
 
1041 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 6 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
20 ธันวาคม 2562 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 

Factors Affecting the Saving Behavior of Students at Kamphaeng Phet Rajabhat 
University, Nakhon Chum Subdistrict, Mueang Kamphaeng Phet District, 

Kamphaeng Phet Province 
 

ศิริพร โสมค าภา1 วิไลวรรณ สิงห์วี2 ศุภิสรา เมฆโต3 ชลธิชา กลว้ยตระกูล4 และ ผไทมาส คงเมือง5  
Siriporn Somkhumpa1, Wilaiwan Singwee 2, Supisara Mekto 3, Cholticha Kluaytrakul 4 

 and Phathaimas Khongmuang 5 
 

1 อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
2, 3, 4, 5 บธ.บ (การเงินและการธนาคาร) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของนักศึกษา 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1         
ปีการศึกษา 2561 จ านวนทั้งสิ้น 384 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษามีรายได้ 3,000-5,000 บาทต่อเดือน              
ออมด้วยวิธีเก็บใส่ในกระปุกออมสิน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ปัจจัยด้านสังคม พบว่า นักศึกษาออมเงิน
จากค าบอกกล่าวของเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่นักศึกษาออมเงินและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า รายได้ของ
นักศึกษามีผลต่อการออมและปริมาณผู้มีเงินได้ในครอบครัวนักศึกษามีผลต่อการออม  
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการออม / ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม 
 

Abstract 
 This research The objectives are 1) to study the saving behavior of the students 2) to study 
the factors affecting the saving behavior of the students The samples were 384 Kamphaeng Phet 
Rajabhat University students in the first semester of the academic year 2018 with a total of 384 
tools used in the research. 5,000 baht per month, saving by keeping in a piggy bank Factors affecting 
saving behavior Social factors found that students were saving from the financial institution staff 
that students saved and economic factors found that their income had an effect on savings and 
the amount of income people in their family affected their savings. 
Keywords: saving behavior / factors affecting saving behavior 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันนี้ประเทศไทยก าลังประสบกับสภาพทางเศรษฐกิจที่ข้าวของเครื่องใช้ที่มีราคาแพงและรูปแบบ 
การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบัน ในเรื่องของพฤติกรรมหรือค่านิยมการใช้เงินกับสิ่งทีไ่ม่มีความจ าเป็น การใช้จ่ายเกินตัว
ที่ฟุ่มเฟือย การซื้อสินค้าและบริการตามกระแสแฟช่ันที่มีราคาแพง ค่านิยมการใช้จ่ายเงินกับสิ่งที่ไม่จ าเป็นท าให้  
มีรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ไม่มีเงินเหลือพอที่จะเก็บออม และยังก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินในอนาคต
ตามมา คนไทยมีเงินไม่พอส าหรับการออมเพื่ออนาคต ส่วนใหญ่จะมาจากพฤติกรรมในการใช้จ่าย โดยเฉพาะค่านิยม 
กิน เที่ยว และ ออมทีหลังตามการพัฒนาของเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดียที่ท าให้คนมักนิยมลงรูปโชว์ไลฟ์สไตล์ของ
ตัวเองผ่านโซเชียลมีเดีย หรือนิยมช้อปปิ้งแม้บางครั้ง ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ แต่ต้องตามกระแสโซเชียล ท าให้มี
ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจนต้องน าเงินในอนาคตมากใช้หรือไปรูดบัตรเครดิตแม้จะต้องเสียดอกเบี้ยก็ตาม ซึ่งพบว่าคนไทย
มากกว่า ร้อยละ 50 ที่ไม่มีความสามารถในการช าระหนี้บัตรเครดิตได้เต็มจ านวนในแต่ละเดือน พฤติกรรมการใช้จ่าย
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ของคนไทย โดยเฉลี่ยคนไทยมีการใช้จ่าย ร้อยละ 76 ของรายได้ต่อเดือน ออม ร้อยละ 21 และป้องกันความเสี่ยง ร้อย
ละ 3 ซึ่งในกลุ่มที่มีเงินออมไม่พอจะมีการใช้จ่ายสูงถึง ร้อยละ 82 ขณะที่การออมลดลงเหลือ ร้อยละ14 แต่ที่น่าสนใจ
คือ ไม่ว่าคนมีเงินออมพอหรือไม่พอ ส่วนใหญ่เป็นการออมแบบผิดที่ผิดทาง (ส านักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก, 2561)  
 ด้านทักษะทางการเงินปี 2559 คนไทยขาดทักษะทางการเงินโดยมีค่าเฉลี่ยทักษะทางการเงินอยู่ที่ร้อยละ 61
ต่ ากว่า ค่าเฉลี่ยในระดับโลก โดยเฉพาะในด้านความรู้ทางการเงินซึ่งมีคะแนนต่ าอยู่ที่ ร้อยละ 48.6 ขณะที่ ด้าน
พฤติกรรมทางการเงินและด้านทัศนคติทางการเงินมีคะแนนที่ร้อยละ 62.2 และ 76ปัญหาในด้านความรู้ ทางการเงิน
ของคนไทยพบว่า คนไทยไม่เข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ดอกเบี้ยเงินฝากทบต้นและการกระจายความเสี่ยง ในการลงทุน 
ขณะที่พฤติกรรม ทางการเงินส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดสรรเงินก่อนใช้จ่ายและการบริหารจัดการเงินเพื่อ
หลีกเลี่ยงปัญหาเงินไม่พอใช้โดยพบว่า 1 ใน 3 ของคนไทยไม่มีเงินเพียงพอใช้จ่ายยามชราหรือเกษียณอายุ ส าหรับด้าน
ทัศนคติทางการเงินพบว่า ทัศนคติที่คนไทยควรได้รับการพัฒนาที่สุด ได้แก่ การนิยมความสุขในการใช้เงินมากกว่าการ
ออมเพื่ออนาคตการส ารวจทางการเงินของไทยในช่วงอายุ 18-45 ปี โดยธนาคารทหารไทย (TMB)  ในปี 2561 ยัง
สะท้อนพฤติกรรมทางการเงินของคนไทยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากนัก โดยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อย
ละ 70-80 มีเงินออมไม่พอใช้ถึง 3-6 เดือน เพราะมีพฤติกรรมการใช้จ่ายสูง ในสินค้าที่ไม่จ าเป็น เช่น การรับประทาน
อาหารนอกบ้าน สุรา บุหรี่ หวย เป็นต้น โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดและพบว่ากลุ่มที่มีเงิน
ออมเพียงพอมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นเท่ากับค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นแต่กลุ่มที่มีเงินออมไม่เพียงพอมีค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นสูง
เป็น 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจ าเป็น จากที่กล่าวมาท าให้เยาวชนมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สูงกว่าความจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวัน (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ภาวะสังคมไทย ไตรมาสสาม , 2561) 

ดังนั้น การวิจัยครั้งนีท้ีมผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เนื่องจากนักศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลที่มีรายได้น้อย ส่วนใหญ่รายได้ของนักศึกษามาจากผู้ปกครอง  แต่
นักศึกษาเป็นกลุ่มบุคคลที่มีค่าใช้จ่ายที่ค่อยข้างสูงเช่น ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายในการครองชีพ ค่าหอพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
อีกมากมาย เมื่อจบการศึกษาแล้ว ยังต้องมีเงินทุนเพื่อท่ีจะไปตั้งต้นในการท างาน การเริ่มออมและลงทุนครั้งแรกเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นสิ่งที่ส าคัญ การสร้างวินัยการออมและลงทุนอย่างสม่ าเสมอ จะช่วยให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ทางการเงินที่วางไว้ได้ใน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่านักศึกษาจะต้องมีเงินออมไว้เพื่อใช้เป็นเงินส ารองในอนาคตและคาดว่าจะ
ส่งผลให้ประเทศมีเงินออมที่เพียงพอเพื่อใช้พัฒนาประเทศและเพิ่มความมั่งคั่งของบุคคลให้มากยิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปจัจัยที่มผีลต่อพฤตกิรรมการออมของนักศึกษามหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ทีมผู้วิจัยได้สนใจที่จะศึกษาตัวแปร 2 ตัวแปร คือ พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มี
ผลต่อการออม คือ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลจาก
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยมีขั้นตอนและวิธีการ
ดังนี ้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 

9,188 คน ในการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 384 ตัวอย่าง โดยค านวณหากลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ   Taro Yamane 
ซึ่งสามารถยอมรับระดับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05  (สุภาวดี ขุนทองจันทร์, 
2560)  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย คณะ เพศ ช้ันปี รายได้ (ต่อเดือน) 

ค่าใช้จ่าย (ต่อเดือน) จ านวนเงินออม (เฉลี่ยต่อเดือน) 
ส่วนที่2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ประกอบด้วย รายได้ (ต่อเดือน) ค่าใช้จ่าย (ต่อ

เดือน) จ านวนเงินออม (เฉลี่ยต่อเดือน) นักศึกษาออมเงินบ่อยแค่ไหน วิธีการออมของท่านเป็นอย่างไร วัตถุประสงค์
ของการออมของท่าน รูปแบบการออมและจ านวนเงินท่ีท่านออมในแต่ละครั้งมีมูลค่าเท่าไร 

ส่วนท่ี3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ 

ส่วนท่ี4 ข้อเสนอแนะด้านพฤติกรรมการออมของนักศึกษา 
 ในการออกแบบเครื่องมือได้ค านวณดัชนีความสอดคล้องระหว่างรายการแบบสอบถามด้วยคา่ IOC พบว่า 
ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจ านวนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร การเก็บรวบรวมข้อมลูแบบไม่เจาะจง จ านวน 384 คน  
 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออม 
ปัจจัยด้านสังคม 
  - จ านวนผู้มีเงินได้ในครอบครัว 
  - เป้าหมายวัตถุประสงค์ในการออม 
  - อายุ 
  - อาชีพ 
  - ระดับการศึกษา 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
  - รายได ้
  - ทรัพย์สิน 
  - ผลตอบแทน อัตราดอกเบี้ย 
  - ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ 
  - การบริโภค 
 
 

พฤติกรรมการออม 
 - มีรายไดเ้พิ่มขึ้นส่งผลต่อการออม
เพิ่มขึ้น 
- ผลตอบแทนดอกเบี้ยรับจากสถาบัน
การเงินส่งผลต่อการออมเงินท่ีสูงขึน้ 
 - ค่าใช้จ่ายที่สูงจะส่งผลต่อการออม
เงินท่ีลดลง 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลจากการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีจ านวนทั้งสิ้น 384 คน โดยท าการเฉลี่ยสุ่มกลุ่มตัวอย่างของ  

แต่ละคณะได้ดังนี้ คณะครุศาสตร์ ร้อยละ 41.70 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 23.40 คณะวิทยาการ
จัดการ ร้อยละ 16.90 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.90 และคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 8.10  

 
ตารางที ่1 รายรับ (ต่อเดือน) ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันและจ านวนเงินออม (ต่อเดือน) 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. รายรับต่อเดือน   
 1.ต่ ากว่า 1,000 บาท 1  0.30 

   2. 1,000-3,000 บาท 75 19.50 
   3. 3,000-5,000 บาท 252 65.60 
   4. มากกว่า 5,000 บาท 56 14.60 
2. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน 

   1. ต่ ากว่า 500 บาท 
 

 21 
 

5.50 
 2. 500-1,000 บาท  36 9.40 
 3. มากกว่า 1,000 บาท  327 85.20 
3. จ านวนเงินออม (ต่อเดือน) 

   1. ต่ ากว่า 500 บาท 
 

325 
 

84.60 
 2. 501-1,000 บาท 50 13.00 
 3. มากกว่า 1,000 บาท 9 2.30 

 
 ผลจากการศึกษาพบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ส่วนใหญมีรายได้ 3,000 - 5,000 บาท  
ร้อยละ 65.60 มีค่าใช้จ่าย มากกว่า 1,000 บาท ร้อยละ 85.20 และมีจ านวนเงินออมต่อเดือนต่ ากว่า 500 บาท  
ร้อยละ 84.60  
 
ตารางที ่2 ปัจจัยที่มีผลต่อการออม ด้านสังคม 

ปัจจัยทางด้านสังคม 
ค่าเฉลี่ย 
( �̅� ) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( S.D. ) 

แปลผล 

1.วัตถุประสงค์ในการออม    
 1.1 นักศึกษาออมเงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 4.51 0.51 มากที่สุด 
 1.2 นักศึกษาออมเงินเพื่อใช้จ่ายส าหรับการศึกษา 4.30 0.47 มากที่สุด 
 1.3 นักศึกษาออมเงินเพื่อใช้จ่ายในการซื้อสินค้า 4.31 0.95 มากที่สุด 
 1.4 นักศกึษาออมเงินเพื่อใช้จ่ายในยามชรา 4.39 0.51 มากที่สุด 
 1.5 นักศกึษาออมเงินเพื่อผลตอบแทนจากการออม 4.59 0.50 มากที่สุด 
2. นักศึกษาตดัสินใจออมเงินจากค าบอกกล่าวของผูใ้ด    
  2.1 บดิามารดาของนักศกึษา 4.66 0.54 มากที่สุด 
  2.2 ญาติพี่น้องของนักศึกษา 4.44 0.56 มากที่สุด 
  2.3 เพื่อนสนิท 4.47 0.53 มากที่สุด 
  2.4 เจ้าหน้าที่ของสถาบนัการเงินทีน่ักศึกษาออมเงิน 4.67 0.50 มากที่สุด 

 
ผลจากการศึกษาปัจจัยทางด้านสังคมพบว่า มีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.48) เมื่อ

พิจารณาวัตถุประสงค์ในการออมเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ นักศึกษาออมเงิน  เพื่อ
ผลตอบแทน จากการออม ( x̅ = 4.59) และเมื่อพิจารณาการตัดสินใจออมเงินของนักศึกษาจากค าบอกกล่าวของ
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ผู้ใดเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่นักศึกษาออมเงิน ( x̅ = 
4.67)   

 
ตารางที ่3 ปัจจัยด้านท่ีมีผลต่อการออม ด้านเศรษฐกิจ  

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
ค่าเฉลี่ย 
( �̅� ) 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( S.D. ) 

แปลผล 

1. รายได้ของนักศึกษามผีลต่อการออมหรือไม ่    
 1.1 รายได้ของนักศึกษามีผลต่อการออม 4.66 0.51 มากที่สุด 
 1.2 ปริมาณผูม้ีเงินได้ในครอบครวันักศึกษามีผลต่อการออม 4.66 0.51 มากที่สุด 
2. รายจ่ายของนักศึกษามผีลต่อการออมหรือไม ่    
  2.1 รายจ่ายของนกัศึกษามผีลตอ่การออม 4.22 0.90 มากที่สุด 
  2.2 รายจ่ายของสมาชิกในครอบครวันักศึกษามผีลต่อการออม 3.95 0.75 มาก 
  2.3 การวางแผนการใช้จา่ยของนักศึกษามผีลต่อการออม 4.04 0.76 มาก 
3. ระยะเวลาในการรับผลตอบแทนอย่างไรที่นักศึกษาสนใจออม    
  3.1 จา่ยผลตอบแทนทุกเดือน 4.14 1.06 มาก 
  3.2 จา่ยผลตอบแทนทุกป ี 4.11 0.99 มาก 
  3.3 จา่ยผลตอบแทนมากกว่า 1 ปี 4.11 0.98 มาก 
4. อัตราผลตอบแทนมผีลต่อการออมหรือไม ่   มาก 
  4.1 ความมากน้อยของผลตอบแทนมผีลต่อการออมของนักศกึษา 4.10 1.32 มาก 
  4.2 รปูแบบผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ย ผลก าไร มผีลต่อการออม 
    ของนักศกึษา 

4.15 1.32 มาก 

 
 ผลจากการศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐกิจพบว่า มีภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( x̅ = 4.21) และ เมื่อ
พิจารณารายได้ของนักศึกษามีผลต่อการออมหรือไม่เป็นรายข้อพบว่ารายได้ของนักศึกษามีผลต่อการออมและ
ปริมาณผู้มีเงินได้ในครอบครัวนักศึกษามีผลต่อการออมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย  ( x̅ = 4.66) รายจ่ายของ
นักศึกษามีผลต่อการออมหรือไม่เป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ รายจ่ายของนักศึกษา มีผล
ต่อการออม (x̅ = 4.22) ระยะเวลาในการรับผลตอบแทนอย่างไรที่นักศึกษาสนใจออมเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ จ่ายผลตอบแทนทุกเดือน ( x̅ = 4.14) และอัตราผลตอบแทนมีผลต่อการออม
หรือไม่เป็นรายข้อ พบว่าข้อท่ีมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ รูปแบบผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ย ผลก าไร มีผลต่อ
การออมของนักศึกษา (x̅ = 4.15)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยผู้วิจัยได้เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร” สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
 พฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พบว่า มีจ านวนเงินออมต่ ากว่า  500 
บาท มีพฤติกรรมการออมส่วนใหญ่เป็นการออมเงินรายวันออม ออมเมื่อมีเงินเหลือจากการใช้จ่ายเป็นการออมเงิน
ไว้เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน การออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นแบบหยอดกระปุกออมสิน  การ
ออมต่อครั้งน้อยกว่า100 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวันดี หิรัญสถาพรและคณะ (2558) ที่ได้ท าวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมการอมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  ผลการศึกษา
พบว่า ในภาพรวมนักศึกษาเป็นผู้มีเงินออมเพียงร้อยละ 37.8 โดยมีรายได้เฉลี่ยและรายจ่ายเฉลี่ยใกล้เคียงกัน 
3,001-4,000 บาท ต่อเดือน มีการจัดท าบัญชีรายรับและรายจ่าย ในสัดส่วนน้อยในขณะเดียวกัน การมีบุคคลที่เป็น
ตัวอย่างในการออมเงินก็มีสัดส่วนน้อยมาก ส่วนผู้ที่มีการออมเงินก็จะเป็นการออมระยะสั้น  เพื่อสะสมไว้ซื้อสิ่งของที่
ต้องการ 
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 ปัจจัยทางด้านสังคม การตอบแบบสอบถามของนักศึกษาให้ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ในการออม คือ   
ให้ความส าคัญกับการออมเงินเพื่อผลตอบแทนจากการออม นักศึกษาออมเงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉินและนักศึ กษา
ออมเงินเพื่อใช้จ่ายในยามชราการตัดสินใจออมเงินของนักศึกษาส่วนใหญ่พบว่านักศึกษาออมเงินจากค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินที่นักศึกษาออมเงิน จากบิดามารดาของนักศึกษาและเพื่อนสนิท ซึ่งสอดคล้องกับ  
ผลการศึกษาของ จุฑาธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555) ที่ได้ท า การวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงาน
บริษัทเอกชนและข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการ  ที่มี
การออมเงินส่วนใหญ่มีเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน 1,000–5,000 บาท และมีวัตถุประสงค์การออม คือ เก็บไว้ใช้จ่ายยาม
ฉุกเฉินและสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรชัย สิงหฤกษ์ (2549) ที่พบว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์การออมเพื่อไว้ใช้จ่ายในยามชราเจ็บป่วยมากที่สุดและสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ สุดธันยชนก ปะวะละ (2551) ที่พบว่า วัตถุประสงค์การออมของครัวเรือนส่วนใหญ่ เพื่อใช้ในยาม
เจ็บป่วย/ชรา รองลงมา คือ เพื่อใช้ในการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนและเพื่อใช้เป็นทุนในการจัดตั้งธุรกิจ
ตามล าดับ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กรัณฑรัตน์ ดวงใจสืบ (2555) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออม
ของครัวเรือนในประเทศไทยผลการศึกษาพบว่า หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่จะนิยมออมเงินด้วยวิธีการฝากธนาคาร 
สถาบันการเงินหรือสหกรณ์ออมทรัพย์วัตถุประสงค์ของการออมส่วนใหญ่นิยมออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้เวลาเจ็บป่วย
หรือชราและหวังผลตอบแทนจากการออมเงิน 
 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การตอบแบบสอบถามของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรให้ระดับ
ความส าคัญกับข้อรายได้ของนักศึกษามีผลต่อการออมและปริมาณผู้มีเงินได้ในครอบครัวนักศึกษามีผลต่อการออม 
รายจ่ายของนักศึกษามีผลต่อการออมหรือไม่พบว่า รายจ่ายของนักศึกษามีผลต่อการออม การวางแผนการใช้จ่าย
ของนักศึกษามีผลต่อการออมและรายจ่ายของสมาชิกในครอบครัวนักศึกษามีผลต่อการออม ระยะเวลาในการรับ
ผลตอบแทนที่นักศึกษาสนใจ พบว่า นักศึกษาต้องการการจ่ายผลตอบแทนทุกเดือนและยังต้องการให้จ่าย
ผลตอบแทนในรูปแบบ ดอกเบี้ย หรือผลก าไร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ เนษพร นาคสีเหลือง (2557)  ที่ได้
ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ส านักงานใหญ่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมมากที่สุด คือ ทัศนคติการออม รองลงมาคือ 
อัตราผลตอบแทน การยอมรับความเสี่ยงและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินุช 
อินละคร (2548) กล่าวว่าในการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ต้องค านึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น  อัตรา
ดอกเบี้ย ในเรื่องของการวางแผนการออมและลงทุน เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะมีผลต่อ การวางแผนการเงินส่วน
บุคคลในเรื่องของการกู้ยืม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรณภา วิไลศรีอัมพร (2552) ที่ศึกษาเรื่องพฤติกรรม
การออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารไทยพานิชย์ จ ากัด (มหาชน) สังกัดศูนย์บริการลูกค้า ซึ่ง
พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติในการออม ปัจจัยด้านอัตราผลตอบแทนและอัตราดอกเบี้ย มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการ
ออม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ กิตติวราบุตร (2549) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการออมของ
พนักงานธนาคารกสิกรไทย จ ากัด(มหาชน)ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีการออมในตลาดเงิน
ตลาดตราสารหนี้และตลาดทุน เพื่อใช้ในยามเกษียณอายุและมีระยะเวลาการออมมานาน  1-5ปี และสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการออมในเรื่องของปัจจัยส าคัญในการออม ได้แก่ 1) ผลตอบแทนที่ผู้ออมได้รับจากการออม 2) 
ความแน่นอนของจ านวนรายได้ในอนาคตหลังการเกษียณอายุ ที่มีผลต่อรูปแบบการออม 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 

1. จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการออมสูง ดังนั้น นักศึกษาควรใช้
ความส าคัญกับการออมเงินในระหว่างก าลังศึกษามาให้มากขึ้น เพื่อที่เมื่อจบการศึกษาจะได้มีเงินทุนส ารองไว้ใช้
ระหว่างหางานหลังจบการศึกษา 

2. จากการศึกษาพบว่านักศึกษาออมเงินเพื่อผลตอบแทนจากการออม ดังนั้นนักศึกษาควรน าเงินเก็บ
ไปลงทุนซื้อสลากออมสิน ซื้อทองค าและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืนๆ 
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 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรจะมีการศึกษาวิจัยจากกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มนักนักศึกษา  ซึ่ง

ผลการวิจัยที่ได้อาจมีความแตกต่างจากการวิจัยครั้งนี้ เพื่อจะได้น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้อย่างครบถ้วนและ
ตรงกลุ่มเป้าหมาย  

2. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการออมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมให้นักศึกษามากยิ่งข้ึน 
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