
การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใชเ้งินทีส่งผลต่อการดํารงชีพ 
ของกลุ่มคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 พลอยพรหม เจิมศิลป์1 
รศ.ดร.ธนิดา จิตรน์อ้มรตัน2์ 

บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ ( ) เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทส่ีงผลต่อการดาํรงชีพของ
กลุ่มคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ( ) เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินทส่ีงผลต่อการดาํรงชีพ
ของกลุ่มวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง
จาํนวน  คน และได้ตรวจสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่า 
ครอนบาร์ค แอลฟ่า ซึงได้ค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าเท่ากับ .  หมายถึงแบบสอบถามมีความ 
น่าเชือถือและสามารถนาํไปใช้ได้ 

ผลการศึกษาพบว่า ( ) ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจาํนวนสมาชิกในครอบครัวทต้ีองดูแล ส่งผล
ต่อการดาํรงชีพแตกต่างกนั ( ) พฤติกรรมการใช้เงินของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
การจดบันทกึการรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพือการออมและการลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที 
และการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่างกนั 

ข้อเสนอแนะ รัฐบาลหรือหน่วยงานทเีกียวข้อง ควรมีการรณรงค์ให้ประชาชนมีพฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินทีถูกต้องและเหมาะสม ควรมีมาตรการให้เกิดประโยชน์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 
เพือช่วยให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ทดีีขึน และเป็นการป้องกนัไม่ให้เกดิภาระหนีสนิ 

 
1.บทนาํ 

ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกตาํ ซึงเป็นผลมาจากภาวะเศรษฐกจิที
ตกตํา ไปทัวโลกทังในยุโรปและจีน มีผลกระทบทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทั งภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคบริการ ในขณะทค่ีาครองชีพของประชาชนภายในประเทศมี
แนวโน้มทีจะเพิมสูงขึน จากการเปิดเผยดัชนีค่าครองชีพทัวโลก ปีพ.ศ.  โดย numbeo.com 

เว็บไซต์ฐานข้อมูลด้านค่าครองชีพ ทีคาํนวณจากค่าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ อาทิ ค่าอาหารใน
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2
 ทปีรึกษาหลัก 



ร้านอาหาร ค่าเช่าทพัีกอาศัย และกาํลังซือของประชากรเมือง พบว่า กรุงเทพมหานคร ถูกจัดให้เป็น
เมืองทีมีค่าครองชีพสูงทีสุด เป็นอันดับ  ของอาเซียน สําหรับค่าใช้จ่ายเฉลียรายบุคคลใน
กรุงเทพมหานคร ไม่รวมค่าเช่าบ้านอยู่ท ี ,  บาทต่อเดือน ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลียของครอบครัวทีมี
สมาชิก  คน ไม่รวมค่าเช่าบ้าน อยู่ท ี ,  บาทต่อเดือน ซึงรายจ่ายทเีพิมขึนมากทสีุดในปีพ.ศ. 

 คือ หมวดอาหารมีราคาเพิมสูงขึน โดยเฉลียอยู่ทร้ีอยละ .  ของค่าแรงขันตาํ ซึงเป็นค่าทสีูง
มาก เมือเทียบกับประเทศทีมีค่าครองชีพสูงอย่างประเทศออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร โดย
ประเทศดังกล่าว มีอัตราค่าใช้จ่ายเกียวกับอาหารขันพืนฐานเฉลียเพียงร้อยละ .  ของค่าแรงขันตาํ 
แสดงให้เหน็ว่าคนไทยจ่ายเงินค่าดาํรงชีพแพงเกินกว่าค่าแรง ซึงทาํให้มีรายได้ทไีด้รับไม่เพียงพอต่อ
การดาํรงชีพ และอาจเป็นสาเหตุทต้ีองก่อหนี ทาํให้ตัวเลขของหนีภาคครัวเรือนสงูตามไปอกีด้วย 

พฤติกรรมการใช้จ่ายทส่ีงผลต่อการดาํรงชีพของกลุ่มคนวัยทาํงานในปัจจุบัน มีพฤติกรรม
การใช้จ่ายเงินหลายลักษณะ เช่น การใช้จ่ายเพือการออมและการลงทุน (เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก
ประจาํ การออมหุ้น กองทุนรวมต่างๆ เป็นต้น) การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท ี(ค่าผ่อนบ้าน/เช่าทพัีกอาศัย 

ค่าผ่อนรถ เป็นต้น) การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายผันแปร (ค่าอาหาร ค่านาํ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท ์ค่าเสอืผ้า ค่า
เดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าสันทนาการสงิบันเทงิต่างๆ เป็นต้น) สาํหรับพฤติกรรมการดาํเนินชีวิต
ของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร ทีมีรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นสังคมเมืองมีความเป็นบริโภคนิยม
ตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก อาจพบพฤติกรรมการใช้จ่ายทนิียมบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยเกินความ
จาํเป็น หรือซือสิงของทีมีราคาแพงตามกระแสนิยม ทาํให้เกิดการใช้จ่ายเงินเกินรายได้ทีได้รับ ขาด
วินัยในการใช้จ่ายและเกบ็ออม ซึงอาจก่อให้เกิดปัญหาหนีสิน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
คนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานคร ดังนันผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการใช้จ่ายทส่ีงผลกระทบต่อการดาํรงชีพของกลุ่มวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เพือนาํ
ผลการศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการทางการเงินของคนวัยทาํงานในกรุงเทพมหานครต่อไป 

 
2 วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

2.1 เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีส่งผลต่อการดํารงชีพของกลุ่มคนวัยทาํงานในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

2.2 เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้เงินทีส่งผลต่อการดํารงชีพของกลุ่มวัยทาํงานในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 



3.สมมติฐานงานวิจยั 
3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจาํนวนสมาชิกครอบครัวทต้ีองดูแล ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่าง
กนั 

3.2 พฤติกรรมการใช้เงินของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทกึ
การรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพือการออมและการลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที การใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่างกนั 

 
4.ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั 

4.1 หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทเีกียวข้องต่างๆ สามารถนาํผลการศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้เงินของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร มาใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในเมืองให้ดีขนึ  

4.2 เ ป็นประโยช น์ ต่อการวางแผนทางการ เ งินของก ลุ่มคน วัยทํา งานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

4.3 ทาํให้กลุ่มเป้าหมายมีวินัยในการใช้เงินของตนเองมากขึน เพือเป็นการป้องกนัไม่ให้มี
การก่อหนีสนิ 

 

5. ขอบเขตการศึกษา 
 5.1 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทใีช้ศึกษาครังนีเป็นคนวัยทาํงานทมีีอายุ 20 ปีขนึ

ไป   
5.2 ขอบเขตด้านพืนท ีในเขตกรุงเทพมหานคร  
5.3 ขอบเขตด้านเวลา การศึกษาครังนี ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการเกบ็ข้อมูลแบบสอบถามเป็น

เวลา 2 เดือน ระยะเวลาตังแต่ 1 กุมภาพันธ ์– 31 มีนาคม พ.ศ. 2563  
5.4 ขอบเขตด้านเนือหา 

5.4.1 ตัวแปรอสิระ  
 1.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉลียต่อเดือน และ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวทดูีแล 

 2.พฤติกรรมการใช้เงิน ได้แก่ การจดบันทึกการรับรายจ่าย การแบ่งแยก
ค่าใช้จ่ายเพือการออมและการลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท ีและการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายผันแปร 

  



5.4.2 ตัวแปรตาม  
การดาํรงชีพของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 4 รูปแบบ ได้แก่ มีเงิน

ใช้ไม่เพียงพอ มีเงินใช้ไม่เพียงพอและมีหนี มีเงินใช้เพียงพอแต่ไม่มีเงินเกบ็ออม มีเงินใช้เพียงพอ
และเหลือเกบ็ออม 

 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั  
งานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey Research) ทีมี รูปแบบการวิ จัยโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงเป็นแบบสอบถามจาํนวน  ชุด แบ่งออกเป็น  ส่วนดังนี 

ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน และจาํนวนสมาชิกครอบครัวทต้ีองดูแล 
โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเลือกคาํตอบเพียงข้อเดียว  

ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการใช้เงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
การจดบันทกึการรับจ่าย การออมเงินและการลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท ีการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทผัีน
แปร โดยแบบสอบถามในส่วนนีจะมีคาํตอบให้เลือกทงัหมด  ระดับ ได้แก่ มากทสีดุ มาก ปานกลาง 
น้อย และน้อยทสีดุ  

ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับลักษณะการดาํรงชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามจะมีลักษณะเลือกคาํตอบเพียงข้อเดียว  

 

. ผลการศึกษา 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํนวนรวมทงัสนิ  คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  -  ปี มีสถานภาพสมรส / มีคู่ครอง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 15,001 – 25,  บาท และส่วนใหญ่มีจาํนวน
สมาชิกในครอบครัวทต้ีองดูแล -  คน 

ผลการวิเคราะหพ์ฤติกรรมการใชเ้งินของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลในพฤติกรรมการใช้เงินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายผันแปร มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ การจดบันทึกการรับจ่าย ค่าใช้จ่ายคงที และการ
แบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพือการออมและการลงทุน มีค่าเฉลียตาํสดุ 

 



ผลการวิเคราะหล์กัษณะการดํารงชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีเงินใช้ไม่เพียงพอและมีหนี จาํนวน 166 คน คิดเป็นร้อย

ละ 41.5 และส่วนใหญ่มีวิธกีารแก้ปัญหาทดีีทสีุด คือ ลดค่าใช้จ่ายลง จาํนวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.0 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจาํนวนสมาชิกทต้ีองดูแล ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่างกัน” ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจาํนวนสมาชิกทต้ีองดูแล ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่าง
กนั อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05 

พฤติกรรมการใช้เงินของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทกึการรับ
จ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพือการออมและการลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท ีการใช้จ่ายค่าใช้จ่าย
ผันแปร ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้เงินของคนวัยทาํงาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทกึการรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพือการออมและการ
ลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท ีการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติท ี0.05  
 
8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาํมาอภิปรายผลงานวิจัยได้ดังนี  
.ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจาํนวนสมาชิกทต้ีองดูแล ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่างกัน” ผล
การศึกษา พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจาํนวนสมาชิกทต้ีองดูแล ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วีระ พุ่มเกิด ( ) ศึกษาเรือง 
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชายมีค่าใช้จ่ายเฉลียต่อปี
การศึกษาสูงกว่านักศึกษาหญิง นักศึกษาทีมีภูมิลําเนาอยู่ในกรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
นักศึกษาทีมีภูมิลาํเนาอยู่ต่างจังหวัด เมือพิจารณาแยกตามกลุ่ม ชันปี คณะ อาชีพปัจจุบันของบิดา 
มารดา และรายได้ครอบครัวพบว่า นักศึกษาทมีีค่าใช้จ่ายเฉลียต่อปีการศึกษาสูงทีสุดของแต่ละกลุ่ม 
คือ นักศึกษาชันปีท ี  นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาทบิีดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 
นักศึกษาทีมารดามีอาชีพรับราชการ และนักศึกษาทีครอบครัวมีรายได้ , - ,  บาทต่อ



เดือน ในขณะทนัีกศึกษาทมีีค่าใช้จ่ายเฉลียตาํสุดของแต่ละกลุ่มคือ นักศึกษาชันปีท ี  นักศึกษาคณะ
ครุศาสตร์ นักศึกษาทีบิดามีอาชีพเป็นพนักงานของบริษัทเอกชน นักศึกษาทีมีมารดามีอาชีพเป็น
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และนักศึกษาทีครอบครัวมีรายได้ , - ,  บาทต่อเดือน ผลการ
เปรียบเทยีบค่าใช้จ่ายของนักศึกษาจาํแนกตามเพศ ภมูิลาํเนา ชันปี คณะ อาชีพบิดาและมารดา และ
รายได้ของครอบครัว พบว่า นักศึกษาทเีรียนคณะต่างกนัมีค่าใช้จ่ายเฉลีย แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญ
ทางสถิติทรีะดับ 0.05 

.พฤติกรรมการใช้เงินของคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทกึการ
รับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพือการออมและการลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงที การใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้เงินของคน
วัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ การจดบันทกึการรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้จ่ายเพือการออม
และการลงทุน การใช้จ่ายค่าใช้จ่ายคงท ีการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการดาํรงชีพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติท ี .  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ บุณฑริก ศิริกิจจา
ขจร ( ) ได้ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพือศึกษาปัจจัยที
มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยปัจจัยทนีาํมาใช้ พิจารณาได้แก่ เพศ การเรียนวิชาการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล การจดบันทึกรายจ่ายและการใช้บัตรเครดิต สถิติทใีช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าที (t-score) 

และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียรสัน การวิจัยครังนีใช้นัยสาํคัญทางสถิติทรีะดับ .  พบว่า เพศ 
การจดบันทึกรายจ่ายและการใช้บัตรเครดิต มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทาง
การเงินอย่างมีนัยสาํคัญ ในส่วนของการเรียนวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนัน นักศึกษาทเีรียน
และไม่เรียนวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีทัศนคติและพฤติกรรมทีไม่แตกต่างกัน การจด
บันทึกรายจ่ายหรือการทาํบัญชีครัวเรือน ถือเป็นเครืองมือทีสาํคัญในการสร้างวินัยการจัดการทาง
การเงินทมีีประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์หลายประการ เช่น การทาํให้เกดิความระมัดระวังในการใช้
จ่ายมากขึน สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและลดรายจ่ายทไีม่จาํเป็น ตลอดจนมีเงินออมและนาํไปสู่การ
วางแผนการลงทุนในอนาคต ในส่วนของการวิเคราะห์นักศึกษาทใีช้และไม่ใช้บัตรเครดิตนัน พบว่าผู้ที
ใช้บัตรเครดิตจะมีการจัดการทางการเงินทดีีกว่าผู้ทไีม่ใช้บัตรเครดิต  
 
 
 



9. ขอ้เสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป 

1)  ควรศึกษาปัจ จัยอืนที ส่ งผลต่อการดําร ง ชีพของก ลุ่มคน วัยทํา งานใน เขต
กรุงเทพมหานคร เพือให้ทราบถึงความต้องการ ข้อมูลทีได้สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนใน
พืนทต่ีอไป  

2) ควรมีการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมการใช้เงินทส่ีงผลต่อการดาํรงชีพของกลุ่มคนวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครในระเบียบวิธีวิจัยแบบอืน เพือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก และเพือ ให้
ผลการวิจัย มีความครอบคลุม ชัดเจนมากขึน อาท ิการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
กลุ่มประชากรทวัไปในกรุงเทพมหานคร เป็นต้น 

3) สาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้เหมาะสาํหรับสถานศึกษา และสถาบันการเงิน เพือปลูก
จิตสาํนึกการจัดการทางการเงินสาํหรับประชาชนทัวไป โดยเฉพาะการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจทมีี
ความผันผวนหรือการกาํหนดกจิกรรมการส่งเสริมการออมเพือการดาํรงชีพ 

 

10. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรืองการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้เงินทีส่งผลต่อการดาํรงชีพ

ของกลุ่มคนวัยทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในครังนีไม่อาจสาํเร็จลุล่วงไปได้ หากปราศจากการ
ได้รับความช่วยเหลือจาก รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ซึงเป็นอาจารย์ทปีรึกษา ผศ.ดร.จรัญญา ปาน
เจริญ และดร.รชฏ ขาํบุญ ซึงเป็นคณะกรรมการ 

ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทีให้คาํแนะนาํเพือปรับปรุงแก้ไขให้งานวิจัยนีถูกต้อง 
นอกจากนียังให้คาํปรึกษาและร่วมกันหาข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในงานวิจัยครังนี
จนเสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีสละเวลาในการกรอกข้อมูล
แบบสอบถามด้วยความเตม็ใจ ทาํให้การศึกษาค้นคว้าในครังนีเป็นไปอย่างราบรืน สุดท้ายนีผู้วิจัย
ขอขอบคุณครอบครัวและเพือนๆทุกท่านทใีห้การสนับสนุน การช่วยเหลือตลอดมา คอยให้คาํแนะนาํ
และให้กาํลังใจเป็นอย่างดี 
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