
บทที่ 5
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มิถุนายน - กันยายน 2561      69

ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้ประกอบการรายย่อย ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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บทคัดย่อ
 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู ้ประกอบการรายย่อย กรณีศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมของผู้ประกอบการรายย่อย และน�าผล 
การวจิยัไปใช้ในการพฒันาหลกัสตูร กลุม่ตวัอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นนกัศกึษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยม ี
ขนาดตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาจ�านวน 316 คน (ชั้นปีที่ 1 - 4) สถิตที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่  
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติไคว์สแควร์(Chi-square)
 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาผู้มีเงินออมมีเพียง ร้อยละ 14.5 โดยมีรายได้เฉล่ีย 
และค่าใช้จ่ายเฉลีย่ต่อเดอืนใกล้เคยีงกนั คอื 3,001 - 4,00 บาท โดยมรีายได้จากการประกอบการ 
ต่อเดือน 15,000 - 20,000 บาทต่อเดือนนักศึกษามีการจัดท�าบัญชีรายรับ รายจ่าย มีสัดส่วน 
ที่น้อยคิดเป็นร้อยละ 18.8 ในขณะเดียวกัน บุคคลที่เป็นตัวอย่างในการออมมีสัดส่วนน้อยมาก 
คิดเป็นร้อยละ 11.6 นักศึกษาที่มีเงินออม จะมีวิธีการออมที่ไม่แน่นอน เป็นการออมระยะสั้น
เพื่อสะสมไว้ซื้อสิ่งของที่ต้องการ  
 ผลการวเิคราะห์ปัจจยัทีส่่งผลต่อการออม ภายใต้การทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส�าคญั  
.05 พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับการออมของผู ้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่ศึกษา 
มีความสัมพันธ์กับการออมของผู ้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา และรายได้จากการประกอบการ
ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการออมของผู้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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Abstract

 Research The factor affecting saving of the entrepreneurs studying 
in the Faculty of Management Science at Phra Nakhon Si Ayutthaya  
Rajabhat University. The purpose of this study was to investigate the factors  
affecting the saving of the entrepreneurs. The results of the research are  
used in curriculum development. The sample was used in this study.  
is a regular student Undergraduate Academic being an entrepreneur.  
Faculty of Management Science. There are 316 students (1st-4rd year) 
students. Statistics used in the research are frequency, percentage,  
mean, standard deviation And Chi Square statistics (Chi-square)
 The research found that the student has a savings of only 14.5%, 
with average income and average monthly expenses of 3,001 - 4,000 baht.  
Students earn a monthly income of 15,000 - 20,000 baht per month. 
At 18.8 percent, at the same time, the role model for savings was very 
small. Accounted  for 11.6%. Students with savings used uncertainly  
way  to  save .  Sho r t - t e rm sav ing s  to  buy  i t ems  they  wan t .  
The analysis of factors affecting the savings found that the sex of the study.  
average income per month, average monthly extra earnings, average  
expenditures per month, accounting for Income - expenditures and role models 
in savings no effect on students’ savings at 95% confidence level.
Analysis of Factors Affecting Savings Entrepreneurs Under the hypothesis test 
at .05 level,
 1. Age correlates with the savings of small entrepreneurs.
 2. Year of study correlates with the savings of small entrepreneurs.
 3. Income from the business correlates with the savings of small  
entrepreneurs.

Keywords: Behavior Savings Entrepreneurs
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ที่มาและความส�าคัญ 

  “การใช้จ่ายโดยประหยดันัน้ จะเป็นหลกัประกนัความสมบรูณ์พนูสขุของผูป้ระหยดัเอง 

และครอบครัว ช่วยป้องกันความขาดแคลนในวันข้างหน้า การประหยัดดังกล่าวน้ี 

จะมผีลดไีม่เฉพาะแก่ผูป้ระหยดัเท่านัน้ ยงัจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาตด้ิวย” เนือ่งในโอกาส 

วันขึ้นปีใหม่ 31 ธันวาคม 2502 จากพระราชด�ารัสดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ทรงแสดงให้เหน็ว่าการออมเงนิจะเกดิประโยชน์ ทัง้กบัตวัผู้ออม  

และประเทศชาติ (กระทรวงการคลัง, 2560)

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 รฐับาลออกพระราชบญัญตักิองทนุการออมแห่งชาต ิพ.ศ. 2554  

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550 มาตรา 84 (4) บัญญัติให้รัฐต้องด�าเนินการตามแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจ  

คือ จัดให้มีการออมเพื่อการด�ารงชีพในยามชราแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างทั่วถึง 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 74 ก�าหนดให้รัฐพึงส่งเสริมการออม 

เพื่อการด�ารงชีพของประชาชนเม่ือพ้นวัยท�างาน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, 2550) 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง 

และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด�ารงชีวิตส�าหรับ 

โลกศตวรรษที ่21 (สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม, 2543), (ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)

 ภาพรวมการออมในประเทศช่วงที่ 5 ปีที่ผ่านมา (2554 - 2558) มีความผันผวน 

แต่มทีศิทางเป็นบวกในปี 2558 ขยายตวัร้อยละ 13.4 และการออมต่อ GDP. อยูท่ีร้่อยละ 30.3  

ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคเดียวกันอยู่ในระดับกลาง ใกล้เคียงกับอินโดนีเซีย  

และมาเลเซีย ส�าหรับการออมของครัวเรือนในช่วง 5 ปีที่ผ ่านมา (2554 - 2558) 

ไม่เปลี่ยนแปลงมากนักอยู่ที่ระดับประมาณ 600 - 670 พันล้านบาท และเม่ือคิดเฉล่ีย 

ต่อคนต่อปี พบว่า รายได้ และรายจ่ายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ตรงกันข้ามกับการออม 

ทีม่ทีศิทางเพิม่ขึน้อย่างช้า ๆ  หรอื แทบจะคงที ่ทัง้นีภ้าวะหนีค้รวัเรอืนในระดบัสูงเป็นปัจจยัเสีย่ง 

ส�าคัญที่จะส่งผลให้การออมภาคครัวเรือนลดลงการพยากรณ์อัตราการออมของครัวเรือน 

ในประเทศไทย คาดการณ์ว่า การออมภาคเอกชนในประเทศไทยจะอยู่ที่ระดับ 8.95%  

ภายในสิ้นไตรมาส 4 ของปี 2560 ในระยะยาวอัตราส่วนการออมของครัวเรือนในประเทศไทย

มีแนวโน้มที่จะอยู ่ที่ประมาณร้อยละ 8.70 ในปี 2563 ตามแบบจ�าลองทางเศรษฐมิติ  

(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560)
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 ด้วยความส�าคัญของการออมท่ีมีต่อผู้ออม และประเทศชาติ ดังที่กล่าวมาข้างต้น  

ผู ้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู ้ประกอบการรายย่อย ของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการออม น�าผลท่ีได้ไปใช้ในการจัดท�าโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของผู้ประกอบการรายย่อย และปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเป็น 

ผูป้ระกอบการ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา เป็นล�าดบัต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลการออมของผู ้ประกอบการรายย่อย กรณี นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 2. เพื่อน�าผลการศึกษาไปจัดท�าโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

ผู้ประกอบการรายย่อย กรณี นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

 3. เพื่อน�าผลการศึกษาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การเป็นผู้ประกอบการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สมมติฐานการวิจัย

สมมติฐาน ที่ 1 : เพศมีความสัมพันธ ์ กับการออมของผู ้ประกอบการรายย ่อยของ 

    นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    พระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ที่ 2 : อายุ มีความสัมพันธ ์ กับการออมของผู ้ประกอบการรายย ่อยของ 

    นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    พระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ที่ 3 : ชั้นปีที่ศึกษามีความสัมพันธ์กับการออมของผู้ประกอบการรายย่อยของ 

    นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

    พระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ที่ 4 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการออมของผู้ประกอบการ 

    รายย ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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สมมติฐาน ที่ 5 : รายได ้จากการประกอบการต ่อเดือนมีความสัมพันธ ์กับการออม 

    ขอ งผู ้ ป ร ะกอบการ ร ายย ่ อ ยขอ งนั กศึ กษา ระดั บปริญญาตรี  

    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ที่ 6 : ค ่าใช ้จ ่ายต่อเดือนมีความสัมพันธ ์กับการออมของผู ้ประกอบการ 

    รายย ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ที่ 7 : การจัดท�าบัญชีรับ-จ่าย มีความสัมพันธ์กับการออมของผู้ประกอบการ 

    รายย ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

สมมติฐาน ท่ี 8 : บุคคลตัวอย่างในการออมมีความสัมพันธ์กับการออมของผู้ประกอบการ 

    รายย ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 

นิยามศัพท ์

 ปัจจัยที่มีผลต่อการออม หมายถึง สิ่งกระตุ้น บุคคล  หรือ สาเหตุ ที่ท�าให้นักศึกษา 

เกิดการออม เช่น เพศ ชั้นปีที่ศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน รายได้พิเศษต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อ

เดือน การจัดท�าบัญชี รับ-จ่าย บุคคลตัวอย่าง

 การออม หมายถึง การเก็บสะสมรายได้บางส่วนซึ่งไม่ได้น�าไปใช้ในการบริโภค 

ในรูปแบบต่างๆ เช่น สะสมในกระปุกออมสิน ฝากธนาคาร ซื้อทรัพย์สินมีค่า    

ตัวแปรตาม

■	 เพศ

■		 อายุ

■		 ชั้นปีที่ศึกษา

■		 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

■		 รายได้จากการประกอบการต่อเดือน

■		 ค่าใช้จ่ายต่อเดือน

■		 การจัดท�าบัญชีรับ-จ่าย

■		 บุคคลตัวอย่างในการอบรม

ตัวแปรอิสระ
การออม

(Saving)
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ผู้ประกอบการรายย่อย หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 -  

ชั้นปีที่  4  ที่ก�าลังศกึษาอยู่  ณ  คณะวทิยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และเป็นนักศึกษาที่ประกอบกิจการ ค้าขายสินค้า และ/หรือ  

บริการ ที่ด�าเนินกิจกรรมอยู่

รายได้ หมายถึง รายได้ที่นักศึกษาได้รับจาก บิดา-มารดา หรือ ผู้ปกครอง

รายได้จากการประกอบการ หมายถึง รายได้ท่ีนักศึกษาได้รับเพิ่มเติม จากการ 

ประกอบกิจการ ค้าขายสินค้าและ/หรือ บริการ

รายจ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาใช้จ่ายในขณะที่ก�าลังศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลการออมของผู้ประกอบการรายย่อย 

ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ก�าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จ�านวนทั้งสิ้น 1,136 คน ก�าหนดขนาดของตัวอย่าง 

โดยใช้ตารางส�าเร็จรูปตามแนวทางของ Taro Yamane ท่ีระดับความคลานเคล่ือน (E) 5% 

และมีระดับความเชื่อม่ัน 95% (Yamane, 1973) ท�าให้มีจ�านวนของขนาดตัวอย่าง 

ที่เป็นนักศึกษาจ�านวน 316 คน ที่และเป็นนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และด�าเนิน

กิจกรรมการขาย และ/หรือให้บริการอยู่ ณ ปัจจุบัน

แนวคิดและทฤษฎีของการวิจัย

รายได้ประชาชาติ  ประกอบด้วย การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค (Consumption 

Expenditures), การออมทรัพย์ (Saving), การใช้จ่ายเพื่อการลงทุน (Investment  

Expenditure), และค่าใช้จ่ายของรัฐบาล (Government Expenditure) การออม คือ  

รายได้ส่วนที่มิได้น�าไปใช้ในการบริโภค ดังนั้นฟังก์ชั่น การออมแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

การออมกับรายได้ แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการออม (Savings) น้ัน จะอาศัยแนวความคิด 

ว่าด้วยการบริโภคเข้ามาช่วยในการอธิบาย ดังนี้
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 1. การออมกับกระแสรายได้ และรายจ่าย การออมนั้น หากจะกล่าวให้เต็มๆ ก็คือ 
การออมทรัพย์ ซึ่งการออมทรัพย์ของครัวเรือนจะมีความสัมพันธ ์ใกล้ชิดกับรายได้  
ท่ีสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง และการบริโภคของครัวเรือน อย่างมากด้วยเหตุที่ว ่า 
หลังจากที่ครัวเรือนได้รับรายได้มาแล้ว เม่ือน�าไปหักภาษีออก รายได้ดังกล่าวถือเป็นรายได ้
ท่ีครัวเรือนสามารถน�าไปจับจ่ายใช้สอยได้จริง ครัวเรือนจะจัดสรรรายได้ส่วนน้ีไปใช้ 
เพื่อการบริโภค ส่วนที่เหลือจึงค่อยเก็บออมไว้เป็นเงินสะสม เรียกการออมเงินส่วนที่เหลือนี้ว่า 
“การออมทรัพย์” (John Maynard Keynes, 1931)
 2. ทฤษฎีการบริโภคในวัฏจักรชีวิต (Life-Cycle Theory of Consumption) เชื่อว่า 
ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในงวดเวลาหนึ่งจะขึ้นอยู ่กับการคาดคะเนของรายได ้
ตลอดช่วงอายุขัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ช่วงชีวิตของบุคคลขณะที่มีอายุน้อย  
จะมรีะดบัรายได้อยูใ่นระดบัต�า่ และจะมรีายได้สงูข้ึนเมือ่มอีายมุากขึน้ ต่อมาเมือ่เข้าสูว่ยัสงูอายุ 
กจ็ะกลบัมรีายได้ลดลงอกีครัง้ การกระจายรายได้ ในช่วงต้นของชวีติ บคุคลจะมรีายได้ไม่เพยีงพอ 
ต่อการบริโภค ดังนั้นบุคคลจึงต้องประพฤติตนเป็นผู้ก่อหน้ี ต่อมาในช่วงกลางของชีวิต 
จึงจะเริ่มที่จะมีรายได้ เหลือจ่ายจนสามารถชดใช้หนี้เดิมได้ และเก็บเงินสะสมไว้ส�าหรับ 
ช่วงปลายของชีวิต เงินสะสมส่วนน้ีก็คือ ส่วนของเงินออมนั่นเอง (Franco Modigliani,  
Albert Ando and Richard Brumberg, 1954)
 3. ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้ถาวร (Permanent Income Theory  
of Consumption) ตามแนวคิดของ Milton Friedman เชื่อว่าครัวเรือนจะมีพฤติกรรม 
ในจัดสรรรายได้เพื่อการ บริโภคโดยอิงกับรายได้ในระยะยาว (Long Term Income) 
ที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งได้ก�าหนดให้รายได้ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ รายได้ถาวร  
(Permanent Income) และรายได้ชั่วคราว (Transitory Income) ซ่ึงตามทฤษฎีน้ี 
ปริมาณการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือนจะขึ้นอยู ่กับรายได้ถาวร โดยครัวเรือน 
จะไม่ท�าการบริโภคในส่วนของรายได้ชั่วคราว ดังนั้นจากการที่การออมเป็นเงินส่วนเหลือ 
ที่ไม่ได้ท�าการบริโภคแล้ว จึงสามารถเกิดได้ทั้งจากส่วนของรายได้ถาวร และรายได้ช่ัวคราว 
(Milton Friedman, 1962)
 4. ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ ์กับรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income  
Hypothesis of Consumption) เช่ือว่า ครัวเรือนที่มีระดับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค  
และระดับรายได้อยู ่ในระดับหน่ึงแล้วจะเป็นการยากที่จะท�าให้เขาลดระดับค่าใช้จ่าย  
เพื่อการบริโภคให้ต�่าลงกว่าเดิมเม่ือระดับรายได้เปรียบเทียบกับระดับรายได้ที่เคยได้รับสูงสุด 
(Previous Peak Income) แย่ลง ตามแนวความคิดนี้จะได้สมการของค่า APC (James  
S. Duesenberry, 2000)
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วิธีการศึกษา

การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้ระเบียบ 

วิธีวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู้ประกอบการ 

รายย่อย กรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ เก็บข้อมูลโดยใช้ 

แบบสอบถามจากนกัศกึษาภาคปกต ิระดบัปรญิญาตร ีชัน้ปีที ่1 - 4  ทีก่�าลงัศกึษาในภาคเรยีนที ่2  

ปีการศึกษา 2560 ข้อมูลที่ได้มาจากการแบบสอบถามจะถูกน�ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  

ความถี่ และร้อยละ การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการออม ใช้สถิติไคว์สแควร์ (Chi-square) 

ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.05

มีจ�านวนของขนาดตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาจ�านวน 316 คน ผู ้วิจัยเลือกใช้สถิติ 

ในการวเิคราะห์เพ่ือให้สอดคล้องกบัลกัษณะของข้อมลู โดย ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

ได้แก่ เพศ ชั้นปีที่ศึกษา จ�านวนสมาชิกในครอบครัว ท่ีพักอาศัย การเดินทางมาเรียน 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี และร้อยละ ข้อมูลเก่ียวกับรายได้และค่าใช้จ่าย ได้แก่  

รายได้จากผูป้กครองเฉลีย่ต่อเดอืน รายได้จากการประกอบการต่อเดอืน ค่าใช้จ่าย เฉลีย่ต่อเดอืน 

การท�าบัญชีรายรับ - รายจ่าย จ�านวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดือนบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการออม 

วิธีการออม วัตถุประสงค์การออม และรูปแบบการออม 

การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น

การหาค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบในการวิจัย หรือการหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟ่า 

ครอนบาร์ค (Cronbach’s Alpha) จากแบบสอบถาม 40 ชุด การวัดหาค่าความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม โดยใช้สูตร (Cronbach, 1970) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (α - Coefficient) 

ก�าหนดให้ค่าความน่าเชื่อถือได้ของสัมประสิทธิ์แอลฟ่าจ�านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 0.7  

ส�าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบในการวิจัย เท่ากับ 0.92

ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู ้ประกอบการรายย่อย กรณีศึกษา  

นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ�านวน 316 คน พบว่า 
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 - ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 37.7 เพศหญิงร้อยละ 62.3 ชั้นปีที่ศึกษา 
  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ร้อยละ 14.0  ช้ันปีที่ 2  
  ร้อยละ 24.8 ชั้นปีที่ 3 ร้อยละ20.4 ชั้นปีที่ 4 ร้อยละ 40.8 
 - จ�านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 81.2 
  มีจ�านวนสมาชิกในครอบครัว 3 - 4 คน รองลงมา ร้อยละ 15.9 มีจ�านวนสมาชิก 
  ในครอบครัวตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป  
 - ที่พักอาศัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 87 พักอาศัยอยู่กับ 
  ผู้ปกครอง รองลงมาร้อยละ 10 เช่าหอพัก  
 - พาหนะทีใ่ช้เดนิทางมามหาวทิยาลยั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.2 
  เดินทางโดยรถยนต์โดยสาร รองลงมา ร้อยละ 29 เดินทางโดยรถจักรยานยนต์ 
 - รายได้เฉลี่ยต่อเดือนท่ีได้รับจากผู้ปกครอง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
  ร้อยละ 79.7 ได้รับรายได้เฉลี่ยเดือนละ 3,001 บาท - 4,000 บาท รองลงมา  
  ร้อยละ 14.5 ได้รับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท
   - รายได้จากการประกอบการต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ  
  100.0 มรีายได้พเิศษโดยมรีายได้จากการประกอบการต่อเดอืน 15,000 - 20,000 บาท 
  ต่อเดอืน ร้อยละ 88.0 มรีายได้ฯ น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดอืน ร้อยละ 10.0 และ  
  มีรายได้มากกว่า 20,001 บาทต่อเดือนร้อยละ 2.0
 - ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.5  
  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 3,001 บาท - 4,000 บาท รองลงมาร้อยละ 15.9  
  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 3,000 บาท 
 - วัตถุประสงค์ในการใช้จ่าย พบว่า ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นอันดับแรก 
  ใช้จ่ายเพื่อการเดินทางเป็นอันดับสอง ใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เป็นอันดับสาม 
  การจัดท�าบัญชีรายรับ-รายจ่ายพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 73.9  
  ไม่ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย รองลงมา ร้อยละ 18.8 มีการท�าบัญชีเป็นรายวัน 
  เงนิออมในปัจจบุนั พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 85.5 ไม่มีเงนิออม  
  ร้อยละ 14.5 มีเงินออม  
 - บุคคลตัวอย่างในการออม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ร้อยละ 88.4  
  ไม่มีบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการออม ร้อยละ 11.6 มีบุคคลตัวอย่างในการออม เช่น  
  บิดา-มารดา พี่-น้อง จ�านวนเงินออมเฉลี่ย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  
  ร้อยละ 88.4 มเีงนิออมเฉลีย่ต่อเดอืน น้อยว่า 500 บาทระดบัเงนิออมทีม่ค่ีาร้อยละ 
  เท่ากัน คือ 5.8 เป็นเงินออม ตั้งแต่ 501 บาท
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 - 1,000 บาท  และ 1,001บาท - 2,000 บาท 

 - วิธีการออม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.5 มีวิธีการออม 

  ที่ไม่แน่นอน รองลงมาร้อยละ 30.4 จะใช้เงินก่อน เหลือแล้วจึงออม 

 - วัตถุประสงค์ของการออม เรียงล�าดับตามความส�าคัญจากมากไปหาน้อย พบว่า  

  ออมเพื่อซื้อสิ่งของที่ต้องการออมเพื่อสะสมเงินในอนาคต ออมเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

  ออมเพื่อใช้เป็นทุนใน

 - รูปแบบการออม พบว่า ออมโดยการหยอดกระปุกออมสิน ร้อยละ 76.8 ออมโดย 

  การฝากธนาคาร ร้อยละ 47.8 ออมโดยน�าเงินฝากไว้กับผู้ปกครอง ร้อยละ 5.8

ผลการทดสอบสมมติฐาน

 การทดสอบสมมติฐาน งานวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการออมของผู ้ประกอบการ 

รายย่อยกรณีศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา โดยใช้สถิติไคว์สแควร์ (Chi-square) ทดสอบสมติฐาน ณ ระดับนัยส�าคัญ  

0.05 สามารถพิจารณาได้จาก ตารางท่ี 1. และสามารถอธิบายการทดสอบสมมติฐาน 

ได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1. แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัย

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม ค่าสถิติไคว์สแควร์  (Chi-square)

• อายุ χ2    = 17.127 Sig. = 0.002

Cramer’s V. = 0.206 Sig. = 0.002

• ชั้นปีที่ศึกษา χ2    = 8.114 Sig. = 0.044

Cramer’s V.  = 0.142 Sig. = 0.044

• รายได้จากการ

ประกอบการต่อเดือน

χ2    = 15.878 Sig. = 0.001

Cramer’s V.  = 0.198 Sig. = 0.001
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ผลการทดสอบสมมติฐาน : 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับการออมของผู้ประกอบการรายย่อย ของนักศึกษา 

ระดบัปรญิญาตร ีคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา โดยใช้ค่าสถติิ  

Chi-square พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  

(H0) ยอมรบัสมมตฐิานรอง (Ha) ซึง่หมายความว่า อายกุบัการออมของผูป้ระกอบการรายย่อย 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ ์ กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05  

ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิต ิ

Cramer’s V. พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.206 แสดงว่า อายุกับการออมของผู้ประกอบการรายย่อย 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

 - ความสัมพันธ์ระหว่างชั้นปีที่ศึกษากับการออมของผู้ประกอบการรายย่อย 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square พบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.044 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 น่ันคือ  

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (Ha) ซึ่งหมายความว่า ชั้นปีที่ศึกษา 

กับการออมของผู้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ์กัน 

อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้ และเม่ือพิจารณา 

ระดับความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้สถิติ Cramer’s V. พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.142 แสดงว่า  

อายุกับการออมของผู้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ์กัน 

ในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

 - ความสัมพันธ ์ระหว ่างรายได ้จากการประกอบการต ่อเดือนกับการออม 

ของผู ้ประกอบการรายย ่อยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยใช้ค่าสถิติ Chi-square พบว่า ค่า Sig.  

เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง  

(Ha) ซึ่งหมายความว่า ชั้นปีที่ศึกษากับการออมของผู้ประกอบการรายย่อยของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ 

สมมติฐานที่ตั้ ง ไว ้  และเมื่ อพิจารณาระดับความสัมพันธ ์ของตัวแปรโดยใช ้สถิติ 

Cramer’s V. พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.198 แสดงว่า อายุกับการออมของผู้ประกอบการรายย่อย 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ มีความสัมพันธ์กันในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05
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สรุปและอภิปรายผล  

 การศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการออมของผู ้ประกอบการรายย่อย ของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปรากฏผล 

การทดสอบปัจจัยที่มีผลการออม ทั้งสิ้น 3 ปัจจัย คือ อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้จาก 

การประกอบการต่อเดอืน โดยมค่ีา Sig. เท่ากบั 0.002, 0.044 และ 0.001 ซึง่มคีวามสัมพนัธ์กนั 

อย่างมนียัส�าคญัทีร่ะดบั 0.05 ตามล�าดบั เมือ่พจิารณาระดบัความสมัพนัธ์ของตวัแปรโดยใช้สถติิ 

Cramer’s V. พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.206, 0.142 และ 0.198 ตามล�าดับ แสดงว่า  

ปัจจัยทั้ง 3 มีความสัมพันธ์ต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีฯ ในระดับต�่า อย่างมีนัยส�าคัญ 

ที่ระดับ 0.05 โดยสอดคล้องกับพฤติกรรมการออม และปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของแรงงาน 

นอกระบบในตลาดนัดจตุจักรของ กาญจนา  สมภารเพียร (2556) มีผลการศึกษาพฤติกรรม 

การออมพบว่า ตวัแปรอสิระทีม่ผีลต่อการออม 4 ตวัแปร ได้แก่ ระดบัการศกึษา มผีลต่อการออม 

ในทางบวก รายได้ต่อเดือนมีผลต่อการออมในทางบวกโดยมีค่าความโน้มเอียงหน่วยสุดท้าย 

ในการออมเท่ากับ 0.757 เม่ือท�าการเปรียบเทียบกับข้อมูลการศึกษาวิจัยด้านปัจจัย 

ในการท� านายพฤติกรรมการออมของนักศึ กษาใน เขตกรุ ง เทพมหานคร  ของ  

วิไลลักษณ์ เสรีตระกูล (2557) ได้ผลการวิจัยท่ีแตกต่างกันโดยที่งานวิจัยดังกล่าว เห็นว่า 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ จะไม่มีผลต่อการออม แต่ปัจจัยด้านทัศนคติต่อการออม 

มีผลต่อการออมโดยตรง ที่ระดับนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 ยังพบว่า การที่นักศึกษามีทัศนคติที่ดี 

ต่อการออมเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรม การออมของนักศึกษา ในขณะที่การมีทัศนคต ิ

ชอบการใช้จ่าย และการมีทัศนคติไม่สนใจเงินทอง มีผลทางลบต่อพฤติกรรมการออม 

ของนักศึกษา ส่วน เพศ ระดับการศึกษาของบิดาฐานะทางการเงินของครอบครัว  

และเงินที่ได้รับจากผู้ปกครองไม่มีผล ในการท�านายพฤติกรรมการออมของนักศึกษา ผู้วิจัย  

จึงเห็นว่า ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านด้านทัศนคติ 

และ/หรือ ปัจจัยอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกันกับทฤษฎี เพื่อให้สามารถระบุปัจจัยแท้จริง 

ที่เกี่ยวข้องกับการออมและเพื่อน�าปัจจัยท่ีเกิดข้ึนเพิ่มเติมไปพัฒนาเป็นโครงการส่งเสริม และ

พฒันาคณุภาพชวีตินกัศกึษา และหลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ สาขาวชิาการเป็นผู้ประกอบการ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ต่อไป                                                                                                              
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ข้อเสนอแนะ

 1. การศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมสามารถด�าเนินการศึกษาภายใต้ปัจจัย 

และการทดสอบสมมตฐิานได้ในหลากหลายรปูแบบ ทัง้นีก้ารก�าหนดวตัถปุระสงค์ ในการศกึษา 

จะช่วยก�าหนดกรอบการวิจัย ให้สามารถระบุตัวแปรที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและมีผลกระทบ 

ต่อนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา

 2. ผลการศกึษาสามารถน�าไปด�าเนนิการจดัโครงการส่งเสรมิ และพฒันาคุณภาพชวีติ 

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา 

โดยมุ่งเน้นไปที่ ปัจจัยที่มีผลต่อการออมภายใต้สมมติฐานของงานวิจัย อาทิเช่น โครงการ 

ส่งเสริมการประกอบกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อวางแผนการเงิน และการออม เป็นต้น

 3. ผลการศึกษาสามารถน�าไปปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การเป็นผู ้ประกอบการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โดยการน�าปัจจัยด้าน อายุ ชั้นปีที่ศึกษา และรายได้จากการประกอบการต่อเดือน ที่เป็นปัจจัย 

ส่งผลต่อการออม ฉะนั้นสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ที่ต้องด�าเนินการ จึงควรพิจารณาเนื้อหา 

ของการเรียนการสอนในสอดคล้องกับ ปัจจัยที่เกิดขึ้นในงานวิจัย รวมถึงการขยายขอบเขต 

ของการศึกษาในมีรายละเอียดในปัจจัยดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
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