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Abstract
This research study aims 1) to identify factors affecting the savings of the
community Num Samsen, Dusit, Bangkok, 2) to study the savings of the community
Num Samsen, Dusit, Bangkok. 3) to develop savings behavior of youth in the
community Pier Rd. The motivation for the development, Dusit, Bangkok. The
survey (Survey Research) research group. Num Samsen Community population have
savings. Information collected through questionnaires to a sample of 126 people
from the findings. Found that the comments Factors that affect the youth of the
community savings Num Samsen, Dusit, Bangkok. The percentage is the best in its
class. In summary, from a quantitative survey. "The prime location of the financial
institution" has the highest population. Which is 78.58 per cent, followed by "the
return of the savings" with 56.34 percent, followed by "income" with 48.41 percent,
followed by a minor. "The promotion of financial institutions" are 38.09 percent and
followed by a minor. "The savings products", the value is 33.33 percent.
The results showed that the factors that affect the youth of the community savings
Num Samsen, Dusit, Bangkok. The location of financial institutions affect the option
of saving the community's waterfront Rd. The return of saving It is what causes the
needs of the community savings Pier Rd.
Keywords savings behavior Factors that impact Num Samsen Community
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
สภาพสั ง คมในปั จ จุ บั น เป็ น สั ง คมวั ต ถุ นิ ย ม มี ค วามฟุ่ ม เฟื อ ย ฟุ้ ง เฟ้ อ โดยเริ่ ม จากระดั บ
ครอบครัวที่ ปลูกฝังการด้าเนินชีวิตของคนในครอบครัวให้รักความสะดวก สบาย การแสดงฐานะ
ทางสังคมจากวัตถุ สิ่งของ เช่นการใช้รถยนต์ราคาแพงๆ การใช้โทรศัพท์ที่มีอรรถประโยชน์เกินความ
จ้าเป็น จนถึงระดับรัฐบาลที่ยังคงมีนโยบายประชานิยมเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นการแจกแท็ปเลตให้กับ
นักเรียนระดับประถม โครงการรถคันแรก ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านีท้าให้คนไทยหลงผิดไปตามกระแสจน
กลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาทางการเงิน พบว่าภาคครัวเรือนมีปัญหาหนีสินที่ปรับ
สูงขึนอย่างต่อเนื่อง
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้ภาคครัวเรือนมีสภาพความ
เป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ น ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากข้ อ มู ล การส้ า รวจภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คมของครั ว เรื อ น ของ
ส้านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในระหว่างปี 2543-2554 ครัวเรือนมีระดับรายได้ และมีค่าใช้จ่าย
เฉลี่ยต่อเดือนสูงขึนอย่างต่อเนื่อง จากที่มีรายได้เฉลี่ย 12,150 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2543
เพิ่มเป็น 23,236 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2554 ซึ่งหมายถึงอ้านาจการซือสินค้าอุปโภค
บริโภคของครัวเรือนสูงตามไปด้วยจากที่มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเฉลี่ย 9,848 บาทต่อเดือน
ในปี 2543 เพิ่มเป็น 17,403 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2554
ส้ านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒ น์
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสแรกปี 2557 โดยระบุว่า ในปี 2557 ครัวเรือนส่วนใหญ่ของไทยมี
ความเสี่ยงผิดนัดช้าระหนีเพิ่มขึน ทังนี จากการส้ารวจพบว่า ในปี 2556 ที่ผ่านมา ครัวเรือนไทยมี
รายได้เฉลี่ยเดือนละ 25,194 บาท เพิ่มขึน 4.1% แต่ก็มีรายจ่ายเฉลี่ยถึงเดือนละ 19,061 บาท
เพิ่มขึน 4.7 % ขณะที่หนีสินเฉลี่ยมีมากถึงครัวเรือนละ 163,087 บาท เพิ่มขึน 9.95% และหาก
พิจ ารณาการใช้ จ่ า ยและหนี สิ น ครั ว เรื อ นบางกลุ่ ม พบว่ า ยั ง มี ความเสี่ ย งต่ อ การด้ า รงชี พ โดย
ครัวเรือนกว่า 8 ล้านครัวเรือน หรือ 42.25% จากครัวเรือนทังหมดมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย
และการช้าระหนี ขณะที่อีก 4.7 ล้านครัวเรือน หรือประมาณ 1 ใน 3 ของครัวเรือนที่เป็นหนีได้ก่อ
หนีเพื่ออุปโภคบริโภคมูลค่ามากกว่า 70% ของมูลค่าหนีรวมของครัวเรือน (โดย ASTVผู้จัดการ
ออนไลน์ 3 มิถุนายน 2557 15:57 น.)

การจะท้าให้ปัญหาดังกล่าวลดลง คือประชาชนชาวไทยควรใช้แนวทางในการด้ารงชีวิตคือการ
พึ่งพา
ภาพที่ 1.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่ารายได้ ค่าใช้จ่าย และหนีสิน ภาคครัวเรือน
การจะท้าให้ปัญหาดังกล่าวลดลง คือประชาชนชาวไทยควรใช้แนวทางในการด้ารงชีวิตคือ
การพึ่ งพาตนเอง รู้ จั ก ความพอประมาณ และไม่ ป ระมาท ยึด หลั ก “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงเห็นความส้าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง รู้จักความพอมี
พอกิน ทรงเตือนคนไทยให้ไม่ประมาทโดยเฉพาะการใช้จ่ายเงิน
หากคนไทยยั ง มี ก ารบริ โ ภคในอั ต ราที่ สู ง เป็ น เหตุ ใ ห้ ค นไทยใช้ จ่ า ยในการบริ โ ภคมาก
โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้จ่ายแบบประมาท ไม่มีการเก็บออม ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวนอกจากจะเกิดกับบุคคลที่จะท้าให้การด้าเนินชีวิตเป็นไปด้วยความยากล้าบากแล้ว แต่ยังท้า
ให้การพัฒนาประเทศขาดความสมดุลการออมถือว่าเป็นรากฐานที่ส้าคัญอย่างยิ่งของการสร้างฐานะ
ในอดีตมักมีค้าพูดจากผู้ใหญ่ที่สั่งสอนลูกหลานว่า “มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท....” นั่นหมายถึง
คนเราเห็นความส้าคัญในการออมมาเนิ่นนาน เพราะคนที่รู้จักเก็บออม มักจะมีทรัพย์สินสิ่งของต่ างๆ
ที่จะเอืออ้านวยต่อความสุข
เงินออมนอกจากจะมีความส้าคัญระดับครัวเรือนแล้วยังคงมีความส้าคัญระดับประเทศ เพราะ
ประเทศไทยเป็น หระเทศที่ขาดแคลนเงินออมค่อนข้างมาก ตังแต่ ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2504 รัฐ บาลจะมีนโยบาย แนวทางการพัฒนาประเทศให้
เป็นไปตามแผนฯ แต่ปัญหาที่พบคือขาดเงินทุน เนื่องจากเงินทุนนันต้องเกิดจากการออม ท้าให้
รัฐบาลต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ ท้าให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดดุลของบัญชีเดินสะพัด

ชุมชนท่าน้าสามเสนเป็นชุมชนที่ตังอยู่ในแขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
เป็ นชุมชนที่ทางมหาวิทยาลั ยราชภัฏสวนสุ นันทา มีนโยบายในการดูแลขับเคลื่ อนให้ เป็นชุมชน
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ ดังนั นการออมเป็นจึงเป็นสิ่ งที่ควรปลูกฝั งให้ เกิดอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้คนในชุมชนมีความสุข เพิ่มคุณภาพชีวิต
ด้วยเหตุผลจากการวิจัยพบปัญหาของ เรื่อง พฤติกรรมการออมของเยาวชนในชุมชนท่าน้าสาม
เสนที่เป็นชุมชน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของ
เยาวชนชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากดุลบัญชีเดินสะพัด
ที่ก่อให้ เกิดปั ญหาด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทางผู้ วิจัยทางมหาวิทยาลั ยราชภัฎสวนสุนันทา
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีนโยบายในการดูแลขับเคลื่อนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ ดังนันการออมจึงเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝั่งให้เกิดอย่างต่อเนื่อง โดยพยายามรณรงค์ให้
ภาคครัวเรือนมีการออมต่อเนื่องผ่านระบบสถาบันการเงินเพิ่มขึน (บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย 2552)
1.1 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย (Objective of the research)
1.1.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1.1.2 เพื่อศึกษารูปแบบการออมของชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1.2.3 เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชนในชุมชนท่าน้าสามเสน โดยใช้แรงจูงใจเพื่อการ
พัฒนา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1.2 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทาวิจัย
ผลการศึกษาครังนี ท้าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออมของชุมชนท่าน้าสาม
เสน ใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รวมถึงสามารถน้าข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางในการก้าหนดนโยบาย
ของสถานบันการเงิน หน่วยงานรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคครัวเรือนชุมชนท่าน้าสามเสน
สามารถน้าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการออมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ครอบครัว
1.3 คานิยามศัพท์ (Definition)
1.3.1 การออม หมายถึง การเก็บสะสมเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายทีละเล็กละน้อย หรือการเก็บ
เงินไม่น้ามาใช้จ่ายในการบริโภคและอุปโภคในปัจจุบัน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้
จ่ายในอนาคต
1.3.2 เยาวชนหมายถึง บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ (พ.ร.บ.
ศาลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว พ.ศ.๒๕๕๓
บัญญัติไว้ในมาตรา๔ )
1.3.3 พฤติกรรมการออม หมายถึง พฤติกรรมของเยาวชนที่ครอบคลุมทังพฤติกรรมภายในคือ
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม และพฤติกรรมภายนอกที่พิจารณาจากการเก็บ
ออม และการใช้จ่าย
1.3.4 การพฒนาพฤติกรรมการออม หมายถึง การใช้แรงจูงใจ เพื่อพัฒนาแนวความคิดและ
เจตคติในการออมของเยาวชน ท้าให้เยาวชนรู้สึกสนใจ และตังใจที่จะออม

1.3.5 ชุมชนท่านาสามเสน
หมายถึง ชุมชนตังอยู่ที่ ตรงข้ามวัดประสาทบุญญาวาส ถนน
ดาวข่าง แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เ ป็ น ชุ ม ช น ป ร ะ เ ภ ท
แออัด ประกาศเป็นชุมชนที่จัดตังตามระเบียบกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2535
1.3.6 รูปแบบการออม หมายถึง รูปแบบการออมเงินที่บุคคลหนึ่งตัดสินใจเลือก เพื่อสนอง
ความต้องการหรือความพึงพอใจของบุคคลนัน เช่น เงินฝากประเภทต่าง การประกันชีว
ติ/สลากออมสิน/ธกส.กองทุนส้ารองเลียงชีพ กองทุนประกันสังคมเป็นต้น
1.3.7 สถาบันการเงินอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ หมาย สถาบันการเงินที่จัดตังเพื่อด้าเนิน
ธุ ร กิ จ เฉพาะสาขาเศรษฐกิ จ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นกฎหมายควบคุ ม จั ด เป็ น สถาบั น การเงิ น
นอกเหนือจากธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางที่ด้าเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านสินเชื่อ
1.3.8 จุดมุ่งหมายในการออม หมายถึง เป้าหมายในการออม หรือประโยชน์สุดท้ายที่ผู้มีเงิน
ออม คาดว่าจะได้รับจาการออมและผลตอบแทนในอนาคต
1.3.9 ปัจ จั ย ที่ มีผ ลต่ อ การออม หมายถึง ปัจ จั ยส่ ว นบุ คคลที่มี ผ ลต่ อการออม และปัจ จั ย
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลต่อการออม
1.3.10 ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย
- เพศ หมายถึง ชาย หญิง
- อายุ หมายถึง อายุของกลุ่มตัวอย่าง
- สถานภาพการสมรส หมายถึงสถานะภาพ โสด สมรส อย่าร้าง หม้าย
- ระดับการศึกษา จ้านวนปีที่ศึกษา ตังแต่ระดับ ปวช.-ปริญญาโท
- จ้านวนสมาชิกในครอบครัว หมายถึงจ้านวนสมาชิกในครอบครัวรวมกลุ่มตัวอย่าง
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร และกลุ่มตัวอย่าง : กลุ่มประชากรที่ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ
การออมของเยาวชน และ การพัฒนาการออมของเยาวชน ที่ชุมชนท่าน้าสามเสน จ้านวน 126
คน
1.4.2 ขอบเขตด้านเนือหา: การศึกษาครังนี มุ่งศึกษาความคิดเห็นของประชากรชุมชนท่า
น้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนชุมชนท่าน้า
สามเสน เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร ซึ่ ง ได้ แ ก่ ด้ า นรายได้ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องการออม ด้ า น
ผลตอบแทนของการออดม ด้านท้าเลที่ตังของสถาบันการเงิน และด้านการส่งเสริมการตลาดของ
สถาบันการเงิน
1.4.3 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา : ประกอบด้วยตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
1.4.3.1ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
-ลักษณะของประชากรชุมชนท่าน้าสามเสน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ
และจ้านวนบุตรที่อยู่ในความดูแล
1.4.3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

-ปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ของชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ในด้านรายได้ ด้านผลิตภัณฑ์ของการออม
ด้านผลตอบแทนของการออดม ด้านท้าเลที่ตังของสถาบันการเงิน และด้านการส่งเสริมการตลาด
ของสถาบันการเงิน
1.4.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ศึกษาและเก็บข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2558
1.5 กรอบแนวความคิดของการวิจัย
ปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนชุมชนท่านาสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ลักษณะทั่วไปของประชากรชุมชน
ท่านาสามเสน
-เพศ
-สถานภาพ
-ระดับการศึกษา
-อาชีพ
-จ้านวนบุตรที่อยู่ในความดูแล

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม

ตัวแปรตาม (Dependent Variables)

รูปแบบของการออมของชุมชนท่านาสามเสน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
-จ้านวนเงินที่ออม
-วิธีการออม
-วัตถุประสงค์ของการออม
-ออมในรูปแบบใดบ้างกับสถานบันการเงิน

-ด้านรายได้
-ด้านผลิตภัณฑ์ของการออม
-ด้านผลตอบแทนของการออม
-ด้านท้าเลที่ตังของสถาบันการเงิน
-ด้านการส่งเสริมการตลาดของ
สถาบันการเงิน

รูปที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัย ครังนีได้ท้าการรวบรวมแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้เป็น
แนวทางในการวิจัยเรื่อง พัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชน : กรณีท่าน้าสามเสน” เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนชุมชนท่าน้า
สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีดังนี
2.1.1 ทฤษฎีความต้องการถือเงินของจอห์น เมนาร์ด เคนส์ (The Keynesian
Theory of Money Demand
2.1.2 แนวคิดการออม
2.1.3 ทฤษฎีการบริโภคมวลรวม
2.1.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ
2.1.5 องค์ประกอบของแรงจูงใจ
2.1.6 ประเภทของแรงจูงใจ
2.1.7 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีความต้องการถือเงินของจอห์น เมนาร์ด เคนส์ (The Keynesian Theory of
Money Demand) เกี่ยวกับทฤษฎีความต้องการถือเงินของจอห์ น เมนาร์ด เคนส์ นัน อัตรา
ดอกเบียจะถูกก้าหนดโดยอุปสงค์ของการถือเงิน (Demand for Money) และอุปทานของเงิน
(Supply for Money) ในระบบเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ต่อการถือเงินนัน เคนส์ได้แบ่งความ
ต้องการถือเงินสดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ (เดช กาญจนางกูล,2539)
2.1.1 ความต้องการถือเงินไว้เพื่อใช้จ่ายประจ้าวัน (Transaction Demand for
Money)ส้ า หรั บ ผู้ บ ริ โ ภคนั นการถื อ เงิ น ประเภทนี จะมากหรื อ น้ อ ยขึ นอยู่ กั บ รายได้ แ ละ
ระยะเวลาที่จะจ่ายเงินงวดใหม่เป็นส้าคัญ กล่าวคือ ถ้าประชาชนมีรายได้มากและระยะเวลา
จ่ายเงินแต่ละงวดห่างกันมาก ปริมาณเงินที่ต้องการถือไว้จ่ายประจาวัน เช่น ค่าอาหาร ค่า
เดินทาง ค่าพักผ่อน และค่าอื่น ๆ ก็จะมาก ทังนีเพราะเมื่อมีรายได้มากก็ย่อมต้องการหาซือ
สินค้าหรือบริการมากขึนด้วย ส่วนหน่วยธุรกิจก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ การจะถือเงินไว้
ใช้จ่ายประจ้าวัน มากหรือน้ อยย่อมขึ นอยู่กับขนาดของหน่ว ยธุรกิจและปริมาณการซือขาย
ประจ้าวันของหน่วยธุรกิจนันๆ
2.1.2 ความต้องการถือเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน(Precautionary Demand for
Money)การถื อ เงิ น ประเภทนี ของบุ คคลหรื อ หน่ ว ยธุ ร กิจ จะมากหรือ น้ อยขึ นอยู่ กับ รายได้
สภาพแวดล้อม ตลอดจนโอกาสที่พึ่งบริการทางสังคมจากรัฐบาล กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้สูง หรือ
มีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของตนมากก็จะเก็บเงินประเภทนีไว้มาก

2.1.3 ความต้องการถือเงินไว้เพื่อเก็งก้าไร(Speculative Demand for Money)การ
ถือเงินประเภทนีของบุคคลหรือหน่วยธุรกิจจะมากหรือน้อยขึนอยู่กับระดับ อัตราดอกเบียใน
ปัจจุบันและการคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบียในอนาคต กล่าวคือถ้าปัจจุบัน
อั ต ราดอกเบี ยมี ร ะดั บ ต่้ า หลั ก ทรั พ ย์ มี ส ภาพคล่ อ งสู ง จะมี ค่ า สู ง ประชาชนจะลงทุ น ซื อ
หลั ก ทรั พ ย์ ไ ว้ เ ป็ น จานวนมาก โดยคาดว่ า ระดั บ อั ต ราดอกเบี ยจะสู ง ขึ นในอนาคต (ราคา
หลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงจะต่้าลง) แล้วขายหลักทรัพย์ก่อนที่ราคาหลักทรัพย์จะลดลง คือ
ถือเงิน เพื่อเก็งก้าไรไว้มาก ในทางกลับกัน ถ้าระดับอัตราดอกเบียสูงผลตอบแทนหรือราคา
หลักทรัพย์จะมีค่ามากประชาชนจึงลงทุนซือหลักทรัพย์ไว้เป็นจ้านวนน้อยหรือถือเงินสดเพื่อเก็ง
ก้ า ไรไว้ น้ อ ย โดยรอให้ ร ะดั บ อั ต ราดอกเบี ยลดลงจึ ง จะซื อหลั ก ทรั พ ย์ ม ากขึ นก่ อ นที่ ร าคา
หลักทรัพย์จะสูงขึน
จอห์น เมนาร์ด เคนส์ (The Keynesian Theory of Money Demand) เกี่ยวกับทฤษฎีความ
ต้องการถือเงินของจอห์น เมนาร์ด เคนส์ นัน อัตราดอกเบียจะถูกก้าหนดโดยอุปสงค์ของการ
ถือเงิน (Demand for Money) และอุปทานของเงิน (Supply for Money) ในระบบเศรษฐกิจ
ด้านอุป สงค์ต่อการถือเงิน นัน เคนส์ ได้แบ่งความต้องการถือเงินสดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ 3
ประการ (เดช กาญจนางกูล ,2549)ความต้องการถือเงินไว้เพื่อใช้จ่ายประจ้าวัน (Transaction
Demand for Money) ส้าหรับผู้บริโภคนันการถือเงินประเภทนีจะมากหรือน้อยขึนอยู่กับ
รายได้และระยะเวลาที่จะจ่ายเงินงวดใหม่เป็นส้าคัญ กล่าวคือ ถ้าประชาชนมีรายได้มากและ
ระยะเวลาจ่ ายเงิ น แต่ล ะงวดห่ างกัน มาก ปริมาณเงิน ที่ต้องการถือไว้จ่า ยประจ้าวัน เช่ น
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าพักผ่อน และค่าอื่น ๆ ก็จะมาก ทังนีเพราะเมื่อมีรายได้มากก็
ย่อมต้องการหาซือสินค้าหรือบริการมากขึนด้วย ส่วนหน่วยธุรกิจก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน คือ
การจะถือเงินไว้ใช้จ่ายประจ้าวันมากหรือน้อยย่อมขึนอยู่กับขนาดของหน่วยธุรกิจและปริมาณ
การซือขายประจ้าวันของหน่วยธุรกิจนันๆ
ความต้องการถือเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน(Precautionary Demand for Money)การถือ
เงิน
ประเภทนีของบุคคลหรือหน่วยธุรกิจจะมากหรือน้อยขึนอยู่กับรายได้สภาพแวดล้อม ตลอดจน
โอกาสที่พึ่งบริการทางสังคมจากรัฐบาล กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้สูง หรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
อนาคตของตนมากก็จะเก็บเงินประเภทนีไว้มาก
ความต้องการถือเงินไว้เพื่อเก็งกาไร(Speculative Demand for Money)
การถือเงินประเภทนีของบุคคลหรือหน่วยธุรกิจจะมากหรือน้อยขึนอยู่กับระดับอัตราดอกเบีย
ในปั จ จุบั น และการคาดคะเนการเปลี่ ยนแปลงระดับอัต ราดอกเบียในอนาคต กล่ าวคือถ้า
ปัจจุบันอัตราดอกเบียมีระดับต่้า หลักทรัพย์มีสภาพคล่องสูงจะมีค่าสูง ประชาชนจะลงทุนซือ
หลั กทรั พย์ ไว้เป็ น
จ้ านวนมาก โดยคาดว่าระดับอัตราดอกเบียจะสู งขึนในอนาคต
(ราคาหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงจะ ต่้าลง) แล้วขายหลักทรัพย์ ก่อนที่ราคาหลักทรัพย์จะ
ลดลง คื อ ถื อ เงิ น เพื่ อ เก็ ง ก้ า ไรไว้ ม าก ในทางกลั บ กั น ถ้ า ระดั บ อั ต ราดอกเบี ยสู ง
ผลตอบแทนหรือราคาหลักทรัพย์จะมีค่ามากประชาชนจึงลงทุนซือหลักทรัพย์ไว้เป็นจ านวน
น้ อ ยหรื อ ถือ เงิน สดเพื่ อ เก็ ง ก าไรไว้น้ อ ย โดยรอให้ ระดั บอั ต ราดอกเบี ยลดลงจึ งจะซื อ
หลักทรัพย์มากขึนก่อนที่ราคาหลักทรัพย์จะสูงขึน

2.2 แนวคิดการออม
การออม คือ การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึนเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่ง
การออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของเงินฝากกับธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน โดยได้รับดอกเบีย
เป็นผลตอบแทนเมื่อเรามีเงินเหลือใช้เป็นประจ าทุกเดือน โดยทั่วไปเรามักจะเก็บในรูปเงินสด
หรือฝากธนาคาร บริษัทเงินทุน ซึ่งเราจะเรียกวิธีการนีว่า "การออม" หรือถ้าใช้วิธีการซือ
ทองรูปพรรณ ทองแท่ง หรือที่ดินเก็บไว้ ซือพันธบัตรรัฐบาล หรือหลั กทรัพย์อื่น ๆ ก็จะเข้า
ลักษณะที่เรียกว่า "การลงทุน"เครื่องมือส าหรับการออมที่ทุกคนรู้จักกันดี ได้แก่ บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจ า แม้อัตราดอกเบียจะไม่สูงนักแต่ก็มีความปลอดภัยในการฝาก
เงิน ทังนี ด้วยความที่ระบบเงินฝากมีความเสี่ยงต ่า ผลตอบแทนที่ เป็นตัวเงินจากการฝากเงิน
จึงอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก แต่เป็นการตอบแทนความมั่นคงของการเก็บเงินนันไว้แทน ดังนัน คน
ส่วนใหญ่จึงคุ้นเคยกับการจัดสรรเงินไว้ในระบบเงินฝาก เพื่อสามารถเบิกถอนออกมาใช้ได้
สะดวกในยามที่ต้องการนั่นเอง
การออมมีความสัมพันธ์กับรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้จริง กับการบริโภค โดยสามารถเขียนใน
รูปสาการได้ดังนี(รัตนา สายคณิต,2521)
Y
=
C+S
(1)
โดย Y
=
รายได้
C
=
ค่าใช้จ่ายในการบริโภค
S
=
การออม
ตัววัดค่าพฤติกรรมการออม
ตัววัดค่าพฤติกรรมการออมที่นิยมใช้กันคือ APS (Average Propensity to Save : ความโน้ม
เอี ย งในการออม) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า รายได้ 1 หน่ ว ยจะมี ก ารเก็ บออมเท่ า ไร ท้ า ให้ ท ราบถึ ง
พฤติกรรมการจัดสรรรายได้ไปในการออม และ MPS (Marginal Propensity to Save : ความ
โน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการออม) เป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อรายได้เพิ่มขึน 1 หน่วย ปริมาณ
การออมจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร โดย APS และ MPS สามารถหาค่าได้ดังนี
APS
=
S/Y
(2)
MPS
=
∆S/∆Y
(3)
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและการออม
โดยทั่วไปนักเศรษฐศาสตร์มักกล่าวถึงการบริโภค และการออมควบคู่กันไป เนื่องจากต่างก็เป็ น
ส่วนหนึ่งของรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง ถ้าปริมาณการออม รวมกับค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคเท่ากับรายได้ตามสมการที่ (1) จะได้ว่า
C+S
C/Y+S/Y
APC +APS
∆C/∆Y+ ∆S/∆Y
MPC+MPS

=
=
=
=
=

Y
Y/Y =
1
∆Y/∆Y
1

1
(4)
(5)

2.2.1 การออมกับกระแสรายได้และรายจ่าย
การออมคือการออมทรัพย์ การออมของครัวเรือนมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรายได้ที่สามารถ
จับจ่ายใช้สอยได้จริงและการบริโภคของครัวเรือนอย่างมาก ด้วยเหตุที่ว่าหลังจากที่ครัวเรือน
ได้รับรายได้มาแล้ว เมื่อน้าไปหักภาษีออก รายได้ดังกล่า วถือเป็นรายได้ที่ครัวเรือนสามารถน
าไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง ครัวเรือนจะจัดสรรรายได้ ส่วนนีไปใช้เพื่อการบริโภค ส่วนที่เหลือจึง
ค่อยเก็บออมไว้เป็นเงินสะสม การออมเงินส่วนที่เหลือนีเรียกว่า "การออมทรัพย์" การออม
เปรียบเป็นส่วนรั่วของวงจรการหมุนเวียนของกระแสรายได้ ซึ่งเป็นผลให้กระแสรายได้ในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมีค่าไม่เท่ากับกระแสรายจ่ายในช่วงเวลานัน สามารถเขียนสมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง ค่าใช้จ่าย และปริมาณการออมได้
ดังนี
Y=C+S

(1)

Y คือ รายได้ที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง
C คือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
S คือ ปริมาณการออม

2.2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความโน้มเอียงในการบริโภคและการออม
นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปจะกล่าวถึงการออมและการบริโภคควบคู่กันไปเสมอ ทังนีเนื่องจาก
ต่างก็เป็นส่ วนหนึ่ งที่แยกออกมาจากรายได้ของครัวเรือนที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริงถ้า
ปริมาณการออมรวมกับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคมีค่าเท่ากับรายได้ที่ครัวเรือนสามารถน าไป
จับจ่ายใช้สอยได้จริงพอดีตามสมการ (1) เมื่อท าการย้ายข้างสมการจะได้ว่า
C+S=Y
(C/Y) + (S/Y) = (Y/Y)
APC + APS = 1 (4)
และ
(∆C/∆Y) + (∆S/∆Y) = (∆Y/∆Y)
MPC + MPS = 1 (5)
ค่า APC และ MPC คือ ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภค (average propensity to
consume) และ
ความโน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภค (marginal propensity to consume) ตามล าดับ
ซึ่งในความหมายก็คล้ายกับ APS และ MPS ต่างกันแต่มองในแง่ของการบริโภคมากกว่าการ
ออม
2.3 ทฤษฎีการบริโภคมวลรวม
นั ก เศรษฐศาสตร์ โ ดยทั่ว ไปมั กจะกล่ า วถึง การออมและการบริโ ภคควบคู่กั นไปเสมอ ทั งนี
เนื่องจากต่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่ แยกออกมาจากรายได้ของครัวเรือนที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้
จริง การบริโภคนันมีความหมายว่า การใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง โดยสิ่งที่มีอยู่นัน
จะเสื่อมสภาพร่อยหรอ หรือหมดไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง และอาจต้องหาสิ่งใหม่มาเพิ่มเติมเมื่อ
ต้องการใช้อีกในทางเศรษฐศาสตร์สิ นค้าและบริการ สามารถนับเป็น สิ่ งที่มีอยู่ ได้เช่นกัน

ถึงแม้ว่าบริการจะเป็นเพียงนามธรรม แต่บริการก็สามารถเกี่ยวโยงกับรูปธรรมอื่นๆ ที่สามารถ
บริโภคได้ (รัตนา สายคณิต, 2521)
2.3.1 ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้มวลรวม (Absolute Income Theory of
Consumption) ของ John Maynard Keynes ได้อธิบายพฤติกรรมการบริโภคว่าโดยเฉลี่ย
แล้วผู้บริโภคจะเพิ่มการบริโภคเมื่อมีรายได้เพิ่มขึน แต่การบริโภคจะไม่เพิ่มเท่ากับการเพิ่มของ
รายได้ นั่นคือเมื่อมีรายได้เพิ่มขึนช่องว่างระหว่างรายได้กับการบริโภคจะเพิ่มมากขึน การออมก็
จะเกิดขึน
2.3.2 ทฤษฎีการบริ โ ภคแบบรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income Theory of
Consumption) ของ James S. Duesenberry มีแนวคิดว่าการออมไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ
รายได้มวลรวมเท่านัน แต่มีความสัมพันธ์กับรายได้เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นด้วย ผู้บริโภคจะ
สนใจรายได้เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในสังคม จึงพยายามรักษามาตรฐานการครองชีพของตน
ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานเฉลี่ยของสังคม
2.3.3 ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้ถาวร (Permanent Income Theory of
Consumption) ของ Milton Friedman มีแนวคิดว่าการที่ผู้บริโภคเลือกระดับการบริโภคใน
แต่ละช่วงเวลาเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ภายใต้ขีดจ ากัดของรายได้ตลอดชีวิต เขาเสนอว่า
การบริโภคขึนกับรายได้เฉลี่ยที่ได้รับทังในปัจจุบันและอนาคตด้วย โดยรายได้เฉลี่ยนีเขาให้ชื่อ
ว่ารายได้ถาวรนอกจากนีเขายังบอกว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างรายได้กับการบริ โภคนัน
รายได้ถาวรจะเป็ นสั ดส่ วนคงที่กับการบริโภคถาวร โดยขึนกับอัตราดอกเบีย รสนิยม และ
อัตราส่วนของทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งของกับทรัพย์สมบัติรวม
2.3.4.ทฤษฎีการบริโภคตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle Theory of Consumption) ของ
Franco Modigliani, Albert Ando และ Richard Brumberg และคณะมีแนวคิดว่าการ
ตัดสินใจในการบริโภคของบุคคลค่อนข้างมีเสถียรภาพตลอดวงจรชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได้ที่คาดว่าจะได้รับตลอดชีวิต เพราะเชื่อว่าการบริโภคไม่ได้ขึนกับรายได้ในขณะนันเท่านัน
แต่ยังขึนอยู่กับการคาดคะเนรายได้ตลอดอายุขัยทังหมด คือตังแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
อีกด้วย บุคคลมักจะเก็บออมเงินไว้ขณะที่ท างานเพื่อให้ได้เงินออมเพียงพอต่อแผนการบริโภค
ซึ่งวางไว้ส าหรับตอนเกษียณอายุ เมื่อบุคคลวางแผนจะบริโภคในระดับที่คงตัวตลอดวงจรชีวิต
ขณะที่รายได้ต่อปีของบุคคลเมื่อมีอายุน้อยมักจะมี อยู่ในระดับต ่าและจะเพิ่มขึนเมื่ออายุมาก
ขึน ท าให้มีรายได้สูงสุดตอนกลางชีวิต จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะมีรายได้ลดลงอีกครัง
จึงท าให้การออมนันต ่าในช่วงปีแรกที่เริ่มงานและจะสูงขึนในปีหลังๆ เหตุผลที่น ามาอธิบาย
คือประสิทธิภาพในการผลิต โดยในตอนต้นของชีวิตบุคคลจะมีประสิทธิภาพในการผลิตต ่าแล้ว
จะค่อย ๆสูงขึนในตอนกลางของชีวิต และกลับมีประสิทธิภาพในการผลิตต ่าลงในตอนปลาย
ชีวิต บุคคลที่เข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งคาดว่ารายได้ของตนจะสูงขึนตลอดเวลานัน มักมีความ
โน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ย (APC: Average Propensity to Consume) มีค่ามากกว่า 1
ในขณะที่ APC ของผู้ที่ใกล้เกษียณจะมีค่าน้อยกว่า 1 ซึ่งพฤติกรรมนีสอดคล้องกับการศึกษา
แบบภาคตัดขวางที่พบว่า บุคคลที่มีรายได้ต ่ามีแนวโน้มที่จะไม่ออม แต่บุคคลที่มีรายได้สูงก็มี
แนวโน้มที่จะออม ดังนันจึงคาดว่าความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ย (APC)
จะคงตัว
ตลอดเวลา ถ้าก าลังแรงงานประกอบไปด้วยสัดส่วนของวัยหนุ่มสาว วัยกลางคน และวัยชรา
เท่าๆกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับการศึกษาแบบอนุกรม และปัจจัยที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมการบริโภคภายใต้สมมติฐานนีก็คือ ดอกเบียที่ได้รับจากสินทรัพ ย์ทางการเงิน รายได้
จากมรดก อายุเมื่อเกษียณ และจ านวนปีของการเกษียณอายุที่คาดไว้ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1.1

รูปที่ 2.1 การบริโภคตามทฤษฎีการบริโภคตลอดวงจรชีวิต
จากรูปที่ 2.1 แสดงให้เห็นแบบแผนของรายได้และการบริโภค โดยสมมติให้วงจรชีวิต ของคน
คือ OT ในระยะเริ่มต้นของชีวิต (O-a) เป็นการท างานที่มีประสบการณ์น้อย รายได้จะต ่ากว่า
การบริโภค จึงมีการกู้ยืมเงินมาเพื่อการบริโภค ในระยะกลางของชีวิต(a-b) จะเริ่มมีการอด
ออมเพื่อน าเงินไปใช้หนีที่ได้ก่อขึนในช่วงต้นของชีวิต และอดออมไว้ใช้เมื่อตอนปลายชีวิตด้วย
ในช่วงท้ายชีวิต (b-T) ประสิทธิภาพในการท างานจะต ่า รายได้ก็จะต ่ากว่าการบริโภค
เช่นกัน(เส้นYY) ส่วนการบริโภคนันยังอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคจะพยายามรักษาระดับการ
บริโภคที่ค่อนข้างคงที่หรือมีแนวโน้มเพิ่มขึนเล็กน้อย (เส้นCC) และช่วงนีบุคคลจะน าเงินออมที่
สะสมไว้มาใช้จ่ายในระยะหลังการเกษียณอายุจนสินชีวิตลง
2.4 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory Of Motivation)
2.4.1 ความหมายของแรงจูงใจ
แรงจู งใจคือ กระบวนการที่เกิดขึนภายในบุคคลที่กระตุ้นให้ บุคคลไปสู่การกระท้าอย่างมี
เป้าหมาย แรงจูงใจแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ แรงจูงใจทางสรีระ แรงจูงใจทางจิตวิทยาและ
แรงจูงใจใต้ส้านึก(Unconscious) บุคคลจะกระท้าสิ่งต่างๆ หรือไม่อย่างไรขึนอยู่กับแรงจูงใจ
และความเข้มของแรงจูงใจที่เกิดขึน
1) แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายในตัวบุคคล และเป็นแรงขับที่ท้าใหบุคคล
นันแสดงพฤติกรรมโดยไม่หวังรางวัลหรือแรงเสริมภายนอก
ความมีสมรรถภาพ (Competence) ไวท์ ได้อธิบายว่าความมีสมรรถภาพเป็นแรงจูงใจ
ภายใน ซึ่งหมายถึงความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพไวท์ถือ
ว่ามนุษย์เราต้องการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมมาตังแต่วัยทารกและพยายามที่จะปรับปรุงตัว
อยู่เสมอความต้องการมีสมรรถภาพจึงเป็นแรงจูงใจภายใน

ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) ความอยากรู้อยากเห็นเป็นแรงจูงใจภายในที่ท้าให้
เกิดพฤติกรรมที่อยากค้นคว้าส้ารวจสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากเด็กวัย 2-3 ขวบจะมี
พฤติกรรมที่ต้องการจะส้ารวจสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
2) แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายนอกเป็นต้นว่าค้าชมหรือรางวัล
2.4.2 ชนิดของแรงจูงใจ อาจแยกออกเป็นหลายชนิด แต่ที่นิยมแบ่งกันนันมีอยู่ 3 ชนิดใหญ่ๆ
คือ
1)
แรงจูงใจทางด้านร่ างกาย (Physiological Motives) คือ พลังที่ท้าให้คนแสดง
พฤติกรรมในการรักษาสภาพชีวิตให้อยู่รอด อยู่ในภาวะสมดุลมีปกติสุข ไม่ตาย เช่น แรงจูงใจใน
การบ้าบัดความหิว ความกระหาย ความต้องการพักผ่อน การขับถ่าย และแรงจูงใจทางเพศ
เป็นต้น แรงจูงใจทางกายนับว่าเป็นแรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motives) ของคนเราทีเดียว
2) แรงจูงใจในทางสังคม (Social Motive) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้
(Acquired, Learned, Secondary Motive) เช่น ความอยากมีเพื่อน ต้องการมีหน้ามีตา
อยากรวย อยากสุขส้าราญใจ แรงจูงใจทางสังคม เป็นผลมาจากความต้องการทางจิตใจของ
คนเราด้วยพร้อมๆ กัน เพื่อสนองจิตใจให้เบิกบานในการด้าเนินชีวิตร่วมกันในสังคม
3) แรงจูงใจส่วนบุคคล (Personal Motive) ได้แก่ แรงจูงใจที่คนเราอยากท้า
อยากเป็น หรืออยากได้ตามที่ตนเองต้องการเป็นส่วนตัวโดยเฉพาะ เป็นลักษณะพิเศษ
2.4.3 ทฤษฎีแรงจูงใจ (Theory Of Motivation)ทฤษฎีแรงจูงใจที่ส้าคัญมี 4 ทฤษฏี คือ
1) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) ทฤษฎี นี ให้
ความส้าคัญกับประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) ว่ามีผลต่อแรงจูงใจของบุคคลเป็น
อย่ า งมาก ดั ง นั นทุ ก พฤติก รรมของมนุ ษ ย์ถ้ า วิ เ คราะห์ ดู แล้ ว จะเห็ น ว่ า ได้รั บ อิ ท ธิพ ลที่ เ ป็ น
แรงจูงใจมาจากประสบการณ์ใน อดีตเป็นส่วนมาก โดยประสบการณ์ในด้านดีและกลายเป็น
แรงจูงใจทางบวกที่ส่งผลเร้าให้มนุษย์มีความต้อง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนันมากยิ่งขึน
ทฤษฎีนีเน้นความส้าคัญของสิ่งเร้าภายนอก (Extrinsic Motivation)
2) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม(Social Learning View of Motivation) ทฤษฎีนี
เห็นว่าแรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเอกลักษณ์และการ
เลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองชื่นชม หรือคนที่มีชื่อเสียงใน
สังคมจะเป็นแรงจูงใจที่ส้าคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล
3) ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) ทฤษฎีนีเห็นว่าแรงจูงใจใน
การกระท้าพฤติกรรมของมนุษย์นันขึนอยู่กับการรับรู้ (Perceive) สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดย
อาศัยความสามารถทางปัญญาเป็นส้าคัญ มนุษย์จะได้รับแรงผลักดันจากหลาย ๆ ทางในการ
แสดงพฤติกรรม ซึ่งในสภาพเช่นนี มนุษย์จะเกิดสภาพความไม่สมดุล (Disequilibrium) ขึน
เมื่อเกิดสภาพเช่นว่านีมนุษย์จะต้อง อาศัยขบวนการดูดซึม (Assimilation) และการปรับ
(Accomodation) ความแตกต่างของประสบการณ์ที่ได้รับใหม่ให้ ้เข้ากับประสบการณ์เดิมของ
ตนซึ่งการจะท้าได้จะต้องอาศัยสติปัญญาเป็นพืนฐานที่ส้าคัญทฤษฎีนีเน้นเรื่องแรงจูง ใจภายใน
(intrinsic Motivation)

นอกจากนันทฤษฎีนียังให้ความส้าคัญกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และการวางแผน
ทฤษฎีนีให้ความส้าคัญกับระดับของความคาดหวัง (Level of Aspiration) โดยที่เขากล่าวว่า
คนเรามีแนวโน้มที่จะตัง ความคาดหวังของตนเองให้สู งขึน เมื่อเขาท้างานหนึ่งส้ าเร็จ และ
ตรงกัน ข้ามคือจะตังความตาดหวังของตนเองต่้าลง เมื่อเขาท้างานหนึ่งแล้วล้มเหลว
— 4) ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation)
แนวความคิดนีเป็นของ[[มาสโลว์]] (Maslow) ที่ได้อธิบายถึงล้าดับความต้องการของมนุษย์
โดยที่ความต้องการจะเป็น ตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมเพื่อไปสู่ความต้องการนัน ดังนี
ถ้าเข้าใจความต้องการของมนุษย์ก็สามารถ อธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน
2.5 องค์ประกอบของแรงจูงใจ
นักจิตวิทยาปัจจุบันได้ศึกษาและสรุปว่า องค์ประกอบของแรงจูงใจ มี 3 ด้านคือ
2.5.1 องค์ประกอบทางด้านกายภาพ (Biological Factor) ในองค์ประกอบด้านนีจะพิจารณา
ถึงความต้องการทางกายภาพของมนุษย์ เช่น ความต้องการปัจจัย 4 เพื่อจะด้ารงชีวิตอยู่ได้
2.5.2 องค์ประกอบทางด้านการเรียนรู้ (Learned Factor) องค์ประกอบด้านนีเป็นผล
สืบเนื่องต่อจากองค์ประกอบข้อ 1 ทังนีเพราะมนุษย์ทุกคนไม่สามารถได้รับการตอบสนองความ
ต้องการในปริมาณ ชนิด และคุณภาพตามที่ตนเองต้องการ และในหลาย ๆ ครัง สิ่งแวดล้อม
เป็นตัววางเงื่อนไขในการสร้างแรงจูงใจของมนุษย์
2.5.3 องค์ประกอบทางด้านความคิด (Cognitive Factor)
2.6 ประเภทของแรงจูงใจ
นักจิตวิทยาได้แบ่งลักษณะของแรงจูงใจออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี
2.6.1 แรงจูงใจฉับพลัน (Aroused Motive) คือแรงจูงใจที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรม
ออกมาทันทีทันใด แรงจูงใจสะสม (Motivational Disposition หรือ Latent Motive) คือ
แรงจูงใจที่มีอยู่แต่ไม่ได้แสดงออกทันที จะค่อย ๆ เก็บสะสมไว้รอการแสดงออกในเวลา ใดเวลา
หนึ่งต่อ
2.6.2 แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motive) คือแรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าภายในตัว
ของบุคคลผู้นันแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motive) คือแรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้า
ภายนอก
2.6.3 แรงจูงใจปฐมภูมิ (Primary Motive) คือแรงจูงใจอันเนื่องมาจากความต้องการที่เห็น
พืนฐานทางร่างกาย เช่น ความหิว , กระหาย แรงจูงใจทุติยภูมิ (Secondary Motive) คือ
แรงจูงใจที่เป็นผลต่อเนื่องมาจากแรงจูงใจขันปฐมภูมิ
2.7 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บุรินทร์ แสงแก้ว (2553บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้าในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการออม พฤติกรรม และ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงรายซึ่งข้อมูลที่ใช้
ในการศึกษาได้จากการเก็บแบบสอบถามจากพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย

โดยศึกษาปัจจัยด้านรายได้คือรายรับและรายจ่ายพบว่าทังสองปัจจัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การออมมากคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การออม คือรูปแบบการออม การเปลี่ยนเป็นเงินสดง่าย
และน้าไปค้าประกันได้ตามกฎหมาย เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลปานกลาง ส่วนปัจจัยที่ท้าให้เงินออม
มีความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้า แม่ค้ามาก ปัจจัยผลตอบแทนมี
อิทธิพลมากเช่นกัน ปัจจัยด้านท้าเลที่ตังของสถาบันการเงินก็มีอิทธิพลมาก ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมกิจ กรรมมีอิทธิพลต่อพ่อค้า แม่ค้าปานกลาง และปั จจัยด้านอื่นๆเช่นอัตราเงินเฟ้อ
นโยบายของรัฐมีอิทธิพลต่อพ่อค้า แม่ค้าปานกลาง
ประยงค์ คูศิริสิน (2551 บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนใน
เขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าครัวเรือนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จ้านวน
331 ครัวเรือนคิดเป็น ร้อยละ 82.8 ของกลุ่มตัวอย่างมีการออม ส่วนครัวเรือนที่เหลืออีก 69
ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ 17.2 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการออมเนื่องจากการที่มีภาระรายจ่ายมาก
เมื่อศึกษาในส่วนของครัวเรือนที่มีการออม 331 ครัวเรือนพบว่าหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส หัวหน้า
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการค้าขายมีอาชีพรองคือการรับจ้าง อาชีพหลักของคู่สมรส
คือการรับจ้าง จ านวนบุตรที่อยู่ในการดูแล 2 คนรายได้รวมของครัวเรือน 30,001-40,000
บาทต่อเดือนรายจ่ายรวมของครัวเรือน 30,001-40,000 บาทต่อเดือน ภาระรายจ่ายของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เสือผ้า -ของใช้ โดยมีการใช้บัตรเครดิตเพื่อ ช้าระ
ค่าใช้จ่าย ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่มีบัตรเครดิต 2 ใบ และในการใช้บัตรเครดิตแต่ละครังมีการ
คิดถึงภาระหนีสินที่จะตามมาก่อนใช้ โดยมีหนีสินรวมของครัวเรือน 100,001-500,000 บาท
และภาระหนีสินส่วนใหญ่ของครัวเรือนเป็นหนีสินประเภทหนีบัตรเครดิต
รัชนีบูลย์ ลิมปัญญาเลิศ (2553บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรในชุมชน
เทศบาลเมืองลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออมของประชากรอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ อายุ จ้านวนสมาชิกในครอบครัว
ความมัธยัสถ์ การเป็นแบบอย่าง รายได้ต่อเดือน ภาระหนีสิน และทรัพย์สินที่แตกต่างกันไม่มี
ผลต่อพฤติกรรมการออม นอกจากนียังพบว่าระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส เป้ าหมาย
การออม การมี ร ะเบี ย บวิ นั ย และอาชี พ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการออมอย่ า งมี
นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชน ศึกษาปัจจัยทาง
สังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนชุมชนเทศบาลเมือง
ลพบุ รี มีกลุ่มตัวอย่าง 390 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่การ
ทดสอบแบบที เ พื่ อ หาความแตกต่ า งระหว่ า งค่ า เฉลี่ ย ตั ว แปร 2 กลุ่ ม การวิ เ คราะห์ แ บบ
แปรปรวนเพื่อหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปร 3 กลุ่มขึนไป และหาความเชื่อมั่นของ
แบบวัดโดยวิธีของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่น ของแบบสอบถามพฤติกรรมการออมเท่ากับ
0.89
พนม กิติวัง (2550 บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลนคร
เชียงใหม่ พบว่า รูปแบบการออมของครัวเรือนยังให้ความส าคัญกับการออมกับสถาบันการเงิน
ค่อนข้างสูง รองลงมาจะออมในรูปของกรมธรรม์ประกันชีวิต การฝากแชร์ การซือหลักทรัพย์
การซือพันธบัตร และสลากของธนาคาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของครัวเรือนพบว่ามีตัว
แปร 2 ตัวแปรคือ รายได้ของครัวเรือน และอายุของหัวหน้าครัวเรือน ส าหรับแนวโน้มการ

ออมของครัวเรือนในอนาคต พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะออม โดยให้ความส าคัญใน
ด้านความมั่นคง และผลตอบแทน
ไพโรจน์ เงาวิจิตร (2550) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขต
อ้า เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการ
ออมไม่แน่นอน วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้ จ่ายเวลาเจ็บป่วย รูปแบบการออมส่วน
ใหญ่เป็นแบบเงินฝากออมทรัพย์ โดยเลือกการออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์เพราะมีความ
มั่นคง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส ระดับรายได้ และอาชีพ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการ
ออมของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สนธยา นริสศิริกุล (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ก าหนดพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผล
ต่อ การ ออมภาคครั ว เรื อ นไทย ในปี 2517-2533 โดยการออกแบบสอบถาม 560
ครัวเรือน ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมในรูปแบบต่าง ๆ พบว่าปัจจัยที่ก าหนดการออม
ของครัวเรือนอย่างมีนัยส าคัญคือรายได้ต่อหัวจากแรงงาน และอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะ
ได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ถาวรสุทธิ ส้า หรับเหตุผลในการออมในระบบ
สถาบันการเงินขึนอยู่กับความพอใจในบริการต่าง ๆและความเสี่ย งที่อาจจะเกิดขึน ส่วนการ
ออมนอกสถาบั น การเงิน ขึ นอยู่ กับ ผลตอบแทนที่ได้รับ มากกว่า การออมในสถาบั นการเงิ น
ทางด้านวัตถุป ระสงค์ในการออม ส่ ว นใหญ่ต้ องการออมเงิน ไว้ใช้ในยามชรา เพื่อใช้เป็ น
ทุนการศึกษา การรักษาพยาบาลและเพื่อซืออสังหาริมทรัพย์ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการออมของ
ครัวเรือนที่มีนัยส าคัญ คือรายได้ต่อหัวจากแรงงาน อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจาก
สินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ถาวรสุทธิ

บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัย“พัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชน : กรณีท่าน้าสามเสน” เป็นการวิจัย
เชิงปริมาณโดยศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนชุมชนท่าน้าสามเสน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยระเบียบการวิจัยมีดังนี
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 ระยะเวลาท้าการวิจัย และแผนการด้าเนินงานตลอดโครงการวิจัย
3.6 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครังนี ได้แก่ ประชากรที่เป็นทังเพศชายและหญิง
อายุ 20 ปี ขึนไป เนื่องจากเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมการออม
และ“พัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชน : กรณีท่าน้าสามเสน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดย
ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานครจึงท้าการก้าหนดกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายทังสิน 126 คน ดังรายละเอียด
ต่อไปนี
กลุ่มเป้าหมาย

จานวน (คน)

เยาวชนชายที่ประกอบอาชีพ
เยาวชนหญิงที่ประกอบอาชีพ
เยาวชนชายที่ก้าลังศึกษา
เยาวชนหญิงทีก่ ้าลังศึกษา
รวม

30
32
34
30
126
ตารางที่ 3.1 แสดงจ้านวนกลุ่มตัวอย่าง

3.2.1 เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ
3.2.1 ขันตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึน มีขันตอนในการสร้างดังนี
1) ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะท้าการศึกษา โดยศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี ตลอดจนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง“พัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชน :
กรณีท่าน้าสามเสน” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ออมของเยาวชนชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
2) ศึกษาวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดทีเกี่ยวกับการพัฒนาพัฒนาพฤติกรรมการออมของ
เยาวชน : กรณีท่าน้าสามเสนและแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาและสนับสนุน ประชากร
ชุมชนท่าน้าสามเสน เขตกรุงเทพมหานคร
3) ศึกษาถึงขันตอนการด้าเนินงานของพฤติกรรมการออม และหน้าที่ความรับผิดชอบต่อชุมชน
4) สร้างแบบสัมภาษณ์และน้าแบบสัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนือหา (Content Validity) จ้านวน 5 ท่าน
5) ปรับปรุงแบบสอบสัมภาษณ์ตามข้อแนะน้าจากผู้ทรงคุณวุฒิ และน้าไปใช้ในการสัมภาษณ์
กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป
3.2.2 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครังนีผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการสัมภาษณ์
แบบกลุ่ม (Focus Group) โดยมีประเด็นค้าถามหลักส้าคัญในการสัมภาษณ์โดยจะไม่น้าข้อมูล
มาวิเคราะห์ในภาพแบบสถิติ โดยเครื่องมือในการสัมภาษณ์ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการด้าเนิน พัฒนา
พฤติกรรมการออมของเยาวชน : กรณีท่าน้าสามเสนเป็นแบบสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้าง จ้านวน 3
ส่วน ดังนี
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น ลักษณะทั่วไปของประชากรชุมชนท่าน้าสามเสน
ส่วน 2 รูปแบบของการออมของชุมชนท่าน้าสามเสนในเรื่อง จ้านวนเงินที่ออม วิธีการของการ
ออม วัตถุประสงค์ของการออม และ ออมในรูปแบบใดบ้างกับสถานบันการเงิน
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของประชากรชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
3.2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยด้าเนินการโดยชีแจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงจุดมุ่งหมายในการ
วิจัยครังนี และด้าเนินการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Focus Group) และสังเกตปฏิกิริยาการ
สัมภาษณ์ อารมณ์ ตลอดจนความรู้สึกจากน้าเสียงและสีหน้า เพื่อน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิง
ลึกอย่างละเอียด นอกจากนีผู้วิจัยจะขออนุญาตกลุ่มตัวอย่างเพื่อบันทึกเทปการสัมภาษณ์เพื่อ
เก็ บ รายละเอี ย ดในการสั ม ภาษณ์ ใ ห้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด และด้ า เนิ น การจดบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ดิ บ และ
ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลอย่างละเอียด

3.4

การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบการวิเคราะห์เนือหา (content analysis) เพื่อ
ก้าหนดหัวข้อ/กลุ่มหัวข้อแนวคิดส้าคัญ (topic/category) และแบบแผนแนวคิดส้าคัญอันเป็น
ประเด็นของการวิจัย (pattern/themes)
3.5 ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดการวิจัย
งานวิ จั ย นี จะศึ ก ษาพั ฒ นาพฤติ ก รรมการออมของเยาวชน : กรณี ท่ า น้ า สามเสนเขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร และจะด้าเนินการวิจัยให้เสร็จสินภายในระยะเวลา 1 ปี หลังได้รับการอนุมัติให้
ด้าเนินการวิจัย
ปี พ.ศ. 2557
กิจกรรม
ขันตอนการ
เดือน
ด้าเนินงาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค
ศึกษาประเด็นปัญหา
ก้าหนดวิธีการศึกษา
สร้างเครื่องมือ
เก็บรวมรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
เขียนรายงานวิจัย
เผยแพร่ผลงาน
3.6

แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเผยแพร่ผลงานวิจัยโดยการน้าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการ
บรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “ การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน” ในวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

บทที่4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครังนีผู้วิจัยมุ่งที่จะศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนชุมชนท่า
น้าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งท้าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน
126 ตัวอย่าง โดยการแปลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น ลักษณะทั่วไปของประชากรชุมชนท่าน้าสามเสน
ส่วน 2 รูปแบบของการออมของชุมชนท่าน้าสามเสนในเรื่อง จ้านวนเงินที่ออม วิธีการ
ของการออม วัตถุประสงค์ของการออม และ ออมในรูปแบบใดบ้างกับสถานบันการเงิน
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของประชากรชุมชนท่าน้าสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น ลักษณะทั่วไปของประชากรชุมชนท่านาสามเสน
ตารางที่ 4.1 เพศของกลุ่มตัวอย่าง
เพศ
จานวน
ร้อยละ
ชาย
45
64.29
หญิง
81
35.71
รวม
126
100
จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ้านวน
81คน คิดเป็นร้อยละ 64.29 และเพศชาย จ้านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71
ตารางที่ 4.2 อายุ ของกลุ่มตัวอย่าง
อายุ
22-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
41ปีขึนไป
รวม

จานวน
7
51
36
19
13
126

ร้อยละ
5.56
40.48
28.57
15.08
10.32
100

จากตารางที่ 4.2 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ที่ ต อบแบบสอบถามอยู่ ใ นช่ ว ง 26-30 ปี
จ้านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48 และรองลงมาคือช่วงอายุ 31-35ปี จ้านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.57และช่วงอายุ 36-40 ปี จ้านวน19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 อันรองลงมา
41ปีขึนไป จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.32 ดับสุดท้ายคือช่วงอายุ22-25ปี จ้านวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 5.56
ตารางที่ 4.3 สถานภาพ
สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
รวม

จานวน
77
44
5
126

ร้อยละ
61.11
34.92
3.97
100

จากตารางที่ 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพ โสด จ้านวน
77 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11 รองลงมาคือสถานสมรส จ้านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92
และสถานภาพหย่า 5 คนคิดเป็นร้อยละ 3.97
ตารางที่ 4.4 ระดับการศึกษา
ระดับดารศึกษา
ปวช.-ปวส
ปริญญาตรี
ปริญญาโท

จานวน
9
101
16
126

ร้อยละ
7.14
80.16
12.70
100

จากตารางที่ 4.4 กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ที่ ต อบแบบสอบถามจบการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี จ้านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 80.16 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท
จ้านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.70 และจบปวช.ปวส. จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14

ตารางที่ 4.5 อาชีพ

อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับจ้าง
พนักงานบริษัท
เจ้าของธุรกิจ
รวม

จานวน
21
90
75
214
126

ร้อยละ
5.25
22.5
18.75
53.5
100

จากตารางที่ 4.5กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมีเจ้าของธุรกิจ จ้านวน
214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จ้านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5
และอาชีพพนักงานบริ ษัท จ้านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 อันดับสุดท้ายคืออาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25
ตารางที่ 4.6 จานวนบุตรที่อยู่ในความดูแล
จานวนบุตรที่อยู่ในความดูแล
ไม่มีบุตร
จ้านวน 1 คน
จ้านวน 2 คน
จ้านวน 3คน
จ้านวน 4 คน
มากกว่า 5คนขึนไป
รวม

จานวน
5
21
34
35
21
10
126

ร้อยละ
3.96
16.67
26.98
27.78
16.67
7.94
100

จากตารางที่ 4.6กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามมีจ้านวนบุตรอยู่ในความ
ดูแล จ้านวน 3 คน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 ต่อมามีบุตรที่อยู่ในความดูแล จ้านวน 2 คน
34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98 และอันดับต่อมาคือมีบุตรที่อยู่ในความดูแล จ้านวน 1 คน 21
คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมา จ้านวน 4 คน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมากก
ว่า 5คนขึนไป จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 สุดท้ายไม่มีบุตร จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.96

ส่วน 2 รูปแบบของการออมของชุมชนท่านาสามเสนในเรื่อง จานวนเงินที่ออม วิธีการของ
การออม วัตถุประสงค์ของการออม และ ออมในรูปแบบใดบ้างกับสถานบันการเงิน
ตารางที่ 4.7 จานวนที่ออม
จานวนบุตรที่อยู่ในความดูแล
ไม่เกิน 1,000
1,001-5,000
5,001-10,000
10,001-150,00
มากกว่า15,000
รวม

จานวน
2
25
33
35
31
126

ร้อยละ
1.58
19.84
26.20
27.78
24.60
100

จากตารางที่ 4.7กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามจ้านวนบุตรที่อยู่ในความ
ดูแล มีการออม10,001-150,00 จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 รองลงมา 5,00110,000 จ้าวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 รองลงมามากกว่า15,000 จ้านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.60 รองลงมา 1,001-5,000 จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ19.84สุดท้ายไม่เกิน
1,000 จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58
ตารางที่ 4.8 วิธีการออม
วิธีการออม
ออมทุกวัน
ออมทุกเดือน
ออมทุกปี
ออมเมื่อรับรายได้
ออมเมื่อมีเงินเหลือ
แล้วแต่โอกาส
รวม

จานวน
10
26
33
34
15
8
126

ร้อยละ
7.93
20.63
26.20
26.99
11.90
6.35
100

จากตารางที่ 4.8กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามวิธีการออม มีการออมเมื่อ
รับรายได้ จ้านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 26.99 รองลงมา ออมทุกปี จ้านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.20 รองลงมา ออมทุกเดือน จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63 รองลงมาออม
เมื่อมีเงินเหลือ จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ11.90 รองลงมา ออมทุกวัน จ้านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.93 สุดท้ายแล้วแต่โอกาส จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35

ตารางที่ 4.9 วัตถุประสงค์ของการออม
วัตถุประสงค์ของการออม
เพื่อหาผลตอบแทนจากเงินออม
เพื่อเก็บไว้ในยามเจ็บป่วย/ชรา
เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง
เพื่อลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล
รวม

จานวน
10
36
15
12
44
9
126

ร้อยละ
7.93
28.58
11.91
9.52
34.92
7.14
100

จากตารางที่ 4.9 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ของการ
ออม ส่วนใหญ่เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง จ้านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 รองลงมา
เพื่อเก็บไว้ในยามเจ็บป่วย/ชรา จ้านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.58 รองลงมาเพื่อกิจกรรม
ทางศาสนา จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.91 รองลงมาเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน จ้านวน 12
คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 รองลงมา เพื่อหาผลตอบแทนจากเงินออมจ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.93 สุดท้ายออมเพื่อลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14
ตารางที่ 4.10 รูปแบบการออมเงินกับสถาบันการเงิน
รูปแบบการออมเงินกับ
สถาบันการเงิน
เงินฝากประเภทต่าง
ประกันชีวติ
กองทุนประกันสังคม
สลากออมสิน/ธกส.
กองทุนส้ารองเลียงชีพ
รวม

จานวน

ร้อยละ

2
25
33
35
31
126

1.58
19.84
26.20
27.78
24.60
100

จากตารางที่ 4.10 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามรูปแบบการออมเงินกับ
สถาบันการเงินส่วนมากสลากออมสิน/ธกส. จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 รองลงมา
กองทุนประกันสังคมจ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 รองลงมา กองทุนส้ารองเลียงชีพ
จ้านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 รองลงมาประกันชีว ติ จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ
19.84 สุดท้าย เงินฝากประเภทต่าง จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของประชากรชุมชนท่านาสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4.11 ด้านรายได้
ด้านรายได้
เงินเดือนประจ้า
งานพิเศษ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว
รวม

จานวน
61
40
25
126

ร้อยละ
48.41
31.74
19.85
100

จากตารางที่ 4.11จากการศึกษาปัจจัยด้านรายได้ เงินเดือนประจ้านวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.41 รองลงมา งานพิเศษ จ้านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 31.74 และสุดท้าย
ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยบละ 19.85
ตารางที่ 4.12 ด้านผลิตภัณฑ์การออม
ด้านผลิตภัณฑ์การออม
มีให้เลือกหลายรูปแบบ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย
ท้าให้เงินออมมีความปลอดภัย
ไม่ลดมูลค่า
สามารถน้าไปค้าประกันได้ตาม
กฎหมาย
ช่วยลดหย่อนภาษี
รวม

จานวน
21
22
42

ร้อยละ
16.67
17.46
33.33

30

23.81

11
126

8.73
100

จากตารางที่ 4.12จากการศึกษาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การออม ท้าให้เงินออมมีความ
ปลอดภัยไม่ลดมูลค่า จ้านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา สามารถน้าไปค้าประกัน
ได้ตามกฎหมาย จ้ านวน 30 คนคิกเป็นร้อยละ 23.81 รองลงมา เปลี่ ยนเป็นเงินสดได้ง่าย
จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46 รองลงมา มีให้เลือกหลายรูปแบบจ้านวน 21 คนคิดเป็น
ร้อยละ 16.67 และสุดท้ายช่วยลดหย่อนภาษี จ้านวน 11 คน คิดเป็นจ้านวน 8.73
ตารางที่ 4.13 ด้านผลตอบแทนของการออม
ด้านผลตอบแทนของการออม
อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ

จานวน
71

ร้อยละ
56.34

เวลาในการรับผลตอบแทน
รวม

55
126

43.66
100

จากตารางที่ 4.13จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ด้ า นผลตอบแทนของการออม อั ต รา
ผลตอบแทนที่ได้รับ จ้านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 56.34 และเวลาในการรับผลตอบแทน
จ้านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 43.66
ตารางที่ 4.14 ด้านทาเลที่ตังของสถาบันการเงิน
ด้านทาเลที่ตังของสถาบัน
การเงิน
ตังอยู่ในท้าเลที่เดินทางสะดวก
มีอาคารสถานที่สะอาดและ
ทันสมัย
รวม

จานวน

ร้อยละ

99
27

78.58
21.42

126

100

จากตารางที่ 4.14 จากการศึกษาปัจจัยด้านท้าเลที่ตังของสถาบันการเงิน ตังอยู่ใน
ท้าเลที่เดินทางสะดวก จ้านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 78.58 และมีอาคารสถานที่สะอาดและ
ทันสมัย จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 21.42
ตารางที่ 4.15 ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน
ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบัน
จานวน
การเงิน
การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการออม
15
การมีเอกสารอธิบายประโยชน์ของการ
20
ออม
มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมถึงบ้านเชือเชิญให้ออม
21
เงิน
มีของที่ระลึกแจกเมื่อเข้าไปติดต่อเรื่อง
22
การออม
มีการรณรงค์การออมผ่านสื่อ
48
รวม
126

ร้อยละ
11.90
15.87
16.67
17.47
38.09
100

จากตารางที่ 4.15 จากการศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่
มีการรณรงค์การออมผ่านสื่อ จ้านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.09 รองลงมา มีของที่ระลึกแจกเมื่อเข้า
ไปติดต่อเรื่องการออม จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.47 รองลงมา มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมถึงบ้านเชือ

เชิญให้ออมเงิน จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.47 รองลงมา การมีเอกสารอธิบายประโยชน์ของการ
ออม จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87 และสุดท้าย การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการออม จ้านวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ11.90

บทที่5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยครังนี เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนชุมชนท่าน้าสามเสน เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร ในครังนีมีวัตถุประสงค์การวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยทีมีผลต่อจ้านวนการออม
เงินของชุมชนท่าน้าสามเสน รวมถึงทราบจ้านวนเงินออมเฉลี่ยของประชากรชุมชนท่าน้าสาม
เสนในแต่ละเดือนโดยท้าการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่ มตัว อย่าง จ้านวน 126 คน ครังนี
ประกอบด้วย
5.1 ผลสรุปของการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะ
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
5.1 สรุปผลการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้น ลักษณะทั่วไปของประชากรชุมชนท่านาสามเสน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ้านวน 81คน คิดเป็นร้อยละ
64.29 และเพศชาย จ้ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71 โดยมีอายุอยู่ในช่ว ง 26-30 ปี
จ้านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 40.48 และรองลงมาคือช่วงอายุ 31-35ปี จ้านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 28.57และช่วงอายุ 36-40 ปี จ้านวน19 คน คิดเป็นร้อยละ 15.08 อันรองลงมา
41ปีขึนไป จ้านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 10.32 ดับสุดท้ายคือช่วงอายุ22-25ปี จ้านวน 7 คน
คิดเป็ น ร้อยละ 5.56 ส่ว นในการมีส ถานภาพ โสด จ้านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11
รองลงมาคือสถานสมรส จ้านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 และสถานภาพหย่า 5 คนคิด
เป็นร้อยละ 3.97 โดยระดับการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ้านวน 101 คน คิดเป็น
ร้ อยละ 80.16 รองลงมาจบการศึ กษาระดับ ปริญ ญาโท จ้า นวน 16 คน คิด เป็น ร้อ ยละ
12.70 และจบปวช.ปวส. จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้ อยละ 7.14 ส่วนมากมีเจ้าของธุรกิจ จ้านวน
214 คน คิดเป็นร้อยละ 53.5รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง จ้านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.5
และอาชีพพนักงานบริษัท จ้านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75 อันดับสุดท้ายคืออาชีพรับ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ้านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.25 และยังมี จ้านวนบุตรอยู่ในความดูแล
จ้านวน 3 คน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 ต่อมามีบุตรที่อยู่ในความดูแล จ้านวน 2 คน 34
คน คิดเป็นร้อยละ 26.98 และอันดับต่อมาคือมีบุตรที่อยู่ในความดูแล จ้านวน 1 คน 21 คน
คิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมา จ้านวน 4 คน 21 คนคิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมากกว่า 5

คนขึนไป จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.94 สุดท้ายไม่มีบุตร จ้านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
3.96
ส่วน 2 รูปแบบของการออมของชุมชนท่านาสามเสนในเรื่อง จานวนเงินที่ออม วิธีการของ
การออม วัตถุประสงค์ของการออม และ ออมในรูปแบบใดบ้างกับสถานบันการเงิน
กลุ่มตัวอย่างส่ว นใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามจ้านวนบุตรที่อยู่ในความดูแล มีการออม
10,001-150,00 จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78 รองลงมา 5,001-10,000 จ้าวน 33 คน
คิด เป็ น ร้ อ ยละ 26.20 รองลงมามากกว่ า 15,000 จ้ า นวน 31 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 24.60
รองลงมา 1,001-5,000 จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ19.84สุดท้ายไม่เกิน 1,000 จ้านวน 2
คน คิดเป็นร้อยละ 1.58 โดยมีวิธีการออม มีการออมเมื่อรับรายได้ จ้านวน 34 คน คิดเป็นร้อย
ละ 26.99 รองลงมา ออมทุกปี จ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 รองลงมา ออมทุกเดือน
จ้านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63 รองลงมาออมเมื่อมีเงินเหลือ จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ11.90 รองลงมา ออมทุกวัน จ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.93 สุดท้ายแล้วแต่โอกาส
จ้านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35 การก้าหนดวัตถุประสงค์ของการออม ส่วนใหญ่เพื่อเป็น
หลักประกันความมั่นคง จ้านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 34.92 รองลงมา เพื่อเก็บไว้ในยาม
เจ็บป่วย/ชรา จ้านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 28.58 รองลงมาเพื่อกิจกรรมทางศาสนา จ้านวน
15 คน คิดเป็นร้อยละ 11.91 รองลงมาเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน จ้านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ
9.52 รองลงมา เพื่อหาผลตอบแทนจากเงินออมจ้านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 7.93 สุดท้าย
ออมเพื่อลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล จ้านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14โดยมากมีรูปแบบการออม
เงินกับ สถาบัน การเงิน ส่ วนมากสลากออมสิน/ธกส. จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 27.78
รองลงมา กองทุนประกันสังคมจ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 26.20 รองลงมา กองทุนส้ารอง
เลียงชีพจ้านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 รองลงมาประกั นชีวติ จ้านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.84 สุดท้าย เงินฝากประเภทต่าง จ้านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของประชากรชุมชนท่านาสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
ด้านรายได้
การศึก ษาปั จ จั ย ด้า นรายได้ เงิ นเดื อ นประจ้า นวน 61 คน คิ ด เป็น ร้ อ ยละ 48.41
รองลงมา งานพิเศษ จ้านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 31.74 และสุดท้าย ประกอบธุรกิจส่วนตัว
จ้านวน 25 คน คิดเป็นร้อยบละ 19.85

ด้านผลิตภัณฑ์การออม
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การออม ท้าให้เงินออมมีความปลอดภัยไม่ลดมูลค่า จ้านวน 42
คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา สามารถน้าไปค้า ประกันได้ตามกฎหมาย จ้านวน 30 คน
คิกเป็นร้อยละ 23.81 รองลงมา เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.46
รองลงมา มีใ ห้ เลื อ กหลายรู ป แบบจ้ านวน 21 คนคิ ดเป็ นร้ อ ยละ 16.67 และสุ ดท้ า ยช่ ว ย
ลดหย่อนภาษี จ้านวน 11 คน คิดเป็นจ้านวน 8.73
ด้านผลตอบแทนของการออม
ปัจจัยด้านผลตอบแทนของการออม อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ จ้านวน 71 คน คิดเป็น
ร้อยละ 56.34 และเวลาในการรับผลตอบแทน จ้านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 43.66
ด้านทาเลที่ตังของสถาบันการเงิน
ปัจจัยด้านท้าเลที่ตังของสถาบันการเงิน ตังอยู่ในท้าเลที่เดินทางสะดวก จ้านวน 99
คน คิดเป็นร้อยละ 78.58 และมีอาคารสถานที่สะอาดและทันสมัย จ้านวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 21.42
ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน ส่วนใหญ่มีการรณรงค์การออม
ผ่านสื่อ จ้านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 38.09 รองลงมา มีของที่ระลึกแจกเมื่อเข้าไปติดต่อเรื่อง
การออม จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.47 รองลงมา มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมถึงบ้านเชือเชิญ
ให้ออมเงิน จ้านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.47 รองลงมา การมีเอกสารอธิบายประโยชน์ของ
การออม จ้านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 15.87 และสุดท้าย การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการ
ออม จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ11.90
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
ในการวิจัยครังนี ได้ท้าการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับอุปงค์ต่อ
การออมและความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยครังนีให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ของ บุรินทร์ แสงแก้ว (2553บทคัด ย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้าใน
เขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการออม พฤติกรรม
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงรายซึ่งข้อมูล
ที่ใช้ในการศึกษาได้จากการเก็บแบบสอบถามจากพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
เชียงราย โดยศึกษาปัจจัยด้านรายได้คือรายรับและรายจ่ายพบว่าทังสองปัจจัยเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการออมมากคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การออม คือรูปแบบการออม การเปลี่ยนเป็น
เงินสดง่าย และน้าไปค้าประกันได้ตามกฎหมาย เป็นปัจจัยที่ มีอิทธิพลปานกลาง ส่วนปัจจัยที่

ท้าให้เงินออมมีความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้า แม่ค้ามาก ปัจจัย
ผลตอบแทนมีอิทธิพลมากเช่น กัน ปัจจัยด้านท้าเลที่ตังของสถาบันการเงินก็มีอิทธิพลมาก
ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพ่อค้า แม่ค้าปานกลาง และปัจจัยด้านอื่นๆเช่น
อัตราเงินเฟ้อ นโยบายของรัฐ มีอิทธิพลต่อพ่อค้า แม่ค้าปานกลางประยงค์ คูศิริสิน (2551
บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่าครัวเรือนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จ้านวน 331 ครัวเรือนคิดเป็น
ร้อยละ 82.8 ของกลุ่มตัวอย่างมีการออม ส่วนครัวเรือนที่เหลืออีก 69 ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ
17.2 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการออมเนื่องจากการที่มีภาระรายจ่ายมาก เมื่อศึกษาในส่วนของ
ครั ว เรื อนที่ มีการออม 331 ครั ว เรือนพบว่ าหั ว หน้าครั ว เรือนส่ ว นใหญ่เป็ นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 46-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มี
อาชีพหลักคือการค้าขายมีอาชีพรองคือการรับจ้าง อาชีพหลักของคู่สมรสคือการรับจ้าง จ
านวนบุ ตรที่อยู่ ในการดูแล 2 คนรายได้รวมของครัว เรือน 30,001-40,000 บาทต่อเดือ น
รายจ่ายรวมของครัวเรือน 30,001-40,000 บาทต่อเดือน ภาระรายจ่ายของครัวเรือนส่วน
ใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เสือผ้า -ของใช้ โดยมีการใช้บัตรเครดิตเพื่อ ช้าระค่าใช้จ่าย ซึ่ง
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีบัตรเครดิต 2 ใบ และในการใช้บัตรเครดิตแต่ละครังมีการคิดถึงภาระ
หนีสินที่จะตามมาก่อนใช้ โดยมีหนีสินรวมของครัวเรือน 100,001-500,000 บาท และภาระ
หนี สิ น ส่ ว นใหญ่ ของครั ว เรื อ นเป็ น หนี สิ น ประเภทหนี บัต รเครดิต รั ช นีบู ล ย์ ลิ มปัญ ญาเลิ ศ
(2553บทคัดย่ อ) ศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรในชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออมของประชากรอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ อายุ จ้านวนสมาชิกในครอบครัวความมัธยัสถ์ การเป็น
แบบอย่าง รายได้ต่อเดือน ภาระหนีสิน และทรัพย์สินที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออม นอกจากนี ยั ง พบว่ าระดั บ การศึ กษา สถานภาพการสมรส เป้ าหมายการออม การมี
ระเบียบวินัย และอาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออมอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชน ศึกษาปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี มีกลุ่มตัวอย่าง
390 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ได้แก่การทดสอบแบบทีเพื่อหาความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์แบบแปรปรวนเพื่อหาความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปร 3 กลุ่มขึนไป และหาความเชื่อมั่นของแบบวัดโดยวิธีของครอนบาคได้
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการออมเท่ากับ 0.89พนม กิติวัง (2550 บทคัดย่อ)
ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า รูปแบบการ
ออมของครัวเรือนยังให้ความส้าคัญกับการออมกับสถาบันการเงินค่อนข้างสูง รองลงมาจะออม
ในรูปของกรมธรรม์ประกันชีวิต การฝากแชร์ การซือหลักทรัพย์ การซือพันธบัตร และสลาก
ของธนาคาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของครัวเรือนพบว่ามีตัวแปร 2 ตัวแปรคือ รายได้
ของครัวเรือน และอายุของหัวหน้าครัวเรือน ส้าหรับแนวโน้มการออมของครัวเรือนในอนาคต
พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ค าดว่ า จะออม โดยให้ ค วามส้ า คั ญ ในด้ า นความมั่ น คง และ
ผลตอบแทน ไพโรจน์ เงาวิจิ ตร (2550) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ผ ลต่อพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างมี
ความถี่ในการออมไม่แน่นอน วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ ายเวลาเจ็บป่วย รูปแบบ

การออมส่วนใหญ่เป็นแบบเงินฝากออมทรัพย์ โดยเลือกการออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์
เพราะมีค วามมั่น คง ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติก รรมการออม ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพสมรส ระดับรายได้ และอาชีพ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่สนธยา นริสศิริ
กุล (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่ก้า หนดพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการ ออมภาค
ครัวเรือนไทย ในปี 2517-2533 โดยการออกแบบสอบถาม 560 ครัวเรือน ผลการศึกษา
พฤติก รรมการออมในรู ป แบบต่ า งๆ พบว่า ปัจจั ยที่ก้า หนดการออมของครัว เรื อนอย่างมี
นัยส้าคัญคือรายได้ต่อหัวจากแรงงาน และอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์
ทางการเงินและสินทรัพย์ถาวรสุทธิ ส้าหรับเหตุผลในการออมในระบบสถาบันการเงินขึนอยู่กับ
ความพอใจในบริการต่าง ๆและความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ดขึน ส่วนการออมนอกสถาบันการเงิน
ขึนอยู่กับผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่าการออมในสถาบันการเงินทางด้านวัตถุประสงค์ในการ
ออม ส่วนใหญ่ต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามชรา เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา การรักษาพยาบาล
และเพื่อซืออสังหาริมทรัพย์ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัว เรือนที่มีนัยส้าคัญ คือรายได้
ต่อหัวจากแรงงาน อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์
ถาวรสุทธิ
5.3ข้อเสนอแนะ
1.การเสริมรายได้ที่มั่งคงให้ประชาชน ตลอดจนปลูกฝังให้ทังเยาวชนและผู้ใหญ่มีความ
รักและมีวินัยในการออม การประหยัดมากขึน
2.ให้ มี ก ารส่ ง เสริ ม โครงการออมระดั บ ชุ ม ชนและควรมี เ จ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละ
ค้าปรึกษาแก่คนในชุมชน
3.ควรมีการขยายสาขาของสถาบันการเงินให้ทั่วถึงเพื่ออ้านวยความสะดวกในการใช้
บริการธุรกรรมการเงินต่างๆ
4.หน่ ว ยงานรั ฐ บาลควรร่ วมกบัห น่ว ยงานภาคเอกชนในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ห รือ
รูปแบบการออมใหม่ๆเพื่อให้มีความเหมาะสมและน่าดึงดูดใจต่อผู้ต้องการออมเงิน
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป
การวิ จั ย ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การออมของเยาวชนชุ ม ชนท่ า น้ า สามเสน เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร ครังนี เนื่องจากเป็นการวิจัยกลุ่มตัวอย่างของชุมชนท่าน้าสามเสนเพียง
บางส่วนเท่านันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ของข้อบกพร่องที่เกิดขึนและข้อจ้ากัดต่างๆ ดังนันผู้ที่น้าข้อมูล
การศึกษาวิจัยจะน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆควรค้านึงถึงข้อจ้ากัดด้วยเป็นต้น
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของประชากรชุมชนท่านาสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
คาชีแจง
แบบสอบถามชุดนีเป็นเอกสารเพื่อใช้ศึกษาถึงแบบแผนการออมของชุมชนท่าน้าสามเสน เขต
ดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยค้าตอบที่ได้มาจะถูกน้าไปใช้ในเชิงวิชาการเท่านัน จึงใคร่ขอความร่วมมือ
จ่ากท่านในการตอบแบบสอบถามโดยให้ข้อมูลตามความเป็นจริงและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้กรุณา
ให้ขอ้ มูลมา ณโอกาสนี
โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน ( ) หน้าค้าตอบที่ท่านเลือก หรือเติมข้อความในช่องว่างที่เว้นไว้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. เพศ
( ) ชาย

( ) หญิง

( ) 22-25 ปี
( ) 31-35 ปี
( ) 41ปีขึนไป

( ) 26-30ปี
( ) 36-40ปี

2.อายุ

3.สถานภาพ
( ) โสด
( ) สมรส
( ) หย่า
4.ระดับการศึกษา
( ) ปวช.ปวส
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท

5.อาชีพ

( ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
( ) พนักงานบริษัท
6.จ้านวนบุตรที่อยู่ในความดูแล
( ) ไม่มีบุตร
( ) จ้านวน2 คน
( ) จ้านวน4 คน

( ) รับจ้าง
( ) เจ้าของธุรกิจ
( ) จ้านวน 1 คน
( ) จ้านวน 3 คน
( ) มากกว่า5 คนขึนไป

ส่วนที่2 รปแบบการออมของการชุมชนท่านาสามเสน
7.จ้านวนที่ออมท่านออม (บาท/เดือน)
( ) ไม่เกิน 1,000
( ) 5,001-10,000
( ) มากกว่า 15,000

( ) 1,001-5000
( ) 10,001-150,00

8.วิธีการออมของท่าน
( ) ออมทุกวัน
( ) ออมเมื่อรับรายได้
( ) แล้วแต่โอกาส

( ) ออมทุกเดือน
( ) ออมเมื่อเงินเหลือ

9.วัตถุประสงค์ของการออม (ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
( ) เพื่อหาผลตอบแทนจากเงินออม
( ) เพื่อเก็บไว้ในยามเจ็บป่วย/ชรา
( ) เพื่อกิจกรรมทางศาสนา
( ) เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน
( ) เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคง
( ) เพื่อลดหย่อนภาษีส่วนบุคคล
10.ท่านออมในรูปแบบใดบ้างกับสถาบันเงินออม(ตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
( ) เงินฝากประเภทต่าง
( ) ประกันชีวติ
( ) กองทุนประกันสังคม
( ) สลากออมสิน/ธกส.
( ) กองทุนส้ารองเลียงชีพ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของประชากรชุมชนท่านาสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
11.รายได้รวม (บาท/เดือน)
( ) เงินเดือนประจ้า

( ) งานพิเศษ
( ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว
12.ด้านผลิตภัณฑ์การออม
( ) มีให้เลือกหลายรูปแบบ
( ) ท้าให้เงินออมมีความปลอดภัยไม่ลดมูลค่า
มูลค่า
( ) สามารถน้าไปค้าประกันได้ตามกฎหมาย

( ) เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย
( ) ท้าให้ เงินออมมีความปลอดภัยไม่ล ด
( ) ช่วยลดหย่อนภาษี

13.ด้านผลตอบแทนของการออม
( ) อัตราผลตอบแทนที่ไดรับ

( ) เวลาในการรับผลตอบแทน

14.ด้านท้าเลที่ตังของสถาบันการเงิน
( ) ตังอยู่ในท้าเลที่เดินทางสะดวก

( ) มีอาคารสถานที่สะอาดและทันสมัย

15.ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถานบัน
( ) การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการออม
( ) การมีเอกสารอธิบายประโยชน์ของการ
ออม
( ) มีเจ้าหน้าที่มาเยี่ยมถึงบ้านเชือเชิญให้ออมเงิน ( ) ท้าให้ เงินออมมีความปลอดภัยไม่ล ด
มูลค่า
( ) มีของที่ระลึกแจกเมื่อเข้าไปติดต่อเรื่องการออม ( ) มีการรณรงค์การออมผ่านสื่อ

ภาคผนวก ข
ประวัติผู้วิจัย

ประวัติผู้วิจัย
1. ชื่อ - สกุล (ภาษาไทย) นางบุณยาพร ภู่ทอง
ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Mrs. Bunyaporn Phoothong
2. เลขที่บัตรประจ้าตัวประชาชน 3 1014 01534 655
3. ต้าแหน่งปัจจุบัน
อาจารย์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
4. หน่วยงานและสถานที่ติดต่อได้สะดวก
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
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โทรศัพท์ 0944-944-514
5. ประวัติการศึกษา
ชื่อปริญญา
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เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
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