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บทคดัย่อ 
 การศึกษาครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนวัย

ทาํงานในกรุงเทพมหานคร 2) เพือเปรียบเทยีบพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนวัยทาํงานใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ  3) เพือศึกษาวินัยทางการเงินทีมีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey 
Research) ทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จากตัวอย่างทเีป็นประชาชนทอีาศัยอยู่ใน 
กรุงเทพมหานครทอียู่ในวัยทาํงานอายุ 22 – 65 ปี จาํนวน 400 คน ทาํการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมสาํเรจ็รูปทางสถิติ โดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และทาํ
การทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) โดยใช้ค่าทดสอบ 
Chi-Square  

 ผลการศึกษาพบว่า วินัยทางการเงินของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วินัยด้านการออมมีค่าเฉลียสูงสุด รองลงมา คือ 
วินัยด้านค่าใช้จ่าย และพบว่า พฤติกรรมการออมของประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบทีนิยมใช้ออมเงินเป็นประจาํ คือ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน เหตุผล
หลักในการเกบ็ออม คือ เพือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน ความถีในการออม คือ ประจาํทุกเดือน ระยะเวลา
ในการเกบ็ออม คือ 5-10 ปี แนวโน้มการออมในอนาคต คือ ออมเท่าเดิม ร้อยละของเงินทอีอม
ของรายได้ คือ ตาํกว่าร้อยละ 10 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคคลทอีอมในวัยทาํงานทอียู่
ในกรุงเทพมหานครทีมีเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการออมทแีตกต่างกัน และพบว่า วินัยทางการเงินมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคน
วัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร  

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก
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1. บทนาํ
จากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบันทีมีความผันผวนมาก ไม่ว่าจะเป็น

ราคานาํมัน อัตราแลกเปลียน อัตราดอกเบีย และสินค้าอุปโภคบริโภค ส่งผลให้มีค่าครองชีพสูงขึน
เรือยๆโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครทีมีประชากรอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นและส่วนใหญ่จะ
เป็นมนุษย์เงินเดือน ซึงจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทีสูงกว่ารายรับหรือรายรับทไีด้มาใช้จ่ายไม่
เพียงพอ ดังนันผู้บริโภคในปัจจุบันจึงต้องตระหนักถึงความไม่แน่นอนหรือความเสียงมากขึน 
ดังนันการออมจึงเป็นทางเลือกหนึงทจีะช่วยจัดสรรรายได้ให้เพียงพอ และจัดสรรรายจ่ายต่างๆ 
ให้เหมาะสมโดยการออมเงิน จากข้อมูลรายได้และการออมส่วนบุคคล ปี 2555–25  ของสาํนัก
บัญชีประชาชาติ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แสดงให้เห็นว่า
อตัราการออมของคนไทยอยู่ในระดับทตีาํมาก ดังตารางท ี1.1  

ตารางที .1 รายได้และการออมส่วนบุคคล ปี พ.ศ.2555-2560 
2555 2556 2557 2558 2559 2560 

รายได้พึงจับจ่ายใช้
สอยส่วนบุคคล 
(Disposable 
Personal Income) 

รวม 
 (ล้านบาท) 

7,058.354 7,218,689 7,477,321 7,559,915 7,925,142 8,312,890 

เฉลียต่อคน 
(บาท) 

106,153 108,137 111,597 112,439 117,488 122,874 

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 
(Personal Outlay) 

รวม 
(ล้านบาท) 

7,288,855 7,702,699 7,848,764 8,174,708 8,504,884 9,059,790 

เฉลียต่อคน 
(บาท) 

109,620 115,388 117,140 121,582 126,616 133,914 

การออมส่วนบุคคล 
(Personal Savings) 

รวม 
 (ล้านบาท) 

621,663 600,873 675,003 682,889 809,279 927,913 

เฉลียต่อคน 
(บาท) 

9,349 9,001 10,074 10,517 11,997 13,716 

ร้อยละการออมส่วนบุคคลต่อรายได้
พึงจับจ่ายใช้สอย 

8.8 8.3 9 9 10.2 11.2 

การออมสทุธ ิ(ล้านบาท)(Net 
Saving) 

1,655,184 1,470,908 1,447,439 1,553,834 1,905,471 2,335,400 

ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ(GDP) 
(ล้านบาท) 

8,902,824 9,142,087 9,232,084 9,521,408 9,840,994 10,237,003 

ร้อยละการออมต่อ GDP 18.6 16.1 15.7 16.3 19.4 22.8 

ทีมา สาํนักบัญชีประชาชาติ สาํนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (2562) 
 จากตารางท ี .  แสดงให้เหน็ว่าอัตราการออมของคนไทยอยู่ในระดับทตีาํมาก โดย

เฉลียอยู่ทปีระมาณร้อยละ 9.42 ของรายได้พึงใช้จ่าย ในขณะทอีัตราค่าใช้จ่ายต่อรายได้โดยเฉลีย
อยู่ทร้ีอยละ93.70 ของรายได้พึงใช้จ่าย ซึงในช่วง 3 ปีหลัง (พ.ศ. 2558 – 25 ) ค่าใช้จ่ายส่วน
บุคคลอยู่ในอตัราทสีูงมากขึนกว่าค่าเฉลียอยู่ทร้ีอยละ 92.79 – 9 .  ในขณะเดียวกนัอัตราการ
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ออมกล็ดน้อยลง แต่กม็ีการออมเงินมากขึนกว่าเก่า เนืองจากเศรษฐกิจทางการเงินในปัจจุบัน โดย
ค่าเฉลียอยู่ทร้ีอยละ  – 11.2 แสดงให้เหน็ว่า ประชากรส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายทมีากขึน และมีอตัรา
การออมทลีดน้อยลง (สาํนักบัญชีประชาชาติ สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ, 2562) 

 จากข้อมูลทางสถิติพบว่าอัตราการออมเงินของคนไทยอยู่ในระดับตําโดยสืบ
เนืองมาจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นจากสภาวะทางเศรษฐกิจหรือจากสภาวะอนื  แต่อย่างไรกต็าม
การออมเงินถือว่ามีความสาํคัญและถือเป็นทางเลือกหนึงทจีะนาํไปเป็นอีกหนึงปัจจัยททีาํให้ชีวิต
บรรลุเป้าหมายในสิงทมุ่ีงหวังไว้ ซึงวัตถุประสงค์ของการออมเงินของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ไม่
ว่าจะเป็นการออมเงินเพือจะซือบ้านในอนาคต ออมเงินเพือจะซือรถยนต์ ออมเงินเพือไปเทียว
ต่างประเทศ ออมเงินเพือจะได้มีไว้เกบ็ใช้ในยามเกษียณอายุ และยามฉุกเฉิน ออมเงินเพือสมัคร
เรียนต่อ เป็นต้น จะเหน็ได้ว่าการทีจะมีชีวิตทีสุขสบายและมีหลักประกันทางการเงินทีมันคงใน
อนาคตนัน จาํเป็นอย่างยิงทจีะต้องเริมมาจากการวางแผนทางการเงินทดีี  

2. วตัถุประสงคข์องการวิจยั
2.1 เพือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร
2.2 เพือเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินของประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร

จาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
2.3 เพือศึกษาวินัยทางการเงินทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร 

3. สมมติฐานการวิจยั
3.1 ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครทมีีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ

ออมเงินแตกต่างกนั 
3.2 วิ นัยทางการ เ งิน มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชน วัย วัยทํา งาน ใน

กรุงเทพมหานคร 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
4.1 สามารถนาํข้อมูลทไีด้จากการวิจัยไปใช้เป็นแบบแผนให้บุคคลวัยทาํงาน มีแนวคิดริเริม

การวางแผนในการออมมากยิงขนึ
4.2 สามารถนาํข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ด้านวินัยทางการเงิน ทไีด้รับไปใช้ในการวิเคราะห์

แนวโน้มโดยรวมของคนวัยทาํงานในการออม และการก่อหนี 
4.3 สามารถนาํข้อมูลด้านพฤติกรรมกรรมของคนวัยทาํงานทไีด้รับไปใช้เป็นข้อมูลพืนฐานใน

การตอบสนองความต้องการด้านการออม 
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4.4 สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมการกาํหนดนโยบายในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในการออม 

4.5 สาํหรับนักวิจัย นักศึกษาหรือผู้ทีสนใจทัวไปสามารถนาํข้อมูลทีได้จากการวิจัยในครังนี
เป็นไปแนวทางในการศึกษาเรืองทเีกยีวข้องต่อไป 

5. ขอบเขตการวิจยั
5.1 ขอบเขตด้านเนือหา การวิจัยครังนีเป็นการศึกษาและวิเคราะห์วินัยทางการเงินทมีีผลต่อ

พฤติกรรมการออมของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของ เบญจวรรณ บุญคลี 
(2552)  

 5.2 ขอบเขตด้านประชากรและพืนที ประชากรทีใช้ในการวิจัยครังนี คือ ประชาชนใน
กรุงเทพมหานครทอียู่ในวัยทาํงานมีอายุ 22 – 65 ปี ทมีีพฤติกรรมการออม 

5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยครังนีดําเนินการศึกษาและเกบ็ข้อมูลระหว่างเดือน 
กรกฎาคม  ถึง เดือนพฤศจิกายน  

5.4 ขอบเขตด้านตัวแปรศึกษา สามารถจาํแนกตัวแปรได้ดังนี 
5.4.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพ
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- ภาระหนีสนิ
2. วินัยทางการเงิน
- วินัยด้านการออม
- วินัยด้านการใช้จ่าย

5.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 
1. พฤติกรรมการออมเงิน
- รูปแบบการออมเงิน
- เหตุผลในการออม
- ความถีของการออม
- ระยะเวลาในการออม
- แนวโน้มในการออม
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- ร้อยละของเงินทอีอมของรายได้

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
เนืองจากงานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ วิ จัยจึงเลือกใช้ แบบสอบถาม 

(Questionnaire)เป็นเครืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการดาํเนินการวิจัยในครังนี โดย
มีขันตอนในการสร้างเครืองมือดังนี 

เครืองมือทีใช้เกบ็รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครังนี โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจาก
ทฤษฎีของนักวิชาการ และนักปฏิบัติทไีด้เขียนไว้เพือนาํมาเป็นข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี 

ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน และภาระหนีสนิ เป็นแบบสอบถามทมีีลักษณะปลาย
ปิด มีคาํตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบเดียว รวมจาํนวน 7 ข้อ 

ตอนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับวินัยทางการเงิน ในงานวิจัยนีได้ปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามมาจากของเบญจวรรณ บุญคลี (2552) ในด้านการออม และด้านการใช้จ่าย ของ
คนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครทมีีลักษณะปลายปิด แบ่งเป็น  

1) วินัยด้านการออม จาํนวน 7 ข้อ
2) วินัยด้านค่าใช้จ่าย จาํนวน 7 ข้อ
ซึงคาํตอบแบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรส่วนวัดประเมินค่า (Rating Scale) ดังนี
ระดับ 1 หมายถึง ไม่เคย
ระดับ 2 หมายถึง น้อยครัง
ระดับ 3 หมายถึง บางครัง
ระดับ 4 หมายถึง บ่อยครัง
ระดับ 5 หมายถึง ประจาํ

ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการออมเงินของคนวัยทาํงานใน
กรุงเทพมหานครทมีีลักษณะปลายปิด มีคาํตอบให้เลือกและให้ผู้ตอบเลือกเพียงคาํตอบเดียง รวม
จาํนวน 6 ข้อ 

7. ผลการศึกษา
พบว่าการวิเคราะหข์อ้มูลทางดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 61.25) อายุระหว่าง 31-40 ปี 
(ร้อยละ 22.00) การศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 45.25) สถานภาพโสด (ร้อยละ 69.00) 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 49.50) รายได้เฉลียต่อเดือนระหว่าง 15,001 – 30,000 
บาท (ร้อยละ 32.25) และ มีภาระหนีสนิ (ร้อยละ 75.25) 
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ผลการวิจยัวินยัทางการเงินของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิจัยพบว่า วินัยทางการเงินของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน

ระดับมากเมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วินัยด้านการออมมีคะแนนเฉลียสูงทีสุดอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลีย 3.77 ข้อทมีีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ “ฉันแบ่งเงินออมเป็นหมวดๆ เช่น เงินออม
เพือใช้ฉุกเฉิน เงินออมเพือใช้ยามเกษียณ เป็นต้น” ในขณะทีวินัยด้านค่าใช้จ่ายมีค่าเฉลีย 3.56 
ข้อทมีีค่าเฉลียสงูทสีดุคือ “ฉันวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าโดยให้รายจ่ายไม่เกนิรายได้” 

ผลการวิจยัพฤติกรรมการออมของประชาชนวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบทนิียมใช้ออมเงินเป็นประจาํ คือ ฝากเงิน

กบัสถาบันการเงิน (ร้อยละ 23.75) เหตุผลหลักในการเกบ็ออม คือ เพือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน (ร้อย
ละ 54.75) ความถีในการออม คือ ประจาํทุกเดือน (ร้อยละ 45.50) ระยะเวลาในการเกบ็ออม 
คือ 5-10 ปี (ร้อยละ 33.75) แนวโน้มการออมในอนาคต คือ ออมเท่าเดิม (ร้อยละ 37.75) 
ร้อยละของเงินทอีอมของรายได้ คือ ตาํกว่า % (ร้อยละ 36.00)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที 1 ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคล

แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออมเงินแตกต่างกนั สรุปผลการทดสอบว่า 
ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครทมีีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออมเงิน

แตกต่างกนั เฉพาะระยะเวลาในการเก็บออม 
 ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครทีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงิน

แตกต่างกนั เฉพาะรูปแบบการออมเงิน  
 ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีพฤติกรรม

การออมเงินทไีม่แตกต่างกนัทงั 6 ด้านทรีะดบันัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 
 ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครทีมีสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ

ออมเงิน ทีแตกต่างกันเฉพาะ เหตุผลหลกัในการเก็บออม ความถีในการออม และรอ้ยละของ
เงินทีออมของรายได ้ 

 ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครทมีีอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออมเงิน
ทแีตกต่างกนัเฉพาะ รูปแบบการออมเงินและระยะเวลาในการเก็บออม 

 ประชาชนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่างกันมี
พฤติกรรมการออมเงินทีแตกต่างกันเฉพาะ ระยะเวลาในการเก็บออม แนวโนม้การออมใน
อนาคต และรอ้ยละของเงินทีออมของรายไดป้ระชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครทีมีภาระ
หนีสินแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินทไีม่แตกต่างกันทัง 6 ด้านทีระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 
0.05 

 สมมติฐานข้อที 2 วินัยทางการเงินมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยวัย
ทาํงานในกรุงเทพมหานคร สรุปผลทดสอบว่า  
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วิ นัยด้านการออมมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานครเฉพาะ เหตุผลหลกัในการเก็บออม ความถใีนการออม  

 วินัยด้านการใช้จ่ายมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานครเฉพาะเหตุผลหลกัในการเก็บออม ความถใีนการออม  

8. อภิปรายผลการศึกษา
 การศึกษาเรือง “วินัยทางการเงินทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคนวัยทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยพบประเดน็ทคีวรอภิปรายดังนี 
8.1 วินัยทางการเงินของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 จากการศึกษาวินัยทางการเงินทีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของคนวัยทาํงาน พบว่า 
คนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีเป็นตัวอย่างมีวินัยในการออมอยู่ในระดับมาก โดยมีวินัย
ด้านการออมมากกว่าด้านค่าใช้จ่ายโดย ตัวอย่างมีวินยัดา้นการออมอยู่ในระดับมาก เมอืพิจารณา
ข้อย่อยพบว่า ข้อทมีีค่าเฉลียสูงทสีุดคือ “ฉันแบ่งเงินออมเป็นหมวดๆ เช่น เงินออมเพือใช้ฉุกเฉิน 
เงินออมเพือใช้ยามเกษียณ เป็นต้น” รองลงมาคือ “ฉันไม่เคยนาํเงินออมออกมาใช้” ในขณะที 
วินยัดา้นค่าใชจ่้ายอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาข้อย่อยพบว่า ข้อทีมีค่าเฉลียสูงทีสุดคือ “ฉัน
วางแผนการใช้เงินล่วงหน้าโดยให้รายจ่ายไม่เกนิรายได้” รองลงมาคือ “ฉันทาํบัญชีรายรับรายจ่าย
ทุกเดือน” อาจเป็นเพราะในปัจจุบันประชาชนเข้าถึงสอืได้มากขึน และมีการใช้ความรู้เรืองการบริ
หารงานการเงินกันมากขึน ทาํให้ประชาชนได้ตนืตระหนักถึงการเกบ็ออม และการวางแผนการใช้
จ่าย บริหารรายรับ เงินออมกันมากยิงขึนกว่าปีทีผ่านมาซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มงคลชัย 
จาํรูญ ( ) ทไีด้ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ 
ของแรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร และพบว่า ตัวอย่างเลือกการออมแบบเงินฝากประจาํ
มากทสีุด รองลงมาได้แก่การทาํประกันชีวิต มีวินัยด้านการออม วินัยด้านการใช้จ่ายและวินัยทาง
การเงินรวมอยู่ในระดับปานกลาง  

8.2 พฤติกรรมการออมของประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร พบว่า

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเงินทแีตกต่างกัน ดา้นรูปแบบทีประชาชนวยัทํางานใน
กรุงเทพมหานครนิยมใชอ้อมเงินเป็นประจํามากทีสุด คือ ฝากเงินกับสถาบันการเงิน รองลงมา
คือ ซือกองทุน และหุ้น ดา้นเหตุผลหลกัในการเก็บออมทีประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร
ให้เหตุผลมากทสีุด คือ เพือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน รองลงมาคือ เพือผลตอบแทนจากการออม ดา้น
ความถีในการออมทีประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครนิยมออม คือ ออมประจาํทุกเดือน 
รองลงมาคือ ออมทุก 3 เดือน ด้านระยะเวลาในการเก็บออมทีประชาชนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานครนิยมเกบ็ออม คือ 5-10 ปี รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ปี ดา้นแนวโนม้การออม
ในอนาคตทีประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีแนวโน้ม คือ ออมเท่าเดิม 
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รองลงมาคือ ออมเพิมขึน ดา้นรอ้ยละของเงินทีออมของรายได้ ทีประชาชนวัยทาํงานใน
กรุงเทพมหานครนิยมออมต่อเดือน คือ ตาํกว่าร้อยละ 10 รองลงมาคือร้อยละ 10 -15 อาจเป็น
เพราะประชาชนส่วนใหญ่สะดวก และเคยชินกับการฝากเงินกับสถาบันการเงินมากทีสุด เพราะ
เป็นวิธีทีง่ายทีสุด เข้าถึงกลุ่มคนทัวไปได้มากทีสุด และเนืองจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็น
พนักงานประจาํทมีีรายได้ประจาํเดือน นิยมฝากออมเงินเดือนละครัง ซึงสอดคล้องกบังานวิจัยของ 
ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล (2559) ได้ศึกษาเรือง ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนจังหวัดสตูล ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการออมเงินต่อครัง 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ ,  บาท ความถีในการออมจะออมเป็นรายเดือน วิธีการออมทใีช้คือ 
ออมเมือมีเงินเหลือใช้ และการออมแบบเงินฝากธนาคารเป็นรูปแบบการออมทนิียมมากทสีดุ  

8.3 ผลการทดสอบสมติฐาน 
 สมมติฐานท ี1 ประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง

กนัมีพฤติกรรมการออมเงินแตกต่างกนั สรุปผลทดสอบพบว่า 
ดา้นเพศทแีตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออมเงินแตกต่างกนั ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะ
ระยะเวลาในการเก็บออม โดยประชาชนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครเพศชายมีระยะเวลาในการ
เกบ็ออม -  ปีมากทีสุด รองลงมา คือ น้อยกว่า  ปี ในขณะทเีพศหญิงมีระยะเวลาในการเกบ็
ออม -  ปีมากทสีดุ รองลงมา คือ 1-5 ปี ในขณะทดีา้นอายุทแีตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออม
เงินแตกต่างกัน ทีระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะรูปแบบการออมเงิน โดย ประชาชนวัย
ทาํงานในกรุงเทพมหานครทีมีอายุน้อยกว่า 26 ปีออมเงินโดยซือทรัพย์สิน เช่น ทอง ทดีิน บ้าน 
ในขณะทอีายุ 26-30 ปีออมเงินในรูปแบบซือสลากออมสนิ ธกส. มากทสีดุ ในขณะทอีายุ 31-40 
ปี ออมเงินในรูปแบบซือกองทุน และหุ้นมากทสีุด ในขณะทอีายุ 41-50 ปี ออมเงินในรูปแบบซือ
กรมธรรม์ประกันชีวิตมากทีสุด ในขณะที อายุ 51-60 ปี ออมเงินในรูปแบบฝากเงินกับสถาบัน
การเงินมากทสีุด และในขณะทอีายุ 61-65 ปีออมเงินในรูปแบบลงทุนในสินทรัพย์ถาวรมากทสีดุ 
ในขณะท ีดา้นระดบัการศึกษาทแีตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินไม่แตกต่างกันทงั 6 ด้าน ที
ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 ในขณะที ดา้นสถานภาพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงิน
แตกต่างกัน ทีระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะเหตุผลหลกัในการเก็บออม โดยสถานภาพ
โสด/หม้าย/หย่าร้าง ออมเงินเเพือใช้จ่ายยามฉุกเฉินมากทีสุด ในขณะทสีถานภาพสมรสออมเงิน
เพือผลตอบแทนจากการออม ความถีในการออมโดยสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง ส่วนใหญ่
ออมเงินประจาํทุกเดือนมากทสีุด ในขณะทสีถานภาพสมรสออมเงินทุก 3 เดือนมากทสีุด และรอ้ย
ละของเงินทีออมของรายได ้ โดยสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง และสถานภาพสมรสส่วนใหญ่
ออมเงินตาํกว่า ร้อยละ 10 ของรายได้มากทสีุด ในขณะทดีา้นอาชีพทแีตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ออมเงินแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะรูปแบบการออมเงินโดยอาชีพ
ข้าราชการออมเงินรูปแบบซือกรมธรรม์ประกนัชีวิตมากทสีุด ในขณะทอีาชีพพนักงานรัฐวิสาหกจิ
ออมเงินรูปแบบฝากเงินกับสถาบันการเงินมากทีสุด ในขณะทีอาชีพพนักงานเอกชนออมเงิน
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รูปแบบซือกองทุน และหุ้นมากทีสุด และอาชีพธุรกิจส่วนตัวออมเงินแบบซือสลากออมสิน ธกส 
มากทสีุด ระยะเวลาในการเก็บออมโดยอาชีพข้าราชการออมเงินน้อยกว่า 1 ปี มากทสีุด ในขณะ
ทีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานเอกชนออมเงิน 5 – 10 ปี มากทีสุด ในขณะทีดา้น
รายไดเ้ฉลียต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมเงินแตกต่างกัน ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ 
0.05 เฉพาะระยะเวลาในการเก็บออมโดยรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท , 30,001 – 45,000 
บาท และ 45,001 – 60,000 บาทออมเงิน 5-10 ปีมากทีสุด ในขณะทีรายได้ 15,001 – 
30,000 บาทออมเงินน้อยกว่า 1 ปีมากทสีุด และในขณะทรีายได้ 60,001 – 75,000 บาท และ 
75,001 บาทขึนไปออมเงิน1-5 ปีมากทีสุด แนวโนม้การออมในอนาคต โดยรายได้น้อยกว่า 
15,000 บาท , 15,001-30,000 บาท และ ,001 -45,000 บาทมีแนวโน้มออมเงินเพิมขึน
มากทีสุด ในขณะทีรายได้ 45,001 – 60,000 และรายได้ ,001 – 75,000 บาทมีแนวโน้ม
ออมเงินเทา่เดิมมากทสีดุ และในขณะทรีายได้ 75,001 บาทขนึไปมีแนวโน้มในการออมเงินลดลง
มากทสีดุ รอ้ยละของเงินทีออมของรายไดโ้ดยรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท , 15,001-30,000 
บาท และ ,001 -45,000 บาทมีการออมเงินตาํกว่าร้อยละ 10 ของรายได้มากทสีุด ในขณะที
45,001 – 60,000 บาทมีการออมเงินร้อยละ  –  ของรายได้มากทีสุด ในขณะทีรายได้ 
65,001 – 75,000 บาทมีการออมเงินร้อยละ  –  ของรายได้มากทีสุด และในขณะทีรายได้ 
75,001 บาทขึนไปมีการออมเงินร้อยละ  -  ของรายได้มากทีสุดในขณะที ดา้นหนีสินที
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออมเงินไม่แตกต่างกันทงั 6 ด้าน ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 ซึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มรกต ฉายทองคาํ (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจ
ออมเงินของกลุ่มคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ผลการศึกษาพบว่าตัวอย่างเลือก
ออมเงินด้วยวิธกีารฝากเงินกบัธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นอนัดับแรกมากทสีุด และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) ได้ศึกษา พฤติกรรมการออมและการบริหาร
การเงินก่อนเกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนาม
จันทร์ จังหวัดนครปฐม และพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวนบุตร บุคคลทีอยู่ในความรับผิดชอบ ประเภทของ
บุคลากร หน่วยงานทสีังกดั รายได้ต่อเดือนและรายจ่ายต่อเดือนส่งผลต่อพฤติกรรมการออม และ
พฤติกรรมการออม ได้แก่ อัตราการออม ลักษณะการออม วัตถุประสงค์ในการออม การเลือก
รูปแบบการออม ระยะเวลาในการเกบ็ออม แหล่งข้อมูลในการเกบ็ออมและการบริหารเงินเพือการ
เกษียณส่งผลต่อการบริหารการเงิน ยกเว้นพฤติกรรมการออมด้านแนวโน้มการออมเงินในอนาคต
ไม่ส่งผลต่อการบริหารการเงิน 

 สมมติฐานท ี2 วินัยทางการเงินมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยวัยทาํงาน
ในกรุงเทพมหานคร สรุปผลทดสอบว่า 

 วิน ัยด้านการออมมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนวัยวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร ทีระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะเหตุผลหลกัในการเก็บออม โดยผู้ทีมี

222



วินัยในการออมเงินระดับน้อยถึงน้อยทีสุดและระดับมากถึงมากทีสุด ออมเงินเพือใช้จ่ายยาม
ฉุกเฉินมากทสีุด ในขณะทผู้ีทมีีวินัยในการออมเงินระดับปานกลางออมเงินเพือผลตอบแทนจาก
การออมมากทีสุด ความถีในการออม โดยผู้ทมีีวินัยในการออมเงินระดับน้อยถึงน้อยทีสุด และ
ระดับมากถึงมากทสีุดออมเงินประจาํทุกเดือนมากทสีุด ในขณะทีผู้ทีมีวินัยในการออมเงินระดับ
ปานกลางถึงมากออมเงินทุก 3 เดือนมากทสีุด ในขณะท ีวินยัดา้นการใชจ่้ายมีผลต่อพฤติกรรม
การออมของประชาชนวัยวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร ทีระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 เฉพาะ
เหตุผลหลกัในการเก็บออม โดยผู้ทมีีวินัยด้านการใช้จ่ายระดับน้อยทสีุด และระดับปานกลางถึง
ระดับมากถึงมากทสีุดมีเหตุผลเพือใช้จ่ายยามฉุกเฉิกมากทสีุด ในขณะทผู้ีทมีีวินัยด้านการใช้จ่าย
ระดับน้อยมีเหตุผลหลักเพือผลตอบแทนจากการออมมากทสีุด ความถใีนการออม โดยผู้ทีมีวินัย
ด้านการใช้จ่ายระดับน้อยทีสุดถึงปานกลางและระดับมากทสีุดออมเงินประจาํทุกเดือนมากทีสุด 
ส่วนผู้ทีมีวินัยด้านการใช้จ่ายระดับมากออมเงินทุก  เดือนมากทสีุด อาจเป็นเพราะในปัจจุบัน
ประชาชนได้รับความรู้ และได้ตระหนักถึงความสําคัญในการรู้ค่าของการใ ช้เงินมากขึน ซึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ บุญคลี ( 2552) ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อพฤติกรรม
การมีวินัยทางการเงินของครู: ศึกษากรณีครูในเขตพืนทกีารศึกษานครปฐม เขต 2 และพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว สาํเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี/เทยีบเทา่ เป็นครูในสงักดัสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในโรงเรียนขนาด
ใหญ่พิเศษ มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน อยู่ในสภาพเป็นหนีและมีรายจ่ายหนีมากกว่า
ร้อยละ 30 ของรายได้ ระดับพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินในภาพรวมและรายได้ ได้แก่วินัย
การออมของครูและการใช้จ่าย อยู่ในระดับปานกลาง ระดับความรู้เรืองการวางแผนการเงิน และ
การรับรู้ข้อมูลการออมอยู่ในระดับปานกลาง 

9. ขอ้เสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครังต่อไป

1)ควรมีการศึกษาปัจจัยวินัยทางการเงินทมีีผลต่อพฤติกรรมการออมของคนวัยทาํงาน
ในกรุงเทพมหานคร ในระเบียบวิธีวิจัยแบบอืน เพือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากประชาชนวัยทอีอมเงิน 
และเพือให้ผลการวิจัยทางด้านองค์ประกอบวินัยทางการเงินทมีีผลต่อพฤติกรรมการออมของคน
วัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร มีความครอบคลุม และชัดเจนมากขึน อาทิ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผ่านการสมัภาษณ์เชิงลึกจากคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

2) ควรมีการวิจัยในกลุ่มตัวอย่างของประชาชน ในทุกเขตของกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล รวมถึงในต่างจังหวัด เพือต่อยอดและเปรียบเทยีบกบังานวิจัยในครังนี 
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10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสามารถดําเนินการได้อย่างลุล่วงและประสบความสาํเร็จได้ด้วยดี  

เนืองจากได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรัญญา ปานเจริญ อาจารย์ทปีรึกษา
งานวิจัย ทีได้กรุณาสละเวลาให้คําปรึกษา แนะนํา ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพือให้
งานวิจัยฉบับนีถูกต้องมีความสมบูรณ์ยิงขึนผู้วิจัยรู้สึกซาบซึงในความอนุเคราะห์ทีได้รับจึง
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว้ ณ โอกาสนี 

ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีได้กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัย ขอขอบพระ คุณ
เจ้าของเอกสาร บทความ ตาํรา หนังสือทุกท่านทีผู้วิจัยใช้ในการสืบค้นข้อมูลทไีม่ได้กล่าวนามไว้ 
ณทนีี  

สุดท้ายนีผู้วิจัยขอขอบคุณขอบพระคุณกาํลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ จากบุคคลที
เป็นทปีรึกษา และเพือนร่วมงานเพือนร่วมชันเรียน ทุกท่านทมีีส่วนทาํให้ งานวิจัยฉบับนีประสบ
ความสาํเรจ็ด้วยดี 
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ซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล. ( ). ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัด
สตูล (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สงขลา). 
สบืค้นจาก  

เบญจวรรณ บุญคลี. ( ). ปัจจัยทมีีผลต่อพฤติกรรมการมีวินัยทางการเงินของครู:ศึกษากรณี
ครูในเขตพืนทกีารศึกษานครปฐม เขต (ปริญญานิพนธป์ริญญาดุษฎีบัณฑติ, สถาบัน
บัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์, กรุงเทพฯ). สบืค้นจาก  

มงคลชัย จาํรูญ. ( ). ปัจจัยทมีีผลต่อการตัดสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ ของ
แรงงานนอกระบบในกรุงเทพมหานคร (ปริญญานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต , มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมลคงธญับุรี, ปทุมธานี).  
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