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บทคัดยอ 

การศึกษาคนควาอิสระครั ้งนี้ม ีว ัตถุประสงคเพ ื ่อ (1) เพ ื ่อสำรวจลักษณะปจจัยทางดาน

ประชากรศาสตร ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช (2) เพื่อศึกษา

อิทธิพลของปจจัยทางดานลักษณะประชากรศาสตร ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลตอพฤติกรรมการ

ออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ประชากรใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 400 คน โดยผูศึกษาไดใช แบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือ

หลักที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ และความถ่ี 

คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวย สถิติ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไป เปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD และสถิติ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุตางกัน สถานภาพ

ตางกัน อาชีพตางกัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากร

ในจังหวัดนครศรีธรรมราชตางกัน และประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศตางกัน ระดับการศกึษา

ตางกัน และจำนวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชไมตางกัน นอกจากนี้ ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ดานรายได ดานรายจาย 

และดานภาระหนี้สิน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

คำสำคัญ : พฤติกรรมการออม ; การออม ; ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม
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Abstract 

The objectives of this research were (1) to explore the characteristics of demographic 

factors. Socioeconomic factors of the population in Nakhon Si Thammarat province. (2) to 

study the influence of demographic factors. Socioeconomic factors affecting personal saving 

behavior of the population in Nakhon Si Thammarat Province. The sample group in this 

research was 400 people in Nakhon Si Thammarat Province using questionnaires as the main 

tool for data collection. The collected data was analyzed in terms of percentage, frequency, 

mean and standard deviation. In addition, the hypothesis was tested with t-test statistics and 

One-way ANOVA statistics. If the differences were found, they would be analyzed in pairs by 

the LSD method and multiple regression.  

The results of hypothesis testing found that the differences in ages, statuses, 

occupations and average monthly incomes affect the savings behaviors of the people in 

Nakhon Si Thammarat province. But the differences of gender, levels of education, and the 

number of family members did not affect the saving behaviors of the people in Nakhon Si 

Thammarat. In addition, socioeconomic factors are income, expenditure, and debt burden 

influence on personal savings behavior of the population in Nakhon Si Thammarat province. 

Keywords: saving behavior; savings; socioeconomic factors 

 

บทนำ 

ในป 2563 เศรษฐกิจในประเทศไทยมีแนวโนมหดตัวลง จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งทำให

เศรษฐกิจไทยไดรับผลกระทบอยางรุนแรง สงผลใหมีการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐใน

การปองกันโรคระบาด ทำใหเศรษฐกิจในประเทศไทยทุกภาคสวน ไดแก ภาคอุตสาหกรรม ภาคคาปลกี ภาค

บริการและภาคสงออก SME ตองหยุดชะงัก ทำใหธุรกิจหลายแหงไมสามารถดำเนินกิจการตอได หลายแหง

ตองปดกิจการลงสถานการณที่เศรษฐกิจหยุดชะงัก กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการสงออกหยุดทำงาน ทำให

หลายธุรกิจมีการปรับตัวและลดคาใชจายเพื่อใหธุรกิจสามารถดำเนินได ไดแก การลดคาใชจาย การลด

เงินเดือน การใหพนักงานลาออก รวมไปถึงการปดกิจการ สงผลตอรายไดของประชาชนทีล่ดลงหรือตกงาน

เปนจำนวนมาก ทำใหประชาชนไดรับผลกระทบและความเดือดรอนอยางมาก ดังนั้น การออมเงิน ถือเปน

เร่ืองสำคัญที่ไมควรมองขาม สิ่งที่ควรคำนึง คือ จะมีการบริหารจัดการกับเงินเหลือใชนั้นอยางไรใหเหมาะสม 

เพื่อใหเงินงอกเงยเพิ่มมากขึ้น โดยทั่วไปคนสวนใหญมักจะเก็บออมในรูปเงินสด ฝากธนาคาร หรือบริษัท

เงินทุน วิธีนี้เรียกวา การออมเงิน เปนการเก็บสะสมเงินทีละเล็กละนอยใหพอกพูนเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผานไป 
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นอกจากนั้น การลดรายจายลงดวยการรูจักใชจายเทาที่จำเปนก็จะสามารถทำใหการออมเกิดขึ้นไดเชนกัน 

โดยวัตถุประสงคของการออม เชน เพื่อมีเงินสํารองไวใชยามฉุกเฉิน เพื่อสรางฐานะในอนาคตใหกับตัวเอง

และครอบครัว ดังนั้น ควรวางแผนที่จะมีเงินออมสักกอนหนึ่งเพื่ออนาคตทางการเงินที่ดี 

ดังนั้น ผูศึกษาไดเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินและปจจัยดานเศรษฐกิจ

และสังคมที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม โดยไดเลือกพื้นที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนจังหวัด

ที่ผูศึกษาอาศัยอยู การออมเงิน เปนสวนหนึ่งที่ทำใหชีวิตบรรลุเปาหมายเพราะเปนปจจัยที่จะทำใหเราไดใน

สิ่งที่ตองการโดยที่ไมเดือดรอน ขาดสภาพคลอง หรือเปนหนี้ จึงอยากจะสนับสนุนใหประชาชนเกิดการออม

ที่เพิ ่มขึ ้น ผู ศึกษาจึงเล็งเห็นวา หากศึกษาการคนควาอิสระเรื ่องนี้จะทำใหไดขอมูลที่เปนประโยชนตอ

หนวยงานหรือองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน นําไปเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการออมใหแก

ประชาชนในพื้นที่แหงนี้ และพื้นที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกันตอไปได 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพื่อสำรวจลักษณะปจจยัทางดานประชากรศาสตร ปจจัยทางเศรษฐกิจและสงัคมของประชากร

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางดานลักษณะประชากรศาสตร ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่

สงผลตอพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ขอบเขตของการศึกษา 

1. ขอบเขตดานเน้ือหาและดานพ้ืนที่ 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบดวย ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ จำนวนสมาชิกในครอบครัว และปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก 

ดานรายได ดานรายจาย และดานภาระหนี้สิน 

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบดวย พฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก ดานปริมาณในการออม ดานวัตถุประสงคในการออม ดานรูปแบบในการออม 

2. ขอบเขตดานประชากร 

ประชากรที่ใชศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยผูศึกษาไดใชวิธีการคำนวณ

ขนาดกลุมตัวอยางดวยวิธีการใชสูตรการคำนวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 

95% ซึ่งกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% ไดกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

การศึกษาในคร้ังนี้ ใชระยะเวลาในการศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดเขาใจถึงความสำคัญของการออมเงินและเปนสิ่งจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออม

ของประชากรใหเหมาะสมกับการดำรงชีวิตและดียิ่งข้ึน 

2. ไดทราบแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช

และผูศึกษาเองใหมีการออมเงินไวใชจายยามจำเปนในอนาคตตอไป 

3. หนวยงานหรือสถาบันทางการเงินทั้งภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำขอมูลพฤติกรรมการออม

เงินของประชากรจากการศึกษาครั้งนี้ไปใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการออมใหเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน 

สมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จำนวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกตางกันสงผลใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชแตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 : ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ดานรายได ดานรายจาย ดานภาระหนี้สิน มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวดันครศรีธรรมราช 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 

เงินออม (Saving) ตามความหมายทางเศรษฐศาสตร หมายถึง สวนหนึ่งของรายไดที่ไมไดมีการใช

จายเพื่อการบริโภค แตเก็บออมไวโดยมีเปาหมายหรือวัตถุประสงคเพื่อนำไปใชจายตาง ๆ ในอนาคต การ

ออมเงินนั้นอาจทำไดหลายรูปแบบ เชน เก็บออมไวเปนเงินสด นําไปฝากธนาคาร หรือนําไปซื้อหลักทรัพย  

มงคลชัย จำรูญ (2560) กลาววา การออม หมายถึง การนำรายไดเมื่อหักรายจายแลวจะมีสวนคง

เหลืออยู สวนของรายไดที ่เหลืออยูซึ ่งไมไดถูกใชสอยออกไป เรียกวาเงินออมที่เอาไวเพื ่อใชจายตาม

วัตถุประสงคตาง ๆ ของแตละบุคคล 

ณิชากร ชัยศิริ (2562) กลาววา การออม หมายถึง การที่บุคคลไดมีการเสียสละการบริโภคเพื่อ

สะสมเงินในการใชประโยชนในอนาคตและยามฉุกเฉิน 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงสรุปไดวา การออม หมายถึง สวนตางระหวางรายไดและรายจายที่เกิดขึ้นใน

ชวงเวลาหนึ่ง หรือเปนเงินรายไดที่เหลือจากการใชจาย เหลือจากการบริโภคแลว นำมาเก็บสะสมเพื่อใหพอก

พูนขึ ้น ซึ ่งสวนใหญแลวมักจะเก็บอยู ในรูปแบบของเงินสด เงินฝากธนาคารโดยไดร ับดอกเบี ้ยเปน
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ผลตอบแทน หรือเก็บในรูปแบบของทรัพยสินถาวรอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเก็บสะสมเปนเงินในการใช

จายยามฉุกเฉิน หรือการใชประโยชนในอนาคต 

ทฤษฎีสมมติฐานรายไดสมบูรณ (Absolute Income Hypothesis) 

เปนทฤษฎีตามแนวคิดของ John Maynard Keynes ไดอธิบายสมมติฐานทีอ่ธิบายถึงความสัมพนัธ

ของรายได (Income) กับการบริโภค โดยความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงบวก สรุปไดวา เมื่อ

รายไดเพิ่มข้ึนการบริโภคจะเพิ่มข้ึนดวย แตการบริโภคจะเพิ่มข้ึนไมเทากับการเพิ่มข้ึนของรายได ดังนั้น จึงมี

ผลทำใหสวนแตกตางระหวางรายไดกับการบริโภคจะยิ่งมากขึ้นหรือการออมและความโนมเอียงในการออม

เฉลี่ยเพิ่มข้ึน (วิไลลักษณ ไทยอุตสาห และวลัยภรณ อัตตะนันทน, 2531) 

ทฤษฎีสมมติฐานรายไดเปรียบเทียบ (Relative Income Hypothesis) 

ตามแนวคิดทฤษฎีของ Jame S. Duesenberry ที่ไดเชื่อวาผูบริโภคจะทำการอุปโภคบริโภคโดย

ไมไดมีการคำนึงถึงรายไดโดยสมบูรณ แตกลับจะไปคำนึงถึงรายไดเปรียบเทียบ ซึ่งรายไดเปรียบเทียบแบง

ออกได 2 ลักษณะ คือ 1. พิจารณาตามกลุมในสังคม รายไดเปรียบเทียบ คือ รายไดที่นํามาเปรียบเทียบกับ

รายไดของบุคคลที่อยูในสังคมกลุมเดียวกัน 2. พิจารณาตามระยะเวลา รายไดเปรียบเทียบ คือ สัดสวนของ

รายไดปจจุบันเปรียบเทียบกับรายไดในอดีต โดย Duesenberry เชื่อวาผูบริโภคแตละคนจะมีความเคยชนิ

กับการบริโภคในอดีต ดังนั้น ถาผูบริโภคคนใดมีรายไดปจจุบันต่ำกวารายไดในอดีต ความโนมเอียงในการ

บริโภคเฉลี่ยหรือสัดสวนของการบริโภคตอรายไดปจจุบัน  
𝑐𝑐
𝑦𝑦

  จะมีคาสูง 

ทฤษฎีสมมติฐานรายไดถาวร (Permanent Income Hypothesis) 

เปนทฤษฎีตามแนวคิดของ Milton Friedman มีสาระสำคัญแบงออกเปน  2 ประเด็น คือ  

1. Friedman เห็นวาองคประกอบรายไดและการบริโภคในปจจุบันนั้น แบงออก เปน 2 กลุม คือ 

สวนที่เปนลักษณะถาวรและสวนที่เปนชั่วคราว นั่นคือ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 

2. ความสัมพันธที ่แทจริงระหวางการบริโภคกับรายไดจะอยูที ่สวนประกอบถาวร นั่นคือ การ

บริโภคถาวรจะเปนสัดสวนกับรายไดถาวร 

ทฤษฎีสมมติฐานวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Hypothesis) 

เปนทฤษฎีตามแนวคิดของ Modigliani และ Brumberg ตังแตป ค.ศ. 1954 และ ตอมาในป ค.ศ. 

1963 Ando และ Modigliani นํามาทดสอบโดยใชขอมูลของประเทศสหรัฐอเมริกา และพบวาแนวคิดนี้เปน

ความจริงจนเปนที่ยอมรับกันทั่วไป โดยทฤษฎีนี้จะเนนไปที่การบริโภคของคน ผูบริโภคสวนใหญจะทำการ

บริโภคใหไดรับความพอใจสูงสุด ก็นำเอารายไดทั้งในปจจุบันและอนาคตมาคำนึงถึงหรือการนำเอารายได

ตลอดชีวิตมากำหนดการบริโภคในชวงขณะใดขณะหนึ่ง 
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ทฤษฎีการบริโภคของเคนส (John Maynard Keynes)   

ทฤษฎีนี้การบริโภคของเคนส ไดกลาววา ปริมาณของสินคาและบริการที่ผูบริโภคจะบริโภคนั้น 

ขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ ดาน ซึ่งปจจัยที่สำคัญที่สุด คือ ปจจัยดานรายได ซึ่งการบริโภคและการออมเงินจะ

มากหรือนอย ลวนมีสาเหตุมาจากรายไดของผูบริโภคทั้งสิ้น ถาผูบริโภคมีรายไดสูงการบริโภคก็จะสูงไปดวย 

กลาวคือ บุคคลหรือผูบริโภคจะเพิ่มการบริโภคหรือการใชจายใด ๆ ก็ตอมีเมื่อรายไดเพิ่ม แตไมมากเทากับ

การเพิ่มขึ้นของรายได เมื่อรายไดสูงขึ้นจะทำใหชองวางระหวางการออมเงินและการบริโภคอาจจะเพิ่มมาก

ขึ้น ซึ่งอธิบายไดวา การออมจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อตนเองและครอบครัวมีการอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอ

แลว เนื่องจากการแสวงหาปจจัยพื้นฐานใหแกตนเองและครอบครัวนั้นยอมเปนสิ่งที่สำคัญกวาแรงจูงใจใน

การสะสมเงินหรือการเก็บเงินนั่นเอง ดังนั้นจากขอความและเหตุผลที่ไดกลาวมาทั้งหมดนี้ จึงสรุปไดวา เมื่อ

ผู บริโภคมีรายไดเฉลี ่ยที ่มากขึ ้น ก็จะสงผลใหปริมาณในการออมตอรายไดเพิ ่มมากขึ ้นไปดวย (Jock 

Maynard Keynes, 1964) 

ทฤษฎีการบริโภคของนักเศรษฐศาสตรสำนักคลาสสิก (Classic)    

ตามทฤษฎีนี้กลาวไววา ระดับการใชจายเพื่อการบริโภคหรือการออมของประชาชนจะขึ้นอยูกับ

อัตราดอกเบี้ยเปนสำคัญ การเปลี่ยนแปลงของการบริโภคและการออมเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงใน

อัตราดอกเบี้ย เมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นจะแบงรายไดปจจุบันไปออมมากขึ้น และเปาหมายของผบูริโภคทุก

คน คือ การไดอรรถประโยชนสูงสุดจากทรัพยากรและรายไดที่มีจํากัด ผูบริโภคจึงตองตัดสินใจวาการบริโภค

ในปจจุบันทั้งหมดกับการบริโภคสวนหนึ่ง แลวเก็บออมไวบริโภคในอนาคตวาอยางไหนจะใหอรรถประโยชน

มากกวากันซึ่งการตัดสินใจนั้นขึ้นอยูกับอัตราดอกเบี้ยเปนสำคัญ ถาอัตราดอกเบี้ยสูงผูบริโภคจะเลื่อนการ

บริโภคบางสวนไปในอนาคตโดยการออมมากขึ้น เพื่อหวังรายไดจากดอกเบี้ย ในทางตรงกันขามถาอัตรา

ดอกเบี้ยตํ่าการออมก็จะออมนอยลง (เทิดศักดิ์ ศรีสุรพล, 2535) 

ทฤษฎีความตองการถือเงินของ Milton Friedman 

ทฤษฎีความตองการถือเงินของ Milton Friedman อธิบายไวในป 1968 ซึ่งมีการพัฒนามาจาก

แนวคิดทฤษฎีของนักปริมาณการเงินของสำนักเคมบริดจ โดยไดกลาววา ปจจัยที่กำหนดความตองการถือ

เงินที่มองวาเงินเปนปจจัยสำคัญที่กอใหเกิดผลประโยชนมากมาย บุคคลที่มีอุปสงคตอเงินก็เพราะเห็นวาเงิน

จะกอใหเกิดประโยชนมากมายขึ้นได ซึ่งพฤติกรรมการเลือกถือเงินของบุคคลจัดเปนสัดสวนโดยตรงกับ

รายไดที่ไดรับ ซึ่งจะตองเปนรายไดที่เปนตัวเงิน นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาบางสวนมีความใกลเคียงกับ ทฤษฎี

ความพอในสภาพคลอง ของ John Maynard Keynes ซึ่งอธิบายทฤษฎีความตองการถือเงินของบุคคล แบง

ออกเปน 3 ประการ คือ 1. ความตองการถือเงินไวใชสอยในชีวิตประจำวัน 2. ความตองการถือเงินเพื่อใช

จายยามฉุกเฉิน 3. ความตองการถือเงินเพื่อเก็งกำไร 

 



7 
 

วัตถุประสงคในการออม   

มงคลชัย จำรูญ (2560) ไดระบุวัตถุประสงคการออม มีดังตอไปนี้  

1. เพื่อใชในยามชรา 2. เพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน 3. เพื่อใชจายสำหรับการศึกษาทั้งของตนเองใน

ระดับที่สูงขึ้นหรือสำหรับบุตรหลาน 4. เพื่อใชจายสินคาหรือที่อยูอาศัย 5. เพื่อหลักประกันในอนาคต 6. 

เพื่อหาประโยชนและรายได 7. เพื่อกิจกรรมทางสังคม 8. เพื่อใชเปนทุนในการประกอบธุรกิจสวนตัว 9. เพื่อ

กิจกรรมอ่ืน ๆ เชน การทองเที่ยว 

ลลินทิพย หาคำ (2561) การดำรงชีวิตในแตละวันปฏิเสธไมไดเลยวาการบริโภคอุปโภคนั้นเปนเร่ือง

ที่ สำคัญมาก ๆ การมีเงินออมไวเพื่อใชจายจึงเปนสิ่งจำเปนที่ตองคำนึงถึง 

ดังนั้น ผูศึกษาจึงสรุปไดวา วัตถุประสงคในการออม หมายถึง เหตุผลของการเก็บเงินไวใชอนาคต 

ไดแก เพื่อใชจายในยามชรา เพื่อไวใชจายในยามฉุกเฉิน ในยามที่เกิดเหตุการณที่ไมคาดคิด เชน เกิดอุบัติเหตุ 

การเจ็บไขไดปวย เพื่อใชในการศึกษาซึ่งเปนการศึกษาสำหรับตนเองหรือสำหรับบุตรหลาน เพื่อไวใชจายใน

การซื้อที่ดิน ที่อยูอาศัย เพื่อซื้อเครื่องมือใชในการประกอบอาชีพ เพื่อไวใชจายในการซื้อสิ่งอำนวยความ

สะดวกในการดำรงชีวิต เพื่อใหไดมาเปนหลักประกันบางอยาง ไดแก การประกันชีวิต ประกันภัย เพื่อการ

ลงทุนที่ไดผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย เงินปนผล เพื่อไวลงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อไวใชในกิจกรรมผอน

คลายหรือกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การทองเที่ยว การทำบุญ และเพื่อเก็บไวเปนมรดกใหแกบุตรหลานในอนาคต 

รูปแบบในการออม 

ศุภวรรณ มณีพันธวงศ (2552) กลาวไววา รูปแบบการออม ประกอบดวย 3 รูปแบบ โดยแตละ

แบบจะใหผลตอบแทนที่แตกตางกันออกไป ไดแก 1. การออมในรูปแบบของสินทรัพยถาวร เปนการสราง

หลักประกันในอนาคต เชน ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง เปนตน 2. การออมในรูปแบบของทรัพยสินทาง

การเงิน ซึ่งมีสภาพคลองสูง เชน เงินสด กองทุนเลี้ยงชีพ พันธบัตร เปนตน 3. การออมเงินฝากกับสถาบัน

การเงิน เชน ธนาคารพาณิชยตางๆ สรุปแนวคิดทฤษฎีดานการออม ทำใหทราบวาการออมมีความสำคัญ

อยางมาก ซึ่งการออมสามารถเลือกออมไดหลายรูปแบบตามความตองการและความเหมาะสมของแตละ

บุคคล โดยการออมจะมีปจจัยตางๆ เขามามีบทบาทโดยเฉพาะในสวนของรายไดและคาใชจาย 

 ดังนั้น ผูศึกษาสรุปไดวา รูปแบบการออม หมายถึง การนำเงินมาสะสมไวในรูปแบบตางๆ ทั้งที่

เกี่ยวของกับสถาบันการเงิน ไดแก เงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณออมทรัพย กองทุนตางๆ กรมธรรม

ประกันชีวิต หุนในตลาดหลักทรัพย สลากออมสิน สลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

(ธ.ก.ส) พันธบัตรรัฐบาล เปนตน และที่ไมเกี่ยวของกับสถาบันการเงิน ไดแก เก็บเงินสดไวในมือ สมาชิก

ฌาปณกิจ กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กองทุนประกันสังคม การใหกูยืมโดยมีสัญญาถูกตองตาม

กฎหมาย การใหกูยืมโดยไมมีสัญญาถูกตองตามกฎหมาย หรือสินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน บาน อาคารที่อยู

อาศัย และสินทรัพยมีคา เชน ทองคำ อัญมณี ของมีคาอ่ืนๆ เชน การเลนแชร เปนตน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีผลตอการออมของ

พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย พบวา สวนใหญออมเงินในสถาบันการเงิน และจำนวนเงินออมต่ำกวา 

5,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.37 โดยที่จุดมุงหมายของกลุมตัวอยางสวนใหญมีการออมเพื่อใชจายยาม

ฉุกเฉิน และมีความตองการที่จะออมในระยะยาว แตจำนวนเงินออมของผูออมยังต่ำอยู ดังนั ้น ควรหา

มาตรการในการกระตุนการออมใหเพิ่มข้ึน โดยอาจจะเพิ่มสิทธิประโยชนจากการออมใหเพิ่มสูงข้ึน เพื่อจูงใจ

ใหประชากรกลุมนี้มีความตองการออมมากข้ึน จำนวนสมาชิกในครอบครัวเพิ่มข้ึน 1 คน ทำใหการออมลดลง 

1.756 จึงควรมีกาวางแผนครอบครัวเพื่อไมใหมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวมากเกินไป จำนวนคาใชจายใน

ครอบครัวที่เพิ่มข้ึน 1 บาท จะสงผลใหจำนวนเงินออมของ ลดลง 0.88 บาท ดังนั้นจึงตองมีการวางแผนดาน

คาใชจายใหเหมาะสม 

นเรศ หนองใหญ (2560) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา 

จังหวัดชลบุรี ผลการวิเคราะหระดับการออมตอพฤติกรรมการออม พบวา พฤติกรรมการออมในภาพรวมอยู

ในระดับการออมพอใช และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา สวนใหญออมเงินโดยการนําเงินไปฝากธนาคาร 

สำหรับผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการออมไมแตกตางกัน แต

ประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน 

มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการออมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ณิชากร ชัยศิริ (2562) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัด

สงขลา ซึ่งกลุมตัวอยางคือ ประชาชนในจังหวัดสงขลา จำนวน 400 คน ผลสรุปในการวิจัยครั้งนี้พบวา 1. 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนใน

จังหวัดสงขลา 2. ปจจัยเศรษฐกิจระดับจุลภาค ดานรายจายของครัวเรือน มีผลตอพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนในจังหวัดสงขลา 3. ปจจัยเศรษฐกิจระดับมหภาค ดานนโยบายการเงิน มีผลตอพฤติกรรมการออม

ของประชาชนในจังหวัดสงขลา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

วิธีดำเนินการศึกษา 

การศึกษาคนควาอิสระคร้ังนี้เปนการศึกษาแบบไมทดลอง (Experimental) และเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามแบบว ิจ ัยต ัดขวาง (Cross sectional Study) ใช  เคร ื ่องม ือการศ ึกษาเป นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) แลวทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 

ประชากรที ่ใชในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนทั ้งหมด 

1,549,253 คน โดยแบงเปน ประชากรชาย จำนวน 764,248 คน และประชากรหญิง จำนวน 785,005 คน  

(ที่มา :  ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ เดือน พฤศจิกายน 2564) 
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ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ไดมาจากการคำนวณตามสูตรของ Taro Yamane (1973) 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนอยูที่ 5% ไดขนาดของกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน และจะ

เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบสะดวกหรือแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส (Google Forms) ไดแก 

ส วนที่ 1 : แบบสอบถามข อม ูลล ักษณะทางประชากรศาสตร ของประชากรในจ ั งหวัด

นครศรีธรรมราช ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ

จำนวนสมาชิกในครอบครัว มีคำถามจำนวน 7 ขอ ซึ ่งจะเปนคำถามแบบปลายปด กำหนดใหผู ตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 คำตอบ 

สวนที่ 2 : แบบสอบถามขอมูลเกี ่ยวกับปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ประกอบดวย ดานรายได ดานรายจาย และดานภาระหนี้สิน มีคำถามจำนวน 10 ขอ โดย

แตละขอเปนคำถามวัดระดับ ความเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) 

สวนที่ 3 : แบบสอบถามความคิดเห็นตอพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

นครศรีธรรมราช มี 3 ดาน ไดแก ดานปริมาณในการออม ดานวัตถุประสงคในการออม และดานรูปแบบใน

การออม มีคำถามจำนวน 17 ขอ โดยแตละขอเปนคำถามวัดระดับ ความเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้  

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

คือ ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร จำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได

เฉลี่ยตอเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัว  

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ คือ ขอมูลปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ดานรายได ดานรายจาย ดานภาระหนี้สิน 

และการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก ดานปริมาณในการออม ดาน

วัตถุประสงคในการออม และดานรูปแบบในการออม 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้  

2.1 พฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตาม เพศ จะใช

การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test 

2.2 พฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวดันครศรีธรรมราช จำแนกตาม อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัว จะใชการวิเคราะหขอมูล
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ดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางระหวางตัวแปร จะนำไปสู

การเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 

2.3 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลตอพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

นครศรีธรรมราช จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

ผลการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการคนควาอิสระ เรื ่อง พฤติกรรมการออมสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย

ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานโดยเรียงลำดับจากดานที่มี

คาเฉลี่ยมากไปนอย ไดแก ดานวัตถุประสงคในการออม ดานปริมาณในการออม ดานรูปแบบในการออม 

2. ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช จําแนกตาม 

ลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ และ

รายไดเฉล ี ่ยตอเด ือนแตกตางกัน ส งผลใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

นครศรีธรรมราชแตกตางกัน แตประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศระดับการศึกษา และจำนวน

สมาชิกในครอบครัวแตกตางกัน ส งผลใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

นครศรีธรรมราชไมแตกตางกัน 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง 3 ดาน 

ไดแก ดานรายได ดานรายจาย และดานภาระหนี้สิน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ผลการศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จําแนกตาม ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร สามารถอภิปรายผล ไดดังนี้ 

1.1 ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคล 

โดยรวมไมตางกัน ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ นเรศ หนองใหญ (2560) ที่ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ

ออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการออม

ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีเพศตางกัน ทำให

พฤติกรรมการออมสวนบุคคลดานปริมาณในการออมตางกัน ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็นวา เพศหญิงมีความ

ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตมากกวาเพศชาย ดังนั้น เพศหญิงจึงมีความสม่ำเสมอและความสามารถในการ

ออมเงินในดานปริมาณที่มากกวาเพศชาย 
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1.2 ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุตางกัน มีผลทำใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคล

ตางกัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห ผูศึกษามีความคิดเห็นวา ชวงอายุที่แตกตางกันนั้นมีผลทำใหพฤติกรรมการ

ออมสวนบุคคลตางกัน โดยสวนใหญบุคคลที่มีอายุนอย อาจจะทำใหยังมีรายไดไมสูงมากนัก การเก็บออมจึง

ทำไดยาก เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น รายไดก็จะเพิ่มมากขึ้นดวย ทำใหมีความสามารถในการออมเงินไดมากข้ึน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สรรัตน งามฉองสกุล (2563) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของพนักงาน

บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานใหญ ที่พบวา พนักงานที่มีอายุ

ตางกัน สงผลใหมีพฤติกรรมการออมแตกตางกัน ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

1.3 ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมสวน

บุคคล โดยรวมไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของอเนชา เอี่ยมคุม (2563) ไดศึกษาเรื่อง พฤติกรรม

การออมเงินเพื่อใชจายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษาแตกตางกัน

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกตางกัน แตเมื ่อพิจารณารายดาน พบวา ประชากรใน

จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคลดานปริมาณในการ

ออมตางกัน ซึ ่งผู ศึกษามีความคิดเห็นวา ไมวาจะจบการศึกษาในระดับใดก็ยอมเห็นความสำคัญและมี

ความคิดที่อยากเก็บออมเงินไวใชในยามเจ็บปวยหรือยามฉุกเฉิน ดังนั้นระดับการศึกษาที่แตกตางกันก็ไมทำ

ใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคลแตกตางกัน แตอาจจะแตกตางกันที่ในดานปริมาณการออมมากกวา 

1.4 ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีสถานภาพตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคล

ตางกัน ทั้งในดานวัตถุประสงคในการออม และดานรูปแบบในการออม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พิกุล 

ปญญา (2554) ที่ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีผลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดบริษัท

หลักทรัพย พบวา สถานภาพตางกันมีอิทธิพลตอการออมของเจาหนาที่การตลาดหลักทรัพย และจากผล

การศึกษาพบวา สถานภาพที่แตกตางกันมีปริมาณการออมที่ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะประชากรใน

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีในเรื่องของคาใชจายในการรับผิดชอบและการอุปการะครอบครัวเหมือนกัน เชน 

คนโสดอาจตองดูแลบิดามารดา หรือคนที่สมรสก็อาจตองรับผิดชอบคูสมรสและลูก เปนตน จึงทำให

สถานภาพที่แตกตางกันจะมีพฤติกรรมการออมดานปริมาณการออมไมแตกตางกันนั่นเอง 

1.5 ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอาชีพตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคล

ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพัตรา นามบุญมี (2563) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมของคนวัย

ทำงานในกรุงเทพมหานคร พบวา ประชากรวัยทำงานในกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกันทำใหพฤติกรรม

การออมตางกัน และจากผลการวิเคราะห ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีอาชีพตางกัน ทำให

พฤติกรรมการออมสวนบุคคลดานปริมาณในการออม ดานวัตถุประสงคในการออมไมแตกตางกัน ซึ่งผูศึกษา

มีความเห็นวา ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชไมวาจะประกอบอาชีพใดก็ยอมมีวัตถุประสงคในการออม

ที่คลายกัน มีความคิดที่อยากเก็บออมเงินไวใชในยามเจ็บปวยหรือยามฉุกเฉิน และมีความสม่ำเสมอในการ

ออมเงินตามสัดสวนและความสามารถของตน 
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1.6 ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออม

สวนบุคคลตางกัน ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็นวาผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการออม 

เนื ่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน ดังนั ้น ประชากรในจังหวัด

นครศรีธรรมราช เมื่อรายไดสูงข้ึนปริมาณของการออมก็จะสูงข้ึน รวมถึงวัตถุประสงคในการออมและรูปแบบ

ในการออมก็แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ นิตยา เบญจรงคพันธ (2563) ที่ไดศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการออมของบุคลากรศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา พบวา บุคลากรศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาที่

มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันทำใหพฤติกรรมการออมไมตางกัน 

1.7 ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน ทำใหพฤติกรรม

การออมสวนบุคคลไมตางกัน ผูศึกษามีความคิดเห็นวา ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ไมวาจะมี

จำนวนสมาชิกในครอบครัวกี่คน ก็ยอมอยากมีเงินออมเพื่อมาชวยเหลือจุนเจือครอบครัวของตน พฤติกรรม

การออมทั้งดานปริมาณในการออม ดานวัตถุประสงคในการออม และดานรูปแบบในการออมจึงมีความ

คลายคลึงกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ซึ่งไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ

ออมและปจจัยที่มีผลตอการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย ที่สรุปไววา จำนวนสมาชิกใน

ครอบครัวเพิ่มข้ึน 1 คน ทำใหการออมลดลง 1.756 นั่นเอง 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช สามารถอภิปรายผลเปนรายดาน ไดดังนี ้

2.1 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ดานรายได มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็นวา ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให

ความสำคัญกับปจจัยดานรายได ในเร่ืองการจัดสรรรายไดอยางเหมาะสมสำหรับการใชจายในชีวิตประจำวัน

และการเตรียมความพรอมในการออมเงินใหเพียงพอตอความตองการในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ที่ศึกษาเรื ่อง พฤติกรรมการออมและปจจัยที ่มีผลตอการออมของ

พนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย พบวา ปจจัยดานรายได มีผลตอการออมของพนักงานบริษัทพฒันา

อสังหาริมทรัพย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความเชื่อมั่นรอยละ 95 

2.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ดานรายจาย มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็นวา ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ให

ความสำคัญกับปจจัยดานรายจาย จึงมีการควบคุมคาใชจายที่ไมจำเปน เพื่อใหสามารถมีเงินออมไดอยาง

เพียงพอ ถามีรายจายมากก็จะออมเงินไดนอย ดังนั้น ควรมีการวางแผนการออมใหเหมาะสมกับรายรบัและ

รายจายเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณิชากร ชัยศิริ (2562) เร่ือง ปจจัยที่มี

ผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยดานรายจาย มีผลตอพฤติกรรมการ

ออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความเชื่อมั่นรอยละ 95 



13 
 

2.3 ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ดานภาระหนี้สิน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็นวา การมีภาระหนี้สินไมวาจะดวยภาระทาง

ครอบครัวหรือภาระทางสังคม ทำใหมีการหารายไดเพิ่มข้ึนเพื่อใหสอดคลองกับความสามารถในการชำระหนี้ 

และตองมีความระมัดระวังในการที่จะไมสรางภาระหนี้สินที่เกินความจำเปน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

นเรศ หนองใหญ (2560) เรื่องพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พบวา 

ปจจัยดานหนี้สิน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

3. การออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน สามารถอภิปรายผลเปนรายดาน ไดดังนี ้

3.1 ดานปริมาณในการออม ของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง โดยประชากรสวนใหญมีการออมเงินอยางสม่ำเสมอและตอเนื่อง ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็น

วา ประชากรสวนใหญมีความตองการที่อยากจะออมเงิน จึงพยายามเก็บสะสมเงินที่เหลือจากการใชจาย 

พยายามมีความสม่ำเสมอในการออมตามความสามารถและรายไดของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ทฤษฎีการบริโภคของเคนส (John Maynard Keynes , 1964) ไดกลาวไววา เมื่อประชากรมีรายไดเฉลี่ย

ที่มากข้ึน ก็จะสงผลใหปริมาณในการออมตอรายไดเพิ่มมากข้ึนไปดวย 

3.2 ดานวัตถุประสงคในการออม ของประชากรในจงัหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก โดยประชากรสวนใหญมีวัตถุประสงคการออมเพื่อใชจายในยามเจ็บปวย/ ฉุกเฉินหรือในยาม

ชราภาพ ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็นวา ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการเตรียมความพรอมในการ

ออมเงินใหเพียงพอตอความตองการในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กฤตภาส เลิศสงคราม (2555)  

เรื่องพฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีผลตอการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย กลาวไววา 

ครัวเรือนทั่วประเทศสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักของการเก็บออมเพื่อใชจายในยามชราหรือเกษียณอายุ 

3.2 ดานรูปแบบในการออม ของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีระดับความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง โดยสวนใหญออมเงินโดยการนําเงินไปฝากธนาคาร ซึ่งผูศึกษามีความคิดเห็นวา การออม

โดยฝากธนาคารนั้นมีความเสี่ยงต่ำ มีสภาพคลอง และยังไดรับผลตอบแทนที่แนนอนในรูปของดอกเบี้ย ซึ่ง

สอดคลองกับแนวคิดของ ศิริรัตน ศรีพนม (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จำกัด กลาวไววา การออมในสหกรณและสถาบันการเงินมีสภาพคลอง

เพราะสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดงาย มีผลตอบแทนที่ดี มีความเสี่ยงต่ำ 

ขอเสนอแนะที่ไดจากการศึกษาคร้ังน้ี 

1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบวา 

ประชากรสวนใหญการออมเงินเพื่อใชจายในยามเจ็บปวย/ ฉุกเฉินหรือในยามชราภาพ และออมในรูปแบบ

โดยฝากธนาคารมากที่สุด ดังนั้น ผูจัดการธนาคารควรมุงเนนใหเกิดการออมที่พัฒนาไปสูความยั่งยืนดวยการ
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เสริมสรางองคความรูและศักยภาพทางการเงินของสังคมในระดับฐานรากใหเกิดความเขมแข็ง โดยธนาคาร

ยังคงใหความสำคัญตอการพัฒนาการใหบริการทุกๆดาน อยางตอเนื่อง 

2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบวา 

ประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีอายุตางกัน สถานภาพตางกัน อาชีพตางกัน และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนตางกัน สงผลใหพฤติกรรมการออมสวนบุคคลตางกัน ดังนั้น หนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมการเพิ่ม

รายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ โดยการอบรมความรูทักษะในการประกอบอาชีพ เชน โครงการหนึ่งตำบล 

หนึ่งผลิตภัณฑ ควรสนับสนุนในเร่ืองการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและชองทางการตลาด เพื่อทำใหประชาชน

มีรายไดเพิ่มจากรายไดประจำ รวมถึงการลดภาระรายจายชองประชาชน และอีกทางหนึ่ง เชน การแจก

เมล็ดพันธุพืชหรือตนกลาพืชผักสวนครัว แจกพันธุปลา เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพากันเองไดอยางยั่งยืน 

3. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราชพบวา 

ปจจัยทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก ดานรายได ดานรายจาย ดานภาระหนี้สิน มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ออมสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลการศึกษาพบวา สวนใหญมีการออมโดยการ

ฝากสหกรณออมทรัพยนอย ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหมีการจัดตั้งสหกรณออมทรัพย เพื่อประชาชนสามารถกู

เงินในอัตราดอกเบี้ยที่ไมสูง เปนการลดภาระหนี้สินและยังเปนการสงเสริมการหาแหลงเงินทุนใหกับ

ประชาชนในการประกอบอาชีพหรือหารายไดเสริมดวย และควรมีจัดอบรมการใหความรูเพื่อเรื่องการออม

เงิน เชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือการสงเสริมใหมีการทำบัญชีรายรับ-รายจาย เพื่อบริหารเงินไดอยาง

เหมาะสมสำหรับการใชจายในชีวิตประจำวันไดดียิ่งข้ึน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาคร้ังตอไป 

1. ในการศึกษาครั้งนี ้ ใชวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเพียงอยางเดียว ซึ่งอาจทำให ผล

การศึกษาคลาดเคลื่อนจากความเปนจริงได ดังนั้น เพื่อใหการศึกษามีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณมากข้ึน 

การศึกษาครั้งตอไปควรมีการศึกษาเชงิคุณภาพ หรือใชเทคนิคการวิจัยอื่นๆ เชน เทคนิคการสัมภาษณ การ

สังเกต การสนทนากลุม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกมากข้ึน ไมวาจะเปนดานสภาพเศรษฐกิจและสงัคม คานิยม ใน

พื้นที่นั้น ๆ และมีการเปรียบเทียบในแตละพื้นที่ เพื่อใหเห็นความแตกตางมากข้ึน 

2. การศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระอื่น ๆ ที่อาจจะมีความสัมพันธกับ พฤติกรรม

การออม เชน ความรูความเขาใจในการออม ทัศนคติในการออม อุปสรรคในการออม  อัตราการวางงาน 

หรือจำนวนเงินออม เปนตน เพื่อที่จะเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการออมและเพื่อหา

แนวทางในการสงเสริมใหเกิดการออมของประชาชนมากยิ่งข้ึน 

3. การศึกษาครั้งตอไป ควรศึกษาเรื่องความเสี่ยงที่มีผลตอพฤติกรรมการออม เนื่องจากแตละ

บุคคลยอมรับความเสี่ยงไดไมเทากัน รวมถึงการศึกษารูปแบบการออมและการลงทุนที่เหมาะสมกับแตละ

บุคคลและควรศึกษาชองทางหรือวิธีการในการใหความรูความเขาใจทางดานการเงินแกบุคคล เพื่อนำไปตอ

ยอดและเกิดประโยชนกับบุคคลที่ตองการเร่ิมที่จะออมหรือลงทุนในอนาคต 
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