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บทคัดย่อ 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จํานวน 370 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ ไคว์สแควร์ (Chi-square) 
 ผลการวิจัยพบว่าในภาพรวมนักศึกษาเป็นผู้มีเงินออมมีเพียงร้อยละ 37.8 โดยมีรายได้เฉลี่ย
และรายจ่ายเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 3,001 -4,000 บาทต่อเดือน มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย ใน
สัดส่วนน้อย ในขณะเดียวกันการมีบุคคลท่ีเป็นตัวอย่างในการออมเงินก็มีสัดส่วนน้อยมาก ส่วนผู้ที่มี
การออมเงินก็จะเป็นการออมระยะส้ันเพ่ือสะสมไว้ซ้ือส่ิงท่ีต้องการผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการออมพบว่าเพศของผู้ตอบแบบสอบถามรายได้จากผู้ปกครองต่อเดือนรายได้พิเศษต่อ
เดือนและการมีบุคคลตัวอย่างในการออมเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการมีเงินออมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 % 
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Abstract 

Code of project : Uni 001/2558 
Project name : Saving Behavior of the student of Technology Rajamangkala  
    Ratanakosin, Bophit Phimuk Chakkrawat. 
 

The purpose of this research was to study the students’ saving behavior and 
the factors affecting on students’ saving behavior at Rajamangala University of 
Technology Rattanakosin, BophitPhimukChakkrawat. 
 The Sample group was 370 students of Technology Rajamangkala   
Ratanakosin, Bophit Phimuk Chakkrawat. The parameters used for statistical analysis 
of this research were 1) frequency 2) percentages 3) mean 4) standard deviation and 
5) chi-square 
 The results showed that only 37.8 percent of the students had saving 
money.The average income and expenditure of the students were equal to 3,001-
4,000 baht per month. The number of students who made the income - 
expenditure account was low and they had very few saving idols. The students who 
had saving money had a short run saving for buying goods they needed. The factors 
affecting students’ saving behavior were sex, pocket money per month from 
parents, extra income per month and saving idols at the confidence level of 95 
percent. 
 
 

Keywords : Saving Behavior 
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความสําคัญและที่มาของปัญหา 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน้นหลักการของทาง 

สายกลาง เงื่อนไขคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยสามารถนํามา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตของประชาชน ในเรื่องการส่งเสริมการออม ซ่ึงจัดเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับประเทศ โดยแต่ละคนอาจมีวัตถุประสงค์ในการออมท่ีต่างกัน เช่น ออม
เพ่ือซ้ือสินค้าและบริการที่ต้องการ ออมเพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน หรืออาจเป็นการออมระยะยาวเพื่อใช้
จ่ายยามเกษียณ เป็นต้น การออมมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากเป็น
แหล่งที่มาของเงินทุนในการกระตุ้นความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจหากเงินทุนในประเทศมีไม่เพียงพอ
ต่อการนําไปใช้เพ่ือการพัฒนาประเทศก็อาจทําให้ต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ 

  จากตารางที่ 1 แสดงจํานวนครัวเรือนท่ีเป็นหนี้และหนี้สนิเฉลี่ยต่อครัวเรือ จําแนก
ตามวัตถุประสงค์ในการกู้ยืม พบว่าจํานวนหน้ีสินเฉลี่ยต่อครัวเรือนตลอดระยะเวลา 15 ปี เพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเน่ือง  หนี้สินที่เกิดข้ึนกว่าร้อยละ 40 เป็นการใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ส่วนการกู้ยืมเพ่ือ
ใช้จ่ายในการศกึษาในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 ส่วนตารางท่ี 2 แสดงรายได้และการออมส่วนบุคคลปี 
พ.ศ. 2548 – 2555 พบว่าร้อยละการออมส่วนบุคคลเฉลีย่ต่อรายได้ที่จับจ่ายใช้สอยมีค่าเพ่ิมข้ึนต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา แต่เม่ือคิดเป็นร้อยละต่อ GDP มีค่าเพียงร้อยละ 10 ซ่ึงจัดสัดส่วนท่ีน้อยมาก  

  ดังน้ันธนาคารแห่งประเทศไทยจึงรณรงค์ในเรื่องการสร้างนิสัยการออม โดยการ
จัดพิมพ์เอกสารต่าง ๆ เพ่ือให้คนทั่วไปรู้จักดําเนินชีวิตอย่างประหยัดและเพ่ือปลูกฝังนิสัยการออมใน
รูปแบบของหนังสือการ์ตูน “รู้จักออม” สมุดบันทึกรับ-จ่าย ตลอดจนการจัดนิทรรศการการประหยัด
และการออม การดึงเอานิสัยการออมกลับมา อาจต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตใหม่ เริ่ม
จากการต้ังเป้าหมายการออม และการฝึกออมเงินอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากนั้นอาจต้องหาเคล็ดลับการ
ออมวิธีต่าง ๆ เช่น การควบคุมรายจ่าย การหลีกเลี่ยงการใช้ของราคาแพง การไม่ทําตามผู้อ่ืน เป็นต้น 
การที่คนเรากําหนด “เป้าหมาย” อย่างหน่ึงอย่างใดในอนาคตไว้อย่างชัดเจนแน่นอนก็จะทําให้เกิด
ความกระตือรือร้นที่จะเก็บออมมากข้ึน เป้าหมายของแต่ละบุคลอาจแตกต่างกัน แล้วแต่ความจําเป็น
และความต้องการของเขาและยังขึ้นอยู่กับความหวังและความทะเยอทะยานในชีวิตของเขาด้วย 
ตัวอย่างเช่น บางคนอยากมีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเอง อยากจะมีการศึกษาสูง อยากมีชีวิตท่ีสุข
สบายในยามปลดเกษียณ หรือหวังท่ีจะให้ลูกหลานมีหลักฐานม่ันคง ดังน้ันเป้าหมายในการออมที่
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แตกต่างกันนี้จะเป็นปัจจัยที่กําหนดให้จํานวนเงินออมและระยะเวลาในการออมของแต่ละบุคคล
แตกต่างกันไป 
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ตารางที่ 1 แสดงจํานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ และหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม แหล่งเงินกู้ ปี พ.ศ. 2539 - 2554 
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืม จํานวนหนี้สิน (บาท) 

   2539 2541 2543 2545 2547 2549 2550 2552 2554 
จํานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้ (ครัวเรือน)   7,547,872 9,013,589 9,675,549 10,188,395 11,135,333 11,626,300 11,506,100 11,921,887 11,151,934 
ร้อยละจํานวนครัวเรือนที่เป็นหนี้   49.2 55.1 56.3 62.4 66.4 64.4 63.3 60.9 55.8 
จํานวนหนี้สินเฉลีย่ตอ่ครัวเรอืน 
ทั่วประเทศ 

  52,001 69,674 68,405 82,485 104,571 116,585 116,681 134,699 134,900 

ร้อยละจํานวนหนี้สินเฉลี่ยต่อ 
ครัวเรอืนทั่วประเทศ 

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

จําแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม เพื่อใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

 26,269 42,315 41,242 52,403 68,747 75,436 78,547 91,268 99,588 
ใช้ซื้อ / เช่าซื้อบ้านและที่ดิน     38,140 39,298 36,508 46,253 45,898 
ใช้จ่ายอุปโภคบรโิภคอืน่ๆ     30,607 32,156 38,909 41,407 50,964 
ใช้ในการศกึษา      3,982 3,130 3,545 2,726 

ร้อยละการกู้ยืม
เพื่อใช้จ่ายใน
ครัวเรือน 

 50.5 60.7 60.3 63.5 65.7 64.7 67.3 67.7 73.8 
ร้อยละของการกู้ยืมเพือ่ใช้ซื้อ / เช่าซื้อ
บ้านและที่ดิน 

    35.6 33.7 31.3 34.3 34 

ร้อยละของการกู้ยืมเพือ่ใช้ 
จ่ายอุปโภคบริโภคอื่นๆ 

    29.2 27.6 33.3 30.8 37.8 

ร้อยละของการกู้ยืมเพือ่ใช้ในการศึกษา      3.4 2.7 2.6 2 
ใช้ในการทําธุรกิจ   15,178 16,280 15,191 16,597 15,888 21,368 16,766 21,893 13,912 
ร้อยละการกู้ยืมเพื่อใช้ในการทําธุรกิจ   29.2 23.4 22.2 20.1 15.2 18.3 14.4 16.3 10.3 
ใช้ในการทําการเกษตร   7,709 9,999 11,637 12,071 16,952 16,507 17,711 19,085 19,392 
ร้อยละการกู้ยืมเพื่อใช้ในการทํา 
การเกษตร 

  14.8 14.4 17.0 14.6 16.2 14.2 15.2 14.2 14.4 

หนี้อื่นๆ(เช่น หนี้จากการค้ําประกันฯลฯ)   2,845 1,080 335 1,413 2,984 3,274 3,657 2,454 2,008 
ร้อยละของหนี้อื่นๆ   5.5 1.6 0.5 1.7 2.9 2.8 3.1 1.8 1.5 
หนี้ในระบบ        108,304 109,826 127,715 130,930 
หนี้นอกระบบ        8,280 6,855 6,984 3,970 
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ที่มา : สํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
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ตารางที่ 2 แสดงรายได้และการออมสุทธิส่วนบุคคลปี พ.ศ. 2548 - 2555 

 
ที่มา : สํานักบัญชีประชาชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
 

 

 

 

 

 

  2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 
รายได้พึงจับจ่ายใช้สอยส่วนบุคคล  
(Disposable Personal Income) 

รวม (ล้านบาท) 4,442,612 4,812,784, 5,260,183 5,619,953 5,587,198 6,119,355 6,483,525 7,022,306 
เฉลี่ยต่อคน (บาท) 69,358 74,846 81,183 86,238 85,245 92,829 97,918 105,611 

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล  รวม (ล้านบาท) 4,466,818 4,867,897 5,119,568 5,576,064 5,503,639 6,062,910 6,573,442 7,343,298 
(Personal Outlay) เฉลี่ยต่อคน (บาท) 69,736 75,561 79,013 85,564 83,970 91,972 99,276 110,439 
การออมส่วนบุคคล  รวม (ล้านบาท) 246,360 312,091 561,194 490,091 536,367 575,781 601,443 611,933 
(Personal Savings) เฉลี่ยต่อคน (บาท) 3,846 4,844 8,661 7,520 8,183 8,734 9,083 9,203 
ร้อยละการออมส่วนบุคคลต่อรายไดพ้งึจับจ่ายใช้สอย  5.5 6.5 10.7 8.7 9.6 9.4 9.3 8.7 
การออมสุทธิ (ล้านบาท)(Net Saving) 947,179 1,248,818 1,548,770 1,439,473 1,314,814 1,536,972 1,610,897 1,636,960 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) (ล้านบาท)  6,847,386 7,183,962 7,575,233 7,700,446 7,634,207 8,200,429 8,250,937 8,833,103 
ร้อยละการออมต่อ GDP  13.8 17.4 20.4 18.7 17.2 18.7 19.5 18.5 
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จากการศึกษาของสุภาคย์ อินทองคง  (2550) เร่ือง การศึกษาคือการพัฒนาชีวิต 
กรณีการออมเศรษฐกิจพอเพียง และการทําบัญชีครัวเรือน การออมมีประโยชน์หลายด้าน คือ 

1. ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ แปลว่า กิจท่ีประเสริฐ คือ เป็นกิจท่ีช่วยให้ชีวิตดํารงอยู่และ 
เปิดโอกาสให้คนได้พัฒนาชีวิตคนให้เจริญ ให้สูงขึ้นได้ การประกอบอาชีพ เช่น การปลูกพืชผัก เพ่ือ
บริโภค เพ่ือแจกจ่ายแก่เพ่ือนบ้าน หรือเพ่ือจําหน่ายให้ได้เงินมา เพ่ือนําไปแลกกับปัจจัยด้านอ่ืน เช่น 
ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยานพาหนะ เป็นต้น เรียกกันว่า เป็นเรื่องกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ 
คือ เรื่องการผลิต การแจกจ่าย และการบริโภค เงินเป็นตัวกลางของการแลกเปลี่ยน หรือซ้ือขายปัจจัย
ทั้งหลาย จึงมีความสําคัญต่อการดํารงชีพสูงมาก โดยเฉพาะปัจจุบัน การจะมีเงินได้ก็เป็นเรื่องยาก 
ดังนั้น เม่ือได้มาก็ต้องรู้จักประหยัดรู้จักออม เพ่ือแลกเปลี่ยนสิ่งของปัจจัยในการดํารงชีพต่อไป 

2. ด้านสังคม ในกระบวนการออม ถ้ารวมกลุ่มการออมต้ังแต่ระดับครอบครัว ชุมชน 
หมู่บ้านตําบล ถึงจังหวัด ที่ปฏิบัติกันอยู่ขณะน้ี เห็นได้ชัดว่า มีผลดีด้านสังคม คือ เป็นกิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ให้คนคิดถึงกัน เอ้ืออาทรต่อกัน หรือรักกันมากข้ึน อย่างกรณีการออม
สัจจะลดรายจ่ายวันละ 1 บาท เป็นเครื่องมือให้คนที่เป็นสมาชิกคิด เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนสมาชิก ต่อ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการช่วยตัวเองไม่ได้ และได้มีส่วนช่วยเพ่ือนต้ังแต่วันลืมตามาดูโลกจนถึงวันตาย ถ้าได้
ปฏิบัติกันอย่างจริงจังก็จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว และชุมชนได้ทางหน่ึง 

3. ด้านวัฒนธรรม กิจกรรมที่คนส่วนใหญ่ถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลาย มีสาระทั้งที่เป็น
ความรู้ความคิด การปฏิบัติที่มีแบบแผนแน่นอน และทําอย่างต่อเน่ือง และให้ผลเป็นความดีแก่ผู้
ปฏิบัติ เราจัดว่าเป็นวัฒนธรรม พฤติกรรมการออม กิจกรรมการออม ผลการออมมีลักษณะเช่นว่าน้ี 
จึงจัดว่าเป็นวัฒนธรรมสําคัญของชุมชนได้อย่างหนึ่ง ถ้าได้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังตลอดไป เพราะเนื้อใน
ของการออม นั้นมีองค์ประกอบของความเป็นวัฒนธรรมครบถ้วน คือ มีทั้งองค์ความรู้ วิธีปฏิบัติ และ
ผลการปฏิบัติที่ชัดเจน ให้ประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติดีได้ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านกาย ด้านสังคม ด้านใจ และ
ด้านจิตวิญญาณ 

4. ด้านการศึกษา ภาพรวมทางกระบวนการการออมเป็นเรื่องของการเรียนรู้ การฝึก 
ตนเอง ผู้ทําการออม หรือเป็นสมาชิกกลุ่มเพ่ือออมเพราะต้องรู้หลักคิด หลักการและหลักปฏิบัติ ตลอด
ถึงผลลัพธ์ที่พึงได้พึงมี การที่ทุกคนเดินเข้าสู่กระบวนการนี้ได้ช่ือว่า เดินเข้าสู่กระบวนการทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนาตนเอง ดังได้กล่าวแล้วในตอนต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้ี อย่างต้ังใจจะเรียนรู้ก็จะ
ได้รับประโยชน์ส่วนน้ีอย่างครบถ้วน โดยไม่รู้ตัว และจะพบว่าตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ทั้ง
ด้านการรู้ การคิด การพูด และการทํา 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติแวดล้อม ดิน น้ํา ป่า เขา สัตว์ พืชท่ี อยู่รอบ ๆ ตัวเรา   
บ้านเรา ชุมชนเรา คือ ชีวิตเรา เพราะว่า เราต้องอาศัยดิน นํ้า ป่า เขา พืช สัตว์เหล่าน้ัน จึงมีชีวิตอยู่ได้ 
ดินหด นํ้าแห้ง ฝนแล้ง ป่าถูกเผา ภูเขาพัง สัตว์ล้มตายด้วยโรคบางชนิด ภาวะเช่นน้ี คือ สัญญาณเตือน



  7 
 

ภัยอันใหญ่หลวง ได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์แล้ว เพราะเราเป็น อยู่ได้ พัฒนาได้ ก็โดยอาศัยสิ่งเหล่าน้ี การพูด
ถึงการออมทรัพย์สินหรือทรัพยากรธรรมชาติ จึงเป็นเรื่องใหญ่ย่ิงเท่ากับออมชีวิต เงินทองจะมี
ความหมายก็เม่ือมีสิ่งน้ี เม่ือไม่มีส่ิงน้ี เงินทองก็หมดความหมาย กลายเป็นเศษกระดาษ เศษโลหะที่กิน
ไม่ได้ ช่วยชีวิตมนุษย์ไม่ได้เลย การใช้เงินเพ่ือจัดการทรัพยากรให้คงอยู่ในภาวะปกติ จึงเป็นเร่ืองต้อง
คิดต้องทํา 

6. ด้านการพัฒนาชีวิต การออมเป็นเรื่องการรู้ การคิด และ การทํา การออมท่ีเริ่มด้วย  
การเรียนรู้เรื่องสัจจะ คือ ความจริงที่รู้ ที่คิด ที่พูด ที่ทํา ของตนเอง ว่าจะต้องพูดจริง ทําจริง คิดจริง 
และรู้จริงน้ัน นับเป็นการเรียนรู้เพ่ือรู้จักตนเอง รู้จักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับผู้คนในครอบครัว ใน
ชุมชน เป็นต้น โดยเฉพาะคนในครอบครัว มีภรรยา หรือสามี และลูก ๆ รวมปู่ยาตายาย ถ้าคนใน
ครอบครัวรู้จักสัจจะ คือ ความซ่ือสัตย์ ซ่ือตรง จริงใจ จริงวาจา จริงการทําต่อกัน รู้จักข่มใจในบาง
โอกาสบางกรณี รู้จักอดทนอดกลั้น รู้จักสละสิ่งของให้แก่กัน และรู้จักสลัดอารมณ์มัวหมอง เป็นตน ก็มี
คุณต่อชีวิตของคนในครอบครัว อย่างมากมายแล้ว ย่ิงไปกว่านั้น ถ้าได้ศึกษาให้ลึกลงไปในสัจจะของ
ชีวิตทั้งที่ตนเอง ผู้อ่ืน สิ่งอ่ืน รอบ ๆ ตัวอีกด้วยแล้ว ก็จะยังเพ่ิมคุณประโยชน์ให้อีกมากมาย จนถึงขั้น
เข้าใจสัจธรรม ทั้งท่ีตนเองผู้อ่ืน และสิ่งอ่ืน ก็ถือว่า ถึงขั้นสุดยอด ของการพัฒนาชีวิตแล้ว 
 
การปฏิบัติเกี่ยวกับการออมท่ีดี (อ้างอิงจาก http://www.mfcwebactivity1.com/pegasus/mainmenu3.html) 

เงินสดส่วนบุคคลซ่ึงจะทําให้ทราบว่าแต่ละเดือนจะมีเงินคงเหลือเป็นเงินออมเท่าไหร่ ในทาง
ปฏิบัติเพ่ือให้การออมได้ผลจริงๆควรจัดทําดังนี้ 

- ทางท่ีจะสามารถทราบล่วงหน้าได้ว่า จะมีการออมได้หรือไม่น้ันก็โดยการจัดทํางบประมาณ
เงิน ทํางบประมาณรายได้รายจ่ายเพ่ือจะรู้ว่ามีเงินเหลือท่ีจะเก็บออมเท่าไร 

- เม่ือทํางบประมาณและทราบได้ว่าจะสามารถเก็บออมได้เดือนละเท่าไหร่แล้วให้กันเงิน ออม
ส่วนน้ัน (ก่อนที่จะจ่ายเป็นรายจ่ายออกไป ) แล้วนําไปฝากธนาคารทันที รายได้ที่เกิดข้ึนจากเงินออม 
เช่น ดอกเบ้ียที่ได้รับ ควรนําไปลงทุนต่อทันที เพ่ือให้เงินออมงอกเงยขึ้นไปอีก การเก็บเงินไว้กับตนเอง
ย่อมไม่ปลอดภัยและเป็นการสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้รับ ดังน้ันควรเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัยและมี
รายได้ด้วย โดยการฝากสถาบันการเงินบางแห่งไว้ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน สหกรณ์ออม
ทรัพย์ หรืออาจจะเก็บออมในรูปของการซ้ือหลักทรัพย์หรือตราสารฯ ที่มีความม่ันคง ก่อให้เกิดรายได้
และสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้ง่ายมาถือไว้ เช่น การซ้ือพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน พันธบัตร
ออมทรัพย์ต่างๆ ต๋ัวสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนที่ม่ันคง การซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหรือซ้ือหุ้น
ของบริษัทท่ีม่ันคงถือไว้ 
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สําหรับคนท่ัวไปมักได้รับการปลูกฝังในเรื่องการออมเงินจากครอบครัวต้ังแต่ยังเด็ก แต่ 
เม่ือเวลาผ่านไปการตระหนักถึงความสําคัญของการออมก็ลดลง ทั้งนี้อาจสืบเนื่องจากค่านิยมในการ
บริโภคนิยมและวัตถุนิยมๆได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคเพ่ือความพอเพียงในการดําเนินชีวิต
กลายเป็นการบริโภคเกินความจําเป็น กลุ่มบุคคลที่ได้รับอิทธิพลมากที่สุดคือนิสิต นักศึกษา เพราะเป็น
ช่วงแห่งการการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนและสังคม ทําให้ไม่คํานึงถึงการประหยัดและการออม อีกทั้งการ
ดําเนินชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ซ่ึงเน้นค่านิยมในการบริโภคทําให้นักศึกษาขาดการเก็บ
ออมเนื่องจากได้รับค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครอง เม่ือเงินไม่พอต่อการใช้จ่ายก็สามารถขอเงินจากผู้ปกครอง
ได้เสมอ ซ่ึงสวนทางกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้งการใช้จ่ายเงินของนักศึกษาในแต่ละวันมักใช้
ไปเพ่ือการรับประทานอาหาร การใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง การเล่นเกมส์ออนไลน์ การซ้ือสินค้าตาม
แฟช่ัน และการใช้จ่ายเพ่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นการวิจัยในคร้ังน้ีจึงศึกษาพฤติกรรมการออมของ
นักศึกษา เน่ืองจากคนกลุ่มน้ีจะต้องออกไปใช้ชีวิตทํางานในอนาคต การมีเงินออมจึงเป็นภูมิคุ้มกัน
ปราการแรก  

1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมโดยทั่วไปของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
 2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีสง่ผลกระทบต่อการออมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
 
1.3 ขอบเขตด้านประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยครั้งน้ีเลือกตัวอย่างจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 – 4 คณะบริหารธุรกจิและคณะศิลปะ
ศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ปีการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 370 ตัวอย่าง (จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
2,031 คน ด้วยการประมาณการจากจํานวนนักศึกษา ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 
17 กันยายน 2557) โดยใช้สูตรของ Yamane ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 % และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling)  กําหนดสัดส่วนต่อขนาดในแต่ละคณะตามช้ันปี ทั้งน้ีเพ่ือให้
กลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมท้ังสองคณะและทุกช้ันปี ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

ช้ันปีที่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ รวมจํานวน
ตัวอย่าง  จํานวนนักศึกษา จํานวน

ตัวอย่าง 
จํานวนนักศึกษา จํานวน

ตัวอย่าง 
1 416 70 181 31 101 
2 378 70 149 29 99 
3 330 60 118 25 85 
4 326 60 133 25 85 

รวม 1,450 260 581 110 370 
      ที่มา : ระบบงานฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์ บพิตรพิมุข 
จักรวรรดิ 

1.4 ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยที่กําหนดพฤติกรรมการออมของนักศึกษา 
2. เพ่ือให้ทราบรูปแบบการออมของนักศึกษา 
3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในการกําหนดแนวทางในการส่งเสริมการออมให้กับ

นักศึกษา 
 

1.5 นิยามคําศัพท์ 

 S = การออม หมายถึง ส่วนต่างระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย (อาจอยู่ในรูปของเงินสด หรือ  
        สินทรัพย์อ่ืน ๆ) 
Y = รายได้ของนักศึกษา (รายได้จากผู้ปกครอง รายได้จากการทํางานพิเศษ) 
C = ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา (ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ) 
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1.6 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ                      ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 1.7.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  

 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการออม 
 
 
 

 
   
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงพฤติกรรมการออมของนักศึกษา 
 

1.6.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
  1. เพศ 
  2. คณะ 
  3. ช้ันปีที่ศึกษา 
  4. รายได้จากผู้ปกครอง (เฉลีย่ต่อเดือน) 
  5. รายได้พิเศษ 

1. เพศ 
2. คณะ 
3. ช้ันปีที่กําลังศึกษา 
4. รายได้จากผู้ปกครอง (เฉลีย่ต่อเดือน) 
5. รายได้พิเศษ 
6. ค่าใช้จ่าย (เฉลี่ยต่อเดือน) 
7. การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
8. บุคคลท่ีเป็นตัวอย่างในการออม 

 

การออมในปัจจุบัน 

1. บุคคลท่ีเป็นตัวอย่างในการออม 
2. เงินออมเฉลี่ยต่อเดือน 
3. วิธีการออม 
4. รูปแบบการออม 
5. วัตถุประสงค์ในการออม
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  6. ค่าใช้จ่าย (เฉลี่ยต่อเดือน) 
7. การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 

  8. บุคคลที่เป็นตัวอย่างในการออม 
  9. วิธีการออมเงิน 
 
1.6.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การออมในปัจจุบัน 



 
 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
การวิจัยในคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมและ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม โดยนําเสนอตามหัวข้อดังต่อไปน้ี 
1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออม 
2.  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
3.  ทฤษฏีความต้องการถือเงิน 
4.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการออม 

การออม  (ศักด์ิชัย สหกุลบุญรักษ์ ,2548,) 
การออม (Saving) คือส่วนของรายได้ที่มิได้ใช้หมดไปกับการบริโภค 

  Y = C + S 
  S =  Y – C 
การออมไม่จําเป็นต้องอยู่ในลักษณะที่เป็นเงินเสมอไป อาจอยู่ในลักษณะของผลผลิตใด ๆ ก็ได้ เช่น 
เกษตรกรท่ีปลูกข้าวไม่ได้นําไปจําหน่ายจนหมดแต่เก็บบางส่วนไว้ก็จัดได้ว่าเป็นการออมเช่นกัน ผู้ที่เก็บ
ออมอาจมีหลายฝ่ายและเก็บออมในหลายลักษณะ คือ 

1. ประชาชนท่ัวๆไป  เก็บออมโดยการงดเว้นไม่นํารายได้ไปใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค 
2. หน่วยผลิต สามารถเก็บออมได้ 2 ทางคือ 

2.1 เงินที่ต้ังไว้เป็นค่าเสื่อมราคา 
2.2 เงินที่กันไว้จากกําไรโดยไม่ได้แบ่งเป็นเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น 
2.3 รัฐบาลซึ่งทําการออมโดยการต้ังงบประมาณรายได้ให้สูงกว่างบประมาณรายจ่ายในระดับ

บุคคลเม่ือมีรายได้เพ่ิมขึ้นจะเก็บออมในจํานวนท่ีมากขึ้นและในอัตราที่สูง ขึ้นส่วนด้าน
วัตถุประสงค์ในการเก็บออมก็มิใช่เพ่ือการลงทุนเสมอไปบางคนอาจออมไว้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
บางคนออมเพ่ือปล่อยกู้ บางคนก็ออมเพ่ือแสดงฐานะความม่ังคั่ง เป็นต้น 

สิ่งที่ต้องพิจารณาเรื่องการออม  3 ประการ 
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1. ความโน้มเอียงในการออมเม่ือรายได้เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย (Marginal Propensity to Save :  
MPS) กล่าวคือ เม่ือรายได้เพ่ิมข้ึน MPC จะลดลงและ MPS จะเพ่ิมข้ึน โดย MPS = S / Y  

2. ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการออม (Average Propensity to Save : APS) หมายถึงอัตราส่วน
ระหว่างจํานวนเงินออมกับรายได้ น่ันคือ  APS = S / Y 

3. เม่ือเพ่ิมการออมอาจทําให้ระดับการออมท่ีแท้จริงลดลง น่ันคือการท่ีประชาชนต้องการออม
เงินมากขึ้นจะลดการบริโภคลง เป็นผลให้รายได้ประชาชาติลดลง ทําให้ระดับการลงทุนและ
การออมท่ีแท้จริงลดลงด้วย 

 
รายจ่ายเพื่อการออม (Saving Expenditure : S) (ณิชากมล ตันติวณิชชานนท์ ,2550) 

ปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดการบริโภค (C) และการออม (S) 
1. รายได้ที่ใช้จ่ายได้ (Disposable Income) ซ่ึงเป็นรายได้สุทธิหลักจากหักภาษีแล้ว ถ้ามี 

การเพ่ิมอัตราภาษีจะทําให้รายได้ที่ใช้จ่ายได้ลดลง และส่งผลให้การบริโภคลดลงและการออมลดลง
ด้วย แต่ถ้ามีการลดอัตราภาษีจะทําให้รายได้ที่ใช้จ่ายได้เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การบริโภคละการออมเพ่ิมข้ึน  

2. สินทรัพย์สภาพคล่องที่ผู้บริโภคถือครองอยู่ สภาพคล่องของสินทรัพย์พิจารณาจากความ 
ยากง่ายและอัตราความเส่ียงในการเปลี่ยนเป็นเงินสด โดยเรียงลําดับสภาพคล่องจากสูงไปตํ่า ได้แก่ 
เงินสด เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากประจํา พันธบัตร ทองคํา หุ้น และท่ีดิน เป็นต้น ถ้าผู้บริโภคถือ
สินทรัพย์สภาพคล่องสูงไว้เป็นจํานวนมาก เขาจะรู้สึกว่าฐานะทางการเงินม่ันคงและสามารถใช้จ่ายเพ่ือ
การบริโภคได้มาก แต่ถ้าผู้บริโภคถือสินทรัพย์สภาพคล่องตํ่าไว้จํานวนมาก เขาจะไม่แน่ใจว่าสินทรัพย์
นั้นจะสามารถเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทันเวลาที่ต้องการใช้ หรือหากเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันเวลาก็อาจ
ไม่ได้รับเงินสดตามมูลค่าที่ต้องการ ทําให้ผู้บริโภคไม่กล้าใช้จ่ายนัก  

3. สินค้าถาวรท่ีผู้บริโภคมีอยู่  เป็นสินค้าท่ีมีอายุการใช้งานนาน และมีราคาสูง จึงไม่ค่อยซ้ือ 
บ่อยครั้ง นอกจากนี้เม่ือสินค้าถูกบริโภคแล้วจะมีมูลค่าลดลง เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ 
เป็นต้น ถ้าผู้บริโภคครอบครองสินค้าถาวรท่ีมีสภาพดีไว้เป็นจํานวนมาก เขาก็ไม่จําเป็นต้องใช้จ่ายเงิน
เพ่ือซ้ือสินค้าเหล่าน้ันอีก  

4. การคาดการณ์ของผู้บริโภค ในด้านต่างๆ เช่น รายได้ ราคาสินค้า และปริมาณสินค้า เป็น
ต้น ซ่ึงจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค คือ 
- การคาดการณ์รายได้ หากผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเขาจะมีรายได้เพ่ิมข้ึนในอนาคต เขา 

จะบริโภคมากขึ้นและออมน้อยลง แต่ถ้าผู้บริโภคคาดการณ์ว่าเขาจะมีรายได้ลดลงในอนาคต เขาจะลด
การบริโภค และเพ่ิมการออมมากข้ึน เพ่ือใช้จ่ายในยามจําเป็น  

- การคาดการณ์ราคาสินค้าในอนาคต หากผู้บริโภคคาดว่าในอนาคตราคาสินค้าจะ 
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สูงขึ้น เขาจะเพ่ิมการบริโภค  ส่งผลให้การออมลดลง แต่หากผู้บริโภคคาดว่าในอนาคตราคาสินค้าจะ
ลดลง เขาจะลดการบริโภค  ส่งผลให้การออมเพ่ิมข้ึน 

- การคาดการณ์ปริมาณสินค้าในอนาคต หากผู้บริโภคคาดว่าสินค้าจะมีมากหรือหาซ้ือ 
ได้ง่าย เขาจะซ้ือสินค้าน้อยลงและเก็บออมไว้มากขึ้น แต่หากผู้บริโภคคาดว่าสินค้าในตลาดจะมีน้อยลง
หรือจะไม่มีการผลิตอีก เขาจะซ้ือสินค้ากักตุนไว้เป็นจํานวนมากส่งผลให้การออมลดลง 

5. สินเช่ือเพ่ือการบริโภค กรณีการให้สินเช่ือในรูปของการจ่ายเงินดาวน์ตํ่า อัตราดอกเบี้ยตํ่า  
และระยะเวลาการผ่อนชําระนาน จะจูงใจให้ผู้บริโภคกู้ยืมและใช้จ่ายมากข้ึน ส่งผลให้การออมเงินใน
ปัจจุบันและอนาคตลดลง 

6. ค่านิยมทางสังคม  เป็นการกําหนดสิ่งที่พึงปฏิบัติในแต่ละสังคม ซ่ึงอาจสอดคล้อง 
เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆ หรือไม่ก็ได้  เช่น ในสังคมที่ให้ความสําคัญกับวัตถุสิ่งของ
ภายนอก ก็จะเน้นที่ความหรูหรา ฟุ่มเฟือย ผู้บริโภคจะเน้นใช้จ่ายเงินเพ่ือการซ้ือสินค้าท่ีมีราคาแพง 
ทําให้การบริโภคสูงส่งผลให้การออมตํ่า ซ่ึงตรงข้ามกับสังคมที่เน้นการประหยัด  คนในสังคมจะมีการ
บริโภคตํ่าและการออมสูง 

7. อัตราการเพิ่มของประชากรและโครงสร้างอายุของประชากร  
- การเพ่ิมข้ึนของประชากรในประเทศใดอยู่ในอัตราสูงก็จะทําให้มีการใช้จ่ายเพ่ือการ 

บริโภคมากและเป็นสาเหตุทําให้เงินออมลดลง  ในทางกลับกันถ้าประชากรมีอัตราการเพ่ิมท่ีตํ่า อัตรา
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคก็จะตํ่าและการออมจะสูง 

- โครงสร้างอายุของประชากร จะพิจารณาจากประชากรในวัยทํางานเทียบกับจํานวน 
ประชากรท้ังหมด ถ้าจํานวนประชากรในวัยทํางานมีสัดส่วนตํ่าแสดงว่าจํานวนคนที่ทํางานน้อยกว่าคน
ที่ไม่ทํางาน ดังน้ันการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคก็จะมาก การออมจะตํ่า 

ฟังก์ชันการบริโภคและการออม  (วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน ,2549) 
ฟังก์ชันการบริโภค (Consumption Function)  
  C =  f (Yd, A1, A2,A3…..) 
  C  คือ  รายจ่ายเพื่อการบริโภค 
  Yd คือ รายได้ที่ใช้จ่ายได้ 
  A1 คือ สินทรัพย์ของผู้บริโภค 
  A2 คือ สินค้าคงทนที่ผู้บริโภคมี 
  A3 คือ การคาดการณ์ของผู้บริโภค 

เคนส์ กล่าวในหนังสือ The General Theory ว่า รายได้ที่ใช้จ่ายได้เป็นตัวกําหนดที่สําคัญ
ที่สุดในรายจ่ายเพ่ือการบริโภคและการออม ดังน้ันรายได้ที่ใช้จ่ายได้จึงเป็นตัวกําหนดโดยตรง (Direct 
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Determinant) ส่วนปัจจัยอ่ืน ๆ ถือว่าเป็นตัวกําหนดโดยอ้อม (Indirect Determinant) สมมติว่า
ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เป็นตัวกําหนดโดยอ้อมคงท่ี ฟังก์ชันการบริโภค คือ C =  f(Yd) 

จากการศึกษาพบว่ารายจ่ายเพ่ือการบริโภคแปรผันโดยตรงกับรายได้ที่ใช้จ่ายได้ น่ันคือ เม่ือ
รายได้สูงขึ้น การบริโภคจะเพ่ิมข้ึน และเม่ือรายได้ลดลง การบริโภคก็จะลดลง ข้อสังเกตว่าแม้ว่ารายได้
จะมีค่าเท่ากับศูนย์ก็ยังคงมีการบริโภคอยู่ระดับหนึ่ง พิจารณาได้จากสังคมท่ีประสบภัยธรรมชาติ
ผลผลิตถูกทําลาย ประชาชนก็ยังต้องบริโภคเพ่ือประทังชีวิต โดยอาศัยสินค้าและบริการที่สังคมอ่ืน
บริจาคให้ อาจแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับรายได้ที่ใช้จ่ายได้ในรูปสมการเส้นตรง 
(Linear Equation) ดังน้ี 
  C = Ca + bY 
  Ca คือ ระดับการบริโภคเม่ือรายได้เท่ากับศูนย์ 
  b คือ ค่าความชันของสมการ 
ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจมีเพียง 2 ภาคเศรษฐกิจ คือภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ รายได้ที่ใช้จ่ายได้ 
(DI) เท่ากับรายได้ประชาชาติ (NNP) และนําไปใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและเก็บออม น่ันคือ 
  Yd = C + S 
  S = f (Yd) 
  S = Yd – C   = Yd – (Ca + bYd) 
  S = - Ca +  (1=b) Yd  
ความสัมพันธ์ระหว่างการออมและรายได้ก็เช่นเดียวกับการบริโภค นั่นคือ ระดับการออมแปรผัน
โดยตรงกับรายได้ที่ใช้จ่ายได้ 
ความโน้มเอียงเฉลี่ยและความโน้มเอียงส่วนเพ่ิมในการบริโภคและการออม 
 1. ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภค (Average Propensity to Consumption : APC) คือ 
อัตราส่วนระหว่างรายจ่ายเพื่อการบริโภคและรายได้ที่ใช้จ่ายได้ APC = C/Y 
 2. ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการออม (Average Propensity to Save : APS) คืออัตราส่วน 
ระหว่างการออมและรายได้ที่ใช้จ่ายได้ APS = S/Y 
 3. ความโน้มเอียงส่วนเพ่ิมในการบริโภค (Marginal Propensity to Consumption : MPC)  
คือ การวัดค่าการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปเม่ือรายได้เปลี่ยนแปลง 1 หน่วย MPC = C/Y 

4. ความโน้มเอียงส่วนเพ่ิมในการออม (Marginal Propensity to Save : MPS) คือ การวัด 
ค่าของการออมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของรายได้ 1 หน่วย MPS = S/Y 
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   ภาพท่ี 3 แสดงการหาค่า APC และ MPC โดยเส้นกราฟ 

จากภาพที่ 3 แสดงเส้นการบริโภค ลากเส้นตรงจากจุด 0 ไปยังจุด Aและจุด B บนเส้น 
การบริโภค และจากจุด A และจุด B ลากเส้นตรงต้ังฉากกับแกนนอน จะได้รูป 0AE และรูป 0BF ค่า 
APC ณ จุด A = AE/0E และค่า APC ณ จุด B = BF/0F ค่า MPC ณ จุด A = จุด B = BD/AD 

เน่ืองจากมีการนํารายได้ที่เปลี่ยนแปลงไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเพ่ิมข้ึนและ/หรือเก็บออม 
เพ่ิมข้ึน ดังน้ัน MPC + MPS = 1 เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y 

C = fYd C 

D 
A 

B 

E F 0 
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เส้นการบริโภคและการออม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
   ภาพที่ 4 แสดงเส้นการบริโภคและการออม 
 
จากภาพที่ 4 ข้อสรุปที่ได้คือ 

1. เส้นรายจ่ายเพื่อการบริโภคจะตัดกับแกนตั้งเท่ากับ Ca ณ ระดับรายได้เท่ากับ 0 ซ่ึงเป็นระดับ
รายได้ที่การออมติดลบเท่ากับ –Ca  

2. ณ จุด a รายจ่ายเพ่ือการบริโภคเท่ากับรายได้ที่ใช้จ่ายได้ การออมเท่ากับ 0 (Break – Even 
Point)  

3. ณ ระดับรายได้ที่ต่ํากว่า Yd2 ครัวเรือนมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ดังน้ันจึงต้องทําการกู้ยืม
หรือนําเงินออมในอดีตมาใช้ ทําให้เงินออมติดลบเท่ากับ df 

4. ณ ระดับรายได้ที่สูงกว่า Yd2 ครัวเรือนมีการใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ ดังนั้นครัวเรือนจึงมีเงิน
ออมเท่ากับ bc  

5. ณ ระดับรายได้ Yd2  APC = 1 ระดับรายได้ Yd1 APC > 1 และ ระดับรายได้ Yd3 APC < 1 
 
 
 

c
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C = Ca+bYd

Yd1

C = Ca+bYd

f

b
d

a
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Yd2
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0 Yd
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S 

AE = C
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S=-  Ca+(1-b)Yd 

Break-Even Point
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2.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 
ทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายได้สัมพัทธ์ (Relative Income Hypothesis)  

(วันรักษ์ ม่ิงมณีนาคิน ,2549)  ผู้เสนอทฤษฎีน้ีคือ เจมส์ เอส ดูเซนเบอรี (James S. Duesenberry) 
ใน ค.ศ. 1949 การวิเคราะห์มีสมมติฐาน 2 ประการ คือ  

1. ผู้บริโภคให้ความสําคัญกับการบริโภคของตนโดยเปรียบเทียบการบริโภคเฉลี่ยของสังคม  
(Relative Consumption Level) ย่ิงกว่าการบริโภคของตนเอง (Absolute Consumption Level) 
ทั้งน้ีเน่ืองจากในสังคมเศรษฐกิจท่ีถูกครอบงําโดยลัทธิบริโภคนิยม ซ่ึงอาศัยสื่อโฆษณาทุกชนิดสร้างแรง
ขับดันให้ผู้บริโภคหลงใหลกับการบริโภคสินค้าและบริการต่าง ๆ ดังนั้นผู้ที่มีรายได้ตํ่ากว่ารายได้เฉลี่ย
ของสังคมจะมีค่า APC ค่อนข้างสูง เพราะผู้บริโภคเหล่านี้จะพยายามรักษาระดับการบริโภคของตนให้
ใกล้เคียงกับคนทั่วไปในสังคม ส่วนผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่ารายได้เฉลี่ยของสังคมจะมีค่า APC ค่อนข้าง
ตํ่ากว่ากลุ่มแรก เพราะแม้จะบริโภคตามเกณฑ์เฉลี่ยหรือสูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของสังคมก็ตาม แต่
เน่ืองจากมีรายได้สูงจึงใช้รายได้เพ่ือใช้จ่ายบริโภคในสัดส่วนท่ีน้อยกว่ากลุ่มแรก  
 ในระยะยาวหากแบบแผนการกระจายรายได้ในสังคมยังคงเดิม การบริโภคจะเพิ่มข้ึน 
เป็นสัดส่วนคงที่กับรายได้ที่เพ่ิมข้ึน ดังน้ัน APC ในระยะยาวจึงมีค่าคงที่ 

2. นอกเหนือจากระดับรายได้ในปัจจุบันและระดับรายได้เฉลี่ยของสังคมแล้ว บุคคลยังยึด 
กับการบริโภคในระดับสูงที่ผ่านมา ฉะน้ันแม้ว่ารายได้ในปัจจุบันจะลดลง แต่ผู้บริโภคจะพยายามรักษา
ระดับการบริโภคให้อยู่ในระดับเดิม โดยหันไปลดการบริโภคแทน จากสมมติฐานดังกล่าว ดูเซนเบอรีได้
สร้างสมการการออม ดังน้ี 

    = a0 +a1	                    ………………………. (1) 

S = การออมท่ีแท้จรงิ 
Y = รายได้สุทธิแท้จริงปัจจุบัน 

= รายได้สุทธิแท้จริงสูงสุดท่ีผา่นมา 
จากสมการแสดงว่าค่าความโน้มเอียงเฉลี่ยในการออม (Average Propensity to Save ,  

APS = S/Y) จะเพ่ิมข้ึนเม่ือรายได้ปัจจุบันเพ่ิมข้ึน โดยเปรียบเทียบกับรายได้สูงสุดในอดีต จากสมการ
การออมข้างต้นสามารถแปลงเป็นสมการการบริโภคได้ ดังนี ้
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เน่ืองจาก   Y  =  C + S 

  1  =   +  

และ       = 1 -  

นําค่า   จากสมการ (1) มาแทนค่าในสมการน้ีจะได้ 

    = (1-a0) – a1   = APC   ……………… (2)   

คูณสมการ (2) ด้วย Y จะได้        C  = (1-a0)Y - a1
	    ……………… (3)   

หาค่า Differential สมการ (3) จะได้   = (1-a0) – 2 a1	   = MPC        ………………….(4) 

เปรียบเทียบสมการ (2) และ (4) พบว่า   = (1-a0) – a1  > (1-a0) – 2 a1	    

ดังน้ัน APC > MPC ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎกีารบริโภคของเคนส์ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์การ
บริโภคในระยะสั้น 

จากสมมติฐาน 2 ประการที่กล่าวมา นําไปสู่การอธิบายความแตกต่างระหว่างการบริโภค
ระยะสั้นและระยะยาวดังภาพ 

 
 
  
 
 
 
 
 
  ภาพท่ี 5 แสดงเส้นการบริโภคระยะส้ันและระยะยาวตามทฤษฎีรายได้ 

     สัมพัทธ์ 
 
จากภาพท่ี 5 เส้น CLR = bY เป็นเส้นการบริโภคระยะยาวซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระดับการบริโภค

จะแปรผันตามระดับรายได้ในสัดส่วนค่อนข้างคงที่โดยตลอด 

CSR = Ca +bY 

C0 

CLR = bY 

C

Y0 Y0 
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การพิจารณาในระยะสั้น ในช่วงเศรษฐกิจหดตัว สมมติว่าเดิมบุคคลมีรายได้ที่ Y0 และบริโภค
ในระดับ C0 ต่อมารายได้ลดลงเหลือ Y2 เน่ืองจากผู้บริโภคเคยชินกับความเป็นอยู่ในระดับการบริโภคท่ี 
C0 ผู้บริโภคจึงพยายามรักษาระดับการบริโภคให้ใกล้เคียงกับ C0 เอาไว้ น่ันคือ บริโภคที่ C’2 ซ่ึงอยู่สูง
กว่า C2 ซ่ึงเป็นระดับการบริโภคที่น่าจะเป็น เส้นการบริโภคระยะสั้นจึงเป็น C = Ca + bY 

ดังน้ัน ทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายได้สัมพัทธ์จึงอธิบายได้ว่า ในระยะส้ัน  
C = Ca + bY  โดย  APC > MPC และในระยะยาว C = bY โดย APC = MPC 

 
ทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายได้ถาวร (Permanent Income Hypothesis) 

Milton Friedman ได้เสนอทฤษฎีนีใ้น ค.ศ. 1957 โดยมีสมมติฐานสําคัญ 3 ประการ คือ 
สมมติฐานประการแรก รายได้ที่เกิดข้ึนจริงและการบริโภคท่ีเกิดข้ึนจรงิในระยะเวลาใดเวลา

หนึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ีถาวรและส่วนที่เป็นช่ัวคราว น่ันคือ 
รายได้  Y    =    Yp + Yt 
การบริโภค C    =    Cp + Ct 
โดยที่  Y    =   รายได้ที่เกิดข้ึนจริง (Actual Income) 

   Yp   =   รายได้ถาวร (Permanent Income) 
   Yt =   รายได้ช่ัวคราว (Transitory Income) 
   C =   การบริโภคที่เกิดข้ึนจริง (Actual Consumption) 
   Cp =   การบริโภคถาวร (Permanent Consumption) 
   Ct =   การบริโภคช่ัวคราว (Transitory Consumption) 

ฟรีดแมน ให้คํานิยามว่า  รายได้ถาวร คือรายได้ที่เป็นรายได้ประจําทั้งที่ได้มาจากผลตอบแทนของ
ทรัพย์สิน รายได้ส่วนนี้จึงสามารถนําไปใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคโดยไม่กระทบถึงทรัพย์สนิท่ีสะสมไว้ นั่น
คือ Yp   =   rPV 

r    =   อัตราผลตอบแทน 
VP  =   มูลค่าปัจจุบันของกระแสรายได้ หรือความม่ังคั่ง ซ่ึงเป็นรายได้เฉลี่ยท่ีจะได้รับเป็น   
           ระยะยาว 
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รายได้ชั่วคราว หมายถึง รายได้ที่เกิดข้ึนโดยมิได้คาดหมาย หรือเกิดข้ึนเพียงช่ัวครั้งช่ัวคราว 
รายได้ช่ัวคราวน้ีมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ ในกรณีที่รายได้ช่ัวคราวเป็นบวก เช่น เกษตรกรขายที่ดินได้
ในราคาสูงในช่วงที่มีการเก็งกําไรที่ดิน กรณีที่รายได้ช่ัวคราวเป็นลบ เช่นเกษตรกรนําเงินจากการขาย
ที่ดินไปซ้ือรถยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุ ต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเป็นเงินจํานวนหนึ่ง หรืออาจเป็นกรณีที่
แรงงานถูกนายหน้าล่อลวงค่านายหน้าในการไปทํางานต่างประเทศ 

 

การบริโภคถาวร หมายถึง การบริโภคที่ดําเนินในชีวิตประจําวัน ส่วนการบริโภคช่ัวคราว
หมายถึง การใช้จ่ายเฉพาะกิจเป็นครั้งคราว อาจมีค่าเป็นบวกหรือลบก็ได้ กรณีที่การบริโภคชั่วคราวมี
ค่าเป็นบวก เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าจัดเลี้ยง กรณีที่การบริโภคช่ัวคราวมีค่าเป็นลบ เช่น สิทธิการ
รักษาพยาบาลฟรี การได้รับทุนการศึกษา 

จากนิยามเกี่ยวกับรายได้และการบริโภค จะสามารถแบ่งบุคคลได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 
- กลุ่มผู้มีรายได้ถาวรเท่ากับรายได้เฉลี่ยส่วนรวม ( Yp= Y) หรือ รายได้ช่ัวคราวเฉลี่ย 
  เท่ากับ 0 (Yt=0) 
- กลุ่มท่ีรายได้ถาวรมากกว่ารายได้เฉลี่ยส่วนรวม ( Yp > Y) หรือ รายได้ช่ัวคราวเฉล่ีย   
  น้อยกว่า 0 (Yt<0) 
- กลุ่มผู้มีรายได้ถาวรน้อยกว่ารายได้เฉลี่ยส่วนรวม ( Yp< Y) หรือ รายได้ช่ัวคราว 
  เฉลี่ยมากกว่า 0 (Yt>0) 

 

สมมติฐานประการท่ีสอง การบริโภคถาวรเป็นสัดส่วนคงท่ี (k) เม่ือเทียบกับรายได้ถาวร หรือ
อีกนัยหน่ึง k = MPCและมีค่าคงท่ี สมการการบริโภคถาวร คือ  Cp = kYp 
 

สมมติฐานประการท่ีสาม รายได้ช่ัวคราว (Yt) ไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้ถาวร (Yp) การ
บริโภคช่ัวคราว (Ct) ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริโภคถาวร (Cp) อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้
ช่ัวคราว (Yt) นั่นคือ MPCt = 0 

สมการและเส้นการบริโภคระยะยาวและระยะสั้น จากสมมติฐานข้างต้นได้ข้อสรุปว่าการ
บริโภคในระยะยาวคือการบริโภคถาวรน่ันเอง ซ่ึงเป็นสัดส่วนคงที่ (k) กับรายได้ถาวร สมการการ
บริโภคระยะยาว คือ CLR = Cp  kYp เส้นการบริโภคระยะยาวเป็นเส้นที่ออกจากจุด origin จึงสรุปได้
ว่า APC = MPC = k 
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 ในระยะยาวรายได้ส่วนที่แปรปรวนไปจากแนวโน้ม (Trend) ระยะยาว เรียกว่ารายได้ช่ัวคราว
ในระยะยาวระบบเศรษฐกิจย่อมมีความผันผวนตามวัฏจักรธุรกิจ ทั้งช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรืองและช่วงที่
เศรษฐกิจถดถอย 
 
 ช่วงเศรษฐกิจรุ่งเรือง รายได้ระยะยาว (Y’) ประกอบด้วยรายได้ถาวร (Y’p) และรายได้
ช่ัวคราว (Y’t) ที่เป็นบวก น่ันคือ  Y = Y’p + Y’t  โดยที่ Y’t > 0 หรือ Y > Y’pที่ระดับรายได้ถาวร  
Y’p การบริโภคเท่ากับ C’p ซ่ึงเท่ากับการบริโภคระยะยาว C’ ด้วย 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
   ภาพท่ี 6 แสดงเส้นการบริโภคระยะยาวและระยะส้ัน 

จากภาพท่ี 6 ผู้บริโภคมีรายได้รวม (Y’) และการบริโภคตามแนวโน้มระยะยาวเป็นหลัก  
นั่นคือ เม่ือรายได้เท่ากับ Y’ ผู้บริโภคจะบริโภคที่ C’ ดังน้ันจึงมีจุด Coordinate ที่จุด A 
 ช่วงเศรษฐกิจซบเซา รายได้ระยะยาวเท่ากับผลรวมรายได้ถาวร (Y’’p) และรายได้ชั่วคราวที่
เป็นลบ (Y’’t < 0) น่ันคือ ขณะที่รายได้เท่ากับ (Y’’)  ผู้บริโภคจะมีระดับการบริโภคที่ (C’’) น่ันคือจุด 
Coordinate อยู่ที่จุด B เม่ือลากเส้นเช่ือมโยงจุด A และ จุด B จะได้เส้นการบริโภคระยะส้ัน  

    C    =  C  + bY 

       =    + b 

Y’’t<0

Y’’ Y’’p

B

A

Y’Y’p

C’=C’’p

C’=C’p

C , Cp

Y
0

CLR = Cp+kYp 

CSR = Ca+bY 

Y’t>0
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    APC      =    + MPC   หรือ APCSR > MPCSR 
ดังน้ัน ทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานรายได้ถาวรจึงอธิบายสมการการบริโภคได้ว่า ในระยะยาว  
CLR = bY โดย APC = MPC และในระยะสัน้ CSR = Ca+bY โดย APC > MPC 

 
ทฤษฎีการบริโภคตามสมมติฐานวัฏจักรชีพ (Life Cycle Hypothesis) 

Franco Modigliani, Albert Ando และ Richard Bromberg กล่าวว่าปริมาณการใช้จ่ายเพ่ือการ
บริโภคในงวดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการคาดคะเนของรายได้ตลอดช่วงอายุขัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และ
อนาคต น่ันคือบุคคลจะทํางานเพ่ือสร้างสินทรัพย์และนําไปใช้หลังเกษียณอายุซ่ึงเป็นช่วงที่ไม่มีการ
ออมเพิ่มอีกแล้ว แนวคิดน้ีมองว่าการตัดสินใจออมน้ันไม่ได้ขึ้นกับรายได้และเหตุการณ์ปัจจุบันอย่าง
เดียวแต่จะมองอนาคตอย่างมีเหตุผล หากพิจารณาการกระจายรายได้และปริมาณ การใช้จ่ายเพ่ือการ
บริโภคในวัฏจักรชีวิตที่ควรจะเป็นของบุคคลหน่ึงๆ ดังภาพ 

   
 

ภาพที่ 7 แสดงการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในวัฎจักรชีวิต 
 

จากภาพที่ 7 จะได้เห็นว่าในช่วงชีวิตของบุคคลขณะที่มีอายุน้อย จะมีระดับรายได้อยู่ในระดับ
ต่ํา และจะมีรายได้สูงขึ้นเม่ือมีอายุมากขึ้น ต่อมาเม่ือเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะกลับมีรายได้ลดลงอีกคร้ัง การ
กระจายรายได้ตลอดช่วงอายุขัยจึงมีลักษณะเป็นไปตามเส้น yy ส่วนปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
ของบุคคลจะสูงขึ้นเป็นลําดับตามอายุขัยโดยมีลักษณะของการกระจายปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคตามเส้น cc เม่ือทําการเปรียบเทียบกันระหว่างเส้น yy และ cc แล้ว จะพบว่าในช่วงต้นของ
ชีวิต บุคคลจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ดังน้ันบุคคลจึงต้องประพฤติตนเป็นผู้ก่อหน้ี ต่อมา
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ในช่วงกลางของชีวิตจึงจะเริ่มที่จะมีรายได้เหลือจ่ายจนสามารถชดใช้หน้ีเดิมได้ และเก็บเงินสะสมไว้
สําหรับช่วงปลายของชีวิต เงินสะสมส่วนน้ีก็คือส่วนของเงินออมนั่นเอง 
 
 
2.3 ทฤษฎีความต้องการถือเงิน (รัตนา สายคณิต, 2544,)  

อัลเฟรต นักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ได้เสนอทฤษฎีปริมาณเงินในรูปของ
ความต้องการถือเงิน (cash balance quantity of theory of money) ซ่ึงมีความเห็นว่า “บุคคลจะ
ถือเงินไว้จํานวนหน่ึงเพ่ือความสะดวกในการจับจ่ายและเพ่ือมิให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่อง” พิกูว์ 
(Pigon) มีแนวคิดว่าการถือเงินไว้ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน ไม่เหมือนการถือหลักทรัพย์หรือพันธบัตร 
ดังน้ันบุคคลจะถือเงินไว้จํานวนท่ีเหมาะสมที่จะทําให้สามารถจ่ายตามพันธะผูกพันได้เท่านั้น ทฤษฎี
ความต้องการถือเงินของเคนส์ (Keynes) มีรากฐานจากทฤษฎีความต้องการถือเงินของมาร์แซลล์ ใน
เรื่องปริมาณเงินในรูปของความต้องการถือเงิน (cash balance quantity theory of money) ซ่ึงมี
ความเห็นว่าบุคคลจะถือเงินไว้จํานวนหน่ึงเพ่ือความสะดวกในการจับจ่ายและ เพ่ือมิให้เกิดปัญหาการ
ขาดสภาพคล่อง แต่ตามแนวคิดของเคนส์น้ันเห็นว่าเงินมิได้มีบทบาทเพียงสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
เท่าน้ัน แต่เงินมีบทบาทในฐานะเป็นสินทรัพย์(asset) ชนิดหน่ึงด้วยนอกเหนือจากสินทรัพย์อ่ืน ๆ ซ่ึง 
หมายถึง หลักทรัพย์ซ่ึงได้แก่ หุ้นกู้ หรือพันธบัตร (bond) ประชาชนจะต้องเลือกระหว่างการถือเงินกับ
การถือพันธบัตร และปัจจัยสําคัญท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกก็คือ ระดับรายได้ และอัตราดอกเบี้ย 
กล่าวคือถ้าอัตราดอกเบี้ยสูง ความต้องการถือเงินของประชาชนจะน้อยเพราะประชาชนจะเลือกถือ
หลักทรัพย์มากกว่า หรือในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยตํ่าลง ความต้องการถือเงินของประชาชน
จะมากข้ึน เพราะประชาชนจะเลือกท่ีจะถือหลักทรัพย์น้อยลง นอกจากน้ีเคนส์ยังได้กล่าวถึง อุปสงค์
ต่อเงิน หรือความต้องการถือเงินเกิดจากแรงกระตุ้นต่าง ๆ กันทําให้สามารถแบ่งความต้องการถือเงิน
ออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 

1. ความต้องการถือเงินเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน (Transaction Demand for  
Money) บุคคลโดยทั่วไปจะต้องถือเงินไว้จํานวนหน่ึงเพ่ือใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน การถือเงินแบบนี้จะ
ไม่จําเป็นถ้ารายได้และรายจ่ายเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติบุคคลจะได้รับรายได้เพียง
เดือนละครั้ง หือ สัปดาห์ละครั้ง ดังน้ันจึงจําเป็นต้องถือเงินไว้จํานวนหน่ึงสําหรับการใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน 
ย่ิงระยะเวลาจะได้รับรายได้ห่างกันมากเท่าใด ปริมาณเงินที่ถือไว้ใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจะมากข้ึนเท่าน้ัน นั่น
คือ สําหรับรายได้เท่ากัน ผู้มีรายได้เดือนละคร้ังย่อมต้องถือเงินไว้เป็นจํานวนมากกว่าผู้มีรายได้สัปดาห์
ละคร้ัง นอกจากระยะเวลาแล้วการถือเงินไว้เพ่ือใช้จ่ายยังขึ้นกับจํานวนของรายได้โดยมีความสัมพันธ์
ในทิศทางเดียวกัน น่ันคือ ถ้ารายได้เพ่ิมข้ึนความต้องการถือเงินไว้เพ่ือใช้จ่ายจะเพ่ิมข้ึน 
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2. ความต้องการถือเงินเพ่ือสํารองใช้จ่ายฉุกเฉิน (Precautionary Demand for  
Money) เช่น การเกิดอุบัติเหตุ และการเจ็บไข้ได้ป่วย ความต้องการถือเงินนี้ขึ้นกับปัจจัย 2 ชนิด คือ 
รายได้และอัตราดอกเบี้ย โดยมีความสัมพันธ์กับรายได้ประชาชาติ ในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ บุคคลท่ีมี
รายได้มากย่อมสามารถกันเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินได้มาก และถ้าอัตราดอกเบ้ียสูงพอท่ีจะได้กําไรจากการ
ลงทุนซ้ือหลักทรัพย์ บุคคลจะนําเงินไปซ้ือหลักทรัพย์เก็บไว้ จนกว่าจะเกิดความจําเป็นที่จะต้องใช้จึง
ขายหลักทรัพย์ ทําให้การถือเงินเพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉินลดลง   

3. ความต้องการถือเงินเพ่ือหาผลตอบแทน (Speculative Demand for Money) 
ดังที่ทราบแล้วว่าบุคคลจะแบ่งรายได้เป็น 2 ส่วน คือ เพ่ือการใช้จ่ายและเพ่ือการเก็บออม ผู้ออมอาจ
ฝากเงินไว้กับสถาบันการเงิน หรือ ซ้ือหลักทรัพย์เพ่ือหาผลตอบแทน ในขณะที่รอการตัดสินใจว่าจะ
เก็บออมเงินไว้ในรูปแบบใดจึงจะได้ผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ ผู้ออมจะถือเงินน้ีไว้เป็นเงินสดหรือเงินฝาก
ที่มีสภาพคล่องสูงเป็นการช่ัวคราว เงินออมที่ถือไว้น้ีเรียกว่าการถือเงินเพ่ือหาผลตอบแทน ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ผกผันกับอัตราดอกเบ้ีย ส่วนอัตราดอกเบี้ยก็มีความสัมพันธ์ผกผันกับราคาหลักทรัพย์ 
การตัดสินใจของผู้ออมท่ีจะถือเงินส่วนน้ีไว้หรือจะเปล่ียนเป็นหลักทรัพย์จะขึ้นอยู่กับการคาดคะเน
แนวโน้มของอัตราดอกเบ้ียและราคาหลักทรัพย์ในอนาคต โยเปรียบเทียบกับปัจจุบัน 
  หากอัตราดอกเบ้ียปัจจุบันอยู่ในระดับสูง ปริมาณเงินที่ถือไว้เพ่ือหาผลตอบแทนจะมี
น้อย ทั้งนี้เพราะเมืออัตราดอกเบ้ียสูง ราคาหลักทรัพย์จะตํ่า ผู้มีเงินออมย่อมคาดคะเนว่าในอนาคต
อัตราดอกเบี้ยจะลดลง และราคาหลักทรัพย์จะสูงขึ้น ก็จะเปลี่ยนจากการถือเงินไปเป็นหลักทรัพย์   
 
2.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
 หทัยรัตน์ มาประณีต (2549) ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการออมของนิสิต 
นักศึกษาในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยอยู่ในรูปของแบบสอบถามสําหรับนิสิตนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐ 4 แห่ง และของเอกชน 4 แห่ง ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 538 คน 
แบ่งเป็นผู้หญิงจํานวน 357 คน และผู้ชายจํานวน 181 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณเพ่ือหาตัวแปรอิสระที่ทํานายพฤติกรรมการออมผลการศึกษาที่สําคัญ 3 ประการ มีดังนี้ (1) 
ปัจจัยตามสถานการณ์ ได้แก่ การได้รับข่าวสารการประหยัดและการออม การเป็นแบบอย่างของบิดา
มารดา และการเป็นแบบอย่างของเพ่ือน สามารถทํานายพฤติกรรมการออมได้ร้อยละ 26 (2) ปัจจัย
จิตลักษณะ ได้แก่ ความมีสันโดษ ความมีระเบียบวินัย และการมุ่งอนาคต แต่การมุ่งอนาคตมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการออมในทางลบ สามารถทํานายพฤติกรรมการออมได้ร้อยละ 45 และ (3) ปัจจัยตาม
สถานการณ์ ปัจจัยจิตลักษณะ และปัจจัยจิตลักษณะตามสถานการณ์ สามารถทํานายพฤติกรรมการ
ออมของนิสิตนักศึกษาได้ร้อยละ 55 ได้แก่ ความมีสันโดษ การได้รับข่าวสารการประหยัดและการออม 
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ความมีระเบียบวินัย และเจตคติต่อการประหยัด แต่เจตคติต่อการประหยัดมีอิทธิพลทางลบต่อ
พฤติกรรมการออม 
  
 รุ่งนภา ศรีธัญญะโชติ (2550) ศึกษาพฤติกรรมการออมเพ่ือใช้จ่ายในอนาคตของประชาชน
กรณีศึกษาผู้บริหารศูนย์การขาย บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด สาขาธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่าพฤติกรรมการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม ความถ่ีในการออมเพ่ือใช้จ่ายใน 
อนาคตเป็นแบบครั้งคราว การออมต่อปีอยู่ระหว่าง 50,000- 100,000 บาท ส่วนวัตถุประสงคท์างการ
ออมเพ่ือใช้จ่ายในอนาคตเพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน, เจ็บป่วย, ชรา วิธีการออมเพ่ือใช้จ่ายในอนาคตโดย
การทําประกันชีวิต ด้านปัจจัยที่ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของผู้บริหารศูนย์การขายคือ 
1) การศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการออมเรื่องปริมาณการออมต่อปีและระยะเวลาการออม 
2) รายได้รวมต่อปีมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการออมเรื่องปริมารการออมต่อวัตถุประสงค์ในการ 
ออมแระยะเวลาในการออม 3) จํานวนคนในอุปการะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการออมเรื่อง
ปริมาณการออมวัตถุประสงคใ์นการออมวิธีการออมและความถี่ในการออม 4) ภาระหน้ีสินมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการออมเรื่องปริมาณการออมต่อปี 5) อัตราผลตอบแทนจากการออมไม่
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการออม 6) อัตราเงินเฟ้อในอนาคตที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมใน
การออมเรื่องผลต่อการออมในปัจจุบันมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมในการออมเรื่องปริมาณการออม 
  
 วรเวศม์ สุวรรณระดา และ สมประวิณ มันประเสริฐ  (2550) ศึกษาปัจจัยกําหนดพฤติกรรม
การออมของผู้มีงานในประเทศไทย การศึกษาจากข้อมูลการสํารวจในระดับจุลภาค เพ่ือวิเคราะห์ให้
เห็นถึงปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการออม-ไม่ออมของผู้มีงานทํา รวมไปถึงปัจจัยท่ีมีส่วนกําหนด
พฤติกรรมการออมในระยะยาวเพื่อการดํารงชีวิตยามชราภาพ ตลอดจนศึกษาถึงปัจจัยสําคัญที่มีส่วน
ในการกําหนดอัตราการออมของผู้มีงานทําที่เป็นผู้ออม การศึกษาใช้แบบจําลองทางเศรษฐมิติที่มี
พ้ืนฐานมาจากแบบจําลองวงจรชีวิตและรายได้ถาวรในการประมวลผลข้อมูลท่ีเก็บจากภาคสนามใน 
15จังหวัด รวมทั้งสิ้น 2,028 ตัวอย่างผลการศึกษาพบว่าระดับรายได้และความสมํ่าเสมอของรายได้ 
รวมถึงการมีลักษณะนิสัยรู้จักการวางแผนในการดําเนินชีวิตจะส่งผลให้ผู้มีงานทําเป็นผู้ออมเงิน 
นอกจากนั้น การมีความรู้เกี่ยวกับการเงินจะส่งผลต่อการเป็นผู้ออมเงินได้เช่นกัน ในทางตรงข้าม หาก
ผู้มีงานต้องกู้ยืมเงินและมีบุตรมากข้ึนก็จะมีแนวโน้มกลายเป็นผู้ไม่ออมเงิน ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพล
ที่คล้ายคลึงต่อพฤติกรรมการออมเงินระยะยาวเพ่ือการดํารงชีวิตยามชราภาพ เช่นกัน ในส่วนของ
ระดับอัตราการออมเงินของผู้มีงานทําท่ีออมได้นั้น ลักษณะนิสัยรู้จักการวางแผนมีส่วนสําคัญในการ
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เพ่ิมระดับอัตราการออม ขณะเดียวกัน การอยู่ในระดับการออมภาคบังคับ จํานวนบุตร การกู้ยืมเงินจะ
ส่งผลให้ระดับอัตราการออมลดลง 
  
 อนงค์นุช เทียนทอง และ กัญญารัตน์ วงษ์ชมพู (2551) ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบ 
การออมของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี พบว่ากลุ่มพนักงานสถาบัน
การเงินและกลุ่มข้าราชการเลือกที่จะออมเงินมากกว่าลงทุนทางการเงินซ่ึงการออมจะออมในรูปแบบ
ฝากออมทรัพย์และฝากแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินจะมีการลงทุนทาง
การเงินมากกว่ากลุ่มข้าราชการ ส่วนปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม
ของสองกลุ่มพบว่าท้ังสองกลุ่มจะมีพฤติกรรมการเลือกออมเงินไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านการเลือก
ลงทุนทางการเงินจะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน และปัจจัยท่ีเป็นตัวกําหนดการออมและการลงทุนทั้ง
สองกลุ่มให้ความสําคัญใกล้เคียงกัน ซ่ึงให้ความสําคัญมากท่ีสุดกับปัจจัยความม่ันคงของสถาบัน
การเงิน และกลุ่มข้าราชการจะให้ความสําคัญมากที่สุดเพ่ิมเข้ามากับปัจจัยผลตอบแทนจากการลงทุน 
  
 ศุภวรรณ มณีพันธ์ุวงศ์ (2552) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออมของพนักงาน 
ธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ความแตกต่างระหว่างลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านการศึกษา ด้านอายุงานและด้านรายได้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านผลตอบแทน ด้านความม่ันคง ด้านแรงจูงใจในการ
ออม ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านรายได้ และด้านลักษณะการออมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการ
ตัดสินใจออมของพนักงานธนาคารในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงครามอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ธนพร อุดมพันธ์ุ (2552) เปรียบเทียบการออมระหว่างนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมมีปริมาณเงิน
ออมมากกว่านักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ โดยส่วนใหญ่มีเงินออมระดับ 101 – 500 บาทนักศึกษาส่วน
ใหญ่ทั้งสองคณะเลือกออมเงินกับธนาคารพาณิชย์และรองลงมาคือธนาคารของรัฐ และนักศึกษาทั้ง
สองคณะให้ความสําคัญกับรายรับหลัก รายรับเสริม ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ การปลูกฝังการ
ออมและทัศนคติที่มีต่อความสําคัญในการออมในระดับมาก 

 
วณิชยา ต๊ะต้องใจ (2553) ศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนบ้านหนองสองห้อง ต.เม็ง

ราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการออมร้อยละ 54 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การออมพบว่ากลุ่มตัวอย่างเพศชายร้อยละร้อยมีการเก็บออมเพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน / วัยชรา ส่วน
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงร้อยละร้อย เก็บออมเพ่ือเป็นทุนในการประกอบอาชีพ โดยรูปแบบการออม
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แตกต่างกัน คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีเงินออม 275,500 เฉลี่ยต่อปี ทําการออมกับการซ้ือหุ้นสามัญในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการเก็งกําไร และเป็นการออมแบบตลอดชีพ 
กลุ่มตัวอย่างที่มีเงินออม 70,750 เฉลี่ยต่อปีทําการออมในรูปแบบการเล่นแชร์ กลุ่มตัวอย่างที่มีเงิน
ออม 29,883 เฉลี่ยต่อปีทําการออมกับธนาคารพาณิชย์มากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มีเงินออม 18,289 
เฉลี่ยต่อปีทําการออมกับสหกรณ์ออมทรัพย์มากท่ีสุด กลุ่มตัวอย่างที่มีเงินออม 15,000 ต่อปีทําการ
ออมกับการซ้ือหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือการเก็งกําไร และเป็นการออมแบบ
ตลอดชีพ กลุ่มตัวอย่างที่มีเงินออม 7,738 เฉลี่ยต่อปีทําการออมกับบริษัทประกันชีวิตมากท่ีสุดโดย
ออมเป็นรายเดือน  
  
 ปิยรัตน์ กฤษณามระ, พัชราวลัย ชัยปาณี, เมธินี วณิกกุล, รัฐชัย ศีลาเจริญ และ  
นาถฤดี ศุภกิจจารักษ์ (2554) ศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อรูปแบบการออมของผู้ออม
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาดี มีรายได้เฉลี่ยปาน
กลางถึงค่อนข้างสูง และมีอัตราการออมโดยเฉลี่ยร้อยละ 32 ของรายได้ประจํา โดยที่วัตถุประสงค์ของ
การออมคือ เพ่ือใช้จ่ายหลังการเกษียณอายุ รูปแลลการออมท่ีเลือกคือการฝากเงินกับธนาคาร ซ้ือ
กรมธรรม์ประกันชีวิต และซ้ืออสังหาริมทรัพย์มากกว่าการลงทุนซ้ือตราสารการเงินในตลาดทุน 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ออมเงินทราบดีว่าการลงซ้ือตราสารการเงินในตลาดทุนจะได้รับผลตอบแทนสูง แต่
ก็มีความเสี่ยงสูง และมีความซับซ้อนเข้าใจยากจึงไม่สนใจลงทุน นอกจากนั้นยังพบว่าผู้ออมให้
ความสําคัญกับการจัดสรรเงินออมไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มากเป็นอันดับหน่ึง เน่ืองจากเช่ือว่าการ
ลงทุนประเภทน้ีมีความเส่ียงน้อยกว่าตราสารทางการเงิน รวมทั้งความจําเป็นในเรื่องท่ีอยู่อาศัย 
  
 กนกวรรณ วิเชียร (2555) ศึกษาพฤติกรรมการออมของข้าราชการและลูกจ้างประจํา  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า ปัจจัยด้านพ้ืนฐานส่วนบุคล ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ได้แก่อายุ 
เพศ ระดับการศึกษา อายุราชการ ประเภทบุคลากร และปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ได้แก่ สถานภาพ
การสมรส และจํานวนสมาชิกในครอบครัว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน และหนี้สินโดยเฉล่ียต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการออมของข้าราชการและลูกจ้างประจํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ  
  
 กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ศึกษาพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของ
พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือศึกษาจํานวนเงินออม รูปแบบการออม จุดมุ่งหมายในการ
ออม และศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหารมิทรัพย์ ผลการศึกษาพบว่า
พฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โดยส่วนใหญ่ออมในสถาบันการเงิน และ
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จํานวนเงินออมตํ่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.37 โดยจุดมุ่งหมายในการออมส่วนใหญ่เพ่ือใช้
จ่ายยามฉุกเฉิน ผู้ออมมีความต้องการออมในระยะยาว แต่จํานวนเงินออมยังตํ่าอยู่ จึงควรมาตรการใน
การกระตุ้นการออมให้มากขึ้น โดยอาจเพ่ิมสิทธิประโยชน์การออมให้สูงขึ้นเพ่ือจูงใจให้ประชาชนออม
เงินมากข้ึน หรือสถาบันการเงินควรมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึน 
1 คนทําให้การออมลดลง 1.756 จึงควรมีการวางแผนครอบครัวเพ่ือมิให้จํานวนสมาชิกในครอบครัวมี
มากเกินไป จํานวนค่าใช้จ่ายในครอบครัวท่ีเพ่ิมข้ึน 1 บาท ส่งผลให้เงินออมของครัวเรือนลดลง 0.881 
ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนด้านค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม 
  
 กุลฐกาน ต้ังทิวาพร (2555) ปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยทํางาน
กรณีศึกษา พนักงานธนาคาร ศึกษาปัจจัยที่ มีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยทางานใน
กรุงเทพมหานครกรณีศึกษา พนักงานธนาคาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่อยู่ในวัยทา
งาน ซ่ึงมีอายุระหว่าง 20 - 60 ปี และอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จานวน 180 คน ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า บุคคลวัยทางานที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีพฤติกรรมการออมทั้งทางด้านมูลค่า และการกระทาแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ปัจจัยสว่นบุคคล ได้แก่ รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมด้าน
มูลค่าและพฤติกรรมการออมด้านการกระทา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตาม
ลาดับ อิทธิพลครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมด้านมูลค่า และการกระทา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ บัญชีคิดในใจมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ
ออมด้านการกระทา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการเปิดรับข่าวสารด้านการออมมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมด้านการกระทา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 ศูนย์วิจัยธนาคารทหารไทย (2555) ศึกษา"พฤติกรรมการออมเงินเพ่ือใช้ในวัยเกษียณของคน
กรุงเทพฯ" ในระหว่างวันที่ 24 ต.ค.55-7 พ.ย.55 จากกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยแรงงานจํานวน 113 ราย 

พบว่า วัตถุประสงค์ในการออมเงินโดยรวมของประชากรจะแตกต่างกันไป โดยส่วนใหญ่ให้ความสําคัญ
ต่อการออมเงินเพ่ือใช้ในยามชราเป็นอับดับที่ 2 (25.2% ของกลุ่มตัวอย่าง) ขณะที่ให้ความสําคัญกับ
การออมเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันเป็นอันดับที่ 1 (31.1%) และเพ่ือให้ได้ดอกผล เพ่ือใช้ในยามเจ็บป่วย 
และเพ่ือให้ลูกหลานในอนาคต (ร้อยละ 24.3, 18.5 และ 18.0 ตามลําดับ) กลุ่มตัวอย่างวัยแรงงานได้
เล็งเห็นถึงความสําคัญของการออมเพ่ือใช้ในวัยเกษียณถึง 85.0% ของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ขณะท่ี
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้ทําการออมเพื่อรองรับการเกษียณอายุแล้ว 61.9% โดยมีสัดส่วนการออมเงิน
เพ่ือใช้ในวัยเกษียณท่ี 6-10% ของรายได้ต่อเดือนโดยเฉพาะรายได้เป็นตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเพ่ือเกษียณ โดยพบว่า แรงงานส่วนใหญ่ที่มีรายได้ต้ังแต่ 20,000 บาทข้ึนไป จะออมเพ่ือ
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เกษียณ เนื่องจากส่วนหน่ึงเป็นกลุ่มคนท่ีมีรายได้เพียงพอท่ีจะสามารถแบ่งเงินมาจัดสรรในส่วนของ
การออมได้ หลังจากท่ีหักภาระค่าใช้จ่ายแล้ว ขณะที่ในมุมมองด้านความตระหนักเร่ืองการออมเพ่ือ
การเกษียณจําแนกตามอาชีพและอายุน้ัน พบว่า อาชีพที่ให้ความตระหนักต่อการออมเพ่ือการเกษียณ
มากท่ีสุด ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ (100%) รองลงมา ได้แก่ กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน 
ค้าขาย ตามลําดับ ขณะที่แรงงานกลุ่มอาชีพรับจ้าง/เกษตรกร ให้ความตระหนักต่อการออมเพื่อการ
เกษียณน้อยท่ีสุด ทั้งนี้ สาเหตุที่ทําให้กลุ่มอาชีพรับจ้างและเกษตรกรยังคงให้ความตระหนักต่อการ
ออมเพ่ือใช้ในยามเกษียณไม่มากนัก เน่ืองจากแรงงานกลุ่มน้ีส่วนใหญ่ยังคงมีรายได้ไม่เพียงพอต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันในปัจจุบัน  ขณะท่ีการตระหนักถึงความสําคัญของการออมเพื่อการเกษียณ
ไม่ได้แตกต่างกันมากนักในแต่ละช่วงอายุที่สํารวจ โดยส่วนหน่ึงต้องยอมรับว่าอาจมาจากข้อจํากัดด้าน
จํานวนกลุ่มตัวอย่าง แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในวัยแรงงานจะมีความตระหนักต่อการออมเพ่ือใช้ในยาม
เกษียณ แต่พบว่า แรงงานส่วนใหญ่วางเป้าหมายการมีเงินออมในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปีตํ่ากว่า
ประมาณ 2,000,000 บาท (64.7% ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด) ซ่ึงนํามาสู่คําถามถัดไปว่าเม็ดเงิน
ดังกล่าวน้ันจะเพียงพอต่อการรองรับค่าใช้จ่ายสําหรับการ ดํารงชีพขั้นพ้ืนฐานหลังเกษียณหรือไม่ โดย
ประเด็นน้ี คงต้องพิจารณาจากค่าใช้จ่ายหลังเกษียณอายุ ซ่ึงต้องยอมรับว่า คงมีความแตกต่างกันไปใน
รายบุคคล 



บทที่ 3 

วิธีการดําเนนิงานวิจยั 

 การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ” เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เก็บข้อมูลจากการ
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งน้ีเลือกตัวอย่างจากนักศึกษาช้ันปีที่ 1 – 4 คณะบริหารธุรกจิและคณะศิลปะ
ศาสตร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ปีการศึกษา 2557 จํานวนทั้งสิ้น 350 ตัวอย่าง (จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
2,031 คน ด้วยการประมาณการจากจํานวนนักศึกษา ภาคการเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 ณ วันที่ 
17 กันยายน 2557) โดยใช้สูตรของ Yamane ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 %  
   N =      

โดย        n  =     จํานวนตัวอย่าง 
  N  =   จํานวนนักศึกษา  จํานวน 2,031 คน 
  e  =   ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง กําหนดให้เท่ากับ 0.05 
จะได้  N  =    

.
    =  250  ตัวอย่าง 

จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) กําหนดสัดส่วนต่อขนาดในแต่
ละคณะตามช้ันปี ทั้งนี้เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างมีความครอบคลุมท้ังสองคณะและทุกช้ันปี ดังน้ี 
 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จํานวนท้ังหมด 245 ตัวอย่าง 
ช้ันปีที่ 1      จํานวน     69 ตัวอย่าง ช้ันปีที่ 2     จํานวน     64 ตัวอย่าง 
ช้ันปีที่ 3     จํานวน     57 ตัวอย่าง ช้ันปีที่ 4     จํานวน     55 ตัวอย่าง 
 นักศึกษาคณะศิลปะศาสตร์ จํานวนท้ังหมด 105 ตัวอย่าง 
ช้ันปีที่ 1      จํานวน     31 ตัวอย่าง ช้ันปีที่ 2     จํานวน     26 ตัวอย่าง 
ช้ันปีที่ 3     จํานวน     23 ตัวอย่าง ช้ันปีที่ 4     จํานวน     25 ตัวอย่าง 
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3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) 
ประกอบด้วย เพศ คณะ ช้ันปีที่ศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่พักอาศัย การเดินทางมา
มหาวิทยาลัย และ การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Question) และแบบปลายเปิด (Open-ended Question) ประกอบด้วย รายได้จากผู้ปกตรอง 
(เฉลี่ยต่อเดือน) รายได้พิเศษ (เฉลี่ยต่อเดือน) การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย ค่าใช้จ่าย (เฉลี่ยต่อ
เดือน) และ สดัส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน 
 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้านการออมของผู้ตอบแบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended 
Question) และแบบปลายเปิด (Open-ended Question)   ประกอบด้วย เงินออมที่มี ณ วันตอบ
แบบสอบถาม บุคคลท่ีเป็นตัวอย่างในการออม จํานวนเงินออม (เฉลี่ยต่อเดือน) วิธีการออมเงิน 
รูปแบบการออมเงิน และวัตถุประสงคใ์นการออม 

 3.2.2 ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือ  
การสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนินการดังนี้ สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการ
ออมของนักศึกษา และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากน้ัน
นําไปให้ผู้เช่ียวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน ตรวจสอบ content validity เม่ือแก้ไขตามคําแนะนําของ
ผู้เช่ียวชาญแล้วจึงนําแบบสอบถามท่ีได้ไปทดลองใช้ (try out) กับนักศึกษา จํานวน 50 คน เพ่ือปรับ
แบบสอบถามให้สอดคล้องกบัลักษณะของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างก่อนนําไปใช้จริง 
 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้ศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลมีขั้นตอนดังน้ี 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2558 
2. จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามไปจํานวน 370 ชุด  

ตัวอย่างท่ีใช้ที่ระดับความคาดเคล่ือนไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์(กําหนดตามแนวคิดของ Taro Yamane ณ 
ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย กําหนดสัดส่วนต่อขนาดในแต่ละ
คณะตามช้ันปี 
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3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยเลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกับ ลักษณะของข้อมูล และตอบ
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ คณะ ช้ันปี จํานวนสมาชิกในครอบครัว ที่
พักอาศัย การเดินทางมามหาวิทยาลัย และ การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
ค่าความถี่และร้อยละ 
 2. ข้อมูลเก่ียวกับรายได้และค่าใช้ ได้แก่  ความถี่ในการได้รับรายได้จากผู้ปกครอง รายได้จาก
ผู้ปกตรอง (เฉลี่ยต่อเดือน) รายได้พิเศษ (เฉลี่ยต่อเดือน) ค่าใช้จ่าย (เฉลี่ยต่อเดือน) และ สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และร้อยละ 
 3. การวิเคราะห์วิธีการออมของกลุ่มประชากร ผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ สถิติไคว์สแควร์ 
(Chi-square) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยสําคัญ .05  
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย/ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

  การวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับงานวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลตัวอย่างที่เก็บรวบรวมมา
ได้จํานวน 370 ชุด ซ่ึงผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว มาทําการวิเคราะห์โดยผู้วิจัยได้แบ่งการ
วิเคราะห์ออกเป็น 4 ส่วน 

 

 การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
การนําผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลสําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้
นําเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการนาเสนอออกเป็น 4 ส่วน ตามลาดับ ดังน้ี 
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที่ 4 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
  ข้อมูลส่วนบุคคล    จํานวน   ร้อยละ 
1. เพศ 
  ชาย      128   34.6 
 หญิง      242   65.4 
 รวม      370   100.0 
2. คณะที่ศึกษา 
 บริหารธุรกิจ     260   70.3 
 ศิลปะศาสตร์     110   29.7 
 รวม      370   100.0 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
 
  ข้อมูลส่วนบุคคล    จํานวน   ร้อยละ 
3. ช้ันปีที่ศึกษา 
 ปี 1      101   27.3 
 ปี 2      100   27.0 
 ปี 3       84   22.7 
 ปี 4       85   23.0 
 รวม      370   100.0 
4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
 น้อยกว่า 2 คน      25    6.8 
 2 – 3 คน     111   30.0 
 4 – 5 คน     174   47.0 
 มากกว่า 5 คน      60   16.2 
รวม       370   100.0 
5. ที่พักอาศัย    
 อยู่กับผู้ปกครอง     284   76.8 
 อยู่กับญาติ      64   17.3  
 เช่าหอพัก      22    5.9 
รวม       370   100.0 
6. การเดินทางมามหาวิทยาลัย 
 รถยนต์ส่วนตัว      39   10.5 
 รถขนส่งสาธารณะ    258   69.7  
 จักรยายนต์      67   18.2 
 อ่ืน ๆ        6    1.6 
รวม       370   100.0 
7. การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
 กู้       68   18.4 
 ไม่กู ้      302   81.6 
รวม       370   100.0 
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 จากตาราง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
จํานวนและค่าร้อยละ จํานวน 370 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรได้ดังนี้  
 1. เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 34.6 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 65.4 
 2. คณะที่ศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร้อยละ 70.3 และ
เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร้อยละ 29.7  
 3. ช้ันปีที่ศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาในช้ันปี 1 ร้อยละ 27.3 ช้ันปี 2 ร้อยละ 
27.0 ช้ันปีที่ 3 ร้อยละ 22.7 และช้ันปี 4 ร้อยละ 23.0  
 4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 6.8 มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวน้อยกว่า 2 คน ร้อยละ 30.0 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน ร้อยละ 47.0 มี 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน และร้อยละ 16.2 มีสมาชิกมากกว่า 5 คน  
 5. ที่พักอาศัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 76.8 พักอาศัยกับผู้ปกครอง ร้อยละ 17.3 
พักกับญาติ และร้อยละ 5.9 อยู่หอพัก  
 6. การเดินทางมาเรียน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 10.5 
เดินทางโดยรถสาธารณะ ร้อยละ เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ร้อยละ 6.7 และเดินทางโดยวิธีอ่ืน ๆ 
จากแบบสอบถามคือการเดินทางโดยเรือโดยสารร้อยละ 1.6  
 7. การกู้ยืมเงนิจากกองทุนกูยื้มเพ่ือการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 18.4 กู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 81.6 ไม่ได้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
ตารางที่ 5 แสดงจํานวนและร้อยละด้านรายได้และรายจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย   จํานวน   ร้อยละ 
1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 น้อยกว่า 3,000 บาท     59   15.9 
 3,001 – 4,000 บาท    148   40.0 
 4,001 – 5,000 บาท     94   25.4 
 มากกว่า 5,000 บาท     69   18.6  
 รวม      370   100.0 
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2. การมีรายได้พิเศษ 
 ไม่มีรายได้พิเศษ     301    81.4 
 มีรายได้พิเศษ      69    18.6 
 รวม      370   100.0 
3. รายได้พิเศษเฉลี่ยต่อเดือน 
 น้อยกว่า 2,000 บาท     20   29.0 
 2,001 – 4,000 บาท     38   55.1 
 4,001 – 6,000 บาท      7   10.1  
 6,001 – 8,000 บาท      2     2.9 
 มากกว่า 8,000 บาท      2     2.9  
 รวม       69   100.0 
 
ตารางที่ 5 (ต่อ) แสดงจํานวนและร้อยละด้านรายได้และรายจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่าย   จํานวน   ร้อยละ 
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
 น้อยกว่า 3,000 บาท    106   28.6 
 3,001 – 4,000 บาท    133   35.9 
 4,001 – 5,000 บาท    100   27.0 
 มากกว่า 5,000 บาท      31    8.4  
  รวม     370   100.0 
5. การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 ไมมีการจัดทํา     307   83.0 
 จัดทํา       63   17.0 
  รวม     370   100.0 
6. วิธีการจัดทําบัญชีรายรับ –รายจ่าย 
 รายวัน      17    27.0 
 รายสัปดาห์     17    27.0 
 รายเดือน     29    46.0 
 รวม      63   100.0 
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 จากตาราง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
จํานวนและค่าร้อยละ จํานวน 370 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 
 1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001 – 4,000 
บาท มากท่ีสุด 
ร้อยละ 40.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท น้อยท่ีสุดร้อยละ 15.9 
 2. การมีรายได้พิเศษ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้พิเศษ เพียงร้อยละ 18.6 เท่าน้ัน 
 3. รายได้พิเศษเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้พิเศษจํานวน 40 คนมี
รายได้พิเศษเฉลี่ยต่อเดือนมากท่ีสุด 2,001 – 4,000 บาท ร้อยละ 62.5 ของผู้มีรายได้พิเศษทั้งหมด 
 4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 3,001 – 
4,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 5.90 และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท น้อยที่สุดร้อย
ละ 8.4 
 5. การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีการจัดทําบัญชีรายรับ-
รายจ่ายมากถึงร้อยละ 83.0 และมีเพียงร้อยละ 17.0 เท่าน้ันท่ีมีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
 6. วิธีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจัดทําบัญชีรายรับ-
รายจ่ายจะมีการจัดทําแบบรายเดือนมากที่สุดร้อยละ 46.0 ส่วนการจัดทําแบบรายวันและราย
สัปดาห์มีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 27.0 
 
ตารางที่ 6 แสดงจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม คณะ ช้ันปี และ รายได้ต่อเดือน 
 

รายได้ : เดือน คณะ  ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 
น้อยกว่า 3,000 
บาท 

บริหารธุรกิจ จํานวน 15 15 0 6 36 
ร้อยละ 25.4 25.4 0.0 10.2 61.0 

ศิลปศาสตร ์ จํานวน 9 7 1 6 23 
ร้อยละ 15.3 11.9 1.7 10.2 39.0 

รวม จํานวน 24 22 1 12 59 
ร้อยละ 40.7 37.3 1.7 20.3 100.0 

3,001 -4,000 
บาท 

บริหารธุรกิจ จํานวน   15     24    50    26    115 
ร้อยละ 10.1 16.2 33.8 17.6 77.7 

ศิลปศาสตร ์ จํานวน 13 5 6 9 33 
ร้อยละ 8.8 3.4 4.1 6.1 22.3 
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รวม จํานวน 31 29 56 35 133 
 ร้อยละ 18.9 19.6 37.8 23.6 100.0 

4,001-5,000 
บาท 

บริหารธุรกิจ จํานวน 16 19  7 21 63 
ร้อยละ 17.0 20.2 7.4 22.3 67.0 

ศิลปศาสตร ์ จํานวน 5 12 9 5 31 
ร้อยละ 5.3 12.8 9.6 5.3 33.0 

รวม จํานวน 21 33 23 23 94 
ร้อยละ 22.3 33.0 17.0 27.7 100.0 

มากกว่า 5,000 
บาท 

บริหารธุรกิจ จํานวน 24 13 2 7 46 
ร้อยละ 34.8 18.8 2.9 10.1 66.7 

ศิลปศาสตร ์ จํานวน 4 5 9 5 23 
ร้อยละ 5.8 7.2 13.0 7.2 33.3 

รวม จํานวน 28 18 11 12 69 
ร้อยละ 40.6 26.1 15.9  7.4 100.0 

 
 จากตาราง พบว่าผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากที่สุด 3,001 -4,000 บาท ร้อยละ 35.9 

ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท น้อยท่ีสุด ร้อยละ 
15.9 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
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ตารางที่ 7 แสดงจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม คณะ ช้ันปี และ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
 

ค่าใช้จ่าย : เดือน คณะ  ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 
น้อยกว่า 3,000 
บาท 

บริหารธุรกิจ จํานวน 18 21 17 20 76 
ร้อยละ 17.0 19.8 16.0 18.9 71.7 

ศิลปศาสตร ์ จํานวน 8 8 4 10 30 
ร้อยละ 7.5 7.5 3.8 9.4 28.3 

รวม จํานวน 26 29 21 30 106 
ร้อยละ 24.5 27.4 19.8 28.3 100.0 

3,001 -4,000 
บาท 

บริหารธุรกิจ จํานวน    24    25    24    21    94 
ร้อยละ 18.0 18.8 18.0 15.8 70.7 

ศิลปศาสตร ์ จํานวน 18 6 10 5 39 
ร้อยละ 13.5 4.5 7.5 3.8 29.3 

รวม จํานวน 42 31 34 26 133 
 ร้อยละ 31.6 23.3 25.6 19.5 100.0 

4,001-5,000 
บาท 

บริหารธุรกิจ จํานวน 17 20 15 15 67 
ร้อยละ 17.0 20.0 15.0 15.0 67.0 

ศิลปศาสตร ์ จํานวน 4 13 8 8 33 
ร้อยละ 4.0 13.0 8.0 8.0 33.0 

รวม จํานวน 21 33 23 23 100 
ร้อยละ 21.0 33.0 23.0 23.0 100.0 

มากกว่า 5,000 
บาท 

บริหารธุรกิจ จํานวน 11 5 3 4 23 
ร้อยละ 35.5 16.1 9.7 12.9 74.2 

ศิลปศาสตร ์ จํานวน 1 2 3 2 8 
ร้อยละ 3.2 6.5 9.7 6.5 25.8 

รวม จํานวน 12 7 6 6 31 
ร้อยละ 38.7 22.6 19.4 19.4 100.0 
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จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน น้อยกว่า 3,000 บาท อัตรา
สูงสุด คือนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีที่ 2 ส่วนผู้มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 5,000 บาท ต่อเดือนอัตรา
สูงสุดคือ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 35.5 

 
 
ตารางที่ 8 แสดงจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตาม คณะ ช้ันปี และการมีรายได้พิเศษ 
 
การมีรายได้พิเศษ  คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์ 

ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 
มีรายได้พิเศษ จํานวน 23 14 1 15 53 5 6 1 4 16 

ร้อยละ 8.8 5.4 0.4 6.8 20.4 4.5 5.5 0.9 3.6 14.5 
ไม่มีรายได้พิเศษ จํานวน 47 57 58 45 207 26 23 24 21 94 

ร้อยละ 18.1 21.9 22.3 17.3 79.6 23.6 20.9 21.8 19.1 85.5 
รวม  70 71 59 60 260 31 29 25 25 110 

 
 จากตาราง พบว่าผู้ มีรายได้พิเศษเป็นศึกษาคณะบริหารธุรกิจร้อยละ 20.4 และเป็น
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร้อยละ 14.5 โดยนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจท่ีมีรายได้พิเศษมากที่สุด คือ
ช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 8.8 ส่วนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีรายได้พิเศษมากที่สุดเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 
ร้อยละ 5.5 
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ตารางที่ 9   แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจําแนกตามคณะ ช้ันปี และ วิธีการ 
     จัดทําบัญชีรายรับ –รายจ่าย 
 

 

จากตารางพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาในคณะบริหารธุรกิจท่ีมีการจัดทําบัญชีรายรับ-
รายจ่ายจํานวน 43 คน มีการจัดทําบัญชีแบบรายวัน และแบบรายสัปดาห์ ร้อยละ 20.91 และแบบ
รายเดือนร้อยละ 58.14 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่ศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีการจัดทําบัญชีรายรับ -
รายจ่ายจํานวน 21 คน มีการจัดทําบัญชีแบบรายวัน และแบบรายสัปดาห์ ร้อยละ 38.10 และแบบ
รายเดือนร้อยละ 23.81  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ ช้ันปี วิธีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
บริหารธุรกิจ ปี 1 3 17.6 2 11.8 5 16.7 10 23.26 

ปี 2 1 5.9 3 17.6 2 6.7 6 13.96 
ปี 3 2 11.8 1 5.9 4 13.3 7 16.28 
ปี 4 3 17.6 3 17.6 14 46.7 20 46.51 
รวม 9 20.91 9 20.91 25 58.14 43 100.0 

ศิลปะ
ศาสตร์ 

ปี 1 3 14.29 1 4.76 0 0 4 19.05 
ปี 2 3 14.29 4 19.05 1 4.76 8 38.10 
ปี 3 0 0.0 1 4.76 1 4.76 2 9.52 
ปี 4 2 9.52 2 9.52 3 14.29 7 33.33 
รวม 8 38.10 8 38.10 5 23.81 21 100.0 
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ตารางที่ 10 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ และวิธีการจัดทํา    
                บัญชีรายรับ –รายจ่าย 
 

เพศ  การทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รวม 

ชาย จํานวน 5 4 15 24 
ร้อยละ 20.8 16.7 62.5 100.0% 

หญิง จํานวน 12 13 15 40 
ร้อยละ 30.0 32.5 37.5 100.0% 

รวม จํานวน 17 17 30 64 
ร้อยละ 100.0 100.0 100.0 100.0 

 
จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีจํานวน 64 คน 

ซ่ึงถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเพียงร้อยละ17.3 และท้ังสองเพศมีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย
แบบรายเดือนมากที่สุด คือ เพศชาย ร้อยละ 62.5 เพศหญิงร้อยละ 37.5 

 
ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
 
วัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย    X   Sd.  ลําดับที ่
เพ่ือการบริโภค    1.74   1.15    1 
เพ่ือซ้ือสินค้า    3.45   1.28    4 
เพ่ือการศึกษา    3.04   1.42    3 
เพ่ือความบันเทิง    4.48   1.22    5 
เพ่ือการเดินทาง    2.94   1.40    2 
เพ่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย   5.36   1.04    6   
เฉลี่ย     3.50   1.25     

 
จากตาราง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการจัดลําดับ

การใช้จ่ายในแต่ละวัตถุประสงค์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคมากเป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือค่าใช้จ่ายเพ่ือการเดินทาง และใช้จ่ายเพื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยน้อยท่ีสุ 
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ รายจ่าย  
     และรายได้พิเศษ 
 

รายได้และรายจ่ายต่อเดือน   รายได้พิเศษต่อเดือน 
      ค่าเฉลี่ย  จํานวน  ร้อยละ 
รายได้ต่อเดือน  น้อยกว่า 3,000  4,168.7    6  15.0 
   3,001- 4,000  3,285.7  14  35.0 
   4,001 -5,000  3,262.5   8  20.0 
   มากกว่า 5,000  3,383.3  12  30.0 
        40  100.0 
รายจ่ายต่อเดือน  น้อยกว่า 3,000  3,000.0  11  27.5 
   3,001- 4,000  3,392.1  14  35.0 
   4,001 -5,000  3,485.7    7  17.5 
   มากกว่า 5,000  4,100.0   8  20.0 
        40  100.0 
 จากตาราง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านรายได้พิเศษเฉล่ีย จําแนกตามรายได้ต่อเดือนและ
รายจ่ายต่อเดือน พบว่าผู้มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท จะมีรายได้พิเศษเฉลี่ยมากท่ีสุด 
4,168.7 บาทต่อเดือน ด้านรายจ่ายต่อเดือนพบว่ากลุ่มทีมีรายจ่ายต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท จะ
มีรายได้พิเศษเฉลี่ยต่อเดือนมากเช่นกัน คือ 4,100 ต่อเดือน ซ่ึงเป็นการลดความแตกต่างด้านรายได้ 
และรายจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 

ตารางที่ 13 แสดงจํานวนและร้อยละด้านข้อมูลการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
   ข้อมูลการออม   จํานวน   ร้อยละ 
1. เงินออมท่ีมี ณ วันตอบแบบสอบถาม 
 0 – 1,000         บาท    35   25.0 
 1,001 – 4,000    บาท    34   24.2 
 4,001 – 7,000    บาท    35   25.0 
 7,001-10,000     บาท    18   12.9 
 มากกว่า 10,000   บาท    18   12.9 
 รวม      140   100.0 
          เฉลี่ย        5,387.5  บาท 
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ตารางที่ 13 (ต่อ) แสดงจํานวนและร้อยละด้านข้อมูลการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
   ข้อมูลการออม   จํานวน   ร้อยละ 
2. บุคคลตัวอย่างในการออม 
 มี       90   21.6 
 ไม่มี      280   78.4 
  รวม     370   100.0 
3. เงินออมเฉลี่ยต่อเดือน 
 น้อยกว่า 500  บาท    195   25.7 
 501 – 1,000  บาท    133   35.9 
 มากกว่า 1,000 บาท     42   11.4 
 รวม      370   100.0 
4. วิธีการออมเงิน 
 ก่อนนําไปใช้จ่าย     105   28.4 
 เหลือจากการใช้จ่าย    137   37.0 
 ไม่แน่นอน     128   34.6 
 รวม      370   100.0 
5. รูปแบบการออมเงิน 
 หยอดกระปุกออมสิน    243   41.5 
 ฝากผู้ปกครอง      72   12.3 
 ฝากธนาคาร     204   34.9 
 ซ้ือสลากออมสิน      37    6.3 
 ซ้ือทองคํา      29    5.0 
 รวม      585   100.0 
  
 จากตาราง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
จํานวนและค่าร้อยละ จํานวน 370 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรได้ดังนี้  
 1. เงินออมที่มี ณ วันที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีเงินออมเพียง 140 
คน โดยมีเงินเก็บน้อยกว่า 1,000 บาท ร้อยละ 25 จํานวน 1,001 – 4,000 บาท ร้อยละ 24.2 
จํานวน 4,001 – 7,000 บาท ร้อยละ 25 จํานวน 7,001 – 10,000 บาท ร้อยละ 12.9 และมีเงิน
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ออมมากกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 12.9 และผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินออมทั้งหมดเฉลี่ย 5,387.5 
บาท 
 2. ด้านบุคคลท่ีเป็นตัวอย่างในการออม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีบุคคลท่ีเป็นตัวอย่างใน
การออมค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 21.6 และไม่มีตัวอย่างในการออมร้อยละ 79.6 
 3. ด้านเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินออมเฉล่ียต่อเดือน 500 – 
1,000 บาท มากท่ีสุดร้อยละ 35.9 และออมต่อเดือนมากกว่า 1,000 บาท เพียงร้อยละ 11.4 
 4. ด้านวิธีการออม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีวิธีการออมเงินเม่ือเหลือจากการใช้จ่ายมาก
ที่สุด ร้อยละ 37.0 และน้อยท่ีสุดคือการออมเงินก่อนนําไปใช้จ่าย ร้อยละ 28.4 
 5. ด้านรูปแบบการออมเงิน พบว่ารูปแบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุด คือ การหยอด
กระปุกออมสิน ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือการฝากธนาคาร ร้อยละ 31.9 และรูปแบบที่ใช้น้อยท่ีสุด
คือการซ้ือทองคํา ร้อยละ 5.0  
 
ตารางที่ 14 แสดงรูปแบบการออมเงินและเงินออมท่ีมีเฉลี่ย 
 
 รูปแบบการออมเงิน    เงินออมเฉลี่ยท่ีมี 

หยอดกระปุกออมสิน       6,987.25  
 ฝากผู้ปกครอง        6,812.50   
 ฝากธนาคาร        7,651.53  
 ซ้ือสลากออมสิน        6,744.44   

ซ้ือทองคํา        6,561.54  
 รวม         6,973.40  
  
 จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่ออมเงินด้วยวิธีฝากธนาคารมีเงินออมเฉลี่ยมากที่สุด 
7,651 บาท ส่วนผู้ที่ออมเงินด้วยวิธีอ่ืน ๆ มีเงินออมเฉลี่ยใกล้เคียงกัน ประมาณ 6,800 บาท 
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงส่วนเบนมาตรฐานจําแนกตามวัตถุประสงค์ในการออม 
 
 วัตถุประสงค์ในการออม   X   Sd.  ระดับ 
เพ่ือซ้ือสิ่งที่ต้องการ   4.27   0.78  มากท่ีสดุ 
เพ่ือเป็นทุนสะสมในอนาคต  4.09   0.85     มาก 
เพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน   4.06   0.86     มาก 
เพ่ือการกุศล    3.04   1.10  ปานกลาง 
เพ่ือเป็นทุนการศึกษา   3.65   0.99    มาก 
เพ่ือผลตอบแทน    3.47   1.04    มาก 
รวม     3.76   0.94    มาก 
หมายเหตุ : ในการวิจัยครั้งนี้ใช้มาตรวัดแบบ 5 คะแนน โดยที่คะแนน 1= คะแนนน้อยท่ีสุด และ  
5 = คะแนนมากที่สุด โดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะหแ์ละแปลข้อมูลดังนี ้ 
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความสําคัญมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความสําคัญมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความสําคัญปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความสําคัญน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความสําคัญน้อยท่ีสดุ 
 จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อซ้ือสิ่งท่ีต้องการอยู่ใน
เกณฑ์มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.27 ส่วนวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสะสมในอนาคต เพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 
เพ่ือเป็นทุนการศึกษา และเพ่ือผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์มาก ค่าเฉลี่ย 4.09 4.06 3.65 และ 3.47 
ตามลําดับ ส่วนการออมเพ่ือการกุศลอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.04 แสดงว่าเป็นวัตถุประสงค์
ที่ผู้ออมให้ความสําคัญน้อยท่ีสุด 
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ตารางที่ 16 แสดงจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ และ การมีเงินเก็บออม 
 

เพศ  เงินออมท่ีมี รวม 
มีเงินออม ไม่มีเงินออม 

ชาย จํานวน 
ร้อยละ 

34 
26.56 

94 
73.44 

128 
100.0 

หญิง จํานวน 
ร้อยละ 

106 
43.80 

136 
56.20 

242 
100.0 

รวม จํานวน 
ร้อยละ 

140 
100.0 

230 
100.0 

370 
100.0 

 
จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายจํานวน 128 คน มีเงินเก็บออมร้อยละ 26.56 

ส่วนเพศหญิง จํานวน 242 คน มีเงินออม ร้อยละ 43.80 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลด้านต่างๆ  
               รายได้พิเศษเฉลี่ย และ เงินออมท่ีมีเฉลี่ย 
 
ข้อมูลท่ัวไป    รายได้พิเศษเฉล่ียและเงินออมท่ีมี 
      รายได้พิเศษเฉลี่ย เงินออมเฉลี่ย  n  ร้อยละ 
1. เพศ ชาย  3,914.3  6,571.4    7  17.5  

หญิง  3,342.4  5,136.4   33  82.5 
  รวม      40  100.0 
2. คณะ บริหารธุรกิจ 3,364.5  5,687.1   31  77.5 
 ศิลปศาสตร ์ 3,711.1  4,355.6    9  22.5 
  รวม      40  100.0 
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ตารางที่ 17 (ต่อ) แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลด้านต่างๆ  
               รายได้พิเศษเฉลี่ย และ เงินออมท่ีมีเฉลี่ย 
ข้อมูลท่ัวไป    รายได้พิเศษเฉล่ียและเงินออมท่ีมี 
      รายได้พิเศษเฉลี่ย เงินออมเฉลี่ย  n  ร้อยละ 
3. ช้ันปี ปี 1  5,711.1  3,629.4   17  42.5 
 ปี 2  4,027.3  5,772.7   11  27.5 
 ปี 3        -      -              -     - 
 ปี 4  6,461.6  9,358.3   12  30.0 
  รวม      40  100.0 
4. รายได้: เดือน   

น้อยกว่า 3,000 4,166.7  400.0    6  15.0 
 3,001-4,000 3,285.7  3,164.3   14  35.0 
 4,001-5,000 3,262.5  5,337.5    8  20.0 
 มากกว่า 5,000 3,363.3  8,708.3   12  30.0 
  รวม      40  100.0 
5. ค่าใช้จ่าย: เดือน  

น้อยกว่า 3,000 3,000        7,372.7  11  27.5
 3,001-4,000 3,392.1        3,992.9  14  35.0
 4,001-5,000 3,485.7        3,500.0   7  17.5
 มากกว่า 5,000 4,100.0        6,750.0   8  20.0 
  รวม      40  100.0 
6. การทําบัญชีรับ-จ่าย  

ไม่ทํา  3,508.0       5,268.0  25  62.5  
ทํา  3,333.3       5,586.7  15  37.5 

  รวม      40  100.0 
7. บุคคลตัวอย่าง   

ไม่มี  3,529.4       3,205.9  17  42.5 
 มี  3,378.3       7,000  23  57.5 
  รวม      40  100.0 
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8. วิธีการออมเงิน  
ก่อนนําไปใช้ 4,392.1       7,892.9  14  35.0

 เหลือจากใช้จ่าย 3,284.6       3,038.5  13  32.5 
 ไม่แน่นอน 3,576.9       5,038.5  13  32.5 
  รวม      40  100.0 
 
ตารางที่ 17 (ต่อ) แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลด้านต่างๆ  
               รายได้พิเศษเฉลี่ย และ เงินออมท่ีมีเฉลี่ย 
 
ข้อมูลท่ัวไป    รายได้พิเศษเฉล่ียและเงินออมท่ีมี 
      รายได้พิเศษเฉลี่ย เงินออมเฉลี่ย  n  ร้อยละ 
9. รูปแบบการออมเงิน  

หยอดกระปุก 3,555.2       4,741.4  29  42.0 
 ฝากธนาคาร 3,471.4       5,614.3  28  40.6 
 ฝากผู้ปกครอง 3,471.4       4,071.4  7  10.1 

ซ้ือสลากออมสิน     -           -     -    -  
ซ้ือทองคํา 2,620.0       4,600.0  5    7.2  

  รวม      69  100.0 
 

จากตาราง  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจง
จํานวนและค่าร้อยละ จากจํานวนผู้มีเงินออมทั้งสิ้น 40 คน สามารถจําแนกตามตัวแปรได้ดังน้ี 
 1.เพศชายมีรายได้พิเศษเฉลี่ย 3,914.3 บาท เงินออมที่มีเฉลี่ย 6,571.4 บาท ซ่ึงมากกว่า
เพศหญิงที่มีรายได้พิเศษเฉลี่ย 3,342.4 บาท เงินออมท่ีมีเฉลี่ย 5,136.4 บาท 
 2. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีรายได้พิเศษเฉลี่ย 3,364.5 บาทซ่ึงน้อยกว่านักศึกษาคณะ 
ศิลปศาสตร์ที่มีรายได้พิเศษเฉลี่ย 3,711.1 แต่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมีเงินออมเฉลี่ย 5,687.1 
บาท ซ่ึงมากกว่านักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีเงินออมเฉลี่ย 4,355.6 บาท 
 3. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 มีรายได้พิเศษเฉลี่ยมากท่ีสุด 6,461.6 บาท และมีเงินออมเฉล่ียมาก
ที่สุดเช่นกัน เฉลี่ย 9,358.3 บาท 
 4. ผู้มีรายได้น้อยกว่า 3,000 บาท ต่อเดือน จะมีรายได้พิเศษเฉลี่ยมากสุด 4,166.7 บาทแต่
จะมีเงินออมน้อยท่ีสุด เฉลี่ย 400 บาท 



46 

 5. ผู้มีค่าใช้จ่ายต่อเดือนน้อยว่า 3,000 บาท ต่อเดือนจะมีรายได้พิเศษเฉลี่ยน้อยท่ีสุดเช่นกัน
คือ 3,000 บาท แต่กลับมีเงินออมเฉลี่ยมากท่ีสุด 7,372.7 บาท 
 6. ผู้ตอบแบบสอบถามที่ทําและไม่ทําบัญชีรายรับ- รายจ่ายมีรายได้พิเศษไม่ต่างกันเฉลี่ย
ประมาณ 3,400 บาท และมีออมเฉล่ียใกล้เคียงกันประมาณ 5,300 บาท 
 7. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีและไม่มีตัวอย่างในการออมเงิน มีรายได้พิเศษเฉลี่ยใกล้เคียงกัน
ประมาณ 3,300 บาท แต่บุคคลท่ีมีตัวอย่างในการออมมีเงินออมเฉลี่ย 7,000 บาท ซ่ึงมากกว่าบุคคล
ที่ไม่มีตัวอย่างในการออมที่มีเงินออมเพียง 3,205.9 บาท  
 8. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีวิธีการออมเงินก่อนนําเงินไปใช้จ่ายมีรายได้พิเศษมากที่สุด 
4,392.1 บาท และมีเงินออมมากท่ีสุดเช่นกันเฉลี่ย 7,892.9 บาท 
 9. ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ว่าจะออมเงินด้วยรูปแบบใดก็มีเงินออมเฉลี่ยใกล้เคียงกันประมาณ 
4,700 บาท ยกเว้นรูปแบบการออมเงินด้วยการฝากธนาคารจะมีเงินออมสูงสุดเฉล่ีย 5,600 บาท  
 
ตารางที่ 18   แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามคณะ ช้ันปี และ วิธีการ
       จัดทําบัญชีรายรับ –รายจ่าย 

 
จากตารางพบว่านักศึกษาคณะบริหารธุรกิจท่ีมีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายจํานวน 43 

คน มีการจัดทําบัญชีแบบรายวัน และแบบรายสัปดาห์ ร้อยละ 20.91 และแบบรายเดือนร้อยละ 

คณะ ช้ันปี วิธีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รวม 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
บริหารธุรกิจ ปี 1 3 17.6 2 11.8 5 16.7 10 23.26 

ปี 2 1 5.9 3 17.6 2 6.7 6 13.96 
ปี 3 2 11.8 1 5.9 4 13.3 7 16.28 
ปี 4 3 17.6 3 17.6 14 46.7 20 46.51 
รวม 9 20.91 9 20.91 25 58.14 43 100.0 

ศิลปศาสตร์ ปี 1 3 14.29 1 4.76 0 0 4 19.05 
ปี 2 3 14.29 4 19.05 1 4.76 8 38.10 
ปี 3 0 0.0 1 4.76 1 4.76 2 9.52 
ปี 4 2 9.52 2 9.52 3 14.29 7 33.33 
รวม 8 38.10 8 38.10 5 23.81 21 100.0 
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58.14 ส่วนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายจํานวน 21 คน มีการจัดทํา
บัญชีแบบรายวัน และแบบรายสัปดาห์ ร้อยละ 38.10 และแบบรายเดือนร้อยละ 23.81  
 
ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม 
 
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศและเงินออมที่มี 
 
  ข้อมูลการออม   ชาย   หญิง  
     จํานวน   ร้อยละ จํานวน         ร้อยละ 
1. เงินออมท่ีมี ณ วันตอบแบบสอบถาม 
 0 – 1,000         บาท  5  14.7  30  28.3
 1,001 – 4,000   บาท  10  29.0  24  22.6
 4,001 – 7,000   บาท  9  26.5  26  24.5
 7,001-10,000    บาท  4  11.8  14  13.2
 มากกว่า 10,000   บาท  6  16.6  12  11.3
 รวม    34  100.0  106  100.0 

เงินออมเฉลี่ย  8,000 บาท   6,634..4 บาท 
จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชายมีเงินออมเฉลี่ย 8,000 บาท มากกว่าเพศ

หญิงท่ีมีเงินออมเฉล่ีย  6,634.4   บาท  เพศชายมีเงินออมในช่วง 1,001 – 4,000 บาท มากท่ีสุด
ร้อยละ 29.0 ส่วนเพศหญิงมีเงินออมน้อยกว่า 1,000 บาท มากท่ีสุดร้อยละ 28.3  
 
ตารางที่ 20 แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได้ต่อเดือนและ 
               เงินออมต่อเดือน 
 
เงินออมต่อเดือน     รายได้ : เดือน 
  น้อยกว่า 3,000   3,001-4,000    4,001– 5,000   มากกว่า 5,000   รวม 
น้อยกว่า 500 บาท  จํานวน    43  79  49  24 195 
   ร้อยละ    11.6  21.4  13.2  6.5 52.7 
500 – 1,000 บาท จํานวน    12  59  37  25 133 
   ร้อยละ    3.2  15.9  10.0  6.8 35.9 
มากกว่า 1,000 บาท จํานวน    4  10   8  20 42 



48 

    ร้อยละ    1.1  2.7  2.2  5.4 11.4 
รวม    จํานวน    59  148  94  69 370 
    ร้อยละ    15.9  40.0  25.4  18.6 100.0 
 

 จากตารางพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามออมเงินต่อเดือนน้อยกว่า 500 บาท ร้อยละ 52.7 
เดือนละ500 – 1,000 บาท ร้อยละ 35.9 และออมมากว่าเดือนละ 1,000 บาท ร้อยละ 11.4 ผู้ตอบ
แบบสอบถามทุกระดับรายได้ออมเงินต่อเดือนน้อยกว่า 500 บาทมากที่สุด  
 
ตารางที่ 21 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจําแนกตามการมีรายได้พิเศษและ 
               เงินออมต่อเดือน 
 

รายได้พิเศษ     เงินออมต่อเดือน 
   น้อยกว่า 500 บาท      500 – 1,000 บาท มากกว่า 1,000 บาท รวม 
ไม่มีรายได้พิเศษ จํานวน     167   106  28        301 
  ร้อยละ     55.5   35.2  9.3      100.0 
มีรายได้พิเศษ  จํานวน      28   27  14         69 
  ร้อยละ     40.6   39.1  20.3       100.0 
รวม  จํานวน     195   133  42        370 
  ร้อยละ     52.7   35.9  11.4        100.0 
 
 จากตาราง พบว่าผู้ตอบแบบสอบทีไม่มีรายได้พิเศษและมีรายได้พิเศษต่างก็ออมเงิน
ต่อเดือนน้อยกว่า 500 บาทในอัตรามากที่สุด และพบว่าผู้มีรายได้พิเศษจะออมเงินมากกว่า 1,000 
บาท ต่อเดือนร้อยละ 20.3 ในขณะท่ีผู้ไม่มีรายได้พิเศษมีเพียงร้อยละ 9.3 
ตารางที่ 22 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจําแนกตามรายได้พิเศษและเงินออม  
 รายได้พิเศษเฉล่ียต่อเดือน   เงินออมท่ีมีเฉลี่ย (บาท) 
 น้อยกว่า 2,000 บาท    4,111.1 
 2,001 – 4,000 บาท    5,192.0 
 4,001 – 6,000 บาท    4,566.7 
 6,001 – 8,000 บาท    3,000.0 
 มากกว่า 8,000 บาท     2,500.0 
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จากตารางพบว่าผู้มีรายได้พิเศษเฉล่ีย 2,001 – 4,000 บาท ต่อเดือนมีจํานวนเงินออมเฉลี่ย
สูงสุดประมาณ 5,000 บาท ในขณะท่ีผู้มีรายได้พิเศษมากกว่า 8,000 บาท ต่อเดือนมีเงินออมเฉลี่ย
น้อยท่ีสุด 2,500 บาท 
 
ตารางที่  23 แสดงจํานวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลต่าง ๆ และ 
                การมีเงินออม 
 
  ข้อมูลส่วนบุคคล   เงินออมท่ีมี ณ วันตอบแบบสอบถาม 
     ไม่มีเงินออม มีเงินออม รวม      sig 

1. เพศ  ชาย จํานวน   94      34.0 128         0.001    
ร้อยละ  73.4      26.6 100.0 

หญิง จํานวน  136      106  242 
ร้อยละ  56.2      43.8 100.0 

2. คณะ  บริหารธุรกิจ  จํานวน  170      90.0        260    0.055 
   ร้อยละ  65.4      34.6 100.0 
  ศิลปศาสตร์ จํานวน  60      50   110 
   ร้อยละ  54.5     45.5  100.0 

3. ช้ันปี ปี 1  จํานวน  55      46   101     0.070 
ร้อยละ  54.5     45.5  100.0 

ปี 2  จํานวน  56     44   100 
   ร้อยละ  56.0     44.0  100.0 
 ปี 3  จํานวน  69     15    84 
   ร้อยละ  82.1    17.9  100.0 

ปี 4  จํานวน  50     35    85 
   ร้อยละ  58.8     41.2  100.0 

 
 
 
 



50 

ตารางที่  23 (ต่อ) แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลต่าง ๆ และ 
    การมีเงินออม 
  ข้อมูลส่วนบุคคล   เงินออมท่ีมี ณ วันตอบแบบสอบถาม 
     ไม่มีเงินออม มีเงินออม รวม      sig 

4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
น้อยกว่า 3,000  จํานวน  40      19    59      0.000 
   ร้อยละ  67.8     32.2  100.0 
3,001 – 4,000  จํานวน  103      45   148 
   ร้อยละ  69.6     30.4  100.0 
4,001 – 5,000  จํานวน  62     32    94 
   ร้อยละ  66.0    34.0  100.0 
มากกว่า 5,000  จํานวน  25    44    69 
   ร้อยละ  36.2    63.8  100.0 

5. รายได้พิเศษต่อเดือน  
ไม่มี   จํานวน  201    100    301      0.000 
   ร้อยละ  66.8    32.2  100.0 
มี   จํานวน  29     40    69  
   ร้อยละ  42.0    58.0  100.0 

6. รายจ่ายต่อเดือน 
น้อยกว่า 3,000   จํานวน  64     42  106        0.983 
   ร้อยละ  60.4     39.6  100.0 
3,001 – 4,000   จํานวน  82      51    133 
   ร้อยละ  61.7     38.3  100.0 
4,001 – 5,000   จํานวน  69       31    100 
   ร้อยละ  69.0      31.0 100.0 
มากกว่า 5,000   จํานวน  15       16    31 
   ร้อยละ  48.4     51.6  100.0 
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7. การทําบัญชีรับจ่าย 
ไม่จัดทํา  จํานวน  197      100  307       0.092 
   ร้อยละ  64.2      35.8 100.0 
จัดทํา  จํานวน  33       30    63 
   ร้อยละ  52.4      47.6 100.0 

ตารางที่  23 (ต่อ) แสดงจํานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามข้อมูลต่าง ๆ และ 
                      การมีเงินออม 
 
  ข้อมูลส่วนบุคคล   เงินออมท่ีมี ณ วันตอบแบบสอบถาม 
     ไม่มีเงินออม มีเงินออม รวม      sig 

  บุคคลตัวอย่างในการออม 
ไม่  จํานวน  209  81   290       0.000 
  ร้อยละ  72.1  27.9  100.0 
มี  จํานวน  21  59    80 
  ร้อยละ  26.3  73.8  100.0 

8. วิธีการออมเงิน 
ก่อนนําไปใช้จ่าย  จํานวน      70   35   105       0.923 
   ร้อยละ     66.7  32.3  100.0 
เหลือจากการใช้จ่าย จํานวน      75   62   137  
   ร้อยละ     54.7  45.3  100.0 
ไม่แน่นอน  จํานวน      85   43   128 
   ร้อยละ     66.4  33.6  100.0  

 
  

จากตาราง พบว่าปัจจัยด้าน คณะที่ศึกษา ช้ันปีที่ศึกษา รายจ่ายต่อเดือน การจัดทําบัญชี
รายรับ – รายจ่าย และวิธีการออมเงิน ไม่ใช่ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการมีเงินออมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 % ส่วนปัจจัยด้าน เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม รายได้จาก
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ผู้ปกครองต่อเดือน รายได้พิเศษต่อเดือน และการมีบุคคลตัวอย่างในการออม เป็นปัจจัยท่ีส่งผล
กระทบต่อการมีเงินออมของผู้ตอบแบบสอบถาม ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 % 
 
 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 เรื่องพฤติกรรมการออมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมโดยทั่วไป และปัจจัยท่ี
ส่งผลกระทบต่อการออมของนักศึกษา ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จํานวน 370 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Random Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติ ไคว์สแควร์ (Chi-square) โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05 
 
1. สรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า  
 1. เพศ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 34.6 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 65.4 

2. คณะที่ศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร้อยละ 70.3 และ
เป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร้อยละ 29.7  

3. ช้ันปีที่ศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาในช้ันปี 1 ร้อยละ 27.3 ช้ันปี 2 ร้อยละ 27.0 
ช้ันปี 3 ร้อยละ 22.7 และช้ันปี 4 ร้อยละ 23.0  

4. จํานวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 6.8 มีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวน้อยกว่า 2 คน ร้อยละ 30.0 มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-3 คน ร้อยละ 47.0 มี จํานวน
สมาชิกในครอบครัว 4 – 5 คน และร้อยละ 16.2 มีสมาชิกมากกว่า 5 คน  

5. ที่พักอาศัย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 76.8 พักอาศัยกับผู้ปกครอง ร้อยละ 17.3 
พักกับญาติ และร้อยละ 5.9 อยู่หอพัก  

6. การเดินทางมาเรียน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวร้อยละ 10.5 
เดินทางโดยรถสาธารณะ ร้อยละ เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ร้อยละ 6.7 และเดินทางโดยวิธีอ่ืน ๆ 
จากแบบสอบถามคือการเดินทางโดยเรือโดยสารร้อยละ 1.6  

7. การกู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 18.4 กู้ยืม
เงินเพ่ือการศึกษา ร้อยละ 81.6 ไม่ได้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 
 1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3,001 – 4,000 
บาท มากท่ีสุดร้อยละ 40.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท น้อยที่สุดร้อยละ 15.9 

2. การมีรายได้พิเศษ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้พิเศษ เพียงร้อยละ 18.6 เท่าน้ัน 
3. รายได้พิเศษเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายได้พิเศษจํานวน 40 คน โดยมี

ค่าเฉลี่ยต่อเดือนมากท่ีสุด 2,001 – 4,000 บาท ร้อยละ 62.5 ของผู้มีรายได้พิเศษทั้งหมด 
4. ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 3,001 – 4,000 

บาท มากท่ีสุด ร้อยละ 5.90 และมีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท น้อยท่ีสุดร้อยละ 8.4 
5. การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีการจัดทําบัญชีรายรับ-

รายจ่ายมากถึงร้อยละ 83.0 และมีเพียงร้อยละ 17.0 เท่าน้ันท่ีมีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 
6. วิธีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีจัดทําบัญชีรายรับ-

รายจ่ายจะมีการจัดทําแบบรายเดือนมากท่ีสุดร้อยละ 46.0 ส่วนการจัดทําแบบรายวันและรายสัปดาห์
มีสัดส่วนเท่ากันคือร้อยละ 27.0 

7. ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน น้อยกว่า 3,000 บาท อัตราสูงสุด คือนักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีที่ 2 ส่วนผู้มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 5,000 บาท ต่อเดือนอัตราสูงสุดคือ นักศึกษา
คณะบริหารธุรกิจ ช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 35.5 

8. นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจท่ีมีรายได้พิเศษมากสุดคือนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ร้อยละ 8.8 ส่วน
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ที่มีรายได้พิเศษมากท่ีสุดเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 2 ร้อยละ 5.5 

9. ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย มีจํานวน 64 คน ซ่ึงถือว่าเป็น
สัดส่วนท่ีน้อยมากเพียงร้อยละ 17.3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด และทั้งสองเพศมีการจัดทําบัญชี
รายรับ – รายจ่ายแบบรายเดือนมากที่สุด เพศชาย ร้อยละ 62.5 เพศหญิงร้อยละ 37.5 

10. ผู้ตอบแบบสอบถามใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือค่าใช้จ่ายเพ่ือ
การเดินทาง และใช้จ่ายเพ่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัยน้อยท่ีสุด 

 
3. การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า 

1. เงินออมท่ีมี ณ วันที่ตอบแบบสอบถาม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีเงินออมเพียง 140 คน 
โดยมีเงินเก็บน้อยกว่า 1,000 บาท สัดส่วนมากท่ีสุด ร้อยละ 25.00 และมีเงินออมมากกว่า 10,000 
บาท น้อยท่ีสุด ร้อยละ 12.9  
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2. ด้านบุคคลท่ีเป็นตัวอย่างในการออม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีบุคคลที่เป็นตัวอย่างใน
การออมค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 21.6  

3. ด้านเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน 500 – 
1,000 บาท มากท่ีสุดร้อยละ 35.9 และออมต่อเดือนมากกว่า 1,000 บาท เพียงร้อยละ 11.4 

4. ด้านวิธีการออม พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีวิธีการออมเงินเม่ือเหลือจากการใช้จ่ายมาก
ที่สุด ร้อยละ 37.0 และน้อยท่ีสุดคือการออมเงินก่อนนําไปใช้จ่าย ร้อยละ 28.4 

5. ด้านรูปแบบการออมเงิน พบว่ารูปแบบที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้มากท่ีสุด คือ การหยอด
กระปุกออมสิน ร้อยละ 41.5 รองลงมาคือการฝากธนาคาร ร้อยละ 31.9 และรูปแบบที่ใช้น้อยที่สุดคือ
การซ้ือทองคํา ร้อยละ 5.0 และพบว่าผู้มีเงินออมเฉลี่ยมากท่ีสุดใช้รูปแบบการออมด้วยการฝาก
ธนาคาร 
 6. ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ในการออมเพ่ือซ้ือสิ่งท่ีต้องการอยู่ในเกณฑ์มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.27 การออมเพ่ือการกุศลอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.04 
 7. ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายจํานวน 128 คน มีเงินเก็บออมคิดเป็นร้อยละ 26.56 ส่วนเพศ
หญิง จํานวน 242 คน มีเงินออม ร้อยละ 43.80 ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
 8. ผู้ตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์ในการออมเพ่ือซ้ือส่ิงที่ต้องการ อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสะสมในอนาคต เพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน เพ่ือเป็นทุนการศึกษา และเพ่ือ
ผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์มาก ส่วนการออมเพ่ือการกุศลอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.04 จัดว่าเป็น
วัตถุประสงค์ที่ผู้ออมให้ความสําคัญน้อยท่ีสุด 
 
4. การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อการออม ผลการศึกษาพบว่า คณะท่ีศึกษา ช้ันปีที่ศึกษา 
รายจ่ายต่อเดือน การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย และวิธีการออมเงิน ไม่ใช่ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อ
การมีเงินออมของผู้ตอบแบบสอบถาม ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 % ส่วนปัจจัยด้าน เพศของผู้ตอบ
แบบสอบถาม รายได้จากผู้ปกครองต่อเดือน รายได้พิเศษต่อเดือน และการมีบุคคลตัวอย่างในการออม 
เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีเงินออมของผู้ตอบแบบสอบถาม ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 % 
   
2. อภิปรายผล 

1. การศึกษาการออมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ 3,001- 4,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 40 

ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างน้อย และผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนสูงสุด เดือนละ 3,001-
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4,000 คิดเป็นร้อยละ 35.9 และเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาคือค่าใช้จ่ายเพ่ือการ
เดินทางมาเรียน จึงอาจเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้นักศึกษาไม่มีรายได้เหลือเพ่ือการออม 

  1.2 ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่ายเพียงร้อยละ 17 นับว่าเป็น
สัดส่วนที่ค่อนข้างน้อย และรูปแบบการจัดทําเป็นแบบรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 46 ของผู้จัดทําบัญชี
ทั้งหมด แสดงว่านักศึกษาบางส่วนไม่มีการควบคุมรายจ่ายในแต่ละเดือน จึงอาจทําให้รายจ่ายมากกว่า
รายได้ที่ได้รับ 

1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีบุคคลท่ีเป็นตัวอย่างในการออมเงินเพียงร้อยละ 21.6 เท่านั้น ซ่ึงถือ
ว่าเป็นสัดส่วนท่ีค่อนข้างน้อย ส่วนวิธีการออมเงินส่วนใหญ่จะเป็นการออมเม่ือเหลือจากการใช้จ่าย คิด
เป็นร้อยละ 37.0 นั่นคือนักศึกษาขาดแรงกระตุ้นในการออมเน่ืองจากขาดบุคคลท่ีเป็นตัวอย่างในการ
ออม อีกทั้งนักศึกษาอาจยังไม่ทราบวิธีในการบริหารจัดการเงินที่มีอยู่เพ่ือให้มีเงินเหลือออม 

1.4 ผู้ตอบแบบสอบถามใช้รูปแบบการออมด้วยการหยอดกระปุกมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
41.5 ซ่ึงเป็นวิธีการออมท่ีไม่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้ออม ด้านวัตถุประสงค์ในการออมก็เพ่ือซ้ือสิ่งของท่ี
ต้องการมากท่ีสุด นักศึกษาใช้วิธีการออมแบบหยอดกระปุกออมสินซ่ึงไม่ให้ผลตอบแทนจากการออม
ทั้งน้ีเพราะเป็นการออมระยะสั้นเพ่ือสะสมไว้ซ้ือสิ่งที่ต้องการเท่าน้ัน 

 2. การวิเคราะห์ ปัจจัยส่งผลต่อการออม พบว่า เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม รายได้จาก
ผู้ปกครองต่อเดือน รายได้พิเศษต่อเดือน และการมีบุคคลตัวอย่างในการออม เป็นปัจจัยที่ส่งผล
กระทบต่อการมีเงินออมของผู้ตอบแบบสอบถาม ณ ระดับความเช่ือม่ัน 95 % 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

 จากการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการออม นอกจากจะเป็นเรื่องของรายได้ที่ได้รับจาก
ผู้ปกครองรวมทั้งรายได้พิเศษ ยังพบว่ามีความสัมพันธ์กับบุคคลท่ีเป็นตัวอย่างในการออมอีก ดังนั้น
สถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาจึงควรมีส่วนในการสร้างเสริมนิสัยการออมให้กับนักศึกษา
เหล่านี้ เพราะบุคคลกลุ่มน้ีจะก้าวต่อไปเข้าสู่วัยทํางาน และเม่ือมีครอบครัวก็จะสามารถเป็นตัวอย่างใน
เรื่องการออมให้กับบุตรหลานต่อไปในอนาคต อีกท้ังควรส่งเสริมให้นักศึกษาออมเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ 
ที่ให้ผลตอบแทนจากการออมเงิน 
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3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 
    1. สถาบันการศึกษาควรหาแนวทางในการสร้างนิสัยการออมให้กับนักศึกษา รวมทั้งให้
ความรู้เรื่องประโยชน์ของเงินออม เพ่ือให้เกิดความตระหนักในความสําคัญของเงินออม  
    2.  สถาบันการศึกษาควรให้ความรู้กับนักศึกษาถึงวิธีการออมเงิน และวิธีการจัดสรรเงินที่มี
ไปลงทุนเพ่ือให้เกิดผลตอบแทน 
 

3.2 ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป  
การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของนักศึกษาในพื้นที่บพิตรพิมุข  ไม่ได้ทํา

การวิจัยพฤติกรรมของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย การวิจัยครั้งต่อไปอาจทําการศึกษาพฤติกรรมของ
นักศึกษาให้ครอบคลุมมากข้ึน 
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ภาคผนวก 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
  
เรื่อง พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสินทร์  
บพิตรพิมขุ จักรวรรดิ 
คําช้ีแจง: แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 7 ข้อ 
ตอนที่ 2 ข้อมูลรายได้และการใช้จ่ายของผูต้อบแบบสอบถามจํานวน 5 ข้อ 
ตอนที่ 3 วัตถุประสงค์ของการออมเงินของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 6 ข้อ 
 

โปรดตอบแบบสอบถามชุดน้ีทุกข้อตามสภาพท่ีเป็นจริงท่ีตรงกับพฤติกรรมของท่าน 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามชุดนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมลูท่ัวไป 

โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในหน้าข้อที่เป็นจริง 
1. เพศ  

  ชาย      หญิง 
2. คณะที่กําลงัศึกษา   

  บริหารธุรกิจ     ศิลปศาสตร์ 
3. ช้ันปีที่กําลังศึกษา 

   ปี 1     ปี 2    ปี 3    ปี 4 
4. จํานวนสมาชิกในครอบครวั (รวมผู้ตอบแบบสอบถาม) 

   น้อยกว่า 2 คน   2- 3 คน   4 – 5 คน    มากกว่า 5 คน 
5. ที่พักอาศัยขณะท่ีกําลังศึกษา 

   อยู่กับผู้ปกครอง    อยู่กับญาติ    เช่าหอพัก 
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6. การเดินทางมามหาวิทยาลัย 

   รถยนต์ส่วนตัว     รถขนส่งสาธารณะ  

   จักรยานยนต์      อ่ืน ๆ  โปรดระบุ .......................  
7. การกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา 

   ใช่       ไม่ใช่ 

 

 

ตอนท่ี 2 ข้อมลูด้านรายได้และการใช้จ่าย 

โปรดทําเครื่องหมาย () ลงในหน้าข้อที่เป็นจริง 
1. รายได้จากผู้ปกครอง (เฉลีย่ต่อเดือน) 

   น้อยกว่า 3,000 บาท    3,001 – 4,000 บาท   

   4,001 – 5,000 บาท    มากกว่า 5,000 บาท  โปรดระบุ ................ บาท 
2. รายได้พิเศษ (เฉลี่ยต่อเดือน) 

   ไม่มี      มี โปรดระบุ........................  บาท 
3. ค่าใช้จ่าย (เฉลี่ยต่อเดือน) 

   น้อยกว่า 3,000 บาท    3,001 – 4,000 บาท   

   4,001 – 5,000 บาท    มากกว่า 5,000 บาท   โปรดระบุ ................ บาท 
4. การจัดทําบัญชีรายรับ – รายจ่าย 

   ไม่มี       มี  

  รายวัน   รายสัปดาห์ 

       รายเดือน   อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 
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5. สัดส่วนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน (ระบุหมายเลข 1-6 ลงใน  ด้วยการจัดลําดับ 1 = มากที่สุด 6 = 
น้อยท่ีสุด) 

   เพ่ือการบริโภค     เพ่ือซ้ือสินค้า 

   เพ่ือการศึกษา     เพ่ือความบันเทิง 

   เพ่ือการเดินทาง     เพ่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  อ่ืน ๆ โปรดระบุ................... 
 
 

ตอนท่ี 3  ข้อมูลด้านการออม 
1. เงินออมท่ีมี ณ วันตอบแบบสอบถาม 

   ไม่มี       มี  โปรดระบุ ....................... บาท 
2. บุคคลที่เป็นตัวอย่างในการออม 

   ไม่มี       มี โปรดระบุ ...................... 
3. จํานวนเงินออม (เฉลี่ยต่อเดือน) 

   น้อยกว่า 500 บาท     501 – 1,000 บาท   

   มากกว่า 1,000 บาท  โปรดระบุ .................. บาท 
4. วิธีการออมเงิน 

   ก่อนนําไปใช้จ่าย    เหลือจากการใช้จ่าย    ไม่แน่นอน 
5. รูปแบบการออมเงิน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   หยอดกระปุกออมสิน     ฝากผู้ปกครอง 

   ฝากธนาคาร      ซ้ือสลากออมสิน 

   ซ้ือทองคํา      อ่ืน ๆ  โปรดระบุ ....................... 
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6. วัตถุประสงค์ในการออม ( ระบุหมายเลข 1-5 ด้วยการจัดลําดับ 5= มากท่ีสุด 1 = น้อยท่ีสุด) 
หัวข้อ 5 

มากท่ีสุด 
4 

มาก 
3 

ปานกลาง 
2 

น้อย 
1 

น้อยที่สุด 
1. เพ่ือซ้ือสิ่งทีต้่องการ      
2. เพ่ือเป็นทุนสะสมในอนาคต      
3. เพ่ือใช้จ่ายยามฉุกเฉิน      
4. เพ่ือการกุศล      
5. เพ่ือเป็นทุนการศึกษา      
6. เพ่ือผลตอบแทน      
7. อ่ืน ๆโปรดระบุ 
................................. 
................................. 
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บพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
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