเงิน มากทีสุด ในขณะทีอาชี พ พนั ก งานเอกชนออมเงิ น
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รูปแบบซือกองทุน และหุ้ นมากทีสุด และอาชีพธุรกิจส่วนตัวออมเงินแบบซือสลากออมสิน ธกส
มากทีสุด ระยะเวลาในการเก็บออมโดยอาชีพข้ าราชการออมเงินน้ อยกว่า 1 ปี มากทีสุด ในขณะ
ทีอาชี พ พนั ก งานรั ฐวิ สาหกิจและพนั ก งานเอกชนออมเงิ น 5 – 10 ปี มากทีสุด ในขณะทีด้าน
รายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 เฉพาะระยะเวลาในการเก็บออมโดยรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท , 30,001 – 45,000
บาท และ 45,001 – 60,000 บาทออมเงิ น 5-10 ปี มากที สุ ด ในขณะทีรายได้ 15,001 –
30,000 บาทออมเงินน้ อยกว่า 1 ปี มากทีสุด และในขณะทีรายได้ 60,001 – 75,000 บาท และ
75,001 บาทขึนไปออมเงิน 1-5 ปี มากทีสุด แนวโน้มการออมในอนาคต โดยรายได้ น้อยกว่า
15,000 บาท , 15,001-30,000 บาท และ ,001 -45,000 บาทมีแนวโน้ มออมเงินเพิมขึน
มากทีสุด ในขณะทีรายได้ 45,001 – 60,000 และรายได้ ,001 – 75,000 บาทมีแนวโน้ ม
ออมเงินเท่าเดิมมากทีสุด และในขณะทีรายได้ 75,001 บาทขึนไปมีแนวโน้ มในการออมเงินลดลง
มากทีสุด ร้อยละของเงินทีออมของรายได้โดยรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท , 15,001-30,000
บาท และ ,001 -45,000 บาทมีการออมเงินตํากว่าร้ อยละ 10 ของรายได้ มากทีสุด ในขณะที
45,001 – 60,000 บาทมีการออมเงินร้ อยละ – ของรายได้ มากทีสุด ในขณะทีรายได้
65,001 – 75,000 บาทมีการออมเงินร้ อยละ – ของรายได้ มากทีสุด และในขณะทีรายได้
75,001 บาทขึนไปมีการออมเงินร้ อยละ - ของรายได้ มากทีสุดในขณะที ด้านหนีสินที
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินไม่แตกต่างกันทัง 6 ด้ าน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซึง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ มรกต ฉายทองคํา (2557) ได้ ศึกษา ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ออมเงินของกลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างเลือก
ออมเงินด้ วยวิธกี ารฝากเงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็ นอันดับแรกมากทีสุด และสอดคล้ อง
กับงานวิจัยของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) ได้ ศึกษา พฤติกรรมการออมและการบริ หาร
การเงินก่อนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม และพบว่า ข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด จํา นวนสมาชิ ก ในครอบครั ว จํา นวนบุ ตร บุ คคลทีอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ ประเภทของ
บุคลากร หน่วยงานทีสังกัด รายได้ ต่อเดือนและรายจ่ายต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการออม และ
พฤติกรรมการออม ได้ แก่ อัตราการออม ลักษณะการออม วัตถุประสงค์ในการออม การเลือก
รูปแบบการออม ระยะเวลาในการเก็บออม แหล่งข้ อมูลในการเก็บออมและการบริหารเงินเพือการ
เกษียณส่งผลต่อการบริหารการเงิน ยกเว้ นพฤติกรรมการออมด้ านแนวโน้ มการออมเงินในอนาคต
ไม่ส่งผลต่อการบริหารการเงิน
สมมติฐานที 2 วินัยทางการเงินมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร สรุปผลทดสอบว่า
วิ น ัย ด้า นการออมมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการออมของประชาชนวั ย วั ย ทํา งานใน
กรุงเทพมหานคร ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะเหตุผลหลักในการเก็บออม โดยผู้ ทีมี
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วิ นัยในการออมเงินระดับน้ อยถึงน้ อยทีสุดและระดับมากถึ งมากทีสุด ออมเงินเพื อใช้ จ่ายยาม
ฉุกเฉินมากทีสุด ในขณะทีผู้ทมีี วินัยในการออมเงินระดับปานกลางออมเงินเพือผลตอบแทนจาก
การออมมากทีสุด ความถีในการออม โดยผู้ทมีี วินัยในการออมเงินระดับน้ อยถึงน้ อยทีสุด และ
ระดับมากถึงมากทีสุดออมเงินประจําทุกเดือนมากทีสุด ในขณะทีผู้ทีมีวินัยในการออมเงินระดับ
ปานกลางถึงมากออมเงินทุก 3 เดือนมากทีสุด ในขณะที วินยั ด้านการใช้จ่ายมีผลต่อพฤติกรรม
การออมของประชาชนวัยวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะ
เหตุผลหลักในการเก็บออม โดยผู้ทมีี วินัยด้ านการใช้ จ่ายระดับน้ อยทีสุด และระดับปานกลางถึง
ระดับมากถึงมากทีสุดมีเหตุผลเพือใช้ จ่ายยามฉุกเฉิกมากทีสุด ในขณะทีผู้ทมีี วินัยด้ านการใช้ จ่าย
ระดับน้ อยมีเหตุผลหลักเพือผลตอบแทนจากการออมมากทีสุด ความถีในการออม โดยผู้ทีมีวินัย
ด้ านการใช้ จ่ายระดับน้ อยทีสุดถึงปานกลางและระดับมากทีสุดออมเงินประจําทุ กเดือนมากทีสุด
ส่วนผู้ทีมีวินัยด้ านการใช้ จ่ายระดับมากออมเงินทุก เดือนมากทีสุด อาจเป็ นเพราะในปั จจุ บัน
ประชาชนได้ รั บ ความรู้ และได้ ต ระหนั ก ถึง ความสํา คั ญ ในการรู้ ค่ า ของการใช้ เงิ น มากขึ น ซึ ง
สอดคล้ องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ บุญคลี ( 2552) ศึกษาเรืองปั จจัยทีมีผลต่อพฤติกรรม
การมีวินัยทางการเงินของครู: ศึกษากรณีครูในเขตพืนทีการศึกษานครปฐม เขต 2 และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ ว สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/เทียบเท่า เป็ นครูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ มีรายได้ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน อยู่ในสภาพเป็ นหนีและมีรายจ่ายหนีมากกว่า
ร้ อยละ 30 ของรายได้ ระดับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินในภาพรวมและรายได้ ได้ แก่วินัย
การออมของครูและการใช้ จ่าย อยู่ในระดับปานกลาง ระดับความรู้เรืองการวางแผนการเงิน และ
การรับรู้ข้อมูลการออมอยู่ในระดับปานกลาง
9. ข้อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครังต่อไป
1)ควรมีการศึกษาปัจจัยวินัยทางการเงินทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคนวัยทํางาน
ในกรุงเทพมหานคร ในระเบียบวิธีวิจัยแบบอืน เพือให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกจากประชาชนวัยทีออมเงิน
และเพือให้ ผลการวิจัยทางด้ านองค์ประกอบวินัยทางการเงินทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคน
วัยทํางานในกรุงเทพมหานคร มีความครอบคลุม และชัดเจนมากขึน อาทิ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจากคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น
2) ควรมีการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างของประชาชน ในทุกเขตของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมถึงในต่างจังหวัด เพือต่อยอดและเปรียบเทียบกับงานวิจัยในครังนี
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10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ยฉบั บ นี สามารถดํา เนิ น การได้ อย่ า งลุ ล่ว งและประสบความสํา เร็จ ได้ ด้ ว ยดี
เนืองจากได้ รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญญา ปานเจริญ อาจารย์ทปรึ
ี กษา
งานวิ จั ย ทีได้ ก รุ ณาสละเวลาให้ คํา ปรึ ก ษา แนะนํา ตรวจสอบแก้ ไขข้ อ บกพร่ องต่ า งๆ เพื อให้
งานวิ จั ย ฉบั บ นี ถู ก ต้ อ งมี ค วามสมบู ร ณ์ ยิ งขึ นผู้ วิ จั ย รู้ สึ ก ซาบซึ งในความอนุ เ คราะห์ ทีได้ รั บ จึ ง
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี
ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีได้ กรุณาสละเวลาให้ ความร่ วมมือ ใน
การตอบแบบสอบถามและให้ ข้อ มูลต่า งๆ ทีเป็ นประโยชน์ ต่อการศึกษาวิจั ย ขอขอบพระ คุณ
เจ้ าของเอกสาร บทความ ตํารา หนังสือทุกท่านทีผู้วิจัยใช้ ในการสืบค้ นข้ อมูลทีไม่ได้ กล่าวนามไว้
ณทีนี
สุดท้ ายนีผู้วิจัยขอขอบคุณขอบพระคุณกําลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากบุคคลที
เป็ นทีปรึกษา และเพือนร่วมงานเพือนร่วมชันเรียน ทุกท่านทีมีส่วนทําให้ งานวิจัยฉบับนีประสบ
ความสําเร็จด้ วยดี
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