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อัตราผลตอบแทน เศรษฐกิจ ทัศนคติการออม การยอมรับความเสี่ยง

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผล
ต่อทัศนคติการออมของครั วเรือนในเขตอํ า เภอศรีเ มื องใหม่ จั งหวัด อุบ ลราชธานี 2) เพื่อศึกษา
ความสั มพั นธ์ ร ะหว่า งปัจ จั ยการออมและทัศนคติ การออมของครัว เรือนในเขตอํา เภอศรี เมื องใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละกลุ่ม
จากนั้นในแต่ละกลุ่มจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์
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กัน 2) ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทัศนคติการออม ปัจจัยด้านการ
ยอมรับความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการอออมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัย
ด้า นอั ต ราผลตอบแทนมี ความสั มพั น ธ์กับ วั ต ถุ ป ระสงค์ การออม เพื่ อใช้ จ่ ายในยามฉุ กเฉิ น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อ
สินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เพื่อซื้อสินทรัพย์ เพื่อ
เป็นทุ นการศึกษาตัวเองและบุตร เพื่อเป็น มรดกให้ลูกหลาน เพื่ อหาผลตอบแทน เพื่อเกษีย ณอายุ
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านทัศนคติการออมไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
การออม
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This research aimed to study saving attitude of households in Si Mueang Mai
District, Ubon Ratchathani Province. The objectives of this research were 1) to study
the differences of demographic characteristics affecting household saving attitude,
and 2) to study the correlation between factors of household saving and household
saving attitude. The sample comprises 400 households in Si Mueang Mai District,
Ubon Ratchathani Province. The sample size was identified by the proportion in each
group of population then the accidental sampling technique was later employed. The
questionnaire was used to collect data. The statistics used for data analysis were
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test and Correlation.
The result revealed that 1) the different gender, age and education of the head
of household, those without income, total income of household, total expense of
household, total debt of household have affected to different saving attitude. Status
of the head of household, occupation of household, total asset of household of
different have not affected to different saving attitude. 2) Factor of rate of return,
factor of economic, factor of saving attitude, factor of risk acceptance have correlated
to savings patterns (p<0.01). Factor of rate of return has correlated to the objective of
saving to spend in emergencies (p<0.05). Factor of economic has correlated to the
objective of saving to buy assets (p<0.01). Factor of risk acceptance has correlated to
the objective of saving to sources for funding in the future, to spend in
emergencies, to buy assets, to the scholarships themselves and their children, to an
inheritance to their children, to return, and to retire (p<0.01). Factor of saving attitude
has not related to the objective of saving.
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จําแนกตามระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน โดยใช้สถิติ F-test
ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามระดับการศึกษา
ผลการทดสอบความแตกต่างของพฤติกรรมการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามอาชีพหลักของครัวเรือน โดยใช้สถิติ F-test
ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามจํานวนวัยพึ่งพิง (ผู้ไม่มีรายได้) ในครัวเรือน โดยใช้สถิติ F-test
ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามตามจํานวนวัยพึ่งพิง
(ผู้ไม่มีรายได้) ของครัวเรือน
ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test
ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามตามตามรายได้รวม
ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test
ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามค่าใช้จ่ายรวม
ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามทรัพย์สินของครัวเรือนรวม โดยใช้สถิติ F-test
ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามหนี้สินรวมของครัวเรือน โดยใช้สถิติ F-test
ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามหนี้สินรวม
ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการออมและรูปแบบการอออม
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หน้า
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและรูปแบบ
การอออม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและรูปแบบการออม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติการออมและรูปแบบการออม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและ
รูปแบบการออม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อหาผลตอบแทน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเกษียณอายุ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อซื้อสินทรัพย์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
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หน้า
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อหาผลตอบแทน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเกษียณอายุ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์
การออม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อซื้อสินทรัพย์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อหาผลตอบแทน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเกษียณอายุ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
การออม
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร

66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73

ญ

สารบัญตาราง (ต่อ)
ตารางที่
4.68
4.69
4.70

หน้า
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อหาผลตอบแทน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเกษียณอายุ
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
เส้นการบริโภค
เส้นการออม

5
12
13

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการออมและการลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากการออม
เป็นแหล่งเงินทุนสําคัญของประเทศและมีความสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ภาคธุรกิจต้องการเงินทุนเพื่อขยายกิจการและก่อตั้งกิจการใหม่ ภาครัฐก็มีความต้องการเงินทุนเพื่อ
ลงทุนในโครงการต่าง ๆ ทางด้านภาคครัวเรือนมักต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อรถ บ้าน และสิ่งจําเป็นอื่น
ๆ ในอีกด้านหนึ่งบางส่วนของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน อาจมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายหรือมีเงิน
ออม ซึ่งเงินออมเหล่านี้จะเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับภาคธุรกิจ ภาครัฐและภาคครัวเรือน เมื่อมีการระดม
เงินออมจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้เป็นเงินทุนและเงินกู้ในการดําเนินธุรกิจ การลงทุนในโครงการของรัฐ
และการใช้จ่ายภาคครัวเรือน จึงทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุนในระบบเศรษฐกิจขึ้น หากประเทศมี
ระดับการออมสูงและเพียงพอต่อความต้องการของการลงทุนของประเทศแล้ว การอาศัยเงินทุนจาก
ต่างประเทศจะลดลง ถึงแม้ว่าการพึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศจะทําให้เงินทุนเพิ่มมากขึ้น แต่การ
พึ่งพาเงินทุนจากต่างประเทศเป็นจํานวนมากจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจได้
(รดา อดุลย์วัฒนากุล, 2549)
ในอดีตผู้ที่มีเงินเหลือใช้จากการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวเมื่อต้องการจะออมเงินดังกล่าว
ไว้ใช้ในอนาคตสามารถทําได้โดยการเก็บเงินจํานวนดังกล่าวไว้กับตนเอง ซึ่งการออมลักษณะดังกล่าว
ไม่สามารถที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการออมเงินได้ แต่ในปัจจุบัน มีสถาบันการเงิน
มากมายที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อระดมเงินทุนและจัดสรรเงินทุน สถาบันการเงินเหล่านี้ ให้บริการในลักษณะ
การรับฝากเงินแก่ผู้ที่ต้องการออมเงิน และเสนออัตราผลตอบแทนแก่ผู้ออมเงินในรูปของดอกเบี้ยเงิน
ฝาก ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาตราสารการเงิน เช่น หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ผู้ออมจึงสามารถออมเงินในลักษณะ
ของการลงทุนในตราสารการเงินเหล่านี้ ดังนั้น จึงมี ช่องทางในการสนั บสนุนและส่งเสริ มการออม
สําหรับผู้ที่ต้องการออมเงินในลักษณะต่างๆที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น (ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาความรู้ตลาด
ทุน, 2560)
จากข้อมูลรายได้ประชาชาติของประเทศไทย พ.ศ. 2556 แบบปริมาณลูกโซ่ (เป็นการวัดการ
เปลี่ย นแปลงเชิงปริมาณของการผลิ ต หรื อการใช้ จ่า ย ณ ราคาคงที่ เที ย บกั บปี ก่อนหน้า ที่ติ ด กัน ใน
รูปแบบของ Direct Index หลังจากนั้นจึงเชื่อมอัตราการขยายตัวแต่ละปีแบบสะสมจากปีเริ่มต้นใน
ลักษณะที่เรียกว่า Chain Index เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ต่อเนื่องเป็นอนุกรม) พบว่า ช่องว่างระหว่างการ
ออมและลงทุนใน พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มีการขาดดุลอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือ การออมของ
ประเทศไม่เพียงพอต่อการลงทุนภายในประเทศ อาจเป็นผลมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนในปัจจุบันมี
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แนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น ปัญหาหนี้ครัวเรือนจะส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตประจําวันเนื่องจากครัวเรือน
ต้องนําเงินส่วนหนึ่งไปชําระหนี้ ซึ่งทําให้เบียดเบียนการบริโภคและการออม ส่งผลให้การออมลดลง
หรื อบางครั ว เรื อนอาจไม่ ส ามารถออมเงิ น ได้ นอกจากนี้ โ ครงสร้ า งประชากรที่ มีแนวโน้ มเข้ า สู่ วั ย
ผู้สูงอายุมากขึ้น นโยบายส่งเสริมการออมจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ โดยรัฐบาลได้มีการจัดตั้งกองทุนการ
ออมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เป็นกองทุนที่เข้ามา
เติมเต็มระบบบํานาญของประเทศ เป็นกองทุนบํานาญสําหรับทุกคนที่มีอาชีพอิสระให้ได้มีหลักประกัน
ความมั่นคงให้ชีวิตยามเกษียณ นอกเหนือจากสํานักงานประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระและแรงงาน
นอกระบบ ได้มีตัวเลือกเข้าระบบการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ (กองทุนการออมแห่งชาติ, 2560) ซึ่ง
เป็นอีกวิธีที่จะช่วยกระตุ้นการออมและการส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมมากขึ้น เพื่อให้ประเทศ
สามารถพึ่ งพาเงิน ลงทุ น ภายในประเทศให้ได้ มากที่สุ ด รวมถึ งทําให้ตั ว ผู้ออมเองมี การจั ดการทาง
การเงินของครัวเรือนเพื่อให้เกิดการออมได้มากที่สุด
การออมของครัวเรือนถือว่าเป็นการจัดการทางการเงินของครัวเรือนกล่าวคือเป็นการจัดการ
รายได้ การจัดการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้รายได้มีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทําให้มีเงินเหลือ
ไว้สําหรับเก็บออม ซึ่งเป็นการสร้างมั่งคั่งและความมั่นคงในชีวิตของผู้ออมรวมทั้งคนในครัวเรือน เช่น
การออมไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน การออมเพื่อเกษียณอายุ การออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาและการออม
เพื่อเป็นเงินลงทุนในอนาคต เป็นต้น เนื่องจากปัจจุบันการบริโภคความต้องการใช้จ่ายตามกระแส ค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น รวมทั้งโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนแปลงคือมีอายุยืนยาวขึ้น ทําให้มีค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ดํารงชีพและค่ารักษาพยาบาลมากขึ้น ประกอบกับขนาดครอบครัวที่เล็กลงในปัจจุบัน การคาดหวังให้
บุตรหลานเลี้ยงดูก็เป็นความหวังที่น้อยลง (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน, 2557) จึงทําให้
ครัวเรือนต้องมีการจัดการทางการเงินอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการรู้จักหาเงิน (How to earn)
การรู้จักออมเงิน (How to save) การรู้จักใช้เงิน (How to spend) และการรู้จักทําให้เงินงอกเงย
(How to invest) ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่ม
ขีดความสามารถทางการเงินในการดําเนินชีวิตและการแก้ไขปัญหาทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่าง
เหมาะสม (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553) เพื่อให้มีการใช้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างปกติสุขไม่ทํา
ให้เกิดปัญหาทางการเงินโดยการบ่มเพาะนิสัยการออมตั้งแต่วัยเด็ก ดังนั้นรัฐบาลจึงควรให้ความสําคัญ
พร้อมกับสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจ ความเหมาะสมในการบริหารจัดการเงิน
รวมถึงการสร้างสํานึกในการจัดหาเงิน การใช้จ่ายเงิน อย่างเหมาะสมคุ้มค่าและมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว สั งคม และประเทศชาติ ส่ งเสริมการออมในรูป แบบต่า ง ๆ รวมไปถึ งนโยบาย
กระจายรายได้สู่ชุมชนให้มากขึ้นเพื่อเป็นแนวทางนําไปสู่การออมของครัวเรือน
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จากรายงานคุณภาพชีวิตคนจังหวัดอุบลราชธานีประจําปี พ.ศ. 2558 โดยภาพรวมทั้งจังหวัดมี
ครัวเรือนที่ไม่มีการเก็บออม จํานวน 1,913 ครัวเรือน จากจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น 336,741 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 0.0057ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยอําเภอที่มีจํานวนครัวเรือนที่ไม่มีการออมมาก
ที่สุด คือ อําเภอสิรินธร อําเภอศรีเมืองใหม่และอําเภอน้ํายืน จํานวน 281, 247 และ 228 ครัวเรือน
ตามลําดับ และภาพรวมจังหวัด พบว่า คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 30,000 บาทต่อคนต่อปี
มีจํานวน 209 ครัวเรือน จาก 336,741 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.0006 โดยอําเภอที่มีจํานวน
ครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่ํากว่าเกณฑ์คนละ 30,000 บาทต่อคนต่อปีจํานวนมากที่สุด
คือ อําเภอศรีเมืองใหม่ อําเภอตระการพืชผล และอําเภอน้ํายืน จํานวน 38, 37 และ 31 ครัวเรือน
ตามลําดับ
ตารางที่ 1.1 จํานวนครัวเรือนที่ไม่มีการออมเงิน
เขต
เขตชนบท
เขตเมือง
รวม

จํานวนที่สํารวจ(ครัวเรือน)
324,310
42,431
336,741

จํานวนครัวเรือน
ที่ไม่มีการออม
1,597
316
1,913

ร้อยละ
0.0049
0.0074
0.0057

ที่มา: สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี, 2558
จากที่ กล่ าวมาข้ างต้น ทําให้ผู้ วิจั ยมี ความสนใจจะศึ กษาทัศนคติการออมของครั วเรือนในเขต
อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนําผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้มาใช้เป็นแนวทางใน
กระตุ้นและการส่งเสริมการออมแก่ภาคครัวเรือนเพื่อนําไปสู่การออมเพื่อให้เกิดความมั่นคงในการใช้
ชีวิตต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.2.1 เพื่ อศึ กษาความแตกต่ า งของลั กษณะประชากรศาสตร์ที่มีผ ลต่ อทัศนคติ การออมของ
ครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
1.2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการออมและทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขต
อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอ
ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างกัน
1.3.2 ปัจจัยด้านการออมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติการออมของครัวเรือนของครัวเรือนในเขต
อําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ภาคครั วเรื อนสามารถนํา ข้ อมู ลที่ ได้รั บไปใช้ ป ระโยชน์เ พื่ อเป็ นแนวทางในการจั ดการ
การเงินของครัวเรือน เพื่อนําไปสู่การออม
1.4.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนําข้อมูลที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการกระตุ้นและส่งเสริม
การออมแก่ภาคครัวเรือน
1.5 ขอบเขตการวิจัย
1.5.1 ขอบเขตของเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ทัศนคติการออมของภาคครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.5.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนที่อยู่ในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 17,825 ครัวเรือน ได้ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน สํานักบริหาร
การทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ตัวแทนครัวเรือนที่อยู่ในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 400 ครัวเรือน
1.5.3 ตัวแปรที่ศึกษา
1.5.3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์และปัจจัยการออม ซึ่งปัจจัยการ
ออม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทัศนคติการออม
ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง
1.5.3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ทัศนคติการออม ซึ่งทัศนคติการออม ประกอบด้วย รูปแบบ
การออมและวัตถุประสงค์ในการออม
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จากตัวแปรข้างต้นสามารถนําเสนอเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังภาพที่ 1.1
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปัจจัยด้านประชากรของหัวหน้าครัวเรือน
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- การศึกษา
- อาชีพหลัก
- จํานวนวัยพึ่งพิง
- รายได้ของครัวเรือน
- ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน
- ทรัพย์สินรวมของครัวเรือน
- หนี้สินรวมของครัวเรือน
ปัจจัยการออม
- ด้านอัตราผลตอบแทน
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านทัศนคติการออม
- ด้านการยอมรับความเสี่ยง

ทัศนคติการออม
รูปแบบการออม
- ออมในรูปสินทรัพย์ทาง
การเงิน
- ออมในรูปสินทรัพย์
วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใน
อนาคต
- เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
- เพื่อซื้อสินทรัพย์
- เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ตัวเองและบุตร
- เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
- เพื่อหาผลตอบแทน
- เพื่อเกษียณอายุ

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ
การออม หมายถึง รายได้ส่วนที่ไม่ได้นําไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนในปัจจุบัน โดยการ
ออมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบบัญชีเงินฝากหรืออยู่ในรูปทรัพย์สินอื่น ๆ
พฤติ ก รรมการออม หมายถึ ง การกระทํ า หรื อลั กษณะที่ แ สดงออกในรู ป แบบการออม และ
วัตถุประสงค์ในการออมของครัวเรือน
ภาคครั วเรื อน หมายถึ ง บุ คคลตั้งแต่ 2 คนขึ้ นไป มี การกิ นอยู่และใช้ สิ่งของอุ ปโภคบริ โภคที่
จําเป็นร่วมกัน โดยจะรวมรายได้เข้าด้วยกันหรือไม่ก็ได้ จะไม่มีความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรก็ได้ หรือ
บุคคลที่อยู่คนเดียวโดยไม่ได้มีการกินอยู่และใช้สิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นร่วมกับผู้อื่นก็ได้
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หั ว หน้ า ครั ว เรื อ น หมายถึ ง บุ ค คลซึ่ ง สมาชิ ก ในครั ว เรื อ นให้ ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ อาจจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบทางด้านการเงินและสวัสดิการของครัวเรือนหรือไม่ก็ได้หัวหน้าครัวเรือนไม่จําเป็นต้องเป็น
เจ้าของบ้านหรือบิดามารดาของคนในครัวเรือนอาจจะเป็นสมาชิกคนใดคนหนึ่งก็ได้
รายได้ของครั วเรือน หมายถึง รายได้ร วมที่ครัว เรื อนได้ รับ จากการทํ างานหรื อจากทรั พย์ สิ น
แหล่งรายได้ของครัวเรือน มาจาก เงินเดือน โบนัส รายได้จากการทําธุรกิจ เงินปันผล เป็นต้น
ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่ ได้มีการจ่ายออกไปเพื่อการดํา รงชีวิตประจําวั น
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการผ่อนชําระค่าบ้าน รถยนต์และอื่น ๆ
ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน หมายถึง สิ่งที่ดึงดูดใจหรือสิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการออม ซึ่งเป็น
สิ่งที่ช่วยให้ผู้ออมตัดสินใจในการออม
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ หมายถึง เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมทั้งทางตรง
และทางอ้อม ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการออมของตัวผู้ออม
ปัจจัยด้านทัศนคติการออม หมายถึง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ปัจจัยภายในของผู้ออม ที่ส่งผลโดยตรงแก่ตัวผู้ออมเอง ถ้าผู้ออมมีทัศนคติที่ดีต่อการออมก็จะส่งผลต่อ
การออมเพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง หมายถึง การยอมรับโอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือ
เหตุ ก ารณ์ ที่ ไ ม่ ค าดคิ ด ซึ่ ง อาจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตที่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ รู ป แบบการออมและ
วัตถุประสงค์การออม
ทัศนคติ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้สึกที่อยู่ภายในที่สะท้อนให้เห็นถึงความพอใจหรือไม่
พอใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้
ศึกษาความหมายแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการ
กําหนดการวิจัย โดยสรุปเป็นเนื้อหาสําคัญดังนี้
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออม
2.2 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและรายได้
2.3 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยละอัตราเงินเฟ้อ
2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.5 ความรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล
2.6 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการออม
2.1.1 ความหมายการออม(Saving)ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
Bannock (1977; อ้างอิงจาก ธันยชนก ปะวะละ, 2551) กล่าวไว้ว่า การออมของ
ครัวเรือน หมายถึง รายได้ส่วนที่ไม่ได้ใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและชําระภาษี รายได้ส่วนที่เหลือนี้ก็คือ
การออมนั่นเอง ทั้งนี้การออมดังกล่าวไม่จําเป็นจะต้องเป็นเงินออมที่อยู่ในบัญชีออมทรัพย์หรืออยู่ใน
รูปทรัพย์สินอื่น ๆ แต่จะเป็นการออมที่อยู่ในบัญชีกระแสรายวันหรือเก็บไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้
ทิพย์สุดา ธนะบุญเรือง (2553) กล่าวไว้ว่า การออม หมายถึง รายได้ส่วนที่เหลือหลังหัก
ค่าใช้จ่ายแล้ว เป็นการชะลอการบริโภคหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบันบางส่วนเอาไว้ เพื่อให้เกิด
ความสามารถที่จะบริโภคในอนาคตหรือในยามจําเป็น การเก็บออมจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ฝากไว้
สถาบันการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุน ประกันสังคม กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ การซื้อ
หลักทรัพย์และกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น
เดือนรุ่ง ช่วยเรือง (2555) กล่าวไว้ว่า การออมของครัวเรือน หมายถึง ส่วนที่เหลือจาก
รายได้พึงใช้จ่ายของครัวเรือนที่หักด้วยภาษีเงินได้และหักด้วยรายจ่ายของครัวเรือนแล้วเก็บไว้ใช้ใน
ยามจําเป็นและฉุกเฉินหรือเพื่อสิ่งอื่นๆในอนาคต
วรรษมณ อินทวาส (2556) กล่าวไว้ว่า การออม หมายถึง รายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมี
ส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไป
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จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า การออม หมายถึงรายได้ส่วนที่ไม่ได้
นําไปใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนในปัจจุบัน โดยการออมในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบบัญชี
เงินฝากหรืออยู่ในรูปทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็น ฉุกเฉิน หรือเพื่อสิ่งอื่น ๆ ในอนาคต
2.1.2 รูปแบบการออมของครัวเรือน
รายได้ส่วนที่เหลือจากการบริโภค หรือการออมนั้น โดยปกติแล้วครัวเรือนที่มีการออม
อาจจะเก็บเงินออมไว้ในรูปตัวเงิน หรือเก็บไว้ในรูปแบบสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ โดยได้ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการออมและวัตถุประสงค์ของการออมของแต่ละครัวเรือน ซึ่งวัตถุประสงค์การออมที่แตกต่าง
กันของแต่ละครัวเรือนนั้นทําให้รูปแบบการออมของแต่ละครัวเรือนแตกต่างกันออกไปซึ่งสามารถ
จัดรูปแบบการออมของครัวเรือน ตามที่ธันยชนก ปะวะละ (2551) กล่าวไว้ ดังนี้
2.1.2.1 การออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงิน เป็นการออมเงินไว้ในรูปของสินทรัพย์ทาง
การเงิน ซึ่งมีสภาพคล่องสูงเนื่องจากสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วและยังได้รับให้ผลตอบแทนจาก
ออมซึ่ ง การออมในรู ป แบบต่ า ง ๆ ก็ จ ะมี ค วามเสี่ ย งแตกต่ า งกั น ออกไป ซึ่ งการออมในรู ป แบบนี้
ประกอบด้วย
1) การฝากเงินในสถาบันการเงินต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็น
ต้น
2) การซื้อสลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. ซึ่งได้รับทั้งดอกเบี้ยและได้ลุ้นโชคจาก
การออกรางวัล
3) การออมในรูปแบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กองทุน
การออมแห่งชาติ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ
4) การซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ตั๋วเงิน
คลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วการค้า พันธบัตร หุ้นสามัญ หุ้นกู้ เป็นต้น
5) การออมในรูปแบบกรมธรรม์ประกันชีวิต การประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ
6) อื่น ๆ เช่น เงินค่าหุ้นสมาชิกสหกรณ์ เงินค่าสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ การ
ให้กู้ยืม เป็นการกู้ยืมที่มีสัญญาเงินกู้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2.1.2.2 การออมในรูปสินทรัพย์ เป็นการออมเพื่อสะสมทุนหรือสะสมมูลค่าสินทรัพย์
ของครัวเรือน ประกอบด้วย
1) การออมในรูปแบบการเงินสด คือ การถือเงินสดไว้ในมือหรือการเก็บเงินสด
ไว้กับตัวเอง จะมีสภาพคล่องสูงสุดและเห็นเป็นตัวเงินที่ชัดเจน
2) การออมในรูปแบบการซื้อที่ดิน
3) การออมในรูปแบบการซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์
4) การออมในรูปแบบการซื้อยานพาหนะ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก เครื่องจักร
ทางการเกษตร
5) การออมในรูปแบบการซื้อทองคํา/เพชร/เครื่องประดับสามารถเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้เร็วและเป็นการสะสมมูลค่า

9
2.1.3 วัตถุประสงค์การออมของครัวเรือน
การออมของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนมีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยภาพรวมแล้ว
วัตถุประสงค์ที่สําคัญของการออม ตามที่วิไลลักษณ์ ไทยอุตส่าห์ และวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ (2530)
กล่าวไว้ ดังนี้
2.1.3.1 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต เป็นเงินทุนในการดําเนินกิจการหรือการจัดตั้ง
ธุรกิจของครัวเรือน
2.1.3.2 เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งจําเป็น
จะต้องใช้จ่ายเงินอย่างกะทันหัน เช่น การประสบอุบัติเหตุ เจ็บป่วยกระทันหัน
2.1.3.3 เพื่อไว้ใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ การออมเงินเพื่อใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ เช่น
การซื้ อ ที่ ดิ น บ้ า นหรื อ ที่ อ ยู่ อ าศั ย สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกภายในบ้ า น รถยนต์ ทองคํ า เพชร
เครื่องประดับ หรือเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ สําหรับธุรกิจหรืออาชีพที่จําเป็นต้องมี
อุปกรณ์ เครื่องมือในการทํามาหากินเป็นการสะสมสินทรัพย์และยังเป็นการสะสมมูลค่าอีกด้วย
2.1.3.4 เพื่อเป็นทุนการศึกษา การออมเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายเป็นทุนการศึกษาของตัวเองหรือ
สําหรับบุตร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์แก่ตนเองและบุตร
2.1.3.5 เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน ซึ่งถือเป็นค่านิยมในสังคมไทยในปัจจุบันที่ปู่ ย่า ตา
ยาย พ่อ แม่ มักจะเก็บออมเงินเพื่อไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลานไว้ใช้หรือไว้ทําธุรกิจในอนาคต
2.1.3.6 เพื่อหาผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ ซึ่งผลตอบแทนที่จะได้รับจากการออมจะ
อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามรูปแบบการออมของแต่ละครัวเรือน เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผลส่วนต่างราคา
2.1.3.7 เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ เป็นเหตุผลกลักและเป็นเหตุผลที่สําคัญมากใน
การออมเงินของคนทั่วไปในปัจจุบัน เนื่องจากในยามเกษียณอายุนั้น ก็จะไม่มีรายได้จากการทํางาน
หรือมีบ้างเล็กน้อย แต่ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตประจําวันก็ยังคงมีอยู่เท่าเดิมหรืออาจจะมีเพิ่มขึ้นใน
กรณีเจ็บป่วย จึงจําเป็นอย่างยิ่งในการออมเงินเพื่อเกษียณอายุ
2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการบริโภคและรายได้
2.2.1 ปัจจัยที่กําหนดการบริโภคและการออม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคและการออมตามแนวคิดของมณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์
และคณะ (2551) มีดังนี้
2.2.1.1 สินเชื่อเพื่อการบริโภคและอัตราดอกเบี้ย การให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค โดยการขาย
สินค้าผ่อนชําระจะเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายในการบริโภคมากขึ้น เพราะผู้บริโภคสามารถซื้อ
สินค้าและเป็นเจ้าของสินค้าได้โดยชําระเงินในภายหลัง ในสังคมที่มีการให้สินเชื่อแก่ผู้บริโภค โดย
กําหนดวงเงินการชําระในครั้งแรกต่ํา จํานวนเงินที่ผ่อนชําระงวดต่อไปต่ําหรือให้ระยะเวลาการผ่อน
ชําระยาวนาน ซึ่งจะทําให้ความโน้มเอียงในการบริโภคของสังคมนั้นย่อมสูงกว่าสังคมที่ไม่มีการให้
สินเชื่อแก่ผู้บริโภคถึงแม้ว่ารายได้ของสังคมทั้งสองนั้นจะใกล้เคียงกันก็ตามในด้านอัตราดอกเบี้ย ถ้า
อัตราดอกเบี้ยต่ําทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จะทําให้ผู้บริโภคมีความโน้มเอียงที่จะใช้
จ่ายในการบริโภคมากขึ้น และการออมจะลดลงทั้งนี้เพราะต้นทุนในการกู้ยืมต่ํา รวมทั้งผลตอบแทนใน
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การออมเงินก็ต่ําด้วย ในทางตรงกันข้ามถ้าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นความต้องการที่จะใช้จ่ายในการบริโภค
ก็จะต่ําลงไปด้วยและการออมก็จะมากขึ้น
2.2.1.2 โภคทรัพย์ของผู้บริโภค คือสินทรัพย์มีค่าที่ผู้บริโภคถืออยู่ไม่ว่าจะเป็น บ้าน
รถยนต์ และเครื่องตกแต่ งทั้งหลาย ตลอดจนเงินสดและสินทรัพย์ ทางการเงินที่มีสภาพคล่องสูงที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้รวดเร็ว เช่น เงินฝากธนาคาร หุ้น พันธบัตร ซึ่งสินทรัพย์ที่กล่าวมานี้มา
จากการออมของผู้มีเงินได้เมื่อสินทรัพย์เหล่านี้มีจํานวนมากจะทําให้ผู้บริโภคมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพื่อ
การบริโภคมากขึ้นและมีการออมน้อยลง
2.2.1.3 การคาดคะเนของผู้บริโภค ถ้าผู้บริโภคคาดว่าในอนาคตรายได้จะเพิ่มขึ้น ก็จะ
เพิ่ ม การใช้ จ่ า ยในการบริ โ ภคสู งขึ้ น ตั้ งแต่ ปั จ จุ บั น โดยอาจจะกู้ ยื ม มาใช้ จ่ า ย ทั้ งนี้ เ พราะได้ มี ก าร
คาดคะเนว่าจะสามารถชําระหนี้ได้ในอนาคต รวมถึงการรักษาระดับการบริโภคที่สูงขึ้นนี้ให้คงอยู่ได้
เพราะคาดว่ารายได้จะมีมากขึ้น ดังนั้น ณ ระดับรายได้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงจะมีความต้องการที่จะใช้จ่าย
ในการบริโภคมากขึ้นและการออมจะลดลง แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าคาดว่าในอนาคตรายได้จะลดลง ก็
จะมีการเก็บออมมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถนําเงินไปใช้ในอนาคตได้
การคาดคะเนเกี่ยวกับราคาสินค้าและบริการก็มีผลกระทบต่อความต้องการใน
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคและการออมได้เช่นกัน ถ้าผู้บริโภคคาดคะเนว่าราคาของสินค้าใดจะลดลงใน
อนาคตก็จะระงับการซื้อสินค้าชนิดนั้นหรือหากมีความจําเป็นต้องซื้อก็จะซื้อในจํานวนน้อยเพื่อรอให้
ราคาลดลงก่อน แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้บริโภคคาดคะเนว่าราคาสินค้าจะสูงขึ้นในอนาคต ผู้บริโภค
จะรีบซื้อสินค้าในเก็บไว้ในปัจจุบันทําให้รายจ่ายในการบริโภคสูงขึ้นและการออมลดลง
นอกจากนี้การคาดคะเนเกี่ยวกับปริมาณสินค้าที่จะมีในตลาดในอนาคตก็จะมี
ผลกระทบต่อรายจ่ายในการบริโภคและการออมในปัจจุบันด้วย หากคาดว่าปริมาณสินค้าในตลาดจะ
ลดลง ผู้บริโภคก็จะกักตุนสินค้าไว้ก่อน ทําให้รายจ่ายในการบริโภค ณ ระดับรายได้เดิมเพิ่มขึ้นและการ
ออมจะลดลง
2.2.1.4 หนี้สินของผู้บริโภคในปัจจุบัน ถ้าผู้บริโภคมีหนี้สินที่เกิดจากการบริโภคในอดีต
เป็นจํานวนมาก เช่น การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เป็นต้น ก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริโภคในปัจจุบันลดลง
เพราะมีภาระที่ที่จะต้องผ่อนชําระหนี้สิน แต่ในทางตรงกันข้ามหากผู้บริโภคยังไม่มีการก่อหนี้เลย การ
ใช้จ่ายในการบริโภคในปัจจุบันก็จะมีมากขึ้น
2.2.1.5 ค่านิยมทางสังคม เป็นปัจจัยทางจิตวิทยา ถ้าคนในสังคมนิยมการบริโภคสินค้า
และบริการเพื่อความมีหน้ามีตาก็จะจูงใจให้มีการลอกเลียนแบบ ซึ่งค่านิยมทางสังคมนี้เป็นคุณค่าที่
สังคมได้กําหนดไว้ว่า เป็นสิ่งที่นําประพฤติปฏิบัติ โดยไม่คํานึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม หากสังคมมีค่านิยมให้ความสําคัญต่อวัตถุมาก จะทําให้ผู้บริโภคบางกลุ่มมุ่ง
การใช้จ่ายในสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือยและมีราคาสูง ทําให้สังคมนั้นมีการบริโภคอยู่ในระดับสูง มี
การออมต่ํา ส่วนสังคมที่ยึดค่านิยมประหยัดหรือเห็นว่าการประหยัดเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควร สังคมนั้นจะ
มีการบริโภคและการออมอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีผลดีทางเศรษฐกิจในระยะยาว
2.2.1.6 ระดับ ราคาสิ นค้า เมื่ อระดับ ราคาสิน ค้าสู งขึ้ นจะทําให้รายจ่ ายในการบริ โภค
ลดลงและเมื่อระดับราคาสินค้าลดลงก็จะทําให้รายจ่ายในการบริโภคสูงขึ้น เพราะเมื่อระดับราคาสินค้า
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สินค้าสูงขึ้น อํานาจในการซื้อก็จะลดลง ทําให้ผู้บริโภคก็จะใช้จ่ายเงินเพื่อการบริโภคน้อยลงและจะ
ออมมากขึ้น
2.2.1.7 จํานวนประชากรและโครงสร้างอายุของประชากร ถ้าจํานวนประชากรอยู่สูงขึ้น
รายจ่ายเพื่อการบริโภคจะเพิ่มในอัตราสูงเช่นกัน แต่การออมจะเพิ่มขึ้นในอัตราต่ํา แต่ถ้าอัตราการเพิ่ม
ของประชากรอยู่ในระดับต่ํา รายจ่ายเพื่อการบริโภคจะเพิ่มในอัตราต่ํา แต่การออมจะเพิ่มขึ้นในอัตรา
สูง นอกจากนี้โครงสร้างอายุของประชากรที่เปลี่ยนแปลงก็มีผลต่อรายจ่ายเพื่อการบริโภคและการออม
กล่าวคือ ถ้าจํานวนประชากรวัยทํางานเทียบกับประชากรทั้งหมดมีสัดส่วนต่ํา การใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคจะมีมาก การออมจะน้อย แต่ถ้าจํานวนประชากรวัยทํางานเทียบกับประชากรทั้งหมดมีสัดส่วน
สูง การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคจะน้อย การออมจะมาก รวมถึงลักษณะโครงสร้างอายุของประชากรก็มี
อิทธิพลต่อสินค้าบางประเภทด้วยเช่นกัน เช่น ถ้าจํานวนประชากรในวัยเรียนเพิ่มสูงขึ้นก็จะมีรายจ่าย
ในการซื้อสินค้าประเภทเครื่องเขียน เสื้อผ้า ชุดนักเรียนมากขึ้น เงินออม ณ ระดับรายได้
2.2.2 รายจ่ายในการบริโภค
รายจ่ายในการบริโภค หรือเรียกสั้น ๆ ว่า การบริโภคตามแนวคิดของรัตนา สายคณิตและ
คณะ (2550) หมายถึง รายจ่ายในรอบระยะเวลาหนึ่งเพื่อซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค การที่
ผู้บริโภคแต่ละคนจะใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการมากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ระดับ
รายได้ อุปนิสัยในการใช้จ่าย การเลียนแบบการบริโภคของบุคคลอื่น สินทรัพย์ที่มีอยู่ อัตราดอกเบี้ย
การให้สินเชื่อในการบริโภค ระดับราคาและการคาดคะเนระดับราคาในอนาคต เป็นต้น
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอิทธิพลของปัจจัยต่างๆ กับปัจจัยรายได้แล้ว นักเศรษฐศาสตร์
มักยอมรับกันว่า ระดับรายได้เป็นปัจจัยสําคัญอย่างยิ่งที่กําหนดการบริโภคในระยะสั้น ถ้ากําหนดให้
ปัจจัยอื่น ๆ คงที่ การบริโภคมักจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับรายได้ กล่าวคือ ถ้าระดับรายได้สูง
การบริโภคก็จะสูงด้วย หรือระดับรายได้ต่ํา ระดับการบริโภคก็จะต่ําไปด้วย
2.2.2.1 สมการการบริโภค
จอห์น เมย์นาร์ดเคนส์ (John M. Keynes, 1936) นักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคกับรายได้และเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นทฤษฎีการบริโภค ตาม
ทฤษฎีการบริโภคของเคนส์ถือว่าการบริโภคมีความสัมพันธ์กับระดับรายได้ (ซึ่งคือระดับรายได้หลังหัก
ภาษีเงินได้) กล่าวคือ ถ้าระดับรายได้สุทธิส่วนบุคคลต่ํา การบริโภคก็จะต่ําด้วย แต่ถ้าระดับรายได้สุทธิ
ส่วนบุคคลสูง การบริโภคก็จะสูงด้วย อย่างไรก็ตามถ้าระดับรายได้สุทธิส่วนบุคคลต่ํามากจนเท่ากับ
ศูนย์ อย่างน้อยก็ ต้องมีการบริโ ภคต่ํา สุดจํ านวนหนึ่ง ซึ่ งการบริโ ภคส่ วนนั้น จะไม่สั มพั นธ์กับระดั บ
รายได้สุทธิส่วนบุคคล
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จากแนวคิดข้างต้นทําให้สามารถเขียนสมการการบริโภค ได้ดังนี้

โดยให้

C

=

a + bYd

(2.1)

C
a
b

=
=
=

Yd

=

ระดับการบริโภค
ระดับการบริโภคที่ไม่ขึ้นกับระดับรายได้สุทธิ
ระดับการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อรายได้
สุทธิเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย
ระดับรายได้สุทธิส่วนบุคคล

ภาพที่ 2.1 เส้นการบริโภค
ที่มา: รัตนา สายคณิต และคณะ (2550)
จากภาพที่ 2.1 จะเห็ น ได้ ว่ า เส้ น การบริ โ ภคมี ลั ก ษณะชั น ขึ้ น จากซ้ า ยขึ้ น ไป
ทางขวาและมีค่าความชันเท่ากับ b แสดงว่าการบริโภคผันแปรไปในทิศทางเดียวกันกับรายได้สุทธิ
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2.2.2.2 สมการการออม
ถ้าบุคคลใช้จ่ายในการบริโภคน้อยกว่ารายได้สุทธิที่ได้รับ รายได้ส่วนที่เหลือจาก
การใช้จ่าย เรียกว่า เงินออม ซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ ดังนี้

โดยให้

S

=

Yd– C

S
Yd
C

=
=
=

การออม
ระดับรายได้สุทธิส่วนบุคคล
ระดับการบริโภค

(2.2)

และเมื่อแทนค่าสมการการบริโภค (2.1) ลงในสมการข้างต้นจะได้

หรือ

S

=

Yd - a - bYd

S

=

-a + (1 - b) Yd

(2.3)

สมการที่ ไ ด้ คื อ สมการการออม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ในระยะสั้ น การออมมี
ความสัมพันธ์กับระดับรายได้สุทธิส่วนบุคคลในทิศทางเดียวกัน แต่เมื่อระดับรายได้สุทธิเป็นศูนย์การ
ออมก็จะติดลบ

ภาพที่ 2.2 เส้นการออม
ที่มา: รัตนา สายคณิต และคณะ (2550)
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จากภาพที่ 2.2 จะเห็นได้ว่าเส้นการออมมีลักษณะชันขึ้นจากซ้ายขึ้นไปทางขวา
แสดงว่าการออมผันแปรไปในทิศทางเดียวกันกับระดับรายได้สุทธิ และจะเห็นว่าเส้นการออมบางช่วง
จะอยู่ต่ํากว่าแนวนอนแสดงว่าการออมมีค่าเป็นลบ เส้นการออมบางช่วงจะอยู่สูงกว่าแนวนอนแสดงว่า
การออมมีค่าเป็นบวก ส่วนจุดที่เส้นการออมตัดกับแนวนอน แสดงว่า ณ ระดับรายได้สุทธินั้น การออม
มีค่าเท่ากับศูนย์
2.2.3 ทฤษฎีการบริโภคอื่นๆ
โดยมณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์ และคณะ ( 2 5 51 ) ได้ทําการศึกษาและรวบรวมทฤษฎี
การบริโภคอื่น ๆ ไว้ดังนี้
2.2.3.1 ทฤษฎีการบริโภคแบบรายได้เปรียบเทียบ
เป็นทฤษฎีตามแนวคิดของ เจมส์ดิวเซนเบอร์รี่ (Jame S. Duesenberry,
1949) ซึ่งมีสมมติฐานที่สําคัญอยู่สองประการ คือ
ประการแรก ผู้บริโภคแต่ละคนไม่ได้ให้ความสําคัญกับระดับการบริโภคแบบ
สมบูรณ์มากเท่ากับระดับการบริโภคแบบเปรียบเทียบกล่าวคือ ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระดับการ
บริโภคของตนเองกับการบริโภคของคนอื่นๆในสังคม และจะพยายามรักษาการบริโภคให้ใกล้เคียงกับ
การบริโภคของคนอื่นในสังคม สัดส่วนการบริโภคเฉลี่ยของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับว่ามีรายได้มากน้อย
เพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยในสังคมแต่ในระยะยาวถ้ารายได้เพิ่มขึ้น การบริโภคก็จะเพิ่มขึ้น
ในสัดส่วนคงที่ เพื่อรักษาระดับการบริโภคให้ใกล้เคียงกับคนอื่น ๆ
ประการที่สอง ดิวเซนเบอร์รี่เชื่อว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคในปัจจุบันอีก
อย่างหนึ่งก็คือระดับการบริโภคที่เคยชินมาแล้วในอดีต ถ้ารายได้ลดลง จะไม่ยอมลดการบริโภคลง
กล่าวคือผู้บริโภคจะมีระดับการบริโภคปัจจุบันตามแนวการบริโภคในอดีตดังนั้นจะยอมลดการออม แต่
ถ้ารายได้เพิ่มขึ้น การบริโภคจะเพิ่มในสัดส่วนเดียวกัน
2.2.3.2 ทฤษฎีการบริโภคแบบรายได้ถาวร
เป็นทฤษฎีตามแนวคิดของ มิลตัน ฟรีดแมน (Friedman, 1957) ได้อธิบายว่า
การบริโภคในปัจจุบันนอกจากจะขึ้นอยู่กับรายได้ในปัจจุบันแล้ว ยังขึ้นอยู่กับมูลค่าปัจจุบันของรายได้
ในอนาคต ซึ่งรายได้ในอนาคตมีลักษณะเป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับ (expected income) ทฤษฎี
การบริโภคแบบรายได้ถาวรนี้มีสมมติฐานที่สําคัญ 3 ประการ คือ
ประการแรก รายได้และการบริโภคสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่มี
ลักษณะถาวรและส่วนที่มีลักษณะชั่วคราว เช่น รายได้ที่ได้รับจริงจะประกอบด้วยรายได้ถาวรและ
รายได้ชั่วคราว รายได้ถาวรคือรายได้ที่ครัวเรือนจะนําไปบริโภคได้โดยไม่กระทบกระเทือนความมั่งคั่ง
กล่าวคือ รายได้ถาวรเป็นรายได้ที่ผู้บริโภคคาดว่ าจะได้รับในอนาคต ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ระยะยาว
ส่วนรายได้ชั่วคราวเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดฝัน จึงทําให้รายได้ในปัจจุบันแตกต่างจากรายได้ใน
ระยะยาว
ประการที่ ส อง การบริ โ ภคถาวรจะเป็ น สั ด ส่ ว นกั บ รายได้ ถาวร ซึ่ งสั ด ส่ ว น
ดังกล่าวอาจจะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายตัว เช่น อัตราดอกเบี้ย ความพอใจ ความแปรปรวนของ
รายได้ที่คาดหวัง
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ประการที่สาม ตัวแปรประเภทชั่วคราวจะไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรประเภท
ถาวรและการบริโภคชั่วคราวก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับรายได้ชั่วคราวด้วย
จากสมมติฐานทั้งสามประการ แสดงว่าผู้บริโภคจะวางแผนการบริโภคในระยะ
ยาวและระดับการบริโภคถาวรจะเป็นสัดส่วนคงที่ของรายได้ถาวร
2.2.3.3 ทฤษฎีการบริโภคแบบช่วงอายุขัย
โมดิเกลียนี, บรัมเบิร์ก และอันโด (Ando, Albert and Franco Modigliani,
1963) ได้พัฒนาแนวคิดการบริโภคแบบช่วงอายุขัยขึ้น โดยเชื่อว่าในช่วงชีวิตของผู้บริโภคแต่ละคนจะมี
กระแสรายได้ที่ค่อนข้างต่ําในช่วงเริ่มต้นและช่วงปลาย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวัยกลางคน แต่ในด้าน
การบริโภค ผู้บริโภคจะพยายามรักษาระดับการบริโภคให้ค่อนข้างคงที่หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
ระดับ การบริโ ภคของบุ คคลหรือครัวเรือนจึงไม่ขึ้นอยู่กับ รายได้ปั จจุบั นอย่า งเดี ยว แต่ยั งขึ้น อยู่กับ
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตและจะวางแผนการบริโภคตลอดชีวิตามรายได้ที่จะได้รับตลอดชีวิต
ดังนั้นหากพิจารณาเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้สูงหรือผู้อยู่ในวัยกลางคนกลุ่มนี้จะมีสัดส่วนการบริโภคต่อ
รายได้ต่ํา ขณะเดียวกันผู้มีรายได้ต่ํา คือ ผู้ที่อยู่ในช่วงต้นหรือช่วงปลายของชีวิตจะมีสัดส่วนการบริโภค
ต่อรายได้สูง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคในระยะสั้นของเคนส์
2.3 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อ
2.3.1 ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในภาวะดุลยภาพในระยะยาวถูกกําหนดโดยอุปทานของเงินทุน
ได้แก่ อุปทานของเงินออมในระบบเศรษฐกิจซึ่งมีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ยโดยตรง กล่าวคือ เมื่อ
อัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น อุปทานของเงินออมจะเพิ่มขึ้น แต่หากอัตราดอกเบี้ยลดลงอุปทานของเงินออมจะ
ลดลง ดังนั้น ความมัธยัสถ์ของประชาชนจึงเป็นเครื่องมือกําหนดการออมที่แท้จริง
การออมแสดงถึงการสละการบริโภคในปัจจุบันเพื่อที่จะได้มีความสามารถในการบริโภค
มากขึ้นในอนาคต ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่เป็นบวก จึงเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ออมทําการออมจํานวน
หนึ่ง นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงที่สูงขึ้นก็เป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ออมทําการออมมากขึ้น เส้นการออมที่
แท้จริงจึงมีลักษณะเป็นเส้นที่ชันขึ้นจากซ้ายไปขวาและมีค่าความชันเป็นบวกแสดงว่าการออมที่แท้จริง
แปรผันไปในทางเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงฟังก์ชั่นการออมแสดงได้ด้งนี้

โดย

S

=

S(r)

S
r

=
=

การออมที่แท้จริง
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงหรืออัตราดอกเบี้ยที่เป็น
ตัวเงินหักด้วยอัตราเงินเฟ้อ

(2.4)

รูป แบบการออมคื อการซื้ อและการขายพั นธบัต รโดยผู้ออมและผู้ล งทุ นมี ข้อสมมติ คือ
ประการแรกพันธบัตรที่พิจารณานี้เป็นพันธบัตรประเภทที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยอย่างไม่มีที่
สิ้นสุดโดยไม่มีการจ่ายคืนเงินต้นประการที่สองไม่มีตลาดรองสําหรับพันธบัตรดังกล่าวและประการที่
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สามไม่ มีส ถาบั นตั ว กลางทางการเงิ นดั งนั้น วิ ธี การหาเงิ นจะเป็ น วิ ธีการหาเงิน โดยตรงคื อผู้ ลงทุ น ที่
ต้องการใช้เงินจะออกพันธบัตรเพื่อนํามาขายให้แก่ผู้ออมโดยตรงสําหรับผู้ออมจะใช้รายได้ส่วนที่เหลือ
จากการบริโภคในปัจจุบันในการซื้อพันธบัตรที่ออกโดยผู้ลงทุนที่ต้องการเงินเพื่อใช้จ่ายในการลงทุน
มากกว่าที่จะถือไว้ในรูปของเงินสดกล่าวคือผู้ออมย่อมเลือกทางที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าทางที่ไม่ได้
ผลตอบแทน (รดา อดุลย์วัฒนกุล, 2549)
2.3.2 ทฤษฎีอัตราเงินเฟ้อ
เงินเฟ้อ หมายถึง การเพิ่มขึ้นของราคาโดยทั่วไปที่เป็นอยู่อย่างต่อเนื่องและเห็นได้ชัดเจน
ในทางเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาการขึ้นลงของดัชนีราคา ซึ่งถือเป็นตัวแทนของราคาสินค้าในประเทศ
ทั้งหมด สาเหตุการเกิดภาวะเงินเฟ้อมาจาก 2 ปัจจัย คือ
ปัจจัยแรก คือ เงินเฟ้อที่เกิดจากอุปสงค์ เกิดจากการที่อุปสงค์รวมในระบบเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้นเกินไป การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์รวมเกิดอาจจะเกิดจากความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
หรือรัฐบาลใช้จ่ายมากเกินไป หรือมีการลงทุนมากเกินไปหรือการส่งออกเพิ่มสูงขึ้น
ปัจจัยที่สอง คือ เงินเฟ้อที่เกิดจากต้นทุนสูงขึ้น เมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นอันเกิดมาจาก
ค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น หรือการเพิ่มกําไรของผู้ผลิตทําให้ผู้ผลิตจําเป็นต้องเพิ่ม
ราคาสินค้า เพื่อผลักภาระให้แก่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งและเพื่อรักษาระดับการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตด้วยกัน
โดยผู้ผลิตก็จะต้องพิจารณาลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยประกอบกันด้วย
จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น สรุ ป เมื่ อ อั ต ราเงิ น เฟ้ อ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น จะส่ ง ผลทํ า ให้ ค่ า ใช้ จ่ า ยของ
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น การออมก็จะลดลง รวมถึง การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่
แท้จริงที่ผู้ออมจะได้รับลดลง จะส่งผลกระทบต่อการออมด้วย (ประพันธ์ เศวตนันทน์, 2541)
2.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ
2.4.1 ความหมายของทัศนคติ ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้
อดุลย์ จาตุรงคกุล และดลยา จาตุรงคกุล (2550) กล่าวว่า ทัศนคติ คือการแสดงออกของ
ความรู้สึกที่อยู่ภายในที่สะท้อนให้เห็นถึงความโน้มเอียงของบุคคลว่าชอบหรือไม่ชอบสิ่งต่าง ๆ ซึ่ง
ทัศนคติเป็นตัวแปรหนึ่งในศูนย์สั่งการของกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค ทัศนคติเกิดจากการ
เรียนรู้และการปฏิบัติตอบต่อกันของผู้บริโภคและบุคคลอื่น
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า ทัศนคติ คือ ลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยทัศนคติของบุคคลจะสะท้อนมุมมองที่บุคคลมีต่อสภาพแวดล้อมขณะเดียวกันทัศคติก็
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล
ปรีชญา ขานคํา (2554) กล่าวว่า ทัศคติ คือ ลักษณะทางจิตใจของแต่ละบุคคลที่เกิดจาก
การเรียนรู้และการสร้างเป็นประสบการณ์แล้วจึงส่งผลต่อให้เกิดการแสดงออกถึงความพอใจหรือไม่
พอใจต่อพฤติกรรมการตัดสินใจแต่ละบุคคล
จากคํ า จํ า กั ด ความข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย สามารถสรุ ป ได้ ว่ า ทั ศ นคติ คื อ การแสดงออกถึ ง
ความรู้สึกที่อยู่ภายในที่สะท้อนให้เห็นถึงความพอใจหรือไม่พอใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
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2.4.2 องค์ประกอบของทัศนคติ
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า ทัศนคติ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ 3 ปะการ คือ
2.4.2.1 การเกิดพุทธิปัญญาหรือความรู้ความเข้าใจ (Cognitive) องค์ประกอบด้านการ
รับรู้เกิดจากการได้รับความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด จนก่อให้เกิดเป็นความรู้และความ
เข้าใจ ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของบุคคล และแสดงออกมาในรูปของความเชื่อ (Belief) ความเชื่อที่
แตกต่างกันจะส่งผลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
2.4.2.2 ความรู้สึก (Affective) องค์ประกอบด้านความรู้สึก อาจทําได้ทั้งก่อนที่จะมี
ความรู้และประสบการณ์ต่อสิ่งใด ๆ แล้ว หรือเกิดความรู้สึกก่อนที่จะเกิดความรู้ความเข้าใจหรือมี
ประสบการณ์ต่อสิ่งนั้นก็ได้ ซึ่งแสดงออกมาในรูปของความกลัว ความชอบ ความโกรธความเกลียด อัน
เป็นการสะท้อนความรู้สึกในใจ
2.4.2.3 พฤติกรรมที่จะแสดงออก (Behavior) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม อาจเกิดขึ้น
เมื่อมีความรู้สึกต่อสิ่งใด ๆ แล้ว ก็จะส่งผลต่อการกระทําในการตอบสนองความรู้สึกนั้น ซึ่งแสดงถึง
ความโน้มเอียงหรือเจตนาที่จะซื้อของผู้บริโภค หรือเกิดขึ้นหลังจากมีความรู้ความเข้าใจต่อสิ่งนั้น ซึ่งจะ
เป็นเหตุผลให้เกิดการกระทํา
2.4.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดทัศนคติ
ทัศนคติต่อวัตถุเป้าหมายต่าง ๆ สามารถสร้างได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคคล สิ่งของ สถานที่ หรือ
สถานการณ์เมื่อทัศนคติถูกสร้างขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะมั่นคงหรือจะเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มี
อิทธิพล
การเกิดทัศนคติส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อมที่หล่อหลอมบุคคลให้นึกคิดและรู้สึกไป
ตามสภาพแวดล้อมดังกล่าว ดังจะสังเกตได้ว่า บุคคลที่มาจากพื้นเพเดียวกันมักจะมีทัศนคติที่ใกล้เคียง
กัน แต่ก็ไม่ได้เป็นการยืนยันเสมอไปว่า การได้รับข้อมูลรูปแบบเดียวกันจะก่อให้เกิดบุคคลที่มีทัศนคติที่
เหมือนกันทั้งหมด ซึ่งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการกําหนดทัศคติของบุคคลสามารถแบ่งออกได้เป็น
5 ประการ ดังนี้
2.4.3.1 ปัจจัยด้านบุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะบุคคลมีทัศนคติพื้นฐานที่ทําให้เป็นคน
เข้าใจง่าย มีทัศนคติที่ดีจะทําให้ยอมรับได้ง่าย ในทางตรงกันข้าม หากมีพื้นฐานที่ต่อต้าน มีทัศนคติ
ในทางลบก็จะยอมรับได้ยาก
2.4.3.2 ประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล การให้ข้อมูลและการทดลองใช้ เพื่อให้
เกิดประสบการณ์โดยตรงและต้องทําการกระตุ้นต่อหลังจากที่เกิดทัศนคติให้ตัดสินใจ ทัศนคติต่อสิ่งใด
ๆ อาจเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล
2.4.3.3 อิทธิพลจากครอบครัวและเพื่อน ค่านิยมพื้นฐานของทัศนคติมักจะได้รับอิทธิพล
จากบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อความคิด โดยบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าว จะ
เป็นผู้ให้ข้อมูลทําให้สามารถสร้างทัศนคติได้ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการสร้างทัศนคติได้
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2.4.3.4 เครื่องมือทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการตลาดทางตรง เช่น การใช้จดหมายตรง
โทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ตในการให้ข้อมูลเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์หรือองค์การ เพื่อเข้าถึง
และจูงใจบุคคลเฉพาะกลุ่มจนก่อให้เกิดทัศนคติได้ จากพื้นฐานทางความคิดและค่านิยมที่แตกต่างกัน
ทําให้เครื่องมือและรูปแบบในการสร้างทัศนคติจึงแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม
2.4.3.5 การเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ มีความหลากหลายและเข้าถึกลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้ น การเลื อกใช้ สื่ อ ที่ เ ข้ า ถึ งได้ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและน่ า เชื่ อถื อ จะสร้ า งทศนคติ ที่มั่ น คงได้ ความ
น่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลรวมถึงขนาดข้อมูลที่มากเพียงพอในการตัดสินใจจะส่งผลต่อการเปิดรับของ
กลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการประมวลผลและสร้างเป็นทัศนคติขึ้นมาได้
2.4.3.6 อิทธิพลทางสังคม กระแสสังคมสั่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดในการเกิดความชอบ
หรือไม่ชอบ หากบุคคลถูกปลูกฝังจากวัฒนธรรมเดียวกันและอยู่ในสังคมเดียวกันมักจะมีทัศนคติที่
คล้ายคลึงกัน แต่ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติที่ต่อต้านต่อกระแสสังคม ก็จะเป็นทัศนคติที่เข้มแข็งและยากต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะเป็นลักษณะเฉพาะบุคคล (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550)
2.5 ความรู้ด้านการเงินส่วนบุคคล
2.5.1 สินทรัพย์ คือ รายการทรัพย์สินต่าง ๆ ที่บุคคลเป็นเจ้าของอยู่ซึ่งมีหลายประเภทแตกต่าง
กันตามลักษณะและประโยชน์ของการใช้สอย โดยสามารถจัดกลุ่มสินทรัพย์ของบุคคลออกเป็น 4 กลุ่ม
ดังนี้
2.5.1.1 สินทรัพย์สภาพคล่อง คือ สินทรัพย์ที่บุคคลมีอยู่เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน
มีสภาพคล่องสูงสามารถใช้จ่ายได้ทันที สินทรัพย์เหล่านี้ ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร รวมทั้งตราสาร
หนี้ระยะสั้นต่าง ๆ
2.5.1.2 ทรัพย์สินแท้จริง เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตนที่มีราคาค่อนข้างสูง และมีอายุการใช้
งานยาวนาน เช่น บ้าน
2.5.1.3 ทรัพย์สินส่วนตัว เป็นสินทรัพย์ที่มีตัวตน มีไว้เพื่อใช้สอยส่วนตัวในชีวิตประจําวัน
ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
2.5.1.4 ทรัพย์สินลงทุน ประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินต่าง ๆ ซึ่งมีไว้เพื่อหารายได้
จากผลตอบแทนจากการลงทุ น และเป็ น การลงทุน เพื่ อเก็ บ ออมไว้ ใช้ จ่ า ยในอนาคต หรื อสะสมไว้
สําหรับสร้างความมั่งคั่งให้ตนเอง
2.5.2 หนี้สิน คือ จํานวนเงินที่บุคคลกู้ยืมมาและมีภาระผูกพันที่ต้องชําระคืนในอนาคต ได้แก่
หนี้ สิน จากการซื้อสิน ค้า และบริการ หนี้สิ นจากการใช้บั ตรเครดิ ต รวมทั้ งการกู้ยื มเงิน จากสถาบั น
การเงินหรือบุคคลอื่น ๆ เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาในการชําระหนี้ สามารถแบ่งลักษณะหนี้สินได้เป็น
2 ประเภท ดังนี้
2.5.2.1 หนี้สินระยะสั้น เป็นหนี้สินที่มีภาระผูกพันต้องชําระคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน
1 ปี ได้แก่ หนี้ค้างชําระบัตรเครดิต ค่าเบี้ยประกัน ค่าภาษี
2.5.2.2 หนี้สินระยะยาว เป็นหนี้สินที่มีกําหนดเวลาชําระคืนในเวลาเกินกว่า 1 ปี ได้แก่
หนี้ผ่อนชําระค่ารถยนต์ หนี้ผ่อนชําระค่าบ้าน เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา
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2.5.3 ส่ วนของเจ้ า ของ คื อ ผลต่ า งระหว่ า งมูล ค่ า สิ น ทรั พย์ ทั้งหมดกั บ มู ล ค่ า หนี้ สิ น ทั้ งหมด
กล่าวคือ หากบุคคลนําสิทรัพย์ที่มีไปจําหน่าย ณ ราคาตลาด แล้วนํามาชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีแล้ว
ส่วนที่เหลือจะเป็นส่วนของเจ้าของ
ส่วนของเจ้าของสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งของบุคคล หากส่วนของเจ้าของมากกว่าศูนย์
แสดงให้เห็นว่าบุคคลนั้นมีความมั่งคั่ง กล่าวคือ บุคคลนั้นมีสินทรัพย์เพียงพอที่จะชําระหนี้สินทั้งหมด
รวมทั้งมีสินทรัพย์เหลือเป็นของตนเองอีกด้วย และหากส่วนของเจ้าของมีค่ามากแสดงว่าบุคคลมีความ
มั่งคั่งมาก แต่หากส่วนของเจ้าของน้อยกว่าศูนย์แสดงว่าบุคคลนั้นไม่มีสินทรัพย์เพียงพอที่จะชําระ
หนี้สินทั้งหมด
2.5.4 การเพิ่มความมั่งคั่ง สามารถทําได้โดย
2.5.4.1 การออมเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากการออมเงินของบุคคลจะอยู่ในรูปของสินทรัพย์
ประเภทต่าง ๆ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร สินทรัพย์ลงทุน เงินออมของบุคคลเกิดจากการที่บุคคลมี
รายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ดังนั้นหากต้องการเก็บออมเพิ่มขึ้นอาจทําได้โดยการหารายได้เพิ่มขึ้นและใช้
จ่ายให้น้อยลงโดยการควบคุมค่าใช้จ่ายหรือลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น ก็จะทําให้มีเงินออมเพิ่มขึ้น
2.5.4.2 การเพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์ โดยการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีโอกาสให้ผลตอบแทน
สูงแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้ความเสี่ยงที่ตนเองรับได้ หรือการซื้อสินทรัพย์ที่มีโอกาสมีมูลค่าสูงขึ้น เช่น ที่ดิน
ที่ตั้งอยู่ในทําเลดี ๆ
2.5.4.3 ลดการก่อหนี้ลงหรือพยายามชําระหนี้สินที่มีอยู่ให้หมด
2.5.5 รายได้ คือ เงินสดที่บุคคลนั้นได้รับเข้ามา แหล่งรายได้หลักของบุคคลโดยทั่วไปมาจาก
งานที่ทํา ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส ค่านายหน้า หรือรายได้จากการทําธุรกิจนอจากนี้รายได้ของ
บุคคลยังมาจากแหล่งอื่นๆอีก โดยสามารถสรุปแหล่งรายได้ของบุคคล ดังนี้
2.5.5.1 เงินเดือนหรือค่าจ้าง
2.5.5.2 โบนัสหรือค่านายหน้า
2.5.5.3 รายได้จากการทําธุรกิจส่วนตัว
2.5.5.4 เงินบําเหน็จบํานาญ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
2.5.5.5 รายได้จากการประกันสังคม ประกันชีวิต
2.5.5.6 รายได้จากการลงทุน (ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าเช่า รายได้จากการขายสินทรัพย์
ลงทุน)
2.5.5.7 รายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากของขวัญ รายได้จากภาษีรับคืน
2.5.6 ค่าใช้จ่าย คือ เงินสดที่บุคคลจ่ายออกไป โดยบุคคลจะมีค่าใช้จ่ายหลายรายการทั้งในส่วน
ของค่าใช้จ่ายเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน ค่าใช้จ่ายสําหรับซื้อสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายสําหรับชําระหนี้สิน
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับภาษี ค่าใช้จ่ายของบุคคลสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ
2.5.6.1 ค่าใช้จ่ายคงที่ เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นจํานวนเท่า ๆ กันทุกงวด เช่น ค่าเช่าบ้าน
หรือค่าผ่อนชําระบ้าน ค่างวดรายเดือนชําระหนี้เงินกู้ ค่าเบี้ยประกัน
2.5.6.2 ค่าใช้จ่ายผันแปร เป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายในจํานวนที่ไม่แน่นอนในแต่ละงวด เช่น
ค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพักผ่อน ค่าใช้จ่ายผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายที่บุคคล
สามารถควบคุมได้ กล่าวคือ สามารถเพิ่มหรือลดค่าใช้จ่ายประเภทนี้ได้
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2.5.7 เงินสดส่วนเกินหรือเงินสดส่วนขาด
เงินสดส่วนเกินหรือเงินสดส่วนขาด เป็นผลต่างระหว่างรายได้ทั้งหมดกับค่าใช้จ่ายทั้งหมด
หากรายได้ทั้งหมดมากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะส่งผลให้มีเงินสดส่วนเกิน หากรายได้ทั้งหมดน้อยกว่า
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะส่งผลให้เกิดเงินสดส่วนขาด ในกรณีมีเงินสดส่วนเกินจะส่งผลให้บุคคลมีเงินเหลือ
ใช้หรือมีเงินออมเพิ่มขึ้น สามารถจัดการกับเงินออมได้ โดยนําเงินออมนั้นไปฝากธนาคาร ซื้อสินทรัพย์
หรือลงทุน หรือนําเงินไปชําระหนี้เพื่อลดภาระหนี้ลง ในกรณีที่มีเงินสดส่วนขาด เนื่องจากมีรายได้น้อย
กว่าค่าใช้จ่าย ดังนั้นบุคคลนั้นจะต้องหาเงินมาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอสําหรับการใช้จ่าย โดยอาจจะนํา
เงินออมที่มีอยู่มาใช้ หรือการขายสินทรัพย์ที่มีอยู่หรือกู้ยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อมาใช้จ่าย (สุขใจ น้ําผุด และ
อนุชนาฏ เจริญจิตรกรรม, 2551)
2.6 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม
2.6.1 ความหมายของพฤติกรรม
เลฟตัน และแบรนนอน (Lefton& Brannon, 2008) กล่าวว่า พฤติกรรม คือ การ
แสดงออกภายนอก เช่น การเคลื่อนไหวการสนทนาและการตอบสนองทางอารมณ์หรือการแสดงออก
ทางอารมณ์ เช่น การหัวเราะ หรือร้องไห้ รวมถึงการทํางานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น การ
เต้นของหัวใจ หรือการทํางานของสมองซึ่งสามารถใช้เครื่องมือตรวจสอบ
คิง (King, 2011) กล่าวว่า พฤติกรรมหมายถึง การกระทําทุกอย่างของบุคคลที่สามารถ
สังเกตได้โดยตรง เช่น การจูบการร้องไห้การขับรถไปเรียน
ธนัญญา ธีระอกนิษฐ์ (2555) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง อาการที่แสดงออกของมนุษย์
ปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัว โดยจากการสังเกตหรือการใช้เครื่องมือช่วยวัดพฤติกรรมซึ่ง
ส่งผลต่อกระบวนการทางร่างกาย
หัสดิน แก้ววิชิต (2559) กล่าวว่า พฤติกรรม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกที่
สามารถสังเกตได้โดยตรง และกระบวนการทางจิตที่ไม่สามารถสังเกตได้โดยตรง
2.6.2 ประเภทของพฤติกรรม
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์ (2556) ได้อธิบายการแบ่งประเภทของพฤติกรรม ดังนี้
2.6.2.1 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระทําหรือปฏิกิริยาต่าง ๆ ทาง
ร่างกายที่ทั้งเจ้าตัวและบุคคลอื่น ๆ สามารถสังเกตเห็นผ่านอวัยวะรับสัมผัส/ประสาทสัมผัส (ตา หู
จมูก ลิ้นหรือผิ วหนั ง) หรือการใช้เ ครื่องมือทางวิ ทยาศาสตร์ช่ว ยสังเกต สามารถแบ่งพฤติ กรรม
ภายนอกออกเป็น 2 ประเภท คือ
1) พฤติกรรมภายนอกชนิดโมลาร์ (Molar Behavior) เป็นพฤติกรรมที่สามารถ
สังเกตได้โดยใช้อวัยวะรับสัมผัส ไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วย เช่น การเดิน การวิ่ง การจาม เป็นต้น
2) พฤติกรรมภายนอกชนิดโมเลกุล (Molecular Behavior) เป็นพฤติกรรมที่
สามารถสั งเกตได้ ห รือวัดได้ด้ วยเครื่ องมือทางการแพทย์ หรื อเครื่องมื อทางวิ ทยาศาสตร์ เช่น การ
ทํางานของต่อมต่างๆ ในร่างกาย การทํางานของอวัยวะภายใน หรือการทํางานของระบบประสาท
เป็นต้น
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2.6.2.2 พฤติกรรมภายในพฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ กระบวนการที่
เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล โดยจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ตาม เป็นกระบวนการที่ไม่สามารถสังเกตได้และ
ไม่สามารถใช้เครื่องมือวัดได้โดยตรง หากเจ้าของพฤติกรรมไม่บอก ได้แก่ ความคิดอารมณ์ ความรู้สึก
ความจํา การรั บรู้ ความฝัน รวมถึงการรับ สัมผัส ต่ าง ๆ เช่น การได้ยิ น การได้ กลิ่ นความรู้สึ กทาง
ผิวหนัง เป็นต้น พฤติกรรมภายในสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรู้สึกตัว (Conscious process) ซึ่งเป็น
พฤติกรรมที่เจ้าของพฤติกรรมรู้สึกตัวว่ากําลังเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ หากไม่บอก ไม่แสดงอาการหรือ
ท่าทางใด ๆ ก็ไม่มีผู้ใดรับรู้ได้ว่าเกิดพฤติกรรมนั้น ๆ
2) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัว (Unconscious process) เป็น
พฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่เจ้าของพฤติกรรมไม่รู้สึกตัว หากแต่มีผลต่อพฤติกรรมภายนอกเช่น แรงจูงใจ
ความคาดหวัง ความวิตกกังวล เป็นต้น
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กฤติกา จัตุรัสวัฒนากูล (2549) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
การออมของภาคเอกชนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อ
การออมของภาคเอกชนในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิรายปี ระหว่าง พ.ศ. 2520 – 2543 ทํา
การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณในรูปแบบสมการถดดอยพหุคูณและการประมาณค่าด้วยวิธี
กําลังสองน้อยที่สุด ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบในทางบวกต่อการออมสุทธิ
ของภาคครัวเรือน ได้แก่ รายได้พึงจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือน และรายได้จากทรัพย์สินของครัวเรือน
ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบในทางลบ ได้แก่ การเปิดเสรีทางการเงิน ในขณะที่ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบทางบวกต่อการออมสุทธิของภาคธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนของภาคเอกชน อัตราเงินเฟ้อและ
การเปิดเสรีทางการเงิน ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบในทางลบ ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร
พาณิชย์
รดา อดุลย์วัฒนกุล (2549) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยกําหนดการออมภาคครัวเรือนและ
พฤติกรรมการออมภาคครั ว เรื อนในประเทศ มี วัต ถุป ระสงค์เ พื่ อศึ กษาปัจ จั ยกํ า หนดการออมภาค
ครั ว เรื อ นและพฤติ กรรมการออมภาคครั ว เรื อนในประเทศไทย ศึ กษาถึ ง ความสั มพั น ธ์ ข องปั จ จั ย
กําหนดการออมภาคครัวเรือนกับการออมภาคครัวเรือนและศึกษาแนวโน้มการออมภาคครัวเรือนใน
ประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครัวเรือนในชุมชนไม้เรียง อําเภอฉวาง และครัวเรือนใน
หมู่บ้านคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวนรวมทั้งสิ้น 312 ครัวเรือนและข้อมูลทุติย
ภูมิใช้ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาเป็นรายปี (Time series data) ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 – 2549 รวม 23 ปี ซึ่ง
ข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ ระดับการออมของครัวเรือน รายได้ของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน อัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ แ ละอั ต ราเงิ น เฟ้ อ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 1) ระดับ
จุลภาคหัวหน้าครัวเรือนที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน อายุและอาชีพแตกต่าง
กันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน หัวหน้าครัวเรือนที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ออมที่ไม่แตกต่างกัน จํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวนสมาชิกที่อยู่ในภาระพึ่งพิงและระดับการศึกษา
สูงสุดของสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน รายได้รวมของครัวเรือน
มีความสัมพันธ์ไปในเชิงบวกกับการออมของครัวเรือน ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนมีความสัมพันธ์ไปใน
เชิงลบกับการออมของครัวเรือน 2) ระดับมหภาค รายได้ของครัวเรือนเพิ่มขึ้นมีผลให้แนวโน้มการออม
ภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนเพิ่มขึ้นมีผลให้แนวโน้มการออมภาคครัวเรือนลดลง อัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ น ฝากสู ง ขึ้ น มี ผ ลให้ แนวโน้ ม การออมภาคครั ว เรื อนเพิ่ มขึ้ น อั ต ราเงิ น เฟ้ อสู ง ขึ้ น มี ผ ลให้
แนวโน้มการออมภาคครัวเรือนลดลง
สุภาพร คล้ายเกตุ (2550) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่กําหนดการออมของครัวเรือนเกษตร
ในประเทศไทย วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย
ปีเพาะปลูก 2520-2549 (1 เมษายนปีก่อน – 31 มีนาคมปีถัดไป) เพื่อศึกษาลักษณะขนาดและ
ส่ว นประกอบของรายได้ ของครั ว เรื อนเกษตรและเพื่ อศึ กษาปัจ จั ย ที่ มีผ ลกระทบเชิงประมาณทาง
เศรษฐกิจการออมของครัวเรือนเกษตร ผลการศึกษา พบว่า รายได้สุทธิครัวเรือนอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประจํา 12 เดือน ขนาดการถือครองที่ดินและนโยบายการพักชําระหนี้เพื่อช่วยเกษตรกรมีผลต่อการ
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ออมในทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับสัดส่วนการพึ่งพิงของสมาชิกในครัวเรือนเป็นปัจจัยที่
กําหนดการออมในเชิงลบแต่ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
อรนุช เชาว์สุวรรณกิจ (2550) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ครั ว เรื อนไทย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ กษาปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่ อพฤติ กรรมการออมของครั ว เรื อนไทย ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทยมีความสัมพันธ์กับปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ คือ
รายได้ ถ าวรของครั ว เรื อ น รายได้ ชั่ ว คราวของครั ว เรื อ น ขนาดของครั ว เรื อ นโดยเฉลี่ ย อั ต รา
ผลตอบแทนเงิ น ฝากประจํ า 12 เดื อนโดยเฉลี่ ย มี ความสั มพั น ธ์ ในทิ ศทางเดี ย วกั น ส่ ว นขนาดของ
ครัวเรือนโดยเฉลี่ยและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีความสัมพันธ์กับปริมาณการออมของครัวเรือนไทยใน
ทิศทางตรงกันข้าม
ขวัญชนก อินทะกูล (2550) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของครัวเรือน
ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 400 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่ออม
เงินมาเป็นเวลา 6 -10 ปี โดยออมเป็นจํานวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้วิธีการฝาก
เงินกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐ ผลจากการทดสอบ Chi-square พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการออมของครัวเรือนในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ การศึกษาของหัวหน้าครอบครัว
อาชีพของหัวหน้าครัวเรือน จํานวนบุตร อาชีพของคู่สมรส ระดับการศึกษาของคู่สมรส รายได้ของคู่
สมรส รายจ่ายภายในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับการออมอย่างมีนัยสําคัญ
ธันยชนก ปะวะละ (2551) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การออมของครัวเรือนในภาคชนบทของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการออม วัตถุประสงค์การออม ปัจจัยที่
กําหนดการออม และศึกษาถึงแนวโน้มการออมของครัวเรือนในชนบทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือใน
อนาคต กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครัวเรือนในชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 1,108 ครัวเรือน โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายชั้น เก็บรวบรวมโดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า
หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 40-49 ปี จบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6
ส่วนใหญ่ครัว เรือนประกอบอาชี พเกษตรกรรม รายได้ส่ วนใหญ่มาจากกําไรจากการทํ าการเกษตร
รูป แบบการออม แบ่ งเป็ น 2 รูป แบบ คื อ 1) การออมในรู ป ตัว เงิ น ครัว เรือนส่ว นใหญ่ออมเงิน กั บ
ธนาคารหมู่บ้าน ฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมธรรม์ประกันชีวิต และการออมโดยการฝากเงินกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 2) การออมที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยการออมในรูปสินทรัพย์ ได้แก่
บ้านพร้อมที่ดิน รถจักรยานยนต์ ที่นาและมีการออมในรูปของการเลี้ยงสัตว์ วัตถุประสงค์การออมของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ เพื่อใช้ในยามเจ็บป่วย/ชรา เพื่อใช้ในการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน เพื่อใช้เป็น
ทุน การทํา ธุร กิ จ และเพื่ อหาผลประโยชน์ ตามลํา ดั บ ปัจ จั ยที่ กํา หนดการออมในครั ว เรื อน พบว่ า
รายได้ อาชีพหลักและหนี้สินของครัวเรือน มีความสัมพันธ์ต่อการออมของครัวเรือนในเชิงบวก
ประยงค์ คูศิริสิน (2551) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขต
อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม รูปแบบการออม ปัจจัยต่าง ๆ
ที่มีผลกระทบต่อการออมและความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออมของภาคครัวเรือน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การเลือกตัวอย่างประเภทไม่อาศัยความน่าจะเป็นด้วย
เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง จากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนอายุในช่วง 3560 ปีซึ่งเป็นวัยทํางานและมีเงินเหลือออมจํานวน 400 ตัวอย่างผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทาง
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การตลาดที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในด้านผลิตภัณฑ์การออม คือ การมีให้เลือกหลายรูปแบบ
และเป็นผลิ ตภัณฑ์ ที่ทําให้เงิน ออมมีความปลอดภัยไม่ลดมู ลค่า ด้านผลตอบแทนจากการออม คื อ
อัตราผลตอบแทนที่ได้รับและด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน คือ การมีเจ้าหน้าที่มา
เยี่ยมถึงบ้านเชื้อเชิญให้ออมเงิน การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการออมเงินและมีการรณรงค์การออมผ่าน
สื่อ นอกจากนี้ ปัจจัยด้านภาวะเงินเฟ้อและปัจจัยด้านนโยบายเพื่อส่งเสริมการออมจากภาครัฐก็มีผล
ต่อการออมของครัวเรือน การศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออมของภาค
ครัวเรือนโดยการทดสอบหาค่า Chi-square พบว่า อายุของหัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ
หลั ก ของหั ว หน้ า ครั ว เรื อ น จํ า นวนบุ ต รในครั ว เรื อ น รายได้ ร วม รายจ่ า ยรวมและหนี้ สิ น รวมมี
ความสัมพันธ์กับการออมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ α = 0.05
นันทกา นันทวิสัย (2552) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาเปรียบเทียบภาวะการออมของ
ครัวเรือนในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ภาวะการออมของครัวเรือนในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 2) เพื่อศึกษาปัจจัยกําหนดการ
ออมภาคครัวเรือนในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 3) เพื่อศึกษาความยืดหยุ่นของการออมที่
มีต่อรายได้ของภาคครัวเรือนในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร โดยใช้ข้อมูลของสํานักงาน
สถิติแห่งชาติรายงานการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2547 เป็นฐานข้อมูลใน
การศึกษาและเป็นการสํารวจทั่วประเทศมีตัวอย่างครัวเรือน 34,843 ครัวเรือนผลการศึกษาพบว่าการ
ออมโดยเฉลี่ยของครัวเรือนในภาคเกษตรเท่ากับ 1,122 บาทต่อเดือน และการออมโดยเฉลี่ยของ
ครัวเรือนนอกภาคเกษตรเท่ากับ 2,875 บาทต่อเดือน ส่วนปัจจัยกําหนดการออมครัวเรือนในภาค
เกษตรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มี 3 ปัจจัย ได้แก่ รายได้รวม ค่าใช้จ่าย
ในการบริโภค การออมทรัพย์กับสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมในเชิงบวกมี
2 ปัจจัย ได้แก่ รายได้รวม การออมทรัพย์กับสถาบันการเงิน ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมใน
เชิงลบมี 1 ปัจจัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริโภค ปัจจัยกําหนดการออมครัวเรือนนอกภาคเกษตรอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มี 6 ปัจจัยได้แก่ รายได้รวม ค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคการออมทรัพย์กับสถาบันการเงิน จํานวนหนี้สินที่ต้องชําระคืน จํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยพึ่งพิง
และการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนอุดมศึกษา ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมในเชิงบวกมี 3 ปัจจัย
ได้แก่ รายได้รวมการออมทรัพย์กับสถาบันการเงินและการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนอุดมศึกษา ส่วน
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมในเชิงลบมี 3 ปัจจัย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการบริโภค จํานวนหนี้สินที่ต้อง
ชาระคืนและจํานวนสมาชิกที่อยู่ในวัยพึ่งพิง
ทิพย์สุดา ธนะบุญเรือง (2553) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือน
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการออม โดยใช้ข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 500 คน ผลการศึกษาพบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 3 คนขึ้นไป ผลการศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วน
ใหญ่ตัดสินใจออมเงิน ร้อยละ 85.2 มีการออมเงินมานาน 1-3 ปี วิธีการออมจะออมเป็นรายเดือนผ่าน
สถาบั น การเงิ น ในรู ป แบบเงิ น ฝาก และออมด้ ว ยการซื้ อทองคํ า โดยปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การออมของ
ครัวเรือน พบว่า การออมเพื่อวัยเกษียณ ทําเลที่ตั้ง เวลาในการรับผลตอบแทน ชื่อเสียงของธนาคาร
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การออมเพื่ อ ใช้ จ่ า ยในยามฉุ ก เฉิ น สิ ท ธิ ใ นการลดหย่ อ นภาษี การออมเงิ น สมทบประกั น สั ง คม
เสถียรภาพของมูลค่าตัว ผลิตภัณฑ์ ระดับการศึกษา การกําหนดวงเงินการออม และภาวะเงินเฟ้ อ
ตามลําดับ มีผลต่อการตัดสินใจออมเงิน
นภาพร วันชนะ (2554) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือน พ.ศ.
2541 - 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวการณ์ของการออมในประเทศไทย ในด้านรายได้ของ
ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ อัตราเงินเฟ้อ และศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการออมภาคครัวเรือนในประเทศไทย ช่วง พ.ศ. 2541 – 2552 ผลการศึกษาพบว่า รายได้เฉลี่ย
ของครัวเรือน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ อัตราเงินเฟ้อ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการออมภาค
ครัวเรือน ส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการออม
ชนิช า เจริญ นาน (2554) ได้ ทํา การศึ กษาวิ จัย เรื่ อง ปั จจั ยที่ มีผ ลต่ อการออมของครั วเรือนใน
ประเทศไทยการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของการออมของครัวเรือนของ
ประเทศไทยและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนของประเทศไทย การศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
เกี่ ยวกับ เงิน ออมในรูป เงิน ฝากของครัว เรือนที่ ธ นาคารพาณิช ย์ร ายได้พึงจับ จ่า ยใช้ สอยรายได้จ าก
ทรัพย์สินอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปีของธนาคารพาณิชย์และอัตราเงินเฟ้อจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การศึกษาการออม
ครั้งนี้ใช้เฉพาะปริมาณเงินฝากของครัวเรือนที่ธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ผลการศึกษาพบว่า 1) การออม
ของภาคครัวเรือนไทยอยู่ในระดับต่ําและมีแนวโน้มในภาพรวมลดลง สาเหตุเนื่องจากการลดของการ
ออมสุ ทธิ ภ าครั ฐ บาล ภาคครั ว เรื อนและการออมสุ ทธิ ภ าคครั ว เรื อนลดลง เนื่องจากสาเหตุ ห ลาย
ประการ เช่น มีการอุปโภคบริโภคในกลุ่มสินค้าคงทนที่มีราคาสูงเพิ่มขึ้น รัฐมีสวัสดิการเพิ่มขึ้นทําให้
ครัวเรือนลดความจําเป็นที่จะต้องออมเงินสําหรับใช้ในยามจําเป็นและยังมีอุปสรรคและข้อจํากัดในการ
เข้าถึงแหล่งเงินออมเงิน 2) ปัจจัยในการกําหนดการออมของครัวเรือนไทยที่ธนาคารพาณิชย์ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได้แก่ รายได้พึงจับจ่ายใช้สอยและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี โดย
รายได้ พึงจั บ จ่ า ยใช้ส อยมี ความสั มพั น ธ์ในทิ ศทางเดี ย วกั นกั บ ปริ มาณเงิ น ฝากของภาคครั ว เรื อนที่
ธนาคารพาณิชย์ ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 1 ปี มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับ
ปริมาณเงินฝากจากภาคครัวเรือนที่ธนาคารพาณิชย์
เดือนรุ่ง ช่วยเรือง (2555) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของ
ภาคครัวเรือนในชุมชนเกาะเปียะ จังหวัดตรัง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออม ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในชุมชนเกาะเปียะ จังหวัดตรัง และเปรียบเทียบพฤติกรรม
การออมของภาคครัวเรือน ระหว่างครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับครัวเรือน
ทั่วไป โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนจํานวน 326 ครัวเรือน ผลการศึกษา พบว่าปัจจัย
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการออมของภาคครั ว เรื อ น ได้ แ ก่ รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ย สิ น ทรั พ ย์ และ
ผลตอบแทน เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือน ระหว่างครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกับครัวเรือนทั่วไป พบว่า ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตมีการออมต่อปี 80,342 บาท มีพฤติกรรมการออม คือ ออมก่อนจ่ายและฝากประจําทุก ๆ เดือน
ส่วนครัวเรือนทั่วไปมีการออมต่อปี 96,274 บาท มีพฤติกรรมการออม คือ จ่ายก่อนเงินเหลือจึงออม
โดยการฝากนาน ๆ ครั้ง
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กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อ
การออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาจํานวนเงินออม รูปแบบ
การออม จุ ด มุ่ ง หมายในการออม และศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การออมของพนั ก งานบริ ษั ท พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาจํานวน 258 ตัวอย่าง พฤติกรรมการออม พบว่า ส่วนใหญ่
ออมเงินในสถาบันการเงิน และจํานวนเงินออมต่ํากว่า 5,000 บาท จุดมุ่งหมายของการออม คือเพื่อใช้
จ่ายในยามฉุกเฉิน ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออม พบว่า จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้ต่อ
เดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีผลต่อการออมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
วรรษมณ อินทวาส (2556) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครูในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงรูปแบบการออมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการออม จํานวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือข้าราชการครูในอําเภอหางดง อําเภอสารภี อําเภอสัน
ป่าตอง อําเภอแม่วาง อําเภอดอยหล่อ จํานวน 300 คน ผลการศึกษา พบว่า ข้าราชการครูในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 51 ปีขึ้นไป จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีอายุราชการมากกว่า 15 ปีขึ้นไป สถานภาพสมรสและมีบุตรจํานวน 2 คน ผล
การศึกษาครั้งนี้ พบว่า จํานวนบุตร การศึกษาของบุตร ระยะเวลาการออม ค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์
กับการออมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
สิทธารถ สมยาภักดี (2556) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจ จัยที่มีผลต่อการออมของครั วเรือน
เกษตรกรในเขตอําเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดวัตถุประสงค์ในการศึกษา 1) เพื่อศึกษาถึงสถานะส่วน
บุคคลสภาพทางเศรษฐกิจรวมไปถึงสถานะทางการออมของครัวเรือนเกษตรกร2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อการออมของครัวเรือนเกษตรกร 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการออมของ
ครัวเรือนเกษตรกรในเขตอําเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 ครัวเรือน ผลการ
การศึกษาพบว่าครัวเรือนเกษตรกรมีการออมเฉลี่ยครัวเรือนละ 17,779.30 บาทต่อปี ปัจจัยที่มีผลต่อ
การออมของครัวเรือนเกษตรกรในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ รายได้รวม
สุทธิ ของครัว เรือนเกษตรกร ส่วนปัจจั ยที่มีผลต่ อการออมของครั วเรื อนเกษตรกรในเชิงลบอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ หนี้สิน ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการออมของครัวเรือน
เกษตรกร ปัญหาส่วนใหญ่ของครัวเรือน ได้แก่ ปัญหาเกี่ยวกับเกษตรกรนั้นขาดแคลนเงินทุนการกู้ยืม
มาใช้ผิดวัตถุประสงค์เกษตรกร รีบขายผลผลิตเพื่อนําเงินมาชําระดอกเบี้ยและเงินกู้ยืม ปัญหาเกี่ยวกับ
ราคาผลผลิตที่ออกสู่ตลาดไม่มีความแน่นอน ปัญหาเกี่ยวกับธรรมชาติภัยแล้งและน้ําท่วม ปัญหาบาง
ครัวเรือนขาดความรู้ การศึกษาต่ําและครัวเรือนเกษตรกรบางครัวเรือนมีที่ทํากินน้อย
เนษพร นาคศรีเหลือง (2557) ได้ทําการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความ
พร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ วัตถุประสงค์ใน
การศึ กษา 1) เพื่อศึ กษารู ป แบบการออมเพื่ อเตรี ย มความพร้อมการเกษี ย ณอายุ 2) เพื่ อศึ กษา
พฤติกรรมการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุ 3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อ
เตรียมความพร้อมการเกษียณอายุกลุ่มตัวอย่างจํานวน 375 คน ผลการการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผล
ต่อการออมมากที่สุด คือ ทัศนคติการออม รองลงมาคือ อัตราผลตอบแทน การยอมรับความเสี่ยงและ
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ตามลําดับ
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ตารางที่ 2.1 สรุปตัวแปร
ผู้วิจัย

ผลตอบแทน

เศรษฐกิจ

กฤติกา จัตุรัสวัฒนากูล (2549)
รดา อดุลย์วัฒนกุล (2549)
สุภาพร คล้ายเกตุ (2550)
อรนุช เชาว์สุวรรณกิจ (2550)
ประยงค์ คูศิริสิน (2551)
พรรณภาวิไลศรีอัมพร (2552)
นภาพร วรรณชนะ (2554)
ชนิชาเจริญนาน (2554)
เนษพร นาคศรีเหลือง (2557)
รวม

/
/
/
/
/
/
/
/
/
9

/

ทัศนคติการ
ออม

การยอมรับ
ความเสี่ยง

/
/

/
3

/
2

/
1

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ตัวแทนครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี จํานวน 17,825 ครัวเรือน ได้ข้อมูลจากระบบสถิติทางการทะเบียน สํานักบริหารการ
ทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยใช้วิธีการคํานวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)
ดังนี้
n

=

N
1+Ne2

เมื่อ

n
N
e

=
=
=

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดของประชากรที่ใช้การวิจัย
ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม
ตัวอย่าง (ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดให้เท่ากับ 0.05
หรือร้อยละ 5 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นที่ระดับ
ร้อยละ 95)

แทนค่าในสูตร

n

=

n

=

17,825
1 + 17,825(0.05)2
391.21

(3.1)
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จากการคํานวณได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 391.21 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้กําหนดกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จํานวน 400 ตัวอย่างหรือ 400 ตัวแทนครัวเรือน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่ง
ชั้นตามสัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มเป็นตัวแบ่ง จากนั้นในแต่ละกลุ่มจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้จํานวนตามต้องการ ซึ่งแสดงการสุ่มตัวอย่างดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 3.1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
ตําบล
นาคํา
แก้งกอก
เอือดใหญ่
วาริน
ลาดควาย
สงยาง
ตะบ่าย
คําไหล
หนามแท่ง
นาเลิน
ดอนใหญ่
รวม

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
จํานวน(ครัวเรือน)
ร้อยละ
2,551
14.31
1,261
7.07
1,076
6.04
1,513
8.49
1,434
8.04
1,762
9.88
1,103
6.19
2,664
14.95
2,240
12.57
1,106
6.20
1,115
6.26
17,825
100

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา(ครัวเรือน)
57
28
24
34
32
40
25
60
50
25
25
400

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในเก็บเก็บรวมรวมข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้
3.2.1 ลักษณะของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัย
ปรับปรุงข้อคําถามมาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และสมมติฐาน
ของการวิจัย โดยแบบสอบถามมีจํานวน 3 ตอน โดยแต่ละตอนมีรายละเอียด ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของครัวเรือนของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยมี
เกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักตามวิธีลิเคิร์ท (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ดังนี้
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ระดับความคิดเห็น
ค่าน้ําหนักของตัวเลือก
มากที่สุด
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 5
มาก
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4
ปานกลาง
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 3
น้อย
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 1
โดยผู้วิจัยจึงได้กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีความสําคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีความสําคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีความสําคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีความสําคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีความสําคัญน้อยที่สุด
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยมี
เกณฑ์ในการกําหนดค่าน้ําหนักตามวิธีลิเคิร์ท (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ดังนี้
ระดับความคิดเห็น
ค่าน้ําหนักของตัวเลือก
มากที่สุด
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 5
มาก
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 4
ปานกลาง
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 3
น้อย
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 2
น้อยที่สุด
กําหนดให้มีค่าเท่ากับ 1
โดยผู้วิจัยจึงได้กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย เพื่อจัดระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง
ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีความสําคัญมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 - 4.49
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีความสําคัญมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีความสําคัญปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีความสําคัญน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49
กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์ มีความสําคัญน้อยที่สุด

31
3.2.2 การสร้างเครื่องมือ
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครั้งนี้ ผู้วิจั ยได้ทําการสร้างแบบสอบถาม โดยมี
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
3.2.2.1 ศึกษาข้อมูลจากตํารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถาม
3.2.2.2 นําข้อมูลที่ได้มากําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถาม เพื่อสร้างแบบสอบถาม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย
3.2.2.3 ดําเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่าง
3.2.2.4 นําแบบสอบถามฉบับร่างที่สร้างขึ้นมาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพิจารณา
ตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหา และความเข้าใจในข้อคําถาม แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
3.2.2.5 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้
1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยมีการให้
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ทําการตรวจสอบความถูกต้อง ความครอบคลุมเนื้อหาของงานวิจัย ความ
เหมาะสมของสํานวนภาษาที่ใช้ โดยการใช้วิธีคํานวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างคําถามกับจุด
ประสงค์ (Item Objective Congruence: IOC) ให้ค่าคะแนนแบบประเมินเป็น 3 ระดับ คือ 1 =
ใช้ได้ 0 = ไม่แน่ใจ -1 = ใช้ไม่ได้ โดยใช้สูตรการคํานวณ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ดังนี้

เมื่อ

IOC

=

∑R

=

n

=

∑R
n

(3.2)

ผลรวมของคะแนนการตัดสินใจในข้อคําถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญ
จํานวนผู้เชี่ยวชาญ

โดยจะเลือกข้อคําถามที่มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป สําหรับข้อคําถามที่มีค่าต่ํากว่า
0.5 ได้ทําการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ ก่อนจะนําไปทดลองใช้
2) การตรวจสอบความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ (Reliability) โดยการนํ า
แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มทดลอง จํานวน 30 ตัวแทนของครัวเรือน แล้วนําข้อมูล
ที่ได้จากการทดลองมาคํานวณหาค่าความเชื่อมั่น (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553) โดยใช้สัมประสิทธิ์
อัลฟ่าของครอนบัค ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.877 ซึ่งค่าความเชื่อมั่นอยู่ในเกณฑ์
ที่ยอมรับได้
3.2.2.6 นําแบบสอบถามที่ผ่านการทดลองและแก้ไขเสร็จสมบูรณ์แล้วไปใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่กําหนด จํานวน 400 ครัวเรือน
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวย่าง โดยการนําแบบ
สอบถามไปขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นตัวแทนของครัวเรือน
จํานวน 400 ครัวเรือน ทําการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วนของประชากรแต่ละกลุ่มเป็นตัวแบ่ง
จากนั้นในแต่ละกลุ่มจะใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เก็บแบบสอบถามด้วยตัวผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัย
อีก 3 คน พร้อมทั้งอธิบายและชี้แจงกับกลุ่มตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจในแบบสอบถาม เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน
3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากหนังสือวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์ และ
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใช้สถิติดังนี้
3.4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) โดยใช้การบรรยายข้อมูลโดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้ในการ
วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
3.4.2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential analysis)
เพื่อทดสอบความแตกต่างด้านลักษณะประชากรศาสตร์ โดยใช้สถิติ การวิเคราะห์ความ
แตกต่าง (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test)
เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544) โดย
ใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient) เพื่ออธิบายค่าความสัมพันธ์
ระหว่างสองตัวแปร โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r ≤1 สามารถแปลค่า
ความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
ค่า r มีค่าเป็นลบ
แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ค่า r มีค่าเป็นบวก
แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ค่า r มีค่าเป็นศูนย์
แสดงว่า x และ y ไม่มีความสัมพันธ์กัน
ค่า r มีค่าเข้าใกล้ศูนย์
แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์กันน้อย
ค่า r มีค่าเข้าใกล้หนึ่ง
แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธ์กันมาก
ค่า r มีค่าเข้าใกล้ลบหนึ่ง
แสดงว่า x และ y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
และมีความสัมพันธ์กันมาก
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เกณฑ์การแปลค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ค่า r มีค่าสูงกว่า 0.90
แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมาก
ค่า r มีค่าตั้งแต่ 0.70 - 0.89 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับสูง
ค่า r มีค่าตั้งแต่ 0.30 - 0.69 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง
ค่า r มีค่าตั้งแต่ 0.01 - 0.29 แสดงว่า มีความสัมพันธ์ในระดับต่ํา
ค่า r มีค่าเท่ากับ 0
แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง ทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัย
ได้นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ 400 ชุด โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
4.1.1 ผลการวิ เ คราะห์ ลัก ษณะประชากรศาสตร์ ซึ่ งเป็ น ข้ อมู ล สถานภาพทั่ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่ออธิบายลักษณะทั่วไปของข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมได้ โดยนําเสนอในรูปแบบตารางการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน
เพศของหัวหน้าครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน (ครัวเรือน)
296
104
400

ร้อยละ
74.00
26.00
100

จากตารางที่ 4.1 พบว่า เพศของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 296 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 74 และเพศหญิง จํานวน 104 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุของหัวหน้าครัวเรือน
อายุของหัวหน้าครัวเรือน
ต่ํากว่า 20 ปี
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
รวม

จํานวน (ครัวเรือน)
3
53
72
128
110
34
400

ร้อยละ
0.75
13.25
18.00
32.00
27.50
8.50
100
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จากตารางที่ 4.2 พบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีอายุ 40 - 49 ปี จํานวน 128 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา คือ อายุ 50 - 59 ปี จํานวน 110 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.50 อายุ
30 - 39 ปี จํานวน 72 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 18.00 อายุ 20 - 29 ปี จํานวน 53 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 อายุ 60 ปีขึ้นไป จํานวน 34 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.5 และอายุต่ํากว่า 20 ปี จํานวน
3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน
สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
รวม

จํานวน (ครัวเรือน)
68
281
51
400

ร้อยละ
17.00
70.25
12.75
100

จากตารางที่ 4.3 พบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ มีสถานภาพสมรส จํานวน 281 ครัวเรือน คิด
เป็น ร้อยละ 70.25 รองลงมาคือ สถานภาพโสด จํ านวน 68 ครัว เรือน คิด เป็น ร้อยละ 17.00 และ
สถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จํานวน 51 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือน
ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
รวม

จํานวน (ครัวเรือน)
32
65
93
98
112
400

ร้อยละ
8.00
16.25
23.25
24.50
28.00
100

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี
หรือสูงกว่า จํา นวน 112 ครั วเรือน คิด เป็ นร้อยละ 28 รองลงมา คือ ระดับ อนุป ริญ ญา หรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จํานวน 98 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.50 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จํานวน 93 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.25 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
จํานวน 65 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.25 และระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จํานวน 32 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 8 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอาชีพหลักของครัวเรือน
อาชีพหลักของครัวเรือน
รับราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
รวม

จํานวน (ครัวเรือน)
151

ร้อยละ
37.75

110
139
400

27.50
34.75
100

จากตารางที่ 4.5 พบว่า อาชีพหลักของครัวเรือนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ รับราชการ/พนักงาน
ราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 151 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 37.75 รองลงมา
คือ อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 139 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.75 และอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว
จํานวน 110 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.50
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามจํานวนวัยพึ่งพิงหรือผู้ไม่มีรายได้
ของครัวเรือน
จํานวนวัยพึ่งพิง (ผู้ไม่มีรายได้) ในครัวเรือน
ไม่มี
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
5 คน
รวม

จํานวน (ครัวเรือน)
117
138
96
31
14
4
400

ร้อยละ
29.25
34.50
24.00
7.75
3.50
1.00
100

จากตารางที่ 4.6 พบว่า จํานวนวัยพึ่งพิงหรือผู้ไม่มีรายได้ในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีจํานวนวัยพึ่งพิง
ในครัวเรือน 1 คน จํานวน 138 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา คือ ไม่มีวัยพึ่งพิงในครัวเรือน
จํานวน 117 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 29.25 จํานวนวัยพึ่งพิงในครัวเรือน 2 คน จํานวน 96 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 24.0 จํานวนวัยพึ่งพิงในครัวเรือน 3 คน จํานวน 31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.75 มี
จํานวนวัยพึ่งพิงในครัวเรือน 4 คน จํานวน 14 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และมีจํานวนวัยพึ่งพิงใน
ครัวเรือน 5 คน จํานวน 4 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามรายได้รวมของครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อ
เดือน
รายได้รวมของครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (ครัวเรือน)
20
77
96
129
47
31
400

ร้อยละ
5.00
19.25
24.00
32.25
11.75
7.75
100

จากตารางที่ 4.7 พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท
จํานวน 129 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.25 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 30,000
บาท จํานวน 96 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท
จํานวน 77 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 19.25 ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท
จํานวน 47 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 11.75 ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป
จํานวน 31 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7.75 และครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท
จํานวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.8 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนโดยเฉลี่ย
ต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน (ครัวเรือน)
65
158
104
48
14
11
400

ร้อยละ
16.25
39.50
26.00
12.00
3.50
2.75
100

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท
จํานวน 158 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.5 รองลงมา คือ ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน
20,001 - 30,000 บาท จํานวน 104 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อ
เดือนไม่เกิน 10,000 บาท จํานวน 65 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.25 ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย
ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จํานวน 48 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.0 ครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายรวม
เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 50,000 บาท จํานวน 14 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และมีค่าใช้จ่ายรวม
เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.9 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามทรัพย์สินของครัวเรือนรวม (ไม่มี
ภาระหนี้สินติดอยู่)
ทรัพย์สินของครัวเรือนรวม
(ไม่มีภาระหนี้สินติดอยู่)
ไม่เกิน 50,000 บาท
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 5,000,000 บาท
5,000,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน(ครัวเรือน)

ร้อยละ

61
106
89
85
49
10
400

15.25
26.50
22.25
21.25
12.25
2.50
100

จากตารางที่ 4.9 พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีจํานวนทรัพย์สินรวม 50,001 - 100,000 บาท
จํานวน 106 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.50 รองลงมา คือ มีทรัพย์สินรวม 100,001 - 500,000 บาท
จํานวน 89 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.25 มีทรัพย์สินรวมอยู่ระหว่าง 500,001 - 1,000,000 บาท
จํานวน 85 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.25 มีทรัพย์สินรวมไม่เกิน 50,000 บาท จํานวน 61 ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ 15.25 มีทรัพย์สินรวม 1,000,001 - 5,000,000 บาท จํานวน 49 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 12.25 และมีทรัพย์สินรวม 5,000,001 บาทขึ้นไป จํานวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.50

40
ตารางที่ 4.10 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามหนี้สินรวมของครัวเรือน
หนี้สินรวมของครัวเรือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 - 50,000 บาท
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน(ครัวเรือน)
109
97
80
48
33
33
400

ร้อยละ
27.25
24.25
20.00
12.00
8.25
8.25
100

จากตารางที่ 4.10 พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่มีหนี้สินรวมของครัวเรือน ไม่เกิน 10,000 บาท
จํานวน 109 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.25 รองลงมา คือ มีหนี้สินรวม 10,001 - 50,000 บาท
จํานวน 97 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 24.25 มีหนี้สินรวมอยู่ระหว่าง 50,001 - 100,000 บาท จํานวน
80 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 มีหนี้สินรวม 100,001 - 500,000 บาท จํานวน 48 ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ 12.00 มีหนี้สินรวม 500,001 - 1,000,000 บาท จํานวน 33 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
8.25 และมีหนี้สินรวม 500,001 - 1,000,000 บาท จํานวน 33 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.25
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4.1.2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับระดับความคิดเห็นของปัจจัยการออม ซึ่งแบ่งเป็น ด้านอัตรา
ผลตอบแทน ด้านเศรษฐกิจ ด้านทัศนคติการออม ด้านการยอมรับความเสี่ยง โดยนําเสนอในรูปแบบ
ตารางค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังนี้
ตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความสําคัญของปัจจัย
การออม
ปัจจัยการออม
1. ด้านอัตราผลตอบแทน
2. ด้านเศรษฐกิจ
3. ด้านทัศนคติการออม
4. ด้านการยอมรับความเสี่ยง
รวม

Mean
3.67
3.63
3.70
3.31
3.58

SD ระดับความสําคัญ
0.56
มาก
0.64
มาก
0.58
มาก
0.92
ปานกลาง
0.47
มาก

จากตารางที่ 4.11 พบว่า ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยการออม โดยรวม
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้
ด้ า นทั ศ นคติ ก ารออม ด้ า นอั ต ราผลตอบแทน ด้ า นเศรษฐกิ จ ครั ว เรื อ นผู้ ต อบแบบสอบถามให้
ความสําคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70, 3.67 และ 3.63 ตามลําดับ ส่วนด้านการยอมรับ
ความเสี่ยง ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความสําคัญของปัจจัย
ด้านอัตราผลตอบแทน
ด้านอัตราผลตอบแทน
1. ระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทน
2. นโยบายการจ่ายผลตอบแทน เช่น เงินปันผล
3. ผลประโยชน์ที่ได้รับจากอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน
4. ผลตอบแทนที่ได้รับต้องมีอัตราที่มากกว่าอัตราเงินเฟ้อ
5. ผลตอบแทนที่ได้รับมีความหลากหลาย
รวม

Mean
3.89
3.24
3.68
3.81
3.75
3.67

SD ระดับความสําคัญ
0.74
มาก
1.04
ปานกลาง
0.85
มาก
0.92
มาก
0.95
มาก
0.56
มาก

จากตารางที่ 4.12 พบว่ า ครั ว เรื อ นผู้ ต อบแบบสอบถามให้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นอั ต รา
ผลตอบแทน โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.67 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครัวเรือน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ ผลตอบแทนที่ได้รับต้องมีอัตราที่มากกว่าอัตราเงินเฟ้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 ผลตอบแทนที่ได้รับมีความหลากหลาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากอัตรา
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ดอกเบี้ยที่แน่นอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนนโยบายการจ่ายผลตอบแทน เช่น เงินปันผล ครัวเรือน
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
ตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความสําคัญของปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านเศรษฐกิจ
1. ภาวะราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นเรื่อย ๆ ทําให้มูลค่า
ที่แท้จริงของเงินออมที่มีอยู่ลดลงหรือซื้อสินค้าได้น้อยลง
2. ผลกระทบด้านอัตราภาษีเงินได้ เช่น การยกเว้นภาษี
เงินได้
3. การเปลี่ยนแปลงของจํานวนรายได้
4. นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น การ
ส่งเสริมการออมผ่านกองทุนต่าง ๆ
รวม

Mean SD ระดับความสําคัญ
3.69 0.87
มาก
3.61

0.97

มาก

3.81
3.41

0.96
1.05

มาก
ปานกลาง

3.63

0.64

มาก

จากตารางที่ 4.13 พบว่า ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
โดยรวมอยู่ ในระดั บ มาก มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.63 เมื่ อพิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ครั ว เรื อนผู้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงของจํานวนรายได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.81 รองลงมาคือ ภาวะราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้มูลค่าที่แท้จริงของเงินออมที่มีอยู่
ลดลงหรือซื้อสินค้าได้น้อยลง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ผลกระทบด้านอัตราภาษีเงินได้ เช่น การยกเว้น
ภาษีเงินได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 ส่วนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น การส่งเสริมการ
ออมผ่านกองทุนต่าง ๆ ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41
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ตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความสําคัญของปัจจัย
ด้านทัศนคติการออม
ด้านทัศนคติการออม
1. มีการศึกษาหรือหาข้อมูลแนวเกี่ยวกับแนวทางในการ
ออมที่ตัวเองสนใจ
2. การออมเป็นการลดความเสี่ยงทางการเงิน
3. อัตราผลตอบแทนเป็นเหตุผลหลักในการเลือกออม
4. การออมเป็นการเพิ่มความมั่นคงและมั่งคั่ง
5. การออมเป็นการวางแผนการเงินในอนาคต
รวม

Mean SD ระดับความสําคัญ
3.43 0.88
ปานกลาง
3.57
3.82
3.89
3.82
3.70

1.03
0.99
0.70
0.83
0.58

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 4.14 พบว่า ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านทัศนคติการ
ออม โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครัวเรือนผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ ความสํ า คั ญ อยู่ ในระดั บ มาก ดั งนี้ การออมเป็ น การเพิ่ มความมั่ น คงและมั่ งคั่ ง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 รองลงมาคือ อัตราผลตอบแทนเป็นเหตุผลหลักในการเลือกออม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.82 การออมเป็นการวางแผนการเงินในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 การออมเป็นการลด
ความเสี่ยงทางการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ส่วนการศึกษาหรือหาข้อมูลแนวเกี่ยวกับแนวทางในการ
ออมที่ตัวเองสนใจ ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.43
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ตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความสําคัญของปัจจัย
ด้านการยอมรับความเสี่ยง
ด้านการยอมรับความเสี่ยง
Mean SD ระดับความสําคัญ
1. การออมในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมได้
3.29 1.15
ปานกลาง
ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทําให้
เกิดการขาดทุนสูง
2. การออมโดยเน้นการรักษาเงินต้น เช่น การฝากเงิน
3.59 1.19
มาก
มักจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ํากว่าภาวะราคาสินค้า
และบริการที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทําให้อํานาจในการซื้อลดลง
3. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือธนาคาร 3.22 1.12
ปานกลาง
ที่ฝากเงินไว้
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ การที่ไม่สามารถเปลี่ยน 3.22 1.15
ปานกลาง
สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์เป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ
5. ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น การเมือง ภัย 3.22 1.18
ปานกลาง
ธรรมชาติ
รวม
3.31 0.92
ปานกลาง
จากตารางที่ 4.15 พบว่า ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการยอมรับ
ความเสี่ ย ง โดยรวมอยู่ ในระดั บปานกลาง มีค่า เฉลี่ย เท่า กับ 3.31 เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง ดังนี้ การออมในหลักทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงสูงย่อมได้ผลตอบแทนที่สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการขาดทุนสูง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.29 รองลงมาคือ ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือธนาคารที่ฝากเงินไว้ ความ
เสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ การที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์เป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ
ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น การเมือง ภัยธรรมชาติ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ส่วนการออม
โดยเน้นการรักษาเงินต้น เช่น การฝากเงิน มักจะให้ผลตอบแทนในระดับที่ต่ํากว่าภาวะราคาสินค้าและ
บริการที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทําให้อํานาจในการซื้อลดลง ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59

45
ตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความสําคัญของ
ทัศนคติการออมของครัวเรือน ด้านรูปแบบการออม
ด้านรูปแบบการออม
Mean SD ระดับความสําคัญ
1. การออมรูปแบบเงินสดจะมีสภาพคล่องสูงสุดและเห็น
4.09 0.77
มาก
เป็นตัวเงินที่ชัดเจน
2. การซื้อทองคํา / เพชร / เครื่องประดับสามารถ
3.99 0.83
มาก
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วและเป็นการสะสมมูลค่า
3. การซื้อที่ดินเกิดผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าในอนาคต
4.21 0.89
มาก
4. การซื้อที่ดินเกิดผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าในอนาคต
4.05 0.91
มาก
5. การซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นการสร้างครอบครัว
4.01 1.08
มาก
อย่างหนึ่ง
6. การฝากเงิน ทั้งในธนาคาร สถาบันการเงินและสหกรณ์ 3.90 0.81
มาก
ออมทรัพย์ เป็นการออมเงินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด
ได้เร็วและยังได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงิน
7. การซื้อสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส. เป็นการออมเงินที่
3.55 1.05
มาก
ได้รับทั้งดอกเบี้ยและยังได้ลุ้นโชคจากการออกรางวัล
8. กองทุนการออมแห่งชาติ/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/ 3.38 1.24
ปานกลาง
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินในระยะยาว
9. หุ้นกู้/หุ้นสามัญ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้
3.08 1.24
ปานกลาง
ผลตอบแทนสูง ซึ่งเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิด
ความมั่งคั่ง
10. การทําประกันชีวิตเป็นการออมเงินอย่างหนึ่ง
3.50 0.99
มาก
สามารถสร้างความคุ้มครองหรือความมั่นคงแก่ผู้เอา
ประกันและสามารถนําเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้
ตามที่กฎหมายกําหนด
จากตารางที่ 4.16 พบว่า ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อทัศนคติการออม ด้าน
รูป แบบการออม โดยรวมอยู่ในระดับ มาก มี ค่า เฉลี่ ยเท่า กับ 3.78 เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ พบว่ า
ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การ
ซื้อที่ดินเกิดผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าในอนาคต การออมรูปแบบเงินสดจะมีสภาพคล่องสูงสุดและเห็น
เป็นตัวเงินที่ชัดเจน การซื้อที่ดินเกิดผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าในอนาคต การซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็น
การสร้างครอบครัว การซื้อทองคํา/เพชร/เครื่องประดับสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วและเป็นการ
สะสมมูลค่า การฝากเงิน ทั้งในธนาคาร สถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการออมเงินที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วและยังได้รับดอกเบี้ย การซื้อสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส. เป็นการออม
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เงินที่ได้รับทั้งดอกเบี้ยและยังได้ลุ้นโชคจากการออกรางวัล การทําประกันชีวิตเป็นการออมเงินอย่าง
หนึ่ ง สามารถสร้ า งความคุ้ มครองหรื อความมั่ น คงแก่ ผู้ เ อาประกั น และสามารถนํ า เบี้ ย ประกั น ไป
ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกําหนด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21, 4.09, 4.05, 4.01, 3.99, 3.90, 3.55
และ 3.50 ตามลําดับ ส่วนกองทุนการออมแห่งชาติ/กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ/กองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการ/กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินในระยะยาว และ
หุ้นกู้/หุ้นสามัญ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้ผลตอบแทนสูง ซึ่งเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิด
ความมั่งคั่ง ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38
และ 3.08 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.17 ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ระดับความสําคัญของ
ทัศนคติการออมของครัวเรือน ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงิน
ด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงิน
1. เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
2. เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
3. เพื่อซื้อสินทรัพย์
4. เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
5. เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
6. เพื่อหาผลตอบแทน
7. เพื่อเกษียณอายุ

Mean
4.30
4.45
4.08
4.29
4.24
4.00
4.27

SD ระดับความสําคัญ
0.86
มาก
0.76
มาก
0.99
มาก
1.05
มาก
0.91
มาก
1.05
มาก
0.88
มาก

จากตารางที่ 4.17 พบว่า ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญต่อทัศนคติการออม ด้าน
วัตถุประสงค์ในการออมเงินโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลําดับจากมากไปน้อย
ดังนี้ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
เพื่อเกษียณอายุ เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน เพื่อซื้อสินทรัพย์ และเพื่อหาผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.45, 4.30, 4.29, 4.27, 4.24, 4.08 และ 4.00 ตามลําดับ
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4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
4.2.1 การทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
ตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามเพศของหัวหน้าครัวเรือน โดยใช้สถิติ t-test
เพศของหัวหน้าครัวเรือน
ชาย
หญิง

Mean
4.06
3.85

SD
0.51
0.54

t

Sig.

3.587

0.000**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามเพศของ
หัวหน้าครัวเรือน โดยใช้สถิติ Independent t-Test พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า
0.05 หมายความว่า เพศของหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่างกันมีทัศนคติการออมที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01
ตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามอายุของหัวหน้าครัวเรือน โดยใช้สถิติ F-test
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
8.880
101.210
110.090

df
5
394
399

MS
1.776
0.257

F

Sig

6.914

0.000**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามอายุของ
หัวหน้าครัวเรือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000
ซึ่งมี ค่า น้อยกว่ า 0.05 หมายความว่ า อายุ ของหั ว หน้ าครั ว เรื อนที่ แตกต่ า งกั น มีทัศนคติ การออมที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จึงได้ทดสอบเป็นรายคู่ แสดงผลดังตารางที่ 4.20
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ตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามอายุของหัวหน้า
ครัวเรือน
อายุของหัวหน้าครัวเรือน
ต่ํากว่า 20 ปี (1)
20 - 29 ปี (2)
30 - 39 ปี (3)
40 - 49 ปี (4)
50 - 59 ปี (5)
60 ปีขึ้นไป (6)

Mean (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
4.017 - 0.314 0.118 -0.062 -0.135 0.073
3.702
-0.196 -0.377* -0.450* -0.241
3.898
-0.181 -0.254 -0.045
4.079
-0.073 0.135
4.152
0.208
3.944
-

จากตารางที่ 4.20 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามอายุของหัวหน้า
ครัวเรือนเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มอายุต่าง ๆ ที่มีผลต่อทัศนคติการออมแตกต่างกัน มีจํานวน 2 คู่ ได้แก่
กลุ่มอายุ 20 - 29 ปี มีค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อทัศนคติการออมน้อยกว่า กลุ่มอายุ 40 - 49 ปี และน้อยกว่า
กลุ่มอายุ 50 - 59 ปี
ตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามสถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน โดยใช้สถิติ F-test
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.352
109.738
110.090

df
2
397
399

MS
0.176
0.276

F

Sig

0.637

0.530

จากตารางที่ 4.21 ผลการวิ เคราะห์ ข้อมู ลความแตกต่ างของทั ศนคติการออมจํ า แนกตาม
สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ค่า Sig.
เท่ากับ 0.530 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติการออมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
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ตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน โดยใช้สถิติ F-test
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
4.939
105.151
110.090

df
4
395
399

MS
1.235
0.266

F

Sig

4.638

0.001**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.22 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามระดับ
การศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ค่า Sig.
เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่าง
กันมีทัศนคติการออมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จึงได้ทดสอบเป็นรายคู่ แสดงผลดัง
ตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 6 (1)
มัธยมศึกษาปีที่ 3 (2)
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (3)
อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (4)
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า(5)

Mean
3.903
3.850
3.917
4.133
4.085

(1)
-

(2)
(3)
(4)
0.053 -0.014 -0.230
-0.067 -0.283 *
-0.216
-

(5)
-0.182
-0.235
-0.168
0.048
-

จากตารางที่ 4.23 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามระดับการศึกษา
เป็นรายคู่ พบว่า ระดับการศึกษาต่าง ๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมแตกต่างกัน มีจํานวน 1 คู่ คือ
ระดับการศึกษาอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มีค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อทัศนคติการออม
มากกว่า ระดับการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
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ตารางที่ 4.24 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามอาชีพหลักของครัวเรือน โดยใช้สถิติ F-test
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.839
109.251
110.090

df
2
397
399

MS
0.419
0.275

F

Sig

1.524

0.219

จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามอาชีพ
หลักของครัวเรือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.219
ซึ่งมีค่า มากกว่ า 0.05 หมายความว่า อาชีพหลั กของครัวเรือนที่แตกต่างกัน มีทัศนคติการออมที่ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 4.25 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามจํานวนวัยพึ่งพิง (ผู้ไม่มีรายได้) ในครัวเรือน โดยใช้สถิติ F-test
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
6.347
103.742
110.090

df
5
394
399

MS
1.269
0.263

F

Sig

4.821

0.000**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.25 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามจํานวน
วัยพึ่งพิง (ผู้ไม่มีรายได้) ในครัวเรือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ค่า
Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า จํานวนวัยพึ่งพิง (ผู้ไม่มีรายได้) ในครัวเรือนที่
แตกต่างกันมีทัศนคติการออมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จึงได้ทดสอบเป็นรายคู่
แสดงผลดังตารางที่ 4.26
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ตารางที่ 4.26 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามจํานวนวัยพึ่งพิง
(ผู้ไม่มีรายได้) ในครัวเรือน
จํานวนวัยพึ่งพิง
(ผู้ไม่มีรายได้) ในครัวเรือน
ไม่มี (1)
1 คน (2)
2 คน (3)
3 คน (4)
4 คน (5)
5 คน (6)

Mean (1)
3.901
4.092
3.905
4.088
4.377
4.486

-

(2)

(3)

(4)

-0.191 -0.003 -0.187
0.187 0.003
-0.184
-

(5)

(6)

-0.476
-0.286
-0.473
-0.289
-

-0.585
-0.394
-0.581
-0.397
-0.108
-

จากตารางที่ 4.26 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามจํานวนวัยพึ่งพิง (ผู้
ไม่มีรายได้) ในครัวเรือนเป็นรายคู่ กลับพบว่า ไม่มีคู่ที่แตกต่าง
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ตารางที่ 4.27 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามรายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
18.029
92.061
110.090

df
5
394
399

MS
3.606
0.234

F

Sig

15.432

0.000**

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามรายได้
รวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า รายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่าง
กันมีทัศนคติการออมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จึงได้ทดสอบเป็นรายคู่ แสดงผลดัง
ตารางที่ 4.28
ตารางที่ 4.28 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามรายได้รวมของ
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
รายได้รวมของครัวเรือน
ไม่เกิน 10,000 บาท (1)
10,001 - 20,000 บาท (2)
20,001 - 30,000 บาท (3)
30,001 - 40,000 บาท (4)
40,001 - 50,000 บาท (5)
50,001 บาทขึ้นไป (6)

Mean (1) (2)
3.683 - 0.013
3.670
3.974
4.177
4.275
4.013

(3)
(4)
-0.291 -0.494*
-0.304* -0.507*
-0.202
-

(5)
(6)
*
-0.591 -0.330
-0.605* -0.343
-0.300* -0.039
-0.098 0.164
0.262
-

จากตารางที่ 4.28 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามตามรายได้รวมของ
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มรายได้รวมต่าง ๆ ที่มีผลต่อทัศนคติการออมที่แตกต่างกัน
มีจํานวน 6 คู่ ได้แก่
กลุ่มรายได้รวม 40,001 - 50,000 บาท มีค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อทัศนคติการออม มากกว่า กลุ่มรายได้
รวม 20,001 - 30,000 บาท กลุ่มรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท กลุ่มรายได้ 10,001 - 20,000 บาท
กลุ่มรายได้รวม 30,001 - 40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อทัศนคติการออม มากกว่า กลุ่มรายได้
รวมไม่เกิน 10,000 บาท กลุ่มรายได้ 10,001 - 20,000 บาท
กลุ่มรายได้รวม 20,001 - 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อทัศนคติการออม มากกว่า กลุ่มรายได้
รวม 10,001 - 20,000 บาท
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ตารางที่ 4.29 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
7.654
102.436
110.090

df
5
394
399

MS
1.531
0.260

F

Sig

5.888

0.000*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.29 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามค่าใช้จ่ายรวม
ของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ค่า Sig.เท่ากับ
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติการออมที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 จึงได้ทดสอบเป็นรายคู่ แสดงผลดัง
ตารางที่ 4.30
ตารางที่ 4.30 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามค่าใช้จ่ายรวมของ
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน
ค่าใช้จ่ายรวมของ
ครัวเรือน
ไม่เกิน 10,000 บาท (1)
10,001 - 20,000 บาท (2)
20,001 - 30,000 บาท (3)
30,001 - 40,000 บาท (4)
40,001 - 50,000 บาท (5)
50,001 บาทขึ้นไป (6)

Mean (1)
3.847
3.901
4.125
4.202
4.143
4.255

-

(2)

(3)

(4)

(5)

-0.054 -0.278* -0.355* -0.296
-0.224* -0.301* -0.242
-0.076 -0.018
0.059
-

(6)
-0.408
-0.354
-0.130
-0.054
-0.112
-

จากตารางที่ 4.30 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามค่าใช้จ่ายรวมของ
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า กลุ่มค่าใช้จ่ายรวมต่าง ๆ ที่มีผลต่อทัศนคติการออมแตกต่าง
กัน มีจํานวน 4 คู่ ได้แก่
กลุ่มค่าใช้จ่ายรวม 30,001 - 40,000 บาท มีค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อทัศนคติการออมมากกว่า กลุ่ม
ค่าใช้จ่ายรวม 10,001 - 20,000 บาท กลุ่มค่าใช้จ่ายรวมไม่เกิน 10,000 บาท
กลุ่มค่าใช้จ่ายรวม 20,001 - 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อทัศนคติการออมมากกว่า กลุ่ม
ค่าใช้จ่ายรวม 10,001 - 20,000 บาท กลุ่มค่าใช้จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท
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ตารางที่ 4.31 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามทรัพย์สินของครัวเรือนรวม โดยใช้สถิติ F-test
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
0.611
109.479
110.090

df
5
394
399

MS
0.122
0.278

F

Sig

0.440

0.821

จากตารางที่ 4.31 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามจํานวน
ทรัพย์สิน ของครัว เรือนรวม โดยใช้ สถิติ การวิเ คราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดี ยว พบว่ า ค่ า Sig.
เท่ากับ 0.821 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ทรัพย์สินของครัวเรือนรวมที่แตกต่างกันมีทัศนคติ
การออมที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
ตารางที่ 4.32 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมกับลักษณะประชากรศาสตร์
จําแนกตามหนี้สินรวมของครัวเรือน โดยใช้สถิติ F-test
ความแปรปรวน
ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

SS
3.581
106.509
110.090

df
5
394
399

MS
0.766
0.270

F

Sig

2.650

0.023*

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.32 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามจํานวน
หนี้สินรวมของครัวเรือน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ
0.023 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า หนี้สินรวมของครัวเรือนที่แตกต่างกันมีทัศนคติการออมที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงได้ทดสอบเป็นรายคู่ แสดงผลดังตารางที่ 4.33
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ตารางที่ 4.33 ผลการทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออมจําแนกตามหนี้สินรวมของ
ครัวเรือน
หนี้สินของครัวเรือน
ไม่เกิน 10,000 บาท (1)
10,001 - 50,000 บาท (2)
50,001 - 100,000 บาท (3)
100,001 - 500,000 บาท (4)
500,001 - 1,000,000 บาท (5)
1,000,001 บาทขึ้นไป (6)

Mean (1) (2)
(3)
(4)
(5)
(6)
*
4.113 - 0.080 0.264 0.164 0.144 0.058
4.033
0.185 0.084 0.064 -0.022
3.849
-0.100 -0.121 -0.206
3.949
-0.021 -0.106
3.970
-0.085
4.055
-

จากตารางที่ 4.33 เมื่อทดสอบความแตกต่างของทัศนคติการออม จําแนกตามจํานวนหนี้สินรวม
ของครัว เรื อนเป็น รายคู่ พบว่ า กลุ่มค่าใช้จ่ ายรวมต่า ง ๆ ที่ มีผลต่อทัศนคติ การออมแตกต่ างกั น มี
จํานวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มหนี้สินไม่เกิน 10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยที่มีผลต่อทัศนคติการออมมากกว่า กลุ่ม
หนี้สิน 50,001 - 100,000 บาท
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4.2.2 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการออมและรูปแบบการออม โดยใช้สถิติการ
ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment Correlation
Coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ตารางที่ 4.34 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการออมและรูปแบบการอออม
ปัจจัยการออม

n

r

ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านทัศนคติการออม
ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง
รวมปัจจัยการออม

400
400
400
400
400

0.33**
0.33**
0.34**
0.34**
0.48**

รูปแบบการออม
p
ระดับ
ความสัมพันธ์
0.00
ปานกลาง
0.00
ปานกลาง
0.00
ปานกลาง
0.00
ปานกลาง
0.00
ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.34 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยการออมโดยรวม ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
ปัจจัยด้านทัศนคติการออม ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงกับรูปแบบการออม มีค่า Probability
(p) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยการออมมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ
ออมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.48 แสดงว่า
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน ดังนี้
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ตารางที่ 4.35 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและรูปแบบ
การออม
ปัจจัยการออม
ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน

n
400

รูปแบบการออม
r
p ระดับความสัมพันธ์
0.33** 0.00
ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.35 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนกับรูปแบบการอออม มีค่า Probability (p)
เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบการอออมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.33 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 4.36 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและรูปแบบการอออม
ปัจจัยการออม
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

n
400

r
0.33**

รูปแบบการออม
p
ระดับความสัมพันธ์
0.00
ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.36 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับรูปแบบการอออม มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.00
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการอออมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.33 แสดงว่าตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 4.37 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติการออมและรูปแบบ
การอออม
ปัจจัยการออม
ปัจจัยด้านทัศนคติการ
ออม

n

r

400

0.34**

รูปแบบการออม
p
ระดับความสัมพันธ์
0.00

ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.37 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านทัศนคติการออมกับรูปแบบการอออม มีค่า Probability (p) เท่ากับ
0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านทัศนคติการออมมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ
อออมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.34 แสดงว่า
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 4.38 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและ
รูปแบบการอออม
ปัจจัยการออม
ปัจจัยด้านการยอมรับ
ความเสี่ยง

n
400

r
0.34**

รูปแบบการออม
p
ระดับความสัมพันธ์
0.00
ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.38 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยการยอมรับความเสี่ยงกับรูปแบบการอออม มีค่า Probability (p)
เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบการอออมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ
0.34 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
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4.2.3 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการออมและวัตถุระสงค์การออม โดยการใช้
สถิ ติ ท ดสอบสั ม ประสิ ทธิ์ ส หสั มพั น ธ์ อ ย่ า งง่ า ยของเพี ย ร์ สั น (Pearson product moment
Correlation Coefficient) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ตารางที่ 4.39 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม
วัตถุประสงค์การออม

n
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
400
เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
400
เพื่อซื้อสินทรัพย์
400
เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร 400
เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
400
เพื่อหาผลตอบแทน
400
เพื่อเกษียณอายุ
400

r
0.09
0.11*
-0.01
0.06
0.08
0.07
0.04

ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
p ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง
0.08
ต่ํา
เดียวกัน
0.03
ต่ํา
เดียวกัน
0.83
ต่ํา
ตรงกันข้าม
0.25
ต่ํา
เดียวกัน
0.10
ต่ํา
เดียวกัน
0.14
ต่ํา
เดียวกัน
0.38
ปานกลาง
เดียวกัน

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.39 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.03 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้าน
อัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.11 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ําและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้

60
ตารางที่ 4.40 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ในอนาคต

n

r

400

0.09

ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
p
ระดับความสัมพันธ์
0.08

ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.40 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ในอนาคต มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.08 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านอัตรา
ผลตอบแทนไม่ มี ค วามสั มพั น ธ์ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารออม เพื่ อ เป็ น แหล่ ง เงิ น ทุ น ในอนาคตอย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.41 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน

n
400

ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
r
p
ระดับความสัมพันธ์
0.11*
0.03
ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 4.41 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.03 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านอัตรา
ผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.11 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์
กันในระดับต่ําและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

61
ตารางที่ 4.42 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อซื้อสินทรัพย์

n
400

ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
r
p
ระดับความสัมพันธ์
-0.01
0.83
ต่ํา

ทิศทาง
ตรงกันข้าม

จากตารางที่ 4.42 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยการใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์
มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.83 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
ไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.43 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ตัวเองและบุตร

n

r

400

0.06

ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
p
ระดับความสัมพันธ์
0.25

ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.43 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ตัวเองและบุตร มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.25 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้าน
อัตราผลตอบแทน ไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

62
ตารางที่ 4.44 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นมรดกให้
ลูกหลาน

n

r

400

0.08

ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
p
ระดับความสัมพันธ์
0.10

ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.44 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นมรดกให้
ลูกหลาน มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.10 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านอัตรา
ผลตอบแทนไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.45 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อหาผลตอบแทน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อหาผลตอบแทน

n
400

ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
r
p
ระดับความสัมพันธ์
0.07
0.14
ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.45 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์การออม เพื่อหาผลตอบแทน มี
ค่า Probability (p) เท่ากับ 0.14 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
ไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อหาผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

63
ตารางที่ 4.46 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเกษียณอายุ
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเกษียณอายุ

n
400

ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
r
p
ระดับความสัมพันธ์
0.04
0.38
ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.46 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเกษียณอายุ มีค่า
Probability (p) เท่ากับ 0.38 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเกษียณอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.47 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
วัตถุประสงค์การออม
n
r
p
ระดับ
ความสัมพันธ์
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
400 -0.06 0.21
ต่ํา
เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
400 0.06 0.23
ต่ํา
เพื่อซื้อสินทรัพย์
400 -0.14** 0.00
ต่ํา
เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร 400 -0.07 0.18
ต่ํา
เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
400 0.07 0.17
ต่ํา
เพื่อหาผลตอบแทน
400 -0.05 0.33
ต่ํา
เพื่อเกษียณอายุ
400 -0.03 0.56
ต่ํา

ทิศทาง
ตรงกันข้าม
เดียวกัน
ตรงกันข้าม
ตรงกันข้าม
เดียวกัน
ตรงกันข้าม
ตรงกันข้าม

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.47 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.14 แสดงว่าตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ําและมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม เมื่อพิจารณาแต่ละ
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

64
ตารางที่ 4.48 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ในอนาคต

n

r

400

-0.06

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
p
ระดับความสัมพันธ์
0.21

ต่ํา

ทิศทาง
ตรงกันข้าม

จากตารางที่ 4.48 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.21 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน
ไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.49 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน

n
400

r
0.06

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
p
ระดับความสัมพันธ์
0.23
ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.49 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน มีค่า
Probability (p) เท่ากับ 0.23 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

65
ตารางที่ 4.50 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อซื้อสินทรัพย์
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อซื้อสินทรัพย์

n
400

r
-0.14**

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
p
ระดับความสัมพันธ์
0.00
ต่ํา

ทิศทาง
ตรงกันข้าม

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.50 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ า ยของเพี ย ร์ สั น พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ การออม เพื่ อซื้ อสิ น ทรั พย์ มี ค่ า
Probability (p) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.14 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ําและมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
ตารางที่ 4.51 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ตัวเองและบุตร

n

r

400

-0.07

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
p
ระดับความสัมพันธ์
0.18

ต่ํา

ทิศทาง
ตรงกันข้าม

จากตารางที่ 4.51 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเอง
และบุตร มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.18 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ไม่มีความสัมพันธ์กับวัต ถุประสงค์การออม เพื่ อเป็ นทุน การศึกษาตัวเองและบุ ตรอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

66
ตารางที่ 4.52 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นมรดกให้
ลูกหลาน

n

r

400

0.07

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
p
ระดับความสัมพันธ์

ทิศทาง

0.17

เดียวกัน

ต่ํา

จากตารางที่ 4.52 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน มีค่า
Probability (p) เท่ากับ 0.17 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 4.53 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อหาผลตอบแทน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อหาผลตอบแทน

n
400

r
-0.05

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
p
ระดับความสัมพันธ์
0.33
ต่ํา

ทิศทาง
ตรงกันข้าม

จากตารางที่ 4.53 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม เพื่อหาผลตอบแทน มีค่า
Probability (p) เท่ากับ 0.33 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อหาผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

67
ตารางที่ 4.54 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเศรษฐกิจและวัตถุประสงค์การออม
เพื่อเกษียณอายุ
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเกษียณอายุ

n
400

r
-0.03

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
p
ระดับความสัมพันธ์
0.56
ต่ํา

ทิศทาง
ตรงกันข้าม

จากตารางที่ 4.54 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ า ยของเพี ย ร์ สั น พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ การออม เพื่ อเกษี ย ณอายุ มี ค่ า
Probability (p) เท่ากับ 0.56 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเกษียณอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.55 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์
การออม
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
เพื่อซื้อสินทรัพย์
เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและ
บุตร
เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
เพื่อหาผลตอบแทน
เพื่อเกษียณอายุ

ปัจจัยด้านทัศนคติการออม
n
r
p
ระดับ
ทิศทาง
ความสัมพันธ์
400 -0.02 0.70
ต่ํา
ตรงกันข้าม
400 0.09 0.06
ต่ํา
เดียวกัน
400 -0.08 0.09
ต่ํา
ตรงกันข้าม
400 -0.04 0.38

ต่ํา

ตรงกันข้าม

400 0.05 0.28
400 0.03 0.56
400 0.04 0.48

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.55 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติการออมไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

68
ตารางที่ 4.56 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การ
ออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ในอนาคต

n

r

400

-0.02

ปัจจัยทัศนคติการออม
p
ระดับความสัมพันธ์
0.70

ต่ํา

ทิศทาง
ตรงกันข้าม

จากตารางที่ 4.56 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใน
อนาคต มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.70 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทัศนคติการ
ออมไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.57 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การ
ออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินของครัวเรือน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน

n
400

r
0.09

ปัจจัยทัศนคติการออม
p
ระดับความสัมพันธ์
0.06
ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.57 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน มีค่า
Probability (p) เท่ากับ 0.06 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทัศนคติการออมไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

69
ตารางที่ 4.58 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อซื้อสินทรัพย์

n
400

r
-0.08

ปัจจัยทัศนคติการออม
p
ระดับความสัมพันธ์
0.09
ต่ํา

ทิศทาง
ตรงกันข้าม

จากตารางที่ 4.58 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจ จัยทัศนคติการออมและวั ตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรั พย์ มีค่า
Probability (p) เท่ากับ 0.09 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทัศนคติการออมไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.59 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ตัวเองและบุตร

n

r

400

-0.04

ปัจจัยทัศนคติการออม
p
ระดับความสัมพันธ์
0.38

ต่ํา

ทิศทาง
ตรงกันข้าม

จากตารางที่ 4.59 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเอง
และบุตร มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.38 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทัศนคติการ
ออมไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตรอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05

70
ตารางที่ 4.60 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นมรดกให้
ลูกหลาน

n

r

400

0.05

ปัจจัยทัศนคติการออม
p
ระดับความสัมพันธ์
0.28

ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.60 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน มี
ค่า Probability (p) เท่ากับ 0.28 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทัศนคติการออมไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
ตารางที่ 4.61 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อหาผลตอบแทน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อหาผลตอบแทน

n
400

r
0.03

ปัจจัยทัศนคติการออม
p
ระดับความสัมพันธ์
0.56
ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.61 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์การออม เพื่อหาผลตอบแทน มีค่า
Probability (p) เท่ากับ 0.56 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทัศนคติการออมไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อหาผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.62 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทัศนคติการออมและวัตถุประสงค์
การออม เพื่อเกษียณอายุ
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเกษียณอายุ

n
400

r
0.04

ปัจจัยทัศนคติการออม
p
ระดับความสัมพันธ์
0.48
ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

จากตารางที่ 4.62 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพีย ร์สัน พบว่าปั จจั ยทัศนคติ การออมและวัต ถุประสงค์การออม เพื่อเกษี ยณอายุ มีค่า
Probability (p) เท่ากับ 0.48 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยทัศนคติการออมไม่มี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเกษียณอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.63 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์การออม
วัตถุประสงค์การออม

n

เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
เพื่อซื้อสินทรัพย์
เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
เพื่อหาผลตอบแทน
เพื่อเกษียณอายุ

400
400
400
400
400
400
400

ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง
r
p
ระดับ
ความสัมพันธ์
0.33** 0.00
ปานกลาง
0.13** 0.01
ต่ํา
0.41** 0.00
ปานกลาง
0.26** 0.00
ต่ํา
0.31** 0.00
ปานกลาง
0.43** 0.00
ปานกลาง
0.23** 0.00
ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.63 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่า ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออมทุกตัว
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพิจารณาแต่ละวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

72
ตารางที่ 4.64 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นแหล่งเงินทุน
ในอนาคต

n
400

ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง
r
p
ระดับความสัมพันธ์
0.33**

0.00

ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.64 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนในอนาคต มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้าน
การยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคตอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.33 แสดงว่าตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 4.65 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน

n
400

ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง
r
p
ระดับความสัมพันธ์
0.13**
0.01
ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.65 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.01 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านการ
ยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.13 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ําและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 4.66 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อซื้อสินทรัพย์

n
400

ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง
r
p
ระดับความสัมพันธ์
0.41**
0.00
ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.66 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์ มี
ค่า Probability (p) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านการยอมรับความ
เสี่ยงมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.41 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปาน
กลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 4.67 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ตัวเองและบุตร

n
400

ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง
r
p
ระดับความสัมพันธ์
0.26**

0.00

ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.67 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ า ยของเพี ย ร์ สั น พบว่ า ปั จ จั ย ด้ า นการยอมรั บ ความเสี่ ย งและวั ต ถุ ป ระสงค์ การออม เพื่ อ เป็ น
ทุนการศึกษาตัวเองและบุตร มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า
ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเอง
และบุตรอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.26 แสดง
ว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ําและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 4.68 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเป็นมรดกให้
ลูกหลาน

n
400

ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง
r
p
ระดับความสัมพันธ์
0.31**

0.00

ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.68 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นมรดกให้
ลูกหลาน มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านการ
ยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.31 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ตารางที่ 4.69 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์การออม เพื่อหาผลตอบแทน
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อหาผลตอบแทน

n
400

ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง
r
p
ระดับความสัมพันธ์
0.43**
0.00
ปานกลาง

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.69 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การออม เพื่อหาผลตอบแทน
มีค่า Probability (p) เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านการยอมรับความ
เสี่ยงมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อหาผลตอบแทนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.43 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
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ตารางที่ 4.70 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและ
วัตถุประสงค์การออม เพื่อเกษียณอายุ
วัตถุประสงค์การออม
เพื่อเกษียณอายุ

n
400

ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง
r
p
ระดับความสัมพันธ์
0.23**
0.00
ต่ํา

ทิศทาง
เดียวกัน

**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.70 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิติทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่าง
ง่ายของเพียร์สัน พบว่าปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงและวัตถุประสงค์การออม เพื่อเกษียณอายุ มี
ค่า Probability (p) เท่ากับ 0.23 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านการยอมรับความ
เสี่ยงมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเกษียณอายุอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.23 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ํา
และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน

บทที่ 5
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
โดยผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิจัย มีรายละเอียด ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 อภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 ครัวเรือนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 40 49 ปี มีสถานภาพสมรสการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวนวัยพึ่งพิงหรือผู้ไม่มีรายได้ใน
ครัวเรือน 1 คน มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 30,001 - 40,000 บาทมีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อ
เดือน 10,001 - 20,000 บาท มีทรัพย์สินรวม 50,001 - 100,000 บาท และมีหนี้สินรวมไม่เกิน
10,000 บาท
5.1.2 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น เพศของหัวหน้าครัวเรือน อายุของ
หัวหน้าครัวเรือน ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน จํานวนวัยพึ่งพิง รายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ย
ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน หนี้สินรวมของครัวเรือน มีผลต่อทัศนคติการออมที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5.1.3 ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน เช่น สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน อาชีพ
หลั ก ของครั ว เรื อน ทรั พ ย์ สิ น ของครั ว เรื อ นรวม มี ผ ลต่ อทั ศ นคติ ก ารออมที่ ไ ม่ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05
5.1.4 ระดับความสําคัญของปัจจัยการออม พบว่า ด้านทัศนคติการออม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
รองลงมา คือ ด้านอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจและด้านการยอมรับความเสี่ยงตามลําดับ
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5.1.5 ปัจจัยการออม ได้แก่ ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทัศนคติ
การออม ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการอออม อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกัน
5.1.6 ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉิน อย่ างมี นัยสํ าคั ญทางสถิติที่ระดั บ 0.05 ตัว แปรทั้งสองมีความสัมพั นธ์ กันในระดับ ต่ําและมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
5.1.7 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์ อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับต่ําและมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้าม
5.1.8 ปัจจัยด้านทัศนคติการออมไม่มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนในอนาคต เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เพื่อซื้อสินทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร เพื่อ
เป็นมรดกให้ลูกหลาน เพื่อหาผลตอบแทน และเพื่อเกษียณอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5.1.9 ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อเป็นแหล่ง
เงินทุนในอนาคต เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เพื่อซื้อสินทรัพย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตรเพื่อ
เป็นมรดกให้ลูกหลาน เพื่อหาผลตอบแทน เพื่อเกษียณอายุ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มี
ความสัมพันธ์กันในระดับต่ําและปานกลาง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม
5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย สามารถอฺภิปรายผลได้ดังนี้
5.2.1 ด้านข้อมูลทั่วไปของลักษณะประชากรศาสตร์
5.2.1.1 เพศของหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่างกันและอายุของหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อทัศนคติการออมที่แตกต่างกัน โดยอาจจะเป็นผลมาจากเพศชายและเพศหญิงมีพฤติกรรม
มีแนวคิด ทัศนคติ รวมทั้ งรูป แบบการใช้ ชีวิต ที่แตกต่ างกัน ช่วงอายุที่แตกต่ างกันความคิด และการ
วางแผนอนาคตจึงแตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับ งานวิจัยของรดา อดุลย์วัฒนกุล (2549)
ที่พบว่า เพศของหัวหน้าครัวเรือนและอายุของหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ออมที่แตกต่างกัน ส่วนจํานวนวัยพึ่งพิง (ผู้ไม่มีรายได้) ในครัวเรือนที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติการ
ออมที่แตกต่างกัน โดยอาจจะเป็นผลมาจากถ้าจํานวนวัยพึ่งพิงมีมากขึ้น ครัวเรือนต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากต้องแบ่งปันรายได้ให้แก่ผู้ที่ไม่มีรายได้ในครัวเรือนทําให้มีรูปแบบการออมรวมถึง
วัตถุประสงค์การออมที่เปลี่ยนไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รดา อดุลย์วัฒนกุล (2549) ที่พบว่า
จํานวนสมาชิกในภาระพึ่งพิงต่างกันมีพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนที่แตกต่างกัน
5.2.1.2 สถานภาพของหั ว หน้ า ครั ว เรื อนที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อทั ศนคติ การออมที่ ไ ม่
แตกต่างกัน เนื่องจากสถานภาพของหัวหน้าครัวเรือนไม่ว่าจะเป็น โสด สมรส หย่าร้างก็ยังมีเป้าหมาย
การออมรูปแบบการออมและวัตถุประสงค์การออมที่คล้ายกันผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ รดา อดุ ลย์ วัฒ นกุ ล (2549) ที่ พบว่า สถานภาพของหั วหน้า ครั วเรื อนที่แตกต่างกัน มีผ ลต่ อ
พฤติกรรมการออมที่ไม่แตกต่างกัน
5.2.1.3 ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติการออมที่
แตกต่างกัน เพราะระดับการศึกษาที่สูงขึ้นทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ได้มากขึ้น รวมถึง
มุมมองทางความคิดและความเข้าใจที่กว้างขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทกา นันทวิสัย (2552) ที่
พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมในเชิงบวกมี 3ปัจจัย ได้แก่ รายได้รวม การออมทรัพย์กับ
สถาบันการเงินและการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน
5.2.1.4 อาชีพหลักของครัวเรือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติการออมที่ไม่แตกต่างกัน
ถึงแม้ว่าอาชีพหลักของครัวเรือนจะแตกต่าง แต่ครัวเรือนก็มีรูปแบบการออมและวัตถุประสงค์การออม
ที่คล้ายกันซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ รดา อดุลย์วัฒนกุล (2549) ที่พบว่าอาชีพที่แตกต่างมี
พฤติกรรมการออมที่แตกต่างกัน
5.2.1.5 รายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติการออมที่
แตกต่างกัน โดยครัวเรือนที่มีรายได้สูงขึ้นก็จะเน้นการออมในลักษณะของการซื้อสินทรัพย์ ผลการวิจัย
ครั้งนี้สอดคล้องกับแนวคิดการบริโภคแบบช่วงอายุขัย โมดิเกลียนี, บรัมเบิร์ก และอันโด (Ando,
Albert and Franco Modigliani, 1963) โดยเชื่อว่าในช่วงชีวิตของผู้บริโภคแต่ละคนจะมีกระแส
รายได้ที่ค่อนข้างต่ําในช่วงเริ่มต้นและช่วงปลาย เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงวัยกลางคน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ รดา อดุลย์วัฒนกุล (2549) ที่พบว่า ครัวเรือนที่มีรายได้ประจําของครัวเรือนต่างกันมี
พฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนที่แตกต่างกัน
5.2.1.6 ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติการ
ออมที่แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับทฤษฎีรายจ่ายในการบริโภค (รัตนา สายคณิตและ
คณะ,2550) รายจ่ายในการบริโภค หรือเรียกสั้น ๆ ว่า การบริโภค หมายถึง รายจ่ายในรอบระยะเวลา
หนึ่งเพื่อซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค การที่ผู้บริโภคแต่ละคนจะใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ
มากน้อยเท่าใดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระดับรายได้ อุปนิสัยในการใช้จ่าย การเลียนแบบการ
บริโภคของบุคคลอื่น สินทรัพย์ที่มีอยู่ อัตราดอกเบี้ย การให้สินเชื่อในการบริโภค ระดับราคาและการ
คาดคะเนระดับราคาในอนาคต
5.2.1.7 ทรัพย์สินของครัวเรือนรวมที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติการออมที่ไม่แตกต่าง
กัน แม้ว่าครัวเรือนจะมีทรัพย์สินแตกต่างกันเช่น บ้าน รถยนต์ เครื่องประดับ เงินสดและสินทรัพย์
ทางการเงิน ซึ่งสินทรัพย์ ที่กล่ าวมานี้มาจากการออมของครั วเรื อน ทั้งนี้ ทรัพย์สิน อาจจะไม่ได้ เป็ น
ตัวกําหนดทัศนคติการออม
5.2.1.8 หนี้สินรวมของครัวเรือนที่แตกต่างกัน มีผลต่อทัศนคติการออมที่แตกต่างกัน ซึ่ง
ผลการวิจัยสอดคล้องกับแนวคิดของมณีรัตน์ ภิญโญภูษาฤกษ์และคณะ (2551) ที่กล่าว ปัจจัยที่
กําหนดการบริโภคและการออม คือ ด้านหนี้สินของผู้บริโภคในปัจจุบัน ถ้าผู้บริโภคมีหนี้สินที่เกิดจาก
การบริโภคในอดีตเป็ นจํานวนมาก เช่น การผ่ อนบ้า น ผ่ อนรถ เป็น ต้น ก็จะทํ าให้ค่าใช้ จ่ายในการ
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บริ โ ภคในปั จ จุ บั น ลดลง เพราะเขามี ภ าระที่ ที่จ ะต้ องผ่ อนชํ า ระหนี้ สิ น แต่ ในทางตรงกั น ข้ า มหาก
ผู้บริโภคยังไม่มีการก่อหนี้เลย การใช้จ่ายในการบริโภคในปัจจุบันก็จะมีมากขึ้น
5.2.2 ด้า นความสัมพั นธ์ ของปัจ จัย การออม ได้แก่ ปั จจั ยด้ า นอั ตราผลตอบแทน ปั จจั ยด้ า น
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านทัศนคติการออม ปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง กับทัศนคติการออม ได้แก่
รูปแบบการออมและวัตถุประสงค์การออม
จากผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยการออม อยู่ในระดับที่
มากและมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออมในระดับปานกลางและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
โดยปัจจัยด้านทัศนคติการออมและปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออม
สูงสุด ส่วนปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการออม
รองลงมา แสดงให้เห็นว่าครัวเรือนส่วนใหญ่มีการศึกษา หาข้อมูลหรือมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
รูปแบบการออมที่ครัวเรือนมีการออม รวมถึงการยอมรับความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นจากรูปแบบ
การออมที่ครัวเรือนมีการออม มากกว่าผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากรูปแบบการออม
ครัวเรือนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทน อยู่ในระดับมากและมี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันใน
ระดับต่ําและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าเมื่อปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์การออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินก็จะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นในระดับที่ต่ํา
ครั ว เรื อ นส่ ว นใหญ่ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ต่ อ ปั จ จั ย ด้ า นเศรษฐกิ จ อยู่ ใ นระดั บ มากและมี
ความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อซื้อสินทรัพย์ โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในระดับ
ต่ําและมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามแสดงให้เห็นว่าเมื่อปัจจัยด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นก็จะทําให้
วัตถุประสงค์การออมเพื่อซื้อสินทรัพย์ลดลง
ครัวเรือนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านทัศนคติการออม อยู่ในระดับมากและไม่มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ การออม แสดงให้ เ ห็ น ว่ า เมื่ อ ทั ศ นคติ ก ารออมเพิ่ มสู ง ขึ้ น ก็ ไ ม่ ทํ า ให้
วัตถุประสงค์การออมเพิ่มขึ้นหรือลดลง
ครัวเรือนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญต่อปัจจัยด้านการยอมรับความเสี่ยง ในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออม เพื่อหาผลตอบแทนเพื่อซื้อสินทรัพย์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนใน
อนาคตเพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานเพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร และเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
ตามลําดับ มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ําและปานกลาง และมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน แสดงให้
เห็นว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับการยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด
เนื่องจากการออมในรูปแบบต่าง ๆ ย่อมมีความเสี่ยงเสมอเมื่อความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนก็จะสูงขึ้น แต่
ถ้าความเสี่ยงต่ํา ผลตอบแทนก็จะต่ําตามไปด้วย ครัวเรือนจึงต้องทราบระดับความเสี่ยงที่ครัวเรือนรับ
ได้
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5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้
5.3.1.1 ภาคครัวเรือนควรมีการศึกษาข้อมูล หรือหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
การออมและรูปแบบการออมที่สนใจและเหมาะสมแก่ครัวเรือนเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางการ
เงินแก่ครัวเรือน
5.3.1.2 ภาครัฐควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ภาคครัวเรือน เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการหา
รายได้เพิ่มเติมให้ครัวเรือน การจัดการรายได้ โดยเฉพาะอาชีพเกษตรกร ซึ่งรายได้อาจจะไม่แน่นอน
เมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการควบคุมค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้ลดลงหรือการใช้จ่าย
อย่างประหยัดรวมไปถึงการจัดการกับหนี้สินที่มีอยู่
5.3.1.3 ภาครัฐควรมีแนวทางในการส่งเสริมการออมแก่ภาคครัวเรือนที่เหมาะสมวิธีการ
ออมแหล่ งการออม ประโยชน์ ที่จ ะได้ รั บ จากการออม รวมถึ งข้ อมู ล ข่ า วสารด้ า นการออม เพื่ อให้
ประชานชนเล็งเห็นถึงความสําคัญของการออม โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังนิสัยรักการออมตั้งแต่เด็กและ
ทุกเพศทุกวัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการออมเพิ่มขึ้นเนื่องจากเงินออมเป็นแหล่งเงินที่สําคัญของ
ประเทศและมีความสําคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ
5.3.1.4 ภาคเอกชน โดยเฉพาะธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆ สามารถนําข้อมูลที่ได้
จากการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการนําเสนอรูปแบบการออม อัตราผลตอบแทน ที่เหมาะสม
กับการยอมรับความเสี่ยงแก่ครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.2.1 จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติการออมไม่มีความสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์การออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การออมของครัวเรือน
5.3.2.2 การวิจัยในครั้งต่อไปควรเจาะลึกปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อทัศนคติ
การออมที่แตกต่างกัน เช่น รายได้รวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนเฉลี่ยต่อ
เดือน หนี้สินรวมของครัวเรือน
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แบบสอบถามชุดที่ ……

แบบสอบถาม
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี
แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อประกอบการศึกษาการค้นคว้าอิสระ ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอความร่วมมือจาก
ท่านโปรดตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นประโยชน์ในทางวิชาการ และสําหรับข้อมูลที่ท่าน
ตอบในแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับและข้อมูลที่ได้จะใช้ในการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น
คําชี้แจง : แบบสอบชุดนี้มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศของหัวหน้าครัวเรือน
ชาย
หญิง
2. อายุของหัวหน้าครัวเรือน
ต่ํากว่า 20 ปี
20 - 29 ปี
30 - 39 ปี
40 - 49 ปี
50 - 59 ปี
60 ปีขึ้นไป
3. สถานภาพของหัวหน้าครัวเรือน
โสด
สมรส
หย่าร้าง/หม้าย
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4. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 6
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช.
อนุปริญญา หรือ ปวส.
ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
อื่น ๆ (โปรดระบุ ) ...........
5. อาชีพหลักของครัวเรือน
รับราชการ /พนักงานราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
เกษตรกรรม
อื่น ๆ ( โปรดระบุ ) ...........
6. จํานวนวัยพึ่งพิง (ผู้ไม่มีรายได้) ในครัวเรือน ………………………. คน
7. รายได้รวมของครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
8. ค่าใช้จ่ายรวมของครัวเรือนโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 - 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
50,001 บาทขึ้นไป
9. ทรัพย์สินของครัวเรือนรวม ( ไม่มีภาระหนี้สินติดอยู่ )
ไม่เกิน 50,000 บาท
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 - 5,000,000 บาท
5,000,001 บาทขึ้นไป
10. หนี้สินรวมของครัวเรือน
ไม่เกิน 10,000 บาท
10,001 - 50,000 บาท
50,001 - 100,000 บาท
100,001 - 500,000 บาท
500,001 - 1,000,000 บาท
1,000,001 บาทขึ้นไป
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ตอนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด
อุบลราชธานี
คําชี้แจง คําถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการออมของท่าน โดยระบุความสําคัญของแต่ละ
ปัจจัยที่กําหนดให้ คือ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด ผู้ตอบ
แบบสอบถามกรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง
ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการออม
1. ด้านอัตราผลตอบแทน
1.1 ระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทนที่รวดเร็ว
1.2 นโยบายการจ่ายผลตอบแทน เช่น เงินปันผล
1.3 ผลประโยชน์ที่ได้รับจากอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน
1.4 ผลตอบแทนที่ได้รับต้องมีมูลค่าที่มากกว่าภาวะราคาสินค้า
และบริการที่เพิ่มสูงขึ้นหรือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น
1.5 ผลตอบแทนที่ได้รับมีความหลากหลาย เช่น เงินปันผล กําไร
จากส่วนต่างราคา ดอกเบี้ยรับ
2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ภาวะราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นเรื่อยๆทําให้มูลค่าที่แท้จริง
ของเงินออมที่มีอยู่ลดลงหรือซื้อสินค้าได้น้อยลง
2.2 ผลกระทบด้านอัตราภาษีเงินได้ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้
2.3 การเปลี่ยนแปลงของจํานวนรายได้
2.4 นโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เช่น การส่งเสริม
การออมผ่านกองทุนต่างๆ
3. ด้านทัศนคติการออม
3.1 ท่านได้มีการศึกษาหรือหาข้อมูลแนวเกี่ยวกับแนวทางในการ
ออมที่ตัวเองสนใจ
3.2 การออมเป็นการลดความเสี่ยงทางการเงินของท่าน
3.3 อัตราผลตอบแทนเป็นเหตุผลหลักในการเลือกออม
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ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการออม
3.4 ท่านคิดว่าการออมเป็นการเพิ่มความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับ
ตัวท่านและครอบครัวได้
3.5 ท่านคิดว่าการออมเป็นการวางแผนการเงินในอนาคต
4. ด้านการยอมรับความเสี่ยง
4.1 การออมในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงย่อมได้ผลตอบแทนที่
สูงในระยะยาว แต่มีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดการขาดทุนสูง
4.2 การออมโดยเน้นการรักษาเงินต้น เช่น การฝากเงิน มักจะให้
ผลตอบแทนในระดับที่ต่ํากว่าภาวะราคาสินค้าและบริการที่เพิ่ม
สูงขึ้น ซึ่งทําให้อํานาจในการซื้อลดลง
4.3 ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทหรือธนาคารที่ฝาก
เงินไว้
4.4 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ การที่ท่านไม่สามารถเปลี่ยน
สินทรัพย์หรือหลักทรัพย์เป็นเงินสดได้เมื่อต้องการ
4.5 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง เช่น การเมือง ภัย
ธรรมชาติ
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ตอนที่ 3 พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตอําเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี
คําชี้แจง คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของท่าน โดยระบุความสําคัญของแต่ละปัจจัยที่กําหนดให้
คือ 5 = มากที่สุด , 4 = มาก , 3 = ปานกลาง , 2 = น้อย , 1 = น้อยที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถาม
กรุณาทําเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง
ทัศนคติการออม
1. รูปแบบการออม
1.1 การออมเงินในรูปสินทรัพย์
1.1.1 ท่านคิดว่าการออมรูปแบบเงินสดจะมีสภาพคล่องสูงสุดและ
เห็นเป็นตัวเงินที่ชัดเจน
1.1.2 ท่านคิดว่าการซื้อทองคํา / เพชร / เครื่องประดับสามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วและเป็นการสะสมมูลค่า
1.1.3 ท่านคิดว่าการซื้อที่ดินเกิดผลประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าในอนาคต
1.1.4 ท่านคิดว่าการซื้อบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นการสร้างครอบครัว
อย่างหนึ่ง
1.1.5 ท่านคิดว่าการซื้อยานพาหนะเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินชีวิต
ในปัจจุบัน
1.2 การออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงิน
1.2.1 ท่านคิดว่าการฝากเงิน ทั้งในธนาคาร สถาบันการเงินและ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการออมเงินที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
เร็วและยังได้รับดอกเบี้ยจากการฝากเงิน
1.2.2 ท่านคิดว่าการซื้อสลากออมสิน/สลาก ธ.ก.ส. เป็นการออม
เงินที่ได้รับทั้งดอกเบี้ยและยังได้ลุ้นโชคจากการออกรางวัล
1.2.3 ท่านคิดว่ากองทุนการออมแห่งชาติ/กองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ/กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ/กองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้เกิดการออมเงินในระยะยาว
1.2.4 ท่านคิดว่าหุ้นกู้/หุ้นสามัญ/กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้
ผลตอบแทนสูง ซึ่งเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เกิดความมั่ง
คั่ง
1.2.5 ท่านคิดว่าการทําประกันชีวิตเป็นการออมเงินอย่างหนึ่ง
สามารถสร้างความคุ้มครองหรือความมั่นคงแก่ผู้เอาประกันและ
สามารถนําเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกําหนด
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ระดับความสําคัญ
ทัศนคติการออม
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2. วัตถุประสงค์ในการออมเงิน
2.1 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต
2.2 เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
2.3 เพื่อซื้อสินทรัพย์
2.4 เพื่อเป็นทุนการศึกษาตัวเองและบุตร
2.5 เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลาน
2.6 เพื่อหาผลตอบแทน
2.7 เพื่อเกษียณอายุ
ขอขอบพระคุณที่ได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้เป็นอย่างสูง
นางสาวพรรณพิมล ศรีทอง ผู้ทําการศึกษา
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
ประวัติการศึกษา

นางสาวพรรณพิมล ศรีทอง
พ.ศ. 2551 - 2554 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)

