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บทคดัยอ่ 

 การวิจยัเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติดา้นการออมเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมของ

นักศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติ

ไคสแควร์ 

 ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 20-29 ปี สถานภาพ

โสด ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายไดร้ะหว่าง 30,001-50,000 บาท กลุ่มตวัอย่างมีปัจจยัการ

ออมโดยรวมอยู่ท่ี 4.46 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั .27 และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมี

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นภาระหน้ีสิน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานทางด้านประชากรศาสตร์พบว่าพบว่า อายุ และรายได้มีผลต่อการ

ตดัสินใจออมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และผลการทดสอบพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและปัจจยัดา้นการออม 

Abstract 

The purpose of this research are to study attitude towards saving money that affects the savings decision of 

MBA student Ramkhamhaeng University. The sample consisted of 400 people in MBA program of MBA 

student Ramkhamhaeng University. By using questionnaires as a to collect data analysis with statistics 

including frequency,percentage,mean,standard deviation and chi-square statistics. 

    The result showed that most respondents are female aged between 20-29 years single most of them are 

private company employees.Earn between 30,001-50,000 baths. The sample group has the overall saving 
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factor at 4.46 standard deviation is equal to .27 and when considering each aspect, it was found that the 

sample group had the highest level of economic factors followed by liability factors. 

    The demographic hypothesis test found that age and income have significant effect on saving decision 

and the test results showed that factors affecting saving decisions are return factors economic factors and 

saving factors affecting the saving decision of  MBA student Ramkhamhaeng University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทน า 

 การออมถือว่าเป็นการวางแผนทางการเงินท่ีท าให้ประชาชนรู้สึกถึงความมัน่คงทางการเงินใน

อนาคตส่งผลถึงการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของบุคคล ดงันั้นจะใหชี้วิตมีความสุขในบั้นปลายชีวิตไดน้ั้น ตอ้งเก็บ

เงินไวใ้ชจ่้ายในยามจ าเป็นในช่วงเวลาท่ีคนเรายงัมีงานประจ าหรือยงัสามารถท างานได ้เราอาจจะไม่ไดใ้ห้

ความส าคญัต่อการออมและการวางแผนการออมในอนาคต แต่อนาคตเป็นส่ิงท่ีไม่แน่นอน หากเม่ือถึงวนัท่ี

ไม่มีงานท า หรือไม่สามารถท างานไดซ่ึ้งอาจจะเกิดปัญหาดา้นสุขภาพ การถูกเลิกจา้งเน่ืองจากปัญหาทาง

เศรษฐกิจตกต ่า รายไดป้ระจ าท่ีเคยไดรั้บก็จะหายไปในขณะท่ีรายจ่ายในการด ารงชีวิตยงัมีอยู่รวมไปถึง

รายจ่ายในการรักษาพยาบาลในยามเจบ็ป่วยในวนัขา้งหนา้ และรายจ่ายอ่ืน ๆ ในอนาคต 

  การรณรงค์ส่งเสริมการประหยดัและการออมเป็นรูปธรรมข้ึน ท าให้ประชาชนตระหนักถึง

ความส าคญัของการประหยดัและรู้จกัเก็บออมอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อความมัน่คงในการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ 

และประเทศชาติ หลงัจากวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 สถานการณ์ไดค้ล่ีคลายไปในแนวทางท่ีดีข้ึนอย่างชา้ ๆ

ประเทศไทยสามารถทยอยคืนเงินกูแ้ก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ และค่อย ๆ พฒันาจากการอยูร่อดมุ่ง

ไปสู่ความยัง่ยืน โดยอาศยัการพึ่งพาปัจจยัภายนอกคู่กบัปัจจยัภายใน โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัคือการรักษา

และสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ใหมี้ความยัง่ยนื (ประยงค ์คูศิริสิน, 2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าส าคญั การออมเงิน,ปัจจยัการออม,การตดัสินใจออม,ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออม,พฤติกรรมการ

ออม 



วตัถุประสงคข์องการวจิยั  

1.เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของ นกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

2.เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจการออม ของนกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

3.เพื่อศึกษาการตดัสินใจออมของ นกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

4.เพื่อศึกษาการตัดสินใจออม จ าแนกตามลักษณะประชากรศาสตร์ของนักศึกษา MBA มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

5.เพื่อศึกษาอิทธิพลของทศันคติดา้นการออมไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลตอบแทน,ปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียง

,ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ,ปัจจยัดา้นภาระหน้ีสิน,ปัจจยัดา้นการออม ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออมของนกัศึกษา 

MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

สมมุติฐานของการวจิยั 

1. นกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีเพศต่างกนั จะมีรูปแบบของการตดัสินใจแตกต่าง

กนั 

2. ปัจจยัดา้นผลตอบแทนมีผลต่อการตดัสินใจออมของนกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ขอบเขตการวจิยั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัศึกษามหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

จ านวน 400 คน (ขอ้มูล ณ เดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562) 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั คือ นกัศึกษา มหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ านวน 

400 คน 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดการวิจยั 

             ตวัแปรตน้           ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 

2.อาย ุ

3.สถานภาพ 

4.อาชีพ 

5.ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

ปัจจยัการออม 

1.ปัจจยัดา้นผลตอบแทน 

2.ปัจจยัดา้นการยอมรับความเส่ียง 

3.ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 

4.ปัจจยัดา้นทศันคติการออม 

5.ปัจจยัดา้นภาระหน้ีสิน 

6.ปัจจยัดา้นการออม 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตดัสินในออมของนกัศึกษา 

MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัการออมของ นกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจออม 

สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1-3 
 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุสถานภาพ ต าแหน่งงาน รายได ้
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโน้มสู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของปัจจยัการออม 
 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 4 ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
 นักศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลต่างกนั จะมีการตดัสินใจออมท่ี
แตกต่างกนั 
  ผูว้ิจยัจะใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง (independent 
sample t test) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างชายและหญิงในดา้นปัจจยัการออม ของนักศึกษา MBA 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 ผูว้ิจยัจะใชส้ถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างดา้นการ
ตดัสินใจออมของนกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง ท่ีมีความแตกต่างทางดา้นอาย ุสถานภาพ อาชีพ 
และรายได ้  ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc 
analysis) เพื่อวิเคราะห์               ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหว่างกลุ่มใด โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test 
for all possible comparisons) 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลวตัถุประสงค ์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 
 ทดสอบสมมติฐาน โดนใชส้ถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inference Statistics) ทดสอบปัจจยัการออม ท่ี
มีผมต่อการตดัสินใจออมขอนักศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหงแตกต่างกนั ดว้ยการวิเคราะห์ความ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหวา่งปัจจยัการออม  

 
 

 



สรุปอภิปรายและขอ้เสนอแนะการอภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยัเร่ือง

ทศันคติดา้นการออมเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออม ของนกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง อภิปราย

ผลตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 

 1.เพื่อศึกษาลักษณะส่วนบุคคลของ นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

จากกลุ่มตวัอยา่ง  นกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง พบว่าเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุ

ระหว่าง 20-29 ปี ระดบัรายไดร้ะหว่าง 30,000-50,000 บาท และส่วนใหญ่เป็นพนกังานบริษทัเอกชน  จะ

เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งของงานวิจยัเป็นกลุ่มตวัอย่างวยัท างาน มีความรู้และมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัท่ีดี การศึกษา

คร้ังน้ีผูว้ิจยัเห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งสามารถเป็นตวัอยา่ง ของกลุ่มประชากรท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ และความความตอ้

งกสร้างสร้างความมัน่คงทางการเงินตั้งแต่อายุยงันอ้ย ทั้งน้ีสามารถ ให้บุคคลรุ่นใหม่สามารถบริหารและ

ตดัสินใจออมดว้ยเหตุผลท่ีแตกต่างกนัออกไป ดงัจะอภิปรายต่อไป 

โดยประเด็นท่ีมีความสอดคลอ้งกับการตดัสินใจออม คือ อายุ และ รายได้ เน่ืองจากอายุส่งผลต่อการ

ตดัสินใจออม และระดบัรายไดเ้ช่นกนั วตัถุประสงคก์ารออมและรูปแบบการออมตามทฤษฎีวฏัจกัรชีวิต

ของ Franco Modigliani ท่ีสรุปไวว้่าช่วงชีวิตของบุคคลท่ีมีอายนุอ้ยจะมีรายไดอ้ยูใ่นระดบัต่อในช่วงเร่ิมตน้

ของชีวิตจะมีรายไดสู้งข้ึนเม่ืออายมุากข้ึน ในช่วงกลางของชีวิตจึงเป็นช่วง ท่ีมีรายไดม้ากพอท่ีจะออมได ้อายุ

จึงมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ไพโรจน์ เงาวิจิตร(2543) ท่ีพบว่า

ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจงัหวดัเชียงใหม่ไดแ้ก่ อายุและระดบัรายได ้และจาก

การศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจพบวา่ ปัจจยัดา้นรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม ทั้งดา้นประมาณ

การออมเป็นเปอร์เซ็นต์และดา้นจ านวนเงินออมเฉล่ียต่อเดือน อธิบายไดโ้ดยทฤษฎีบริโภคตามสมมติฐาน

รายไดส้มบูรณ์ของเคนส์ สรุปไวว้่า การออมแปรผนัตรงกบัรายไดพ้ึงใช้จ่ายได ้ซ่ึงนั่นหมายถึงรายไดมี้

ความสัมพนัธ์กบัการออมในทิศทางเดียวกนั รายไดม้าก ออมมาก การตดัสินใจออมจึงมีความสัมพนัธ์กบั

รายไดต้ามทฤษฎี 

2.เพื่อศึกษาทัศนคติระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยการออมของนักศึกษา MBA มหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

 นกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง มีทศันคติดา้นปัจจยัการออมในระดบัมากท่ีสุด 



โดยมีประเด็นอภิปรายรายดา้น พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีทศันคติดา้นปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ในระดับมากท่ีสุด 

รองลงมาคือทศันคติด้านปัจจยัดา้นภาระหน้ีสิน และทศันคติด้านปัจจยัด้านการออม รวมถึงปัจจยัดา้น

ผลตอบแทน ตามล าดบั สอดคลอ้งกบังานวิจยั  มรกต ฉายทองค า (2558) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออม 

โดยปัจจยัท่ีสอดคลอ้งและตรงกนัคือปัจจยัดา้นผลตอบแทนท่ีสามารถพยากรณ์การตดัสินใจออมเงินได ้

ประเด็นเก่ียวกับอิทธิพลของปัจจัยด้านผลตอบแทนท่ีมีผลต่อการตัดสินใจออมเงิน เร่ืองปัจจัยด้าน

ผลตอบแทนนั้นในงานวิจยัของ อนงคนุ์ช เทียนทอง และกญัญารัตน์ วงศช์มพู (2554) ดอกเบ้ียและความ

มัน่คงของสถาบนัการเงินเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของกลุ่มตวัอย่าง บงัพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้

ความส าคญักบัปัจจยัผลตอบแทนจากการลงทุนซ่ึงหมายรวมถึงส่วนต่างของราคา และ ก าไรเกินปกติดว้ย 

ซ่ึงถือว่าเป็นขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินล่าสุดน้ีดว้ยเช่นกนัส่วนปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ สอดคลอ้งกบั

งานวิจยัของ ซานียะฮ ์ช่างวฒันกุล (2559) ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจงัหวดัสตูล ซ่ึงประกอบดว้ย รายได ้รายจ่าย ภาระหน้ีสิน 

ระยะเวลาในการรับผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ และอัตราผลตอบแทน พบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการออม ได้แก้ ภาระหน้ีสิน ส่วนรายได้ รายจ่าย ระยะเวลาในการได้รับ

ผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ และ อตัราผลตอบแทนนั้นไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออม เน่ืองจากเม่ือ

มีรายได้ประชาชนจะน ารายได้ท่ีได้รับมาจับจ่ายใช้สอย เงินส่วนท่ีเหลือจากการจับจ่ายใช้สอยใน

ชีวิตประจ าวนัจะน ามาช าระหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัจึงไม่มีเงินเหลือท่ีจะออม ผูท่ี้ไม่มีหน้ีสินหรือผูท่ี้มีเงิน

เหลือจากการช าระหน้ีสินเท่านั้นถึงจะมีเงินเหลือออม ซ่ึงขดัแยง้กบัผลการศึกษาของ วิมลรัตน์ ศรีรัตนกูล

(2550) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย พบว่า ส่วนต่างของ

อตัราผลตอบแทนต ่าสุดของเงินฝากประจ ากบัอตัราผลตอบแทนสูงสุดของเงินฝากออมทรัพย ์และระดบัเงิน

เฟ้อนั้ น มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับปริมาณเงินฝากออมทรัพย์ ซ่ึงหมายความว่า อัตรา

ผลตอบแทนและอตัราเงินเฟ้อนั้นเป็นปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการออม ซ่ึงแตกต่างจาก

กรณีศึกษาคร้ังน้ีท่ีพบว่าอตัราผลตอบแทนและอตัราเงินเฟ้อนั้นสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจออม สาเหตุมาจาก

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในระบบธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทย จาการศึกษาคร้ังน้ีนั้นศึกษา

การออมในทุกรูปแบบจึงท าใหผ้ลการศึกษานั้นออกมาแตกต่างกนั แต่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ประยงค ์

คูศิริสิน(2551)ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมครัวเรือนในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าท่ี

ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 นั้น หน้ีสินรวมปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการออมของครัวเรือนในเขต

อ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่ สาเหตุเน่ืองมาจากการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขต



อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่และการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาท่ีไม่ไดมี้การจ ากดัขอบเขตของรูปแบบใน

การออม เป็นตน้จึงท าใหผ้ลการศึกษาท่ีไดรั้บนั้นสอดคลอ้งกนั 

ส่วนปัจจยัทางดา้นทศันคติการออมมีความคิดเห็นในระดบัมาก ท่านคิดว่าการออมเป็นหารเพิ่ม

ความมัน่คงใหก้บัตวัท่าน ท่านคิดวา่การออมเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับใชจ่้ายในกรณีฉุกเฉิน เช่น ค่า

รักษาพยาบาล ท่านคิดวา่การออมเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการเกษียณอาย ุการออมคือเพื่อเกบ็ไวใ้ช้

ยามฉุกเฉิน ตามทฤษฎีความตอ้งการถือเงินของบุคคลของเคนส์ท่ีสรุปไวว้า่บุคคลมีจุดมุ่งหมายในการถือเงิน

ไว ้3 ประเภทคือความตอ้งการถือเงินเพื่อจบัจ่ายใชส้อย ความตอ้งการถือเงินเพื่อส ารองไวใ้ชจ่้ายยาวฉุกเฉิน

และความตอ้งการถือเงินเพื่อเก็งก าไร ผลการศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัชนี ยศถามี(2551) และ

งานวิจยัของ ประยงค ์คูศิริสิน(2551) ท่ีศึกษาพบว่าวตัถุประสงคข์องการออมส่วนใหญ่เพื่อเก็บใชจ่้ายยาม

ฉุกเฉินและยาวเจ็บป่วยเน่ืองมากจากความไม่แน่ใจความมัน่คงในอาชีพรวมถึงสวสัดิการท่ีจะไดรั้บใน

อนาคตและยงัพบว่าดา้นรูปแบบการออมส่วนใหญ่ทั้งพนกังานบริษทัเอกชนและขา้ราชการนิยมเก็บออมใน

รูปแบบบญัชีออมทรัพยเ์น่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีวตัถุประสงคท่ี์จะออมไวใ้ชใ้นยามฉุกเฉินจึงเก็บออมใน

รูปแบบบญัชีออมทรัพยเ์พราะเปล่ียนแปลงเป็นเงินสดไดง่้ายมีสภาพคล่องสูง 

ทั้งน้ีงานวิจยัเร่ือง ทศันคติดา้นการออมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมของนกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยั

รามค าแหง สามารถสรุปผลไดว้่าตวัแปรอิสระทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีเกิดข้ึนกบัตวัแปร

ตามได ้48 % (Adjusted R square = .480) โดยการปัจจยัดา้นผลตอบแทนการออม ปัจจยัดา้นทศันคติ ปัจจยั

ดา้นการออมสามารถท านายผลการการตดัสินใจออมไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั

งานวิจยั  มรกต ฉายทองค า (2558) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร,ซานียะฮ์ ช่างวฒันกุล ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม

ของประชนชนจงัหวดัสตูล  

ขอ้เสนอแนะ 

1.ผลการศึกษาด้านปัจจัยการออมพบว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทนท าให้นักศึกษา MBA มหาวิทยาลัย

รามค าแหงตดัสินใจออมดงันั้นจึงควรเนน้ไปท่ีจุดน้ีท าให้ไดรั้บผลตอบแทนอย่างสม ่าเสมอ และรักษาเงิน

ตน้ไวด้ว้ยเช่นกนั ดา้นทศันคติการออมนกัศึกษาส่วนใหญ่คิดวา่เป็นการสร้างความมัน่คงซ่ึงเป็นไปในทางท่ี

ดีเพราะวา่ ยคุสมยัน้ีตอ้งมีการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่นค่ารักษาพยาบาล อุบติัเหตุต่างๆท่ีเกิดข้ึน

โดยฉับพลนั อีกทั้งปัจจยัดา้นการออม มีการออมอย่างสม ่าเสมอ มีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ

และเหมาะสมกบัความเส่ียง ตั้งเป้าหมายใหไ้ดม้ากกวา่ 10%ของรายไดเ้ป็นตน้ 

 



ขอ้เสนอแนะเพื่อน าไปใช ้

1. การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะ นกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหงเท่านั้นอาจไม่สามารถเป็นตวัแทน

ของผูต้ดัสินใจออมไดท้ั้งหมด จึงควรขยายขอบเขตการศึกษาออกไปทั้งในเขตปริมณฑลและภูมิภาค เพื่อให้

ได้ขอ้มูลของประชาชนทั้ งหมดและเป็นฐานขอ้มูลท่ีสามารถน าไปใช้เพื่อคน้หาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการ

ตดัสินใจออมไดม้ากยิง่ข้ึน 

2.การศึกษาคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะนกัศึกษา MBA มหาวิทยาลยัรามค าแหง เท่านั้น ควรศึกษาประชาชนกลุ่มอ่ืน

ดว้ย เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออม ในแง่ทางธุรกิจสามารถใหอ้อกผลิตภณัฑท์างการเงิน

ท่ีสอดคลอ้งกบั อาย ุอาชีพ ระดบัรายไดว้า่กลุ่มไหนมาการตดัสินใจออมมากท่ีสุด ใหท้ าใหเ้หมาะสมกบักลุ่ม

คนกลุ่มต่างๆ 
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