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บทคดัย่อ 
 

จากการศกึษาเรื่องปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิของประชาชนกรุงเทพมหานคร
จ านวน 400 คนโดยมเีพศชาย จ านวน 157 คน เพศหญิง 223 คน และเพศทางเลอืก 20 คน 
ร้อยละ 39.75 ประกอบอาชพีพนักงานเอกชนรองลงมาคือนักเรียนนักศกึษาจ านวนร้อยละ 
27.25 เป็นขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิจ านวนร้อยละ 17.25 และอื่นๆ ระดบัการศกึษาของ
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ทีร่อ้ยละ 76 อยู่ในระดบัปรญิญาตร ีมจี านวนสมาชกิครอบครวัเฉลีย่ 4 
คน และมรีายไดเ้ฉลีย่ 22531.03 บาทต่อเดอืน มเีงนิออมเฉลีย่ 4,878.025 บาท  

วตัถุประสงค์ของการวจิยัครัง้นี้คอื 1.เพื่อศกึษาหาปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิ
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อน าผลศกึษาที่ได้มาใช้เพื่อก าหนดนโยบายในการ
สนับสนุนการออมเงินของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และให้ค าแนะน าในการหลีกเลี่ยง
อุปสรรคดา้นการออม       

จากการศึกษาพบว่าเมื่อศึกษาด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเงินของประชาชนใน
กรุงเทพนัน้พบวา่ปัจจยัทีส่่งผลต่อการออมเงนิประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการบรโิภคเพื่อความสุข
ส่วนตวั ปัจจยัดา้นค่าใชจ้่ายเพื่อการเดนิทางในชวีติประจ าวนั ปัจจยัดา้นการใชจ้่ายเพื่อสุขภาพ
และปัจจยัด้านการช าระหนี้ อย่างมีนัยส าคญั จากผลการศกึษาดงักล่าวพบว่ารายจ่ายด้าน
สุขภาพเช่น ซื้อหน้ากากอนามยั เจลล้างมอื กเ็พิม่ภาระในการบริโภคเพิม่ขึน้ ไปจนถงึภาระ
หนี้สินที่สร้างภาระท าให้ออมเงินได้ลดลงเช่นกนัและจากการศึกษาก็พบว่า การใช้ชีวติใน
กรุงเทพซึ่งค่าโดยสารรถประจ าทางกเ็ป็นปัจจยัหลกัในการเดนิทางไปท างานหรือเหตุผลอื่นและ



จ 

สุดท้ายปัจจยัด้านการบรโิภคเพื่อความสุขส่วนตวั ซึ่งเป็นการบรโิภคที่ข ึน้กบัรสนิยมของแต่ละ
บุคคลกล็้วนมผีลต่อการออมของกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้ อย่างมนีัยส าคญัที่ระดบั 0.05 
ทัง้สิน้  
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บทท่ี 1 

บทน า 

 
1.1  ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ประเทศไทยนับตัง้แต่ปี 2557 เป็นต้นมาอตัราการออมต่อรายได้ครวัเรอืนลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ทีม่า : Economic Intelligence Center1 ซึ่งเป็นการสะทอ้นปัญหาที่ก าลงัจะเกดิขึน้ไม่ว่า
จะจ านวนของผูสู้งอายุหลงัวยัเกษยีณทีก่ าลงัเพิม่จะท าใหบุ้คคลเหล่านี้ไม่มเีงนิใชห้ลงัวยัเกษยีณ 
ปัจจยัในชวีติประจ าวนัอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลใหป้ระชาชนในกรุงเทพนัน้ที่เป็นสงัคมใจกลางเมอืงทีม่ี
ค่าครองชพีที่ค่อนขา้งสูง จากการส ารวจล่าสุดในปี 2562 อยู่อนัดบัที่ 40 ของโลก ที่มมีูลค่าถงึ 
33,126 บาทต่อเดอืน จากการส ารวจอตัราค่าครองชพีประจ าปีครัง้ที ่25 (2019 Cost of Living) 
โดยเมอรเ์ซอร2์  อกีทัง้ปัจจุบนัในเป็นชว่งในยุคโลกาภวิตัน์ ท าใหส้ภาพเศรษฐกจิมคีวามผนัผวน
มาก ทัง้ด้านราคาน ้ามนั อตัราแลกเปลี่ยน อตัราดอกเบี้ย ซึ่งล้วนส่งผลต่อระดบัการบรโิภคและ
การออมดว้ยกนัทัง้สิน้  

 

 
 

ภาพที ่1 สดัส่วนการออมเงนิของครวัเรอืนไทย 2562 
ทีม่า : Economic Intelligence Center 

 
จากภาพจะพบว่าการออมของคนไทยมอีตัราทีล่ดลงอย่างเหน็ไดช้ดั ซึ่งเกดิจากหลาย

ปัจจยัเช่น ครวัเรือนไทยมรีายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 26,371 บาทต่อเดือน ต่อครวัเรอืน ลดลง -2.1% 



2 

จากปี 2560 ที่ 26,946 บาทต่อเดือนต่อครวัเรอืน เป็นครัง้แรกในรอบ 10 ปี เนื่องจากรายได้
ครวัเรอืนมกีารเพิม่ขึน้ตลอด รายได้ครวัเรอืนลดลงทัง้ในส่วนของลูกจา้งและการประกอบธุรกจิ 
รายไดจ้ากครวัเรอืนจาก 22,237 บาทต่อครวัเรอืน ในปี 2560 เหลอื 21,879 ในชว่งครึง่แรกของ
ปี 2562 ลดลง -1.6% รายไดล้ดลงน่าจะมาจาก คนท างานและจ านวนท างานต่อชัว่โมงเฉลีย่ต่อ
คนลดลง (ข้อมูลจาก Economic Intelligence Center) ซึ่งยงัไม่รวมกบัสถานการณ์อื่นๆ เช่น 
การแพร่ระบาดของไวรสัทีก่ าลงัเกดิขึน้ในปัจจุบนัท าใหผู้ค้นออกมาใชจ้่ายเพื่อการบรโิภคมากยิง่ขึน้ 
ในการกกัตุนอาหาร หรอืใชจ้่ายในการซื้อหน้ากากอนามยั แอลกอฮอลล์า้งมอื ซึ่งมรีาคาทีสู่งกว่า 
เดมิเนื่องจากความตอ้งการทีสู่งมากขึน้ท าใหต้อ้งรบัภาระในดา้นนี้มากยิง่ขึน้จงึท าใหก้ารออมเงนิ
หรอืเกบ็เงนินัน้เป็นไปไดย้ากและจากการส ารวจทีผ่า่นๆ มาจะพบวา่คนไทยมกัจะน าเงนิไปออม
กบัธนาคารพาณชิยม์ากทีสุ่ดมาโดยตลอด และพฤตกิรรมดา้นการบรโิภค เชน่การพนนั ซื้อหวย 
ค่าเดนิทางไปท างานในแต่ละวนั ค่าใชจ้่ายส่วนตวัและอื่นๆ ซึ่งต่างกส็ามารถเป็นไดท้ัง้ค่าใชจ้่าย
ที่จ าเป็นและฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิไปใชใ้นอนาคต ดงันัน้วจิยัเล่มนี้จงึท ามา
เพื่อส ารวจและวเิคราะหพ์ฤตกิรรมทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิของคนกรุงเทพมหานคร 
 
1.2 วตัถปุระสงค ์
 

1. เพื่อศกึษาหาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการออมเงนิของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อน าผลศกึษาที่ได้มาใช้เพื่อก าหนดนโยบายในการสนับสนุนการออมเงนิของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

กลุ่มประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตพื้นทีก่รุงเทพมหานคร โดยก าหนดช่วงเวลาในการศกึษา
ตัง้แต่ มกราคม-มนีาคม 2563 
 
1.4  แหล่งท่ีมาของข้อมูล 
 

1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) จากการรวบรวมดว้ยแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์
จากการส่งแบบสอบถามผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น Facebook, Line, Instagram 
และทางเกมออนไลน์ ผา่น Google form และการถามตอบแบบซึ่งหน้า ในการเป็นสื่อกลางเพื่อ
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รวบรวมขอ้มูลโดยหลงัจากทีไ่ด้ขอ้มูลมาแล้วผูว้จิยักต็รวจสอบความถูกต้องและความครบถว้น
ของการกรอกขอ้มูลแบบสอบถาม เพื่อน าไปวเิคราะหท์างสถติติ่อไป 

2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) จากบทความ วทิยานิพนธ ์งานวจิยั เผยแพร่โดย
แหล่งขอ้มูลและหน่วยงานต่างๆ เชน่ ธนาคารแห่งประเทศไทย Economic Intelligence Center 
ส านกังานสถติแิห่งชาตกิระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เป็นตน้ 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
 

1. ศกึษาแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการบรโิภคและการออม 
ผา่นบทความวจิยั วทิยานิพนธ ์ฯลฯ 

2. ศกึษารวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลและหน่วยงานต่างๆ เชน่ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย Economic Intelligence Center เป็นตน้ 

3. รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครผา่นแบบสอบถามดว้ยชอ่ง
ทางการสื่อสารต่างๆ การสอบถามซึ่งหน้า 

ในด้านการวเิคราะห์ขอ้มูลนัน้ ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลทัง้หมดที่ได้มาวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม 
Stata ในการประมวลผล ซึ่งจะน ามาแบ่งการวเิคราะหอ์อกมาไดเ้ป็น 2 แบบดงันี้ 

4. วเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา 
4.1 ใชเ้พื่อวเิคราะหข์อ้มูลดา้นประชากรศาสตร์และด้านปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคการ

ออมแลว้น ามาเสนอการอธบิายดว้ยรูปแบบของค่ารอ้ยละ (Percentage)  
5. วเิคราะหด์ว้ย สถติเิชงิอนุมาน 

5.1 ผูว้จิยัจะใชก้ารวเิคราะห ์Logit Model และ แปลผลดว้ยการวเิคราะห ์Margin 
effect เพื่ออธิบายความหมายและความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ซึ่งเป็น
แบบจ าลองส าหรบัหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม ซึ่งตวัแปรตามจะมคี่า
เพียง 2 ค่าคือ 0 และ 1 นัน่คือ ไม่ออมเงิน = 0 และออมเงิน = 1 หรือเรียกว่าตวัแปรตามมี
ลกัษณะเป็นขอ้มูลเชงิคุณภาพ ซึ่งแบบจ าลองนี้จะมคีุณสมบตัทิีส่ าคญัทีด่กีวา่แบบจ าลองเชงิเสน้ 
(Linear Regression) คอืสามารถประมาณค่าความน่าจะเป็นของตวัแปรตามใหอ้ยู่ภายในชว่ง 0 
ถงึ 1 ได้ และการที่จะแปลความหมายของ Logit Model ออกมาได้นัน้จะต้องแปลผลด้วยการ
วเิคราะห ์Margin effect  

5.2 วเิคราะห์ Sensitivities เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบจ าลองด้วยการ
พยากรณ์ ROC (Receiver Operating Characteristic) ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถน ามาใช้เพื่อ
เลอืกจุดตดัทีเ่หมาะสมได ้เป็นกราฟทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง true positive rate (Sensitivity) 
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กบั false positive rate (-Specificity) โดยการแปรค่าจุดตดั (cut – off point) ที่ใชต้่างๆ กนั ซึ่ง
หากกราฟเขา้ชดิมุมซ้ายบนมากเท่าใดเป็นการแสดงถงึพืน้ทีใ่ตโ้คง้มปีรมิาณเพิม่ขึน้ ซึ่งแสดงถงึ
ประสทิธภิาพทีสู่งขึน้เชน่กนั ดงัภาพที ่12 
 
1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 

เพื่อให้ทราบถงึปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิและศกึษาผลกระทบที่เกดิขึน้จาก
ปัจจยัด้านต่าง ๆ  ที่เกดิขึน้  อกีทัง้ยงัสามารถน าผลจากการศกึษาทีไ่ด้ไปใชส้ าหรบัการก าหนด
นโยบายเพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการออมหรอืหลกีเลีย่งต่ออุปสรรคการออมเงนิ เพื่อกระตุน้การออม
ใหเ้พิม่ขึน้เพยีงพอส าหรบัการใชจ้่ายภายในอนาคตได้ 
 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศกึษาปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิของคนกรุงเทพมหานครมีแนวคดิทฤษฎี

และงานวจิยัที่มกีารศกึษาในอดตีที่เกี่ยวขอ้งแบ่งเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง การทบทวน
ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วในการศกึษา ส่วนทีส่อง การทบทวนงานวจิยัทีผ่า่นมาเกีย่วกบัพฤตกิรรม
การบรโิภคการออมและอุปสรรคการออม ดงันี้ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 การทบทวนแนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งในการศกึษาปัจจยัที่ส่งเสรมิการท างานต่อ
หลงัวยัเกษียณสามารถจ าแนกแนวคดิและทฤษฎีที่เกีย่วขอ้ง ได้แก่ ทฤษฎีการออม ทฤษฎวีฏั
จกัรชวีติ โดยมรีายละเอยีดของละแนวคดิดงันี้ 

ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
การออม คอื การน ารายไดส้่วนทีเ่หลอืจากการใชจ้่ายเพื่อบรโิภคมาเกบ็ออม (Keynes) 

ซึ่งในทศันะของเคนส์นัน้ การออม หมายถงึ ส่วนที่ไม่ได้จบัจ่ายใชส้อยไป ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ 
หรอืส่วนออมคอืส่วนเหลอืของรายได้ ซึ่งเขยีนความสมัพนัธ์ระหว่างรายได้ทีจ่บัจ่ายใชส้อยได้
จรงิ ค่าใชจ้่ายและปรมิาณการออมได ้ดงันี้ (ส านกังานเศรษฐกจิการคลงั, 2557) 

 
Y   =   S + C 

 
โดยที ่ Y คอื รายไดท้ีส่ามารถจบัจ่ายใชส้อยไดจ้รงิ 

  C คอื ค่าใชจ้่ายเพื่อการบรโิภค 
  S คอื ปรมิาณเงนิออม 
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ภาพที ่2 Life cycle of hypothesis 

 
ทฤษฎวีฏัจกัรชวีติ (Life cycle of hypothesis) 
ทฤษฎสีมมตฐิานวฏัจกัรชวีติไดร้บัการพฒันาโดย Franco Modigliani ในปี 1957 ระบุว่า

บุคคลพยายามทีจ่ะบรโิภคไปเรื่อยๆ ตลอดชว่งเวลาของชวีติ จะยมืหรอืก่อหนี้ในเวลาทีม่รีายได้
ต ่าและออมเงินในช่วงที่มีรายได้สูง จากกราฟจะแสดงถึงช่วงการออมตัง้แต่อายุ 20 – 65 ปี  
มกีารแบ่งผูบ้รโิภคออกเป็น 2 กลุ่มคอืกลุ่มตามระดบัรายไดโ้ดยทีว่ยัเยาวแ์ละสูงอายุมกีารออม
เป็นลบ และวยักลางคนทีม่รีายไดสู้งการออมเป็นบวก ซึ่งทฤษฎกี าหนดวา่การบรโิภคจะขึน้อยู่กบั  
 

C =
𝑊+𝑅𝑌

𝑇
   

 

โดยที ่ C คอื การบรโิภค,  
W คอื ความมัง่คัง่, 
R คอื จ านวนปีทีท่ างาน,  
Y คอื รายได ้ 
T คอื จ านวนปีทีเ่หลอืของชวีติ 

ทีม่า: https://www.economicshelp.org/blog/27080/concepts/life-cycle-hypothesis/ 
 
2.2  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

ธนันธร มหาพรประจกัษ์ (2563) ฝ่ายนโยบายการเงนิ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2563 
เผยว่า “ขอ้มูลจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน ณ ปี 2562 ของส านักงาน
สถติแิห่งชาต ิพบวา่จากจ านวนครวัเรอืนไทยกวา่ 22 ลา้นครวัเรอืน มคีรวัเรอืนทีม่กีารออมร้อยละ 

https://www.economicshelp.org/blog/27080/concepts/life-cycle-hypothesis/
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72. 2 เพิ่มขึ้นจากการส ารวจในปี 2560 ที่มีเพียงร้อยละ 71.6 ซึ่งชี้ว่าคนไทยสามารถเข้าถึง
บริการเงินฝากของสถาบันการเงินได้เป็นเทียบเท่ากบัประเทศพฒันาแล้วและสดัส่วนของ
ครวัเรอืนไทยทีม่บีญัชเีงนิฝากกบัสถาบนัการเงนิเพิม่สูงขึน้ทุกปี ทัง้นี้ แมส้ดัส่วนของครวัเรอืนที่
มีการเก็บออมเพิ่มขึน้ แต่หากพิจารณาสดัส่วนการออมต่อรายได้ของครวัเรือนไทยนัน้ไม่ได้
เพิม่ขึน้ตามโดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 22 ในปี 2560 และปี 2562ซึ่งอาจมสีาเหตุจากหลายปัจจยั 
เช่น ปัญหาค่าครองชีพสูง หรืออาชีพที่ย ังไม่มัน่คงพอที่จะวางแผนการออม และภาวะหนี้
ครวัเรอืนทีอ่ยู่ในระดบัสูงซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลต่อการออมของครวัเรอืน” 

ดาราภรณ์ โคสิริวฒัน์(2558) ศกึษาเรื่อง การศกึษาพฤตกิรรมและรูปแบบการออมของ
ขา้ราชการกองทพัอากาศ พบว่าปัจจยัส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นนายทหารชัน้ประทวนระดบัชัน้
ยศระหว่าง พ.อ.ต. ถึง พอ.อ. มากที่สุด ซึ่งมอีายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี มีสถานภาพสมรสแล้ว 
ระดบัการศกึษาสูงสุดคอืระดบัปรญิญาตรมีจี านวนสมาชกิทีอ่ยู่ในความดูแล  1 ถงึ 2 คน รายได้
รวมกนัต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 10,000 ถงึ 20,000 บาทต่อเดอืนมเีพยีงส่วนน้อยที่มรีายไดม้ากกวา่ 
40,000 บาทขึ้นไปค่าใช้จ่ายครอบครัวรวมกนัต่อเดือนในระดับใกล้เคียงกบัรายได้รวมคือ
ระหว่าง10,000 ถึง 20,000 บาทต่อเดือน มีหนี้สินและส่วนใหญ่มีเงินออมต่อเดือนน้อยกว่า 
5,000 บาทถงึรอ้ยละ 65.25 ส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการออมเพื่อใชจ้่ายยามฉุกเฉิน นิยมออมดว้ย
เงนิฝากบญัชรีองลงมาคอืเงนิสด การออมในประเภทอื่นๆ ยงัได้รบัความนิยมจ านวนน้อย จาก
การศกึษยงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการออมที่ปัจจยัด้าน
ปริมาณรายจ่ายและรายได้ และรองลงมาคือปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัอัตราผลตอบแทนเงินฝาก 
สุดท้ายคอืปัจจยัทีส่่งเสรมิการออมและการช่วยลดหย่อนภาษีซึ่งมอีทิธพิลต่อกลุ่มตวัอย่างน้อย
ทีสุ่ด 

ไกรวิชญ์ ประชุมพนัธ์(2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ผูบ้รโิภคเพื่อใชจ้่ายในอนคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิอายุ 1 ปีขึน้ไป รองลงมามอีายุ 31 – 40 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตรรีองลงมาคอืต ่ากวา่
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน รองลงมา เป็นเจ้าของกิจการ มีสถานภาพโสด 
รองลงมาคอืสมรสแล้ว มสีมาชกิในครอบครวัจ านวน 3 - 4 คน รองลงมาคอื 1 - 2 คน ซึ่งกลุ่ม
ตวัอย่างไดใ้หค้วามส าคญัต่อปัจจยัทีม่ผีลต่อการออมของผูบ้รโิภคในทุกดา้นอยู่ระดบัมาก ไดแ้ก่ 
ดา้นการโฆษณาและสิง่จูงใจมากทีสุ่ด รองลงมาดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ้่าย ดา้นจ านวนสาขาของ
สถาบนัการเงิน ด้านโอกาสในการลงทุน และน้อยที่สุดคือ ด้านอตัราดอกเบี้ย ทัง้นี้ เป็นผล
เนื่องมาจาก การโฆษณาและสิง่จูงใจมคีวามส าคญัในอนัดบัแรกสุด เพราะว่าประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครไดร้บัขา่วสารผ่านโฆษณาประชาสมัพนัธ์ต่างๆ ของบรษิทัและสถาบนัการเงนิ 
ในด้านการออมของผูบ้รโิภค พบว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการออมเงนิเพื่อตอ้งการดอกเบีย้ 
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เกง็ก าไร รองลงมา มกีารออมเงนิเพื่อการประกอบอาชพีเพื่อยามฉุกเฉนิ เจบ็ป่วย ชราภาพ เพื่อ
การศกึษาของตนเองและคนในอุปการะ และสุดทา้ยคอืการออเงนิเพื่อซื้ออสงัหารมิทรพัย ์และมี
รูปแบบการออมเพื่อใชจ้่ายในอนาคตไดแ้ก่ เงนิสด การซื้อประกนัชวีติและเงนิฝากธนาคาร 
 



บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินงาน 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษา 
 

ประชากรทีอ่าศยัอยู่ภายในกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน 
  
3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. การวจิยัครัง้นี้เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการรวบรวมด้วย
แบบสอบถามผ่านทางออนไลน์จากการส่งแบบสอบถามผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ เชน่ 
Facebook, Line, Instagram และทางเกมออนไลน์ ผา่น Google form และการถามตอบแบบซึ่ง
หน้า แบบสอบถามเครื่องมือที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้นัน้ เป็นการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกบั
ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิของคนกรุงเทพมหานคร โดยมขี ัน้ตอนการสรา้งแบบสอบถาม
ดงัต่อไปนี้ 

1.1 ศกึษารายละเอยีดจากเอกสาร หนังสอื บทความทางอนิเตอรเ์น็ต สารนิพนธ์
และผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออมเงนิ 

1.2 สร้างแบบสอบถามตวัอย่าง (Pre Questionnaire) ทดสอบกบักลุ่มประชากร
ทางออนไลน์และภาคสนามจ านวน 30 ตวัอย่างแลว้จงึน ามาปรบัปรุงเพื่อสร้างแบบสอบถามตวั
จรงิ 

1.3 น าผลจากการ Pre Questionnaire น าเสนอแก่อาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน า
ขอ้คดิเหน็ทีไ่ดแ้ละเพิม่เตมิเนื้อหาในการออกแบบ แบบสอบถามเพื่อใชส้ าหรบัในการวจิยั 

1.4 ปรบัปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม 
2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) จากบทความ วทิยานิพนธ ์งานวจิยั เผยแพร่โดย

แหล่งขอ้มูลและหน่วยงานต่างๆ เชน่ ธนาคารแห่งประเทศไทย Economic Intelligence Center 
ส านกังานสถติแิห่งชาตกิระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม เป็นตน้ 

 

 



10 

3.3 การวิเคราะหข้์อมูล 
 

ท าการวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป Stata โดยการน าข้อมูลจาก
แบบสอบถามที่ได้มาวเิคราะห์ข้อมูลเชงิพรรณนา (Descriptive Method) เพื่อท าการอธิบาย
ผลสรุปทีไ่ดจ้ากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งสามารถวเิคราะหแ์บบสอบถามไดด้งันี้ 

แบบสอบถามส่วนที่  1 ขอ้มูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง ลกัษณะของ
ค าถามจะเป็นค าถามแบบค าตอบหลายตวัเลอืก(Multiple Choice) จ านวน 8 ขอ้ โดยใชว้ธิกีาร
วเิคราะหห์าค่าความถี ่(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกบัปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงินของคน
กรุงเทพมหานครในรูปแบบ Likert scale 5 ระดบั มากที่สุด มาก ไม่ค่อยมีผล ไม่มีผล ไม่มี
พฤติกรรมดังกล่าว ในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลนัน้ วิเคราะห์ด้วยโปรแกรม Stata ในการ
ประมวลผล 
 
3.4 สถิติท่ีใช้ในการศึกษา 
 

วเิคราะห์ด้วยสถิติเชงิพรรณนา ใช้เพื่อวเิคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และด้าน
ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคการออมแลว้น ามาเสนอการอธบิายดว้ยรูปแบบของคา่รอ้ยละ (Percentage)  

วเิคราะห์ด้วย สถิติเชงิอนุมาน  Logit Model และ แปลผลด้วยการวเิคราะห์ Margin 
effect เพื่ออธิบายความหมายและความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม ซึ่งเป็น
แบบจ าลองส าหรบัหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม ซึ่งตวัแปรตามจะมคี่า
เพียง 2 ค่าคือ 0 และ 1 นัน่คือ ไม่ออมเงิน = 0 และออมเงิน = 1 หรือเรียกว่าตวัแปรตามมี
ลกัษณะเป็นขอ้มูลเชงิคุณภาพ ซึ่งแบบจ าลองนี้จะมคีุณสมบตัทิีส่ าคญัทีด่กีวา่แบบจ าลองเชงิเสน้ 
(Linear Regression) คอืสามารถประมาณค่าความน่าจะเป็นของตวัแปรตามใหอ้ยู่ภายในชว่ง 0 
ถงึ 1 ได้ และการที่จะแปลความหมายของ Logit Model ออกมาได้นัน้จะต้องแปลผลด้วยการ
วเิคราะห ์Margin effect  

วเิคราะห์ Sensitivities เพื่อทดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบจ าลองด้วยการพยากรณ์ 
ROC (Receiver Operating Characteristic) ซึ่งเป็นวธิกีารที่สามารถน ามาใชเ้พื่อเลอืกจุดตดัที่
เหมาะสมได้ เป็นกราฟที่แสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง true positive rate (Sensitivity) กบั false 
positive rate (-Specificity) โดยการแปรค่าจุดตดั (cut – off point) ทีใ่ชต้่างๆ กนั ซึ่งหากกราฟ
เข้าชิดมุมซ้ายบนมากเท่าใดเป็นการแสดงถึงพื้นที่ใต้โค้งมีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงถึง
ประสทิธภิาพทีสู่งขึน้เชน่กนั 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
การศกึษาปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิของคนกรุงเทพมหานคร โดยใชข้อ้มูล

ปฐมภูมจิากการเกบ็ตวัอย่างจ านวน 400 ตวัอย่างเป็นตวัแปรเชงิคุณภาพและปรมิาณ และน า
ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามวเิคราะห์เชงิพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยมขี ัน้ตอน
การวเิคราะหแ์ละน าเสนอผลการศกึษา ดงันี้ 

4.1 ขอ้มูลดา้นประชากรศาสตร์ 
4.2 ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิ 

 
4.1 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร ์
 
 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษา อาชพี จ านวนสมาชกิในครอบครวั รายได้ต่อเดือน ช่องทางการออมเงิน แสดง
ค าอธบิายตวัแปรและค าคาดการณ์ของตวัแปรอสิระทีม่ตี่อตวัแปรตาม และระบุประเภทของตวั
แปร ดงัตารางที ่1 จากนัน้จงึท าการวเิคราะห์ขอ้มูลด้วยวธิกีารแจกแจงค่าความถี่และค่ารอ้ยละ
ของกลุ่มตวัอย่างทีเ่กบ็ขอ้มูลมาดงัภาพที ่3 ถงึ ภาพที ่8 
 
ตารางท่ี 1 ตวัแปรดา้นประชากรศาสตรแ์ละค าคาดการณ์ต่อการตดัสนิใจการออม 

 
ตวัแปรอิสระ 

 
ค าอธิบายตวัแปร 

 
ค าคาดการณ์ผลกระทบต่อการออม 

 

 
ประเภท 

AGE อายุ อายุเพิม่ขึน้ตดัสนิใจออมลดลง ปรมิาณ 
STATUS สถานภาพ ทุกสถานภาพตดัสนิใจออมแตกต่างกนั คุณภาพ 

EDUCATION ระดบัการศกึษา การศกึษาต่างกนัออมเงนิต่างกนั คุณภาพ 
JOB อาชพี ทุกอาชพีมกีารออมทีต่่างกนั คุณภาพ 

INCOME รายได้ รายไดส้งูท าใหเ้งนิตดัสนิใจออมสงูขึน้ ปรมิาณ 
MEMBER จ านวนสมาชกิในครอบครวั สมาชกิเพิม่ขึน้ตดัสนิใจออมลดลง ปรมิาณ 

Savch ช่องทางการออมเงนิ แต่ละรปูแบบมคีวามแตกต่างกนั คุณภาพ 
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4.2 ข้อมูลด้านปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคต่อการออมเงิน 
 

ข้อมูลด้านปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงินได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการทานบุฟเฟต์ 
ค่าใชจ้่ายดา้นภาษสีงัคม อตัราดอกเบีย้ธนาคาร ค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพ ค่าใชจ้่ายดา้นภาระหนี้สนิ 
ค่าใชจ้่ายดา้นความสุขส่วนตวั ค่าใชจ้่ายดา้นการเดนิทาง ค่าใชจ้่ายในการท่องเทีย่ว ค่าใชจ้่าย
ในด้านการเสี่ยงดวงและค่าใชจ้่ายดา้นสิง่เสพตดิ แสดงค าอธบิายตวัแปรและค าคาดการณ์ของ
ตวัแปรอสิระทีม่ตี่อตวัแปรตาม และระบุประเภทของตวัแปร ดงัตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 ตวัแปรพฤติกรรมที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิและค าคาดการณ์ต่อการตดัสนิใจ

ออมเงนิ 
 

ตวัแปรอิสระ 
 

ค าอธิบายตวัแปร 
 

ค าคาดการณ์ผลกระทบต่อการ
ตดัสินใจออมเงิน 

 

 
ประเภท 

frbuffet ค่าใชจ้่ายในการทานบุฟเฟต ์ ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ท าใหเ้ลอืกออมเงนิ
ลดลง 

คุณภาพ 

frsctax ค่าใชจ้่ายดา้นภาษสีงัคม ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ท าใหเ้ลอืกออมเงนิ
ลดลง 

คุณภาพ 

frrate อตัราดอกเบี้ยธนาคาร ดอกเบี้ยสงูขึน้ท าใหเ้ลอืกออมเงนิ
เพิม่ขึน้ 

คุณภาพ 

frhealth ค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพ ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ท าใหเ้ลอืกออมเงนิ
ลดลง 

คุณภาพ 

frdebtpay ค่าใชจ้่ายดา้นภาระหน้ีสนิ ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ท าใหเ้ลอืกออมเงนิ
ลดลง 

คุณภาพ 

frhappiness ค่าใชจ้่ายดา้นความสุข
ส่วนตวั 

ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ท าใหเ้ลอืกออมเงนิ
ลดลง 

คุณภาพ 

frtransport ค่าใชจ้่ายดา้นค่าเดนิทาง ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ท าใหเ้ลอืกออมเงนิ
ลดลง 

คุณภาพ 

frtravel ค่าใชจ้่ายดา้นท่องเทีย่ว ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ท าใหเ้ลอืกออมเงนิ
ลดลง 

คุณภาพ 

frlottery ค่าใชจ้่ายดา้นการเสีย่งดวง ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ท าใหเ้ลอืกออมเงนิ
ลดลง 

คุณภาพ 

frdrugs สิง่เสพตดิ (สุรา บุหรี)่ ค่าใชจ้่ายเพิม่ขึน้ท าใหเ้ลอืกออมเงนิ
ลดลง 

คุณภาพ 
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วเิคราะหด์ว้ยสถติพิรรณนา 
 

 
 

ภาพที ่3 ค่าสถติพิรรณนา(AGE MEMBER INCOME SAVEAVERAGE) 
 

จากการศกึษาพบว่า จากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน มอีายุเฉลี่ย 28 ปี มจี านวนสมาชกิใน
ครอบครวัเฉลี่ย 4 คน รายได้เฉลี่ย 22531.03 บาท ต่อเดือน และมีเงินออมเฉลี่ย 4878.025 
บาทต่อเดอืน 

 

 
ภาพที ่4 ค่าสถติพิรรณนา(STATUS) 

 
ดา้นสถานภาพร้อยละ 79.5 มสีถานภาพโสดรองลงมาคอืสมรสแล้วทีร่้อยละ 18 หย่ารา้ง 

รอ้ยละ 1.5 และเป็นหมา้ยคดิเป็นรอ้ยละ 1  
 

 
ภาพที ่5 ค่าสถติพิรรณนา(SEX) 

 
ดา้นเพศ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิคดิเป็นรอ้ยละ 55.75 รองลงมาคอืเพศชาย

ทีร่อ้ยละ 39.25 และ เพศทางเลอืกรอ้ยละ 5 
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ภาพที ่6 ค่าสถติพิรรณนา(EDUCATION) 

 
ด้านการศกึษา กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 76 อยู่ในระดบัการศกึษาปรญิญาตรรีองลงมาคือ

ปรญิญาโทและสูงกว่าที่รอ้ยละ 9.25 มธัยมปลายหรอื ปวส.คดิเป็นร้อยละ 7 อนุปรญิญารอ้ยละ 
4.75 และอื่นๆ 

 

 
ภาพที ่7 ค่าสถติพิรรณนา(JOB) 

 
ด้านอาชพี กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 39.75 ประกอบอาชพีพนักงานเอกชน รองลงมาคอื

นกัเรยีนนกัศกึษาจ านวนรอ้ยละ 27.25 ขา้ราชการ 17.25 ประกอบธุรกจิส่วนตวั 13.75 และอื่นๆ 
รอ้ยละ 2 
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ภาพที ่8 ค่าสถติพิรรณนา(ปรมิาณชอ่งทางเงนิฝาก) 

 
ด้านช่องทางการออมเงนิของกลุ่มตวัอย่าง จากกราฟแสดงถงึช่องทางการออมเงนิของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานครจากกราฟแสดงใหเ้หน็เรยีงล าดบัไดว้า่มมีากถงึ 95% ทีฝ่ากเงนิใน
ธนาคาร มากที่สุด รองลงมาคอืการประกนัภยัที่ 21% และกองทุนรวมจ านวน 9.75% ลงทุนใน
หุน้ 6.5% พนัธบตัรรฐับาล1.25% และอื่นๆ 8% 

 
วเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน 
 

 
ภาพที ่9 ผลการวเิคราะห ์Logit model 
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Logit Model:  
Saving = -8.5 + 0.41MEMBER +0.33status -1.45frhappiness -0.92frhealth -0.72debtpay 

แต่เนื่องจากแบบจ าลองเกดิปัญหา Heteroskedasticity เราจงึท าการวเิคราะห ์Average 
Margin effect  ของตวัแปรอสิระทุกตวั เพื่อใชใ้นการแปลความหมายและพยากรณ์  

 
 

ภาพที ่10 การทดสอบปัญหา Heteroskedasticity 

 

ภาพที ่11 การทดสอบปัญหา Heteroskedasticity 
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เราจะทดสอบปัญหา Heteroskedasticity ดว้ย Likelihood ratios ซึ่งแสดงถงึค่าความไว 
ความจ าเพาะและค่า predictive value ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

จาก P.Value ของสมมตฐิานขา้งต้นคอื 0.000 ซึ่งมคี่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญัที่ 0.05 
เราจึงปฏิเสธ H0 แบบจ าลองเกิดปัญหา Heteroskedasticity ซึ่งจะแสดงถึงตัวประมาณ
ค่าพารามเิตอรไ์ม่สามารถเชื่อถอืได ้

เราจงึวเิคราะห ์Average Margin Effect ของตวัแปรอสิระทุกตวัเพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์
ของปัจจยัดา้นต่างๆ (ตวัแปรอสิระ) ต่อการออมเงนิ (ตวัแปรตาม) ซึ่งเป็นการค านวณค่า P.value 
ใหม่ส าหรบัการบรรเทาปัญหา Heteroskedasticity และแปลความหมายของแบบจ าลอง ดงันี้ 

 
เราจะ Focus ที่บรรทดัที่ 2_predict เน่ืองจาก “ความน่าจะเป็นที่กลุม่ตวัอยา่งตดัสนิใจจะออมเงนิ”1 

 
ภาพที ่12 ผลการวเิคราะห ์Average Margin Effect 
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ภาพที ่13 ผลการวเิคราะห ์Average Margin Effect 

 
จากตารางสามารถแปลความหมายออกมาได ้ดงันี้ 
1. ถา้กลุ่มตวัอย่างรูส้กึวา่มคี่าใชจ้่ายดา้นความสุขส่วนตวัมสีดัส่วนต่อรายได้เพิม่ขึน้ 1 

ระดบัจะท าใหค้วามน่าจะเป็นในการออมลดลง 5.8%  
2. ถ้ากลุ่มตวัอย่างรู้สึกว่ามีค่าใช้จ่ายด้านค่าเดินทางในชวีติประจ าวนัมีสดัส่วนต่อ

รายไดเ้พิม่ขึน้ 1 ระดบัจะท าใหค้วามน่าจะเป็นในการออมลดลง 3.35% 
3. ถา้กลุ่มตวัอย่างรูส้กึมวีา่ค่าใชจ้่ายดา้นสุขภาพมสีดัส่วนต่อรายไดเ้พิม่ขึน้ 1 ระดบัจะ

ท าใหค้วามน่าจะเป็นในการออมลดลง 6.62% 
4. ถ้ากลุ่มตวัอย่างรู้สึกว่ามคี่าใช้จ่ายด้านการช าระหนี้มสีดัส่วนต่อรายได้เพิม่ขึน้ 1 

ระดบัจะท าใหค้วามน่าจะเป็นในการออมลดลง 13.02% 
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Logistic model for Saving sensitivities 

 
 
*หมายเหตุก าหนดให ้ True = ผลลพัธท์ี่เกดิขึน้จรงิ โดยแบ่งเป็นสองเหตุการณืไดแ้ก่ “D”   และ “~D” 
    โดยที่ D หมายถงึ Saving ≠ 0 (ออม) 
               ~ D หมายถงึ Saving = 0 (ไมอ่อม) 
  Classified = ผลลพัธจ์ากแบบจ าลองโดยแบ่งเป็นสองเหตุการณ์ไดแ้ก่ “+” และ “- “ 
    โดยมคีา่เป็น + เมือ่คา่ Prob(D) ≥  0.5 > พยากรณ์ว่า “ออม” 
    โดยมคีา่เป็น - เมือ่คา่ Prob(~D) ≤ 0.5 > พยากรณ์ว่า “ไมอ่อม” 

 
ภาพที ่14 ผลการวเิคราะห ์Sensitivity 

 
จากตารางแสดงการวเิคราะหว์่า การใชแ้บบจ าลอง Logit ในการพยากรณ์การออมเงนิ

ของกลุ่มตวัอย่างไดถู้กตอ้ง 94.75% สามาถบอกไดว้า่รอ้ยละของตวัอย่างทีอ่อมเงนิ Saving = 1 
และแบบจ าลอง logit พยากรณ์ได้ถูกต้อง 97.20% และกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ออมเงนิ Saving = 0 
พยากรณ์ไดถ้กตอ้ง 84.62% 
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ภาพที ่15 AUC > 1 แสดงแบบจ าลองมคีวามถกูตอ้งในการแบ่งกลุ่มของกลุ่มอย่างทีอ่อมเงนิ 
 

 หรอืเราสามารถวเิคราะหค์วามถูกตอ้งในการพยากรณ์ดว้ย ROC (Receiver Operating 
Characteristic) ทีแ่สดงความสมัพนัธร์ะหวา่ง Sensitivities กบั (1-Sensitivities) ส าหรบัค่า Cut 
Point ทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมด ซึ่งพืน้ทีใ่ตก้ราฟของเสน้ ROC (Area under the ROC curve : AUC) 
จะแสงถงึค่าเฉลีย่ของ True Positive Rate ณ ค่าทีเ่ป็นไปไดข้องชว่ง False Positive Rate (0,1) 



บทท่ี 5  
สรปุผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
จากการศกึษาปัจจยัที่ส่งเสรมิการท างานต่อหลงัวยัเกษยีณ สามารถสรุปผลการศกึษา

และขอ้เสนอแนะจากการศกึษาไดด้งันี้ 
 
5.1 สรปุผลการศึกษา 
 

ในการศกึษาค้นควา้ครัง้นี้เป็นการค้นควา้อสิระเชงิส ารวจ (Survey Method) เพื่อการศกึษา 
“การศกึษาปัจจยัที่เป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิของประชาชนกรุงเทพมหานคร” มแีหล่งขอ้มูล
ปฐมภูมดิงันี้ 

1. การเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามทัง้หมด จ านวน 400 ตวัอย่าง 
2. การเกบ็ขอ้มูลทางออนไลน์จากการส่งผ่านลิงค์ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ 

เช่น Facebook, Line, Instagram และทางเกมออนไลน์ ผ่าน Google form และการถามตอบ 
ในการเป็นสื่อกลางเพื่อรวบรวมขอ้มูลโดยหลงัจากที่ได้ขอ้มูลมาแล้วผู้วจิยักต็รวจสอบความ
ถูกตอ้งและความครบถว้นของการกรอกขอ้มูลแบบสอบถาม 

จากการศกึษาปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการออมเงนิของคนกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่ม
ตวัอย่างที่ศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 23-30 ปี เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.75 มสีถานภาพโสด 
รอ้ยละ 79.5 ประกอบอาชพีเป็นพนกังานเอกชนทีร่อ้ยละ 39.75 และมรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
รอ้ยละ 76 และมจี านวนสมาชกิในครอบครวัเฉลี่ย 4 คนและจากการศกึษาดา้นผลกระทบทางด้าน
ปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อการออมเงนิพบว่าปัจจยัดา้นค่าใชจ้่ายด้านความสุขส่วนตวัที่เพิม่ขึน้จะ
ท าให้ความน่าจะเป็นในการออมลดลง 5.8% ปัจจยัค่าใชจ้่ายด้านการเดนิทางที่เพิม่ขึน้จะท าให้
ความน่าจะเป็นในการออมลดลง 3.35% 

ปัจจยัค่าใชจ้่ายด้านสุขภาพที่เพิม่ขึน้จะท าให้ความน่าจะเป็นในการออมลดลง 6.62% 
และปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายด้านการช าระหนี้เพิ่มขึ้นจะท าให้ความน่าจะเป็นในการออมลดลง 
13.02% อย่างมนียัส าคญั 
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5.2 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

จากผลการศกึษาในครัง้นี้พบว่าค่าใชจ้่ายในการเดนิทางของคนกรุงเทพส่งผลให้การ
ออมเงนิลดลง อย่างมนียัส าคญั การจะชว่ยเหลอืกลุ่มคนทีต่อ้งเดนิทางไปท างานหรอืท ากจิตา่งๆ 
จากผลส ารวจของสถาบนัวจิยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (TDRI) พบวา่คนไทยใชบ้รกิารรถเมล ์
50% และ รถไฟฟ้า 10% และรถส่วนตวั 40% ภาครฐัสามารถสนบัสนุนในส่วนนี้ไดเ้ชน่ ลดอตัรา
ค่าโดยสาร ในชัว่โมงเร่งด่วน ไม่ว่าจะทางรถ เรอื หรอืรถไฟฟ้ากต็าม ควบคุมราคาน ้ามนัใหอ้ยู่
ในระดบัพอด ีฯลฯ ดา้นปัจจยัดา้นค่าใชจ้่ายเพื่อสุขภาพกส็่งผลกระทบต่อการตดัสนิใจออมอย่าง
มนีัยส าคญัเช่นกนั แม้ว่าจะมสีวสัดกิารต่าง ๆ เช่น สทิธิป์ระกนัสงัคม สทิธิป์ระกนัขา้ราชการ 
หรอืสทิธิป์ระกนัสุขภาพ ฯลฯ กย็งัมกีลุ่มคนทีไ่ดร้บัผลกระทบในส่วนนี้ เนื่องจากคนกรุงเทพตอ้ง
ประสบปัญหาภาวะ ฝุ่ น PM 2.5 และโรคตดิต่อจงึได้ให้ความส าคญักบัการดูแลตวัเองเพิ่มขึ้น
จากการตอ้งใชจ้่ายในการซื้อหน้ากากอนามยั เจลลา้งมอื ฯลฯ ดงันัน้แลว้หน่วยงานต่างๆ ควรที่
จะเขม้งวดกบัการควบคุมโรคและมลพษิในอากาศเพื่อบรรเทาปัญหาในส่วนนี้หรอืมจีุดบรกิาร
ดา้นการคดักรองโรคในทีส่าธารณะเพิม่ขึ้น (ขอ้มูลจาก : สถาบนัวจิยัเศรษฐกจิป๋วย อึง๊ภากรณ์) 
เพื่อใหป้ระชาชนเขา้ถงึไดง้่ายและเสยีค่าใชจ้่ายน้อยทีสุ่ด ฯลฯ 

ดา้นภาระหนี้สนิ ควรทีจ่ะบรหิารการเงนิใหด้วีางแผนการช าระหนี้ควบคู่ไปกบัค่าใชจ้่าย
อื่นอย่างเหมาะสม หรอืท าบญัชรีายรบัรายจ่ายเพื่อควบคุมการใชจ้่ายรายวนั ในการลดการก่อหนี้  

หากนิสติ นกัศกึษาหรอืบุคคล จะน าการศกึษาคน้ควา้อสิระนี้ไปใชส้ าหรบัการอา้งองิใน
การศกึษาครัง้ถดัไปควรที่จะแบ่งกลุ่มหรือล าดบัในการก าหนดรายได้ เนื่องจากการถามแบบ
ปลายเปิดจะเกิดความยากต่อการตดัสินใจในการตอบค าถามและให้ความร่วมมอือกีทัง้ควร
ศกึษาเพิม่เตมิถงึชอ่งทางทีแ่ต่ละบุคคลออมมากทีสุ่ดเพือ่ศกึษาถงึกลุ่มตวัอย่างวา่ใหค้วามส าคญั
กบัการออมในส่วนใดมากที่สุด รวมทัง้ศกึษาถึงปัจจยัที่กระตุ้นความต้องการในการออมเงนิ
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การออกนโยบายในการเข้าถงึการออมได้ง่าย และมีประสทิธภิาพให้
ผูค้นได้สนใจในการออมมากยิง่ขึน้สามารถมเีงนิออมไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉิน หรอืยามจ าเป็นไดใ้น
อนาคต และสุดทา้ยควรทีจ่ะเพิม่ในส่วนของการเพิม่ประเภทของหนี้สนิทีก่ลุ่มตวัอย่างมเีพิม่เขา้
มาส าหรบัการศกึษาวา่กลุ่มตวัอย่างเป็นหนี้ประเภทใดบา้ง และสุดทา้ยคอืการศกึษาเพิม่เตมิใน
ส่วนของเงนิออมวา่เงนิออมทีม่อียู่เพยีงพอต่อการใชช้วีติภายในอนาคตหรอืไม่ 
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ภาคผนวก 
 



ภาคผนวก ก 
การศึกษาปัจจยัเป็นอปุสรรคต่อการออมเงิน 

 
ส่วนท่ี 1: ข้อมูลทัว่ไป 

ขอ้ทูลทางประชากรศาสตร ์กรุณาตอบตามความเป็นจรงิทีส่ดุ หากตอบแบบชดัเจนไมไ่ด ้ 
ท่านสามารถประมาณการณ์ได ้

1. อาย*ุ:  ………………... ปี 

2.เพศ 

□ ชาย 
□ หญงิ 
□ เพศทางเลอืก 

3. สถานภาพ 

 □ โสด 
 □ สมรส 
 □ หย่ารา้ง 
 □ หมา้ย 

4. จ านวนสมาชิกในครอบครวั:  ……………… คน 

5. อาชีพ 

□ ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
□ พนกังานเอกชน 
□ ประกอบธุรกจิส่วนตวั 
□ นกัเรยีน/นกัศกึษา 
□ อื่น ๆ  
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6. ระดบัการศึกษา 

□ ประถมศกึษา 
□ มธัยมศกึษาตอนตน้ 
□ มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 
□ อนุปรญิญา/ปวส. 
□ ปรญิญาตร ี
□ ปรญิญาโทและสูงกวา่ 

7. รายได้ (หากไม่ทราบแน่ชดัสามารถประมาณการณ์ได้): ………………………….. บาท 

8. ท่านออมเงินผา่นทางใดบ้าง 

□ เงนิฝากธนาคาร 
□ ประกนัชวีติ 
□ กองทุนรวม 
□ ลงทุน/ออมเงนิในหุน้ 
□ ออมเงนิในอสงัหารมิทรพัย ์
□ กองทุน RMF/LTT (ปัจจุบนัเปลีย่นเป็น SEF) 
□ พนัธบตัรรฐับาล 
□ อื่น ๆ  
 

ส่วนท่ี 2 : ข้อมูลเก่ียวกบัการออมเงินและการบริโภค 

9. คณุมีเงินออมหรือไม่* 

□ ม ี □ ไม่ม ี

10. คณุออมเงินเฉล่ียเดือนละ*  ................................................... บาท 
 
11. คณุมีภาระหน้ีสินหรือไม่ 

□ ม ี □ ไม่ม ี
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12. ปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคต่อการออมเงิน 

□ บ่อยมาก (เดอืนละ 10 ครัง้ขึน้ไป) 
□ บ่อย (เดอืนละ 7 – 9 ครัง้) 
□ บางครัง้ (เดอืนละ 4 – 6 ครัง้) 
□ น้อยครัง้ (เดอืนละ 1 – 3 ครัง้) 
□ ไม่ทานบุฟเฟต ์
 

พฤติกรรมต่อไปน้ี  คณุคิดว่าแต่ละพฤติกรรมส่งผลต่อการออมเงินคณุมากน้อยเพียง
ใดบ้าง* 

 
รายการ 

 
มีผล 

มากท่ีสดุ 

 
มีผล 
มาก 

 
ไม่ค่อย
มีผล 

 
ไม่มีผล 

ไม่มี
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

ชอบการเส่ียงโชค  
(หวย พนัน อ่ืนๆ ฯลฯ) 

     

ขาดวินัยทางการเงิน (การแบ่ง
เงินใช้จ่ายอย่างชดัเจน การท า
บญัชีรายรบัรายจ่าย ฯลฯ) 

     

ภาระหน้ีสิน (เงินกู้ในระบบ/
นอกระบบ ฯลฯ) 

     

อตัราดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 
(ดอกเบีย้น้อยกฝ็ากน้อย ฯลฯ) 

     

ค่าใช้จ่ายส าหรบัการเดินทางใน
ชีวิตประจ าวนั (ค่ารถโดยสาน
ประจ าทาง/ค่าน ้ามนั) 

     

ค่าใช้จ่ายเพ่ือการพกัผอ่น 
(ท่องเท่ียวในประเทศ/
ต่างประเทศ ฯลฯ) 

     

บริโภคส่ิงเสพติด เช่น บุหรี่ สรุา  
อ่ืนๆ ฯลฯ 
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รายการ 

 
มีผล 

มากท่ีสดุ 

 
มีผล 
มาก 

 
ไม่ค่อย
มีผล 

 
ไม่มีผล 

ไม่มี
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

ภาษีสงัคม (งานสงัสรรค ์ใส่ซอง 
งานบุญ งานขาวด า ฯลฯ) 

     

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เพ่ือความ
จรรโลงใจ (เติมเกม ดหูนัง ทวัร ์
คอนเสิรต์ ซ้ือเส้ือผา้ 
เครื่องส าอางค ์นวด สปาผิว 
ของสะสม หรืออ่ืนๆ ท่ีเป็น
สินค้าและบริการท่ีส่วนตวัช่ืน
ชอบ ฯลฯ) 

     

 
13. คณุใช้เงินในการบริโภคเฉล่ียเดือนละ ……………………......................(เปอรเ์ซน็ต์)* 
14. คณุออมเงินเฉล่ียเดือนละ................................................................ (เปอรเ์ซน็ต์)* 
15. คณุจ่ายภาษีสงัคมเฉล่ียปีละ............................................................................... (บาท)* 
     ภาษีสงัคมเช่น ใส่ซองงานบวช งานแต่งงาน ของขวญัวนัเกิดคนสนิท ฯลฯ 
     
 
 ขอ้มลูดงักล่าวจะไม่มกีารเปิดเผยหรอืน าไปใช้เพื่อการพาณิชยใ์ดใดทัง้สิน้ น าไปใชเ้พยีงเพื่อการศกึษาคน้คว้าเพียง
เท่านัน้ ขอใหทุ้กท่านประสบความส าเร็จและหวงัว่าการท าแบบสอบถามครัง้น้ีจะช่วยกระตุน้ใหท้่านไดต้ระหนักถึงความส าคญั
ของการออมเงนิและหลกีเลีย่งปัจจยัที่ท าใหท้่านออมเงนิลดลง ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงู 
 



ประวติัผู้ศึกษา 
 

นายวันชนะ เนียมแสง เกิดเมื่อว ันเสาร์ที่ 14 เดือนกันยายน พ.ศ.2539 จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตรร์ะหวา่งประเทศ คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ส าเรจ็การศกึษา
ในปี 2561 และได้เขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท หลกัสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
เศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2562 
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