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บทคัดย่อ
การวิจั ย นี้ มี วัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการออม ศึก ษาปั จจัย ที่ มีผ ลต่ อพฤติก รรม
การออมและศึ กษาปั จ จั ย ที่ มี ความสั มพั น ธ์กับ พฤติกรรมการออมของนั ก ศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
ในจังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง จำนวน 384 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่
ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร์ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในจังหวัดตรังส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีเงินออม ส่วนใหญ่มีจำนวนเงินออมรวมไม่เกิน 5,000 บาท
พฤติ ก รรมการออม คื อ มี ก ารออมเงิ น บางเดื อ น ผู้ ที่ มี อิ ท ธิพ ลต่ อ การออมมากที่ สุ ด คื อ ตนเอง
ส่ วนใหญ่ มี รูป แบบการออมคือ การออมในรูปเงิน สดไว้กับ ตนเอง และวัตถุป ระสงค์ของการออม
คือ เพื่อใช้จ่ ายในยามฉุกเฉิน ปั จจั ยที่มีผลต่อการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในเขตพื้นที่
จั งหวัดตรังในระดับ มาก คือ รายได้ ในปัจจุบั น และรายจ่ายในปั จจุบั นปั จจัยที่ มีความสั มพั น ธ์กั บ
พฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง คือ ปัจจัยรายได้ต่อเดือน
มีความสัมพันธ์กับ จำนวนเงินออมรวมของนักศึกษาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.00 และรายจ่าย
ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับจำนวนเงินออมรวมของนักศึกษาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
คำสำคัญ: พฤติกรรมการออม, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, จังหวัดตรัง
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Abstract
The objectives of this study were to examine saving behaviors, factors
influencing the saving behaviors and factors that had a relationship with the saving
behavior of undergraduate students in Trang Province. The samples consisted of 384
undergraduate students in Trang Province. The instrument used for data collection
was a questionnaire. The statistics used in data analysis consisted of frequency,
percentage, mean, standard deviation and Chi-square. The results showed that most
undergraduate students in Trang Province had savings, and their amount of savings
were less than 5,000 Baht. They saved money in some months. The factors that
influenced the students’ behavior the most was themselves. They normally kept
money with themselves and their purpose of saving money was to be able to use
such money in an emergency case. Factors that affected the students’ saving the
most were their current income and expenses. The students’ monthly income had a
relationship with the amount of their savings with a 0.00 level of statistical
significance whereas their monthly expenses had a relationship with the amount of
their savings with a .05 level of statistical significance.
Keywords: Saving Behavior, Undergraduate Students, Trang Province
บทนำ
การออมเป็ น ตั ว แปรที่ ส ำคั ญ ของการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เนื่ อ งจากเงิน ออมเป็ น แหล่ งที่ ม า
ของเงินลงทุนภายในประเทศซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หากประเทศใด
มีเงิน ออมภายในประเทศอย่ างเพี ย งพอต่ อการลงทุ น ในประเทศแล้ ว ประเทศนั้ น ย่ อมไม่ มีค วาม
จำเป็นต้องพึ่งพาทุนจากภายนอกประเทศ อันจะส่งผลดีต่อการมีเสถียรภาพภายในประเทศได้อย่างดียิ่ง
ในปัจจุบันภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อการออมเงินของภาคประชาชนอย่างยิ่ง ซึ่งเห็นได้จาก
นโยบายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดมาตรการสนับสนุนการออมในแผนยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
ระบบการเงิน ภาคประชาชน พ.ศ. 2560-2564 หรือการผลั กดันพระราชบัญ ญัติกองทุนการออม
แห่ งชาติ (กอช.) ซึ่ งเริ่ ม ดำเนิ น การในปี 2558 ทั้ งนี้ การให้ ความสำคั ญ กับ การออมของประเทศ
อย่างจริงจังจึงเป็น เรื่ องที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ ซึ่งทำได้โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและ
สร้างค่านิยมการสร้างจิตสำนึกในการออมเพื่อประโยชน์ในอนาคต การสร้างกลไกลการออมในระดับ
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ชุมชน ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีความหลากหลายในผลิตภัณฑ์การออม โดยเน้นการออมเป็นประจำ
สม่ำเสมอติดต่อกันนาน ๆ รวมถึงการสร้างเครื่องมือการออมเพื่อวัยชรา
เมื่อพิจ ารณาข้อมูล การออมของประเทศไทยในปี 2560 พบว่า ปริมาณการออมเบื้องต้น
ของประเทศอยู่ที่ 5.4 ล้านล้านบาท ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 12.9 และคิดเป็นร้อยละ 34.8 ของ GDP
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มีการออมอยู่ที่ร้อยละ 32.8 โดยมีการออมรูปแบบต่าง ๆ เช่น เงินฝาก สลาก
พันธบัตร ประกันชีวิต เป็นต้นสำหรับการออมภาคครัวเรือนนั้น มีทิศทางปรับเพิ่มขึ้นตามการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยปี 2559 มีการออมสุ ท ธิอยู่ ที่ 805,664 ล้ านบาท เมื่อคิด เฉลี่ ยต่อ คนต่ อเดือ น
คือ 995 บาทต่อเดือน หรือ 11,944 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 18.9 จากข้อมูลพบว่า
สั ดส่ ว นการออมสุ ท ธิเฉลี่ ย ต่อคนเมื่อ เทียบกับ รายได้ อยู่ที่ร้อยละ 10.2 เพิ่ ม ขึ้นสู งสุ ดในรอบ 5 ปี
ทั้ งนี้ จากการสำรวจข้ อมู ล ของสำนั ก งานสถิ ติ แ ห่ งชาติ โดยการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ระหว่างเดื อ น
กรกฎาคม-กัน ยายน 2561 พบว่า จากครัวเรือนทั่วประเทศประมาณ 21.6 ล้านครัว เรือน พบว่า
มีครัวเรือนที่มีการออมเงิน 15.7 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 72.9 และอีก 5.8 ล้านครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 27.1 ไม่มีเงินออม เมื่อพิจารณาวิธีการจัดสรรเงินออมของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนจะนำเงิน
ที่ ได้ ไปใช้ จ่ า ยก่ อ น เมื่ อ เหลื อ จากการใช้ จ่ ายแล้ ว จึ งจะเก็ บ ออม คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 38.9 ในขณะที่
ครัวเรือนที่แบ่งส่วนของเงินออมไว้ก่อนที่จะนำเงินไปใช้จ่ายคิดเป็นร้อยละ 22.6 เท่านั้น ซึ่งจะเห็นได้
ว่ากลุ่มที่มีการวางแผนเก็บออมอย่างจริงจังยังมีจำนวนน้อย
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการออมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เนื่องจากการออมเป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศทั้งด้านการลงทุน การผลิต และ
การจ้างงานของประเทศ การออมจึงเป็นเรื่องของทุกวัยที่ต้องให้ความสำคัญและลงมือปฏิบัติ ไม่ว่า
จะเป็นวัยเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน และวัยสูงอายุ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรม
การออมและปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ พฤติ ก รรมการออมของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ในจั งหวั ด ตรั ง
ซึ่งบุ คคลกลุ่ มนี้ จะเข้าสู่วัยทำงานและเป็นกำลังหลักต่อการออมของสังคมและประเทศชาติ ต่อไป
ในอนาคต ทั้งนี้ ผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ บริหารที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการกำหนด
แนวทางส่งเสริมการออมต่อกลุ่มคนในวัยเรียนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง
3. เพื่อศึกษาความสั มพั น ธ์ ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลกับ พฤติกรรมการออมของนั กศึกษา
ระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตประชากร
ประชากรในการศึ กษาครั้งนี้ คือ นั กศึก ษาที่ กำลั งศึ กษาในระดั บปริญ ญาตรีในเขตพื้ น ที่
จังหวัด ตรัง เนื่ องจากประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ท ราบจำนวนที่แน่น อน ดังนั้น ขนาดตัวอย่าง
คํานวณจากสูตรไม่ทราบจำนวนประชากรของโคชราน (Cochran)โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 (อ้างถึงใน กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549) จะได้ขนาดตัวอย่างจำนวน 384 คน
ขอบเขตพื้นที่
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เก็ บ ข้ อ มู ล จากนั ก ศึ ก ษาที่ ก ำลั งศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี ในสถาบั น
อุดมศึกษาที่ตั้งในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
ขอบเขตเวลา
การศึกษาในครั้งนี้เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
ทบทวนวรรณกรรม
ความหมายของการออม
เงิน ออม หมายถึง รายได้ ที่ได้ เก็บออมไว้ โดยมิได้นำไปใช้จ่ายในรอบระยะเวลาเดียวกัน
(ประพันธ์ เศวตนันทน์ และไพศาล เล็กอุทัย, 2544)
การออม คือ รายได้ส่วนบุคคลสุทธิ ส่วนที่เหลือภายหลังจากที่หักรายจ่ายเพื่อการบริโภค
ออกไปแล้ว (เอกฉัตร สิริสรรคานันต์, 2547)
เงินออม หมายถึง ส่วนหนึ่งของรายได้ปัจจุบันที่ไม่ได้ใช้จ่ายไปเพื่อการบริโภค หากแต่เก็บไว้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้จ่ายต่าง ๆ ในอนาคต (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2556)
รูปแบบการออม
กองบั ญชีรายได้ป ระชาชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
ได้จัดรูปแบบการออมเป็นหลายประเภท ดังนี้
1) การออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวร เป็นการออมโดยการนำรายได้ที่เหลือจากการบริโภคใช้
จ่ายไปซื้อทรัพย์สินถาวร ซึ่งเป็นทรัพย์ สินที่มีสภาพคล่องน้อยมาก แต่ก็สามารถหาผลตอบแทนได้
เช่น การถือครองที่ดิน วัตถุประสงค์ของการออมในรูปแบบทรัพย์สินถาวร คือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง
และให้มีความมั่นคงในอนาคต
2) การออมในรูป แบบทรัพย์สิน ทางการเงิน ซึ่งสามารถจำแนกเป็น 2 แบบ คือ การออม
ในรูปแบบทรัพย์สินทางการเงินในระบบ หมายถึง การออมโดยการถือทรัพย์สินทางการเงินที่สร้างขึ้น
โดยมีกฎหมายคุ้มครอง ซึ่งทำได้หลายวิธี เช่น การซื้อหลักทรัพย์ทางการเงิน การให้กู้ยืมอย่างถูกต้อง
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ตามกฎหมาย การซื้อกรมธรรม์ ประกันชีวิต กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การซื้อหุ้นสหกรณ์ เป็นต้น และ
การออมในรู ป แบบทรั พ ย์ สิ น ทางการเงิ น นอกระบบ หมายถึ ง การออมโดยการถื อ ทรั พ ย์ สิ น
ทางการเงินที่ไม่อยู่ในขอบเขตที่กฎหมายคุ้มครอง การออมในรูปแบบนี้ได้แก่ การเล่นแชร์ การให้กู้ยืม
โดยไม่มีเอกสารสัญญา เป็นต้น
3) การออมในสถาบั น การเงิน เป็ น สถาบั น การเงิน ที่ จั ด ตั้ งขึ้ น ภายใต้ ระเบี ย บข้ อ บั งคั บ
ของกฎหมาย และดำเนิ น การภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ เกี่ ยวกั บ การออม เช่ น การออมในธนาคาร
พาณิ ช ย์ ธ นาคารของรั ฐ บาลที่ จั ด ตั้ ง โดยกฎหมายพิ เ ศษ บริ ษั ท เงิ น ทุ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์
กองทุนบำเหน็จบำนาญ เป็นต้น
ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
เอกฉัตร สิ ริส รรคานั น ต์ (2547) กล่ าวว่า โดยทั่ว ไปปัจจัยที่ มีอิทธิพ ลต่อการบริโภคและ
การออมมีอยู่หลายปัจจัย แต่ปัจจัยสำคัญ ๆ และมีอิทธิพลค่อนข้างสูงต่อการบริโภคและการออม
ได้แก่
1) รายได้ในปั จจุ บั น หมายถึง รายได้ส่ วนบุคคลสุ ทธิ ซึ่งเป็นรายได้ที่บุคคลหรือครัวเรือน
สามารถนำไปใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการ หรือนำไปเก็บออมได้อย่างแท้จริง รายได้ในปัจจุบัน
ถือว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการบริโภคหรือเก็บออมของครัวเรือน เมื่อเทียบกับปัจจัยอื่น ๆ
เนื่ องจากครัวเรื อนจะมีความสามารถในการบริโภคหรือเก็บออมมากน้ อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับ
รายได้ที่ครัวเรือนได้รับจากการขายปัจจัยการผลิตของตนเป็นหลักนั่นเอง
2) รายได้ในอนาคตที่คาดคะเนไว้ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจบริโภคและออม
ของครัวเรือนในทิศทางที่แตกต่างกัน ถ้าครัวเรือนคาดคะเนว่ารายได้ในอนาคตของตนจะเพิ่มขึ้น
ครั ว เรื อ นจะบริ โภคมากขึ้ น ในปั จ จุ บั น และลดการออมลง แต่ ห ากครัว เรือ นคาดคะเนว่าราย ได้
ในอนาคตขิงตนเองจะลดลง ครัวเรือนจะลดการบริโภคในปัจจุบันลง และเพิ่มการออมมากขึ้น
3) ความมั่งคั่งซึ่งแสดงถึง มูลค่าสุทธิระหว่างสินทรัพย์ที่มีอยู่ในรูปของสินทรัพย์ทางการเงิน
และสินค้าที่จับต้องได้ เช่น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น กับหนี้สินทั้งหมดของครัวเรื อน ณ จุดใดจุดหนึ่ง
ของเวลา โดยการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งจะทำให้การบริโภคในปัจจุบันเพิ่มขึ้น แต่จะทำให้การออม
ลดลง ในทางตรงข้าม การลดลงของความมั่งคั่ง จะทำให้การบริโภคในปัจจุบันลดลง แต่จะทำให้
การออมเพิ่มขึ้น
4) อั ต ราดอกเบี้ ย คื อ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริง โดยอั ต ราดอกเบี้ ย ที่ แ ท้ จ ริงมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
การบริโภคและการออมในลักษณะที่สวนทางกัน กล่าวคือ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงสูงขึ้น
ต้นทุนในการกู้ยืมเพื่อการบริโภคของครัวเรือนย่อสู งขึ้น ทำให้ ความต้องการบริโภคของครัวเรือน
ลดลง แต่ในขณะเดีย วกัน ถ้าอัตราดอกเบี้ ยที่แท้ จริง ที่สู งขึ้น สะท้อนผลตอบแทนที่จะได้ รับจาก

116 วารสารบัณฑิตศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การออมเพิ่มขึ้น ทำให้ครัวเรือนมีแรงจูงใจที่จะเพิ่มการออมให้มากขึ้น ในทางตรงข้าม หากอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลง การบริโภคของครัวเรือนย่อมเพิ่มขึ้น ในขณะที่การออมลดลง
5) อัตราภาษีโดยที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีผลกระทบทางอ้อมต่อการบริโภคและการออม
ผ่านรายได้ปัจจุบัน เนื่องจาก หากรัฐบาลมีการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสุงขึ้น ย่อมทำให้รายได้
ในปัจจุบันหรือรายได้ส่วนบุคคลสุทธิลดลง จะส่งผลต่อการบริโภคและการออมของครัวเรือนให้ลดลง
ตามไปด้วย ในทางตรงข้าม หากรัฐบาลมีการลดการเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ย่อมทำให้รายได้
ในปั จ จุ บั น หรื อรายได้ ส่ ว นบุ คคลสุ ท ธิเพิ่ ม ขึ้น จะส่ งผลต่ อการบริโภคและการออมของครัว เรือ น
ให้เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
6) ค่านิยมทางสังคม ถือเป็นอีกปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริโภคและการออมของครัวเรื อน
ค่านิยมเกิดจากแรงกดดันทางสังคม โดยหากสังคมให้ความสำคัญ กับการประหยัด สังคมดังกล่า ว
จะให้ ความสำคัญกับ การออมมากกว่าการบริโภค ขณะที่สั งคมใดให้ ความสำคัญ กับวัตถุเป็นหลั ก
สังคมดังกล่าวย่อมให้ความสำคัญกับการบริโภคมากกว่าการออม
วั น รั ก ษ์ มิ่ ง มณี น าคิ น (2556) กล่ า วว่ า จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ รายจ่ า ย
เพื่อการบริโภคและการออม พบว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคและการออม มีดังนี้
1) รายได้ที่ใช้จ่ายได้ซึ่งหมายถึง รายได้ที่ได้รับที่หักด้วยภาษีเงินได้ส่วนบุคคลแล้ว เป็นรายได้
ที่สามารถนำมาใช้จ่ายในการบริโภคและเก็บออมได้จริง ๆ ถ้ารายได้ที่ใช้จายได้เพิ่มขึ้น การบริโภค
และการออมจะเพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด้ ว ย ในทางตรงข้าม ถ้ ารายได้ ที่ ใช้ จ ายได้ ล ดลง การบริ โภคและ
การออมจะลดลงตามไปด้วย
2) สิ น ทรั พ ย์ ข องผู้ บ ริ โ ภคสิ น ทรั พ ย์ ที่ ค รั ว เรื อ นถื อ ครองอยู่ มี ส ภาพคล่ อ งไม่ เ ท่ า กั น
โดยพิ จ ารณาจากความยากง่า ยและอั ต ราความเสี่ ย งด้ านมู ล ค่ า ในการเปลี่ ย นแปลงเป็ น เงิน สด
ถ้าผู้บริโภคถือสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงไว้มาก ผู้ บริโภคจะรู้สึกว่าตนมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง
สามารถใช้จ่ ายเพื่ อการบริ โภคได้มาก ส่ วนกรณี ที่ผู้ บริโภคถือ สิ นทรัพย์ ที่มี ส ภาพคล่ องต่ำไว้มาก
ผู้บริโภคจะไม่แน่ใจว่าจะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตามเวลาที่ต้องการและได้มูลค่าตามที่ต้องการ
มากน้อยเพียงใด จึงมีการชะลอการบริโภค
3) สิ น ค้ าคงทนที่ ผู้ บ ริ โภคมี อ ยู่ โดยที่ สิ น ค้ า คงทน เช่ น รถยนต์ โทรทั ศ น์ ตู้ เย็ น เป็ น ต้ น
หากช่วงเวลาใดผู้บริโภคครอบครองสินค้าคงทนไว้มากและยังมีสภาพใช้งานได้ รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้า
เหล่านี้จะอยู่ในระดับต่ำ
4) การคาดการณ์ของผู้บริโภคการคาดการณ์ของผู้บริโภคจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น
การคาดการณ์ เกี่ย วกับ รายได้ในอนาคต การคาดการณ์ เกี่ยวกับราคาสิ น ค้า เป็น ต้น ถ้าผู้ บริโภค
คาดการณ์ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต ผู้บริโภคจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในปัจจุบันและลดการออมลง
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5) สิน เชื่อเพื่อการบริโภคและอัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่ระบบการให้ สินเชื่อเพื่อการบริโภค
ในรูปของการจ่ายเงินดาวน์ต่ำและดอกเบี้ยต่ำ จะจูงใจให้การบริโภคสูงกว่าในกรณีที่ไม่มีระบบการให้
สินเชื่อ
6) ค่านิยมทางสังคมหากสังคมมีค่านิยมให้ความสำคัญยิ่งต่อวัตถุ จะทำให้ผู้ บริโภคบางกลุ่ม
มุ่งการใช้จ่ายในสินค้าและบริการที่ฟุ่มเฟือยและมีราคาสูง ทำให้สังคมนั้นมีการบริโภคอยู่ในระดับสูง
และการออมอยู่ในระดับต่ำ
7) อั ต ราการเพิ่ ม ของประชากรและโครงสร้ า งอายุ ข องประชากร ถ้ า อั ต ราการเพิ่ ม
ของประชากรอยู่ในระดับ สูง รายจ่ายเพื่อการบริโภคจะเพิ่มในอัตราสูง นอกจากนี้โครงสร้างอายุ
ประชากรก็มีอิทธิพ ลต่อรายจ่ ายเพื่อการบริโภคและการออม โดยทั่วไปหากจำนวนประชากรวัย
ทำงานเทียบกับประชากรทั้งหมดมีสัดส่วนต่ำ การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคจะมีมาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาของจุฑาธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555) พบว่า ทั้งพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการ
ไม่ มี ก ารวางแผนการออม คื อ ไม่ มี ก ารกำหนดการออมไว้แ น่ น อนในแต่ ล ะเดื อ น แต่ จ ะออมเงิน
ตามที่เหลือ มีจำนวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน 1,000-5,000 บาท มีวัตถุประสงค์การออม คือ เก็บไว้
ใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน รูปแบบการออมส่วนใหญ่ คือ การออมประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสถาบัน
การเงิน และมีแนวโน้มการออมในอนาคตเพิ่มขึ้น และปัจจัยที่กำหนดการออมลำดับแรก คือ รายได้
ของตนเอง
การศึ ก ษาของเนษพร นาคสี เหลื อ ง (2557) ที่ พ บว่ า พนั ก งานธนาคารกรุ งเทพ จำกั ด
(มหาชน) มีค วามถี่ในการออมต่อปี คื อ 4 ครั้งขึ้ นไป มี การออมเฉลี่ ยเดื อนละ 5,000 บาทขึ้น ไป
มีระยะเวลาในการออม 1- 6 ปี รูป แบบการออม คือ เงินฝากประจำและการออมประเภทอื่น ๆ
ในสถาบั น การเงิ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การออมมากที่ สุ ด คื อ ทั ศ นคติ ใ นการออม รองลงมาคื อ
อัตราดอกเบี้ยการยอมรับความเสี่ยง และปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ตามลำดับ
การศึกษาของวิไลลั กษณ์ เสรีตระกูล (2557) ที่พบว่า นักศึกษาระดับปริญ ญาตรี ในเขต
กรุงเทพมหานครร้อยละ 73 มีการออมเงิน และเก็บออมด้วยวิธีการฝากธนาคาร โดยจะออมประมาณ
ร้อยละ 10-25 ของรายได้ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในทางบวก คือ ทัศนคติที่ ดีต่อการออม ในขณะที่
ปัจจัยที่มีผลทางลบต่อการออม คือ ทัศนคติชอบการใช้จ่ายและทัศนคติไม่สนใจเงินทอง ส่วนเพศ
ระดับการศึกษาของบิดา ฐานะทางการเงินของครอบครัว และเงินที่ได้รับจากผู้ปกครองไม่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมของนักศึกษา
การศึกษาของวันดี หิรัญสถาพร และคณะ (2558) พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ เป็นผู้มีเงินออมคิดเป็นร้อยละ 37.8 นักศึกษาที่มีการออม
มี จ ำนวนเงิ น ออมน้ อ ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการออม คื อ การสะสมเงิ น เพื่ อ ซื้ อ สิ่ ง ของที่ ต้ อ งการ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของนักศึกษา คือ เพศ รายได้ รายได้พิเศษต่อเดือน และการมีบุคคลตัวอย่าง
ในการออม
การศึกษาของมุกดา โควกุล (2558) ที่พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่ ว นใหญ่ มี รู ป แบบการออม คื อ เงิน ฝากกับ ธนาคาร ทั้ งการฝากออมทรัพ ย์ แ ละการฝากประจำ
ส่วนใหญ่ ไม่ได้กำหนดเงินออมที่แน่นอน ออมที่เงินเหลือ จำนวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน คือ มากกว่า
5,000 บาท เหตุผลหลักในการออม คือ เพื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน มีระยะเวลาการออมเงิน คือ 1-5 ปี
ส่วนใหญ่ผู้มีส่วนในการตัดสินใจออม คือ ตนเอง
การศึกษาของดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558) พบว่า ข้าราชการกองทัพอากาศส่วนใหญ่ออม
เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือเพื่อซื้อสิ่งของที่ต้องการ ส่วนใหญ่จัดสรรเงินออมด้วยตนเอง มีการออม
เป็นประจำทุกเดือน และตัดสินใจการออมด้วยตนเอง มีรูปแบบการออม คือ การออมในรูปแบบเงิน
ฝากที่ ส ถาบั น การเงิ น มากที่ สุ ด รองลงมา คื อ เก็ บ สะสมเป็ น เงิ น สด ซื้ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แ ละ
อสังหาริมทรัพย์ ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณการออมในระดับมาก คือ ปริมาณ
รายจ่ า ยและปริ ม าณรายได้ ชี วิ ต ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ปริ ม าณการออมในระดั บ ปานกลาง คื อ
อัตราผลตอบแทนดอกเบี้ย ความปลอดภัยในการออม
การศึกษาของกษิด์เดช เจริ ญวงศ์ และคณะ (2559) พบว่า นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่มีเงินออมเฉลี่ ยต่อเดือน
ที่ค่อนข้างต่ำ สาเหตุเนื่ องจากรายรับ และรายจ่ายมีจำนวนใกล้ เคี ยงกัน จึงส่ งผลให้ มีเงิน ออมต่ ำ
นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าควรมีการออมเงินในวัยของตนเอง มีรูปแบบการออม คือ การออมไว้ที่
ตนเองมากที่สุด วัตถุประสงค์ในการออมเงินของนักศึกษา คือ การสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
การศึกษาของนเรศ หนองใหญ่ (2560) พบว่า ประชาชนในเขตพื้นที่พัทยา จังหวัดชลบุรี
มีพ ฤติกรรมการออมอยู่ ในระดับ พอใช้ ส่ ว นใหญ่ ออมโดยการนำเงินไปฝากธนาคาร รองลงมาคือ
การออมในรูปเงินสดไว้ในมือ และการออมในรูปสินทรพัย์ถาวร วัตถุประสงค์ในการออม คือ เพื่อซื้อ
สินทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน และเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามชรา
การศึกษาของศุภฤกษ์ มณีลาภ และคณะ (2561) พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้น
ปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี มีรูปแบบการออม คือ การออม
ไว้ที่ตนเองมากที่สุด คิดเป็น ร้อยละ 54.20 ส่วนใหญ่พฤติกรรมการออม คือ มีการจัดสรรเงินออม
ออกมาก่อนการใช้จ่าย รองลงมา คือ การนำเงินเหลือหลังจากการใช้จ่ายมาเป็นเงินออม
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วิธีดำเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การวิจั ย นี้ เป็ น การวิจั ย เชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลด้ว ยแบบสอบถาม โดยมีการเลื อก
ตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบบั งเอิญ ทั้งนี้ แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน
และค่าใช้จ่ายต่อเดือน ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมการออมประกอบด้วยคำถาม
เกี่ย วกับ เงิน ออมรวมในปั จ จุบั น ความถี่ในการออม จำนวนเงินออมเฉลี่ต่อเดือน ผู้ ที่มีอิท ธิพลต่อ
การออม รูปแบบการออม และวัตถุประสงค์การออม และตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อการออม เป็นคำถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ระดับคะแนน 1 หมายถึง
ส่งผลต่อการออมน้อยที่สุด
ระดับคะแนน 2 หมายถึง
ส่งผลต่อการออมน้อย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง
ส่งผลต่อการออมปานกลาง
ระดับคะแนน 4 หมายถึง
ส่งผลต่อการออมมาก
ระดับคะแนน 5 หมายถึง
ส่งผลต่อการออมมากที่สุด
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล มีการดำเนินการ คือ ผู้ วิจัยนำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาพิจารณา
ตรวจสอบความสมบูรณ์ โดยแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์มีจำนวนทั้งสิ้น 351 ชุด หลังจากนั้นได้นำ
แบบสอบถามมาลงรหัสและทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ซึ่งมีขั้นตอนการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ข้อมูล ตอนที่ 1 เกี่ยวกับลั กษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์แบบแจกแจง
ความถี่ และร้อยละ ข้อมูล ตอนที่ 2 เกี่ยวกับ พฤติกรรมการออม เป็ นการวิเคราะห์ แบบแจกแจง
ความถี่และร้อยละข้อมูลตอนที่ 3 เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออม วิเคราะห์ข้อมูลทำโดยการหา
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรายข้อและรายด้าน ทั้งนี้ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ระดับชั้นใช้สูตรการคำนวณช่วงความกว้างของชั้นของมัล ลิกา บุนนาค (2537) โดย มีการแปลผล
คะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย1.00-1.80
หมายถึง ส่งผลต่อการออมระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ย1.81-2.60
หมายถึง ส่งผลต่อการออมระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย2.61-3.40
หมายถึง ส่งผลต่อการออมระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย3.41-4.20
หมายถึง ส่งผลต่อการออมระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย4.21-5.00
หมายถึง ส่งผลต่อการออมระดับมากที่สุด
สำหรั บ การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและพฤติ ก รรมการออม
ใช้การทดสอบไคสแควร์
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ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ ตอบแบบสอบถามมี จ ำนวนรวม 351 คน ส่ วนใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง คิด เป็ นร้อยละ 60.7
มีอายุ 21-22ปี คิด เป็ น ร้ อยละ 47.6รองลงมา คื อ อายุ 19-20 ปี คิ ดเป็ น ร้อยละ41.0 ส่ ว นใหญ่
มีร ายได้ต่อเดือน 5,001-7,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา คือ มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.4และส่วนใหญ่มีรายจ่ายต่อเดือน 5,001-7,500 บาท คิดเป็ นร้อยละ
46.2 รองลงมา คือ มีรายจ่ายต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.9และส่วนใหญ่ไม่ได้
ทำงานพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 88.9
พฤติกรรมการออม
จากการศึกษา พบว่า นั กศึกษาที่ก ำลั งศึกษาในระดั บปริญ ญาตรี ในเขตพื้ น ที่ จังหวัด ตรัง
ส่วนใหญ่มีเงินออม โดยคิดเป็นร้อยละ 90.88 โดยที่ผู้ที่มีเงินออมส่วนใหญ่ มีจำนวนเงินออมรวมทั้งสิ้น
ในขณะนี้ ไม่เกิน 5,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 71.2 รองลงมา คือ มีเงินออมรวมทั้งสิ้น จำนวน
5,001-10,000บาท
จากการศึ ก ษา พบว่ า ส่ ว นใหญ่ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ำลั งศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี ในเขตพื้ น ที่
จังหวัดตรังมีความถี่ในการออมแบบไม่ประจำทุกเดือนหรือมีการออมบางเดือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
86.9 โดยผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออมคือ ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลในการออมจากตัวเอง คิดเป็นร้อยละ
68.7 รองลงมา คือ ได้รับอิทธิพลในการออมจากบิดา/มารดา คิดเป็นร้อยละ 28.8 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความถี่ในการออมและผู้ที่มีอิทธิพลในการออม
ความถี่การออม
ออมไม่ประจำ/ออมบางโอกาส
ออมประจำทุกเดือน
ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการออม
ตนเอง
บิดา/มารดา
แฟน
อื่นๆ

จำนวน

ร้อยละ

305
46

86.9
13.1

241
101
8
1

68.7
28.8
2.3
0.3

นอกจากนั้ น จากการศึ ก ษาพบว่ า ส่ ว นใหญ่ นั ก ศึ ก ษาที่ ก ำลั งศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ในเขตพื้นที่จังหวัดตรังมีรูปแบบการออม คือ การออมในรูปเงินสดไว้กับตนเอง คิดเป็นร้อยละ 69.5
รองลงมา คือ การออมในสถาบั น การเงิน คิดเป็นร้อยละ 63.0 สำหรับ วัตถุประสงค์ของการออม
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จากการศึกษาพบว่า ส่ว นใหญ่ นั กศึกษาที่กำลั งศึกษาในระดับปริญ ญาตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง
มีวัตถุประสงค์ในการออม คือ เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน คิดเป็นร้อยละ 75.8 รองลงมา คือการออม
เพื่อซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ คิดเป็น ร้อยละ 69.2 และการออมเพื่อ การศึกษาของตนเองคิดเป็นร้อยละ
44.2 ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 รูปแบบการออมและวัตถุประสงค์ในการออม
รูปแบบการออม
ออมในรูปเงินสด
ออมในสถาบันการเงิน
การเล่นแชร์
การปล่อยกู้
ซื้อทองคำ
ซื้อพันธบัตร
ซื้อสลากออมสิน
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
อื่นๆ
วัตถุประสงค์ในการออม
เพื่อซื้อสิ่งของ/ทรัพย์สิน
เพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน
เพื่อใช้จ่ายยามเจ็บป่วย
เพื่อสมรส/แต่งงาน
เพื่อการศึกษาของตนเอง
เพื่อการลงทุน/เก็งกำไร
เพื่อได้รับผลตอบแทนจากการออม
เพื่อดูแลคนในครอบครัว
อื่นๆ

จำนวน

ร้อยละ

244
221
58
7
38
10
22
7
5

69.5
63.0
16.5
2.0
10.8
2.8
6.3
2.0
1.4

243
266
136
4
155
39
41
77
4

69.2
75.8
38.7
1.1
44.2
11.1
11.7
21.9
1.1

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในเขตพื้ น ที่ จั งหวัดตรั ง ในระดั บ มากเรียงตามลำดับ คื อ รายได้ในปั จจุบั น และรายจ่ายในปั จจุ บั น
ส่ ว นปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การออมในระดั บ ปานกลาง คื อ การคาดการณ์ เกี่ ย วกั บ รายจ่ า ยในอนาคต
การคาดการณ์ เกี่ย วกับ รายได้ในอนาคต ทั ศนคติที่มีต่อการออม การส่งเสริมการออมของสถาบัน
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การเงิน การส่งเสริมการออมของภาครัฐ สินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันและอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เรียงตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดตรัง
𝑋
3.49
3.42
2.70
2.91
3.31
3.35
3.36
3.24
3.07

รายได้ในปัจจุบันของท่าน
รายจ่ายในปัจจุบันของท่าน
อัตราดอกเบี้นเงินฝากของธนาคาร
สินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันของท่าน
ทัศนคติที่มีต่อการออม
การคาดการณ์เกี่ยวกับรายได้ในอนาคต
การคาดการณ์เกี่ยวกับรายจ่ายในอนาคต
การส่งเสริมการออมของสถาบันการเงิน
การส่งเสริมการออมของภาครัฐ

S.D.
.654
.766
.726
.762
.724
.701
.806
.908
.945

ระดับการส่งผล
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการออมของนักศึกษา
ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ พบว่า ปัจจัย
รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับจำนวนเงินออมรวมของนักศึกษาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.00
และรายจ่ายต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับจำนวนเงิน ออมรวมของนักศึกษาที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ
0.05 ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน และจำนวนเงินออม
ตัวแปร
รายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 5,000 บาท
5,001-7500 บาท
7,501-10,000 บาท
10,001 บาท ขึ้นไป
รายจ่ายต่อเดือน
ไม่เกิน 5,000 บาท
5,001-7500 บาท
7,501-10,000 บาท
10,001 บาท ขึ้นไป

จำนวนเงินออมรวม (n=351)
ต่ำกว่า 5,000 บาท
5,001-10,000บาท
10,001 บาท ขึ้นไป

Chi-square
(Sig.)

74
127
39
10

11
13
17
4

11
15
15
15

49.983
(.000)

101
118
23
8

18
18
9
0

14
26
11
5

15.922
(.05)
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อภิปรายผล
1. นั ก ศึ กษาที่ ก ำลั งศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรีในเขตพื้ น ที่ จั งหวัด ตรังส่ ว นใหญ่ เป็ น ผู้ ที่ มี
เงินออม โดยที่ส่วนใหญ่มเี งินออมรวมทั้งสิ้นในปัจจุบันไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ ความถี่ในการออม คือ
การออมแบบไม่ ป ระจำทุ ก เดื อ นหรื อ มี ก ารออมบางเดื อ นเท่ า นั้ น ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ จั ย
ของการศึกษาของจุฑาธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555) พบว่า ทั้งพนักงานบริษัทเอกชนและข้าราชการไม่มี
การวางแผนการออม คือ ไม่มีการกำหนดการออมไว้แน่นอนในแต่ละเดือน แต่จะออมเงินตามที่เหลือ
และการศึก ษาของศิ ริพ ร โสมคำภา และคณะ (2559) ที่ พ บว่า นั กเรียนชั้น มั ธ ยมศึ กษา จังหวัด
กำแพงเพชร มีการออมเงิน ตามโอกาส ไม่ได้ออมประจำทุกเดือน ส่วนใหญ่ นักศึกษาที่กำลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ได้รับอิทธิพลในการออมจากตัวเอง รองลงมาคือ ได้รับ
อิทธิพลในการออมจากบิ ดา/มารดา ซึ่งสอดคล้ องกับผลการวิจัยของการศึกษาของมุกดา โควกุล
(2558) ที่พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนใหญ่มีผู้มีส่วนในการตัดสินใจ
ในการออม คื อ ตนเองและการศึ ก ษาของดาราภรณ์ โคสิ ริ วิ วั ฒ น์ (2558) พบว่ า ข้ า ราชการ
กองทัพอากาศส่วนใหญ่ตัดสินใจการออมด้วยตนเอง ทั้งนี้ นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี
ในเขตพื้นที่จังหวัดตรังส่วนใหญ่มีรูปแบบการออม คือ การออมในรูปเงินสดไว้กับตนเอง รองลงมาคือ
การออมในสถาบันการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของกษิด์เดช เจิญวงศ์ และคณะ (2559) พบว่า
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ส่วนใหญ่ มีรูปแบบการออม คือ การออมไว้ที่ตนเองมากที่สุด และการศึกษาของศุภฤกษ์ มณี ลาภ
และคณะ (2561) พบว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี มีรูปแบบการออม คือ การออมไว้ที่ตนเองมากที่สุด สำหรับวัตถุประสงค์
ของการออมของนั กศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง คือ เพื่อใช้จ่าย
ในยามฉุกเฉิน รองลงมา คือ การออมเพื่อซื้อทรัพย์สินต่าง ๆ และการออมเพื่อการศึกษาของตนเอง
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาของมุกดา โควกุล (2558) ที่พบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริ ม ณฑลมี เหตุ ผ ลหลั ก ในการออม คื อ เพื่ อ ไว้ ใช้ ในยามฉุ ก เฉิ น และการศึ ก ษาของกษิ ด์ เดช
เจริ ญ วงศ์ และคณะ (2559) ที่ พ บว่ า นั ก ศึ ก ษาคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ และเท คโนโลยี ส ารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการออมเงิน คือ การสำรอง
ไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน
2. ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การออมของนั ก ศึ ก ษาที่ ก ำลั งศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี ในเขตพื้ น ที่
จังหวัดตรังในระดับมาก คือ รายได้ในปัจจุบัน และรายจ่ายในปั จจุบัน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการออม
ในระดั บ ปานกลาง คื อ การคาดการณ์ เกี่ยวกับ รายจ่ายในอนาคต การคาดการณ์ เกี่ยวกับ รายได้
ในอนาคต ทั ศนคติที่มี ต่อการออม การส่ งเสริม การออมของสถาบัน การเงินการส่ งเสริมการออม
ของภาครัฐ สินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
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ของการศึ ก ษาของจุ ฑ าธิ บ ดิ์ ฤกษ์ สั น ทั ด (2555) พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ก ำหนดการออมของพนั ก งาน
บริ ษั ท เอกชนและข้ า ราชการลำดั บ แรก คื อ รายได้ ข องตนเองในปั จ จุ บั น รวมทั้ ง การศึ ก ษา
ของ ดาราภรณ์ โคสิริวิวัฒน์ (2558) ที่พบว่า ข้าราชการกองทัพอากาศมีปัจจัยปริมาณรายจ่ายและ
ปริมาณรายได้เป็ นปั จจั ยที่มีอิทธิพลต่ อปริมาณการออมในระดับมาก ส่ วนอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ ย
ความปลอดภั ย ในการออม มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปริ ม าณการออมในระดั บ ปานกลาง และการศึ ก ษา
ของไกรวิ ช ญ์ และคณะ (2561) พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ก ารออมของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ รายได้ในปัจจุบันและค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน
3. จากการทดสอบความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและพฤติ ก รรมการออม
ของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง พบว่า ปัจจัยรายได้ต่อเดือนและ
รายจ่ายต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับจำนวนเงินออมของนักศึกษาซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย ของวันดี
หิรัญสถาพร และคณะ (2558) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักรวรรดิ คือ เพศ รายได้ รายได้พิเศษต่อเดือน และการมีบุคคล
ตัวอย่างในการออม
ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญา
ตรี ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ในระดับมาก คือ รายได้ในปัจจุบัน ดังนั้น หากผู้บริหารส่งเสริมการออม
ต้องการให้นักศึกษามีการออมมากยิ่งขึ้น จึงควรมีมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มรายได้
ให้กับตนเอง เช่น การสนับสนุนให้นักศึกษาในการทำงานพิเศษในระหว่างการเรียน เพื่อใช้เวลาว่าง
ให้ เป็ น ประโยชน์ และมี โอกาสเพิ่ ม รายได้ ข องตนเอง โดยไม่ ร บกวนผู้ ป กครอง และมี เงิน เหลื อ
เพื่อการออมมากยิ่งขึ้น
2. จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง
ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออม คือ การออมในรูปเงินสดไว้กับตนเอง ซึ่งการออมในรูปแบบนี้ จะทำให้
นั กศึกษาไม่ได้รับ ผลประโยชน์ ใดๆ จากเงินออมที่มี ดังนั้น ผู้ ที่เกี่ยวข้องจึงควรให้ ความรู้เกี่ยวกั บ
การบริห ารจั ดการทางการเงิน แก่นักศึกษา เพื่ อให้ นักศึกษาได้รับผลประโยชน์สู งสุ ดจากเงินออม
ที่ตนเองมีอยู่
3. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเท่านั้น ดังนั้นข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป
คือ ควรมีการวิจั ย เชิงคุณ ภาพร่ว มด้วย เพื่อให้ ได้ข้อมูล ในเชิงลึ กเกี่ยวกับ พฤติกรรมการออมและ
ปั จ จั ย ที่ มีผ ลต่อ การออมมากยิ่ งขึ้น และสามารถใช้ข้ อมู ล ที่ ได้ จากการศึ กษาในการบริห ารจัด การ
เพื่อกระตุ้นการออมของนักศึกษาต่อไป
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