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บทคัดย่อ
งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ ( ) เพือศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีส่งผลต่อการดํารงชีพของ
กลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ( ) เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้ เงินทีส่งผลต่อการดํารงชีพ
ของกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ แบบสอบถามในการเก็บข้ อมูล กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน
คน และได้ ตรวจสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถามโดยการวิเคราะห์ประมวลหาค่า
ครอนบาร์ ค แอลฟ่ า ซึ งได้ ค่า สัมประสิทธิแอลฟ่ าเท่ากับ .
หมายถึ งแบบสอบถามมีความ
น่าเชือถือและสามารถนําไปใช้ ได้
ผลการศึกษาพบว่า ( ) ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจํานวนสมาชิกในครอบครัวทีต้ องดูแล ส่งผล
ต่อการดํารงชีพแตกต่างกัน ( ) พฤติกรรมการใช้ เงินของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่
การจดบันทึกการรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้ จ่ายเพือการออมและการลงทุน การใช้ จ่ายค่ าใช้ จ่ายคงที
และการใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ รัฐบาลหรือหน่วยงานทีเกียวข้ อง ควรมีการรณรงค์ให้ ประชาชนมีพฤติกรรม
การใช้ จ่ายเงินทีถูกต้ องและเหมาะสม ควรมีมาตรการให้ เกิดประโยชน์ต่อพฤติกรรมการใช้ จ่ายเงิน
เพือช่วยให้ ประชาชนมีชีวิตความเป็ นอยู่ทดีี ขึน และเป็ นการป้ องกันไม่ให้ เกิดภาระหนีสิน

1.บทนํา
ปัจจุบันประเทศไทยต้ องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกตํา ซึงเป็ นผลมาจากภาวะเศรษฐกิจที
ตกตํา ไปทัวโลกทังในยุ โ รปและจี น มี ผ ลกระทบทุ ก ภาคส่ ว นของประเทศไทย ทั งภาคเกษตร
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิต และภาคบริการ ในขณะทีค่าครองชีพของประชาชนภายในประเทศมี
โดย numbeo.com
แนวโน้ มทีจะเพิ มสูงขึน จากการเปิ ดเผยดัชนีค่าครองชีพทัวโลก ปี พ.ศ.
เว็บไซต์ฐานข้ อมู ลด้ านค่ าครองชี พ ทีคํานวณจากค่าสินค้ าอุปโภคบริ โภคต่างๆ อาทิ ค่าอาหารใน
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ทีปรึกษาหลัก



ร้ านอาหาร ค่าเช่าทีพักอาศัย และกําลังซือของประชากรเมือง พบว่า กรุงเทพมหานคร ถูกจัดให้ เป็ น
เมื อ งที มี ค่ า ครองชี พ สู ง ที สุ ด เป็ นอั น ดั บ ของอาเซี ย น สํา หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยเฉลี ยรายบุ ค คลใน
กรุงเทพมหานคร ไม่รวมค่าเช่าบ้ านอยู่ที , บาทต่อเดือน ส่วนค่าใช้ จ่ายเฉลียของครอบครั วทีมี
สมาชิก คน ไม่รวมค่าเช่าบ้ าน อยู่ที , บาทต่อเดือน ซึงรายจ่ายทีเพิมขึนมากทีสุดในปี พ.ศ.
คือ หมวดอาหารมีราคาเพิมสูงขึน โดยเฉลียอยู่ทร้ี อยละ . ของค่าแรงขันตํา ซึงเป็ นค่าทีสูง
มาก เมือเทียบกับประเทศทีมีค่าครองชี พสูงอย่ างประเทศออสเตรเลี ย และสหราชอาณาจักร โดย
ประเทศดังกล่าว มีอัตราค่าใช้ จ่ายเกียวกับอาหารขันพืนฐานเฉลียเพี ยงร้ อยละ . ของค่าแรงขันตํา
แสดงให้ เห็นว่าคนไทยจ่ายเงินค่ าดํารงชีพแพงเกินกว่าค่าแรง ซึงทําให้ มีรายได้ ทได้
ี รับไม่เพียงพอต่อ
การดํารงชีพ และอาจเป็ นสาเหตุทต้ี องก่อหนี ทําให้ ตัวเลขของหนีภาคครัวเรือนสูงตามไปอีกด้ วย
พฤติกรรมการใช้ จ่ายทีส่งผลต่อการดํารงชีพของกลุ่มคนวัยทํางานในปัจจุ บัน มีพฤติกรรม
การใช้ จ่ายเงินหลายลักษณะ เช่น การใช้ จ่ายเพือการออมและการลงทุน (เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝาก
ประจํา การออมหุ้น กองทุนรวมต่างๆ เป็ นต้ น) การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายคงที (ค่าผ่อนบ้ าน/เช่าทีพักอาศัย
ค่าผ่อนรถ เป็ นต้ น) การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายผันแปร (ค่าอาหาร ค่านํา ค่าไฟ ค่า โทรศัพท์ ค่าเสือผ้ า ค่า
เดินทาง ค่ารักษาพยาบาล ค่าสันทนาการสิงบันเทิงต่างๆ เป็ นต้ น) สําหรับพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร ทีมีรูปแบบการใช้ ชีวิตเป็ นสังคมเมืองมีความเป็ นบริ โภคนิยม
ตามกระแสวัฒนธรรมตะวันตก อาจพบพฤติกรรมการใช้ จ่ายทีนิยมบริ โภคสินค้ าฟุ่ มเฟื อยเกินความ
จําเป็ น หรื อซือสิงของทีมีราคาแพงตามกระแสนิยม ทําให้ เกิดการใช้ จ่ายเงินเกินรายได้ ทีได้ รับ ขาด
วินัยในการใช้ จ่ายและเก็บออม ซึงอาจก่อให้ เกิดปัญหาหนีสิน และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
คนวั ย ทํา งานในกรุ ง เทพมหานคร ดั ง นั นผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจทีจะศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและ
พฤติกรรมการใช้ จ่ายทีส่งผลกระทบต่อการดํารงชีพของกลุ่มวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร เพือนํา
ผลการศึกษามาวิเคราะห์หาแนวทางการจัดการทางการเงินของคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานครต่อไป

2 วัตถุประสงค์การวิจยั
2.1 เพื อศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลทีส่ ง ผลต่ อ การดํา รงชี พ ของกลุ่ ม คนวั ย ทํา งานในเขต
กรุงเทพมหานคร
2.2 เพื อศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ เ งิ น ทีส่ ง ผลต่ อ การดํา รงชี พ ของกลุ่ มวั ย ทํา งานในเขต
กรุงเทพมหานคร



3.สมมติฐานงานวิจยั
3.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจํานวนสมาชิกครอบครัวทีต้ องดูแล ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่าง
กัน
3.2 พฤติกรรมการใช้ เงินของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ การจดบันทึก
การรั บจ่ าย การแบ่ งแยกค่ าใช้ จ่ายเพื อการออมและการลงทุ น การใช้ จ่ายค่ าใช้ จ่ายคงที การใช้ จ่าย
ค่าใช้ จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่างกัน

4.ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนทีเกียวข้ องต่างๆ สามารถนําผลการศึกษาพฤติกรรมการ
ใช้ เงินของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร มาใช้ เป็ นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในเมืองให้ ดีขนึ
4.2 เป็ นประโยชน์ ต่ อ การวางแผนทางการเงิ น ของกลุ่ มคนวั ย ทํ า งานในเขต
กรุงเทพมหานคร
4.3 ทําให้ กลุ่มเป้ าหมายมีวินัยในการใช้ เงินของตนเองมากขึน เพือเป็ นการป้ องกันไม่ให้ มี
การก่อหนีสิน

5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรทีใช้ ศึกษาครังนีเป็ นคนวัยทํางานทีมีอายุ 20 ปี ขึน
ไป
5.2 ขอบเขตด้ านพืนที ในเขตกรุงเทพมหานคร
5.3 ขอบเขตด้ านเวลา การศึกษาครังนี ผู้วิจัยได้ ใช้ เวลาในการเก็บข้ อมูลแบบสอบถามเป็ น
เวลา 2 เดือน ระยะเวลาตังแต่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม พ.ศ. 2563
5.4 ขอบเขตด้ านเนือหา
5.4.1 ตัวแปรอิสระ
1.ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลียต่อเดือน และ จํานวนสมาชิกในครอบครัวทีดูแล
2.พฤติก รรมการใช้ เงิน ได้ แ ก่ การจดบั น ทึก การรั บ รายจ่ า ย การแบ่ งแยก
ค่าใช้ จ่ายเพือการออมและการลงทุน การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายคงที และการใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายผันแปร



5.4.2 ตัวแปรตาม
การดํารงชีพของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 4 รูปแบบ ได้ แก่ มีเงิน
ใช้ ไม่เพียงพอ มีเงินใช้ ไม่เพียงพอและมีหนี มีเงินใช้ เพียงพอแต่ไม่มีเงินเก็บออม มีเงินใช้ เพียงพอ
และเหลือเก็บออม

6. ระเบียบวิธีวิจยั
งานวิ จั ย นี เป็ นงานวิ จั ย เชิ ง สํา รวจ ( Survey Research) ที มี รู ป แบบการวิ จั ย โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงเป็ นแบบสอบถามจํานวน ชุด แบ่งออกเป็ น ส่วนดังนี
ส่วนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ เฉลียต่อเดือน และจํานวนสมาชิกครอบครัวทีต้ องดูแล
โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเลือกคําตอบเพียงข้ อเดียว
ส่วนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการใช้ เงินของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
การจดบันทึกการรับจ่าย การออมเงินและการลงทุน การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายคงที การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายทีผัน
แปร โดยแบบสอบถามในส่วนนีจะมีคาํ ตอบให้ เลือกทังหมด ระดับ ได้ แก่ มากทีสุด มาก ปานกลาง
น้ อย และน้ อยทีสุด
ส่วนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับลั กษณะการดํารงชี พของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดย
แบบสอบถามจะมีลักษณะเลือกคําตอบเพียงข้ อเดียว

. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํ นวนรวมทังสิน
คน ส่วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง - ปี มีสถานภาพสมรส / มีคู่ครอง มีการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีอาชีพเป็ นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ ระหว่าง 15,001 – 25, บาท และส่วนใหญ่มีจาํ นวน
สมาชิกในครอบครัวทีต้ องดูแล - คน
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้เงินของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึ กษา พบว่ า ปั จจั ยทีมีอิทธิพลในพฤติกรรมการใช้ เงินของผู้ ตอบแบบสอบถาม
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมือพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทุกด้ าน ได้ แก่
ค่าใช้ จ่ายผันแปร มีค่าเฉลียมากทีสุด รองลงมาคือ การจดบันทึกการรับจ่ าย ค่าใช้ จ่ายคงที และการ
แบ่งแยกค่าใช้ จ่ายเพือการออมและการลงทุน มีค่าเฉลียตําสุด



ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะการดํารงชีพของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีเงินใช้ ไม่เพียงพอและมีหนี จํานวน 166 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 41.5 และส่วนใหญ่มีวิธกี ารแก้ ปัญหาทีดีทสุี ด คือ ลดค่าใช้ จ่ายลง จํานวน 124 คน คิดเป็ นร้ อยละ
31.0
ผลการทดสอบสมมติฐาน
ปั จจัยส่วนบุคคลของคนวัยทํา งานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจํานวนสมาชิกทีต้ องดูแล ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่างกัน” ผล
การศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของคนวั ย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจํานวนสมาชิกทีต้ องดูแล ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05
พฤติกรรมการใช้ เงินของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ การจดบันทึกการรับ
จ่าย การแบ่งแยกค่าใช้ จ่ายเพื อการออมและการลงทุน การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายคงที การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่าย
ผันแปร ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้ เงินของคนวัยทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ การจดบันทึกการรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้ จ่ายเพือการออมและการ
ลงทุน การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายคงที การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนํามาอภิปรายผลงานวิจัยได้ ดังนี
.ปัจจัยส่วนบุคคลของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจํานวนสมาชิกทีต้ องดูแล ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่างกัน ” ผล
การศึ ก ษา พบว่ า ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของคนวั ย ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ได้ แ ก่ เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจํานวนสมาชิกทีต้ องดูแล ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที . ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ วีระ พุ่มเกิด (
) ศึกษาเรือง
ค่าใช้ จ่ายของนักศึกษาสถาบันราชภัฎสวนดุสิต ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาชายมีค่าใช้ จ่ายเฉลียต่อปี
การศึ ก ษาสูงกว่ า นั ก ศึ ก ษาหญิ ง นั ก ศึ ก ษาทีมี ภูมิลํา เนาอยู่ ใ นกรุ งเทพมหานครมี ค่า ใช้ จ่ า ยสู ง กว่ า
นักศึกษาทีมีภูมิลาํ เนาอยู่ต่างจังหวัด เมือพิจารณาแยกตามกลุ่ม ชันปี คณะ อาชีพปั จจุ บันของบิดา
มารดา และรายได้ ครอบครัวพบว่า นักศึกษาทีมีค่าใช้ จ่ายเฉลียต่อปี การศึกษาสูงทีสุดของแต่ละกลุ่ ม
คือ นักศึกษาชันปี ที นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาทีบิดามีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว
นักศึกษาทีมารดามีอาชีพรั บราชการ และนักศึกษาทีครอบครั วมีรายได้ , - ,
บาทต่อ



เดือน ในขณะทีนักศึกษาทีมีค่าใช้ จ่ายเฉลียตําสุดของแต่ละกลุ่มคือ นักศึกษาชันปี ที นักศึกษาคณะ
ครุ ศาสตร์ นั กศึ กษาทีบิ ดามีอาชี พเป็ นพนั กงานของบริ ษัทเอกชน นั กศึ กษาทีมีมารดามีอาชีพเป็ น
พนั กงานรั ฐวิ สาหกิจ และนั กศึ กษาทีครอบครั วมีรายได้ , - ,
บาทต่อเดือน ผลการ
เปรียบเทียบค่าใช้ จ่ายของนักศึกษาจําแนกตามเพศ ภูมิลาํ เนา ชันปี คณะ อาชีพบิดาและมารดา และ
รายได้ ของครอบครัว พบว่า นักศึกษาทีเรียนคณะต่างกันมีค่าใช้ จ่ายเฉลีย แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทระดั
ี บ 0.05
.พฤติกรรมการใช้ เงินของคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ การจดบันทึกการ
รั บ จ่ า ย การแบ่ ง แยกค่ า ใช้ จ่ า ยเพื อการออมและการลงทุ น การใช้ จ่ า ยค่ า ใช้ จ่ า ยคงที การใช้ จ่ า ย
ค่าใช้ จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่างกัน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้ เงินของคน
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ แก่ การจดบันทึกการรับจ่าย การแบ่งแยกค่าใช้ จ่ายเพือการออม
และการลงทุน การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายคงที การใช้ จ่ายค่าใช้ จ่ายผันแปร ส่งผลต่อการดํารงชีพแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที . ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศิริวรรณ ว่องวีรวุฒิ บุณฑริก ศิริกิจจา
ขจร (
) ได้ ศึกษาทัศนคติแ ละพฤติกรรมในการจั ดการทางการเงิน ส่วนบุ คคลของนั ก ศึ กษา
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย เพือศึกษาปัจจัยที
มีผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยปั จจัยทีนํามาใช้ พิจารณาได้ แก่ เพศ การเรียนวิชาการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล การจดบันทึกรายจ่ายและการใช้ บัตรเครดิต สถิติทใช้
ี วิเคราะห์ ข้อมู ลได้ แก่ ค่าที (t-score)
และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพี ยรสัน การวิจัยครังนีใช้ นัยสําคัญทางสถิติทระดั
ี บ . พบว่า เพศ
การจดบันทึกรายจ่ายและการใช้ บัตรเครดิต มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมในการจัดการทาง
การเงินอย่างมีนัยสําคัญ ในส่วนของการเรียนวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนัน นักศึกษาทีเรียน
และไม่ เรี ยนวิชาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล มีทัศนคติและพฤติกรรมทีไม่ แตกต่ างกัน การจด
บั นทึกรายจ่ ายหรื อการทําบัญชีครั วเรื อน ถือเป็ นเครื องมือทีสําคัญในการสร้ างวิ นัยการจัดการทาง
การเงินทีมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์หลายประการ เช่น การทําให้ เกิดความระมัดระวังในการใช้
จ่ายมากขึน สามารถควบคุมค่าใช้ จ่ายและลดรายจ่ายทีไม่จาํ เป็ น ตลอดจนมีเงินออมและนําไปสู่การ
วางแผนการลงทุนในอนาคต ในส่วนของการวิเคราะห์นักศึกษาทีใช้ และไม่ใช้ บัตรเครดิตนัน พบว่าผู้ที
ใช้ บัตรเครดิตจะมีการจัดการทางการเงินทีดีกว่าผู้ทไม่
ี ใช้ บัตรเครดิต



9. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1) ควรศึ ก ษาปั จจั ย อื นที ส่ ง ผลต่ อ การดํ า รงชี พ ของกลุ่ มคนวั ย ทํ า งานในเขต
กรุงเทพมหานคร เพื อให้ ทราบถึงความต้ องการ ข้ อมูลทีได้ สามารถปรั บปรุงคุณภาพชีวิตของคนใน
พืนทีต่อไป
2) ควรมีการศึกษาปั จจัยและพฤติกรรมการใช้ เงินทีส่งผลต่อการดํารงชีพของกลุ่มคนวัย
ทํา งานในเขตกรุ ง เทพมหานครในระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย แบบอื น เพื อให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก และเพื อ ให้
ผลการวิจัย มีความครอบคลุม ชัดเจนมากขึน อาทิ การวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
กลุ่มประชากรทัวไปในกรุงเทพมหานคร เป็ นต้ น
3) สําหรับการนําผลการวิจัยไปใช้ เหมาะสําหรับสถานศึกษา และสถาบันการเงิน เพือปลูก
จิตสํานึกการจัดการทางการเงินสําหรับประชาชนทัวไป โดยเฉพาะการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจทีมี
ความผันผวนหรือการกําหนดกิจกรรมการส่งเสริมการออมเพือการดํารงชีพ

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรืองการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการใช้ เงิ นทีส่งผลต่อการดํารงชีพ
ของกลุ่มคนวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ในครังนีไม่อาจสําเร็จลุล่วงไปได้ หากปราศจากการ
ี กษา ผศ.ดร.จรัญญา ปาน
ได้ รับความช่วยเหลือจาก รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ ซึงเป็ นอาจารย์ทปรึ
เจริญ และดร.รชฏ ขําบุญ ซึงเป็ นคณะกรรมการ
ผู้วิจัยจึงขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านทีให้ คาํ แนะนําเพือปรับปรุงแก้ ไขให้ งานวิจัยนีถูกต้ อง
นอกจากนียังให้ คาํ ปรึกษาและร่ วมกันหาข้ อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาค้ นคว้ าในงานวิจัยครังนี
จนเสร็ จ สมบู ร ณ์ และขอขอบคุ ณ ผู้ ต อบแบบสอบถามทุ ก ท่ า นที สละเวลาในการกรอกข้ อมู ล
แบบสอบถามด้ วยความเต็มใจ ทําให้ การศึกษาค้ นคว้ าในครังนีเป็ นไปอย่างราบรืน สุดท้ ายนีผู้วิจัย
ขอขอบคุณครอบครัวและเพือนๆทุกท่านทีให้ การสนับสนุ น การช่วยเหลือตลอดมา คอยให้ คาํ แนะนํา
และให้ กาํ ลังใจเป็ นอย่างดี
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