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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการออมเงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ 
นิสิตนักศึกษา จํานวน 400 คนที่กําลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในกรุงเทพมหานคร
รวมถึงวิทยาเขตที่อยู่ในเขตปริมณฑล จาก 87 สาขาวิชา 38 คณะใน 13 มหาวิทยาลัย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติ คือ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่วนใหญ่มี อายุระหว่าง 18-24 ปี มีรายรับ
เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 9163.75 บาทและมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 7687.12 บาท และมีเงินออม
เฉลี่ยอยู่ที่ 8315.75 บาทต่อคน โดยที่แหล่งที่มาของรายรับประมาณร้อยละ 50 ของกลุ่มตัวอย่างมา
จาก พ่อ/แม่/บุคคลในครอบครัว/ผู้อุปการะ เพียงทางเดียว และอีกร้อยละ 30 ของกลุ่มตัวอย่างมี
รายรับจาก พ่อ/แม่/บุคคลในครอบครัว/ผู้อุปการะ รวมกับการทํางานพิเศษ ในขณะที่ด้านการเปิดรับ
ข่าวสารด้านการออมหรือการลงทุนจากสื่อต่าง ๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับความถี่ในการ
เปิดรับในระดับนาน ๆ ครั้ง เกือบทุกสื่อยกเว้นสื่อประเภท พ่อ แม่ ญาติพี่น้องในครอบครัวที่มีความถี่
ของการเปิดรับสื่อในระดับบ่อย ในส่วนของความตระหนักที่มีต่อการออมนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างมี
ระดับความเห็นด้วยกับประเด็นการออมในระดับมาก เกือบทุกประเด็นยกเว้นในเรื่องของ “การ
วางแผนในการใช้จ่ายเงินและออมเงินเป็นเรื่องที่ท่านสามารถปฏิบัติได้ยาก” ที่ควรจะเห็นด้วยใน
ระดับน้อย แต่กลับพบว่าระดับความเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่ด้านพฤติกรรมการออม
เงินพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่คิดวางแผนทางด้านการเงินแล้ว โดยการออมเงินส่วนใหญ่เกิด
ในรูปของการฝากธนาคารและเก็บเป็นเงินสดไว้ที่ตัวเอง นอกจากนั้นยังพบว่ามีกลุ่มตัวอย่างเกือบ 
ร้อยละ 30 ที่ยังไม่ได้วางแผนใด ๆเกี่ยวกับการออมเลย ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีการออมแล้วนั้นส่วน
ใหญ่จะมีวัตถุประสงค์ในการออมเงินเพื่อซื้อของที่ตัวเองต้องการ เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน เจ็บป่วย และ
เพื่อใช้ในการท่องเที่ยว 

คําสําคัญ: การเปิดรับข่าวสาร การออมเงิน 
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Abstract 
The objective of this research was to study the media exposure, awareness, 

and behavior related to money saving ofundergraduate students in Bangkok. The 
respondents were 400 students from87 disciplines and 38 faculties in 13 public and 
private universities in Bangkok, including campuses in the metropolitan area.The 
research instrument was questionnaire. The data analysis was conducted using 
descriptive statistics, including frequency, percentage, andmean. 

The research results showed that the majority of the respondents were 
students aged 18-24 years oldwith an average monthly income of 9,163.75 Baht, an 
average monthly expenses of 7,687.12 Baht, and an average savings of 8315.75 Baht 
per person.They mostly obtained income from parents/family members/sponsors 
(about 50%), followed by parents/family members/sponsors/part-time jobs (30%). 
Regarding the frequency of media exposure, it was found that the respondents 
frequently received the information about money saving and investment from 
parents and family members. On the other hand, they were seldom exposed to that 
information through other media channels.As for the awareness of money saving, the 
respondents highly agreed with almost all items about money saving. However, they 
were found to agree with the item “It is difficult to make a spending and saving 
plan,” at a moderate level rather than a low level. In terms of the money saving 
behavior, it was found that less than half of the respondents had set up their 
financial plan. The respondents mostly saved money in form of cash and bank 
deposits. In addition, it was found that almost 30% of the respondents did not have 
any money saving plan. The respondents with a saving plan aimed to save money for 
shopping, emergency situations, sickness, and tourism purposes. 
Keywords:  the media exposure, money saving 




