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บทคัดย่อ 
การศึกษาวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของผูมี้รายได้น้อยในโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 กรณีศึกษา ผูท่ี้มาลงทะเบียนในธนาคารกรุงไทย สาขาคลองสามวา 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัท่ีก าหนดการออม และ พฤติกรรมการออมของผูมี้รายได้น้อยฯ โดย
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีเชิงอนุมานประกอบด้วย T-test การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี  Fisher’s Least 
Significant Different(LSD)  

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน เป็นผูท่ี้มี
อายุ 26-40 ปี มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเท่า มีสถานภาพสมรส มีจ านวน
สมาชิกในครอบครัว 3-5 คน และมีอาชีพเป็นลูกจา้งทัว่ไป  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครัว วุฒิการศึกษา และ อาชีพ ,ปัจจยัท่ีก าหนดการออมท่ี

แตกต่างกนั ไดแ้ก่ รายไดส่้วนบุคคล รายจ่ายเพื่อการบริโภค และ ภาระหน้ี มีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู ้
มีรายไดน้อ้ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 ผลการวเิคราะห์ พฤติกรรมการออมพบว่าผู ้
มีรายได้น้อย มกัจะออมเพื่อช่วยป้องกนัไม่ให้มีหน้ีสินเกินตวั และออมเพื่อช่วยให้มีการจดัการรายรับ-
รายจ่ายท่ีดี ผูมี้รายไดน้อ้ยมกัจะออมในรูปแบบเงินสด และเงินฝากออมทรัพยเ์ผื่อเรียกมากท่ีสุด และมกัจะ
ออมโดยเฉล่ียต่อเดือน500- 1,000 บาท  
 
1. บทน า 

National e-Payment เป็นระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรัฐบาลก าลงัพยายามผลกัดนั 
เพื่อให้มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีไดม้าตรฐานสอดคล้องกบัการใช้งานเทคโนโลยี 

                                                           
1 นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการการเงิน มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2 ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์หลกั 
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โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต และ โทรศพัท์มือถือท่ีขยายวงกวา้งข้ึน และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังจึงได้ริเร่ิมผลักดันแนวคิด National e-
Payment ข้ึนตั้งแต่ในช่วงปี 2558 ท่ีผา่นมา 

โครงการ National e-Payment เร่ิมเป็นรูปเป็นร่างข้ึนอย่างชดัเจนเม่ือวนัท่ี 22 ธันวาคม 2558 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลกัการแผนยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเร่งด าเนินการตามแผนยทุธศาสตร์ฯ น้ี ซ่ึง
ก าหนดใหมี้การด าเนินการโครงการส าคญัคู่ขนานกนัไปในหว้งเวลาเดียวกนั ไดแ้ก่ ระบบรับโอนเงินพร้อม
เพย ์การขยายการใชบ้ตัรอิเล็กทรอนิกส์ ระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  โครงการ e payment 
ภาครัฐ 

ประชาชนจะสามารถเขา้ถึงบริการทางการเงินซ่ึงมีค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม สะดวก ปลอดภยั และ
ง่าย โดยเฉพาะประชาชนผูมี้รายได้น้อยท่ีมีสิทธิรับเงินสวสัดิการจากภาครัฐ จะมีช่องทางการรับเงิน
ช่วยเหลือท่ีสะดวกข้ึน ผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมีสิทธิรับเงินสวสัดิการจากภาครัฐนั้นหากเขา้ถึงสวสัดิการพื้นฐานท่ี
รัฐ มอบให้ตามนบายครบถว้น ซ่ึงอาจจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การออมในภาคครัวเรือนให้เกิดข้ึนและ
น าไปสู่การพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความเขม้แขง็มากยิง่ข้ึน 

ดงันั้นในงานวิจยัช้ินน้ีผูว้ิจยัได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมของผูมี้
รายไดน้อ้ยท่ีผา่นเกณฑ์และไดรั้บสวสัดิการแห่งรัฐเม่ือไดรั้บสวสัดิการแลว้จะมีทศันคติท่ีดีต่อการออมมาก
ยิง่ข้ึนหรือไม ่

ส าหรับประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวม โครงการดงักล่าวจะช่วยลดตน้ทุนของประเทศ 
โดยเฉพาะตน้ทุนการบริหารจดัการเงินสดของประเทศ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ช่วยชกัจูง
ให้เศรษฐกิจนอกระบบเขา้สู่ระบบ และช่วยให้มีการเก็บรวบรวมฐานขอ้มูลการรับจ่ายเงินและสวสัดิการ
ประชาชน ซ่ึงจะสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อการก าหนดนโยบายพฒันาเศรษฐกิจและลดความเหล่ือมล ้ าได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 
2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของผูมี้รายไดน้อ้ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่ง
รัฐ 2560 ในดา้น วตัถุประสงคข์องการออม ประเภทของการออม และปริมาณการออม 

2.2  เพื่อศึกษาปัจจยัเก่ียวกบับุคคลและการออมท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของผูมี้รายได้
นอ้ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 

 
3. สมมติฐานในการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม ของ ผูมี้รายไดน้อ้ย 
ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 แตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัท่ีก าหนดการออม ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม ของ ผูมี้

รายไดน้อ้ย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 แตกต่างกนั 
 

4. ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวิจัย 
4.1 เพื่อใหบุ้คคลทัว่ไปทราบและเขา้ใจถึงพฤติกรรมการออมตามแนวคิดการบริหารการเงิน

บุคคล  
4.2 ท าใหท้ราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมของผูมี้รายไดน้อ้ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อ

สวสัดิการแห่งรัฐ 2560  
4.3 สามารถน าผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมของครัวเรือน

ผูมี้รายไดน้อ้ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 ในอนาคต 
 

5. ขอบเขตของการวจัิย 
ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผูมี้รายไดน้อ้ยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 

โดยเลือกศึกษาเฉพาะผูท่ี้มาลงทะเบียน ณ ธนาคารกรุงไทย สาขา คลองสามวา เท่านั้น 
การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมของผูมี้รายได้

นอ้ย 
ช่วงเวลาในการเก็บขอ้มูลคือ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการคน้ควา้อิสระใน

คร้ังน้ีคือ ผูมี้รายไดน้อ้ย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 โดยท าการค านวณขนาดตวัอยา่ง
กรณีไม่ทราบจ านวนประชากร ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการเลือก
ตวัอยา่ง 5 % จึงไดเ้ลือกขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 300 คน 

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษาสูงสุด อาชีพ ขนาดของครัวเรือน 
ปัจจยัท่ีก าหนดการออมไดแ้ก่ รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง รายจ่ายเพื่อการบริโภค และภาระหน้ี 

พฤติกรรมการออมของผูมี้รายไดน้อ้ย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 โดย
จ าแนกเป็นวตัถุประสงคใ์นการออม ประเภทการออม และปริมาณการออม 
 
6. ระเบียบวธีิวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามเป็นอุปกรณ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ โดยสร้างข้ึนให้
สอดคล้องครอบคลุมปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการออม ของผูมี้รายได้น้อย ในโครงการ
ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 ซ่ึงประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และ 
ขนาดของครัวเรือน 
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ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามในส่วนปัจจยัท่ีก าหนดการออม ไดแ้ก่ รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง รายจ่าย

เพื่อการบริโภค และ ภาระหน้ี 
ส่วนท่ี3 เป็นแบบสอบถามในส่วน พฤติกรรมการออมของผูมี้รายไดน้อ้ย ในโครงการลงทะเบียน

เพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 โดยจ าแนกเป็น วตัถุประสงคใ์นการออม ประเภทการออม และปริมาณการออม
โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบัไดแ้ก่ ไดแ้ก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 
นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 
 โดยก าหนดการใหค้ะแนนส าหรับระดบัของค าตอบ ดงัน้ี 
  ระดบัมากท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 5 คะแนน 
  ระดบัมาก เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 4 คะแนน 
  ระดบัปานกลาง เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 3 คะแนน 
  ระดบันอ้ย เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 2 คะแนน 
  ระดบันอ้ยท่ีสุด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน 
เกณฑค์วามหมายของค่าเฉล่ีย โดยการหาค่าพิสัยและอนัตรภาคชั้นและน าผลต่างท่ีไดม้าก าหนดเกณฑก์าร
วดัระดบัค่าเฉล่ีย โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดโดยใชสู้ตรต่อไปน้ี (Best, 1977:174) 
สูตรการก าหนดช่วงคะแนน 

   ช่วงคะแนน (I)    = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด

จ านวนช่วง
 

      

     I   = 
5−1
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        = 0.8 
 จะไดช่้วงคะแนนเฉล่ียและระดบัพฤติกรรมการออม ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง นอ้ยท่ีสุด 
  คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง นอ้ย 
  คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก 
  คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
 
7. ผลของการศึกษา 

สรุปผลการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน พบวา่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 69.3 

เป็นหญิง ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นชาย มีจ านวน 92คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีอาย ุ 26-40 ปี

จ  านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 รองลงมาเป็นผูท่ี้มีอาย ุ18-25 ปี จ  านวน 71 คิดเป็นร้อยละ 23.7 ส่วนใหญ่ 
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มีการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/เทียบเท่าจ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมา

เป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดบัประถมศึกษาจ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 มี สถานภาพสมรสส่วนใหญ่ 

จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 58.3 รองลงมา คือ สถานภาพโสด จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 

นอกจากน้ีผูท่ี้มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 63.3 รองลงมาคือ จ านวน

สมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 มีอาชีพเป็นลูกจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่ จ านวน 

165 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาเป็นรับจา้งอิสระ/ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย จ านวน 71 คน คิดเป็น

ร้อยละ 23.7 

สรุปผลการศึกษา ปัจจัยทีก่ าหนดการออม 

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 300 คน พบวา่ส่วนใหญ่ มีรายได ้ 7,001 -10,000 บาท ต่อเดือน 
จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาเป็น รายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท จ านวน 110 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.7 และ รายไดม้ากกวา่ 10,000 บาท มีรายจ่าย 5,001 – 10,000 บาท ต่อเดือน เป็นส่วนใหญ่ 
จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาเป็น รายจ่าย 0 – 2,000 บาท จ านวน 109 คน คิดเป็น ร้อยละ 
36.3 และมีภาระหน้ี 0 – 2,000 บาทต่อเดือนเป็นส่วนใหญ่ จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาเป็น 
ภาระหน้ี 2,001 – 5,000 บาท จ านวน 71 คน คิดเป็น ร้อยละ 23.7 

สรุปผลการศึกษา พฤติกรรมการออมของผู้มีรายได้น้อย ในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวสัดิการ

แห่งรัฐ 2560 

พฤติกรรมการออมของผูมี้รายไดน้อ้ย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.38 โดยดา้นวตัถุประสงคใ์นการออม เป็นดา้นท่ีมีระดบัพฤติกรรม
การออมสูงสุด มีค่าเฉล่ีย 3.50 และมีระดบัความส าคญัมาก รองลงมาเป็นดา้นประเภทการออม ค่าเฉล่ีย 3.33 
และมีระดบัความส าคญัปานกลาง ส่วนดา้นท่ีมีระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นปริมาณการออม มีค่าเฉล่ีย 
3.30 และมีระดบัความส าคญัปานกลาง 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานแต่ละสมมติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐาน ค ากล่าวของสมมติฐาน นัยส าคัญทางสถิติ 

ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

สมมติฐานที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีแตกต่างกนั ส่งผล

ต่อพฤติกรรมการออม ของ ผูมี้รายได้

นอ้ย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อ

สวสัดิการแห่งรัฐ 2560 แตกต่างกนั 
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สมมติฐาน ค ากล่าวของสมมติฐาน นัยส าคัญทางสถิติ 

ณ ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

สมมติฐานที ่1.1 เพศต่างกนัมีผลต่อการออมของผูมี้

รายไดน้อ้ย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อ

สวสัดิการแห่งรัฐ 2560 ต่างกนั 

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

 **ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 

สมมติฐานที ่1.2 อายตุ่างกนัมีผลต่อการออมของผูมี้

รายไดน้อ้ย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อ

สวสัดิการแห่งรัฐ 2560 ต่างกนั 

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

**ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 

สมมติฐานที ่1.3 วฒิุการศึกษาต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม

การออมของผูมี้รายไดน้อ้ย ใน

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่ง

รัฐ 2560 ต่างกนั 

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

**ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 

สมมติฐานที ่1.4 สถานะภาพต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรม

การออมของผูมี้รายไดน้อ้ย ใน

โครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่ง

รัฐ 2560 ต่างกนั 

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

**ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 

สมมติฐานที ่1.5 จ านวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนัมีผล

ต่อพฤติกรรมการออมของผูมี้รายได้

นอ้ย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อ

สวสัดิการแห่งรัฐ 2560 ต่างกนั 

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

สมมติฐานที ่1.6 อาชีพต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

ออมของผูมี้รายไดน้อ้ย ในโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 

ต่างกนั 

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

**ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

สมมติฐานที ่2 ปัจจยัท่ีก าหนดการออมท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม ของ ผูมี้
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รายไดน้อ้ย ในโครงการลงทะเบียนเพื่อ

สวสัดิการแห่งรัฐ 2560 แตกต่างกนั 

สมมติฐานที ่2.1 รายไดส่้วนบุคคลต่างกนัมีผลต่อ

พฤติกรรมการออมของผูมี้รายไดน้อ้ย 

ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการ

แห่งรัฐ 2560 ต่างกนั 

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

**ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

สมมติฐานที ่2.2 ร่ายจ่ายต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

ออมของผูมี้รายไดน้อ้ย ในโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 

ต่างกนั 

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

**ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

สมมติฐานที ่2.3 ภาระหน้ีต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

ออมของผูมี้รายไดน้อ้ย ในโครงการ

ลงทะเบียนเพื่อสวสัดิการแห่งรัฐ 2560 

ต่างกนั 

*ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  

**ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 

 
8. อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของผู ้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อ

สวสัดิการแห่งรัฐ 2560 กรณีศึกษา ผูท่ี้มาลงทะเบียนในธนาคารกรุงไทย สาขาคลองสามวา  มีประเด็นท่ี

น่าสนใจดงัน้ี 

ดา้นวตัถุประสงค์ในการออม เป็นดา้นท่ีมีผลต่อการออมของผูมี้รายไดน้้อยอยู่ในระดบัมาก 

และเม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ ดา้นการออมช่วยป้องกนัไม่ให้มีหน้ีสินเกินตวั และดา้นการออมช่วยให้

มีการจัดการรายรับ-รายจ่ายท่ีดี มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก และมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดสองล าดับแรก 

สอดคลอ้งกบั แนวคิดของ พนารัตน์ วงศ์คุณาศานติ (2540) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อการออม

ของครัวเรือนไทยโดยศึกษาเฉพาะปัจจยัทางเศรษฐกิจ” โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิประเภทอนุกรมเวลาในช่วงปี 

2527 ถึง 2539 และอาศยัวิธีการทางเศรษฐมิติ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ซ่ึงผลการศึกษาปรากฏว่าปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อการออมของครัวเรือน ได้แก่ รายได้พึงใช้จ่ายของครัวเรือน และอตัราการ

เปล่ียนแปลงในรายไดพ้ึงใช้จ่ายของครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ส่วนอตัราดอกเบ้ียไม่มี

อิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อการออมของครัวเรือนในช่วงเวลาท่ีท าการศึกษา 
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ดา้นประเภทการออม เป็นดา้นท่ีมีผลต่อการออมของผูมี้รายไดน้อ้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง และ

เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบว่า ผูมี้รายไดน้อ้ยมกัจะออมในรูปแบบเงินสด และเงินฝากออมทรัพยเ์ผื่อเรียก

มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ อรุณชาติ ชัยศรีมา .(2544) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการออมของ

ครัวเรือนแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริษัทเบอร์นิน่า (ประเทศไทย) จ ากัด นิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน” ผลการวิจยัพบว่าแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม

มากกวา่คร่ึงไม่มีการออม แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการออมมกัจะออกในรูปแบบของเงินสดซ่ึง

ใน 1 เดือนจะออมในรูปแบบเงินสดเฉล่ีย 2,031.74 บาท หลกัเกณฑ์ท่ีใชใ้นการออมคือแบ่งรายไดอ้อกเป็น

ส่วนเพื่อออม โดยเฉพาะแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีความเห็นวา่อตัราเงินออมรายเดือนของตนเองอยู่

ในระดับต ่า และ ณ วนัส้ินปีในงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีเงินฝากในธนาคารและค่าแรงงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมออมเงินสดมกัจะออมเงินสดไวก้บัธนาคารพาณิชย ์

ดา้นปริมาณการออม เป็นดา้นท่ีมีผลต่อการออมของผูมี้รายไดน้อ้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง และ

เม่ือพิจารณาโดยละเอียดพบวา่ ผูมี้รายไดน้อ้ยมกัจะออมโดยเฉล่ียต่อเดือน500- 1,000 บาท ซ่ึงเป็นเกณฑ์ท่ี

นอ้ยท่ีสุดในการวิจยัในคร้ังน้ี สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรเมศม ์สุวรรณระดา และสมประวณิ มนัประเสริฐ 

(2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการออมของผูมี้งานท าในประเทศไทย” โดยมีความมุ่งหมายเพื่อ

ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการออมของผูมี้งานท าในประเทศไทย เป็นการศึกษาจากขอ้มูลการส ารวจในระดบั

จุลภาค ซ่ึงท าข้ึนเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัก าหนดพฤติกรรมการออมหรือไม่ออมของผูมี้งานท าและรวมไปถึง

ปัจจัยส าคัญท่ีมีส่วนในการก าหนดอัตราการออมของผู ้มีงานท าท่ีเป็นผู ้ออมโดยใช้แบบจ าลองทาง

เศรษฐศาสตร์ ท่ีมีพื้นฐานมาจากแบบจ าลองวงจรชีวติและรายไดถ้าวรในการประมวลผลขอ้มูลท่ีเก็บโดยใช้

แบบสอบถามในการเก็บจากภาคสนามซ่ึงผลการศึกษา พบวา่ผูมี้งานท ามีแนวโนม้ท่ีจะเป็นผูอ้อมเงินหากมี

ระดบัรายไดม้ากข้ึนหรือมีรายไดอ้ยา่งสม ่าเสมอโดยมีความโน้มเอียงในการออม(MPS) มีค่าเท่ากบั 0.345 

และ 0.264 การกูย้ืมเงินท าให้ผูมี้งานท ามีแนวโน้มท่ีจะไม่ยอมอายุของผูมี้งานท ามีความสัมพนัธ์ในทิศทาง

เดียวกนักบัการออม คือการมีอายุมากข้ึนก็มีแนวโนม้ท่ีตดัสินใจอ่อนมากข้ึนและการหยา่ร้างจะมีแนวโน้ม

ในการตดัสินใจออมระยะยาวในทางบวกอยา่งเห็นไดช้ดั 

 
9. ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 

9.1 ข้อเสนอแนะจากการวจัิย 
การศึกษาในคร้ังน้ีไดศึ้กษาพฤติกรรมการออมของผูมี้รายไดน้อ้ย ในเขตคลองสามวาเพียงเท่านั้น

เน่ืองจากมีขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณและระยะเวลาในการศึกษาจึงไดท้  าการศึกษากลุ่มประชากรในเขตคลอง
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สามวาก่อนซ่ึงเป็นสถานท่ีท างานของผูว้ิจยัจึงมีความสะดวกในการเก็บขอ้มูลแบบสอบถามสามารถเป็น

ตวัช้ีวดัไดอ่้านในโอกาสต่อไปมีโอกาสท าการศึกษาจะศึกษาเพิ่มเติมในดา้น 

กลุ่มประชากรของผูว้ิจยั คือผูมี้รายไดน้อ้ย จึงท าใหก้ารตั้งค  าถามในแบบสอบถามท่ียากจนเกินไป 

อาจท าให้ผูรั้บฟังไม่เข้าใจข้อค าถามได้ จึงท าให้การตอบแบบสอบถามใช้ระยะเวลานาน ในการตอบ

แบบสอบถามของผูมี้รายไดน้อ้ย 1 ราย 

ดา้นวตัถุประสงคก์ารออม ดา้นการออมเงินเพื่อใชใ้นยามเกษียณก็เป็นดา้นท่ีผูมี้รายไดน้้อยยงัให้

ความส าคญัในระดบัปานกลาง แสดงใหเ้ห็นวา่ผูมี้รายไดน้อ้ยยงัไม่ไดใ้ส่ในในการออมเพื่ออนาคตเท่าท่ีควร 

ดงันั้นรัฐบาลควรส่งเสริมความรู้ใหแ้ก่ประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยเขา้ใจถึงประโยชน์ในการออมมากข้ึน เพราะ

ในอนาคตหากประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุประชากรเหล่าน้ีอาจตอ้งรับการดูแลจากภาครัฐมากข้ึน 

9.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มของผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีมาลงทะเบียนใน ธนาคาร กรุงไทย สาขา

คลองสามวาเท่านั้น ผลการศึกษาจึงมีขอบเขตจ ากดัดงันั้นควรมีการขยายเขตพื้นท่ีในการศึกษาให้กวา้งข้ึน

และหลากหลายข้ึน เพื่อใหผ้ลการศึกษาออกมาคลองคลุมมากข้ึน 
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