ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมของนิสิตปริญญาตรี
โครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานวิจัย 1
ของ
ปยดา สมบัติวัฒนา

เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เนนวิจัย)
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอบวันที่ 11 ตุลาคม 2550

ปจจัยทางจิตสังคมที่เกีย่ วของกับพฤติกรรมการออมของนิสิตปริญญาตรี
โครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทคัดยอ
ของ
ปยดา สมบัติวัฒนา

เสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เนนวิจยั )
เพื่อเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตุลาคม 2550

ปยดา สมบัติวัฒนา. (2550). ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมของนิสิตปริญญาตรี
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การศึกษาครั้งนี้มีความมุงหมายดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความสัมพั นธ ระหวางเจตคติตอการทํา
พฤติกรรมการออมวัดทางตรงและวัดทางออม การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการ
ออมวัดทางตรงและวัดทางออม การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและ
วัดทางออม 2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการออม โดยใชปจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
รวมกับปจจัยทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการออมในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย การจัดสรรรายไดเพื่อ
เก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน และการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา กลุม
ตั ว อย า งที่ ศึ ก ษาคื อ นิ สิ ต ที่ กํ า ลั ง ศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี โ ครงการบริ ห ารธุ ร กิ จ ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 3 และ 4 ปการศึกษา 2549 ภาคเรียนที่ 3 จํานวน 264 คน ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นโดยจัดแบงขนาดแบบไมเปนสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปน
แบบสอบถาม แบงออกเปน 2 ชุด ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางชีวสังคม ปจจัยทาง
เศรษฐกิจและปจจัยทางจิตสังคมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามพฤติกรรม
การออม วิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติพื้นฐาน โดยใชรอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรวัดทางตรงและวัดทางออมโดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของสเปยรแมน ศึกษาปจจัยทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมและพฤติกรรมการออม โดยใช
สถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจัย มีดังนี้
1.
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) และเจตคติตอการทําพฤติกรรมการ
ออม (วัดทางออม) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธเทากับ .511
2.
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) และการ
คลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มีความสัมพันธกันทางบวกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .491
3.
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) และการคลอย
ตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .254
4.
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) การคลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับ
การทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) และการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม

(วัดทางตรง) สามารถรวมกันทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมไดรอยละ 34.60 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
5.
เงินไดในปจจุบัน รายไดของบิดามารดา เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม และการ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) รวมกันทํานายพฤติกรรมการออมได
รอยละ 20.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 โดยรายไดของบิดามารดาเปนปจจัยทํานายที่ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ
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The objectives of this study were to examine relationship between attitude toward the
savings behavior, subjective norm relating to savings behavior, and perception of behavioral
control over savings behavior (direct and indirect measures), to identify factors affecting
intention to perform savings, and to determine variables predicting savings behavior and
economic variables, i.e. personal and parents’ incomes. The savings behaviors in this research
consisted of these variables: allocating revenue for saving, spending money in accordance with
one’s income and family status, and regularly keeping record of earnings and expenses.
The sample was 264 undergraduate students in Business Administration Extension
Program at Srinakharinwirot University during the summer semester of the 2006 academic
year. They were selected by stratified random sampling with disproportional allocation. The
questionnaire is composed of 2 parts; the first consists of biosocial items, economic factors
and psycho-social factors, desired from Ajzen’s Theory of Planned Behavior; and the second
comprises actual behavior questions. Percentage, mean, standard deviation, Spearman’s
correlation coefficient and multiple regression analysis were employed to analyze the collected
data using SPSS.
According to research hypotheses, results demonstrated that:
1. Behavioral beliefs and attitude toward the savings behavior correlated at the .01
significance level with correlation coefficient equal to .511
2. Normative beliefs and subjective norm correlated at the .01 significance level with
correlation coefficient equal to .491
3. Control beliefs and perceived behavioral control correlated at the .01 significance
level with correlation coefficient equal to .254
4. Attitude, subjective norm and perceived behavioral control together significantly
predicted 34.60% of the variance in intention to perform savings behavior at the .001
significance level.
5. One’s income, Parents’ income, intention to perform savings behavior and
perceived behavioral control together significantly predicted 20.00% of the variance in savings
behavior at the .001 significance level. However, parents’ income alone could not predict at the
.05 significance level.
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ประกาศคุณูปการ
งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ สํ า เร็ จ ลุ ล ว งได ด ว ยดี จ ากการที่ ผู วิ จั ย ได รั บ ความกรุ ณ าอย า งดี ยิ่ ง จาก
อาจารย ดร. สธญ ภูคง ประธานกรรมการควบคุมงานวิจัย รองศาสตราจารย ดร. ธํารงค อุดมไพจิตร
กุล และรองศาสตราจารย ดร. ดุษฎี โยเหลา กรรมการควบคุมงานวิจัย ที่กรุณาใหคําปรึกษาแนะนํา
และแกไขขอบกพรองในการจัดทํางานวิจัยนี้ทุกขั้นตอน ตลอดจนสนับสนุนใหกําลังใจแกผูวิจัยมาโดย
ตลอด อี ก ทั้ ง ทํ า ให ผู วิ จั ย ได รั บ ประสบการณ แ ละความรู ที่ มี คุ ณ ค า ยิ่ ง ในการทํ า งานวิ จั ย และ
ขอขอบพระคุณรองศาตราจารย ดร.อรพินทร ชูชม อาจารย ดร. พรรณี บุญประกอบ อาจารย ดร.
รัชพันธุ เชยจิตร ที่กรุณาเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในงานวิจัย นอกจากนี้
ขอขอบคุณคณาจารยในสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร และเจาหนาที่ทุกทาน ที่ใหกําลังใจและอํานวย
ความสะดวกในการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร. กิตติมา สังขเกษม คณบดีคณะสังคมศาสตร และ
อาจารย สิฎฐากร ชูทรัพย หัวหนาภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ ที่กรุณาอนุญาตและอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลและคอยสนับสนุนใหกําลังใจมาโดย
ตลอด ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย สุพาดา สิริกุตตา ผูชวยศาสตราจารย ผจงศักดิ์ หมวดสง อาจารย
ดร. ไพบูลย อาชารุงโรจน อาจารยล่ําสัน เลิศกูลประหยัดที่อนุญาตใหเก็บขอมูลในชั่วโมงสอนที่ทาน
รับผิดชอบและใหความชวยเหลือเปนอยางดีระหวางการเก็บแบบสอบถามทั้งสองครั้ง ขอขอบคุณ
อาจารยปทมา มูลหงษ หัวหนาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร วิ ท ยาเขตพณิ ช ยการพระนครที่ อ นุ เ คราะห แ ละให ค วามช ว ยเหลื อ อย า งดี ยิ่ ง ในการเก็ บ
แบบสอบถามในขั้นทดลองใช ขอขอบคุณ อาจารยพัชรี ดวงจันทร เพื่อนและนองที่คอยชวยเหลือ ให
คําแนะนํา และใหกําลังใจในการทํางานวิจัยจนลุลวง รวมถึงสละเวลาชวยเก็บแบบสอบถามดวย และที่
สําคัญขอขอบคุณนิสิตนักศึกษาทุกคนที่กรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนตั้งแตขั้นตอนการสํารวจเบื้องตน
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บทที่ 1
บทนํา
ภูมิหลัง
การออมทรัพยของบุคคลในประเทศเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ เนื่องจาก
เงินออมภายในประเทศ เปนเงินลงทุนที่ทําใหประเทศมีการพึ่งพาแหลงเงินทุนจากภายนอก
ประเทศลดลง สงผลใหประเทศมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม จาก
การสํารวจพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ป 2541 จัดทําโดยธนาคารแหงประเทศไทยและ
กองสถิติเศรษฐกิจ สํานักงานสถิติแหงชาติ ชี้ใหเห็นวา การออมของประเทศมีแนวโนมลดลง
กลาวคือ อัตราเงินออมของครัวเรือนตอรายไดป 2536 อยูที่รอยละ 27.41 ในขณะที่ป 2541
ลดลงมาเปนรอยละ 17.31 แมวา ในปจจุบัน รัฐบาลจะไดพยายามที่จะสงเสริมการออมโดย
สมัครใจในหลายรูปแบบ
ทั้งดานการปรับเพิม่ ขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร
พาณิชยที่เกิดขึ้นจากการปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแหงประเทศไทย การสงเสริมการ
จัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
ซึ่งรัฐบาล
อนุญาติใหนําเงินที่ไดลงทุนไปนั้นมาหักลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาได นอกเหนือจาก
การสงเสริมการออมภาคบังคับที่รัฐบาลไดสนับสนุนมาเปนเวลานับสิบป ไดแก การจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคมของกิจการเอกชน การจัดตั้งกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการของหนวยงานรัฐ นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน ธนาคารออมสิน
ก็มีการประชาสัมพันธผานสือ่ ตาง ๆ เพื่อกระตุนใหประชาชนมีการออมเงินใหเพิ่มขึ้นแลวก็
ตาม ก็ยังไมสามารถเรงการออมของประชาชนใหมากขึ้นได ทําใหปญหาการออมยังคงเปน
ปญหาระดับประเทศที่มีการกลาวถึงในปจจุบัน
การวางแผนการออมมีความสําคัญสําหรับคนไทยมากขึ้น เนื่องจากสังคมไทยมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายประการ กลาวคือ คนไทยมีอายุขัยโดยเฉลี่ยสูงขึ้น ทําใหตอ งมีเงินไวใช
หลังเกษียณยาวนานมากกวาในอดีต ประกอบกับ สังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงแยกครอบครัว
ออกไปจากครอบครัวใหญ ทําใหผูสูงอายุมีแนวโนมตองพึ่งพาตนเองมากขึ้น การเปลี่ยนแปลง
วิถีชวี ิตประจําวันการใชชีวติ แบบเรงรีบ และการกาวเขาสูยุคการสื่อสารไรพรมแดน ทําใหโลก
รวมกันเปนหนึ่งเดียว เหตุการณที่เกิดขึน้ มีผลกระทบทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงนีม้ ีผลกระทบ
ตอชีวติ ความเปนอยูของคนไทย ซึ่งตองปรับตัวตามใหทัน การวางแผนชีวิตหรือการวางแผน
ดานการเงินสวนบุคคลอยางมีประสิทธิภาพของแตละบุคคลหรือครอบครัว มีสวนชวยสราง
ความมั่นคงใหกับตนเองและสามารถแกปญหาเศรษฐกิจของชาติโดยรวมได หนวยสังคมที่
เล็กที่สุด คือครอบครัว ตองรูจักทํางานหาเงิน เงินที่หามาไดตองรูจักใชใหเปน และตองรูจัก
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เก็บออมเงิน (อารมณ ริ้วอินทร, 2548) แตอยางไรก็ตาม แมวาทุกคนจะตระหนักดีวา การ
ออมเงินเปนสิ่งสําคัญสําหรับการดํารงชีพในอนาคต แตบุคคลยังไมสามารถควบคุมตนเองให
สามารถออมเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีผูสนใจศึกษาถึงเหตุปจจัยที่เกีย่ วของกับการ
กระทําการออมทรัพย
ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยเกีย่ วกับการออมของประเทศไทยตามแนวทางเศรษฐศาสตรมี
ปรากฎใหเห็นอยางตอเนื่อง เชน สุจิตรา บัวใบ (2527) ศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการออม
ของครัวเรือนในเขตเมืองและเขตชนบทในประเทศไทย ศุภชัย ธํารงสกุลศิริ (2536) ศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออม: ศึกษากรณีของประเทศไทยในชวงป พ.ศ. 2513 – 2532
บุษบง ศรีสันต (2542) ศึกษาปจจัยที่มคี วามสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา รายได ภาระพึ่งพิง อายุ อาชีพ และผลตอบแทนมี
ความสัมพันธกับปริมาณการออม สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (2548) ศึกษาปจจัยที่มี
ผลกระทบตอพฤติกรรมการออมของประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา สําหรับภาคครัวเรือน
ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product) หรือ จีดีพี อัตราเงินเฟอ
สภาพคลองของการถือสินทรัพยของหนวยเศรษฐกิจ
และสัดสวนปริมาณเงินออมจาก
ตางประเทศตอจีดีพี มีความสัมพันธกับการออมของภาคครัวเรือน
การวิจัยที่ไดกลาวไปแลวนัน้ ยังคงเปนการอธิบายในแบบวิชาการเศรษฐศาสตรที่มี
ขอสมมติเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยที่พบวาไมสามารถอธิบายสถานการณที่เกิดขึน้ จริงไดใน
บางสถานการณ ดังนั้น ในปจจุบันจึงมีการศึกษาเศรษฐศาสตรโดยใชแนวทางของพฤติกรรม
ศาสตร โดยมีชื่อเรียกวา Behavioral Economics ซึ่งเปนการนําความรูทางดานจิตวิทยาและ
เศรษฐศาสตรมาศึกษารวมกันเพื่ออธิบายปรากฏการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ภายใตลักษณะ
อันสลับซับซอนและขอจํากัดบางประการของพฤติกรรมมนุษย (Mullainathan & Thaler.
2000) การศึกษาเศรษฐศาสตรในแนวทางนี้ ไดแสดงใหเห็นวา การกระทําของมนุษยมีความ
แตกตางไปจากขอสมมติเบือ้ งตนเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยอันสําคัญบางประการ ที่ใชใน
การศึกษาทางเศรษฐศาสตร ไดแก ขอสมมติที่หนึ่ง มนุษยจะตัดสินใจทําสิ่งตาง ๆ ดวยความ
มีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจ (rationality) เสมอ ขอสมมติฐานนี้จํากัดความสามารถในการรับรู
ดานอื่นๆ ของมนุษยเชน ดานสังคม ดานความรูสึกนึกคิดที่มีตอสิง่ ตางๆ ไปโดยสิ้นเชิง ขอ
สมมติที่สอง มนุษยจะควบคุมตนเอง (willpower) ใหบรรลุเปาหมายในระยะยาวได ซึ่งไม
สอดคลองกับ สถานการณทเี่ ปนอยู เนื่องจากในหลายครั้ง มนุษยตดั สินใจเพียงเพื่อตอบสนอง
ความตองการเฉพาะหนาของตนเทานั้น ขอสมมติที่สาม มนุษยจะกระทําสิ่งตาง ๆ ตามที่
ตนเอง ตองการ (self-interest) เปนหลัก ทั้งที่ในความเปนจริง เราสามารถพบเห็นไดวา
มนุษยยินดีเสียสละทรัพยสนิ หรือเวลาของตนเองเพื่อชวยเหลือผูอื่นได
การศึกษา
เศรษฐศาสตรตามแนวทางพฤติกรรมศาสตรนี้แบงความสนใจออกเปน 2 สวน ประกอบดวย
การศึกษาเกี่ยวกับการเงินและการศึกษาเกี่ยวกับการออม
ในที่นี้จะขอกลาวถึงการศึกษา
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เฉพาะเรื่องการออมทรัพย ซึ่งในทางเศรษฐศาสตรนั้น การศึกษาเรื่องการออมจะใชแนวคิด
ทฤษฎีการบริโภคที่คํานึงถึงวงจรชีวติ (The life cycle model of savings) โดยที่แนวทาง
การศึกษาตามทฤษฎีนี้มีขอ สมมติวามนุษยจะตัดสินใจโดยใชความมีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจ
(rationality) และจะควบคุมตนเอง (willpower) ใหบรรลุเปาหมายในระยะยาวได แตอยางไรก็
ตาม ในขอเท็จจริง พบวา พฤติกรรมการออมทรัพยไมเปนไปตามทฤษฎี ซึ่งมีสาเหตุ
เนื่องมาจากปญหาของการรับรู (Cognitive problem) และ ปญหาของการควบคุมตนเอง
(Self-control problem) ของมนุษย
ผูที่ทําการวิจยั เกี่ยวกับการออมทรัพยโดยใชแนวทางเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรม
ศาสตร ไดแก แบงค บลันเดลและแทนเนอร (Bank, Blundell and Tanner. 1998 อางถึงใน
Mullainathan and Thaler. 2000) ไดทําการศึกษาเรือ่ ง “Is there a Retirement-Savings
Puzzle?” ผลการศึกษาพบวา การบริโภคจะลดลงอยางรวดเร็วเมื่อบุคคลขาดรายไดจากการ
ทํางาน ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากบุคคลไมไดมีการออม ซึ่งเปนเหตุการณที่ไมเปนไปตามการ
คาดการณโดยทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร นอกจากนี้ยังพบวา ครอบครัวที่มีรายไดนอยกับ
ครอบครัวที่มีรายไดปานกลางมักจะประสบปญหาการขาดเงินออม ทั้งนี้ มีสาเหตุสําคัญมา
จากความสามารถในการควบคุมตนเองของครอบครัวเหลานั้น
โอดอนอฮิว และราบิน
(O’Donoghue and Rabin. 1996) ศึกษาเรื่อง “Procrastination in Preparing for
Retirement” ผลการศึกษาพบวา โครงการสงเสริมการออมของสหรัฐอเมริกาดวยการ
ลดหยอนภาษีนั้น ไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร ดวยเหตุที่บุคคลไมไดมีพฤติกรรมตาม
สมมติฐานทางเศรษฐศาสตรเกี่ยวกับความตองการไดรับผลตอบแทน นั่นคือ หากผูใดออม
กอน จะไดรับผลตอบแทนมากกวา แตบุคคลผูมีรายไดกลับไมสนใจที่จะเริ่มตนออมอยาง
รวดเร็ว แมจะกระตุนดวยการลดหยอนภาษีใหแลวก็ตาม ดังนั้น จากผลการวิจยั ดังกลาว โอ
ดอนอฮิว และ ราบิน ไดเสนอแนะแนวทางการแกปญหาดวยการอํานวยความสะดวกใหแกผูมี
คุณสมบัติสอดคลองกับโครงการมาเขารวมในโครงการการดังกลาว
ซึ่งเปนวิธีการทาง
จิตวิทยาจึงเปนผลใหจํานวนผูเขารวมโครงการดังกลาวเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัด
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจยั ไดนําปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมตามแนวทาง
ของทฤษฎีเศรษฐศาสตรไดแก รายได มารวมกับปจจัยทางจิตวิทยาสังคม เพื่อการทําความ
เขาใจพฤติกรรมการออมของเยาวชน ทั้งนี้ ปจจัยทางจิตวิทยาสังคมนั้นใชแนวคิดของทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ผูวิจัยเห็นวา ทฤษฎีนี้จะสามารถอธิบายพฤติกรรมการออมได เนื่องจาก
พฤติกรรมการออมมีลักษณะของพฤติกรรมที่บุคคลจะคิดไตรตรองกอนกระทํา ซึ่งสอดคลอง
กับแนวทางพฤติกรรมทีใ่ ชทฤษฎีนี้ในการอธิบายและทําความเขาใจ รวมทั้งทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนเปนทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมทีไ่ ดรับการยอมรับและมีการนํามาใชในการศึกษาเพื่อ
อธิบายพฤติกรรมของมนุษยอยางกวางขวาง นอกจากนี้ ทฤษฎีนยี้ ังไดรับการปรับปรุงอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหสามารถนํามาใชทํานายพฤติกรรมไดดีที่สุดและครอบคลุมพฤติกรรมตาง ๆ ที่
หลากหลาย การศึกษาพฤติกรรมการออมโดยใชปจจัยที่หลากหลายสาขาเชนนี้ ยังมีอยูอยาง
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จํากัดในประเทศไทย ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการวิเคราะหและนําเสนอปจจัยที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการออม โดยทําการศึกษาเพือ่ ใหทราบถึงปจจัยที่สามารถอธิบายการทําพฤติกรรม
การออมของเยาวชน อันจะนําไปสูแนวทางในการพัฒนาวิธีการที่เหมาะสมในการกระตุนให
เกิดการออม เพื่อชวยแกปญ
 หาเศรษฐกิจระดับประเทศในอนาคตไดตอไป
ทั้งนี้ ผูวิจัยใหความสนใจกับการศึกษาพฤติกรรมการออมของนิสิตระดับปริญญาตรี
เนื่องดวย โดยปกติแลว นิสิตนั้นมีแนวโนมที่จะยอมรับคานิยมตาง ๆ ทางสังคมไดงาย และ
เปนที่ยอมรับกันวา คานิยมปจจุบันนี้ก็เปนไปตามกระแสโลกาภิวัตนที่เนนบริโภคนิยมและ
วัตถุนิยมเปนสวนใหญ ดังนั้น นิสิตจึงพยายามแสวงหาและครอบครองสิ่งของ หรือสราง
ลักษณะการบริโภคที่จะทําใหตนไดรับความสนใจและเปนที่ยอมรับของเพื่อน ๆ ที่อยูในวัย
เดียวกัน เชน การซื้อสินคาที่มียี่หอดังเปนที่รูจัก รับประทานอาหารจากรานอาหารที่มีชื่อไป
ทั่วโลก เปนตน และยิ่งถาหากนิสิตเริ่มที่จะมีศักยภาพในการหารายได ไมวาจะพิจารณาจาก
คุณสมบัติทางการศึกษาเพือ่ การหารายไดและความพรอมดานเวลาในการประกอบอาชีพ ก็จะ
ทําใหการกระทําพฤติกรรมการออมจึงเปนเรื่องยาก ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการ
ออมของนิสิตระดับปริญญาตรี
ที่กําลังศึกษาในโครงการบริหารธุรกิจ
ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจากนิสิตกลุมดังกลาวเปนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาแลว (เทียบเทากับระดับอนุปริญญา) และกําลังศึกษา
ตอระดับปริญญาตรี อีกเปนเวลา 2 ป โดยที่การจัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตกลุมนี้ เปน
การจัดการเรียนการสอนที่กําหนดใหเรียนระหวางเวลา 18.00 – 21.00 น. ของทุกวันจันทร
ถึงวันเสาร ดังนั้น นิสิตจึงสามารถไปทํางานหารายไดในชวงเวลากลางวันไดโดยใชวุฒิ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ที่สําเร็จมา ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยเห็นวา
นิสิตกลุมดังกลาว มีความพรอมทั้งคุณสมบัติทางการศึกษาเพื่อการหารายไดและเวลาในการ
ประกอบอาชีพ ผูวิจัยจึงตองการจะศึกษาพฤติกรรมการออมของนิสิตปริญญาตรี โครงการ
บริหารธุรกิจ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อจะไดใชเปนแนวทางสําหรับการ
พัฒนาวิธีการสงเสริมการออมสําหรับเยาวชนที่กําลังเขาสูวัยทํางานที่เหมาะสมตอไป

ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง
และทางออม การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและ
ทางออม และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและทางออม
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน
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3. เพื่อศึกษาปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการออม โดยใชปจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนรวมกับปจจัยทางเศรษฐกิจ

ความสําคัญของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้จะทําใหไดขอ มูลพื้นฐาน ปจจัยทางจิตสังคมและปจจัยทางเศรษฐกิจ
ที่เกี่ยวของและสามารถอธิบายพฤติกรรมการออมของนิสิตระดับปริญญาตรีซึ่งจะชวยเพิ่มพูน
ความเขาใจในการทําพฤติกรรมการออมไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ผลทีไ่ ดจากการวิจัยในครั้งนี้จะ
สามารถนําไปใชเปนแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชนในดานการปรับ
กระบวนทัศนเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ซึง่ แนวทางดังกลาวสอดคลองกับการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พศ. 2550 – 2554) ที่ไดกําหนดไว
เปนพันธกิจในหัวขอ “เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม” โดยมี
องคประกอบยอยประการหนึ่ง คือ การมีระดับการออมที่พอเพียง

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ นิสิตที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการบริหารธุรกิจ
ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 โดยศึกษาอยูที่กรุงเทพ
จํานวน 496 คน (ขอมูล ณ เดือนกุมภาพันธ 2550)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตที่กาํ ลังศึกษาระดับปริญญาตรี ใน
โครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 โดย
ใชวธิ ีการกําหนดจํานวนกลุม ตัวอยางดวยวิธขี องแฮรและคณะ (Hair et al. 1998 : 164-166)
ซึ่งเปนวิธีการกําหนดกลุมตัวอยาง สําหรับการวิจัยทีใ่ ชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ได
ขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 240 คน แตผวู ิจัยตองการเก็บขอมูลเพิ่มเติมเผื่อแบบสอบถามที่ไม
สมบูรณอีกรอยละ 10 ดังนั้นผูวิจัยจึงจะเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม ตัวอยางรวมทั้งสิ้น 264
คน การสุมตัวอยางใชวธิ กี ารสุมแบบแบงชั้น (stratified random sampling) คือแบงตาม
หองเรียนในโครงการฯ ที่มีทั้งสิ้น 8 หอง แตละหองมีนิสิตอยูระหวาง 56 – 64 คน และดวย
การจัดแบงขนาดตัวอยางแบบไมเปนสัดสวน (disproportional allocation) ผูวิจัยทําการ
เลือกกลุมตัวอยางในแตละหองใหมีจํานวนเทา ๆ กัน
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย
1.1 ปจจัยทางเศรษฐกิจ
1.1.1 เงินไดในปจจุบัน
1.1.2 รายไดของบิดามารดา
1.2 เจตคติตอ การทําพฤติกรรมการออม
1.2.1 เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
1.2.2 เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
ประกอบดวย
1.2.2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรมการออม
1.2.2.2 การประเมินผลของการทําพฤติกรรมการออม
1.3 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม
1.3.1 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง)
1.3.2 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม
(วัดทางออม) ประกอบดวย
1.3.2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง
1.3.2.2 แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง
1.4 การรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
1.4.1 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง)
1.4.2 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
(วัดทางออม) ประกอบดวย
1.4.2.1 ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม
1.4.2.2 การรับรูอิทธิพลของปจจัยควบคุม
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
2.2 พฤติกรรมการออม
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นิยามปฏิบัติการตัวแปร
1. พฤติกรรมการออม หมายถึง การกระทําหรือการแสดงออกที่เกี่ยวของกับ
การออม ประกอบดวย 1) การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 2) การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและ
ฐานะของตน 3) การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา ขอคําถามของการจัดสรรรายได
เพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคและการจดบันทึกรายรับและราย
จายเปนประจํามีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 3 ระดับ ตั้งแต บอยครัง้ ถึงไมเคยเลย มีคะแนน
ระหวาง 2 ถึง 0 ตามลําดับ สวนขอคําถามของการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตนมีลักษณะเปนมาตรประเมินคา 6 ระดับ ตั้งแต
ปฏิบัตทิ ุกครั้งจนถึงไมเคยปฏิบัติเลย มีคะแนนระหวาง 5 ถึง 0 ตามลําดับ การวัดพฤติกรรม
จะทําภายหลังจากการวัดเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมเปนระยะเวลา 4 สัปดาห ผูที่ได
คะแนนพฤติกรรมสูงถือเปนผูที่มีพฤติกรรมการออมมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํา
การจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค หมายถึง
การกระทําที่มงุ หวังใหมีเงินออมเปนสําคัญ ประกอบดวย การแบงรายไดทไี่ ดรับใหเปน
สัดสวนสําหรับเปนเงินเก็บ การนํารายไดที่ไดรับเขาบัญชีธนาคาร การกําหนดเปาหมาย
จํานวนเงินทีต่ องการจะเก็บ กําหนดจํานวนเงินที่จะใชในแตละวัน การเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของ
จําเปนที่ตองการ การเก็บเงินสะสมไวเพือ่ เปนคาใชจายที่จําเปนในอนาคต
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคแตละวันตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตน หมายถึง การกระทําที่แสดงออกถึงการจับจายใชสอยเงินไดที่ไดมาโดย
คํานึงถึงรายไดและฐานะทางสังคมเพื่อใหเปนไปตามความจําเปนแกการดํารงชีวิต ประกอบ
ดวย การใชจา ยอยางประหยัด รูคุณคาของเงิน การใชจายเทาที่พอจะจายไดดวยเงินไดของ
ตนเอง การใชจายโดยนึกถึงความพอเพียงในการดําเนินชีวติ ประจําวัน การใชจา ยไมเกินกวา
ที่ตนเองวางแผนไว
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา หมายถึง การกระทําทีแ่ สดงออกถึง
การรับรูเกี่ยวกับการไดมาและการใชไปของเงินที่ตนเองไดรับและจายออกโดยการจดรายการ
ตางๆ ที่เกิดขึน้ ในแตละวันลงในเอกสารดวยการเขียนหรือบันทึกลงในเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส
เปนประจํา ประกอบดวยการกระทําดังนี้ จดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา จัดหมวดหมู
และสรุปรายรับรายจายเปนระยะ ๆ
2. เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม หมายถึง ระดับความตัง้ ใจหรือความ
พยายามของบุคคลวา เขาจะแสดงพฤติกรรมการออมนั้นมากนอยเพียงใด วัดโดยการใช
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แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึน้ เปนมาตรวัดประเมินคา 7 ระดับ ตั้งแตตั้งใจจนถึงไมตั้งใจ ผูที่
ไดคะแนนสูงจะเปนผูที่มีความตั้งใจที่จะออมมากกวาผูที่ไดคะแนนนอยกวา
3. เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่เปน
ทางบวก/ทางลบ หรือสนับสนุน/ตอตานตอการกระทําพฤติกรรมการออม ซึ่งประเมินไดจาก
การวัดทั้งทางตรง และทางออม
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง เปนการประเมินความรูสึกของ
บุคคลตอการกระทําพฤติกรรมการออมของตนเอง โดยใชคําคุณศัพทคูที่แสดงถึงความรูสึก
เชิงประเมินคุณคาของการกระทําพฤติกรรม ผูที่ไดคะแนนสูงกวาจะเปนผูที่มีเจตคติตอการทํา
พฤติกรรมการออมทางบวกมากกวาผูทไี่ ดคะแนนต่ํากวา
เจตคติตอพฤติกรรมการออมวัดทางออม เปนการประเมินความรูสึกของบุคคลตอ
การทําพฤติกรรมการออมของตนเองที่วัดจากความเชื่อของบุคคลเกีย่ วกับการออม
ซึ่ง
กําหนดโดย ผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรมการออม
(Salient Beliefs: b) กับการประเมินผลของการทําพฤติกรรมการออม (Outcome Evaluation:
e) วัดโดยการใชแบบวัด ผลของการคํานวณ ผูที่มีคะแนนสูงกวาจะเปนผูที่มีเจตคติตอการทํา
พฤติกรรมการออมทางบวกมากกวาผูทมี่ ีคะแนนต่ํากวา
4. ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรมการออม หมายถึง การที่
บุคคลเชื่อวาเมื่อกระทําพฤติกรรมนั้นแลว จะทําใหเกิดผลจากการกระทํามากนอยเพียงใด
แบบวัดมีมาตรวัดประเมินคาตั้งแตเปนไปไดจนถึงเปนไปไมได
5. การประเมินผลของการทําพฤติกรรมการออม หมายถึง ความรูสึก
ทางบวกหรือทางลบของบุคคลที่มตี อผลลัพธทเี่ กิดขึ้น
จากการกระทําการออมในแตละ
พฤติกรรมที่มคี วามเชื่อเดนชัด แบบวัดมีมาตรวัดประเมินคาตั้งแตดจี นถึงไมดี
6. การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม หมายถึง
การรับรูของบุคคลวา ผูซึ่งเขาใหความสําคัญวา บุคคลเหลานั้นไดปฏิบัติหรือตองการใหเขา
ปฏิบัตติ นเพื่อการออมหรือไม ประเมินไดจากการวัดทั้งทางตรงและทางออม
การคลอยตามกลุมอางอิงวัดทางตรง เปนการวัดการรับรูของบุคคลวา บุคคลที่มี
ความสําคัญสําหรับเขา ไดปฏิบัติหรือตองการใหเขาปฏิบัตติ นเพื่อการออมหรือไม แบบวัด
ความตองการใหเขาปฏิบัตติ นเพื่อการออมมีมาตรวัดประเมินคาตั้งแตควรทําจนถึงไมควรทํา
แบบวัดการปฏิบัตขิ องกลุมอางอิงมีมาตรวัดประเมินคาตั้งแตเปนจริงจนถึงไมเปนจริง
การคลอยตามกลุมอางอิงวัดทางออม เปนการวัดการรับรูของบุคคลวา บุคคลที่มี
ความสําคัญสําหรับเขาตองการใหเขาปฏิบัตติ นเพื่อการออมหรือไม โดยวัดจากฐานความเชื่อ
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ของบุคคลที่มีตอกลุมอางอิง ซึ่งกําหนดไดจากผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับ
กลุมอางอิง (Normative Beliefs: n) กับแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (Motivation to
Comply: m) วัดโดยการใชแบบวัด ผลของการคํานวณ ผูที่มีคะแนนสูงกวาจะเปนผูที่มีการ
คลอยตามกลุม อางอิงในการทําพฤติกรรมการออมมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
7. ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง หมายถึง การรับรูของบุคคลถึงความ
ตองการของบุคคลซึ่งเขาใหความสําคัญวา บุคคลเหลานั้นคิดวา เขาควรหรือไมควรที่จะ
ปฏิบัตติ นเพื่อการออมหรือไม แบบวัดมีมาตรวัดประเมินคาตั้งแตควรทําจนถึงไมควรทํา
8. แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง หมายถึง ระดับความตองการของ
บุคคลที่จะกระทําตามสิ่งทีบ่ ุคคลซึ่งเขาใหความสําคัญปฏิบัติหรือประสงคจะใหเขาปฏิบัติมาก
นอยเพียงใด แบบวัดมีมาตรวัดตั้งแตตองการจนถึงไมตองการ
9. การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม หมายถึง การ
ที่บุคคลรับรูใ นการประเมินความยากงายตอการทําพฤติกรรม
และความสามารถในการ
ควบคุมตนเองในการทําพฤติกรรมการออม
เปนการประเมินจากประสบการณในอดีต
ตลอดจนการคาดคะเนปจจัยที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการแสดงพฤติกรรมการออม ซึ่ง
ประเมินการรับรูไดจากการวัดทั้งทางตรงและทางออม
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรง
เปนการ
ประเมินความรูสึกเกี่ยวกับความสามารถที่เขาจะควบคุมการทําพฤติกรรม
และการรับรู
ความสามารถของบุคคลที่จะควบคุมตนเองใหกระทําพฤติกรรมใหสําเร็จ
แบบวัดที่ใชเปน
แบบวัดที่ผูวิจยั สรางขึ้น
โดยใชมาตรวัดจากตัวอยางแบบวัดการรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมของไอเซน (Ajzen. 2006 : 7)
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางออม
เปนการ
ประเมินการรับรูของบุคคลวาเปนการยากหรืองายที่จะกระทําพฤติกรรมการออม ที่วัดจาก
ฐานความเชื่อของบุคคล เกีย่ วกับการรับรูป จจัยควบคุมพฤติกรรมการออม ซึ่งกําหนดไดจาก
ผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม (Control Beliefs : c) และการรับรู
อิทธิพลของปจจัยควบคุม (Control Belief Power: p) ผลของการคํานวณ ผูที่ไดคะแนนสูง
กวาจะเปนผูทรี่ ับรูถึงปจจัย และอิทธิพลทีม่ ีผลกระทบตอความสามารถของตน ในการควบคุม
พฤติกรรมการออมมากกวาผูที่ไดคะแนนต่ํากวา
10. ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม หมายถึง การที่บุคคลเชื่อเกี่ยวกับการมี
หรือไมมีปจจัยที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการแสดงพฤติกรรมการออม แบบวัดใชมาตร
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วัดตามแนวทางการวัดความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมที่เสนอแนะโดยไอเซน (Ajzen. 2006 :
13) แบบประเมินคา 7 ระดับ ตั้งแตเปนไปไดจนถึงเปนไปไมได
11. การรับรูอิทธิพลของปจจัยควบคุม หมายถึง การที่บุคคลตระหนักถึงความ
ยากงายในการกระทําพฤติกรรมการออม ภายใตปจจัยตาง ๆ ทั้งที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรค
ตอการกระทําพฤติกรรม แบบวัดเปนมาตรวัดประเมินคา 7 ระดับ ตัง้ แตสนับสนุนจนถึงขัดขวาง
12. ปจจัยทางเศรษฐกิจ หมายถึง ขอมูลทางเศรษฐกิจสวนบุคคลของนิสิตที่มี
สวนเกี่ยวของกับการออม ประกอบดวย 1) เงินไดในปจจุบัน หมายถึง รายไดจากการ
ประกอบอาชีพ และหรือเงินไดที่ไดรับจากบิดามารดาหรือผูปกครองอื่น และหรือเงินไดจาก
การกูยืมเพื่อการศึกษา คิดเปนรายเดือน และ 2) รายไดของบิดามารดาหรือผูปกครอง
หมายถึง รายไดที่บิดาและมารดา หรือผูปกครองไดรับจากการประกอบอาชีพ คิดเปนราย
เดือน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน
(Ajzen. 1985; Ajzen. 1991) ในการอธิบายและทํานายพฤติกรรมการออมของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เนื่องจาก เปน
ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมทีไ่ ดรับการยอมรับและนํามาใชในการทําความเขาใจและทํานาย
พฤติกรรมของบุคคลอยางกวางขวาง และมีการนํามาประยุกตใชในการอธิบายพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจ เชน พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคาจากตรายี่หอและลักษณะเฉพาะของสินคา
(Caprara, G. V. et al. 1998 ; Caprara, G. B. et al. 2000) รวมถึงพฤติกรรมการประหยัด
พฤติกรรมการอนุรักษ (ดุษฎี โยเหลาและประทีป จินงี่. 2539, รัญชิตา สุกิจปาณีนิจ. 2547,
ลัดดาวัลย เกษมเนตรและคณะ. 2546) ซึ่งทฤษฎีดังกลาวไดมีการพัฒนาปรับปรุงทฤษฎีอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหสามารถทํานายพฤติกรรมไดดีที่สุดและครอบคลุมพฤติกรรมตาง ๆ ที่
หลากหลาย (Ajzen. 2006)
พฤติกรรมการออมซึ่งเปนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ไดมี
การศึกษาทางเศรษฐศาสตรแนวใหมมาในระดับหนึ่งแลววา
นอกเหนือจากตัวแปรทาง
เศรษฐศาสตรแลว ตัวแปรทางจิตประกอบดวยการรับรู (cognitive) และความสามารถในการ
ควบคุมตนเอง (self-control) ยังมีความสัมพันธกับการทําพฤติกรรมการออม (Mullainathan
& Thaler. 2000) ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปนทฤษฎีทางจิตวิทยา
สังคม
ทีม่ ีความสอดคลองและเหมาะสมที่จะใชอธิบายและทํานายพฤติกรรมที่มีเปาหมาย
ชัดเจน เชน พฤติกรรมการออม ดวย ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอของไอเซนและแมดเดน (Ajzen
& Madden. 1986) ผูวิจัยจึงศึกษาตัวแปรทุกตัวตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่ง
ประกอบดวย เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทั้งทางตรงและทางออม (ผลรวมของผล
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คูณ ระหวางความเชื่อเกีย่ วกับผลของการทําพฤติกรรมการออมและการประเมินผลของการ
ทําพฤติกรรมการออม) การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม วัดทั้ง
ทางตรงและทางออม (ผลรวมของผลคูณ ระหวางความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่
จะคลอยตามกลุมอางอิง)
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทั้ง
ทางตรงและทางออม (ผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและอิทธิพล
ของปจจัยควบคุม) ที่สงผานเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมในการอธิบายพฤติกรรมการ
ออม ศึกษาเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม รวมกับการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมและปจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย เงินไดในปจจุบันและรายไดของบิดามารดา
ที่สงผลตอการทํานายพฤติกรรมการออม ซึ่งตัวแปรตาง ๆ ดังกลาวมีความสัมพันธในการ
อธิบายพฤติกรรมการออม ดังรูป
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ปจจัยทางเศรษฐกิจ
- เงินไดในปจจุบัน
- รายไดของบิดามารดา

เจตคติตอการทํา
พฤติกรรมการออม
วัดทางออม

เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม การออม
วัดทางตรง

การคลอยตามกลุม
อางอิงเกี่ยวกับการทํา
พฤติกรรมการออม
วัดทางออม

การคลอยตามกลุม
อางอิงเกี่ยวกับการทํา
พฤติกรรมการออม
วัดทางตรง

การรับรูความสามารถ
ในการควบคุม
พฤติกรรมการออม
วัดทางออม

การรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม
การออม วัดทางตรง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

เจตนา
ในการทํา
พฤติกรรม
การออม

พฤติกรรม
การออม
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สมมุติฐานในการวิจัย
1. เจตคติตอ การทําพฤติกรรมการออมวัดทางออมมีความสัมพันธทางบวกกับเจต
คติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทํา
พฤติกรรมการออมวัดทางออม มีความสัมพันธทางบวกกับการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับ
การทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ออมวัดทางออม มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การออมวัดทางตรง
2.
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง การคลอยตามกลุมอางอิง
เกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง
และการรับรูค วามสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการออมวัดทางตรง เปนปจจัยที่ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมได
3.
เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการออมวัดทางตรง เงินไดในปจจุบัน และรายไดของบิดามารดา เปนปจจัยที่
ทํานายพฤติกรรมการออมได
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยในครัง้ นี้ ผูวิจัยไดศกึ ษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
1. หลักการเกี่ยวกับการออมและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวของกับพฤติกรรมการออม
1.1 การออม : ความหมายและวิธีวัด
1.2 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออมตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
1.3 แนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตร
2. ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
2.1 สาระสําคัญทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
2.2 ตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน : ความหมายและวิธีวัด
2.3 การประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในงานวิจัย

หลักการเกี่ยวกับการออมและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออม
การออม : ความหมายและวิธีวัด
ออม หมายถึง ประหยัด, เก็บหอมรอมริบ เชน ออมทรัพย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548 :
ออนไลน) ประหยัด หมายถึง ยับยั้ง ระมัดระวัง ใชจายแตพอควรแกฐานะ (ราชบัณฑิตยสถาน,
2546 : ออนไลน) การออมในทางเศรษฐศาสตร หมายถึง รายไดสวนที่เหลือหลังจากการใชจายใน
การบริโภค ซึ่งเปนการออมของครัวเรือนทั้งหมด หรือการออมของระบบเศรษฐกิจ โดยเงินที่เหลือ
เก็บนี้จะเรียกวา เงินออม (นิตยา ลิ้มไพศาล, 2547) เงินออม ตามความหมายของพจนานุกรมศัพท
ทางเศรษฐศาสตร หมายถึง สวนหนึ่งของรายไดที่ไมไดใชจายไปเพือ่ การบริโภค หากแตเก็บไวโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อการใชจา ยตาง ๆ ในอนาคต (วันรักษ มิ่งมณีนาคิน, 2536 : 229) ในสวนของ
เยาวชน หรือวัยรุน การออม หมายถึง การรูจักใชจายเงินจากการที่ผูปกครองใหเปนประจําเดือน
หรืออาจรวมกับรายไดพิเศษที่อาจจะหามาได แลวจึงเอาเงินสวนที่เหลืออยูเก็บออมไว (ชาตรี ศิริ
สวัสดิ์, 2541 อางถึงใน กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย, 2546) จากความหมายขางตน เมื่อพิจารณาถึงคําวา
ออม หรือ การออม ที่แสดงใหเห็นเปนการกระทํานัน้ จะหมายถึงการใชจายเงินอยางระมัดระวัง
รวมถึงการพยายามหาทางเพิ่มรายไดใหมากขึ้นดวย จึงจะสงผลใหมีเงินออมมากขึ้น นอกจากนี้ ยัง
มีผูใหความหมายการออมไวรวมกับการประหยัด
(หนวยศึกษานิเทศก
กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ, 2529 : 2 อางถึงใน รัญชิตา สุกิจปาณีนิจ, 2547 : 12) วาหมายถึง การรูจัก
ออมทรัพยสิน เวลา ทรัพยากร ทั้งสวนตนและสังคมตามความจําเปนใหเกิดประโยชนและคุมคา
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ที่สุด รวมทั้งการรูจักดํารงชีวติ ใหเหมาะสมกับสภาพฐานะความเปนอยูสวนตนและสังคม ทั้งนี้ การ
ประหยัดเงิน (หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2529 : 2 อางถึงใน พวง
พยอม ชิดทอง, 2536 : 8) ยังหมายถึง การรูจักวางแผนการใชจายเงินใหเกิดประโยชนคุมคาที่สุด
เหมาะสมกับรายรับ มีการเก็บออม ยับยั้งความตองการของตน อันมีผลทําใหใชเงินอยูในขอบเขตที่
พอควร ตัดสินใจใชเงินโดยคํานึงถึงประโยชน ความคุมคา ความจําเปนของตนเองอยางรอบคอบ
ไมตระหนี่ถี่เหนียว
จากความหมายดังกลาว การมีเงินออม จึงเทากับ การนํารายไดที่ไดรับไปหักดวยรายจาย
ฉะนั้น หากตองการใหมีเงินออมเพิ่มขึ้นจึงสามารถกระทําได 2 ทางคือ การเพิ่มรายได กับการลด
รายจาย การเพิ่มรายไดอาจเกิดจากการทํางานมากขึ้น การใชเวลาวางในการหารายไดพิเศษ หรือ
การปรับปรุงงานที่ทําอยูใหมีประสิทธิภาพเพื่อรายไดที่เพิ่มมากขึ้น เปนตน (สุขใจ น้ําผุด, 2543 :
185) แตอยางไรก็ตาม การหาทางเพิ่มรายไดนั้น มักจะถูกมองวา เปนการกลาวตามทฤษฎี ซึ่งพูด
งายแตทําไดยาก (อารมณ ริ้วอินทร, 2548) ในทางตรงกันขาม การลดรายจายหรือการตัดทอน
รายจาย เชน ชะลอรายจายที่สามารถชะลอไดใหนานที่สุด ดัดแปลงหรือปรับปรุงขาวของที่มีอยูให
นํากลับไปใชประโยชนไดตอ ไป ตองใชของใหคุมคา ระมัดระวังคอยตรวจตราขาวของเครื่องใชใหอยู
ในสภาพที่ดีจะใชไดนาน ๆ ระมัดระวังการใชจาย ไมซื้อของเพียงเพราะอยากได ควรซื้อเพราะ
จําเปนเทานั้น (อารมณ ริ้วอินทร, 2548) ทําใหเกิดการออมขึ้นไดเชนเดียวกัน ถาหากพิจารณาให
ลึกซึ้ง จะพบวา การออมเงินนี้เปนการเสียสละการบริโภคในปจจุบัน ละทิง้ ความฟุมเฟอยใน
ปจจุบัน เพื่อไปใชจายเรื่องสําคัญในอนาคตและเพื่อเปนหลักประกันสําคัญของชีวติ (พิภพ บุษราคัม
วดี, 2541) ดวยเหตุนี้ การมีเงินออมจึงตองเกิดขึ้นจากการวางแผนของบุคคล การวางแผน
หมายถึง การเตรียมการไวลว งหนาอยางมีระบบ (การปลูกฝงสรางเสริมคานิยมพื้นฐานเรื่องการ
ประหยัดและหมั่นออม, 2539) การวางแผนทางการเงิน คือ การรูจักวางแผนการใชจายเงินให
เหมาะสมกับรายไดและมีการวางแผนการออมเงิน (saving) ไวใชในอนาคตหรือยามฉุกเฉิน (ชัย
สิทธิ์ ตราชูธรรม, 2544) พฤติกรรมการออมโดยมีการวางแผน มีองคประกอบดังนี้
กําหนดเปาหมายการเงินสวนบุคคล การกําหนดเปาหมายการเงินตองกําหนดใหชัดเจน
(Specific) วัดคาได (Measurable) กําหนดผูดําเนินการ (Accountable) สามารถทําได (Realistic)
และกําหนดเวลาที่จะบรรลุเปาหมาย (Time) ซึ่งเปนหลักที่เรียกอยางยอวา “SMART” (อารมณ ริ้ว
อินทร, 2548) การกําหนดเปาหมายเกี่ยวกับเงินนี้จะมีผลทําใหฐานะการเงินของบุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลง (สุขใจ น้ําผุด, 2543 : 8) นั่นหมายถึงการมีความเปนอยูที่ดีขึ้นดวยการออมในรูปแบบ
ตาง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เปาหมายทางการเงินแบงออกเปน 2 แบบ คือ เปาหมายระยะสั้น และ
เปาหมายระยะยาว (อารมณ ริ้วอินทร, 2548) เปาหมายเงินออมระยะสั้นสวนใหญเปนการออมไว
สําหรับรายจายประเภทฟุมเฟอย (สุพพตา ปยะเกศิน, 2546) เชน การทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ
การซื้อเครื่องประดับ การตกแตงบาน (อารมณ ริ้วอินทร, 2548) สวนเปาหมายเงินออมระยะยาว
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มักมีวัตถุประสงคเพื่อการเกษียณอายุ เพื่อการศึกษาของตนเองหรือของบุตร เพื่อการลงทุนใน
สินทรัพยตาง ๆ รวมถึงการลงทุนเพื่อทําอาชีพเสริม (สุพพตา ปยะเกศิน, 2546)
การจัดสรรรายไดเพื่อเปนรายจายตาง ๆ เมื่อบุคคลมีรายไดอาจแบงรายไดนั้นออกเปน 2
สวน สวนหนึง่ ใชสําหรับบริโภค อีกสวนหนึ่งเก็บออมเอาไว การออมในที่นี้จึงหมายถึง การสะสม
สิ่งของไวใชบริโภคในโอกาสขางหนา (วีรพงษ รามางกูร, 2532 : 45-47 อางถึงใน ไพโรจน เงา
วิจิตร, 2543 : 20) การจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมในลักษณะนี้ ใชแนวคิดที่วา “เงินออมคือ
คาใชจาย” (เงินออมคือคาใชจาย: ออนไลน) โดยใหคา ใชจายนี้เปนรายการแรกที่ตองจายเมื่อไดรับ
รายไดแลว จากนั้นจึงนําเงินสวนที่เหลือหลังหักเงินออมไปจัดสรรเปนคาใชจายตาง ๆ การทําเชนนี้
เปนการมองเห็นวา บรรดารายรับ รายจาย นั้นไมสําคัญเทากับ “รายเหลือ” จึงแบงสันปนสวนเงิน
เพื่อเก็บออมเปนประจําสม่ําเสมอ (อารี พันธมณี, 2543 : 174) การออมที่เจาของเงินเปนผูตัดสินใจ
ที่จะออมเองนั้นจัดไดวา
เปนการออมโดยสมัครใจจะเปนการออมที่เกิดขึ้นจากการคํานวณ
เปรียบเทียบประโยชนปจจุบันกับประโยชนอนาคต โดยหากเห็นวา ประโยชนอนาคตมากกวาก็ทํา
การออม โดยทั่วไปคนเรามักจะตีคาประโยชนอนาคตต่าํ กวาที่ควรเปนเสมอ (จารณี บุญยะพงศไชย,
2545 : 10)
การใชจายใหรอบคอบและมีเหตุผล แมจะไดมีการจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมแลวก็ตาม
แตการใชจายใหมีสวนเหลือสะสมเก็บออมเพิ่มเติม ก็เปนสิ่งที่ดีสําหรับอนาคตเพื่อนําไปใชจายหรือ
ลงทุนทํากิจการอื่น ๆ ตอไปได การใชจายใหมีสวนเหลือสามารถกระทําไดโดยการวางแผนการใช
จายซึ่งจําเปนตองมีเพื่อจะไดรูเปาหมายของการใชจายอยางชัดเจนและสมเหตุสมผล จะชวยปองกัน
การใชจายที่ไมเกิดประโยชนและไมเปนไปตามเปาหมาย และยังชวยทําใหใชจายเงินไดถูกตองตาม
ขั้นตามทีว่ างไวตามแผน นอกจากนี้ที่สําคัญยังทําใหรูวาจะมีเงินเหลือหรือขาดอยางไร จะได
เตรียมการหารายไดมาชดเชยเสียแตเนิ่น ๆ (การปลูกฝงสรางเสริมคานิยมพื้นฐานเรื่องการประหยัด
และหมั่นออม, 2539) การปฏิบัตใิ หมีการใชจายอยางรอบคอบและมีเหตุผลเพื่อใหเปนการประหยัด
และมีเงินออมสามารถทําไดหลายทาง เชน คิดกอนซื้อ โดยการเปรียบเทียบปริมาณ คุณภาพกับ
ราคาโดยเฉพาะสินคาอุปโภค-บริโภคพืน้ ฐาน เชน กระดาษชําระ ผงซักฟอก น้ําตาลทราย ครีม
เทียม ฯลฯ ใหเลือกซื้อของที่มีราคาต่ําสุด ซื้อเฉพาะที่จําเปน พิจารณาดวยเหตุผลถึงความจําเปน
และการไมมีสงิ่ ทดแทนอื่นที่ดีและถูกกวา ซื้อของที่ผลิตในเมืองไทย ซื้อสินคาเทคโนโลยีที่มีลกู เลน
พอเหมาะ เชน การซื้อโทรศัพทมือถือที่มีความสามารถมากมายแตเราใชเพียงรับและโทรออก
เทานั้น ก็เปนสิ่งสิ้นเปลืองโดยใชเหตุ ไมซื้อสินคาตามแฟชั่น ใชของที่มีชนิดเติม (refill) จะไดไมตอง
จายคาบรรจุภัณฑและลดปริมาณขยะลงได ซื้อสินคาตอนลดราคา ลดคาใชจายที่ไมจําเปน เชน การ
รับประทานอาหารนอกบาน ควบคุมการใชน้ําประปา ไฟฟา ซอมแซมดัดแปลงของที่มีอยูใหใชงาน
ไดอยูเสมอ ควรเลือกซือ้ ผักผลไมที่ออกตามฤดูกาล หากทําอาหารรับประทานเอง คิดรายการ
อาหารแตละมือ้ แตละวันลวงหนาเปนสัปดาหเพื่อวางแผนการจายตลาด สามารถนําของที่ซื้อมาไป
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ใชไดทั้งหมด การใชจายซื้อเสื้อผาเครื่องนุงหมใหเหมาะสมกับฐานะ ไมฟุมเฟอยจนเกินไป ควร
เลือกซื้อเสื้อผาที่สามารถสวมใสไดหลายโอกาส ดูแลเอาใจใสสุขภาพอยูเสมอ เพราะการระวัง
ปองกันดีกวาการแกปญหาในภายหลัง สําหรับเยาวชน การปลูกฝงการมีระเบียบวินัยในการใชเงิน
เปนสิ่งจําเปน เมื่อใชเงินตองวางแผนในการใชเงินในแตละวัน และปลูกฝงใหเยาวชนรูจักยับยั้งชั่งใจ
ใหรูจักคิดและคํานึงถึงความเพียงพอและรูจ ักประมาณตนตามสถานภาพของตนเองและครอบครัว
(พิภพ บุษราคัมวดี, 2541; อารมณ ริ้วอินทร, 2548; กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย, 2546 : 83)
การจดบันทึกรายรับและรายจายสวนบุคคล จัดทํารายละเอียดวามีรายไดมาจากทางใดบาง
และนําไปใชจายในเรื่องใดบาง การลงตัวเลขการใชเงิน เปนวิธีที่จะทําใหรจู ักวิธีการใชเงินของ
ตนเองหรือครอบครัว เมื่อรูแลวก็จะสามารถหาวิธีการควบคุมคาใชจายไดดีขึ้น เมื่อบันทึกไปหลาย
ๆ เดือน ก็สามารถเปรียบเทียบการใชจายแตละประเภทในแตละเดือนไดชัดเจนขึ้น การฝกจดจํา
และทําบัญชีการใชจายเปนนิสัยจะชวยใหตัดรายจายที่ไมจําเปนออกไปได (ศูนยสงเสริมบริหารเงิน
ออมครอบครัว กรุงเทพมหานคร, ออนไลน) สําหรับเยาวชน ควรปลูกฝงการทําบัญชีรายรับรายจาย
ในแตละวัน (พิภพ บุษราคัมวดี, 2541; อารมณ ริ้วอินทร, 2548; กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย, 2546 : 83)
หากทําตามทีไ่ ดกลาวไวแลว จะชวยทําใหมีเงินออมมากขึ้นจึงจะนําเงินไปลงทุนในทรัพย
สินตาง ๆ ที่จะสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหไดในอนาคต เชน ที่ดิน ทองคํา หรือสินทรัพยทางการเงิน
เชน ฝากเงินในธนาคาร ลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ เปนตน
เมื่อนําความหมายของการออมและกระบวนการวางแผนเพื่อการออมมาพิจารณารวมกับ
ความหมายของพฤติกรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2548) ที่
กลาววา การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิดและความรูสึก เพื่อตอบสนองสิ่ง
เรา ซึ่งสิ่งเรานี้อาจเปนเงื่อนไขหรือสถานการณ เชน ความเชื่อ คานิยม ทัศนคติ คนรอบขาง
กฎระเบียบ สังคม วัฒนธรรมเปนตน (ชวนชัย เชื้อสาธุชน, 2546 : 7) โดยที่ ธีระพร อุวรรณโณ
(ธีระพร อุวรรณโณ, 2535 : 301) ไดเสนอไววา การศึกษาพฤติกรรมที่สนใจนั้นจะตองกําหนดให
ชัดเจนวาจะศึกษาพฤติกรรมหรือผล เพราะทั้งสองอยางมีความแตกตางกัน พฤติกรรมคือสิ่งที่บุคคล
ลงมือทําเอง แตผลอาจเกิดจากการกระทําและปจจัยอื่น ๆ พฤติกรรมหลายพฤติกรรมที่ตางกันอาจ
นําไปสูผลกรรมที่เหมือนกันได เชน การลดน้ําหนัก อาจเกิดจากการกระทําพฤติกรรมตาง ๆ เชน
รับประทานอาหารที่มีแคลลอรี่ต่ํา รับประทานยาที่แพทยสั่ง งดอาหารบางมื้อ หรือออกกําลังกาย
อยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ความจําเพาะของพฤติกรรม (อารีวรรณ รุงทวีวณิช, 2541 : 33) ไดนําเสนอ
การกําหนดพฤติกรรมหรือการวัดพฤติกรรมที่ศึกษาสําหรับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไววา
จําเปนตองคํานึงถึง 1) การกระทํา (Action) จะตองกําหนดวาเปนการกระทําอยางเดียว เชน การดื่ม
นม การสูบบุหรี่ เปนตน หรือวา เปนกลุมการกระทํา เชน การออมกําลังกาย ซึ่งประกอบดวยการ
กระทํายอย ๆ หลายการกระทํา เปนตนวา วายน้ํา, วิ่ง, กระโดดเชือก หรือเลนฟุตบอล 2) เปาหมาย
(Target) หมายถึง เปาหมายของการกระทํา เชน การดื่มนม เปนตน
3) เวลา (Time)
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หมายถึง เวลาที่พฤติกรรมที่ศึกษาจะเกิดขึ้น เชน การดื่มนมในตอนเชา 4) บริบท (Context)
หมายถึง สถานการณที่พฤติกรรมที่สนใจจะเกิดขึ้น เชน การดื่มนมที่บาน ในการกําหนดพฤติกรรม
ที่ศึกษา จะกําหนดใหมีความจําเพาะมากนอยเพียงใดก็ได เพียงแตการวัดตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ตองวัดในระดับความจําเพาะที่สอดคลองกัน ถาความจําเพาะของพฤติกรรมมีมาก การทํานาย
พฤติกรรมก็จะมีความแมนตรงมากขึ้น
วิธวี ัดพฤติกรรมการออมของงานวิจัยในประเทศไทย พบวา สวนใหญเปนการวัดพฤติกรรม
การออม จากปริมาณเงินออม วัตถุประสงค รูปแบบการออม สถานที่ในการออมทรัพย ความถี่ใน
การออมทรัพย เชน ไพโรจน เงาวิจิตร (2543) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม วัดพฤติกรรมการออมทรัพยดวยความถี่ในการออม
ทรัพย บุคคลที่เปนจุดประสงคในการออมทรัพย วัตถุประสงคในการออมทรัพย สถานที่ในการออม
ทรัพย รูปแบบในการออมทรัพย ระยะเวลาการออมทรัพย และวัตถุประสงคในการออมทรัพยแบบ
ผูกพัน สุจิตรา บัวใบ (2527) ศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเมืองและเขต
ชนบทของประเทศไทย โดยการสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติ เหตุผล และสิ่งจูงใจในการออมรูปแบบ
ตาง ๆ ประเภทของเงินออม วิธีการออมที่อยูในความนิยม อุปสรรคของการออม ความสามารถใน
การออม และความโนมเอียงเฉลี่ยในการออม ไพโรจน เงาวิจิตร (2543) ศึกษาปจจัยที่มผี ลตอ
พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยวัดพฤติกรรมการออม
จากการตัดสินใจในการออมทรัพยของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม บุษบง ศรีสันต
(2542) ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกบั พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
วัดพฤติกรรมการออม จากปริมาณการออม และรูปแบบการออม ธํารงศักดิ์ ดีมงคล (2545) ศึกษา
วิเคราะหพฤติกรรมการออมของขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม วัดพฤติกรรมการ
ออมจากปริมาณการออมและรูปแบบการออม พนม กิติวัง (2543) ศึกษาพฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม วัดพฤติกรรมการออมจาก รูปแบบการออม พริษฐ บุญรักษ
(2547) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดเชียงใหม
วัดพฤติกรรมการออมจาก การตัดสินใจออมเปนรูปแบบที่มีทางเลือก 2 ทางคือออม กับไมออม
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยบางเลมวัดพฤติกรรมการออมจากความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําพฤติกรรม
การออม เชน อัจฉรา ผองอุดม (2546) ศึกษาพฤติกรรมการออมของนิสิตคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วัดพฤติกรรมการออมจากความคิดเห็นของนิสิตที่เห็นวา ตนมีการ
กระทําที่แสดงใหรูวามีการวางแผนการใชจายเงินใหเหมาะสมกับฐานะและเงินทีม่ ีอยู
ใชจายเงิน
อยางประหยัด และมีการเก็บเงินไดในรูปแบบตาง ๆ เก็บออมรายไดและ/หรือรูจักหารายไดเพิ่ม
กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย (2546) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของนักศึกษาสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร วัดพฤติกรรมการออมจากการทําบัญชีรายรับ
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รายจาย การวางแผนการใชจาย การสะสมเงินเพื่อซื้อสิ่งของ การจัดสรรเงินมาเปนเงินออมกอน หา
วิธีเพิ่มรายได การมีเงินเก็บสะสม
จากการทบทวนและสังเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของการออมและรวบรวมขอมูลจากการออก
แบบสอบถามกับตัวแทนของประชากร จํานวน 31 คนดวยแบบสอบถามความหมายการออมและ
การกระทําที่จดั วาเปนการออม (ภาคผนวก จ) รวมกับการพิจารณาถึงหลักการกําหนดพฤติกรรม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่ตองมีความจําเพาะเพื่อใหสามารถวัดได
และสอดคลองกับ
พฤติกรรมการออมที่ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษา ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยจึงกําหนดให พฤติกรรมการออม
หมายถึง การกระทําในลักษณะใดลักษณะหนึ่งตอไปนี้ 1) การจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอน
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค 2) การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลอง
กับรายไดและฐานะของตน 3) การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการออมตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร
การศึกษาเรื่องการออมแมจะเปนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ แตในทฤษฎีเศรษฐศาสตรไมไดมี
การกลาวถึงการออมโดยตรง แตนักเศรษฐศาสตรไดศึกษาทฤษฎีการบริโภคมาแตอดีต (มณิศรี
พันธุลาภ. 2540 : 117) และดวยเหตุที่เงินออมนั้นเปนที่เขาใจกันโดยทั่วไปวา เปนเงินที่เหลือ
หลังจากนํารายไดไปจับจายใชสอยเพื่อการบริโภค (ตีรณ พงศมฆพัฒน. 2548 : 179) แสดง
ความสัมพันธไดดวยสมการตอไปนี้ (มณิศรี พันธุลาภ. 2540 : 125)
S = Y–C
S : ปริมาณเงินออม
Y : รายไดในปจจุบัน
C : การบริโภคที่เกิดขึ้นในขณะหนึง่ ๆ
ฉะนั้น ในการศึกษาทางเศรษฐศาสตร ทฤษฎีเกี่ยวกับการออมจึงอาศัยแนวความคิดทฤษฎี
ที่วาดวยการบริโภคเปนหลักในการอธิบาย ซึ่งทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่อธิบายเกี่ยวกับการบริโภค
เริ่มตนจากทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธกับรายไดสัมบูรณ (Absolute Income Theory of
Consumption) ของเคนส (Keynes) ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธกบั รายไดเปรียบเทียบ (Relative
Income Theory of Consumption) ของเจมส เอส ดิวเซนเบอรี่ (James S. Duesenberry) ทฤษฎี
การบริโภคในวงจรชีวติ (Life Cycle Theory of Consumption) ของฟรังโก มอดดิเกลียนี (Franko
Modigliani), อัลเบิรต แอนโด (Albert Ando) และ ริชารด บรูมเบิรก (Richard Brumberg) ทฤษฎี
สมมติฐานรายไดถาวร (The Permanent-Income Theory of Consumption) ของมิลตัน ฟริดแมน
(Milton Friedman)
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ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธกับรายไดสัมบูรณ
เปนทฤษฎีตามแนวคิดของเคนสที่วา การบริโภคที่เกิดขึ้นในงวดเวลาใดมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับระดับรายไดสัมบูรณ (absolute income) ที่เกิดขึน้ ในงวดเวลาเดียวกันนั้น
ภายหลังหักภาษีแลว (รัตนา สายคณิต. 2542 : 220 – 222) ซึ่งมีนักเศรษฐศาสตรไดนําแนวคิด
ดังกลาวไปตรวจสอบกับขอมูลการบริโภคและระดับรายไดในงบประมาณครัวเรือนไดผลเปนการ
สนับสนุนทฤษฎีรายไดสัมบูรณและฟงกชนั การบริโภคตามแนวคิดของเคนส ทําใหความสัมพันธ
ระหวางการบริโภคกับระดับรายไดตามทฤษฎีนี้เปนที่ยอมรับกันอยางแพรหลาย
แตอยางไรก็ตาม ไดมีนักเศรษฐศาสตรรนุ ตอมาไดแก ไซมอน คูซเนทส (Simon Kutznets)
(รัตนา สายคณิต. 2542 : 223) ทําการศึกษาความสัมพันธระหวางการบริโภคกับรายไดของ
สหรัฐอเมริกาในชวงระยะเวลาที่ยาวขึ้น พบวา การบริโภคกับระดับรายไดประชาชาติมี
ความสัมพันธแบบเปนสัดสวนกัน (proportional relationship) ซึ่งแตกตางจากทฤษฎีรายไดสัมบูรณ
ตามแนวคิดของเคนส จึงทําใหนักเศรษฐศาสตรคนอื่น ๆ หันมาพัฒนาทฤษฎีการบริโภคขึ้นใหมที่
คิดวา จะอธิบายความสัมพันธระหวางการบริโภคกับระดับรายไดไดดีกวาทฤษฎีการบริโภคของ
เคนส จึงนํามาสูการพัฒนาทฤษฎีการบริโภคอื่น ๆ ตอไปนี้
ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธกับรายไดเปรียบเทียบ
เจมส เอส ดิวเซนเบอรี (Duesenberry, James S. 1949 อางถึงใน รัตนา สายคณิต. 2542 :
225 – 229) ไดพฒ
ั นาทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธกับรายไดเปรียบเทียบ (Relative Income Theory
of Consumption) ขึ้นในป ค.ศ. 1949 ดวยแนวคิดที่วา การบริโภคมิไดมีความสัมพันธกับระดับ
รายไดสัมบูรณเทานั้นแตจะมีความสัมพันธกับระดับรายไดเปรียบเทียบ (relative income) กับ
บุคคลอื่นดวย กลาวคือ บุคคลที่มีรายไดเมื่อเปรียบเทียบแลวต่ํากวาระดับรายไดเฉลี่ยของคนใน
สังคมมีแนวโนมวา เขาจะใชจายคอนขางสูง เมื่อเทียบกับรายไดของเขา ที่เปนเชนนี้เพราะเขาจะ
พยายามรักษาระดับการบริโภคของเขาใหใกลเคียงกับระดับการบริโภคเฉลี่ยของคนในสังคม ทัง้ ๆ
ที่ระดับรายไดของเขาคอนขางต่ําก็ตาม สวนบุคคลที่มีระดับรายไดคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายไดเฉลี่ยของคนในสังคม จะใชจายบริโภคคอนขางต่ําเมื่อเทียบกับรายไดของเขา เหตุที่เปน
เชนนี้เพราะระดับการบริโภคของเขาสูงอยูแลวเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลอื่นในสังคม ดังนั้น เขาใช
จายบริโภคเพียงสวนนอยของรายไดก็สามารถบริโภคสินคาและบริการตามมาตรฐานการบริโภค
ของคนสวนใหญได
การบริโภคในงวดปจจุบันนอกจากจะขึ้นอยูกับระดับรายไดสัมบูรณและรายไดเปรียบเทียบ
แลว ดิวเซนเบอรียังมีความเห็นวา การบริโภคยังขึ้นอยูกับระดับการบริโภคในงวดเวลากอน ๆ อีก
ดวย
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ทฤษฎีสมมติฐานรายไดถาวร
ทฤษฎีนี้เริ่มตนพัฒนาโดยมิลตัน ฟริดแมน ในทศวรรษที่ 1950 (Sachs and Larrain, 1992
: 95-96) ขอสมมติฐานที่สาํ คัญของทฤษฏีนี้คือ หนวยครัวเรือนจะรักษาระดับการบริโภคใหมีความ
คงเสนคงวา แมวาเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป จากการศึกษา ฟริดแมนพบวา หนวยครัวเรือนจะ
ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับการบริโภคโดยใชรายไดเฉลี่ยในระยะยาวเปนฐานมากกวาที่จะใชรายไดใน
ปจจุบัน ดังนั้น ถาเมื่อใดที่หนวยครัวเรือนเห็นวา รายไดในปจจุบนั สูงกวารายไดเฉลี่ยในระยะยาว
เมื่อนั้นหนวยครัวเรือนจะเกิดการออม แตถาเมื่อใดที่หนวยครัวเรือนเห็นวา รายไดในปจจุบันต่าํ กวา
รายไดเฉลี่ยในระยะยาว หนวยครัวเรือนมีแนวโนมที่จะกูยืม เพื่อเปนการนําเงินในอนาคตมาใชกอน
ดวยเหตุนี้ หนวยครัวเรือนจะแสดงพฤติกรรมดังกลาวโดยใชการคาดการณ (Expectation) เปน
สําคัญ เพราะหนวยครัวเรือนจะตองคาดการณ รายไดที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตประกอบการ
ตัดสินใจบริโภคในปจจุบัน ทั้งนี้ รูปแบบการคาดการณที่นํามาใชในการตัดสินใจบริโภคจะเปนการ
คาดการณแบบมีเหตุมีผล (Rational Expectation) เพราะการคาดการณแบบมีเหตุมีผลนั้นใชฐาน
แนวคิดทีว่ า หนวยครัวเรือนจะนําความรูแ ละประสบการณเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบความคิดรวบยอด
ที่มีความซับซอน (Detailed Conceptual Model of The Economy) มาเปนสวนประกอบของการ
คาดการณ ตัวอยางเชน ในป ค.ศ. 1988 ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบภาวะแหงแลงอยางมาก ทํา
ใหผลผลิตขาวสาลีตกต่ํา ราคาขาวสาลีจึงสูงขึ้นเกือบ 2 เทาตัวจากราคาปกติ แตการเก็บเกี่ยวขาว
สาลีในประเทศอารเจนตินากลับมีผลผลิตที่ดี ทําใหชาวนาของประเทศอารเจนตินาสามารถขายขาว
สาลีไดในราคาที่ดี แตอยางไรก็ตาม ชาวนาประเทศอารเจนตินาก็ทราบดีวา ภาวะแหงแลงดังกลาว
จะไมเกิดขึ้นเชนนั้นอยางสม่ําเสมอทุกป ดังนั้น รายไดจากการขายขาวสาลีที่เพิ่มสูงขึ้นในปนั้น
ชาวนาจึงนําไปเก็บออมไวมากกวาที่จะนําไปจับจายใชสอยเพื่อการบริโภค
ตามทฤษฎีสมมติฐานรายไดถาวร จําแนกการคาดการณการเปลีย่ นแปลงของรายไดแบง
ออกเปน 3 ประเภทคือ 1) การเปลี่ยนแปลงรายไดปจ จุบันเปนการชั่วคราว (Temporary Current
Shocks) 2) การเปลี่ยนแปลงรายไดเปนการถาวร (Permanent Shocks) และ 3) การคาดการณ
การเปลี่ยนแปลงรายไดในอนาคต (Anticipated Future Shocks) ซึ่งการคาดการณในแตละประเภท
จะมีผลกระทบตอการออมตาง ๆ กันดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรายไดปจจุบันเปนการชั่วคราว (Temporary Current Shocks) เปน
เหตุการณที่หนวยครัวเรือนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของรายไดปจจุบัน แตหนวยครัวเรือนคาดวา
การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึน้ กับรายไดในปจจุบันเทานัน้ ไมกระทบตอรายไดในอนาคต ดังนั้น จาก
ฐานความคิดที่วา หนวยครัวเรือนจะรักษาระดับการบริโภคใหคงเสนคงวาอยูเสมอ ถาหากหนวย
ครัวเรือนเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของรายไดในปจจุบันเปนภาวะการลดลงของรายได
หนวย
ครัวเรือนจะตองทําการกูยืมเพื่อนํามาใชจายในปจจุบัน (ซึ่งเปนการนําเงินในอนาคตมาใชกอน) และ
จะนําเงินรายไดในอนาคตที่คาดวาจะไมเปลี่ยนแปลงมาชดใชเงินทีก่ ูยืมมาในภายหลัง แตถาการ
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เปลี่ยนแปลงของรายไดในปจจุบันเปนภาวะการเพิ่มขึน้ ของรายได หนวยครัวเรือนจะทําการออม
รายไดสวนเกินในปจจุบัน เพราะคาดวา รายไดที่เพิ่มขึ้นเปนเพียงชั่วคราวจึงไมควรนําไปจับจายใช
สอย แตควรเก็บออมไว
2) การเปลี่ยนแปลงรายไดเปนการถาวร (Permanent Shocks) เปนเหตุการณที่หนวย
ครัวเรือนเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงของรายไดทั้งในปจจุบัน
และคาดวาเปนการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตดวย
โดยที่การเปลีย่ นแปลงของรายไดทั้งสองคาบเวลาจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กลาวคือ ถาการเปลี่ยนแปลงของรายไดในปจจุบันเปนไปในทางทีล่ ดลง หนวยครัวเรือนก็คาดการณ
วา รายไดในอนาคตก็จะลดลงเชนเดียวกัน ในทางกลับกัน ถาการเปลี่ยนแปลงของรายไดในปจจุบัน
เปนไปในทางที่เพิ่มขึ้น หนวยครัวเรือนก็คาดการณวารายไดในอนาคตก็จะเพิม่ ขึ้นดวย
ใน
สภาวะการณดังกลาว
หนวยครัวเรือนจะปรับระดับการบริโภคใหสอดคลองกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงของรายไดนั้น กลาวคือ ถารายไดทั้งสองคาบเวลามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่
เพิ่มขึ้น หนวยครัวเรือนจะบริโภคเพิ่มขึน้ แตถารายไดมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลง หนวย
ครัวเรือนจะบริโภคลดลง ดังนั้น ในกรณีนี้ การออมของหนวยครัวเรือนจะไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของรายไดนอยมาก ไมวารายไดจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดก็ตาม
3) การคาดการณการเปลี่ยนแปลงรายไดในอนาคต (Anticipated Future Shocks) เปน
เหตุการณที่หนวยครัวเรือนคาดวา รายไดในอนาคตจะเปลี่ยนแปลง โดยที่รายไดในปจจุบันยังคง
เปนปกติ (ไมเปลี่ยนแปลง) ถาหนวยครัวเรือนคาดวา รายไดในอนาคตจะลดลง หนวยครัวเรือนจะ
ปรับลดการบริโภคในปจจุบันลงเพื่อใหมีรายไดปจจุบันเหลือเปนเงินออมสําหรับการใชจายใน
อนาคตที่จะมีรายไดลดลง ในกรณีนี้เงินออมจะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขาม ถาหนวยครัวเรือนคาดวา
รายไดในอนาคตจะเพิ่มขึ้น หนวยครัวเรือนจะปรับเพิ่มการบริโภคขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับรายไดที่
คาดวาจะไดรบั ในอนาคต ดังนั้น เงินออมในปจจุบันจะลดลง
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดกับการบริโภคนั้น
เคนสไดสรางฟงกชั่นการ
บริโภคไวดังนี้
C = a + cY
โดยที่ C แทน การบริโภค และ Y แทน รายได จากสมการแสดงความสัมพันธเชิงเสนตรง
ระหวางการบริโภคกับรายไดดังกลาว ชี้ใหเห็นวา การบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงที่เปนสัดสวนกับ
รายได จากสมการดังกลาวคือ คาสัมประสิทธิ์ c ซึ่งคา c นี้เรียกวา คาความโนมเอียงการบริโภค
หนวยสุดทาย (Marginal Propensity to Consume; MPC) ซึ่งคานี้จะมีคาเปนบวกและมีคานอย
กวา 1 หมายความวา เมื่อรายไดเพิ่มขึ้น (ภายใตขอสมมติวา ปจจัยอื่นคงที่) ประชาชนมีความโนม
เอียงที่ใชจายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวารายไดที่เพิ่มขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประชาชนมีความ
โนมเอียงที่จะออมเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวารายไดที่เพิม่ ขึ้น ฉะนั้น ระบบเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วสงผล
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ใหครัวเรือนมีความสามารถที่จะออมสูงขึ้น นอกจากนี้ MPC ในชวงระยะเวลาสั้นมักจะมีคานอยกวา
ในระยะยาว
เนื่องจากในระยะสั้นการปรับตัวในการใชจา ยอุปโภคบริโภคของบุคคลตอการ
เปลี่ยนแปลงในรายไดนั้นจะทําไดไมสมบูรณ ถารายไดเพิ่มก็ไมอาจบริโภคเพิ่มไดมากนัก หรือถา
รายไดลดลง การบริโภคก็ไมลดลงมากนัก สวนในระยะยาว การปรับตัวของการบริโภคเปนไปได
อยางสมบูรณ MPC จึงมีคาสูง แตอยางไรก็ตาม รายไดที่นํามาพิจารณานั้นยังคงหมายถึงรายได
เฉลี่ยระยะยาว (Permanent Income) ไมใชรายไดในปจจุบัน
จากการศึกษาของมิลตัน ฟริดแมน สามารถสรุปไดวา อัตราการออมจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการ
เพิ่มขึ้นของรายไดเพียงชั่วคราว (Temporary Income) แตจะไมเพิม่ ขึ้นหากรายไดเฉลี่ยระยะยาว
(Permanent Income) มีการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการศึกษาโดยการตรวจสอบกับสถานการณจริง
(Empirical Study) ตามทฤษฏีสมมติฐานรายไดถาวร (The Permanent-Income Theory of
Consumption) ชี้ใหเห็นวา MPC เมื่อเทียบกับรายไดปจจุบันมีคาระหวาง 0.2 ถึง 0.3 ในขณะที่
MPC เมื่อเทียบกับรายไดเฉลี่ยระยะยาว มีคาเขาใกล 1.0
งานวิจัยในประเทศไทยที่พบวา ระดับรายไดมีผลตอการออมประกอบดวย ธํารงศักดิ์ ดี
มงคล (2545) เรื่อง การวิเคราะหพฤติกรรมการออมของขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม พบวา รายไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการออมในทุกกลุมจากการวิเคราะห
ดวยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) โดยรายไดมีผลตอการออมรอยละ 74
และมีคา MPS เทากับ 0.15 สําหรับขาราชการชั้นสัญญาบัตร รายไดมีผลตอการออมรอยละ 69
และมีคา MPS เทากับ 0.13 สําหรับขาราชการชั้นประทวน และ รายไดมีผลตอการออมรอยละ 65
และมีคา MPS เทากับ 0.07 สําหรับลูกจาง สอดคลองกับงานวิจัยของสุจิตรา บัวใบ (2527) เรื่อง
การวิเคราะหพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทย ที่พบวา
รายไดมีความสัมพันธในทางบวก
งานวิจัยของ บุษบง ศรีสันต (2542) เรื่อง ปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวา
รายไดมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการออมในดานปริมาณการออม นั่นคือ ประชาชนมีรายไดมาก
ขึ้นเทาใด ก็จะออมมากขึ้นเทานั้นตามไปดวย งานวิจัยของ พริษฐ บุญรักษ (2547) เรื่อง ปจจัยที่มี
ผลตอพฤติกรรมการออมของขาราชการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม พบวา ถาขาราชการมี
รายไดตอเดือนเพิ่มมากขึ้น
มีผลทําใหขาราชการจะตัดสินใจออมเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกันดวย
ความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากนี้ งานวิจัยของ พนิตสุดา กุลมาตย (2545)
เรื่อง คานิยมดานการประหยัดและออมของสมาชิกธนาคารโรงเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนโพธิสาร
พิทยากร พบวา ลักษณะรายไดของสมาชิกธนาคารโรงเรียนที่ไดรับรายไดประจําจากผูปกครองเปน
รายเดือน มีคานิยมดานการประหยัดและออมอยูในระดับสูง โดยสมาชิกธนาคารโรงเรียนที่ไดรับ
รายไดประจําจากผูปกครองรายสัปดาหและรายวัน มีคานิยมดานการประหยัดและออมอยูในระดับ
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ปานกลาง ซึ่งสรุปไดวา ลักษณะรายไดของสมาชิกธนาคารโรงเรียนที่แตกตางกันมีผลตอคานิยม
ดานการประหยัดและออมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
นอกจากรายไดของตนเองแลว งานวิจัยในประเทศไทยยังพบวา รายไดของบิดามารดามีผล
ตอพฤติกรรมการออมของนักเรียน นิสิต นักศึกษาดวย ดังเชน งานวิจัยของ กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย
(2546) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตพณิชยการพระนคร โดยการนําตัวแปรเพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพของบิดา
มารดา รายไดตอเดือนของบิดามารดา รายไดที่ไดรับจากบิดามารดาเปนรายเดือน และรายจายของ
นักศึกษาเปนรายเดือนเขาทํานายพฤติกรรมการออมของนักศึกษาดวยการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณ พบวา รายไดของบิดามารดาเปนเพียงตัวแปรเดียวที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออมได
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 นอกเหนือจากการออมยังมีงานวิจัยของ ปฐวี เคลาจันทร
(2548)
ที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการบริหารการเงินสวนบุคคลของนิสิตระดับ
ปริญญาโท ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตที่รายไดตอเดือนของผูปกครอง
ตางกันมีประสิทธิภาพการบริหารการเงินสวนบุคคลเชิงปริมาณแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 แตประสิทธิภาพเชิงคุณภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทฤษฎีการบริโภคในวงจรชีวิต
โมดิกลิอานี (Modigliani) ไดนําเสนอตัวแบบที่ไดรบั การพัฒนานี้ 2 ครั้งในชวงทศวรรษที่
1950 และทศวรรษที่1960 โดยรายงานการศึกษาครั้งแรกเปนการทํางานรวมกันกับริชารด บรุม
เบิรก (Richard Brumberg) ซึ่งไดรับการตีพิมพป ค.ศ. 1954 ใน Post-Keynesian Economics
เรื่อง Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data
และรายงานการศึกษาครั้งที่สองเปนการทํางานรวมกับอัลเบิรด อันโด (Albert Ando) ที่ไดรับการ
ตีพิมพใน American Economic Review ฉบับประจําเดือน มีนาคม ป ค.ศ. 1963 เรื่อง The LifeCycle Hypothesis of Saving: Aggregate Implications and Tests
นอกจากลักษณะรวมกับทฤษฎีสมมติฐานรายไดถาวร ในแนวคิดทีว่ า การบริโภคขึ้นอยูกับ
การคาดการณรายไดตลอดชีพแลว ตัวแบบนี้มีความแตกตางจากทฤษฎีกอนหนา ตรงที่ไดนําชวง
อายุของหนวยครัวเรือนเขามาพิจารณา ประกอบการอธิบายระดับการบริโภคและระดับการออมดวย
เพราะจากการเก็บรวบรวมขอมูลพบวา รายไดจะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงอยางแนนอนตลอดชวง
ชีวติ ของคน ดังนั้น ภาวะการออมของบุคคลจึงขึ้นอยูก ับชวงอายุของบุคคลนั้น
ตัวแบบนี้อธิบายวา เมื่อยังอยูในวัยเยาว คนจะมีรายไดนอย จึงจําเปนตองกูยมื มาเพื่อให
เพียงพอตอการใชจาย โดยที่คนวัยเยาวนั้นทราบเปนอยางดีวา ในอนาคตเขาจะมีรายไดสูงขึ้น และ
รายไดนั้นจะเพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดเมื่อถึงวัยกลางคน ดังนั้น เมื่อรายไดเพิ่มขึ้นเขาจะนําเงินที่ไดนั้น
ไปชดใชใหกบั เงินที่ไดกูยมื มาในตอนวัยเยาวกอน จนกวาจะหมดภาระหนี้สินแลวจึงจะสามารถนํา
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เงินไปเก็บออมไวเพื่อใชในยามชราซึ่งรายไดจะลดลงอยางมากจนกระทั่งไมมีรายได ตามตัวแบบนี้
บุคคลจะไมสามารถเก็บออมไดใน 2 ชวงเวลา คือ ชวงวัยเยาว และชวงวัยชรา
งานวิจัยในประเทศไทยที่พบวา อายุมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม ประกอบดวย
งานวิจัยของบุษบง ศรีสันต (2542) เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุมีความสัมพันธเชิงลบกับปริมาณการออมและยัง
สามารถอธิบายรูปแบบการออมไดอีกดวย และงานวิจัยของ ไตรรงค วันอารีย (2546) เรื่อง ผลการ
ดําเนินงานของสถาบันการเงินอิสลามและพฤติกรรมการออมของลูกคา ซึ่งไตรรงค วันอารีย พบวา
อายุมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมการออม
นอกจากปจจัยตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรมหภาคทีไ่ ดกลาวไปแลววา
การออมของ
บุคคลขึ้นอยูกบั รายไดเฉลีย่ ในระยะยาวและชวงอายุของบุคคลนั้น เมื่อไดพิจารณาเพิ่มเติมในระดับ
ปจเจกบุคคล พบวา บุคคลแตละคนจะสามารถมีเงินออมไดมากหรือนอยยังขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ
ดังตอไปนี้ (โสภณ โรจนธํารงค, 2548)
ปจจัยดานการพึ่งพิง (Dependency Rate) จํานวนผูพึ่งพิงหรือผูไมมีเงินไดเปนปจจัยสําคัญ
อีกปจจัยหนึ่งซึ่งกําหนดพฤติกรรมการออม เนื่องจากจํานวนผูพึ่งพิงเปนภาระแกครัวเรือนตองให
ความอุปการะเลี้ยงดู ทําใหรายจายของครัวเรือนเพิ่มขึน้ หรือในทางตรงกันขาม บุคคลในวัยทํางาน
มีความโนมเอียงที่จะออมสูง ดังนั้น หากอัตราสวนประชากรในวัยทํางานสูงขึ้น จะมีผลใหอัตราการ
ออมของครัวเรือนโดยรวมสูงขึ้น ปจจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยในประเทศไทยหลายงาน
ดังนี้ งานวิจัยของ บุษบง ศรีสันต (2542) เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของ ธํารงศักดิ์ ศรีมงคล (2545) เรื่อง การวิเคราะห
พฤติกรรมการออมของขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยที่ ธํารงศักดิ์ ศรีมงคล
พบความสัมพันธเชิงลบระหวางจํานวนผูพ ึ่งพิงกับพฤติกรรมการออม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ
สุจิตรา บัวใบ (2527) เรื่อง การวิเคราะหพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเมืองและเขตชนบท
ของประเทศไทย ก็พบวา ขนาดของครัวเรือนมีความสัมพันธเชิงลบกับพฤติกรรมการออม แต
งานวิจัยของกวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย (2546) กลับไมพบวา ขนาดของครอบครัวมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออมของนิสิตสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
ปจจัยดานอาชีพ สมมติฐานของคาลดอร (Kaldors Hypothesis) ชี้ใหเห็นวา ปจจัย
ทางดานแหลงที่มาของเงินไดเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ซึ่ง
คาลดอรนับเปนนักเศรษฐศาสตรคนแรกที่ทําการศึกษาโดยแยกการออมออกเปนสองกลุม คือ การ
ออมของนายทุนกับการออมของกรรมกร ผลการศึกษาปรากฎวา ความโนมเอียงในการออมหนวย
สุดทายของนายทุนมีคาสูงกวาความโนมเอียงในการออมหนวยสุดทายของกรรมการ
ซึ่งตอมา
สมมติฐานดังกลาวไดรับการสนับสนุนจากผลการศึกษาของ คาหน, คาเล็กกี และโรบินสัน (Kahn,
Kalecki and Robinson) สวนงานวิจยั ในประเทศไทยที่สนับสนุนความสัมพันธระหวางอาชีพและ
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พฤติกรรมการออม ดังเชน งานวิจัยของ บุษบง ศรีสนั ต (2542) เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอยางยิ่งอาชีพคาขายหรือทํา
ธุรกิจสวนตัว พบวา อาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัวมีความสัมพันธในเชิงบวกกับปริมาณการออมและยัง
มีความสัมพันธเชิงบวกกับการออมในรูปของสินทรัพยทางการเงินนอกระบบอีกดวย กลาวคือ เมื่อ
ประชาชนประกอบอาชีพคาขายหรือทําธุรกิจสวนตัวมากขึ้นหรือกิจการคาขายหรือธุรกิจมีขนาด
ใหญขึ้น จะทําใหกิจการมีรายไดสูงขึ้น มีผลทําใหมีเงินออมมากขึ้นโดยจะออมไวในรูปของสินทรัพย
ทางการเงินนอกระบบ
ปจจัยดานความแตกตางดานภูมิศาสตร (เขตชนบทและเขตเมือง) ความแตกตางดาน
ภูมิศาสตรหรือภูมิภาคเปนปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งที่กําหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ทั้งนี้
เพราะวา ปจจัยที่กําหนดความสามารถ สิ่งจูงใจ และโอกาสในการออมแตกตางกัน รวมทั้งระดับการ
พัฒนาของตลาดสินคาอุปโภคบริโภคก็แตกตางกันมากระหวางในเขตเทศบาลกับนอกเขตเทศบาล
ปจจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากผลการศึกษาของ Gupta และ Kelly and Williamson สําหรับ
ประเทศไทย งานวิจัยของ ฉลองภพ สุสังกรกาญจนและคณะ ป ค.ศ. 1991 เรื่อง Population and
Economic Development in Thailand: Some Critical Household Behavioral Ralations พบวา
ตัวแปรทางดานความเปนเมือง (Urbanization) และตัวแปรดานภูมิภาค (Regional) มีผลกระทบตอ
การออม โดยประชากรทีอ่ าศัยในเขตเทศบาลและสุขาภิบาลจะมีความโนมเอียงในการออมนอยกวา
ประชากรที่อาศัยในเขตชนบท นอกจากนี้ประชากรในเขตภาคกลางและภาคใตยังมีความโนมเอียง
การออมต่ํากวาภาคเหนือ
ปจจัยดานระดับการศึกษา
เมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของครัวเรือนในฐานะตัวแทน
ทัศนคติ ซึ่งอาจจะมีผลตอการออมไดทั้งในทางบวกและลบ ระดับการศึกษาของกลุมครัวเรือนจะ
ชวยเสริมสรางหรือปลูกฝงทัศนคติของครัวเรือนใหมีวนิ ัยในการใชจา ย กอใหเกิดการประหยัดใน
รายจายรวม
ทําใหครัวเรือนสามารถออมไดมากขึ้นในอีกดานหนึ่งระดับการศึกษาของครัวเรือน
อาจจะสรางทัศนคติใหครัวเรือนนั้นไมมีความจําเปนตองออมมากนัก เพราะจะมีความมั่นคงในการ
งานหรือไมมีความเสี่ยงตองออกจากงานเทากับกลุมทีม่ ีการศึกษานอยกวา ซึ่งเปนไปตามการศึกษา
ของนริศ ชัยสูตร
นอกจากพฤติกรรมการออมจะถูกกําหนดโดยปจจัยดังกลาวขางตนแลว ยังถูกกําหนดจาก
1) ความอยากออม หรือคานิยม เปนการสรางและปลูกฝงวัฒนธรรมการออม ดังเชนในประเทศ
ญี่ปุน 2) ความสะดวกที่จะออม คือบริการตาง ๆ อาทิ บทบาทสถาบันการเงินมีผลตอการออมใน
ทางบวก ปรากฏในประเทศญี่ปุน มาเลเซีย และไทย มีขอสังเกตวา บทบาทของสถาบันการเงินอาจ
มีผลลบตอการออมภาคครัวเรือนได ทั้งนี้ เพราะในระยะที่ผานมาสถาบันการเงินเรงขยายบริการ
ทางการเงินในลักษณะที่ขาดความสมดุล โดยเนนขยายบริการดานสินเชื่อมากกวาระดมเงินฝาก
หักลางกับผลดีที่เกิดจากการที่ประสิทธิภาพในการระดมเงินออมของระบบเศรษฐกิจสูงขึ้น จากการ
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ที่ตลาดเงินมีเครื่องมือเพื่อการออมหลากหลายมากขึ้น 3) สิ่งจูงใจในการออม คือผลตอบแทนหรือ
ประโยชนที่จะไดรับจากการออม อาทิ มาตรการใหสิทธิประโยชนดานภาษีมีผลตอการออมใน
ทางบวกปรากฏในประเทศญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย และไทย ขณะที่อัตราดอกเบี้ยสรางแรงจูงใจให
ออมเฉพาะครัวเรือนที่มีรายไดสูงมากเทานั้น
แตเนื่องจากเปนคนกลุมนอยของสังคม
การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจึงไมคอยมีผล 4) สถานการณแวดลอมที่มีผลตอการออม ไดแก ระบบ
ประกันสังคมมีผลตอการออมในทางลบ พบในประเทศญี่ปนุ ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ระบบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพและบํานาญสงเสริมการออม พบในประเทศอังกฤษ แคนาดา สิงคโปรและ
มาเลเซีย
จากการทบทวนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับการออมที่กลาวแลวขางตน จะเห็น
ไดวา รายไดเปนปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมในเชิงปริมาณ ซึ่งตามแนวทางการศึกษาใน
งานวิจัยนี้พฤติกรรมการออมจะมีองคประกอบ 4 สวนคือ เปาหมาย การกระทํา บริบท และเวลา ซึ่ง
เปนแนวทางการใหคําจํากัดความตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ผูวิจัยคาดวา รายไดนาจะเปนตัว
แปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออมได
แนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตร
การศึกษาเรื่องการออมในตางประเทศนอกจากจะไดมีการศึกษาตามแนวทางเศรษฐศาสตร
กระแสหลักแลวยังไดมีการวิจัยโดยใชแนวทางเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตร
(Behavioral
Economics) เปนการศึกษาโดยใชทฤษฎี สมมติฐานวัฏจักรชีวิต (The Life-Cycle Model of
Consumption and Saving) ซึ่งมีขอสมมติพื้นฐานเรื่องความมีเหตุผลและความมุงมั่นในการทําให
สําเร็จ (Mullainathan and Thaler, 2000) เปนแนวทางในการศึกษา ทําใหผูสนใจศึกษาพฤติกรรม
การออมพยายามคนหาวาในความเปนจริงมีขอขัดแยงกับขอสมมติพื้นฐานหรือไม และสิ่งใดเปน
สาเหตุของขอขัดแยงนั้น
เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตรจัดเปนแขนงหนึ่งของสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร แมวา โดยที่จริงแลว เศรษฐศาสตรก็เปนสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจของมนุษยในฐานะตาง ๆ ไมวาจะเปนผูผลิต ผูบริโภค ผูซื้อ ผูขาย นายธนาคารหรือ
เกษตรกร แตการศึกษาเศรษฐศาสตรตามแนวคิดดั้งเดิมนั้น ใหความสําคัญกับการคํานวณเพื่อให
บรรลุประโยชนสูงสุด (Maximization) ของมนุษยในฐานะตาง ๆ ดังกลาว โดยที่มนุษยเหลานัน้ จะ
ปราศจากความรูสึกนึกคิดที่แตกตางกัน (Homo Economicus) โดยเฉพาะอยางยิ่งเศรษฐศาสตร
ตามแนวนีโอคลาสสิกถึงกับกลาววา แนวทางการศึกษาของตนเปนแบบตอตานพฤติกรรมศาสตร
(Anti-behavioral) ดวยเหตุนี้ การศึกษาใด ๆ ที่กระทําโดยนักจิตวิทยาสังคมจะถูกละเลยหรือไมให
ความสนใจตามกรอบแนวคิดเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิม การที่แนวคิดเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิมไมให
ความสนใจกับพฤติกรรมศาสตร เนื่องเพราะ บุคคลเหลานั้นสรุปวา การสรางตัวแบบนั้นถูกตองที่สุด
และ เชื่อวาสามารถนําตัวแบบนั้นไปประยุกตใชกับการตัดสินใจของบุคคลที่แตกตางกันไดโดยงาย

28
แตอยางไรก็ตาม ในระยะหลังมานี้ เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตรกลับมาไดรับการยอมรับมาก
ขึ้นเพราะเริ่มเปนที่ตระหนักกันโดยทั่วไปวา วิธีคิดเกี่ยวกับการสรางตัวแบบและนําตัวแบบไปใชนั้น
เปนวิธีการที่ไมถูกตองนัก
จากการศึกษาทีผ่ านมาโดยสังเกตุปรากฎการณที่เกิดขึ้นรวมทั้งการ
ทดสอบตัวแบบจํานวนมาก ทําใหพบวา ตัวแบบพยากรณที่มีสมมติฐานเบื้องตนเรื่องการมีเหตุมีผล
ทางเศรษฐกิจของมนุษยที่ไมจํากัด (Unbounded Rationality) นั้น ไมสามารถพยากรณเหตุการณ
ไดอยางแมนยํา นอกจากนี้การศึกษาตอมา ยังพบวา บุคคลจะสรางความคิดทางจิตวิทยาขึน้ และ
แปลงความคิดไปสูการพยากรณที่แมนยํากวา (Mullainathan and Thaler, 2000)
ดวยเหตุนี้ การวิจัยตามแนวทางเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตรจงึ มีองคประกอบอยู 2
สวน คือ 1. การหาวา พฤติกรรมทางเศรษฐกิจในเรื่องใดที่มนุษยแสดงออกมาแลวแตกตางจาก
แนวคิดดั้งเดิม และ 2. แสดงใหเห็นวา พฤติกรรมเหลานีม้ ีผลกระทบอยางไรตอบริบทของ
สถานการณเศรษฐกิจ
การอธิบายเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตร ในทีน่ ี้จะเริ่มจากการอธิบายวา แนวทาง
เศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิมเปนอยางไร จากนั้นจึงแสดงใหเห็นวา เศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตร
จะสามารถนําไปใชไดอยางดีในเศรษฐศาสตร 2 แขนง คือ การเงินและการออม ไดอยางไร กอนอื่น
จะเริ่มตนจากการอธิบายวา ทําไมจึงไมสามารถละทิ้งหรือไมใหความสําคัญกับการกระทําของมนุษย
ได (Human action)
ในชวงสองทศวรรษที่ผานมา
นักเศรษฐศาสตรไดมีการถกเถียงถึงขอสรุปทีป่ รากฏใน
หนังสือตําราเรียนทางเศรษฐศาสตรวาดวยการแขงขันตามหลักตลาดเสรี ที่ชี้ใหเห็นวา บุคคลที่จะ
อยูรอดไดในโลกนี้คือบุคคลที่มีเหตุมีผลทางเศรษฐกิจเทานั้น กระนั้นก็ตาม การคนพบที่นาสนใจ
ของผูที่ทําการศึกษาในเรื่องนี้พบวา ขอสรุปดังกลาวอาจไมเปนจริงเสมอไป นั่นคือ ตลาดไมไดทํา
การขจัดบุคคลที่ไมมีเหตุมผี ลทางเศรษฐกิจออกไปโดยสิ้นเชิง
ดังตัวอยางที่จะกลาวถึงตอไปนี้
ชี้ใหเห็นวา การตัดสินใจของมนุษยอาจไมสอดคลองกับหลักความมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ
สมมติวามีคนคนหนึ่งเลือกที่จะเปนนักเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตร ซึ่งการตัดสินใจ
เชนนี้อาจเกิดจากความเขาใจผิดที่คิดวา เศรษฐศาสตรแขนงนี้จะสรางความร่ํารวยใหกับเขา หรือ
เขาคิดวา เปนแฟชั่นสําหรับเศรษฐศาสตรยุคใหม หรือเขาอาจคิดวาเปนแขนงทีน่ าสนใจและไมคอย
เปนการศึกษาเศรษฐศาสตรจริง ๆ ซักเทาไร ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตาม ถาเราลองนําการตัดสินใจ
ของเขามาคํานวณผลไดผลเสียอยางมีเหตุผลตามแนวทางเศรษฐศาสตรที่ “แทจริง” อาจพบวา
บุคคลผูนี้จะมีฐานะการเงินที่แยกวาการที่เขาเลือกที่จะเปนนักเศรษฐศาสตรการเงิน ซึ่งขอเท็จจริง
เหลานี้เปนสิ่งที่บุคคลผูนี้ทราบเปนอยางดีอยูแลว แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวา ในหลักการแขงขันจะมี
แรงจูงใจและแรงขับดันดวยเหตุผลทางการเงินมากมายใหเขาควรเลือกเปนนักเศรษฐศาสตรการเงิน
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ดีกวาการเปนนักเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตรก็ไมอาจเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจของบุคคลผู
นั้นได เพราะเขาไดตัดสินใจลงไปแลว ดังนั้น อาจกลาวไดวา บุคคลผูนั้นเปนผูไมมีเหตุผลในทาง
เศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตาม เขาก็ยังคงดํารงอยูในโลกของความเปนจริงได แมวาในโลกของ
เศรษฐศาสตรจะบอกวา เขาจะดํารงตนอยูไมไดก็ตาม คําอธิบายนี้ชี้ใหเห็นวา กลไกตลาดเรื่องการ
แขงขันไมสามารถทํางานไดในทุกสถานการณ
สวนการทําอารบิทราจนั้นก็สามารถทําไดยากมากในความเปนจริง แมแตในตลาดการเงิน
ซึ่งเปนตลาดที่นักเศรษฐศาสตรจัดวา เปนตลาดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการทําอารบิทราจ ก็ยัง
มีขอจํากัดในการทําอยูดี นั่นคือ แมนักคาเงินจะเห็นวาราคาของสินคาในตลาดการเงินไมอยูในระดับ
ราคาที่เหมาะสม แตกระนัน้ นักคาเงินก็พบวา การทํากําไรในราคาที่ไมเหมาะสมนั้นสามารถทําได
มากกวาการทําใหราคาไปสูราคาที่เหมาะสม (Mullainathan and Thaler, 2000; citing
Haltiwanger and Waldman. 1985; Russell and Thaler, 1985) ดังนั้น การทําอารบิทราจจึงไม
เกิดขึ้นเพราะเปนการทําใหราคาของสินคาแตละชนิดอยูในระดับทีเ่ หมาะสม
จะไมเปนผลดีตอ
ผลงานของนักคาเงิน นอกจากนี้ การทําอารบิทราจในความเปนจริงยังเปนการคาที่มีความเสี่ยงอยูดี
ดังนั้น ปริมาณการเสนอขายเพื่อการทําอารบิทราจยังมีจํานวนจํากัด ซึ่งทําใหการเขาสูราคาที่
เหมาะสมดวยการทําอารบิทราจเปนไปไดยากกวาที่ทฤษฎีไดแสดงไว (Mullainathan and Thaler,
2000; citing De Long, Shleifer, Summers and Waldman, 1990)
การที่ตลาดไมสามารถบังคับใหหนวยเศรษฐกิจกระทําการที่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจได สงผล
ใหการถูกขับออกจากตลาดของหนวยเศรษฐกิจที่ไมมีเหตุผลทางเศรษฐกิจจึงไมเกิดขึ้นจริง
ซึ่ง
ขัดแยงกับทฤษฎี ดังนั้น การทํางานของวิวัฒนาการ (Evolution) จึงไมสามารถทํางานรวมกับกลไก
ตลาดตามที่มกี ารคาดการณไวในโลกของเศรษฐศาสตรได
การคาดการณโดยใชแนวทางเศรษฐศาสตรแบบนีโอคลาสสิกนั้น
ไมสามารถอธิบาย
เหตุการณที่เกิดขึ้นจริงได
เพราะการแสดงพฤติกรรมของมนุษยไมเปนไปตามที่ทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตรไดสรุปไวตั้งแตดั้งเดิม ดังนั้น จึงมีขอสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษยที่แตกตางจาก
แนวคิดของเศรษฐศาสตรแบบนีโอคลาสสิก

พฤติกรรมมนุษยที่ไมเปนไปตามแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยตามแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร อยางนอย 3
ประการเปนลักษณะทางจิต (Trait) ที่ไมสอดคลองกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง คือ มนุษยจะใช
เหตุผลทางเศรษฐกิจในการตัดสินใจอยางไรขอบเขต (Unbounded Rationality) มนุษยมีความ
มุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จอยางที่สุด (Unbounded Willpower) และมนุษยมีความเห็นแกประโยชนสวน
ตนอยางยิ่งยวด (Unbounded Selfishness) (Mullainathan and Thaler, 2000)
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ไซมอน (Simon. 1955) เปนคนแรกที่แสดงความไมเห็นดวยกับแนวคิดทีว่ า หนวย
เศรษฐกิจมีความสามารถในการรับขอมูลไดอยางไมจํากัด (ซึ่งเปนสมมติฐานที่สาํ คัญขอหนึ่งของ
ตลาดแขงขันสมบูรณตามทฤษฎีของเคนส (Keynes)) ไซมอนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความมีเหตุผลที่
จํากัด (Bounded Rationality) เพื่อใชในการอธิบายความสามารถในการตัดสินใจที่มีความใกลเคียง
กับความจริงมากกวาวิธีการอธิบายแบบเดิม จากแนวคิดนี้ไดมีผูศกึ ษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันความคิด
ของไซมอน ไดแก คอนลิสค (Conlisk. 1996) คาหนแมนและทเวิรส กี (Kahneman and Tversky.
1974) คาหนแมน สโลวิค และทเวิรสกี (Kahneman, Slovic and Tversky. 1982) ผลงานสําคัญที่
ตอเนื่องมาจากแนวคิดของไซมอน จนสามารถสรุปออกมาไดเปน Prospect Theory ที่นําเสนอโดย
คาหนแมนและทเวิรสกี ในป 1979 ทฤษฎีนี้เปนทฤษฎีเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตรที่แทจริง
ทฤษฎีแรก เนื่องจากองคประกอบสําคัญของทฤษฎีคือ จิตวิทยา ขอสรุปที่สําคัญของทฤษฎี
ประกอบดวย
1. ทฤษฎีไดอธิบายถึงการเปลีย่ นแปลงของความมั่งคั่งมากกวาการเปลีย่ นแปลงระดับ
ของความมั่งคั่งในการอธิบายการปรับตัวทางเศรษฐกิจ
2. ฟงกชั่นของความสูญเสียมีความชันมากกวาฟงกชั่นของการไดกําไร
ซึ่งทําใหได
ขอสรุปวา มนุษยเปนผูกลัวความสูญเสีย หมายความวา มนุษยมีความออนไหวตอการ
สูญเสียมากกวาการไดกําไร
3. ทั้งฟงกชั่นของความสูญเสียและฟงกชั่นของการไดกําไรลวนแลวแตมีแนวโนมลดต่ําลง
การทําความเขาใจในทฤษฎีนี้ตองพิจารณาประกอบกับแนวคิดเรื่อง ระบบบัญชีในสมอง
(Mental Accounting) ที่พัฒนาโดยทาเลอร (Thaler. 1985)
ตัวอยางพฤติกรรมที่ชี้ใหเห็นถึงการกลัวความสูญเสียและระบบบัญชีในสมอง นําเสนอโดย
แคเมอรา (Camerer. 1997) ที่ศึกษาพฤติกรรมของพนักงานขับรถแท็กซี่ในนิวยอรกซิตี้ ดังนี้
รายไดสุทธิของพนักงานขับรถมาจากรายไดคาโดยสารที่ไดรับหักดวยคาเชารถที่ตอ งจายสําหรับ
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง โดยที่คาเชานีจ้ ะไมเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาหรือระยะทาง พวกเขาตอง
ตัดสินใจวา ในแตละวันเขาจะวิ่งไปไกลแคไหน ถาเปนการตัดสินใจโดยมุงประโยชนสูงสุดตาม
แนวคิดเศรษฐศาสตรแบบดั้งเดิมแลวละก็ พวกเขาจะตองทํางานในวันที่มีความตองการใชรถมาก
(เชนวันที่ฝนตกหรือวันที่มงี านแสดงสินคา) ใหมากกวาวันที่มีความตองการใชรถนอย นั่นคือ ใน
วันที่หารายไดไดมากเขาควรทํางานนาน และควรเลิกใหเร็วในวันที่หารายไดไดนอย แตในความ
เปนจริง หากพนักงานขับรถตั้งเปาหมายไววา ในหนึ่งวันเขาตองการรายไดสุทธิจํานวนหนึ่ง และ
มองเห็นวาการไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวถือเปนการขาดทุน
แลวละก็จะพบวา
พวกเขาจะมี
พฤติกรรมทีต่ รงกันขามกับที่ควรจะเปน นั่นคือ พวกเขาจะเลิกทํางานเร็วขึ้นในวันที่หารายไดไดมาก
แตกลับทํางานยาวนานกวาในวันที่หารายไดไดนอย ตัวอยางนี้เปนการตอกย้ําวา การตัดสินใจของ
มนุษยไมไดอยูบนความมีเหตุผลทางเศรษฐกิจ
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ในสวนของความมุงมั่นที่จะทําใหสําเร็จ (Unbounded Willpower) เศรษฐศาสตรดั้งเดิม
กลาววา มนุษยจะใชความพยายามและมุงมั่นอยางยิ่งยวดในการทําใหบรรลุผลตามที่มุงหวัง แตใน
ความเปนจริง มนุษยกลับไมทําเชนนั้นแมรูวาสิ่งที่ดีทสี่ ุดคืออะไร ลองยอนกลับมาดูตัวเราวา เรากิน
มากกวาที่รางกายตองการ ดื่มแอลกอฮอลมากเกินจําเปน ใชเงินเกินตัวบางหรือไม และเรายังออก
กําลังกายนอยเกินไป เก็บออมนอยเกินไป หรือทํางานไมเต็มความสามารถบางหรือไม เราตอบ
คําถามตัวเองไดบางไหมวา ทําไมเราทําเชนนั้น ทั้ง ๆ ที่เรารูสิ่งใดดีกับตัวเราและสิ่งใดไมดีกับตัวเรา
แตทําไมเราจึงทําไมได
นั่นเปนเพราะธรรมชาติของมนุษย ที่โดยปกติแลวมีปญ
 หาเรื่อง
ความสามารถในการควบคุมตน ดังนั้น จึงกลาวไดวา มนุษยมีความมุงมั่นที่จํากัด ซึ่งแตกตางจาก
ขอสมมติฐานตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร
ในเรื่องความเห็นแกประโยชนสวนตนอยางยิ่งยวด (Unbounded Selfishness) นั้น มนุษยก็
มีขอบเขตของความเห็นแกตัว แมวา ในการศึกษาของนักเศรษฐศาสตรจะกําหนดวา มนุษยเห็นแก
ประโยชนสวนตนเปนสําคัญในการตัดสินใจใด ๆ แตเมื่อไดเก็บรวบรวมขอมูลในความเปนจริงพบวา
หลายครั้งมนุษยก็ไดกระทําสิ่งที่เสียสละประโยชนสวนตน ผลการสํารวจพบวา ในป ค.ศ. 1993
ครัวเรือนรอยละ 73.4 บริจาคเงินเพื่อการกุศล โดยจํานวนเงินทีบ่ ริจาคคิดเปนรอยละ 2.1 ของ
รายไดที่ไดรับ และประชากรรอยละ 47.7 ทํางานเปนอาสาสมัครโดยใชเวลาราว 4.2 ชั่วโมงตอ
สัปดาห (Mullainathan and Thaler, 2000) และเหตุการณลาสุดในเดือน มิถุนายน 2549 นายวอ
เรน บัฟเฟตตมหาเศรษฐีอันดับ 2 ของโลก (จากการจัดอันดับของนิตยสารไทมส) ไดบริจาคเงินเปน
จํานวน 3.7 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนรอยละ 85 ของทรัพยสินที่มีอยูทั้งหมดใหกับองคกรการ
กุศล สวนใหญบริจาคใหแกมูลนิธิบลิ ลแอนดเมลินดา เกตส ฟาวนเดชั่น ที่กอตั้งโดยนาย บิลล เกตส
และภรรยา ซึ่งนายบิลล เกตสนี้เปนเจาของบริษัทไมโครซอฟท มหาเศรษฐีอันดับ 1 ของโลก ซึ่งได
บริจาคเงิน 2.8 หมื่นลานเหรียญสหรัฐเพื่อกอตั้งมูลนิธิทใี่ หการสนับสนุนการศึกษา เทคโนโลยี
การศึกษา วิจยั คนควา รวมถึงใหความชวยเหลือผูที่ตองดิ้นรนตอสูกับโรครายแรง 20 โรคที่คราชีวติ
ผูคนอยูในปจจุบัน (จําลอง ดอกปก, 2549) เหลานี้เปนตัวอยางเชิงประจักษวา มนุษยมิไดมีการเห็น
แกประโยชนสวนตนเปนเครื่องชี้นําการกระทําของตนเองไปเสียทัง้ หมด
แนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตรถูกนําไปคนควาวิจัยอยางมาก
ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร 2 สาขาเปนอยางนอยในปจจุบัน ไดแก สาขาการเงิน และสาขาการออม เพื่อใหเกิด
ความเขาใจถึงแนวทางการศึกษาจึงจะไดแสดงรายละเอียดไวในสวนตอไป โดยจะเนนรายละเอียด
เกี่ยวกับสาขาการออมเปนสําคัญ สวนสาขาการเงินตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตรนั้นจะแสดงไวพอ
สังเขป
การเงินตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร
การศึกษาการเงินในแนวคิดพฤติกรรมศาสตรนี้ประสบความสําเร็จอยางมากดวยเหตุปจจัย
2 ประการ คือ หลักที่ใชในการอธิบายพฤติกรรมในตลาดการเงินเปนที่ประจักษ ไดแก หลัก
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เศรษฐศาสตรการเงินและขอสมมติฐานเรือ่ งตลาดที่มีประสิทธิภาพ (Efficient Market) ทําใหงายตอ
การทดสอบความแมนยําของการทํานายกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริง (เปรียบเสมือนกับเมื่อเราได
ประมาณความยาวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและเราสามารถตรวจสอบความถูกตองของการประมาณการได
โดยใชไมบรรทัดที่เสนมีคมชัด ฉันใดก็ฉันนั้น) ประกอบกับตลาดการเงินเปนตลาดที่มีขอ มูล
มากมายหลายแงมุมและละเอียดมากในเรื่องที่เกี่ยวของ
การทดสอบความมีประสิทธิภาพของตลาดการเงินที่เปนที่รูจักกันอยางกวางขวาง
คือ
การศึกษาของฟรูทและเดบอรา (Froot & Dabora. 1999) กรณีของ Royal Dutch Shell ซึ่งเปน
กิจการรวมทุนระหวาง Royal Dutch Petroleum แหงประเทศเนเธอรแลนด และ Shell Transport
แหงประเทศอังกฤษ ในสัดสวน 60 ตอ 40 หุนของ Royal Dutch มีการซื้อขายในตลาดหุนของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเนเธอรแลนด สวนหุนของ Shell Transport ทําการซื้อขายใน
ตลาดหุนประเทศอังกฤษ หากพิจารณาตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเงินแลว หุนของ 2 บริษทั ก็
ควรจะซื้อขายกันในราคา 60 ตอ 40 แตปรากฏวา ราคาที่มีการซื้อขายจริงไมเปนเชนนั้น ราคาที่
เกิดขึ้นจริงเบีย่ งเบนไปจากที่คาดการณไวไมนอยกวารอยละ 35 โดยปจจัยที่ควรจะอธิบายความ
เบี่ยงเบนนั้นไดตามหลักการเงิน ไดแก ภาษี และคาทําธุรกรรม (Transaction Costs) แตเมื่อทําการ
ทดสอบแลว พบวา ปจจัยดังกลาวกลับไมสามารถอธิบายความเบี่ยงเบนนี้ไดเลย ตัวอยางนี้ชี้ใหเห็น
วา ในโลกของความเปนจริง ราคาจะเบี่ยงเบนไปจากราคาที่แทจริง (Intrinsic Value) เนื่องจากการ
ทํากําไรโดยปราศจากความเสี่ยงหรือที่เรียกวาอารบิทราจนั้นไมสามารถทําไดโดยงายอยางที่ทฤษฎี
แสดงไว กรณีของ Royal Dutch Shell นี้เปนการทําลายขอสมมติฐานที่สําคัญของตลาดการเงิน
เรื่อง กฎราคาเดียว (The Law of One Price)
หลักการอีกขอหนึ่งของขอสมมติฐานเรื่องตลาดที่มีประสิทธิภาพคือการไมสามารถทํานาย
ได (Unpredictability) กลาวคือ หากตลาดมีประสิทธิภาพ จะไมสามารถทํานายการเคลื่อนไหวของ
ราคาไดอยางแมนยําบนฐานขอมูลที่มีการกระจายอยางทั่วถึง แตจากการศึกษาราคาหุนที่ซื้อขาย
ในตลาดนิวยอรก เดอ บอนดท และ ทาเลอร (De Bondt and Thaler. 1985) ไดศึกษาเรื่อง
ปฏิกิริยาตอบสนองที่มากเกินไป (Overreaction) ของนักลงทุนในตลาดหุน กลับพบวา ราคาหุน ของ
กิจการที่มีราคาแยที่สุดตลอด 5 ปจํานวน 35 แหงจะมีราคาที่ดีมากในอีก 5 ปถัดมา สวนราคาหุน
ของกิจการที่มีราคาดีที่สุดตลอด 5 ปทผี่ านมาจํานวน 35 แหงจะมีราคาที่แยมากในอีก 5 ปถัดมา
การศึกษาในระยะตอมาแสดงใหเห็นวา ผลการวิจัยนีท้ ําใหไมสามารถทํานายความเสี่ยงได และยัง
ไดนําไปใชสําหรับการวัดปฏิกิริยาที่มากเกินไป (Overreaction) ในดานอื่น ๆ เชน อัตราสวนราคา
ตลาดตอมูลคาตามบัญชีของหุน
แตในเวลาตอมา ไชลเฟอร (Shleifer. 2000) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปฏิกิริยาตอบสนองที่
นอยเกินไป (Underreaction) ซึ่งพบวา ในระยะเวลาอันสั้น (ไมเกิน 1 ป) ราคาของหุนที่ปรับตัว
เนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงรายรับอยางมาก การประกาศจายเงินปน
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ผล การซื้อคืนหุน การแยกหุน จะกลับคืนสูสภาพปกติไดชากวาที่ควรจะเปน ซึ่งแสดงถึงการมี
ปฏิกิริยาตอบสนองที่นอยเกินไป ทั้งที่ตามทฤษฎี แสดงไววา ควรจะรวดเร็วกวานี้
การคนพบเกีย่ วกับปฏิกิริยาตอบสนองนี้
ทําใหการศึกษาการเงินไดเอนเอียงมาเปน
การศึกษาการเงินเชิงพฤติกรรมศาสตร จะเห็นไดวา บางครั้งตลาดก็มีปฏิกิริยาตอบสนองมาก
เกินไป แตบางครั้งก็นอยเกินไป มีสิ่งใดที่สามารถอธิบายได คําอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นนี้
ทั้งหมดใชเหตุผลทางจิตวิทยาทั้งสิ้น ไชลเฟอรไดสรุปงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของไววา ใหสังเกตวา
ปฏิกิริยานอยเกินไปจะเกิดขึ้นสําหรับการพิจารณาในระยะเวลาสั้น แตปฏิกิริยามากเกินไปจะเกิดขึ้น
เมื่อพิจารณาในระยะเวลาทีย่ าวนาน แมวาในรายละเอียดแลว งานวิจัยฉบับตาง ๆ ไดใหคําอธิบาย
ปรากฎการณนี้ดวยเหตุผลที่แตกตางกัน ซึ่งในเวลานีย้ ังไมมีขอสรุปที่ชัดเจนดีพอ แตก็เปนแนวทาง
ใหนักเศรษฐศาสตรในปจจุบันไดคนหาคําตอบบนฐานความคิดของจิตวิทยาตอไป
นอกจากตัวอยางการเงินเชิงพฤติกรรมศาสตรทวี่ า
การพิสูจนเรื่องราคาและความมี
ประสิทธิภาพของตลาดแลว ยังมีงานวิจัยบางเลมทําการศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนดวย งานวิจัย
ในแนวทางนีจ้ ะใหความสําคัญกับแนวคิดเรื่องระบบบัญชีในสมอง (Mental Accounting) และความ
กลัวการสูญเสีย (Loss Aversion) เชฟรินและสแตตแมน (Shefrin and Statman. 1985) พบวา นัก
ลงทุนมีความเต็มใจที่จะขายหลักทรัพยที่กาํ ไรมากกวาหลักทรัพยทขี่ าดทุน เพราะการไดรับยกเวน
การเสียภาษีจากกําไรที่ไดรับจากการขายหลักทรัพย (Capital Gain) สวนหลักทรัพยที่ขาดทุนก็
สามารถถือไปจนกวาจะกําไรก็ไมเสียประโยชนอะไร ดังนั้น กฎหมายภาษีการลงทุนจึงมีสวนกระตุน
การกระทําของนักลงทุนใหมีความโนมเอียงได การคนพบนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากงานวิจัยของ
โอดีน ดวย
การออมตามแนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตร
นอกจากสาขาการเงินแลว การออมก็เปนอีกสาขาหนึ่งที่สามารถนําแนวคิดเศรษฐศาสตร
เชิงพฤติกรรมศาสตรมาใชไดอยางดี เนื่องจากตามทฤษฎีการบริโภคในวงจรชีวิต มีขอสมมติ
พื้นฐานเรื่องความมีเหตุผลและความมุงมั่นในการทําใหสําเร็จเปนแนวทางในการศึกษา
ทัง้ ที่ใน
ความเปนจริงแลว การออมเพื่อการเกษียณนั้นเปนเรือ่ งยากทั้งในแงการรูคิด (Cognitive) และการ
ควบคุมตนเอง (Self Control) ดังนั้น ไมใชเรื่องแปลกที่การศึกษาการออมดวยวิธีการเศรษฐศาสตร
เชิงพฤติกรรมศาสตรจึงสามารถใชไดดี กระบวนการในการศึกษานั้นเริ่มตนจากการนําเอาทฤษฎี
สําหรับการทํานายพฤติกรรมการออมมาเปนพื้นฐานรวมกับปริมาณขอมูลการออมภาคครัวเรือนที่มี
อยูอยางมากมาย
ตามแนวคิดของทฤษฎีการบริโภคในวงจรชีวติ นั้น การออมไมขึ้นอยูกับรายได สมมติวามี
คนสองคน คนหนึ่งมีรายไดมากในชวงอายุนอย (เชน นักกีฬาอาชีพ) ในขณะทีอ่ ีกคนหนึ่งมีรายได
มากในชวงอายุมาก (เชน พนักงานบริษัทเอกชน) ตัวแบบนี้จะทํานายวา คนที่หนึ่งจะมีการออ
มมากในชวงอายุนอยเพื่อใหเพียงพอสําหรับการใชจายในภายหลัง ในขณะที่คนทีส่ องจะตองยืมเงิน
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ในอนาคตมาใชเมื่อวัยเยาวและจะนําเงินที่ไดรับสูงขึ้นเมื่อสูงวัยมาใชคืนเงินยืมดังกลาว แตปรากฎ
วา ในความเปนจริง ปริมาณการบริโภคของบุคคลกลับมีความโนมเอียงที่จะเปนไปตามขนาดของ
รายไดในแตละชวง นั่นคือ คนที่หนึ่งจะบริโภคมากในชวงที่มีรายไดมากและจะลดการบริโภคลงไป
เมื่อมีรายไดนอยลง แทนที่จะคงการบริโภคไวใหใกลเคียงกันตลอดชวงอายุดังที่ทฤษฎีไดอธิบายไว
สวนคนทีส่ องก็จะบริโภคนอยในชวงอายุนอยแลวจึงเพิม่ ปริมาณการบริโภคเมื่อรายไดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้คนที่สองก็ยังไมสามารถกูยืมไดตามที่ทฤษฎีแสดงไว
ซึ่งอาจเปนเพราะยังไมมีความ
มั่นคงมากพอที่จะทําใหผูใหกูจะยินดีใหกูยืมก็เปนได ขอเท็จจริงดังกลาวคนพบโดยแบงค บลันเดล
และแทนเนอร (Bank, Blundell and Tanner. 1998) ทําใหไดขอสรุปวา มนุษยไมไดทําการออมไว
มากพอสําหรับการรักษาระดับการบริโภคใหคงเดิมหลังเกษียณจากงานที่ทําแลว ปญหานี้เกิดจาก
ความบกพรองในการควบคุมตนเองของมนุษย
ในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการศึกษาถึงความมีประสิทธิภาพของโครงการกระตุนการ
ออมภาคครัวเรือนโดยใหการสนับสนุนผานระบบภาษีทเี่ รียกวา IRA และ 401(k) จากการรวบรวม
ขอมูลพบวา ทั้งสองโครงการไมสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหประชาชนออมมากขึ้น ทําไดเพียง
การทําใหประชาชนเปลีย่ นรูปแบบการออมเทานั้น
การอธิบายในเชิงพฤติกรรมศาสตรกับผลที่
เกิดขึ้นของโครงการทั้งสองคือ ทั้งสองโครงการชวยแกปญหาการควบคุมตนเองโดยการสรางระบบ
บัญชีในสมองที่จะสละเงินบางสวนเพื่อการออมสําหรับวัยเกษียณขึ้น โดยระบบนี้จะทํางานดวยการ
ทําใหประชาชนยับยั้งความคิดที่จะหยุดออมเพราะถาหากประชาชนหยุดการออมจะถูกปรับโดย
กระบวนการของภาษี ในประเทศไทยโครงการที่ใชแนวคิดเชนเดียวกันนี้คือการลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว (Long-Term Fund) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) แต
ยังไมปรากฎผูศึกษาเพิ่มเติมถึงความมีประสิทธิภาพของโครงการทั้งสองในประเทศไทยวา สามารถ
กระตุนใหเกิดการออมเพิ่มขึ้นหรือเปนเพียงการยายรูปแบบการออมเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
ความนาสนใจอีกดานหนึ่งของโครงการกระตุนการออมของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ การไม
สามารถดึงดูดใหประชาชนที่เปนกลุมเปาหมายมาเขารวมโครงการได
โอดอนอฮิวและราบิน
(O’Donoghue and Rabin. 1999) ไดอธิบายสาเหตุที่เปนเชนนั้นวาเกิดจากความตองการเลื่อนการ
กระทําออกไปจนกระทั่งเกิดความลาชา (Procrastination) และ Hyperbolic Discounting ซึ่ง
หมายถึงวาบุคคลมักแสดงการกระทําที่สะทอนวา ขาดความอดทนในระยะสั้น แตจะมีความอดทน
มากกวาในระยะยาว โดยที่ความคิดนีต้ รงกันขามกับขอสมมติเบื้องตนทางเศรษฐศาสตรวา มนุษย
จะมีลักษณะเปน Exponential Discounting นั่นคือ ความอดทนไมขึ้นอยูกับระยะเวลา จากแนวคิดนี้
โอดอนอฮิวและราบิน อธิบายวา การที่บุคคลไมเขารวมโครงการกระตุนการออมเพราะบุคคลมี
ลักษณะ Hyperbolic Discounting จึงทําใหเกิดการผลัดวันประกันพรุง (เพราะไมอยากเสียสละการ
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บริโภคในปจจุบันเพื่อรอบริโภคในอนาคต) จนกระทั่งการออมตามโครงการอาจไมเกิดขึ้นจริง ทําให
อัตราการเขารวมโครงการมีนอยมาก
แมดเดรียนและเชีย (Madrian and Shea. 2000) ไดทําการศึกษาเพื่อการแกปญหาดังกลาว
โดยเขาไปทดลองใชวธิ ีการทางจิตวิทยากับพนักงานทีเ่ ขาใหมและมีระดับรายไดมากพอที่จะเขารวม
โครงการดังกลาว แมนเดรียและเชีย ใหบริษัทสงแบบฟอรมในการเขารวมโครงการทันทีที่พนักงาน
คนดังกลาวมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเขารวมโครงการ ดวยวิธีการนีส้ ามารถเพิ่มจํานวนคนออมไดถึง
รอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับในชวงกอนที่จะใชวิธีนี้ นอกจากนี้ ลาอิบสัน (Laibson. 1997) และ
โอดอนอฮิวและราบิน (O’Donoghue and Rabin. 1999) ยังไดศกึ ษาถึงผลกระทบของ Hyperbolic
Discounting ที่มีตอการตัดสินใจที่จะออม งานวิจัยดังกลาว พบวา การออมจะเปนไปไดดีถามีพันธะ
สัญญา
นอกจากสองสาขาวิชาทางเศรษฐศาสตรที่สามารถใชแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตรมา
อธิบายแลว ยังมีเศรษฐศาสตรสาขาอื่น เชน เศรษฐศาสตรแรงงาน เรื่องการกําหนดคาจางแรงงาน
หรือกฎหมายกับเศรษฐศาสตรก็ยังมีเรื่องใหศึกษา
เชน
ปจจัยที่ทําใหผูพิพากษาตัดสินคดี
นอกเหนือจากตัวบทกฎหมาย หรือแมแตในการบริหารการเงินของธุรกิจที่ผูบริหารจะตัดสินใจซื้อ
กิจการอื่นหรือกระจายการลงทุนวา ความเชื่อมั่นในตนเองมีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจหรือไม
เรื่องราวเหลานี้ยังคงรอการพิสูจนตอไป
จากแนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตรนี้ ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
พฤติกรรมการออมซึ่งเปนพฤติกรรมเศรษฐกิจนี้ดวยทฤษฎีทางจิตสังคม เนื่องจากเปนทฤษฎีทใี่ ช
อธิบายพฤติกรรมของมนุษยโดยนําเอาปจจัยทางจิตและปจจัยทางสังคมเขามาศึกษาถึงอิทธิพลที่มี
ตอการกระทํา ทั้งนี้ ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปนทฤษฎีทางจิตสังคมที่มีผูนํามาใชในการอธิบาย
พฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล ซึ่งสวนใหญเปนพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสุขภาพ แตอยางไรก็ตาม มี
การนําทฤษฎีนี้ไปใชในการอธิบายพฤติกรรมอื่นดวย (Ajzen and Fishbein. 1980) อาทิ พฤติกรรม
การเลือกตั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษ พฤติกรรมการติดแอลกอฮอล พฤติกรรม
การเลือกอาชีพของสตรี พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการวางแผนครอบครัว เปนตน จากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ พบวา พฤติกรรมการออมเปนพฤติกรรมที่มีความผูก
สัมพันธกับการบริโภคและยังเปนสวนหนึง่ ของการวางแผนชีวติ ที่ตอ งอาศัยการรูคิดและการ
ควบคุมตนเอง ผูวิจัยจึงเห็นวา ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนาจะสามารถนํามาใชในการอธิบายและ
ทํานายพฤติกรรมการออมไดดวย ถึงแมวา จะยังไมมีผูนํามาใชในการศึกษาพฤติกรรมการออมมา
กอนก็ตาม

ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
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ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behavior) เปนทฤษฎีที่พัฒนามาจาก
ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล (Theory of Reasoned Action) (Taylor. 2001) ซึ่งเปนทฤษฎีที่
Fishbein และ Ajzen สรางขึ้น (Ajzen, I. & Fishbein, M. 1980, Fishbein & Ajzen, 1975) เพื่อ
เปนเครื่องมือในการทําความเขาใจ อธิบายและทํานายพฤติกรรมที่บุคคลมีแนวโนมจะคิดไตรตรอง
กอนการกระทํา
แตเนื่องจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลมีขอจํากัดอันเนื่องมาจากความเชื่อ
พื้นฐานที่วา พฤติกรรมทางสังคมสวนใหญอยูภายใตการควบคุมของจิตหรือเจตนาเชิงพฤติกรรม
แตในความเปนจริงแลว
พฤติกรรมหลายพฤติกรรมไมไดอยูภายใตการควบคุมของเจตนาอยาง
สมบูรณ (Incomplete Volitation Control) เพราะการกระทําพฤติกรรมตาง ๆ นั้นใหประสบ
ความสําเร็จตองอาศัยปจจัยอื่นที่มิใชปจจัยที่เปนเจตนารวมอยูดวยระดับหนึ่ง เชน เวลา เงิน ทักษะ
ความรวมมือจากบุคคลอื่น (Ajzen, 1985 , Ajzen. 1991 : 182) โดยที่ ไอเซนไดเปนผูน ําเสนอ
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในงานวิจัยที่ทาํ รวมกับ ชิฟเตอร (Schifter & Ajzen. 1985) โดยที่ทฤษฎี
นี้ไดแกไขขอจํากัดของทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล
ที่สามารถอธิบายและทํานายพฤติกรรมได
เฉพาะพฤติกรรมที่อยูภายใตการควบคุมของเจตนาเทานั้น ดังนั้น จากที่ทฤษฎีการกระทําดวย
เหตุผลอธิบายการกระทําของบุคคลดวยตัวแปร 2 ตัวคือ เจตคติตอผลแหงการกระทํา และการ
คลอยตามกลุม อางอิง (Ajzen & Fishbein, 1980) นั้น ไอเซนไดเพิ่มตัวแปรการรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมเขาไปดวย เพื่อเพิ่มความสามารถในการทํานายพฤติกรรมที่ไมอยูภายใต
การควบคุมของเจตนาอยางสมบูรณ ซึ่งตัวแปรการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมนี้ มี
องคประกอบ 2 สวน คือ ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม (Control Belief) และ การรับรูอิทธิพลของ
ปจจัยควบคุม (Perceived Power) (Ajzen, 1991 : 182-183)

สาระสําคัญทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
สาระสําคัญของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่ไอเซนไดเสนอไว (Ajzen, 1985 :
1991 : Ajzen, 2006) มีรายละเอียดตามโครงสรางพื้นฐานดังนี้
โครงสรางพืน้ ฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ความเชื่อเกี่ยวกับผล
ของการกระทํา

เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม

(Behavioral beliefs)

(Attitude toward the
behavior)

Ajzen,
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ความเชื่อเกี่ยวกับกลุม
อางอิง

การคลอยตามกลุม
อางอิง

(Normative beliefs)

(Subjective norm)

ความเชื่อเกี่ยวกับ
ปจจัยควบคุม

การรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรม

(Control beliefs)

(Perceived behavioral
control)

เจตนา
(Intention)

พฤติกรรม
(Behavior)

การควบคุมพฤติกรรมที่
เกิดขึ้นจริง
(Actual behavioral
control)

ภาพประกอบ 2 โครงสรางพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (จาก Ajzen. 2006)
ที่มา : Ajzen. (2006). Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and
Methodological Considerations.
ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน การกระทําพฤติกรรมของมนุษยเกิดขึ้นจากสาเหตุ
3 ประการ คือ 1) ความเชือ่ เกี่ยวกับผลของการกระทําและการประเมินผลจากการกระทําซึ่งเรียกวา
Behavioral Beliefs 2) ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง เรียกวา
Normative Beliefs และ 3) ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนหรือขัดขวางการกระทําพฤติกรรม
และการรับรูอาํ นาจของปจจัยเหลานี้ เรียกวา Control Beliefs โดยที่ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการ
กระทําจะกอใหเกิดเจตคติตอ การกระทําซึ่งอาจเปนไปในทางบวกหรือลบ เรียกวา เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior) ในขณะที่ ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงจะแสดงในรูป
ของการรับรูถงึ ความกดดันที่ไดรับจากสังคมเรียกวา การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norm)
สวนความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยที่สนับสนุนหรือขัดขวางการกระทําพฤติกรรม ทําใหเกิดสิ่งทีเ่ รียกวา
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control)
ทั้งนี้
องคประกอบทั้งสามอันไดแก เจตคติตอ การทําพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม จะนําไปสูการสรางเจตนาเชิงพฤติกรรม (Behavioral
Intention) โดยทั่วไป ถาบุคคลมีเจตคติที่ดี มีการคลอยตามกลุมอางอิงสูง และรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมมาก
บุคคลนั้นก็ยิ่งมีแนวโนมที่จะมีเจตนาเชิงพฤติกรรมในการกระทํา
พฤติกรรมนั้นสูงตามไดดวย และหากในทายที่สุดแลว สามารถควบคุมใหเกิดพฤติกรรมนั้นไดจริง
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บุคคลจะทําใหเจตนานั้นเปนจริงเมื่อมีโอกาส ดังนั้น เจตนาเชิงพฤติกรรมจึงเปนปจจัยสําคัญทีต่ อง
เกิดขึ้นกอนการกระทําพฤติกรรม (Ajzen, 2006)
แตอยางไรก็ตาม
ยังมีพฤติกรรมอีกมากมายที่เผชิญกับความยากลําบากในการลงมือ
กระทําเนื่องจากไมไดอยูภายใตการควบคุมของเจตนาอยางสมบูรณ
จึงควรคํานึงถึงการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเปนองคประกอบเสริม นอกเหนือจากเจตนาเชิงพฤติกรรม
ดวย เนื่องดวยการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเปนสิ่งที่วัดได จึงนํามาใชแทนการ
ควบคุมที่เกิดขึ้นจริงและมีสว นรวมในการทํานายพฤติกรรมกับเจตนาเชิงพฤติกรรม (Ajzen, 2006 :
1)
ตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน : ความหมายและวิธวี ัด
จากโครงสรางพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนตามที่ไดแสดงไวขางตน เปนตัวแปรที่
มีลักษณะเปนตัวแปรแฝง (Latent Variables) ซึ่งการสังเกตุหรือวัดตัวแปรโดยตรงจะไมสามารถทํา
ไดจําเปนตองใชการอางอิงจากการตอบสนองที่สังเกตุไดแทน
สิ่งเหลานี้เปนเรื่องปกติสําหรับ
การศึกษาเรื่องพฤติกรรมในหลาย ๆ ทฤษฎี ดังนั้น ในที่น้จี ึงจะไดนําเสนอ รายละเอียดความหมาย
และวิธีวัดตัวแปรแตละตัวตามที่ไอเซนไดเสนอไวเพื่อใชเปนแนวทางสําหรับผูที่ตอ งการนําทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนไปใชเปนหลักในการศึกษาพฤติกรรมตาง ๆ
1. พฤติกรรม (Behavior)
การทําความเขาใจวา พฤติกรรมคืออะไร จําเปนตองแยกใหออกกอนวา สิ่งใดเปน
พฤติกรรมและสิ่งใดเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและอาจจะเปนผลจากพฤติกรรม ยกตัวอยางเชน การเขารับการ
ทดสอบความรูแลวไดรับผลสอบในระดับผานนั้น ตองหาวามีที่มาอยางไร อาจมาจากการเขาเรียน
อยางสม่ําเสมอ การอานหนังสืออยางหนัก การจําเนื้อหาทุกอยาง หรือ เปนเพียงการลอกขอสอบ
จากคนอื่น อีกตัวอยางหนึ่งที่แสดงความแตกตางระหวางพฤติกรรมกับสิ่งที่อาจเปนผลที่เกิดจาก
พฤติกรรม ไดแก น้ําหนักที่ลดลง ซึ่งอาจมีที่มาจากการรับประทานแตอาหารไขมันต่ํา การงดเวน
การรับประทานอาหารในบางมื้อ หรือ การวิ่งเหยาะ ๆ ทุกวัน ดังนั้น จะเห็นไดวา การสอบผาน
หรือการที่น้ําหนักลดลง เปนผลของการกระทํา แตไมใชพฤติกรรม ที่สําคัญกวานั้น การสอบผาน
และการลดลงของน้ําหนัก อาจไมไดเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลนัน้ ก็เปนได เชน ถาหากขอสอบ
ยากมาก แมจะตั้งใจเรียนอยางหนักก็อาจสอบไมผานได รวมถึงการลดลงของน้ําหนักก็อาจเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ เชน ภาวะเมตาบอลิซมึ ของรางกาย หรือ การเจ็บปวยเรื้อรัง เปนตน
(Ajzen, 1980 : 29)
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การใหคําจํากัดความของพฤติกรรมทีต่ องการศึกษา ตองมีองคประกอบ 4 สวนคือ
เปาหมาย (Target) การกระทํา (Action) บริบท (Context) และ เวลา (Time) ซึ่งรวมเรียกวา TACT
(Ajzen, 2006 : 2) ตัวอยางเชน การเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาในศูนยออกกําลังกายเปนเวลา 30 นาที
ทุกวันตลอดเดือนหนา การเดินจัดวาเปนการกระทํา ซึ่งอาจรวมถึงเวลา 30 นาทีทุกวัน เขาไปดวย
เครื่องวิ่งไฟฟาอาจจัดเปนเปาหมาย และศูนยออกกําลังกายเปนบริบท หรือบางคนอาจเห็นวา ศูนย
ออกกําลังกายเปนเปาหมายและเครื่องวิ่งไฟฟาเปนบริบทก็ได ในขณะที่ ตลอดเดือนหนาเปนเวลา
สิ่งสําคัญคือ ตัวแปรทุกตัวของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งประกอบดวยเจตคติตอการทํา
พฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและเจตนาเชิง
พฤติกรรมตองถูกกําหนดในแบบเดียวกัน ซึ่งจัดเปนหลักของความเขากันได (Principle of
Compatibility) เครื่องวัดตัวแปรตาง ๆ ดังกลาวตองมีความสอดคลองกับพฤติกรรมทีต่ อ งการ
ศึกษา (Ajzen. 2006 : 2)
นอกจากนี้ แมวาคําจํากัดความของพฤติกรรมขางตนดูจะมีความเฉพาะเจาะจง (specific)
แตก็ควรคํานึงถึงการนําไปใชไดโดยทั่วไป (Generality) ดวย โดยการใชหลักการรวมกันใหเปนหนึ่ง
เดียว (Ajzen, 2002 : 2) เพราะจากตัวอยางขางตนแมจะกําหนดวา “ตลอดเดือนหนา” ก็ยังกิน
ความกวางกวา “วันอังคารหนาเวลา 5 โมงเย็น” ซึ่งเปนการกําหนดเปนการตายตัวที่เขมงวดเกินไป
เมื่อพิจารณากวางไปกวานีถ้ ึงองคประกอบอื่น หากเราตองการสนใจเพียงการเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟา
ก็อาจจะกาวขามบริบททีเ่ ปนศูนยออกกําลังกายไปได เชน อาจเปนการเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาที่บาน
ที่โรงพละ หรือบานเพื่อนก็เปนได ซึ่งก็จัดไดวา ใชหลักการนําไปใชไดโดยทั่วไปมาเปนแนวทางใน
การศึกษา (Ajzen. 2006 : 2)
การพิจารณาองคประกอบของพฤติกรรมในหลักการของ TACT นั้น เปนการใหคําจํากัด
ความในระดับทฤษฎีซึ่งตัวแปรจะมีลักษณะเปนตัวแปรแฝง (Latent Variables) ทั้งนี้ ตัวแปรสังเกต
(Manifest Indicators) อาจเปนตัวแปรที่สามารถสังเกตเห็นไดโดยตรง (Direct Observation) หรือ
โดยการรายงานตนเอง (Self-reports)
หากเปนการเก็บขอมูลโดยการสังเกต ผูสังเกตตองจดบันทึกเหตุการณซ้ํา (เชน ทุกวัน
ตลอดเดือนหนา) เพื่อนํามาคํานวณในภาพรวม แมวาบริบทและสถานการณจะเปลี่ยนไป ทั้งนี้
เพื่อใหมีความมั่นใจตอระดับความเชื่อถือได (Reliability) ของขอมูลที่รวบรวม ดวยเหตุนี้ การใหผู
ถูกสังเกตุนั้นรายงานตนเองอาจเปนสิ่งที่ทําไดงายกวา แมวา อาจจะลดทอนความเที่ยง (Validity)
ลงไปบาง (Ajzen. 2006 : 3)
เพื่อใหการรายงานตนเองมีความนาเชื่อถือ ผูวิจัยสามารถสอบถามโดยใชคําถามมากกวา 1
คําถาม เชน การใหตอบในคําถามปลายเปด “ทานเดินบนเครื่องวิง่ ไฟฟาอยางนอย 30 นาทีเปน
เวลากีว่ ันตลอดหนึ่งเดือนที่ผานมา” หรือ ใหตอบในคําถามเลือกตอบที่มีตวั เลือกอยางกวาง ๆ จาก
คําถามเดียวกัน เชน ทุกวัน, เกือบทุกวัน, บอยครั้ง, ประมาณ 15 วัน, หลายครั้งแตไมเกิน 15 วัน ,
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ไมกี่วัน, ไมเคยเลย หรือใหตอบในคําถามเลือกตอนที่มีตัวเลือกเปนแบบมาตรวัดชวงเทา ๆ กัน
(Rating Scale) (Ajzen. 2006 : 3 – 4)
กลาวโดยสรุป พฤติกรรม คือ การกระทําของบุคคลที่ตองกําหนดออกมาในรูปของ
เปาหมาย การกระทํา บริบท และเวลา โดยมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจง แตตองไมเขมงวดจนขาด
ความยืดหยุนและทําใหไมสามารถปรับใชเปนการทั่วไปได
และเพื่อความเที่ยงตรงของขอมูลที่
รวบรวมไดและความสะดวกในการเก็บขอมูลใหใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการรายงานตนเองของผูถกู
ศึกษา ผูว ิจัยสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับขอมูลโดยการสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมใหมากกวา 1
ขอคําถาม
2. ตัวแปรทีใ่ ชในการทํานาย (Predictor Variables)
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เจตคติตอการทําพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง การ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมและเจตนาเชิงพฤติกรรม เปนตัวแปรทีส่ ามารถวัดไดโดย
วิธีการสรางเครื่องมือโดยปกติ แตทงั้ นี้ ในการสรางเครื่องวัดตัวแปรดังกลาวตองสอดคลองกับ
พฤติกรรมทีศ่ กึ ษาภายใตหลักการ TACT
2.1 การวัดตัวแปรโดยตรง (Standard Direct Measures)
การวัดตัวแปรโดยตรงโดยเครื่องมือที่มีความเชื่อถือไดและมีความสอดคลองภายใน
สูง ตองกระทําโดยการเลือกขอคําถามที่เหมาะสมตามขั้นตอนที่ถกู ตอง มิใชเพียงการสอบถามขอ
คําถามเพียงไมกี่ขอหรือการปรับขอคําถามจากการศึกษาในครั้งที่ผาน ๆ มาเทานั้น การทําเชนนั้น
จะทําใหเกิดปญหาเรื่องระดับความเชื่อถือที่ต่ํา และนําไปสูการประเมินคาความสัมพันธของตัวแปร
ตาง ๆ ในโครงสรางที่ต่ําเกินไป รวมถึงความเที่ยงตรงของการทํานายที่ต่ํากวาความเปนจริงดวย
ขอคําถามควรมีความแตกตางกันตามแตพฤติกรรมหรือประชากรทีต่ องการศึกษา ในแบบสอบถาม
ที่นําไปใชในการเก็บขอมูลนัน้ ควรมีการจัดวางขอคําถามที่แตกตางกันแบบคละเคลากันโดยไมจัด
เรียงลําดับ
2.1.1 เจตนาเชิงพฤติกรรม (Intention)
ตัวอยางขอคําถามที่ใชในการประเมินเจตนาเชิงพฤติกรรม มีดังนี้
• ฉันตั้งใจที่จะเดินบนเครื่องวิง่ ไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที ตลอดเดือนหนา
เปนไปไมไดอยางแนนอน:____:____:____:____:____:____:____:เปนไปไดอยางแนนอน
• ฉันจะพยายามเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที ตลอดเดือนหนา
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เปนจริงอยางแนนอน:____:____:____:____:____:____:____:เปนจริงอยางแนนอน
• ฉันวางแผนวาจะเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที ตลอดเดือนหนา
เห็นดวยอยางยิ่ง:____:____:____:____:____:____:____:ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
เพื่อใหขอคําถามที่นํามาใชมีคุณภาพในฐานะเปนเครื่องมือวัดทางจิตวิทยาที่ยอมรับได ชุด
ของขอคําถามดังกลาวควรมีความสัมพันธระหวางขอคําถามสูง ซึ่งแสดงวา เครื่องมือวัดมีความ
สอดคลองภายในสูง คาความสัมพันธนี้สามารถวัดไดโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s coefficient alpha) (Ajzen. 2006 : 4)
2.1.2 เจตคติตอการทําพฤติกรรม (Attitude Toward the Behavior)
มาตรวัดเจตคติที่ควรนํามาใชในการวัดพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
คือ มาตรจําแนกความหมาย (Semantic Differential Scale) ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือวัดเจต
คติควรเริ่มตนจากการคนหาคําคุณศัพทคูที่เหมาะสมกับพฤติกรรม และลักษณะประชากรทีต่ อ งการ
ศึกษา โดยนําคําคุณศัพททั้งหลายที่มีการนํามาใชอยางแพรหลาย 20 – 30 คําและมีแนวโนมที่จะ
เปนคําที่สามารถประเมินคาได ไปใชในการสํารวจเบื้องตน (Ajzen. 2006 : 5 อางอิงจาก Osgood,
Suci, & Tannenbaum. 1957) จากนั้นใหเลือกคําคุณศัพทที่มีความสอดคลองภายในกันสูงมาใช
เปนแบบวัดเจตคติสําหรับพฤติกรรมทีต่ องการศึกษา
ซึ่งสถิตทิ ี่สามารถนํามาใชในการหาความ
สอดคลองภายในอาจเปน item-total correlation เชน Likert’s criterion of internal consistency
หรือ การวิเคราะหความเชื่อมั่น เชน คาแอลฟาของครอนบาค (Cronbach)
คําคุณศัพทคทู ี่ใชในแบบสํารวจเบื้องตนควรมีคําคุณศัพท
2
ประเภทคือ
คําคุณศัพทประเภทที่สามารถประเมินไดโดยอัตโนมัติ (Instrumental in nature) เชน มีคุณคา – ไม
มีคุณคา หรือ มีอันตราย – มีประโยชน กับคําคุณศัพทประเภทตองอาศัยประสบการณ เชน
เพลิดเพลิน – ไมเพลิดเพลิน หรือ นาสนุก – ไมนาสนุก รวมทั้งคําคุณศัพทที่สามารถใชได
โดยทั่วไป เชน ดี – ไมดี สิ่งสําคัญคือควรใหมีความเทาเทียมกันสําหรับคําคุณศัพทคูทั้งสองดาน
ของคําตอบ
ตัวอยางเครื่องมือวัดเจตคติเชิงพฤติกรรม เชน
สําหรับฉัน การเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที ตลอดเดือนหนา เปนการกระทําที่
อันตราย :____:____:____:____:____:____:____:ไดประโยชน
เพลิดเพลิน:____:____:____:____:____:____:____:ไมเพลิดเพลิน
ดี:____:____:____:____:____:____:____:ไมดี
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ไมมีคุณคา:____:____:____:____:____:____:____:มีคุณคา
นาสนุก:____:____:____:____:____:____:____:ไมนาสนุก
2.1.2 การคลอยตามกลุมอางอิง (Subjective Norms)
การวัดการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรงนั้นสามารถวัดไดจากขอคําถามในหลาย
ลักษณะ ดังตัวอยางตอไปนี้ (Ajzen. 2006 : 6)
• คนสวนใหญทมี่ ีความสําคัญกับฉัน คิดวา
ฉันควร :____:____:____:____:____:____:____: ฉันไมควร
เดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที ตลอดเดือนหนา
• เปนที่คาดกันวา ฉันจะเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาทีตลอดเดือนหนา
เปนไปไมไดอยางแนนอน:____:____:____:____:____:____:____:เปนไปไดอยางแนนอน
• บุคคลใกลชิดที่ฉันเชื่อฟง เขาจะ
ยอมรับ:____:____:____:____:____:____:____:ไมยอมรับ
การเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที ตลอดเดือนหนา
จากตัวอยางขอคําถามขางตน เปนขอคําถามที่มีคณ
ุ สมบัติในเชิงอางอิงตามแนวทางของ
การวัดการคลอยตามกลุมอางอิง แตอยางไรก็ตาม คําตอบที่ไดมักจะมีคาความนาเชื่อถือต่ํา
เนื่องจาก บุคคลที่มีความสําคัญเหลานั้น มักแสดงการยอมรับกับพฤติกรรมที่พึงกระทําแตไมยอมรับ
พฤติกรรมทีค่ วรงดเวนอยูแลว ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาว ไอเซนจึงแนะนําใหควรปรับ
เพิ่มขอคําถามที่สามารถวัดบรรทัดฐานการกระทําของกลุมอางอิง เชน ขอคําถามที่ถามในทํานองวา
กลุมอางอิงไดกระทําพฤติกรรมดังกลาวหรือไมดวย ขอคําถามขางตนจึงไดรับการปรับปรุงเปน
• คนสวนใหญทมี่ ีความสําคัญกับฉันเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที
เปนความจริงอยางแนนอน:____:____:____:____:____:____:____:ไมเปนความจริงอยางแนนอน
• บุคคลใกลชิดที่ฉันเชื่อฟง เขาจะ
เดิน:____:____:____:____:____:____:____:ไมเดิน
บนเครื่องวิ่งอยางนอยวันละ 30 นาที
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• บุคคลหลายคนเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาทีเชนเดียวกับฉัน
เปนไปไมไดอยางแนนอน:____:____:____:____:____:____:____:เปนไปไดอยางแนนอน
เพื่อใหการวัดพฤติกรรม เจตนาเชิงพฤติกรรม และเจตคติตอการทําพฤติกรรมมีความ
แมนยํา ขอคําถามที่จะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทัง้ ขอคําถามลักษณะอางอิงและลักษณะวัดการ
กระทําของกลุม อางอิงที่ใชวัดการคลอยตามกลุมอางอิงตองมีระดับความสอดคลองภายในที่สูง
2.1.3 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
(Perceived Behavioral Control)
การวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางตรง ควรวัดระดับความ
เชื่อมั่นไดวา เขาสามารถควบคุมการกระทําพฤติกรรมที่ตองการศึกษานั้นไดจริง จึงจําเปนตองใช
ขอคําถามที่มีความหลากหลาย บางคําถามจะถามถึงความยากในการทําพฤติกรรม หรือบางคําถาม
ความเปนไปไดที่จะทําพฤติกรรม ขอคําถามเชนนีม้ ีแนวโนมที่จะวัดความสามารถในการรับรูที่จะ
ทําพฤติกรรม (Ajzen. 2006 : 7) ตัวอยางเชน
• สําหรับฉัน การเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที ตลอดเดือนหนาเปนสิ่งที่
เปนไปไมได:____:____:____:____:____:____:____:เปนไปได
• ถาฉันตองการ ฉันจะสามารถเดินบนเครือ่ งวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาทีตลอดเดือนหนา
เปนไปไดอยางแนนอน:____:____:____:____:____:____:____:เปนไปไมไดอยางแนนอน
นอกจากนี้ยังมีขอคําถามที่สอบถามถึงความสามารถในการควบคุมการทํา
พฤติกรรม จะเปนขอคําถามที่ถามถึงความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับวา เขาเชื่อวาการควบคุมการทํา
พฤติกรรมขึ้นอยูกับเขาใชหรือไม ตัวอยางเชน
• คุณเชื่อวา คุณสามารถควบคุมตนเองใหเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที ตลอด
เดือนหนา
ไมสามารถควบคุมได:____:____:____:____:____:____:____:ควบคุมไดอยางแนนอน
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• สวนใหญขึ้นอยูกับฉัน วาจะเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาทีตลอดเดือนหนาได
หรือไม
เห็นดวยอยางยิ่ง:____:____:____:____:____:____:____:ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
คําถามเกี่ยวกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ควรวัดไดถึงการ
รับรูความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ไปพรอม ๆ กับความสามารถในการควบคุมตนเอง
และควรตรวจสอบความสอดคลองภายในดวยเชนกัน
2.2 การวัดตัวแปรทางออมโดยผานความเชื่อ (Belief Composites)
ความเชื่อมีบทบาทอยางสําคัญในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Ajzen. 2006 : 7) ซึ่ง
ความเชื่อเหลานั้นควรมีทั้งการรับรูและผลกระทบจากเจตคติตอการทําพฤติกรรม การคลอยตาม
กลุมอางอิง และการรับรูค วามสามารถในการทําพฤติกรรม ขอควรคํานึงถึงเกี่ยวกับการวัดความเชื่อ
ประกอบดวย
ความเชื่อที่สามารถวัดและรับรูได (Accessible beliefs)
ในทางทฤษฎีแลวการวัดความเชื่อ สามารถวัดไดถงึ ที่มาของความเชื่อ เชน
สามารถแสดงใหเห็นไดวา ทําไมคนจึงมีเจตคติ การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูความสามารถ
ในการทําพฤติกรรมเชนนัน้ ขอมูลเหลานี้สามารถพิสูจนถึงวิธีการกระตุนที่ดีแตไมสามารถเรงเราให
เกิดการทําพฤติกรรมได แตอยางไรก็ตาม ควรจะตระหนักวา การจะสามารถพิสูจนไดถึงเพียงนั้น
จะเกิดขึ้นไดกับเฉพาะความเชื่อเดนชัด (Salient Beliefs) เทานั้น ซึ่งหมายถึงความเชื่อที่เดนชัดตอ
พฤติกรรมทีเ่ ปนที่หมายในขณะนั้นเทานัน้ ในการประเมินทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดมีสราง
ความเชื่อมโยงความเชื่อเดนชัดไววา ความเชื่อเดนชัดนั้นอยูในฐานะที่เปนตัวนําหรือสาเหตุของการ
วัดทางตรงของเจตคติตอการทําพฤติกรรม การคลอยตามกลุมอางอิง และการรับรูความสามารถใน
การทําพฤติกรรม
ความสอดคลองภายใน (Internal Consistency)
ในกรณีของการวัดทางตรง เราจะพบวา ความสอดคลองภายในของคําถามในการ
วัดตัวแปรตาง ๆ ไมวาจะเปนพฤติกรรม เจตนาเชิงพฤติกรรม เจตคติตอการทําพฤติกรรม การ
คลอยตามกลุม อางอิง และการรับรูความสามารถในการทําพฤติกรรม นั้น ตองไดรับการตรวจสอบ
อยางถี่ถวนดีแลวจึงสามารถเปนเครื่องมือวัดที่ดีได แตในกรณีของเครื่องมือวัดความเชื่อซึ่งเปนการ
วัดตัวแปรทางออมนั้น
ความสอดคลองภายในเปนคุณลักษณะที่ไมจําเปนของเครื่องมือวัดเลย
เนื่องจาก เจตคติของบุคคลแตละคนตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึง่ สามารถแตกตางกันได ขึ้นอยู
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กับความเชื่อวาพฤติกรรมนัน้ ๆ จะใหผลดีหรือผลไมดีตอตนเอง ซึ่งก็รวมไปถึงความเชื่อของกลุม
อางอิงและความเชื่อในการควบคุมการทําพฤติกรรมนัน้ ดวย
ความคงเสนคงวาของเครื่องมือวัด (Temporal Stability)
เมื่อความสอดคลองภายในไมสามารถใชในการวัดความเชื่อซึ่งเปนตัวแปรทางออม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไดแลว
วิธีการตรวจสอบความนาเชื่อถือของเครื่องวัดตัวแปร
ทางออมจึงตองใชการวัดความคงเสนคงวาของเครื่องมือ ดวยวิธกี ารตรวจสอบซ้ํา (Test-retest
Reliability) ซึ่งวิธีนี้สามารถนําไปใชกบั เครื่องมือวัดตัวแปรทางตรงไดดวย วิธีการตรวจสอบซ้ําเปน
วิธีที่ดีสําหรับการศึกษาทีต่ อ งมีการคาดการณพฤติกรรมลวงหนา เพราะถาเครื่องมือวัดขาดความคง
เสนคงวาแลว จะทําใหลดทอนความสามารถในการทํานายพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นในเวลาตอมาลงได
2.2.1 ความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรม
(Salient Behavioral Outcomes)
การสํารวจเบือ้ งตนเปนสิ่งจําเปนที่ตองทําในการแสดงรายละเอียดความเชื่อ
เกี่ยวกับพฤติกรรม ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง และความเชื่อเกี่ยวกับการควบคุมการทํา
พฤติกรรม คําตอบที่ไดรับจากการสํารวจเบื้องตนจะถูกนํามาใชเปนคําอธิบายพฤติกรรมและเปนขอ
คําถามที่จะนํามาใชตอไป
คําถามที่ใชในการสํารวจเบือ้ งตน ไดแก
• คุณเชื่อวา อะไรคือขอดีของการเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาทีตลอดเดือน
หนา
• คุณเชื่อวา อะไรคือขอเสียของการเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาทีตลอดเดือน
หนา
• นอกจากนี้คุณยังมีความคิดเห็นอยางอื่นที่เกี่ยวของกับการเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวัน
ละ 30 นาที ตลอดเดือนหนาหรือไม ถามีโปรดระบุ
การวัดความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรม
การคนหาความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมจะตองถามคําถาม 2 คําถามสําหรับผลของ
การกระทําใด ๆ ยกตัวอยางเชน สมมติวาจากการสํารวจเบื้องตนพบวา การเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟา
สามารถลดความดันโลหิตได จะตองตรวจสอบความหนักแนนของความเชื่อ (Belief Strength ; b)
และการใหคณ
ุ คาแกผลของการกระทํา (Outcome Evaluation ; e) ดังตัวอยางตอไปนี้
• คําถามเกี่ยวกับความหนักแนนของความเชื่อที่มีตอพฤติกรรม (Behavioral Belief Strength)
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การเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที ตลอดเดือนหนาของฉันจะลดระดับความดัน
โลหิต
เปนไปไมไดอยางแนนอน:____:____:____:____:____:____:____:เปนไปไดอยางแนนอน
1 2 3 4 5 6 7
• คําถามเกี่ยวกับการใหคุณคาแกผลของการกระทํา (Outcome Evaluation)
การลดระดับความดันโลหิตของฉันเปนสิง่ ที่
ไมดีอยางยิ่ง:____:____:____:____:____:____:____:ดีอยางยิ่ง
1 2 3 4 5 6 7
ทั้งความหนักแนนของความเชื่อที่มีตอพฤติกรรมและการใหคุณคาแกผลของการ
กระทําจะถูกนํามาประมวลเพื่อนํามาหาเจตคติตอการทําพฤติกรรม (AB) ทางออมตามหลักการ
AB ∝ Σ bi ei
B

การปรับมาตรวัด (Optimal Scaling) จากตัวอยางขางตน ความหนักแนนของความ
เชื่อและการใหคุณคาแกผลของการกระทําใชการกําหนดมาตรวัดแบบขัว้ เดียว (Unipolar) จากนอย
ไปหามาก (จาก +1 ถึง +7) โดยที่คาคะแนนสูงหมายถึงมีความหนักแนนของความเชื่อมากและให
คุณคาแกผลของการกระทํามาก แตที่จริงแลว สามารถที่จะเลือกใชมาตรวัดแบบสองขั้ว (Bipolar)
ได (จาก -3 ถึง +3) หมายความวา ถามีความหนักแนนของความเชื่อต่ําและใหคุณคาแกผลของ
การกระทํานอย คาคะแนนที่ไดจะติดลบ แตจะไดคาคะแนนเปนบวก กรณีตรงกันขาม ซึ่งในแงของ
การวัด ไมวาจะใชมาตรวัดลักษณะใดก็ควรจะใหผลเชนเดียวกัน (Ajzen. 1991 : 193) แตอยางไรก็
ตาม การเปลีย่ นมาตรวัดจากแบบขัว้ เดียวเปนแบบสองขั้ว ที่ดูเหมือนจะเปนแคการเปลี่ยนคา โดย
การลบทุกคาที่เก็บรวบรวมไดออกไป 4 คะแนนอยางตรงไปตรงมาเทานั้น (Simple Linear
Transformation) (Ajzen. 1991 : 193, Ajzen. 2006 : 10) แตกลับมีผลทําใหผลคูณของ b และ e
ซึ่งนํามาใชในการคํานวณหาเจตคติตอการทําพฤติกรรมทางออมไมเปนเสนตรง (Nonlinear) ดัง
ตัวอยางการคํานวณคาเจตคติตอพฤติกรรมคํานวณทางออมเพียง 1 ตัวอยางตอไปนี้
AB = (b + B)(e + E)
= be + Eb + Be + BE

คาผลคูณของ Eb และคาผลคูณ Be จะเปนคาที่ไมคงที่ ดังนั้น คา AB ที่คํานวณไดจึงไมมี
ความสัมพันธเปนเสนตรงกับคา be ดังนั้น การเปลีย่ นมาตรวัดจากแบบขัว้ เดียวเปนสองขัว้ หรือ
จากแบบสองขั้วเปนขั้วเดียว จึงมีผลกระทบตอคาสหสัมพันธระหวางผลที่ไดจากการวัดเจตคติผาน
B
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ความเชื่อกับตัวแปรอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งเจตคติตอการทําพฤติกรรมทีว่ ดั โดยทางตรง ซึ่งคา
สหสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งสองนี้เปนสิ่งสําคัญในการบงบอกถึงความเที่ยง (validity) ของโมเดล
ดวยเหตุที่การเปลี่ยนมาตรวัดจากแบบขัว้ เดียวเปนสองขั้ว หรือจากแบบสองขั้วเปนแบบขัว้
เดียวจึงมีผลกระทบตอคาของ AB วัดทางออมที่ได การแกปญหาการเปลี่ยนมาตรวัดแลวไมเกิดผล
กระทบตอความสามารถในการวัดของเครื่องมือ ใหใชวิธีทเี่ สนอโดยฮอลบรูก (Holbrook. 1977 อาง
ใน Ajzen. 1991 : 193) ทําไดโดยนําคาคงที่ B ไปบวกหรือลบจากคา b และคาคงที่ E ไปบวกหรือ
ลบจาก e จะไดสมการใหมดังนี้
B

AB ∝ Σ (bi + B)(ei + E)

ทําการกระจายสมการและตัดคา BE ซึ่งเปนคาคงที่ออกไป จะได
AB ∝ Σ biei + BΣei + EΣ bi

ในการประมาณคาพารามิเตอร B และ E สามารถทําไดโดยการวิเคราะหถดถอยเพื่อใหได
คาสัมประสิทธิ์ของ Σbiei Σei Σbi แลวนําคาสัมประสิทธิข์ อง Σei หารดวย Σbiei จะไดตัว
ประมาณคากําลังสองนอยที่สุด (Least-squares Estimate) ของ B ซึ่งเปนคาคงที่ในการปรับสเกล
ใหมของตัวแปรความหนักแนนของความเชื่อ และนําคาสัมประสิทธิ์ของ Σbi หารดวย Σ biei จะได
ตัวประมาณคากําลังสองนอยที่สุด (Least-squares Estimate) ของ E ซึ่งเปนคาคงที่ในการปรับ
สเกลใหมของตัวแปรการประเมินผลของการกระทํา (Ajzen. 1991 : 193 ; Ajzen. 2006 : 11) จาก
คาของ B และ E ที่คํานวณได จึงนําไปใชในการปรับคา b และ e ตอไป
นอกจากนี้ วิธีการที่งายกวาสําหรับการหามาตรวัดทีด่ ีที่สุด (Ajzen. 2006 : 11) ก็
สามารถทําไดโดยเปรียบเทียบผลทีไ่ ดจากการใชมาตรวัดแบบขั้วเดียวและแบบสองขั้วกับเครื่องมือ
วัดเจตคติทางตรง แลวเลือกมาตรวัดทีใ่ หคาสหสัมพันธสูงระหวางเครื่องมือวัดเจตคติทางออมผาน
ความเชื่อกับเครื่องมือวัดเจตคติทางตรง (Ajzen. 2006 : 11)

2.2.2 ความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับกลุมอางอิง
(Eliciting Salient Normative Referents)
การวัดความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับกลุมอางอิงควรเริ่มจากการสํารวจเบื้องตน โดยใช
คําถามตอไปนี้
• มีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบางที่สนับสนุนใหคุณเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที
ตลอดเดือนหนา
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• มีบุคคลหรือกลุมบุคคลใดบางที่คัดคานไมใหคุณเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที
ตลอดเดือนหนา
• มีบุคคลหรือกลุมบุคคลอื่นหรือไมที่คุณจะนึกถึง เมื่อคุณคิดจะเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอย
วันละ 30 นาที ตลอดเดือนหนา
วิธวี ัดความเชือ่ เกี่ยวกับกลุม อางอิงใหใชแนวทางเดียวกับการวัดความเชื่อเกี่ยวกับ
ผลของการกระทําพฤติกรรม นั่นคือ ตองมีขอคําถามสองดานสําหรับกลุมอางอิงแตละกลุม ไดแก
ความหนักแนนของความเชือ่ เกี่ยวกับกลุม อางอิง (n) และ แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง (m)
ตัวอยางเชน สมมติวา จากการสํารวจเบื้องตนพบวา ครอบครัวเปนกลุมอางอิงในการเดินบนเครื่อง
วิ่งไฟฟา
ตัวอยางคําถามเรื่องความหนักแนนของความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง (n)
• ครอบครัวของฉันคิดวา
ฉันควร :____:____:____:____:____:____:____: ฉันไมควร
เดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาทีตลอดเดือนหนา
ตัวอยางคําถามเรื่องแรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง
• ตามปกติแลว คุณตองการทําตามสิ่งที่ครอบครัวประสงคใหคุณทํามากนอยเพียงใด
ไมเลย :____:____:____:____:____:____:____: มาก
ผลคูณระหวางความหนักแนนของความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะ
คลอยตามกลุม อางอิงกลุมใด ๆ ก็จะเปนภาพสะทอนความเชื่อและแรงจูงใจในการคลอยตามกลุม
อางอิงกลุมนั้น ทั้งนี้ผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงและแรงจูงใจที่จะคลอย
ตามกลุมอางอิงนั้นมีความสัมพันธสอดคลองกับการคลอยตามกลุมอางอิงที่วัดโดยทางตรง
(Subjective Norm) (Ajzen. 1991 : 195 ; Ajzen. 2006 : 12)
SN ∝ ∑ ni mi

เชนเดียวกับการสรางมาตรวัดความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทําและการ
ประเมินผลของการกระทํา ในการสรางมาตรวัดความเชือ่ เกี่ยวกับกลุม อางอิงตองทําการปรับคา
มาตรวัดใหเปนคาที่สามารถสอดคลองกับมาตรวัดการคลอยตามกลุม อางอิง (Subjective Norm)
ดวย
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2.2.3 ความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับปจจัยควบคุม
(Elicitation of Salient Control Factors)
การหาความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับปจจัยควบคุมทําไดโดยการสํารวจเบื้องตนดวย
คําถามตอไปนี้
• มีปจจัยหรือสถานการณใดบางที่เอื้อใหคณ
ุ สามารถเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ
30 นาที ตลอดเดือนหนา
• มีปจจัยหรือสถานการณใดบางที่เปนอุปสรรคทําใหคณ
ุ ไมสามารถเดินบนเครื่องวิง่ ไฟฟา
อยางนอยวันละ 30 นาทีตลอดเดือนหนา
• นอกจากนี้แลวยังมีสิ่งใดทีท่ านนึกถึงวาจะกอใหเกิดความยุงยากในการเดินบนเครื่องวิ่ง
ไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาทีตลอดเดือนหนา
วิธีการวัดความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมยังคงตองมีขอคําถาม 2 ดานสําหรับ
ปจจัยหนึ่ง ๆ เชนเดียวกับการวัดความเชือ่ เรื่องอื่น ๆ ที่ผานมาแลว ประกอบดวย ความหนักแนน
ของความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม (Control Belief Strength : c) และ อิทธิพลของปจจัยควบคุม
(Control Belief Power : p) สมมติวา ปจจัยควบคุมประการหนึ่งที่ไดจากการสํารวจเบื้องตน
เกี่ยวกับการเดินบนเครื่องวิง่ ไฟฟาคือ เวลาที่ใชในการทํางาน
ตัวอยางคําถามความหนักแนนของความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม (c)
• ฉันคาดวาในเดือนหนา งานของฉันจะตองใชเวลาอยางมาก
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง :____:____:____:____:____:____:____: เห็นดวยอยางยิ่ง
ตัวอยางคําถามอิทธิพลของปจจัยควบคุม (p)
• การใชเวลาเพือ่ ทํางานของฉันในเดือนหนา จะทําใหฉนั .....
ยุงยากมาก :____:____:____:____:____:____:____: เปนการงาย
ในการเดินบนเครื่องวิ่งไฟฟาอยางนอยวันละ 30 นาที
การคํานวณหาความเชื่อเกีย่ วกับปจจัยควบคุมทําไดโดยการนําคาความหนักแนน
ของปจจัยควบคุมมาคูณกับอิทธิพลของปจจัยควบคุมนั้น ซึ่งผลที่ไดเมื่อนํามารวมกันจะมี
ความสัมพันธกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioural control :
PBC) (Ajzen. 1991 : 197 ; Ajzen. 2006 : 13 )
PBC ∝ ∑ pi ci
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การหามาตรวัดที่เหมาะสมสําหรับความหนักแนนของความเชื่อเกี่ยวกับปจจัย
ควบคุมและอิทธิพลของปจจัยควบคุมใหใชวธิ ีเดียวกับการหามาตรวัดความเชื่อที่ไดกลาวไปแลว
การประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในงานวิจัย
จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ พบวา มีผูนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไปใชใน
การวิจัยอยางกวางขวาง แตทั้งนี้ ยังไมมีผูนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไปใชในการอธิบาย
พฤติกรรมการออมโดยตรง ผูวิจัยจึงประมวลงานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไปใช
ในการอธิบายพฤติกรรมที่มคี วามเกี่ยวของกับพฤติกรรมที่มีความคลายคลึงหรือสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออม นั่นคือเปนพฤติกรรมที่ตองผานการคิดที่หวังผลในอนาคตโดยตองลงมือกระทํา
ในปจจุบัน คือ พฤติกรรมการประหยัด พฤติกรรมการรีไซเคิล โดยแยกนําเสนอเปนผลการศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามในทฤษฎี ดังนี้
การทํานายพฤติกรรมดวยตัวแปรจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ ไอเซน (1991, 2002, 2006 : 1) ไดสรุปไววา ตัวแปรที่
สามารถทํานายพฤติกรรมไดประกอบดวย เจตนาที่จะทําพฤติกรรมรวมกับการรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรง งานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่ออธิบายและ
ทํานายพฤติกรรมที่มีความคลายคลึงหรือสัมพันธกับพฤติกรรมการออมในประเทศไทย
ไดแก
งานวิจัยของรัญชิตา สุกิจปาณีนิจ (2547) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการประหยัดในการซื้อเครื่อง
แตงกายของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 310 คน โดยใชแบบสอบถามที่
สรางขึ้นตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน เปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษา
พบวา ความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมและการรับรูการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรงรวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายไดรอยละ 12 อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 โดยความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายมีอิทธิพล
ทางบวกตอพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายสูงสุด (β = .26) ที่ระดับนัยสําคัญ .001
ในขณะที่การรับรูการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรง (β = .13) ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ทั้งนี้ ความ
ตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .34) สอดคลองกับงานวิจัยของอารีวรรณ รุงทวีวณิช (2541)
ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขต
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 ซึ่งอยูในพื้นที่ทดลองโครงการรีไซเคิลขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานคร 6 เขต โดยประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จํานวน 402 คน โดยใช
แบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา เจตนาในการรีไซเคิลขยะมูลฝอย
สามารถทํานายพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยได จากการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มี
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นัยสําคัญทางสถิติ .001 (r = .7950) และเมื่อไดทําการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ พบวา เจตนาใน
การรีไซเคิลขยะมูลฝอยและการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรีไซเคิลขยะมูลฝอย
ทางตรงรวมกันทํานายพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยรอยละ 63.38 ที่ระดับนัยสําคัญ .001 โดย
มีคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานของเจตนาในการรีไซเคิลขยะมูลฝอยเทากับ .7308 แตคา
สัมประสิทธิถ์ ดถอยมาตรฐานของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูล
ฝอยวัดทางตรง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับงานวิจยั ของวรรณชนก จันทชุม (2547) ได
ทําการศึกษารูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหรี่ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดขอนแกน พบวา เจตนาในการปองกันการ
สูบบุหรี่และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ (วัดทางตรง) มี
ผลโดยตรงในทางบวกตอพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยสามารถทํานายไดรอยละ 57.10 มีคา สัมประสิทธิก์ ารถดถอยมาตรฐานเทากับ .442 และ .436
ตามลําดับ
จากผลงานวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา เจตนาในการทําพฤติกรรมและการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรงรวมกันสามารถทํานายพฤติกรรมในกลุมเยาวชน
ได ผูวิจัยจึงคาดวา เจตนาในการทําพฤติกรรมการออมและการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการออมวัดทางตรงจะรวมกันทํานายพฤติกรรมการออมของนิสิตปริญญาตรี โครงการ
บริหารธุรกิจ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดวย และเจตนาในการทําพฤติกรรมการ
ออมจะมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการออม
การทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมดวยตัวแปรจากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (1991, 2002, 2006) ไดสรุปไววา ตัวแปร
ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมประกอบดวย เจตคติตอการทําพฤติกรรมวัดทางตรง การคลอย
ตามกลุมอางอิงวัดทางตรง และการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรง งานวิจัย
ที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมที่มคี วามคลายคลึง
หรือสัมพันธกับพฤติกรรมการออมในประเทศไทย ไดแก งานวิจัยของรัญชิตา สุกจิ ปาณีนิจ (2547)
ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ จํานวน 310 คน โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ของไอเซน เปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอการทําพฤติกรรมประหยัด
ในการซื้อเครือ่ งแตงกายวัดทางตรง การคลอยตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมประหยัดในการ
ซื้อเครื่องแตงกายวัดทางตรง และการรับรูการควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย
วัดทางตรง
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อ
เครื่องแตงกายไดรอยละ 34 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีการรับรูการควบคุม
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พฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายวัดทางตรงเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุด
ซึ่งมีคา
สัมประสิทธิถ์ ดถอยมาตรฐานเทากับ .43 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 การคลอยตามกลุม
อางอิงในการทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายวัดทางตรงเปนตัวแปรที่มีอํานาจการ
ทํานายรองลงมา โดยมีคาสัมประสิทธิถ์ ดถอยมาตรฐานเทากับ .17 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
และทัศนคติตอ การทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายวัดทางตรง
มีคาสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐานเทากับ .16 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึง่ ผลการศึกษาที่ไดสอดคลองกับ
งานวิจัยของอารีวรรณ รุงทวีวณิช (2541) ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 ซึ่ง
อยูในพื้นที่ทดลองโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 6 เขต โดยประยุกตใชทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน จํานวน 402 คน โดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผล
การศึกษาพบวา เจตคติทางตรงตอพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอย การคลอยตามกลุมอางอิง
ทางตรงในการรีไซเคิลขยะมูลฝอย และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรีไซเคิลขยะ
มูลฝอยทางตรง รวมกันทํานายเจตนาในการรีไซเคิลขยะมูลฝอยไดรอยละ 70.58 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิถ์ ดถอยมาตรฐานของการรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมทางตรงเทากับ .7628 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 และ .05 ตามลําดับ
แตการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรงในการรีไซเคิลขยะมูลฝอยนั้น พบวา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวรรณชนก จันทชุม (2547) ซึ่งไดศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรีข่ องนักเรียนชาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดขอนแกน. พบวา เจตคติตอการแสดงพฤติกรรม (วัดทางตรง)
การคลอยตามกลุมอางอิง (วัดทางตรง) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ปองกันการสูบบุหรี่ (วัดทางตรง) มีผลโดยตรงในทางบวกตอเจตนาในการปองกันการสูบบุหรี่อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 41.70 มีคาสัมประสิทธิ์การถดถอย
มาตรฐานเทากับ .415, 205 และ .143 ตามลําดับ
จากผลงานวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา เจตคติตอการทําพฤติกรรมของเยาวชนวัด
ทางตรง การคลอยตามกลุม อางอิงของเยาวชนวัดทางตรง และการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของเยาวชนวัดทางตรงสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมของเยาวชนได ผูวิจัยจึงคาดวา
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง การคลอยตามกลุม อางอิงในการทําพฤติกรรมการ
ออมวัดทางตรง
และการรับรูความสามารถในการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงนาจะรวมกัน
ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมของนิสิตปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดดวย
ความสัมพันธระหวางเจตคติตอการทําพฤติกรรมวัดทางตรงและวัดทางออม
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ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (1991, 2002, 2006) ไดสรุปไววา เจตคติตอ
การทําพฤติกรรมสามารถวัดได 2 ทาง คือ วัดทางตรงและวัดทางออม ซึ่งการวัดทางออมเปนการ
วัดโดยผานความเชื่อตอการกระทําและการประเมินผลของการกระทํา งานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนและไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางเจตคติตอการทําพฤติกรรมวัดทางตรงและ
วัดทางออมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมที่มีความคลายคลึงหรือสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออมในประเทศไทย เชน งานวิจัยของรัญชิตา สุกิจปาณีนิจ (2547) ไดทําการศึกษา
พฤติกรรมการประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จํานวน 310 คน โดยใชแบบสอบถามทีส่ รางขึ้นตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน เปน
มาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตง
กายทางตรงกับทัศนคติตอพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางออมมีความสัมพันธกัน
ทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .34) เปนไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของอารีวรรณ รุงทวีวณิช (2541) ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูล
ฝอยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา
2540 ซึ่งอยูในพื้นที่ทดลองโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 6 เขต โดย
ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จํานวน 402 คน โดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 7
ระดับ ผลการศึกษาพบวา เจตคติทางตรงตอพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยกับเจตคติทางออม
ตอพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
(r = .7473)
จากผลงานวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา เจตคติตอการทําพฤติกรรมของเยาวชนวัด
ทางตรงมีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการทําพฤติกรรมของเยาวชนวัดทางออม ผูวิจัยจึง
คาดวา เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงของนิสิตปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจ
ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการทํา
พฤติกรรมการออมวัดทางออมดวย

ความสัมพันธระหวางการคลอยตามกลุมอางอิงวัดทางตรงและวัดทางออม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (1991, 2002, 2006) ไดสรุปไววา การคลอย
ตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมทีส่ งผลตอเจตนาในการทําพฤติกรรมสามารถวัดได 2 ทาง คือ
วัดทางตรงและวัดทางออม ซึ่งการวัดทางออมเปนการวัดโดยผานความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิงและ
แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม อางอิง งานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและไดศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางการคลอยตามกลุมอางอิงวัดทางตรงและวัดทางออมตามทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนกับพฤติกรรมที่มีความคลายคลึงหรือสัมพันธกับพฤติกรรมการออมในประเทศไทย
เชน
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งานวิจัยของรัญชิตา สุกิจปาณีนิจ (2547) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการประหยัดในการซื้อเครื่อง
แตงกายของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 310 คน โดยใชแบบสอบถามที่
สรางขึ้นตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน เปนมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษา
พบวา การคลอยตามกลุม อางอิงในการทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางตรงกับ
การคลอยตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางออมมีความ
สัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .37) เปนไปตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน และสอดคลองกับงานวิจัยของอารีวรรณ รุงทวีวณิช (2541) ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรมการรี
ไซเคิลขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2540 ซึ่งอยูในพื้นที่ทดลองโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 6 เขต
โดยประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จํานวน 402 คน โดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประเมิน
คา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา การคลอยตามกลุมอางอิงทางตรงในการรีไซเคิลขยะมูลฝอยกับการ
คลอยตามกลุม อางอิงทางออมในการรีไซเคิลขยะมูลฝอยมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .8562)
จากผลงานวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การคลอยตามกลุม อางอิงของเยาวชนวัด
ทางตรงมีความสัมพันธทางบวกกับการคลอยตามกลุมอางอิงของเยาวชนวัดทางออม ผูวิจัยจึงคาด
วา การคลอยตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงของนิสิตปริญญาตรี โครงการ
บริหารธุรกิจ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับการคลอย
ตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมการออมวัดทางออมดวย
ความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรงและวัด
ทางออม
ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (1991, 2002, 2006) ไดสรุปไววา การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีส่ งผลตอเจตนาในการทําพฤติกรรมสามารถวัดได 2 ทาง
คือ วัดทางตรงและวัดทางออม ซึ่งการวัดทางออมเปนการวัดโดยผานความเชื่อเกี่ยวกับปจจัย
ควบคุมและการรับรูอิทธิพลของปจจัยควบคุม งานวิจัยที่ประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและ
ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรงและวัด
ทางออมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมที่มีความคลายคลึงหรือสัมพันธกับพฤติกรรม
การออมในประเทศไทย เชน งานวิจัยของรัญชิตา สุกิจปาณีนิจ (2547) ไดทําการศึกษาพฤติกรรม
การประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 310
คน
โดยใชแบบสอบถามที่สรางขึน้ ตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน เปนมาตร
ประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตง
กายทางตรงกับการรับรูการควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางออมมี
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ความสัมพันธกันทางบวก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 (r = .29) เปนไปตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน และสอดคลองกับงานวิจัยของอารีวรรณ รุงทวีวณิช (2541) ซึ่งไดศึกษา
พฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 ซึ่งอยูในพื้นที่ทดลองโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของ
กรุงเทพมหานคร 6 เขต โดยประยุกตใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน จํานวน 402 คน โดยใช
แบบสอบถามแบบมาตรประเมินคา 7 ระดับ ผลการศึกษาพบวา การรับรูค วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมรีไซเคิลขยะมูลฝอยทางตรง กับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรี
ไซเคิลขยะมูลฝอยทางออม มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 (r =
.8006)
จากผลงานวิจัยดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นวา การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของเยาวชนวัดทางตรงมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมของเยาวชนวัดทางออม ผูวิจัยจึงคาดวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การออมวัดทางตรงของนิสิตปริญญาตรี
โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ
มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ นาจะมีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การออมวัดทางออมดวย
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรทีศ่ กึ ษา คือ นิสิตที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการบริหารธุรกิจ
ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 โดยศึกษาอยูที่กรุงเทพ
จํานวน 496 คน
การเลือกกลุม ตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ นิสิตที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการบริหารธุรกิจ
ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4
การกําหนดขนาดตัวอยาง
พิจารณาจากวิธีการวิเคราะหขอมูลที่ใชการวิเคราะห
สมการถดถอยพหุคูณ ตองมีขนาดกลุมตัวอยางเปนสัดสวนกับจํานวนตัวแปรอิสระ ในอัตรา
อยางนอย 15 – 20 ตอหนึ่งตัวแปรอิสระ (Hair et al. 1998: 164-166) สําหรับการวิจัยครั้งนี้
มีจํานวนตัวแปรอิสระที่ใชในการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ จํานวน 12 ตัว ดังนั้น ขนาดของ
กลุมตัวอยางจะเทากับ 240 คน ทั้งนี้ ผูวิจัยตองการเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมเผื่อสําหรับ
แบบสอบถามที่ไมสมบูรณอีกรอยละ 10 ดังนั้น ผูวิจัยจะเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง
รวมทั้งสิ้น 264 คน
การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจยั ใชวธิ ีการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชัน้ (stratified
random sampling) และจัดแบงขนาดตัวอยางแบบไมเปนสัดสวน (disproportional
allocation) การแบงชั้นและแบงขนาดตัวอยางเปนดังนี้
ผูวิจัยแบงนิสติ ระดับปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ ออกตามหองเรียน
ที่ทางโครงการฯ ไดจัดแบงไวเปน 8 หองเรียน โดยใชชนั้ ป สาขาวิชา เปนเกณฑในการแบง
ดังนี้ (ขอมูลตามทะเบียนนิสิตของโครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ ณ เดือน มีนาคม 2550)
หองที่ 1 (BA31A) นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี หอง A จํานวนนิสิต 63 คน
หองที่ 2 (BA31B) นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี หอง B จํานวนนิสิต 58 คน
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หองที่ 3 (BA32A) นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด หอง A จํานวนนิสิต 64 คน
หองที่ 4 (BA32B) นิสิตชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการตลาด หอง B จํานวนนิสิต 56 คน
หองที่ 5 (BA41A) นิสิตชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี หอง A จํานวนนิสิต 59 คน
หองที่ 6 (BA41B) นิสิตชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี หอง B จํานวนนิสิต 57 คน
หองที่ 7 (BA42A) นิสิตชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการตลาด หอง A จํานวนนิสิต 56 คน
หองที่ 8 (BA42B) นิสิตชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการตลาด หอง B จํานวนนิสิต 58 คน
ผูวิจัยกําหนดใหขนาดตัวอยางทุกชั้นเทากัน คือหองละ 40 คน สําหรับการเก็บ
แบบสอบถามชุดที่ 1 รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 320 ชุด แตไดรับกลับคืนมาทั้งสิ้น 298 ชุด
หลังจากนั้น 4 สัปดาหจึงทําการเก็บแบบสอบถามชุดที่ 2 ไปยังกลุมตัวอยางทีต่ อบ
แบบสอบถามชุดที่ 1 ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น 281 ชุด แลวจึงทําการคัดเลือก
แบบสอบถามที่สมบูรณที่สดุ จํานวน 264 ชุด

การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด ซึ่งผูวิจัยสราง
ขึ้นเอง โดยการเทียบเคียงกับเครื่องมือที่ใชในการศึกษาที่ใชทฤษฎีและวิธีการสรางเครื่องมือ
ของไอเซน (Ajzen, 2006) โดยนํามาปรับใหเขากับพฤติกรรมทีศ่ ึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยทําการ
สํารวจขอมูลเบื้องตนจากนิสิตปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบที่ศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 32 คน เพื่อเปนแนวทางในการสรางขอคําถามของมาตรวัดตัวแปร
ตาง ๆ ซึ่งมีขั้นตอนการสรางดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สํารวจความเชื่อเดนชัด (Salient Beliefs) กลุมอางอิงเดนชัด (Salient
References) ปจจัยควบคุมเดนชัด (Salient Control Factors) คําคุณศัพทคูทเี่ กีย่ วของกับ
พฤติกรรมการออม และความหมายของการออมและการกระทําที่จัดวาเปนการออม ทั้งนี้
พฤติกรรมการออมในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวยการกระทํา 3 พฤติกรรม ดังตอไปนี้ 1) การ
จัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค 2) การใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคแตละวันตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน 3) การจด
บันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน ผูวิจัยทําการสํารวจขอมูลเบื้องตน โดยการนํา
แบบสอบถามปลายเปดไปสํารวจความเชื่อเดนชัดจากนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการ
บริหารธุรกิจ ภาคสมทบ จํานวน 32 คน (ทั้งนี้ แบบสํารวจความหมายของการออมและการ
กระทําเพื่อการออมสามารถรวบรวมได 31 คน) จากนั้นวิเคราะหเนือ้ หาของความเชื่อตาง ๆ
ที่แตกตางกันเปนรายบุคคล แลวจึงจัดกลุมความเชื่อที่เหมือนกันเขาดวยกัน และแจกแจง
ความถี่ของกลุมความเชื่อ โดยไดความเชื่อและความถี่ เปนดังนี้
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1.1 ความเชือ่ เดนชัด เปนการประเมินความคิดเห็นหรือความรูสึกของนิสิตถึงผลที่
เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมการออม โดยการใหกลุมตอบคําถาม ดังนี้
1. ทานคิดวา การที่ทานจะจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค จะกอใหเกิดผลอยางไรบาง โปรดระบุผลที่พึงประสงคและ
หรือผลที่ไมพึงประสงค
2. ทานคิดวา การที่ทานจะใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคแตละวันตามความจํา
เปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตนจะกอใหเกิดผลอยางไรบาง โปรด
ระบุผลที่พึงประสงคและหรือผลที่ไมพึงประสงค
3. ทานคิดวา การที่ทานจะจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน จะ
กอใหเกิดผลอยางไรบาง โปรดระบุผลที่พงึ ประสงคและหรือผลที่ไมพึง
ประสงค
จากการแจกแจงความถี่ความเชื่อของนิสิตไดขอความเกี่ยวกับความเชื่อเดนชัด
สําหรับพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมดังนี้
ความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับผลของการจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภค
ผลที่พึงประสงค
f
ผลที่ไมพึงประสงค
f
มีเงินเก็บไวใชในอนาคต
23 มีเงินไมพอใช
17
มีเงินไวใชยามจําเปน/ฉุกเฉิน
12 ไมสามารถจับจายไดตามใจ
5
ควบคุมการใชจายได
8 ตองประหยัดไมฟุมเฟอย
2
มีความรอบคอบในการใชเงิน
3 ใชรายไดไมเต็มที่
1
มีเงินใชจายเพียงพอในแตละเดือน
2 ใชจายโดยไมจําเปน
1
รูสึกมั่นคงทางการเงิน
2 ไมมีการลงทุนในงาน
1
สามารถรวบรวมเงินไปลงทุนได
2
มีการจัดสรรเงินที่ดี
2
ออมเงินไดและทราบเงินออม
2
รูจักคุณคาของเงินออมมากขึ้น
1
ซื้อสิ่งของที่ตองการได
1
ทําใหมีความรับผิดชอบ
1
ใชจายเพื่อการบริโภคไดเต็มที่
1
รูรายรับรายจาย
1
ไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น
89

รวม 68
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ความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับผลของการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
ผลที่พึงประสงค
f
ผลที่ไมพึงประสงค
f
มีเงินเหลือเก็บ
20 ไมไดใชเงินตามที่ตองการ
7
ใชจายเงินอยางคุมคา
9 ไมมีเงินเก็บ
7
ไมมีปญหาหนี้สิน
6 เปนหนี้สิน
1
มีความสะดวก สบาย
2 เดือดรอนกรณีฉุกเฉิน
1
เปนที่ยอมรับ
2 เกิดความนอยเนื้อต่ําใจ
1
ทราบรายรับรายจาย
2
ไมทําใหพอแมเดือดรอน
1
ดี
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น
89
ความเชื่อเดนชัดเกี่ยวกับผลของการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน
ผลที่พึงประสงค
f
ผลที่ไมพึงประสงค
f
รูรายรับรายจายของตนเอง
21 เสียเวลา
5
ควบคุมการใชจายได
10 ไมสามารถใชเงินไดตามตองการ
2
มีเงินเก็บ
8 ทําใหรูวาใชจา ยฟุมเฟอยมีรายจาย
2
บริหารและวางแผนการเงินได
8 มาก
2
เกิดการประหยัด
2 เพิ่มภาระแกตนเอง
สรางนิสัยที่ดี
1 ไมจําเปน
1
1
คุนเคยกับการจดบันทึก
1 ไมมีประโยชน
1
รูจักประมาณตน
1 ไมมีเงินใชเวลาฉุกเฉิน
มีอนาคตที่ดี
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น
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1.2
กลุม อางอิงเดนชัด
เปนการประเมินการรับรูของนิสิตถึงกลุมบุคคลที่มี
ความสําคัญตอเขาวา มีคนหรือกลุมคนใดบางที่สนับสนุนหรือคัดคาน โดยขอคําถามเปนดังนี้
1. เมื่อทานนึกถึงการจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ทานจะนึกถึงบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดซึ่งมีความสําคัญตอ
ทานบาง โปรดระบุบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สนับสนุนและบุคคลหรือกลุมบุคคล
ที่เปนอุปสรรค

รวม 49

รวม 52
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2. เมื่อทานนึกถึงการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคแตละวันตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน ทานจะนึกถึงบุคคลใดหรือกลุม บุคคลใด
ซึ่งมีความสําคัญตอทานบาง โปรดระบุบุคคลหรือกลุมบุคคลที่สนับสนุนและ
บุคคลหรือกลุม บุคคลที่เปนอุปสรรค
3. เมื่อทานนึกถึงการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน ทานจะนึก
ถึงบุคคลใดหรือกลุมบุคคลใดซึ่งมีความสําคัญตอทานบาง โปรดระบุบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่สนับสนุนและบุคคลหรือกลุมบุคคลที่คดั คาน
จากการแจกแจงความถี่ ไดกลุมอางอิงเดนชัดที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคการทํา
พฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม ดังนี้
กลุมอางอิงเดนชัดเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
บุคคลหรือกลุม บุคคลที่สนับสนุน
f บุคคลหรือกลุม บุคคลที่เปนอุปสรรค
f
พอแม
22 เพื่อน
13
ญาติพี่นอง
9 ผูขายสินคา
8
ครอบครัว
8 ผูใหสินเชื่อ
3
เพื่อน
5 ตัวเอง
2
สถาบันการเงิน
4 บริษัทประกันชีวติ
1
ตัวเอง
3 เจาหนี้
1
คูสมรส
3 คนรัก
1
คนรัก
3 หลาน
1
บุตร
3
กรมการจัดหางาน
1
บริษัทประกันชีวติ
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น
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รวม 69

61
กลุมอางอิงเดนชัดเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
บุคคลหรือกลุม บุคคลที่สนับสนุน
f บุคคลหรือกลุม บุคคลที่เปนอุปสรรค
พอแม
20 เพื่อน
ครอบครัว
10 ผูขายสินคา
ญาติพี่นอง
7 ผูใหสินเชื่อ
คนรัก
4 ตัวเอง
เพื่อน
3
ตัวเอง
2
บุตร
2
สถาบันการเงิน
2
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
1
หัวหนางาน
1
รัฐบาล
1
คูสมรส
1
บริษัทประกันชีวติ
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น
กลุมอางอิงเดนชัดเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน
บุคคลหรือกลุม บุคคลที่สนับสนุน
f บุคคลหรือกลุม บุคคลที่เปนอุปสรรค
พอแม
16 เพื่อน
ครอบครัว
15 สถาบันกาเรงิน
ตัวเอง
6 ผูขายสินคา
ญาติพี่นอง
4 ตัวเอง
เพื่อน
3 เจาหนี้
บุตร
2
คูสมรส
1
คนรัก
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น

f
14
5
2
1

รวม 60

77

f
12
3
3
1
1

77

1.3 ปจจัยควบคุมเดนชัด เปนการประเมินความคิดเห็นหรือการรับรูของนิสิตถึง
ความเปนไปไดในการทําการออมภายใตปจจัยตาง ๆ ที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคตอการ
กระทําพฤติกรรม โดยมีขอคําถามดังนี้

รวม 60

62
1. ปจจัยใดบางที่สงเสริมหรือขัดขวางทานในการจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออม
กอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค โปรดระบุปจจัยสงเสริม(สิ่งจูงใจให
กระทํา)และปจจัยขัดขวาง(อุปสรรคในการกระทํา)
2. ปจจัยใดบางที่สงเสริมหรือขัดขวางทานในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
แตละวันตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน โปรดระบุ
ปจจัยสงเสริม(สิ่งจูงใจใหกระทํา)และปจจัยขัดขวาง(อุปสรรคในการกระทํา)
3. ปจจัยใดบางที่สงเสริมหรือขัดขวางทานในการจดบันทึกรายรับและรายจาย
เปนประจําทุกวัน โปรดระบุปจจัยสงเสริม(สิ่งจูงใจใหกระทํา)และปจจัย
ขัดขวาง(อุปสรรคในการกระทํา)
จากการแจกแจงความถี่ไดปจจัยควบคุมเดนชัดที่เปนปจจัยสงเสริมและปจจัยขัดขวาง
การทําพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม ดังนี้
ปจจัยควบคุมเดนชัดเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
ปจจัยสงเสริม
f
ปจจัยขัดขวาง
f
ความตองการมีเงินเก็บ
13 คาใชจายเพื่อการครองชีพในปจจุบัน 13
ความตองการซื้อสิ่งของ
12 ความอยากไดสิ่งของ
8
ความตองการการครองชีพที่ดีใน
9 สิ่งยั่วยุ
3
อนาคต
การซื้อสิ่งของที่ไมจําเปนหรือมีราคา
2
สังคมแวดลอม
5 แพง
1
ความจําเปนในการดํารงชีพ
4 รายได
1
รายได
3 การใชจายโดยไมวางแผน
1
การรณรงคของรัฐบาล
2 สังคมแวดลอม
1
ผลประโยชนตอบแทน
2
รวมความถี่ทงั้ สิ้น
98

รวม 74

63
ปจจัยควบคุมเดนชัดเกี่ยวกับการใชจา ยเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
ปจจัยสงเสริม
f
ปจจัยขัดขวาง
ความตองการมีเงินเก็บ
5 ระดับราคาสินคาอุปโภคบริโภคใน
สภาพสังคมแวดลอม
5 ปจจุบัน
รายได
5 ความอยากไดสิ่งของ
คาใชจายเพื่อการครองชีพในปจจุบัน
5 สภาพสังคมแวดลอม
ความเปนอยูท ี่ดีในอนาคต
4 การบริโภคสินคาที่ไมจําเปน
สิ่งของที่อยากได
3 การมีหนี้สิน
การยั้งคิดกอนซื้อสินคา
2 กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
การวางแผนการใชจาย
1 การเลี้ยงดูบุคคลในครอบครัว
การโฆษณาใหออมเงิน
1 การไปหางสรรพสินคาเปนประจํา
การฝากเงินเปนประจํา
1 สิ่งยั่วยุ
การลดราคาสินคา
1 การโฆษณา
ผลประโยชนตอบแทนจากเงินเก็บ
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น

f
9
6
4
4
2
2
1
1
1
1

รวม 50

65

ปจจัยควบคุมเดนชัดเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน
ปจจัยสงเสริม
f
ปจจัยขัดขวาง
f
ความตองการรูรายรับรายจาย
16 เวลา
11
ความตองการมีเงินเก็บ
6 ความขี้เกียจ
6
ครอบครัว
4 ขาดความสามารถจดจํารายการใช
3
เวลา
2 จายไดทั้งหมด
อนาคตที่ดี
2 การทํางาน
2
นิสัยสวนตัว
2 จํานวนรายการใชจายในแตละวัน
2
เจาหนี้
1 กิจกรรมเพื่อความบันเทิง
2
ความไมคุนเคย
1
ความเหนื่อยหนาย
1
สิ่งแวดลอม
1
ความฟุมเฟอย
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น
63

รวม 48

64
1.4 คําคุณศัพทคู เพื่อใชในการสรางมาตรจําแนกความหมายของเจตคติตอการ
แสดงพฤติกรรมการออม โดยการใหกลุม ประเมินความคิดเห็นหรือความรูสึกที่มตี อการกระทํา
หรือการปฏิบัติตวั เพื่อการออม ดวยการแสดงถึงคําคุณศัพทในทางที่ดีที่มีตอการกระทําการ
ออม และคําคุณศัพทในทางที่ไมดีที่มีตอการกระทําการออม โดยมีขอคําถามดังนี้
1. สําหรับทาน การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค เปนสิ่งที่เปนอยางไร โปรดระบุคําคุณศัพทในทางดี(ที่ทานมี
ตอการกระทํา)และคําคุณศัพทในทางไมดี(ที่ทานมีตอการกระทํา)
2. สําหรับทาน การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคแตละวันตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน เปนสิ่งที่เปนอยางไร โปรดระบุ
คําคุณศัพทในทางดี(ที่ทานมีตอการกระทํา)และคําคุณศัพทในทางไมดี(ที่ทาน
มีตอ การกระทํา)
3. สําหรับทาน การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน เปนสิ่งที่เปน
อยางไร โปรดระบุคําคุณศัพทในทางดี(ที่ทานมีตอการกระทํา)และ
คําคุณศัพท(ทีท่ านมีตอการกระทํา)
จากการแจกแจงความถี่ ไดคําคุณศัพทคทู ี่เปนความคิดเห็นหรือความรูสึกที่มีตอการ
กระทําหรือการปฏิบัตติ วั เพือ่ การออม ดังนี้
คําคุณศัพทคูเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจายเพือ่ การ
อุปโภคบริโภค
คําคุณศัพทในทางดี
f
คําคุณศัพทในทางไมดี
f
เพื่ออนาคต
9 ตระหนี่
6
จําเปน
5 ลําบาก
5 รวม 44
ดี
4 เปนไปไมได
4
รูจักประหยัด
4 นาเสียดาย
2
อดออม
4 ไมมีประโยชน
1
รูคุณคาของเงิน
3
ควรทํา
3
มีประโยชน
3
สําคัญ
1
ควรสงเสริม
1
มีความมั่นคง
1
ขจัดปญหา
1
นายกยอง
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น
58

65
คําคุณศัพทคูเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน
คําคุณศัพทในทางดี
f
คําคุณศัพทในทางไมดี
f
พอเพียง
7 นาตําหนิ
6
ประหยัด
6 ฟุมเฟอย
6
เหมาะสม
6 กังวลใจ
2
ดี
6 เปนไปไมได
1
เพื่ออนาคต
2 ยอมรับไมได
1
ควรกระทํา
2
รูคุณคาของเงิน
2
อดออม
2
จําเปน
1
สําคัญ
1
มัธยัสถ
1
ควบคุมได
1
มีประโยชน
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น
54
คําคุณศัพทคูเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน
คําคุณศัพทในทางดี
f
คําคุณศัพทในทางไมดี
มีประโยชน
11 นาเบื่อ
ดี
7 ไมควรทํา
ควรทํา
6 ไมมีประโยชน
ฝกความมีวินยั
5 เสียเวลา
จําเปน
4 ไมจําเปน
รูคุณคาของเงิน
2 ยุงยาก
สะดวก
1 ขี้เกียจ
เหมาะสม
1
ควรสงเสริม
1
เพื่ออนาคต
1
รวมความถี่ทงั้ สิ้น

f
3
3
2
2
1
1
1
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รวม 41

รวม 39

66
1.5 ความหมายของการออม และการกระทําเพื่อการออม
เพื่อนํามาเปน
องคประกอบของพฤติกรรมการออม
จากการจัดหมวดหมูและแจกแจงความถี่ ไดขอความเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมดังนี้
ความหมายของการออมจําแนกตามลักษณะการกระทําของการออม
แบงเงินไดใหเปนสัดสวนสําหรับเปนเงินเก็บ
การมีเงินเก็บ
เงินเหลือจากการใชจาย
การเก็บสะสม
การประหยัด
การเก็บหอมรอมริบ
การลดคาใชจา ยที่ไมจําเปน การไมฟุมเฟอย
การวางแผนการใชเงินอยางคุมคา
ความหมายของการออมจําแนกตามวัตถุประสงคของการออม
เพื่อใชในยามฉุกเฉินหรือจําเปน
เพื่อใชในอนาคต
เพื่อซื้อสิ่งของที่ตองการ
เพื่อใชเมื่อไมมีรายได
เพื่อความมั่นคงในชีวติ
ความหมายของการออมจําแนกตามวัตถุประสงคของการออม
เพื่อผลประโยชนตอบแทนจากเงินออม เชน ดอกเบี้ย
เพื่อใชเปนคารักษาพยาบาล
ความหมายของการออมจําแนกตามรูปแบบการเก็บเงินออม
บัญชีเงินฝากธนาคาร
อสังหาริมทรัพย
ลักษณะการกระทําการออม
การนําเงินเขาบัญชีธนาคาร
การใชเงินแบบมีสติ รูคุณคา ใชเงินเทาทีจ่ ําเปน
การแบงเงินจากรายได
ลดคาใชจาย
การเก็บเงินสด
การทําบัญชีรายรับรายจาย
ประมาณการคาใชจาย วางแผนการใชจาย
การตั้งเปาหมายจํานวนเงินที่ตองการจะเก็บ

ความถี่
10
8
7
5
3
3
2
2
ความถี่
16
14
3
2
1
ความถี่
1
1
ความถี่
2
1
ความถี่
14
10
8
7
7
6
3
3
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ลักษณะการกระทําการออม
การประกันชีวติ
ลงทุนกับกองทุน
ใชเงินใหสอดคลองกับรายได
หารายไดเสริม
การซื้ออสังหาริมทรัพย
การซื้อทรัพยสินที่มีมูลคาเปลี่ยนเปนเงินสดได
การปลูกฝงเด็กใหรูจักเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งที่อยากได
การกําหนดจํานวนเงินที่จะใชในแตละวัน
การวางแผนการใชจายที่ฟุมเฟอย
ไมสรางหนี้สิน
ดําเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
ฝากเงินไวที่พอ แม
เลนแชร
ไมเดินเที่ยวบอย
ใชสิ่งของใหคมุ คา
ควบคุมตัวเองเรื่องรายไดและรายจาย

ความถี่
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาคัดเลือกขอความเชื่อที่จะนําไปสรางขอคําถามในแบบวัดโดย
พิจารณาขอความเชื่อเหลานั้น จัดเปนกลุมตัวอยางความเชื่อเดนชัด แลวเลือกขอความเชื่อ
เดนชัดที่มีความถี่สูง โดยใชเกณฑรอยละ 75 ของความถี่ที่ไดทั้งหมด (วรรณชนก จันทชุม.
2547 อางถึง Ajzen & Fishbein. 1980) โดยแสดงเปนเสนประใตขอความเชื่อที่มคี วามถี่สูง
สะสมไมนอยกวารอยละ 75 ของความถีท่ ี่ไดทั้งหมดของขอความเชือ่
สําหรับคําคุณศัพทคู เพื่อใหไดคําที่แสดงความรูสึกตอการกระทําการออมที่เดนชัด
ยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นตอคําคุณศัพทคตู าง ๆ สําหรับ
พฤติกรรมการออมทั้ง 3 พฤติกรรมที่นสิ ติ ไดใหมาแลวในการสํารวจเบื้องตน อีกครั้งหนึ่ง
โดยนําไปสอบถามกับ นิสติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชา
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 29 คน พบผลดังนี้
1. การจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
คําคุณศัพทคทู ี่มีคาความเชือ่ มั่นสูง ไดแก จําเปน – ไมจําเปน, อดออม – สุรุยสุราย, นายก
ยอง – ไมนายกยอง, คุมคา – ไมคุมคา, รูคุณคาเงิน – ไมรูคุณคาเงิน, ควรสงเสริม – ไมควร
สงเสริม, ประหยัด – ฟุมเฟอย มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .800
2. การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคแตละวันตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตน คําคุณศัพทคูที่มีคาความเชื่อมั่นสูง ไดแก พอเพียง – เกินฐานะ, นายกยอง
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– ไมนายกยอง, เหมาะสม – ไมเหมาะสม, ดี – เลว, ควบคุมได – ควบคุมไมได, เปนไปได –
เปนไปไมได, ยอมรับได – ยอมรับไมได มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .904
3. การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน คําคุณศัพทที่มคี าความเชื่อมัน่
สูงไดแก มีประโยชน – ไมมีประโยชน, ควรทํา – ไมควรทํา, จําเปน – ไมจําเปน, ควรสงเสริม
– ไมควรสงเสริม, เพื่ออนาคต – ไมใชเพื่ออนาคต, คุมคาเวลา – เสียเวลา, สําคัญ – ไมสําคัญ
มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .872
ขั้นตอนที่ 3 สรางเครื่องมือในการวิจัย โดยนําความเชือ่ เดนชัดที่มีความถี่สูง (Modal
Salient Beliefs) ที่ไดมาจากการคัดเลือกในขั้นตอนที่ 1 – 2 มาสรางมาตรวัดตัวแปรตาง ๆ
ทั้งทางตรงและทางออม และตัวแปรพฤติกรรมการออม ในรูปของการกระทํา เปาหมาย
บริบทและระยะเวลา
แบบสอบถามทั้งหมด จะมีทั้งสิ้น 2 ชุด แบงเปน
ชุดที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ตัวแปรลักษณะทาง
เศรษฐกิจสวนบุคคล และขอมูลลักษณะทางชีวสังคม แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะทางชีวสังคม และตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจ ซึ่งเปนขอมูล
สวนบุคคล ไดแก ชื่อ ชื่อสกุล เพศ อายุ เงินไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามในปจจุบัน
แหลงที่มาของเงินไดของผูตอบแบบสอบถาม และรายไดรวมของบิดามารดาผูตอบ
แบบสอบถาม คําถามเปนแบบใหเลือกตอบหรือเติมคํา
ตอนที่ 2 เปนแบบแบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
จํานวน 9 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสอบถามเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) เปนการ
ประเมินความรูสึกของนิสิตที่มีตอการทําพฤติกรรมการออม โดยใชคําคุณศัพทคู วัดโดยใช
มาตรจําแนกความหมายของออสกูด มาตรวัดมี 7 ระดับ เกณฑการใหคะแนนแตละขอให
คะแนน +3 ถึง -3 จากคําคุณศัพททางบวกถึงคําคุณศัพททางลบ แตละระดับมีคา เทากับ 1
คะแนน ดังนี้
1.1 การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
จํานวน 7 ขอ ตัวอยางเชน
สําหรับฉัน การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนสิ่งที่......
มาก
ปานกลาง
นอย
ไมใชทั้ง
นอย
ปานกลาง
มาก
2 อยาง
จําเปน
อดออม

ไมจําเปน
สุรุยสุราย
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1.2 การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน จํานวน 6 ขอ ตัวอยางเชน
สําหรับฉัน การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ เปนสิ่งที่......
มาก
ปานกลาง
นอย
ไมใชทั้ง
นอย
ปานกลาง
มาก
2 อยาง
นายกยอง

ไมนายกยอง

เหมาะสม

ไมเหมาะสม

1.3 การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน จํานวน 6 ขอ ตัวอยางเชน
. สําหรับฉัน การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา เปนสิ่งที่......
มาก
ปานกลาง
นอย
ไมใชทั้ง
นอย
2 อยาง
มีประโยชน

ปานกลาง

มาก
ไมมีประโยชน

ควรทํา

ไมควรทํา

ชุดที่ 2 แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรมการออม เปนแบบ
ประเมินความคิดเห็นหรือความรูสึกเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรมการออม โดยใชมาตร
ประเมินคา 7 ระดับ ตั้งแต “เปนไปได” ถึง “เปนไปไมได” เกณฑการใหคะแนนแตละขอให
คะแนน +3 ถึง -3 จากเปนไปไดถึงเปนไปไมได แตละชวงมีคาเทากับ 1 คะแนน ดังนี้
2.1 การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
จํานวน 6 ขอ ตัวอยางเชน
การที่ฉันจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค ทําใหฉัน มีเงินเหลือเก็บ
เปนไปได

เปนไปไมได
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก

2.2 การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน จํานวน 4 ขอ ตัวอยางเชน
การที่ฉันใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน ทําใหฉัน ไมสามารถจับจาย
ใชสอยไดตามใจ
เปนไปได

เปนไปไมได
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก
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2.3 การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน จํานวน 5 ขอ ตัวอยางเชน
การที่ฉันจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา ทําใหฉัน ควบคุมการใชจายได
เปนไปได

เปนไปไมได
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก

ชุดที่ 3 แบบสอบถามการประเมินผลของการทําพฤติกรรมการออม เปนการประเมิน
ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรมการออม โดยใชมาตรวัดประเมินคา 7 ระดับ ตั้งแต
“ดี” ถึง “ไมดี” จํานวน 11 ขอ เกณฑการใหคะแนนแตละขอใหคะแนน +3 ถึง -3 จากดีถึงไมดี
แตละชวงมีคาเทากับ 1 คะแนน ตัวอยางเชน
การมีเงินเหลือเก็บ เปนสิ่งที่.......
ไมดี

ดี
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก

การไมสามารถจับจายไดตามใจ เปนสิ่งที่.........
ดี

ไมดี
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก

ชุดที่ 4 แบบสอบถามการคลอยตามบุคคลกลุมอางอิง วัดทางตรง เปนแบบวัดความ
เชื่อเกี่ยวกับบุคคลทีเ่ กี่ยวของกับผูตอบแบบสอบถามซึง่ มีผลตอการทําพฤติกรรมการออมใน
ลักษณะตาง ๆ จํานวน 6 ขอ แบงเปนขอคําถามเกี่ยวกับความเห็นของบุคคลที่มีความสําคัญ
ตอการทําพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ขอ โดยใชมาตรวัดประเมิน
คา 7 ระดับ ตัง้ แต “ควรทํา” ถึง “ไมควรทํา” และขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัตติ นในการทํา
พฤติกรรมการออมของบุคคลที่มีความสําคัญ จํานวน 3 ขอ โดยใชมาตรวัดประเมินคา 7
ระดับ ตั้งแต “เปนจริง” ถึง “ไมเปนจริง” เกณฑการใหคะแนนแตละขอใหคะแนน +3 ถึง -3
จากควรทําถึงไมควรทํา (ขอ 1, 3, 5) และจากเปนจริงถึงไมเปนจริง (ขอ 2, 4, 6) แตละชวงมี
คาเทากับ 1 คะแนน ตัวอยางเชน
คนที่มีความสําคัญตอฉัน สวนมากคิดวา ฉันควร จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ควรทํา
ไมควรทํา
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก

คนที่มีความสําคัญตอฉัน สวนมาก จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
เปนจริง
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก

ไมเปนจริง
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ชุดที่ 5 แบบสอบถามความเชื่อของบุคคลที่มีความสําคัญตอการทําพฤติกรรมการ
ออม เปนแบบวัดประเมินความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกีย่ วกับความเชือ่ ของบุคคลที่
มีความสําคัญตอการทําพฤติกรรมการออม โดยใชมาตรวัดประเมินคา 7 ระดับ ตั้งแต “ควร
ทํา” ถึง “ไมควรทํา” เกณฑการใหคะแนนแตละขอใหคะแนน +3 ถึง -3 จากควรทําถึงไมควร
ทํา แตละชวงมีคาเทากับ 1 คะแนน ดังนี้
5.1 การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
จํานวน 5 ขอ ตัวอยางเชน
พอแมของฉัน คิดวา การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนสิ่งที่......
ควรทํา
ไมควรทํา
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก

5.2 การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน จํานวน 5 ขอ ตัวอยางเชน
พอแมของฉัน คิดวา การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะ เปนสิ่งที่......
ควรทํา
ไมควรทํา
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก

5.3 การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน จํานวน 3 ขอ ตัวอยางเชน
พอแมของฉัน คิดวา การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา เปนสิ่งที่......
ควรทํา
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ไมควรทํา
ปานกลาง

มาก

ชุดที่ 6 แบบสอบถามแรงจูงใจในการคลอยตามบุคคลที่มีความสําคัญ เปนการ
ประเมินตนเองของผูตอบแบบสอบถามวา ตองการทําตามสิ่งที่บุคคลที่มีความสําคัญมากนอย
เพียงใด โดยใชมาตรวัดประเมินคา 7 ระดับ ตั้งแต “ตองการ” ถึง “ไมตองการ” เกณฑการให
คะแนนแตละขอใหคะแนน +3 ถึง -3 จากตองการถึงไมตองการ แตละชวงมีคาเทากับ 1
คะแนน ตัวอยางเชน
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1. โดยทั่วไปแลว ฉันตองการทําตามที่ พอแมของฉัน ประสงคใหทําเพียงใด
ตองการ
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ไมตองการ
ปานกลาง

มาก

2. โดยทั่วไปแลว ฉันตองการทําตามที่ ญาติพี่นองของฉัน ประสงคใหทําเพียงใด
ตองการ
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ไมตองการ
ปานกลาง

มาก

ชุดที่ 7 แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการควบคุมการทําพฤติกรรมการออม
วัดทางตรง เปนการประเมินการรับรูความสามารถของตนในการทําพฤติกรรม ในชวง 4
สัปดาหขางหนานับจากวันที่ตอบแบบสอบถาม โดยใหผูตอบแบบสอบถามประเมินความยาก
งายในการทําพฤติกรรมการออม โดยประเมินจากความเชื่อของผูตอบแบบสอบถามวา
สามารถควบคุมตนเองในการทําพฤติกรรมการออมหรือคิดวา การทําพฤติกรรมการออม
ขึ้นอยูกับตัวเองหรือไม โดยใชมาตรวัดประเมินคา 7 ระดับ จํานวน 12 ขอ เกณฑการให
คะแนนแตละขอใหคะแนน +3 ถึง -3 จากเปนไปไดถึงเปนไปไมได (ขอ 1, 5, 9) จากเปนจริง
ถึงไมเปนจริง (ขอ 2, 6, 10) จากควบคุมไดถึงควบคุมไมได (ขอ 3, 7, 11) และจากเห็นดวย
ถึงไมเห็นดวย (ขอ 4, 8, 12) แตละชวงมีคาเทากับ 1 คะแนน ตัวอยางเชน
สําหรับฉัน การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค เปนสิ่งที่.....
เปนไปได
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

เปนไปไมได

มาก

หากฉันตองการ.... ฉันสามารถจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคไดโดยงาย
ไมเปนจริง
เปนจริง
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก

ชุดที่ 8 แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม เปนการวัดความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและอิทธิพลของปจจัยควบคุมที่มี
ตอการทําพฤติกรรมการออม ในชวง 4 สัปดาหขางหนานับจากวันตอบแบบสอบถาม โดยใช
มาตรวัดประเมินคา 7 ระดับ จํานวน 12 ขอ แตละขอจะประกอบดวย ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัย
ควบคุมและอิทธิพลของปจจัยควบคุมที่มีตอพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมตามที่ไดมาจาก
การสํารวจเบือ้ งตน
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ตัวอยางแบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม เชน
ก) ความเปนไปไดที่ฉันจะมี ความตองการมีเงินเก็บ
เปนไปได
มาก

ปานกลาง

นอย

เปนไปไมได
ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

มาก

เกณฑการใหคะแนนแตละขอใหคะแนน +3 ถึง -3 จากเปนไปไดถึงเปนไปไมได แต
ละชวงมีคาเทากับ 1 คะแนน
ตัวอยางแบบสอบถามอิทธิพลของปจจัยควบคุมที่มีตอพฤติกรรมการออม เชน
ข) ความตองการมีเงินเก็บ สงเสริม หรือ ขัดขวาง การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
สงเสริม
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง 2 อยาง

นอย

ปานกลาง

ขัดขวาง

มาก

เกณฑการใหคะแนนแตละขอใหคะแนน +3 ถึง -3 จากสงเสริมถึงขัดขวาง แตละชวง
มีคาเทากับ 1 คะแนน
ชุดที่ 9 แบบสอบถามความตั้งใจที่จะออม เปนการใหผูตอบแบบสอบถามแสดงถึง
ความตั้งใจของตัวเองที่จะทําพฤติกรรมการออมในชวง 4 สัปดาหขางหนานับจากวันทีต่ อบ
แบบสอบถาม ซึ่งสอดคลองกับแบบวัดพฤติกรรมการออม พฤติกรรมการออมในแบบวัดนี้จะ
ประกอบดวยพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมและพฤติกรรมยอยของแตละพฤติกรรม โดยที่
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค มี 6 พฤติกรรม
ยอย การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค มี 4 พฤติกรรมยอย และการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจําทุกวัน มี 1 พฤติกรรมยอย การวัดความตั้งใจใชมาตรวัดประเมินคา 7
ระดับ ตั้งแต “ตั้งใจ” ถึง “ไมตั้งใจ” เกณฑการใหคะแนนแตละขอใหคะแนน +3 ถึง -3 จาก
ตั้งใจถึงไมตั้งใจ แตละชวงมีคาเทากับ 1 คะแนน ตัวอยางเชน
ฉันตั้งใจจะ จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตั้งใจ
มาก

ปานกลาง

นอย

ไมใชทั้ง
2 อยาง

นอย

ปานกลาง

ไมตั้งใจ
มาก

ชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม เปนแบบสอบถามถึงการทําพฤติกรรมการ
ออม 3 พฤติกรรมในชวง 4 สัปดาหหลังจากตอบแบบสอบถามชุดที่ 1 แบงออกเปน 3 สวน
ตามประเภทของพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม ประกอบดวย
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สวนที่ 1 การจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจาย มีจํานวน 7 ขอ โดยใช
มาตรวัดประเมินคา 3 ระดับ จาก “บอยครั้ง” ถึง “ไมเคยเลย” เกณฑการใหคะแนนแตละขอให
คะแนน 2 ถึง 0 จากบอยครั้งถึงไมเคยเลย แตละชวงมีคาเทากับ 1 คะแนน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ขอความ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
แบงรายไดที่ไดรับใหเปนสัดสวนสําหรับเปนเงินเก็บ
นํารายไดที่ไดรับเขาบัญชีธนาคารเพื่อออมในระยะยาว
ตั้งเปาหมายจํานวนเงินที่ตองการจะเก็บ
กําหนดจํานวนเงินที่จะใชในแตละวัน
เก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของจําเปนที่ตองการ
เก็บเงินสะสมไวสําหรับคาใชจายที่จําเปนในอนาคต

บอยครั้ง

นอยครั้ง

ไมเคยเลย

สวนที่ 2 การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคแตละวันตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน มีจํานวน 5 ขอ โดยใชมาตรวัดประเมินคา 6 ระดับ จาก “ทุกครั้ง” ถึง
“ไมเคยเลย” เกณฑการใหคะแนนแตละขอใหคะแนน 5 ถึง 0 จากทุกครั้งถึงไมเคยเลย แตละ
ชวงมีคาเทากับ 1 คะแนน
ขอความ

ทุกครั้ง

บอยครั้ง

คอนขาง
บอย

คอนขาง
นอย

นอยครั้ง

ไมเคย
เลย

1. ใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของ
ตน
2. ใชจายอยางประหยัด รูคุณคาของเงิน
3. ใชจายเทาที่พอจะจายไดดวยเงินไดของ
ตนเอง
4. ใชจายโดยนึกถึงความพอเพียงในการ
ดําเนินชีวิตประจําวัน
5. ใชจายไมเกินกวาที่ตนเองวางแผนไว

สวนที่ 3 การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน มีจํานวน 2 ขอ โดยใช
มาตรวัดประเมินคา 3 ระดับจาก “บอยครั้ง” ถึง “ไมเคยเลย” เกณฑการใหคะแนนแตละขอให
คะแนน 2 ถึง 0 จากบอยครั้งถึงไมเคยเลย แตละชวงมีคาเทากับ 1 คะแนน
ขอความ
B30______
B31______

1. จดบันทึกรายรับและรายจาย
2. จัดหมวดหมูและสรุปรายรับและรายจาย

บอยครั้ง

นอยครั้ง

ไมเคยเลย
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การหาคุณภาพเครื่องมือ
1.
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที่
ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา ไปใหผูเชีย่ วชาญจํานวน 3 ทานเปน
ผูตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมของเนื้อหา จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2.
หาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือวัดในชุดที่ 1 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ตัวแปรลักษณะทางเศรษฐกิจสวนบุคคล และ
ตัวแปรลักษณะทางชีวสังคม และชุดที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม โดยนํา
เครื่องมือที่ไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและไดปรับปรุงแกไขแลวไปสอบถามกับ
กลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยาง ไดแก นิสิต ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจลักษณะภาษา และขอความของเครื่องมือ หากมีสิ่งที่ตองปรับปรุงก็ทํา
การแกไขและนําไปทดลองใช (Try out) กับกลุมที่มคี ุณลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่
ศึกษา ไดแก นักศึกษา ชั้นปที่ 4 หลักสูตรตอเนื่องปริญญาตรี 2 ป คณะบริหารธุรกิจ สาขา
การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยพระนคร จํานวน 30
คน แลวจึงนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาความสอดคลองภายในดวยวิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficiency) สําหรับเครื่องมือวัดตัวแปรตามพฤติกรรม
ทฤษฎีตามแผนวัดทางออมทุกชุด ไดแก แบบวัดเจตคติตอการทําพฤติกรรม แบบวัดการ
คลอยตามกลุม อางอิงและแบบวัดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ไดผลดัง
ตาราง 1
ตาราง 1 จํานวนขอ การใหคะแนน และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของเครื่องมือวัด
ตัวแปร
จํานวนขอ การใหคะแนน คาสัมประสิทธิ์แอลฟา
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการ
19
+3ถึง-3
.889
ออม (วัดทางตรง)
การคลอยตามกลุมอางอิงในการ
6
+3ถึง-3
.842
ทําพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง)
การรับรูความสามารถในการ
12
+3ถึง-3
.928
ควบคุมพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง)
ความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรม
14
+3ถึง-3
.944
การออม
พฤติกรรมการออม
14
5ถึง0,2ถึง0
.815
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สําหรับเครื่องมือวัดตัวแปรทางออมทุกชุด ไดแก มาตรวัดเจตคติตอการทําพฤติกรรม
การคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม หาความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือดวยการตรวจสอบความคงเสนคงวาของเครื่องมือดวยวิธีการตรวจสอบซ้ํา
(Test-retest reliability) เนื่องจากไอเซนเสนอแนะวา เครื่องมือวัดทางออมเปนการวัดความ
เชื่อเดนชัด
ซึ่งเปนความเชื่อจํานวนหนึ่งของบุคคลที่สงผลเดนชัดตอที่หมายในขณะนัน้
เทานั้น
ดังนั้น
เครื่องมือวัดทางออมจึงจําเปนตองมีความคงเสนคงวาของเครื่องมือ
(Temporal Stability) แตไมจําเปนตองตรวจสอบความสอดคลองภายใน เพราะเจตคติของ
บุคคลแตละคนตอพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งสามารถแตกตางกันได ขึ้นอยูกับความเชื่อวา
พฤติกรรมนั้น ๆ จะใหผลดีหรือผลเสียตอตนเอง โดยที่ความเชื่อของแตละบุคคลแตกตางกัน
ได (Ajzen. 2006 : 7) ผูวจิ ัยทําการเก็บขอมูลในกลุมเดิมเปนครั้งที่ 2 ใหมีระยะเวลาหางจาก
การเก็บขอมูลครั้งแรกประมาณ 2 สัปดาห แลวจึงนํามาหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดย
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย ไดผลดังตาราง 2
ตาราง 2 การตรวจสอบความคงเสนคงวาของเครื่องมือดวยวิธีการตรวจสอบซ้าํ โดยหาคา
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธ (Pearson’s correlation)
ตัวแปร
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
- ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทํา
- การประเมินผลของการกระทํา
การคลอยตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมการ
ออม (วัดทางออม)
- ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง
- แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม อางอิง
การรับรูความสามารถในการทําพฤติกรรมการออม
(วัดทางออม)
- ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม
- การรับรูอิทธิพลของปจจัยควบคุม

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
.642
.790

.755
.437

.798
.789

3.
หาอํานาจจําแนกรายขอของเครื่องมือวัดชุดที่ 1 และชุดที่ 2 โดยใชคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของทุกขอ เพือ่ ตรวจสอบความสอดคลอง
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ของแตละขอกับขออื่น ๆ ในเครื่องมือวัดแตละชุด (ภาคผนวก ข คาอํานาจจําแนกรายขอ)
พบวา
เครื่องมือวัดชุดที่ 1 ตอนที่ 2 (เฉพาะมาตรวัดตัวแปรวัดทางตรง เจตนาในการทํา
พฤติกรรม)
ชุดที่ 1 แบบสอบถามเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง แตละขอมีคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .165 ถึง .743 และมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .889
ชุดที่ 4 แบบสอบถามการคลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัด
ทางตรง แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .507 ถึง
.704 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .842
ชุดที่ 7 แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัด
ทางตรง แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .611 ถึง
.791 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .928
ชุดที่ 9 แบบสอบถามเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม แตละขอมีคาความสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .553 ถึง .814 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
เทากับ .944
เครื่องมือวัดชุดที่ 2
แบบสอบถามพฤติกรรมการออม แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ
กับคะแนนรวม อยูระหวาง .239 ถึง .632 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .815
สวนมาตรวัดที่มีพื้นฐานมาจากความเชื่อไดแก มาตรวัดเจตคติตอพฤติกรรมการออม
การคลอยตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมการออม
และการรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการออม ทางออมทั้งหมด
ไมมีการวิเคราะหคาความสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม เหมือนสวนอื่นๆ เนื่องจากคําตอบที่กลุมตัวอยางตอบมาในขัน้
ตอบแบบสอบถามปลายเปดเปนความเชือ่ เดนชัดของแตละบุคคล ซึ่งเมื่อนําความเชื่อเดนชัด
เหลานี้ไปหาความถี่ และคัดเฉพาะความเชื่อที่มีความถีส่ ูงของกลุมตัวอยาง และเปนความเชื่อ
ที่เปนตัวกําหนดเจตคติตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน เสนอใหนําไปสรางแบบวัดเจตคติได
เลยโดยไมตองวิเคราะหคาอํานาจจําแนกรายขอ เพราะการนําความเชื่อไปวิเคราะหคาอํานาจ
จําแนก อาจทําใหความเชื่อที่เหลืออยูเปนความเชื่อที่คนมีเจตนาจะกระทํา และคนที่ไมมี
เจตนาจะกระทําพฤติกรรมที่ศึกษาเชื่อไมแตกตางกัน
สวนความเชื่อที่แตกตางกันอาจถูก
ตัดทิ้งหมดแลว ดังนั้น ความรูและประโยชนที่จะไดทราบถึงความเชือ่ ที่คน 2 กลุม เชื่อตางกัน
ก็จะขาดไป (ธีระพร อุวรรณโณ. 2528 : 155 อางถึงใน อารีวรรณ รุงทวีวณิช. 2541 : 63)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยนําหนังสือจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ถึงคณบดีคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขออนุญาตและขอความ
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามชุดที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทาง
ชีวสังคม ปจจัยทางเศรษฐกิจและปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและแบบสอบถามเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม (ชวงสัปดาห
สุดทายของเดือนมีนาคม 2550 ซึ่งเปนสัปดาหแรกของการเปดภาคเรียนฤดูรอน) ดวยการสง
แบบสอบถามและเก็บรวบรวมดวยตนเอง จํานวน 320 ชุด (หองเรียนละ 40 ชุด) ไดรับ
กลับคืน จํานวน 298 ชุด และหลังจากนั้น อีก 4 สัปดาห (ชวงสัปดาหแรกของเดือน
พฤษภาคม 2550) ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบสอบถามชุดที่ 2
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ดวยการสงแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตนเองเชนเดียวกัน จํานวน 298 ชุด ไดรับกลับคืนจํานวน 281 ชุด
3. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ และไดแบบสอบถามที่มคี วาม
สมบูรณของขอมูลมากที่สุดทั้งชุดที่หนึ่งและชุดที่สอง จํานวน 264 ชุด แลวจึงนําไปวิเคราะห
ขอมูล

การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows เวอรชั่น 13.0 โดยใชสถิตใิ น
การวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลลักษณะทางชีวสังคม โดยใชความถี่ รอยละ ยกเวน อายุ ใช
คาเฉลี่ย คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรตาง ๆ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและตัว
แปรปจจัยทางเศรษฐกิจ โดยใช คาเฉลีย่ คาสูงสุด คาต่ําสุด สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและ
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางออม การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทํา
พฤติกรรมการออมวัดทางตรงและการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการ
ออมวัดทางออม การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและการ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางออม
โดยใชการวิเคราะห
ความสัมพันธดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน (Spearman’s correlation
coefficient)
4. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมจากตัวแปร ในทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม(วัดทางตรง) การคลอยตาม
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กลุมอางอิงเกี่ยวกับการออม(วัดทางตรง) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การออม(วัดทางตรง) โดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
5. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออม จากตัวแปรในทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน ไดแก เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม และการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) รวมกับตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก เงินไดในปจจุบัน
และรายไดของบิดามารดาหรือผูปกครอง
การวิเคราะหใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)

80

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมของนิสิตระดับปริญญาตรี
โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวตั ถุประสงคคอื 1) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและทางออม การคลอยตาม
กลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและทางออม และการรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและทางออม 2) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ทาํ นายเจตนา
ในการทําพฤติกรรมการออมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ประกอบดวยเจตคติตอการทํา
พฤติกรรมการออมวัดทางตรง การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัด
ทางตรง และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรง 3) เพื่อศึกษา
ปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการออมของนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชปจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนประกอบดวย เจตนา
ในการทําพฤติกรรมการออมและการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทาง
ตรง) รวมกับปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ เงินไดในปจจุบันตอเดือนของนิสิตและรายไดของบิดา
มารดาตอเดือน
การวิจัยครั้งนีป้ ระมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS
for Window สําหรับสถิติทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยใชสถิตกิ ารวิเคราะหการ
ถดถอยอยางงาย ในการทํานายตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางตรงดวยตัวแปรตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางออม ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคูณในการทํานายเจตนา
ในการทําพฤติกรรมการออมดวยตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางตรง และใชสถิติ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
ในการทํานายพฤติกรรมการออมดวยตัวแปรตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน คือ เจตนาในการทําพฤติกรรมการออมและการรับรูค วามสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการออม(วัดทางตรง) รวมกับตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจ คือ เงินไดในปจจุบัน
ตอเดือนและรายไดของบิดามารดาตอเดือน

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การคนหาปจจัยที่ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม และปจจัยที่ทํานายการทํา
พฤติกรรมการออม เพื่อใหการแปลความหมายในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนที่เขาใจ
ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
M
SD
f

แทน คาเฉลี่ย (arithmetic average)
แทน สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (standard deviation)
แทน ความถี่

81
N
Min
Max
P
rs
B
SE B
β
R2
p

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

จํานวนกลุมตัวอยาง
คะแนนต่ําสุด
คะแนนสูงสุด
รอยละ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์การพยากรณ
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
คาอํานาจในการทํานาย
ระดับนัยสําคัญ

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม แสดงขอมูลลักษณะทางชีวสังคม
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ชื่อ นามสกุล เพศ สถานภาพสมรส แหลงที่มาของเงินได แสดง
ในรูปของความถี่และรอยละ สวน อายุ เงินไดในปจจุบันตอเดือน รายไดของบิดามารดาตอเดือน
แสดงในรูปจํานวนกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและคาสูงสุด
ตอนที่ 2
ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
ประกอบดวยตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการออม ประกอบดวยองคประกอบของพฤติกรรมการ
ออม 3 พฤติกรรม ไดแก การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภค การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา และตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจ
ไดแก เงินไดในปจจุบัน รายไดของบิดามารดา และตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและวัดทางออม
การคลอยตามกลุม อางอิง
เกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและวัดทางออม
การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและวัดทางออม เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม แสดง
ในรูปจํานวนกลุมตัวอยาง คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด และคาสูงสุด
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตามทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผน วัดทางตรงและวัดทางออม ไดแก เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม การคลอยตามกลุม
อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม การรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ออม โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน (Spearman’s correlation coefficient)
เนื่องจากขอมูลของตัวแปรเกือบทุกตัวที่เก็บรวบรวมไดไมมีการแจกแจงเปนแบบปกติ (Normal
distribution) (ภาคผนวก ง)
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบนําเขา (Enter) เพื่อทํานายเจตนาใน
การทําพฤติกรรมการออมดวยตัวแปรอิสระตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตคติตอการ
ทําพฤติกรรมการออม(วัดทางตรง) การคลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง) การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม(วัดทางตรง)
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบนําเขา (Enter) เพื่อทํานายพฤติกรรม
การออมดวยตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม และตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก
เงินไดในปจจุบันตอเดือน รายไดของบิดามารดาตอเดือน
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม แสดงขอมูลลักษณะทางชีวสังคม
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สถานภาพสมรส ชั้นปที่กําลังศึกษา สาขาวิชาที่กําลังศึกษา
แหลงที่มาของเงินได แสดงในรูปของความถี่และรอยละ สวน อายุ เงินไดในปจจุบันตอเดือน
รายไดของบิดามารดาตอเดือน แสดงในรูป คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุดและ
คาสูงสุด ไดผลปรากฏดังตาราง 3 – 4
ตาราง 3
ขอมูลคุณลักษณะทางชีวสังคมของกลุมตัวอยาง ดานเพศ สถานภาพสมรส ชั้นปที่กําลังศึกษา
สาขาวิชาที่กําลังศึกษา แหลงที่มาของเงินได
ขอมูลคุณลักษณะทางชีวสังคม
P
f
เพศ
ชาย
41
15.5
หญิง
223
84.5
สถานภาพสมรส
257
97.3
โสด
6
2.3
สมรส
1
0.4
มาย/หยา
ชั้นปที่กําลังศึกษา
ชั้นปที่ 3
130
49.2
ชั้นปที่ 4
134
50.8
สาขาวิชาที่กําลังศึกษา
การบัญชี
141
53.4
การตลาด
123
46.6
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ตาราง 3 (ตอ)
ขอมูลคุณลักษณะทางชีวสังคม
แหลงที่มาของเงินได
การทํางาน
บิดามารดา
การกูยืม
ผูปกครองอื่น
อื่น ๆ

f

P

175
106
50
15
10

66.3
40.2
18.9
5.7
3.8

หมายเหตุ : แหลงที่มาของเงินไดมีคารอยละรวมกันแลวเกินกวา 100 เนื่องจากผูตอบแบบสอบถามสามารถ
ตอบไดมากกวา 1 ขอ

ในการเก็บขอมูลของนิสิตระดับปริญญาตรี
โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 264 คน จากขอมูลตาราง 3 พบวา กลุมตัวอยางที่ศึกษา
สวนใหญเปนนิสิตเพศหญิงถึงรอยละ 84.5 และเปนนิสิตเพศชายเพียงรอยละ 15.5 สถานภาพ
สมรสของนิสิตสวนใหญเปนโสด คิดเปนรอยละ 97.3 รองลงมาเปนสถานภาพสมรสแลว รอยละ
2.3 และเปนมายหรือหยารางเพียงรอยละ 0.4 ชั้นปที่ศกึ ษา คือ ชั้นปที่ 3 รอยละ 49.2 ชั้นปที่ 4
รอยละ 50.8 สาขาวิชาที่กําลังศึกษา คือ สาขาวิชาการบัญชี รอยละ 53.4 และสาขาวิชา
การตลาด รอยละ 46.6 สวนแหลงที่มาของเงินไดของนิสิต สวนใหญมาจากการทํางานถึงรอยละ
66.3 รองลงมาเปนบิดามารดา การกูยืม ผูปกครองอื่น และอื่น ๆ คิดเปนรอยละ 40.2, 18.9, 5.7
และ 3.8 ตามลําดับ
ตาราง 4
ขอมูลคุณลักษณะทางชีวสังคมของกลุมตัวอยาง ดานอายุ เงินไดในปจจุบัน และรายไดของบิดา
มารดา
ขอมูลคุณลักษณะ
ทางชีวสังคม
N
M
SD
Min
Max
อายุ
เงินไดในปจจุบัน
รายไดของบิดามารดา

264
260
241

23.27
8,762.25
18,101.45

3.318
6,013.42
16,716.84

20
1,350
0

45
70,000
100,000
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จากตาราง 4 กลุมตัวอยางที่ศึกษามีอายุอยูระหวาง 20 – 45 ป โดยมีอายุเฉลี่ย 23.27
ป เงินไดในปจจุบันตอเดือนของนิสิตอยูระหวาง 1,350 บาท ถึง 70,000 บาท โดยมีเงินไดใน
ปจจุบันตอเดือนเฉลี่ยเทากับ 8,762.25 บาท รายไดตอ เดือนของบิดามารดามีตั้งแตไมมีรายไดถึง
มีรายได 100,000 บาท โดยบิดามารดามีรายไดตอเดือนเฉลี่ยเทากับ 18,101.45 บาท
ตอนที่ 2
ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
ประกอบดวยตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการออม และองคประกอบของพฤติกรรมการออม ไดแก
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค การใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน การจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา และตัวแปรอิสระ คือ ตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก เงินไดในปจจุบัน
รายไดของบิดามารดา และตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตนาในการทํา
พฤติกรรมการออม เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและวัดทางออม การคลอย
ตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและวัดทางออม
การรับรูความ
สามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและวัดทางออม
แสดงในรูปจํานวนกลุม
ตัวอยาง คาต่าํ สุด คาสูงสุด คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไดผลปรากฏดังตาราง 5 – 13
ตาราง 5
คาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมการออม
ตัวแปร
พฤติกรรมการออม
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปนสอดคลองกับรายไดและ
ฐานะของตน
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

N

Min

Max

M

SD

264
264

1
0

9
2

6.06
1.49

1.58
0.55

264

0

5

3.65

0.94

264

0

2

0.92

0.71

จากตาราง 5 พบวา ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการออมมีคาเฉลี่ย (M) เทากับ 6.06
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 1.58 องคประกอบพฤติกรรมการออม ไดแก การจัดสรร
รายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.49 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.55 การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.94 การจด
บันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.92 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ
0.71
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ตาราง 6
คาสถิติพื้นฐานของเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
ตัวแปร
เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปนสอดคลองกับรายไดและ
ฐานะของตน
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

N

Min

Max

M

SD

264
264

-6
-3

9
3

6.23
2.16

2.45
1.00

264

-2

3

2.39

0.84

264

-3

3

1.69

1.33

จากตาราง 6 พบวา เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม มีคาเฉลี่ย (M) เทากับ 6.23
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 2.45 องคประกอบเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
ไดแก เจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค มี
คาเฉลี่ยเทากับ 2.16 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 เจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.39 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 เจตนาในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา มีคาเฉลีย่
เทากับ 1.69 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 1.33
การศึกษาครั้งนี้นอกจากจะไดทําการศึกษาเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมและ
พฤติกรรมการออมซึ่งมีองคประกอบพฤติกรรม 3 พฤติกรรม คือ การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปน
เงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน และการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา ซึ่ง
เปนไปตามแนวทางของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่ตอ งมีความจําเพาะของพฤติกรรมในแงของ
การกระทํา (action) เปาหมาย (target) เวลา (time) และบริบท (context) แลว ยังไดมีการศึกษา
เพิ่มเติมถึงการกระทําตาง ๆ ที่สอดคลองกับองคประกอบพฤติกรรมทั้งสามที่ไดมาจากผลของ
การสํารวจเบือ้ งตนเกี่ยวกับความหมายและการกระทําที่เปนการออมอีกดวย ผูวิจัยไดนําการ
กระทําตาง ๆ ดังกลาวมาจัดหมวดหมูตามความเกี่ยวของกับพฤติกรรมแตละพฤติกรรม โดยที่แต
ละพฤติกรรมมีการกระทําทีเ่ ปนสวนประกอบดังนี้
ก) การจัดสรรรายไดเพื่อเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค ประกอบ
ดวยการกระทํายอย ไดแก การแบงรายไดที่ไดรับใหเปนสัดสวนสําหรับเปนเงินเก็บ การนํา
รายไดที่ไดรับเขาบัญชีธนาคาร การกําหนดเปาหมายจํานวนเงินทีต่ องการจะเก็บ การกําหนด
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จํานวนเงินที่จะใชในแตละวัน การเก็บเงินเพื่อซื้อสิ่งของจําเปนที่ตองการ การเก็บเงินสะสมไว
เพื่อเปนคาใชจายที่จําเปนในอนาคต
ข) การใชจา ยเพื่อการอุปโภคบริโภคแตละวันตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและ
ฐานะของตน ประกอบดวยการกระทํายอย ไดแก การใชจายอยางประหยัด รูคุณคาของเงิน การ
ใชจายเทาที่พอจะจายไดดวยเงินไดของตนเอง การใชจายโดยนึกถึงความพอเพียงในการดําเนิน
ชีวติ ประจําวัน การใชจายไมเกินกวาทีต่ นเองวางแผนไว
ค) การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา ซึ่งมีการกระทําประกอบอีก 1 การ
กระทําคือ การจัดหมวดหมูและสรุปรายรับรายจายเปนระยะ ๆ
จากการวิเคราะหคาสถิติพนื้ ฐานไดแก คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุดและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบผลดังนี้
ตาราง 7
คาสถิติพื้นฐานของพฤติกรรมการออมและเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม โดยรวมการ
กระทําที่เปนสวนประกอบของพฤติกรรม
ตัวแปร

N

Min

Max

M

SD

พฤติกรรมการออม
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปนสอดคลองกับรายไดและ
ฐานะของตน
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

264
264

12
2

42
14

29.69
10.07

5.80
2.40

264

7

25

17.94

3.75

264

0

4

1.67

1.25

เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปนสอดคลองกับรายไดและ
ฐานะของตน
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

264
264

-23
-11

39
21

28.26
15.07

8.27
4.96

264

-10

15

12.14

3.23

264

-6

6

3.20

2.60

จากตาราง 7
พบวา พฤติกรรมการออมที่รวมการกระทําทีเ่ ปนสวนประกอบของ
องคประกอบพฤติกรรมการออม มีคาเฉลี่ยเทากับ 29.69 โดยที่การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคมีคาเฉลี่ยเทากับ 10.07 การใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตนมีคาเฉลี่ยเทากับ 17.94 และการ
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จดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํามีคาเฉลี่ยเทากับ 1.67 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
5.80, 2.40, 3.75 และ 1.25 ตามลําดับ สวนเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมที่รวมการกระทํา
ที่เปนสวนประกอบขององคประกอบพฤติกรรมการออม มีคาเฉลีย่ เทากับ 28.26 โดยที่การ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคมีคาเฉลีย่ เทากับ 15.07
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตนมีคาเฉลี่ย
เทากับ 12.14 และการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํามีคา เฉลี่ยเทากับ 3.20 มีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 8.27, 4.96, 3.23 และ 2.60 ตามลําดับ
ตาราง 8
คาสถิติพื้นฐานของเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
ตัวแปร
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง)
เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภค
เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตน
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจาย
เปนประจํา

N

Min

Max

M

SD

264

6

57

43.91

8.27

264

-6

21

17.03

3.34

264

-6

18

13.27

3.40

264

-11

18

13.61

4.31

จากตาราง 8 พบวา เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ย (M)
เทากับ 43.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 8.27 องคประกอบเจตคติตอการทํา
พฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) ไดแก เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการ
ใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.03 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 3.34 เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายได
และฐานะของตน (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.40
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) มีคาเฉลีย่ เทากับ 13.61
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 4.31
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ตาราง 9
คาสถิติพื้นฐานของเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
ตัวแปร
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม
(วัดทางออม)
เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภค
เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตน
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจาย
เปนประจํา

N

Min

Max

M

SD

264

-45

125

69.30

27.01

264

-54

54

26.54

13.39

264

-36

33

18.33

9.30

264

-15

45

24.43

10.32

จากตาราง 9 พบวา เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ย (M)
เทากับ 69.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 27.01 องคประกอบเจตคติตอการทํา
พฤติกรรมการออม (วัดทางออม) ไดแก เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการ
ใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 13.39 เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายได
และฐานะของตน (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.33 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.30
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 24.43
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 10.32
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ตาราง 10
คาสถิติพื้นฐานของการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
ตัวแปร
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับ
การทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใช
จายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจด
บันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

N

Min

Max

M

SD

264

-6

18

11.89

4.35

264

-4

6

4.23

1.67

264

-4

6

4.53

1.60

264

-4

6

3.13

2.31

จากตาราง 10 พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัด
ทางตรง) มีคาเฉลี่ย (M) เทากับ 11.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 4.35
องคประกอบการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) ไดแก
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.67 การ
คลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
1.60 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง)
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 2.31
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ตาราง 11
คาสถิติพื้นฐานของการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
ตัวแปร
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับ
การทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใช
จายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจด
บันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

N

Min

Max

M

SD

264

-66

117

44.96

27.22

264

-24

45

16.28

11.31

264

-34

45

18.18

11.10

264

-12

27

10.49

7.14

จากตาราง 11 พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัด
ทางออม) มีคาเฉลี่ย (M) เทากับ 44.96 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 27.22
องคประกอบการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) ไดแก
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 11.31 การ
คลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.18 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
11.10 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัด
ทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.49 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.14
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ตาราง 12
คาสถิติพื้นฐานของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
ตัวแปร
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การออม (วัดทางตรง)
การรับรูความสามารถในการควบคุมการ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การรับรูความสามารถในการควบคุมการใช
จายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจด
บันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

N

Min

Max

M

SD

264

-20

36

24.29

7.84

264

-6

12

8.38

3.13

264

-8

12

8.69

2.51

264

-12

12

7.22

4.12

จากตาราง 12 พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัด
ทางตรง) มีคาเฉลี่ย (M) เทากับ 24.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 7.84
องคประกอบการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) ไดแก การ
รับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.38 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 3.13 การ
รับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
2.51 การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัด
ทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.22 สวนเบีย่ งเบนมาตรฐานเทากับ 4.12
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ตาราง 13
คาสถิติพื้นฐานของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
ตัวแปร
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การออม (วัดทางออม)
การรับรูความสามารถในการควบคุมการ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การรับรูความสามารถในการควบคุมการใช
จายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจด
บันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

N

Min

Max

M

SD

264

-62

171

55.64

46.61

264

-36

63

19.41

21.25

264

-39

63

21.54

18.69

264

-22

45

14.69

12.58

จากตาราง 13 พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัด
ทางออม) มีคาเฉลี่ย (M) เทากับ 55.64 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 46.61
องคประกอบการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) ไดแก การ
รับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 19.41 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 21.25 การ
รับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.54 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
18.69 การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัด
ทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 14.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 12.58
สําหรับตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจทีใ่ ชในการวิจัย ซึ่งประกอบดวย เงินไดในปจจุบัน และ
รายไดของบิดามารดานั้น ผูวิจัยไดทําการแบงกลุมออกเปน 3 กลุม คือ กลุมรายไดต่ํา กลุม
รายไดปานกลางและกลุมรายไดสูง เปนการแบงโดยใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลเปน
เกณฑ ผูวิจยั กําหนดใหเงินไดหรือรายไดที่มีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของเงินไดหรือรายไดอยู 1 ชวง
สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (1 SD) จัดเปนระดับเงินไดหรือรายไดต่ํา ในขณะที่เงินไดหรือรายไดทมี่ ี
คาสูงกวาคาเฉลี่ยของเงินไดหรือรายไดอยู 1 ชวงสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (1 SD) จัดเปนระดับ
เงินไดหรือรายไดสูง สวนเงินไดหรือรายไดที่อยูในชวงบวกหรือลบคาเฉลี่ย 1 ชวงสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(1 SD) เปนระดับเงินไดหรือรายไดปานกลาง จะไดผลปรากฏดังตาราง 13
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ตาราง 14
คาสถิติพื้นฐานของเงินไดในปจจุบันและรายไดของบิดามารดา (แบงกลุมตามคาสถิติ)
ตัวแปร

f

P

เงินไดในปจจุบัน
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

6
234
20

2.3
88.6
7.6

รายไดของบิดามารดา
ระดับต่ํา
ระดับปานกลาง
ระดับสูง

15
194
32

5.7
73.5
12.1

จากตาราง 14 พบวา นิสิตมีเงินไดในปจจุบันระดับปานกลางมากที่สุดคือรอยละ 88.6
รองลงมาเปนเงินไดในปจจุบันระดับสูงและระดับต่ํา คือ รอยละ 7.6 และ 2.3 ตามลําดับ
เชนเดียวกับรายไดของบิดามารดาที่อยูในระดับปานกลางมากที่สุดคือรอยละ 73.5 รองลงมาเปน
รายไดระดับสูงและระดับต่ํา คือ รอยละ 12.1 และ 5.7 ตามลําดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงายเพื่อทํานายตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนวัดทางตรงดวยตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางออม ไดแก เจตคติตอการ
ทําพฤติกรรมการออม การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม ไดผลปรากฏดังตาราง 15 - 17
ตาราง 15
คาความสัมพันธระหวางเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและวัดทางออม
(N = 264)
rs
ตัวแปร
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม
เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภค
เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

** p < .01

.511**
.244**
.310**
.340**
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จากตาราง 15 พบวา เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและเจตคติตอการ
ทําพฤติกรรมการออมวัดทางออม มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน (rs) เทากับ .511 และเจตคติตอการทํา
องคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมที่วัดทางตรงและวัดทางออมแตละพฤติกรรม มี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เชนเดียวกัน โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของสเปยรแมนของเจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําวัดทางตรง
และวัดทางออม เทากับ .340 เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตนวัดทางตรงและวัดทางออมเทากับ .310 และเจตคติตอการ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภควัดทางตรงและวัด
ทางออมเทากับ .244
ตาราง 16
คาความสัมพันธระหวางการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง
และวัดทางออม (N = 264)
rs
ตัวแปร
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปน
เงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของ
ตน
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา

.491**
.277**
.353**

.540**

** p < .01
จากตาราง 16 พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัด
ทางตรงและการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางออม มี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 มีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของสเปยรแมน
(rs) เทากับ .491 และการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําองคประกอบพฤติกรรมการออม 3
พฤติกรรม มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดวยเชนกัน โดยมีคา
สัมประสิทธิส์ หสัมพันธของสเปยรแมนของการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับ
และรายจายเปนประจําวัดทางตรงและวัดทางออม เทากับ .540 การคลอยตามกลุมอางอิง
เกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภควัดทางตรงและวัดทางออม เทากับ .353 การคลอยตาม
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กลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
วัดทางตรงและวัดทางออมเทากับ .277
ตาราง 17
คาความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและ
วัดทางออม (N = 264)
rs
ตัวแปร
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บ
เปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของ
ตน
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา

.254**
.139*
.217**

.334**

** p < .01., * p < .05.
จากตาราง 17 พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรง
และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางออม มีความสัมพันธกัน
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน (rs)
เทากับ .254 โดยที่การรับรูค วามสามารถในการควบคุมองคประกอบพฤติกรรมการออม 2
พฤติกรรมมีความสัมพันธกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ไดแก การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําวัดทางตรงและวัดทางออม และ การ
รับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตนวัดทางตรงและวัดทางออม มีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของสเปยรแมน
เทากับ .334 และ .217 ตามลําดับ ในขณะที่การรับรูค วามสามารถในการควบคุมการจัดสรร
รายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภควัดทางตรงและวัดทางออมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยร
แมน เทากับ .139
จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง
และวัดทางออม การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและวัด
ทางออม การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและวัดทางออม สรุป
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ไดวา ตัวแปรวัดทางตรงและวัดทางออมทุกตัวมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบนําเขา (Enter) เพื่อทํานายเจตนาใน
การทําพฤติกรรมการออมดวยตัวแปรอิสระตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตคติตอการ
ทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัด
ทางตรง การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรง ไดผลปรากฏดัง
ตาราง 18 – 21
ตาราง 18
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบนําเขาในการทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
(N = 264)
ตัวแปร
คาคงที่
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง)
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง)
R2 = .346 (p

< .001)

B

SE B

β

-.362
.054**
.105***

.682
.017
.030

.183
.187

.122***

.018

.391

*** p < .001. ** p < .01.

จากตาราง 18 พบวา ตัวแปรอิสระตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางตรง สามารถ
รวมกันทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม ไดรอยละ 34.60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .001 โดยตัวแปรที่ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมไดดีที่สุดคือ การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐาน (β) เทากับ .391 รองลงมาคือ การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการ
ออม (วัดทางตรง) และเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) มีคาสัมประสิทธิค์ วาม
ถดถอยมาตรฐาน เทากับ .187 และ .183 ตามลําดับ โดยมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001, .001
และ .01 ตามลําดับ
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ตาราง 19
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบนําเขาในการทํานายเจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปน
เงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค (N = 264)
ตัวแปร
คาคงที่
เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใช
จายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง)
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บ
เปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
(วัดทางตรง)
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บ
เปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
(วัดทางตรง)
R2 = .115 (p < .001)

B

SE B

β

.299
.062**

.342
.018

.206

.056

.035

.094

.068***

.019

.212

*** p < .001. ** p < .01.

จากตาราง 19 พบวา ตัวแปรอิสระตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดสามารถรวมกัน
ทํานาย เจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคได
รอยละ 11.50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 โดยตัวแปรที่ทาํ นายเจตนาในการจัดสรร
รายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคไดดีที่สุด คือ การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) ซึ่งคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .212 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รองลงมา คือ เจตคติตอ การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออม
กอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) คาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน
เทากับ .206 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ การคลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการจัดสรร
รายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) คาสัมประสิทธิ์
ความถดถอยมาตรฐาน เทากับ .094 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 20
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบนําเขาในการทํานายเจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (N = 264)
ตัวแปร
คาคงที่
เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง)
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน (วัดทางตรง)
การรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและ
ฐานะของตน (วัดทางตรง)
R2 = .158 (p < .001)

B

SE B

β

.874
.027

.235
.015

.110

.132***

.031

.253

.064**

.021

.190

*** p < .001. ** p < .01.

จากตาราง 20 พบวา ตัวแปรอิสระตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางตรงสามารถ
รวมกันทํานายเจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตนไดรอยละ 15.8 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวแปรที่สามารถ
ทํานายเจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตนไดดีที่สุด คือ การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) คาสัมประสิทธิค์ วามถดถอย
มาตรฐาน (β) เทากับ .253 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รองลงมาคือ การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน (วัดทางตรง) คาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน เทากับ .190 มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 และเจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายได
และฐานะของตน (วัดทางตรง) มีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน เทากับ .110 ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตาราง 21
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบนําเขาในการทํานายเจตนาในการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา (N = 264)
ตัวแปร
คาคงที่
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
(วัดทางตรง)
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา (วัดทางตรง)
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา (วัดทางตรง)
R2 = .416 (p

< .001)

B

SE B

β

-.277
.034*

.212
.017

.108

.101**

.029

.175

.165***

.017

.511

*** p < .001., ** p < .01., ** p < .05.

จากตาราง 21 พบวา ตัวแปรอิสระตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางตรงสามารถ
รวมกันทํานายเจตนาในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําไดรอยละ 41.60 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวแปรที่ทํานายเจตนาในการจดบันทึกรายรับและรายจาย
เปนประจําไดดีที่สุด คือ การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจาย
เปนประจํา (วัดทางตรง) มีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .511 มีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 รองลงมาคือ การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) คาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน เทากับ .175 มีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และเจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) คา
สัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน เทากับ .108 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลการทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมและองคประกอบพฤติกรรมการ
ออม 3 พฤติกรรมดวยตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางตรง สรุปไดวา ตัวแปรตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางตรงสามารถทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมและ
องคประกอบพฤติกรรมการออมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 มีคาอํานาจการทํานาย
(R2) อยูระหวางรอยละ 11.50 ถึง 41.60 เจตนาในการทําพฤติกรรมการออมและเจตนาในการจด
บันทึกรายรับและรายจายเปนประจําสามารถทํานายไดดวยตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนวัดทางตรงทุกตัวไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตเจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคนั้นมีเพียงเจตคติวัดทางตรงและการรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรงเทานั้นที่สามารถทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะ
ที่เจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของ
ตนนั้นก็มีเพียงการคลอยตามกลุมอางอิงและการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
เทานั้นที่สามารถทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบนําเขาเพื่อทํานายพฤติกรรมการออม
ดวยตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
และตัวแปรลักษณะทางเศรษฐกิจสวนบุคคล
ไดแก เงินไดในปจจุบันตอเดือน รายไดของบิดามารดาตอเดือน ซึ่งมีการแบงออกเปน 3 กลุมทัง้
2 ตัวแปร โดยแบงเปน กลุม รายไดต่ํา กลุมรายไดปานกลาง และกลุมรายไดสูง ไดผลปรากฏดัง
ตาราง 22 – 25
ตาราง 22
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคุณแบบนําเขา ในการทํานายพฤติกรรมการออมดวยตัวแปรทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนและตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจ (N = 237)
ตัวแปร

B

SE B

β

คาคงที่
เงินไดในปจจุบัน
รายไดของบิดามารดา
เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง)

1.673
.683*
.360
.129**
.058***

.861
.330
.215
.048
.014

.122
.098
.189
.281

R2 = .200 (p

*** p < .001. ** p < .01. * p < .05.

< .001)

จากตาราง 22 พบวา ตัวแปรตามทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนรวมกับตัวแปรปจจัยทาง
เศรษฐกิจสามารถทํานายพฤติกรรมการออมไดรอยละ 20.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ
.001 โดยตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการออมไดดีที่สุด คือ การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) คาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .281 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รองลงมาคือ เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม เงินไดใน
ปจจุบัน ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเทากับ .189 และ .122 ตามลําดับ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติเทากับ .01 และ .05 สวนรายไดของบิดามารดาสามารถทํานายพฤติกรรมการ
ออมไดโดยมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเทากับ .098 อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
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ตาราง 23
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคุณแบบนําเขา ในการทํานายพฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บ
เปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคดวยตัวแปรทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและตัว
แปรปจจัยทางเศรษฐกิจ (N = 237)
ตัวแปร
คาคงที่
เงินไดในปจจุบัน
รายไดของบิดามารดา
เจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใช
จายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บ
เปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
(วัดทางตรง)
R2 = .076 (p < .01)

B

SE B

β

.418
.178
.168*
.056

.314
.121
.079
.036

.093
.134
.101

.028*

.011

.163

* p < .05.

จากตาราง 23 พบวา ตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน รวมกับตัวแปรปจจัยทาง
เศรษฐกิจ สามารถทํานายพฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคไดรอยละ 7.60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่ทํานาย
พฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคไดดีที่สุด
คือ การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) มีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .163 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รองลงมาคือ รายไดของบิดามารดา มีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐานเทากับ .134 มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บ
เปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคและเงินไดในปจจุบันสามารถทํานาย
พฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคไดอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานเทากับ .101 และ
.093 ตามลําดับ
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ตาราง 24
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคุณแบบนําเขา ในการทํานายพฤติกรรมการใชจายเพือ่ การอุปโภค
บริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตนดวยตัวแปรทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนและตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจ (N = 237)
ตัวแปร
คาคงที่
เงินไดในปจจุบัน
รายไดของบิดามารดา
เจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
การรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและ
ฐานะของตน (วัดทางตรง)
R2 = .072 (p

< .01)

B

SE B

β

1.718
.436*
.033
.157*

.590
.211
.138
.078

.131
.015
.133

.067*

.026

.168

* p < .05.

จากตาราง 24 พบวา ตัวแปรตามทฤษฏีพฤติกรรมตามแผนรวมกับตัวแปรปจจัยทาง
เศรษฐกิจสามารถทํานายพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลอง
กับรายไดและฐานะของตนไดรอยละ 7.20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรที่
ทํานายพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและ
ฐานะของตน ไดดีที่สุด คือ การรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน มีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน
(β) เทากับ .168 มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 รองลงมาคือ เจตนาในการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน เงินไดในปจจุบัน ซึ่งมีคา
สัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน เทากับ .133 และ .131 ตามลําดับ มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 สวนรายไดของบิดามารดาสามารถทํานายพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตนไดอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
มีคา
สัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐานเทากับ .015
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ตาราง 25
ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคุณแบบนําเขา ในการทํานายพฤติกรรมการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจําดวยตัวแปรทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนและตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจ
(N = 237)
ตัวแปร
คาคงที่
เงินไดในปจจุบัน
รายไดของบิดามารดา
เจตนาในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา (วัดทางตรง)
R2 = .248 (p < .001)

B

SE B

β

-.106
.039
.179
.185***
.035**

.354
.143
.092
.039
.012

.016
.110
.340
.200

*** p < .001. ** p < .01.

จากตาราง 25 พบวา ตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับตัวแปรปจจัยทาง
เศรษฐกิจสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําไดรอยละ
24.80 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการจดบันทึกรายรับ
และรายจายเปนประจําไดดีที่สุด คือ เจตนาในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา มีคา
สัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน (β) เทากับ .340 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 รองลงมา
คือ การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง)
มีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน เทากับ .200 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนรายได
ของบิดามารดา และเงินไดในปจจุบัน ทํานายพฤติกรรมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปน
ประจําไดอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐาน
เทากับ .110 และ .016 ตามลําดับ
จากผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อทํานายพฤติกรรมการออมและองคประกอบ
พฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม ดวยตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับตัวแปรปจจัย
ทางเศรษฐกิจสรุปไดวา ตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนประกอบดวยเจตนาในการทํา
พฤติกรรมและการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรงรวมกับตัวแปรปจจัย
ทางเศรษฐกิจประกอบดวย เงินไดในปจจุบันและรายไดของบิดามารดา สามารถทํานาย
พฤติกรรมการออมและองคประกอบพฤติกรรมการออมทุกพฤติกรรมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
โดยมีคาอํานาจการทํานาย (R2) อยูระหวางรอยละ 7.20 ถึง 24.80 ตัวแปรที่สามารถทํานายทุก
พฤติกรรมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติคอื การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
สวนตัวแปรเจตนาในการทําพฤติกรรมการกรรมสามารถทํานายพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติไดเกือบทุกตัวยกเวน การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน ตัวแปรเงินไดในปจจุบันสามารถ
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ทํานายพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดเพียงพฤติกรรมการออมและพฤติกรรมการใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตนเทานัน้ สําหรับ
รายไดของบิดามารดาสามารถทํานายพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติเพียงเฉพาะพฤติกรรม
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
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ตาราง 15
คาสถิตขิ องเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) ที่มีผลตอเจตคติตอ การทํา
พฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
R2
β
ตัวแปร
B
SE B
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม
.156***
.016
.511
.261***
เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออม
.070***
.015
.281
.079***
กอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของ
ตน
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปน
ประจํา

.098***

.022

.268

.072***

.157***

.024

.376

.141***

*** p < .001
จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหถดถอยอยางงาย (Simple regression
analysis) ดังตาราง 15 พบวา เจตคติตอ การทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มีผลโดยตรงใน
ทางบวกตอเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) โดยสามารถทํานายเจตคติวดั
ทางตรงไดรอยละ 26.10 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 สวนองคประกอบพฤติกรรมการ
ออม 3 พฤติกรรมพบวา เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีผลโดยตรงในทางบวกตอเจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปน
เงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) โดยสามารถทํานายเจตคติวัด
ทางตรงไดรอยละ 7.90 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 เจตคติตอการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางออม) มีผลโดยตรง
ในทางบวกตอเจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตน (วัดทางตรง) โดยสามารถทํานายเจตคติวัดทางตรงไดรอยละ 7.20 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัด
ทางออม) มีผลโดยตรงในทางบวกกับเจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัด
ทางตรง) โดยสามารถทํานายเจตคติวดั ทางตรงไดรอยละ 14.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ
.001
จากคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (β) ซึ่งเปนคาที่แสดงวา ปริมาณการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม (ในที่นี้คือ เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง) เปน
เทาไรเมื่อตัวแปรตน (คือ เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางออม) เปลี่ยนแปลงไป 1
หนวย และคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐานมีคาเทากับ คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson’s correlation) ในกรณีที่เปนการวิเคราะหถดถอยอยางงาย ดังนั้น เพื่อเปนการทํา
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ความเขาใจถึงระดับการแสดงคาความเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตามดวยการวิเคราะหคา
สัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐานจากใชวิธีการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของโรเซน
ทาล (Rosenthal. p. 137)
ตาราง 16
คาสถิตขิ องการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) ที่มีผลตอ
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
R2
β
ตัวแปร
B
SE B
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการ
.074***
.009
.461 .213***
ออม
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อ
เก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภค
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายได
และฐานะของตน
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับ
และรายจายเปนประจํา

.050***

.009

.338

.114***

.049***

.008

.337

.114***

.166***

.017

.515

.265***

*** p < .001
จากผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย ดังตาราง 16 พบวา การคลอยตามกลุม
อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มีผลโดยตรงในทางบวกตอการคลอย
ตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) โดยสามารถทํานายการคลอย
ตามกลุมอางอิงวัดทางตรงไดรอยละ 21.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวน
องคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมพบวา การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีผล
โดยตรงในทางบวกตอการคลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออม
กอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) โดยสามารถทํานายการคลอยตามกลุม
อางอิงวัดทางตรงไดรอยละ 11.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การคลอยตามกลุม
อางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน (วัดทางออม) มีผลโดยตรงในทางบวกตอการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใชจา ย
เพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) โดย
สามารถทํานายการคลอยตามกลุมอางอิงวัดทางตรงไดรอยละ 11.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัด
ทางออม) มีผลโดยตรงในทางบวกตอการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) โดยสามารถทํานายการคลอยตามกลุมอางอิงไดรอยละ 26.50
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001
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ตาราง 17
คาสถิตขิ องการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) ที่มีผลตอการ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
R2
β
ตัวแปร
B
SE B
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
.035**
.010
.207
.043**
ออม
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายได
เพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
การรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึก
รายรับและรายจายเปนประจํา

.010

.009

.067

.005

.033***

.008

.245

.060***

.088***

.019

.269

.072***

*** p < .001., ** p < .01.
จากผลการวิเคราะหการถดถอยอยางงาย ดังตาราง 17 พบวา การรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มีผลโดยตรงในทางบวกตอการรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) โดยสามารถทํานายการรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรงไดรอยละ 4.30 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 สวน
องคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค
(วัด
ทางออม) ทํานายการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปน
เงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) ไดอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางออม) มีผลโดยตรงในทางบวกตอการ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) โดยสามารถทํานายการรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรงไดรอยละ 6.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางออม)
มีผลโดยตรงในทางบวกตอการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการจดบันทึกรายรับ
และรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) โดยสามารถทํานายการรับรูความสามารถในการควบคุมวัด
ทางตรงไดรอยละ 7.20 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001
จากผลการวิเคราะหอํานาจการทํานายตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางตรง
ดวยตัวแปรวัดทางออม สรุปไดวา
ตัวแปรที่เกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมตามทฤษฎี
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พฤติกรรมตามแผนวัดทางออมเกือบทุกตัวสามารถทํานายตัวแปรที่เกี่ยวกับการทําพฤติกรรม
การออมวัดทางตรง
ทั้งพฤติกรรมการออมรวมและองคประกอบพฤติกรรมการออมไดอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ยกเวนการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
(วัดทางออม) ที่สามารถทํานายการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัด
ทางตรง) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 ในขณะที่การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการออม (วัดทางออม) ไมสามารถทํานายการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การทํานายตัวแปรวัดทางตรงดวยตัวแปรวัดทางออมสําหรับพฤติกรรมการออมมีคา
อํานาจการทํานาย (R2) อยูระหวางรอยละ 4.30 ถึง รอยละ 26.10 สวนการทํานายตัวแปรวัด
ทางตรงดวยตัวแปรวัดทางออมสําหรับองคประกอบพฤติกรรม 3 พฤติกรรมมีคาอํานาจการ
ทํานายอยูระหวางรอยละ 0.50 ถึง 26.50
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ
สังเขปความมุงหมาย สมมติฐานและวิธีการศึกษาคนควา
การวิจัยครั้งนีเ้ ปนการวิจัยเชิงสาเหตุ เพือ่ ทํานายพฤติกรรมการออมของนิสิตระดับปริญญา
ตรี โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูวิจัยไดศึกษาการออมตาม
แนวทางของเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตร (Mullainathan and Thaler. 2000) ซึ่งไดรวบรวม
งานวิจัยที่เกี่ยวกับการออมตามแนวทางนี้ไว (Bank, Blundell and Tanner. 1998; O’Donoghue
and Rabin. 1999; Madrian and Shea. 2000; Laibson. 1997) และไดสรุปไววา การออมเพื่อการ
เกษียณนั้นเปนเรื่องยากทั้งในแงการรูคิด (cognitive) และการควบคุมตนเอง (self control) ผูวิจัย
จึงไดนําทฤษฎีทางจิตสังคมที่มีการนํามาใชในการอธิบายทํานายพฤติกรรมอยางแพรหลาย ไดแก
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen. 1985, 1991, 2002, 2006) รวมกับทฤษฎีทาง
เศรษฐศาสตร มาใชในการวิจัยเพื่อหาปจจัยที่เปนสาเหตุของการทําพฤติกรรมการออม ผูวิจัยได
กําหนดความมุงหมายของการวิจัย สมมติฐานและวิธีดาํ เนินการวิจัยดังนี้
ความมุงหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังนี้
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและ
ทางออม การคลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและทางออม และ
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและทางออม
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมตามทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผน
3. เพื่อศึกษาปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการออม โดยใชปจจัยตามทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนรวมกับปจจัยทางเศรษฐกิจ
สมมุติฐานในการวิจัย
1. เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางออมมีผลโดยตรงทางบวกกับเจตคติตอการ
ทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัด
ทางออม มีผลโดยตรงทางบวกกับการคลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัด
ทางตรง และการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางออม มีผลโดยตรง
ทางบวกกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรง
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2. เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการ
ทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัด
ทางตรง มีผลโดยตรงในทางบวกกับเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
3. เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การออมวัดทางตรง เงินไดในปจจุบัน และรายไดของบิดามารดา มีผลโดยตรงในทางบวกกับ
พฤติกรรมการออม
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ นิสิตที่กาํ ลังศึกษาระดับปริญญาตรี ในโครงการ
บริหารธุรกิจ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 จํานวน 264 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้ นี้ประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 2 ชุด ซึ่งผูวจิ ัย
สรางขึ้นเอง โดยการเทียบเคียงกับเครื่องมือที่ใชในการศึกษาทีใ่ ชทฤษฎีและวิธีการสรางเครือ่ งมือ
ของไอเซน (Ajzen, 2006) โดยนํามาปรับใหเขากับพฤติกรรมทีศ่ ึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยทําการสํารวจ
ขอมูลเบื้องตนจากนิสิตปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบทีศ่ ึกษาในกรุงเทพมหานคร
จํานวน 32 คน เพื่อเปนแนวทางในการสรางขอคําถามของมาตรวัดตัวแปรตาง ๆ จากนั้นจึงทํา
การคัดเลือกขอความเชื่อที่จะนําไปสรางขอคําถามในแบบวัดโดย พิจารณาขอความเชื่อเหลานั้น
จัดเปนกลุมตัวอยางความเชื่อเดนชัด แลวเลือกขอความเชื่อเดนชัดที่มีความถี่สูง โดยใชเกณฑรอย
ละ 75 ของความถี่ที่ไดทงั้ หมด สําหรับคําคุณศัพทคู เพื่อใหไดคําที่แสดงความรูสึกตอการกระทํา
การออมที่เดนชัดยิ่งขึ้น ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นตอคําคุณศัพทคตู า ง ๆ
สําหรับพฤติกรรมการออมทั้ง 3 พฤติกรรมที่นิสิตไดใหมาแลวในการสํารวจเบื้องตน อีกครั้งหนึ่ง
โดยนําไปสอบถามกับ นิสติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี ภาควิชาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํานวน 29 คน แลวจึงทําการสรางเครื่องมือในการวิจัย โดยนํา
ความเชื่อเดนชัดที่มีความถีส่ ูง (Modal Salient Beliefs) ที่ไดมาจากการคัดเลือกในขัน้ ตอนที่ 1 – 2
มาสรางมาตรวัดตัวแปรตาง ๆ ทั้งทางตรงและทางออม และตัวแปรพฤติกรรมการออม ในรูปของ
การกระทํา เปาหมาย บริบทและระยะเวลา ผูว ิจัยไดนําแบบวัดและแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาและตรวจสอบความเชื่อมั่นดวยการทดลองใชกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ชัน้ ปที่ 4 หลักสูตรตอเนื่องปริญญาตรี 2 ป คณะบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพาณิชยพระนคร จํานวน 30 คน และนํามาวิเคราะหหาคา
ความเชื่อมั่น ไดแบบวัดและแบบสอบถามดังนี้
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แบบวัดและแบบสอบถามแบงออกเปน 2 ชุด ไดแก
ชุดที่ 1 ประกอบดวย 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลลักษณะทางชีวสังคมและตัวแปรลักษณะทาง
เศรษฐกิจสวนบุคคล ประกอบดวยขอคําถามเกี่ยวกับชือ่ นามสกุล เพศ อายุ สถานภาพสมรส เงิน
ไดในปจจุบันของนิสิตตอเดือน แหลงที่มาของเงินได รายไดของบิดามารดาตอเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่เกี่ยวกับ
พฤติกรรมการออม แบงออกเปน 9 ชุด ไดแก
ชุดที่ 1 แบบสอบถามเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
จํานวน 19 ขอ มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .165 ถึง .743
และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .889
ชุดที่ 2 แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรมการออม
จํานวน 15 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .642
ชุดที่ 3 แบบสอบถามการประเมินผลของการทําพฤติกรรมการออม จํานวน
11 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .790
ชุดที่ 4 แบบสอบถามการคลอยตามบุคคลกลุมอางอิง (วัดทางตรง) จํานวน
6 ขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .507 ถึง .704 และมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .842
ชุดที่ 5 แบบสอบถามความเชื่อของบุคคลที่มีความสําคัญตอการทํา
พฤติกรรมการออม จํานวน 13 ขอ มีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธเทากับ .755
ชุดที่ 6 แบบสอบถามแรงจูงใจในการคลอยตามบุคคลทีม่ ีความสําคัญ
จํานวน 6 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ .437
ชุดที่ 7 แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการควบคุมการทํา
พฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) จํานวน 12 ขอ มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวม อยูระหวาง .611 ถึง .791 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .928
ชุดที่ 8 แบบสอบถามความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม ซึ่งประกอบดวยขอ
คําถามเกี่ยวกับความเชื่อเกีย่ วกับปจจัยควบคุม จํานวน 12 ขอ มีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ
เทากับ .798 และขอคําถามเกี่ยวกับอิทธิพลของปจจัยควบคุม จํานวน 19 ขอ มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ เทากับ .789
ชุดที่ 9 แบบสอบถามเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม จํานวน 14 ขอ มี
คาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .553 ถึง .814 และมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .944
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ชุดที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการออม จํานวน 14 ขอ มีคาความสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .239 ถึง .632 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .815
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยขอหนังสือขออนุญาตและขอความรวมมือจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร
เพื่อขอความอนุเคราะหจากคณบดีคณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ใหนิสิตระดับ
ปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ ชั้นปที่ 3 และ ชั้นปที่ 4 ไดตอบแบบวัดและ
แบบสอบถาม ซึ่งการดําเนินการเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง
โดยเก็บแบบวัดและแบบสอบถามชุดที่ 1 ในสัปดาหสุดทายของเดือนมีนาคม 2550 และเก็บ
แบบสอบถามชุดที่ 2 ในสัปดาหแรกของเดือนพฤษภาคม 2550 เพื่อใหมีระยะหางจากการเก็บแบบ
วัดและแบบสอบถามชุดที่ 1 เปนระยะเวลา 4 สัปดาห จากนั้นทําการคัดเลือกแบบวัดและ
แบบสอบถามที่สมบูรณที่สดุ ทั้งสองชุด รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 264 ชุดมาทําการวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนีป้ ระมวลผลขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS for Window สําหรับสถิตทิ ี่ใชในการวิเคราะหขอมูลในครัง้ นี้ ผูวิจัยใชสถิติคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของสเปยรแมน
(rs)
เพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนวัดทางตรงและวัดทางออม และใชสถิตวิ ิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) แบบนําเขา (Enter) เพื่อคนหาตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาในการทํา
พฤติกรรมการออม และคนหาตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออม

สรุปผลการวิจัย
1. กลุมตัวอยางที่ศึกษาสวนใหญเปนนิสติ เพศหญิง (รอยละ 84.5) สถานภาพสมรสเปน
โสด (รอยละ 97.3) อายุอยูระหวาง 20 ถึง 45 ป อายุเฉลี่ย 23.27 ป ชั้นปที่ศึกษาเปนชั้นปที่ 4 และ
ชั้นปที่ 3 ในจํานวนใกลเคียงกัน (รอยละ 50.8 และ 49.2 ตามลําดับ) สาขาวิชาที่ศกึ ษาเปนสาขาการ
บัญชีและสาขาการตลาดในจํานวนใกลเคียงกัน (รอยละ 53.4 และ 46.6 ตามลําดับ) เงินไดใน
ปจจุบันตอเดือนอยูระหวาง 1,350 บาท ถึง 70,000 บาท เงินไดเฉลีย่ ตอเดือน 8,762.25 บาท
แหลงที่มาของเงินไดสวนใหญมาจากการทํางาน (รอยละ 66.3) รายไดของบิดามารดาตอเดือนมี
ตั้งแตไมมีรายไดจนถึง 100,000 บาท รายไดของบิดามารดาเฉลี่ย 18,101.45 บาท
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลตามคาสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน พบ
ผลดังนี้
2.1 พฤติกรรมการออมของนิสิตในภาพรวม (เมื่อรวมองคประกอบพฤติกรรมการออม 3
พฤติกรรมเขาดวยกัน) มีคาเฉลี่ยเทากับ 6.06 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง 0 ถึง 9) และเมื่อ
พิจารณารวมการกระทําที่เปนสวนประกอบขององคประกอบพฤติกรรมการออมดวย มีคาเฉลีย่
เทากับ 29.69 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง 0 ถึง 43)
เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมที่เปนองคประกอบของพฤติกรรมการออมพบวา พฤติกรรม
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.49
(พิสัยของขอมูลอยูระหวาง 0 ถึง 2 ) และเมื่อรวมการกระทําที่เปนสวนประกอบของพฤติกรรมการ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค มีคาเฉลี่ยเทากับ 10.07
(พิสัยของขอมูลอยูระหวาง 0 ถึง 14)
พฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง 0 ถึง 5) และเมื่อรวมการกระทําที่เปน
สวนประกอบของพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 17.94 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง 0 ถึง 25)
พฤติกรรมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 0.92 (พิสัยของ
ขอมูลอยูระหวาง 0 ถึง 2) และเมื่อรวมการกระทําที่เปนสวนประกอบของพฤติกรรมการจดบันทึก
รายรับและรายจายเปนประจํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.67 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง 0 ถึง 4)
2.2 เจตนาในการทําพฤติกรรมการออมของนิสิต (เมื่อรวมเจตนาในการทําพฤติกรรมที่เปน
องคประกอบพฤติกรรมการออมเขาดวยกัน) มีคาเฉลีย่ เทากับ 6.23 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -9
ถึง +9) และเมื่อรวมเจตนาในการทําการกระทําที่เปนสวนประกอบขององคประกอบพฤติกรรมการ
ออมดวย มีคาเฉลี่ยเทากับ 28.26 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -42 ถึง +42)
เมื่อพิจารณาเปนรายพฤติกรรมที่เปนองคประกอบของพฤติกรรมการออมพบวา เจตนาใน
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.16
(พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -3 ถึง +3) และเมื่อรวมเจตนาในการทําการกระทําที่เปนสวนประกอบ
ของพฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค มี
คาเฉลี่ยเทากับ 15.07 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -21 ถึง +21)
เจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.39 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -3 ถึง +3) และเมื่อรวมเจตนาในการทํา
การกระทําที่เปนสวนประกอบของพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.14 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -15 ถึง
+15)
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เจตนาในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.69 (พิสัยของ
ขอมูลอยูระหวาง -3 ถึง +3) และเมื่อรวมเจตนาในการทําการกระทําที่เปนสวนประกอบของ
พฤติกรรมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 (พิสัยของขอมูลอยู
ระหวาง -6 ถึง +6)
2.3 เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) ของนิสิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 43.91
(พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -57 ถึง +57) และเมื่อพิจารณาเจตคติวดั ทางตรงตอการทําพฤติกรรมที่
เปนองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมพบวา เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปน
เงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) มีคา เฉลี่ยเทากับ 17.03 (พิสัยของ
ขอมูลอยูระหวาง -21 ถึง +21) เจตคติตอ การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 13.27 (พิสัยของขอมูลอยู
ระหวาง -18 ถึง +18) เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ย
เทากับ 13.61 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -18 ถึง +18)
2.4 เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) ของนิสิต มีคาเฉลี่ยเทากับ 69.30
(พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -135 ถึง +135) และเมื่อพิจารณาเจตคติวัดทางออมตอการทํา
พฤติกรรมทีเ่ ปนองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม พบวา เจตคติตอการจัดสรรรายได
เพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 26.54
(พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -54 ถึง +54) เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.33 (พิสัยของขอมูล
อยูระหวาง -36 ถึง +36) เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางออม) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 24.43 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -45 ถึง +45)
2.5 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) ของนิสิตมี
คาเฉลี่ยเทากับ 11.89 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -18 ถึง +18) และเมื่อพิจารณาการคลอยตามกลุม
อางอิงวัดทางตรงตอการทําพฤติกรรมทีเ่ ปนองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมพบวา
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -6 ถึง +6) การ
คลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -6 ถึง +6)
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.13 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -6 ถึง +6)
2.6 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) ของนิสิตมี
คาเฉลี่ยเทากับ 44.96 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -117 ถึง +117 ) และเมื่อพิจารณาการคลอยตาม
กลุมอางอิงวัดทางออมตอการทําพฤติกรรมที่เปนองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม
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พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 16.28 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -45 ถึง +45)
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 18.18 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -45 ถึง
+45) การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางออม) มี
คาเฉลี่ยเทากับ 10.49 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -27 ถึง +27)
2.7 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) ของนิสิต มี
คาเฉลี่ยเทากับ 24.29 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -36 ถึง +36) และเมื่อพิจารณาการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีเ่ ปนองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมพบวา
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.38 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -12 ถึง +12) การ
รับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.69 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -12 ถึง
+12) การรับรูค วามสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง)
มีคาเฉลี่ยเทากับ 7.22 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -12 ถึง +12)
2.8 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) ของนิสิต มี
คาเฉลี่ยเทากับ 55.64 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -171 ถึง +171) และเมื่อพิจารณาการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทีเ่ ปนองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมพบวา
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 19.41 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -63 ถึง +63 ) การ
รับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางออม) มีคาเฉลี่ยเทากับ 21.54 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -63 ถึง
+63) การรับรูค วามสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางออม)
มีคาเฉลี่ยเทากับ 14.69 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -45 ถึง +45 )
3. ผลการวิเคราะหขอมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 ซึ่งเปนไปตามความมุง
หมายของการวิจัยขอที่ 1 มุงเนนที่พฤติกรรมการออมในภาพรวม ไดผลดังนี้
3.1 เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติ
ตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของสเปยรแมนเทากับ .511
การวิเคราะหความสัมพันธของเจตคติตอการทําพฤติกรรมวัดทางตรงและเจตคติ
ตอการทําพฤติกรรมวัดทางออมของพฤติกรรมที่เปนองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม
พบผลดังนี้
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3.1.1 เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีความสัมพันธทางบวกตอเจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มี
คาสัมประสิทธสหสัมพันธของสเปยรแมนเทากับ .244
3.1.2 เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางออม) มีความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมนเทากับ .310
3.1.3 เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางออม) มี
ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมนเทากับ .340
3.2 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มี
ความสัมพันธทางบวกกับการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 มีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของสเปยรแมนเทากับ .491
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทํา
พฤติกรรมวัดทางตรงและการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมวัดทางออมของ
พฤติกรรมทีเ่ ปนองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม พบผลดังนี้
3.2.1 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีความสัมพันธทางบวกกับการคลอยตามกลุม
อางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัด
ทางตรง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของสเปยรแมน
เทากับ .277
3.2.2 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางออม) มีความสัมพันธทางบวกกับการ
คลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของสเปยรแมนเทากับ .353
3.2.3 การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปน
ประจํา (วัดทางออม) มีความสัมพันธทางบวกกับการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึก
รายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของสเปยรแมนเทากับ .540
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3.3 การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มีความสัมพันธ
ทางบวกกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมนเทากับ .254
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
วัดทางตรงกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมวัดทางออมของพฤติกรรมที่เปน
องคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม พบผลดังนี้
3.3.1 การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออม
กอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางออม) มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรู
ความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภค (วัดทางตรง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยร
แมนเทากับ .139
3.3.2 การรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางออม) มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรู
ความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตน (วัดทางตรง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ของสเปยรแมนเทากับ .217
3.3.3 การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปน
ประจํา (วัดทางออม) มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึก
รายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของสเปยรแมนเทากับ .334
4. ผลการวิเคราะหขอมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 ซึ่งเปนไปตามความมุง
หมายของการวิจัยขอที่ 2 มุงเนนที่พฤติกรรมการออมในภาพรวม ไดผลดังนี้
4.1 เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับ
การทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง) รวมกันอธิบายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมไดรอยละ 34.60 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐานของการรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) เทากับ .391 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การคลอย
ตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) เทากับ .187 มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) เทากับ .183 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
การวิเคราะหเพื่อการทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมที่เปนองคประกอบ
พฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมตามสมมติฐานขอที่ 1 พบผลดังนี้
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4.1.1 เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) การรับรูความสามารถในการควบคุมการ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) รวมกัน
อธิบายเจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคไดรอย
ละ 11.50 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐานของการรับรู
ความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภค (วัดทางตรง) เทากับ .212 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อ
เก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) เทากับ .206 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) เทากับ .094 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.1.2 เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) การรับรู
ความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตน (วัดทางตรง) รวมกันอธิบายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมไดรอยละ 15.80 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐานของการคลอยตามกลุม
อางอิงเกี่ยวกับการการใชจา ยเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน (วัดทางตรง) เทากับ .253 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัด
ทางตรง) เทากับ .190 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติตอการการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) เทากับ .110 ไมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4.1.3 เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) การ
คลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) การรับรู
ความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) รวมกัน
อธิบายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมไดรอยละ 41.60 มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 โดยมี
คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของการรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับ
และรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) เทากับ .511 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001การคลอยตาม
กลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) เทากับ .175 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) เทากับ .108 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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5. ผลการวิเคราะหขอมูลเพือ่ ทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 ซึ่งเปนไปตามความมุง
หมายของการวิจัยขอที่ 3 ซึง่ มุงเนนที่พฤติกรรมการออมในภาพรวม และยังมีผลการวิเคราะหขอมูล
เพิ่มเติมสําหรับองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมดวย ไดผลดังนี้
5.1 เงินไดในปจจุบัน รายไดของบิดามารดา เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม และการ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) รวมกันทํานายพฤติกรรมการออม
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยสามารถทํานายไดรอ ยละ 20.00 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
ความถดถอยมาตรฐานของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
เทากับ .281 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม เทากับ .189 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เงินไดในปจจุบันเทากับ .122 มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 รายได
ของบิดามารดาเทากับ .098 ไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การวิเคราะหขอมูลเพื่อการทํานายพฤติกรรมที่เปนองคประกอบพฤติกรรมการออม
3 พฤติกรรม พบผลดังนี้
5.1.1 เงินไดในปจจุบัน รายไดของบิดามารดา เจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บ
เปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค และการรับรูความสามารถในการจัดสรรรายได
เพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) รวมกันทํานายพฤติกรรม
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคไดรอยละ 7.60 มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐานของการรับรู
ความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภค (วัดทางตรง) เทากับ .163 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายไดของบิดามารดา
เทากับ .134 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคเทากับ .101 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และเงินไดในปจจุบัน
เทากับ .093 ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
5.1.2 เงินไดในปจจุบัน รายไดของบิดามารดา เจตนาในการใชจายเพือ่ การอุปโภค
บริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน และการรับรูความสามารถในการใช
จายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง)
รวมกันทํานายพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและ
ฐานะของตนไดรอยละ 7.20 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอย
มาตรฐานของการรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) เทากับ .168 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 เจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน เทากับ .133 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เงินไดในปจจุบันเทากับ .131 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รายไดของบิดามารดาเทากับ .015 ไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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5.1.3 เงินไดในปจจุบัน รายไดของบิดามารดา เจตนาในการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา และการรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปน
ประจํา (วัดทางตรง) รวมกันทํานายพฤติกรรมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําไดรอยละ
24.80 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐานของเจตนาใน
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําเทากับ .340 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 การรับรู
ความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) เทากับ .200
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 รายไดของบิดามารดาเทากับ .110 ไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .05 เงินไดในปจจุบันเทากับ .016 ไมมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยจะเปนไปโดยสอดคลองกับความมุงหมายและสมมติฐานการวิจัย
เปนหลัก ซึง่ ความมุงหมายของการวิจัยในครั้งนี้ตองการศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่มีตอพฤติกรรม
การออมในภาพรวม การอภิปรายจึงทําการอภิปรายผลโดยเนนในสวนของพฤติกรรมการออมใน
ภาพรวมที่เกิดจากองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมเปนสําคัญ
ความมุงหมายของการวิจัยที่ 1 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางเจตคติตอ การทํา
พฤติกรรมการออมวัดทางตรงและทางออม การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการ
ออมวัดทางตรงและทางออม
และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัด
ทางตรงและทางออม สมมุติฐานที่เกี่ยวของกับความมุงหมายขอนี้ คือ สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
สมมติฐานขอที่ 1 กลาววา เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางออมมี
ความสัมพันธทางบวกกับเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง การคลอยตามกลุมอางอิง
เกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางออม มีความสัมพันธทางบวกกับการคลอยตามกลุมอางอิง
เกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การออมวัดทางออม มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ออมวัดทางตรง สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
การทดสอบสมมติฐานนี้ ไดทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยร
แมน (Spearman’s correlation coefficient) พบวา เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัด
ทางตรง) และเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 01. มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสเปยรแมน (rs) เทากับ .511 เปนคา
ความสัมพันธของตัวแปรในระดับมาก (Rosenthal. p. 137) ซึ่งผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 1
ที่ผูวิจัยตั้งไว สําหรับความสัมพันธระหวางเจตคติตอพฤติกรรม (วัดทางตรง) กับเจตคติตอ
พฤติกรรม (วัดทางออม) ที่พบผลเชนนีก้ ็เปนไปดังที่ ไอเซนและฟชไบน (Ajzen and Fishbein,
1980; Ajzen, 1985; 1991) กลาววา เจตคติของบุคคลที่มีตอพฤติกรรมหนึ่ง ๆ ผันแปรอยางเปน
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สัดสวนกับผลรวมของผลคูณดัชนีความเชื่อเชิงประเมินคาที่มาจากความยึดมั่นในความเชื่อทีม่ ีตอผล
ของการกระทําและการประเมินคาผลของการกระทํานั้น กลาวคือ การที่บุคคลจะมีเจตคติทางบวก
หรือลบ จึงขึ้นอยูกับการประเมินความรูสึกหรือความเชื่อที่เขามีตอ สิ่งนั้นวา ผลจากการกระทําจะ
เปนเชนไร ถาบุคคลเชื่อวา การกระทําพฤติกรรมนําไปสูผลทางบวก ก็จะมีเจตคติที่ดีตอการทํา
พฤติกรรมนั้น เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัยจะเห็นไดถงึ ความสอดคลองกันของคําตอบที่ไดจากการ
วัดเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมที่วัดโดยทางตรงและทางออม เชน กลุมตัวอยางที่มีความเชื่อ
เกี่ยวกับผลของการกระทําพฤติกรรมการออมวา การออมทําใหมีเงินเหลือเก็บ และประเมินความ
เชื่อวาการมีเงินเหลือเก็บเปนสิ่งที่ดี จะมีเจตคติที่ดีตอการทําพฤติกรรมการออม
ผลการวิจัยทีพ่ บนี้สอดคลองกับผลการวิจยั ในประเทศไทยที่ใชทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจไดแก พฤติกรรมการประหยัด และพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะ
มูลฝอย ซึ่ง รัญชิตา สุกิจปาณีนิจ (2547) พบวา ทัศนคติตอพฤติกรรมการประหยัดในการซื้อเครื่อง
แตงกายทางตรงกับทัศนคติตอพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางออมของนิสิตชั้นปที่
1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(r = .34) ดุษฎี โยเหลา และประทีป จินงี่ (2539) พบวา ทัศนคติตอการประหยัดน้ํา (วัดทางตรง)
กับทัศนคติตอ การประหยัดน้ํา (วัดทางออม) ของครูประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .41) และอารีวรรณ รุงทวีวณิช (2541)
พบวา เจตคติทางตรงตอพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยกับเจตคติทางออมตอพฤติกรรมการรี
ไซเคิลขยะมูลฝอยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตทดลองโครงการรีไซเคิลขยะมูล
ฝอยของกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .7473)
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจัยในประเทศไทยที่ใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรม
อื่น ๆ ไดแก ศิริวรรณ โพธิ์วัน (2546) พบวา เจตคติตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลน
กีฬาทางตรงมีความสัมพันธกับเจตคติตอ พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางออมของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคกลาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .173) และวรรณชนก จันทชุม (2547) พบวา เจตคติตอการ
แสดงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ (วัดทางออม) มีผลโดยตรงในทางบวกตอเจตคติตอการ
แสดงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ (วัดทางตรง) ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนใน
จังหวัดขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 32.70
(r = .57)
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 สําหรับความสัมพันธระหวางการคลอยตามกลุม
อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงและการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทํา
พฤติกรรมการออมวัดทางออมพบวา การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง) และการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มี
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ความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของ
สเปยรแมน (rs) เทากับ .491 ซึ่งเปนคาความสัมพันธในระดับปานกลาง (Rosenthal. p. 137)
ผลการวิจัยนีส้ อดคลองกับสมมติฐานการวิจัยขอ 1 ที่วา การคลอยตามกลุมอางอิง (วัดทางตรง) มี
ความสัมพันธทางบวกกับการคลอยตามกลุมอางอิง (วัดทางออม) เปนไปดังที่ ไอเซนและฟชไบน
(1980) ไดแสดงแนวคิดไวเกี่ยวกับการวัดการคลอยตามกลุมอางอิงวาสามารถวัดไดจาก ระดับการ
รับรูความเชื่อเกี่ยวกับทัศนะของกลุมอางอิงเฉพาะกลุมตอการกระทําของตนผนวกกับแนวโนมที่
บุคคลจะทําตามกลุมอางอิงดังกลาวตองการ
จะมีความสัมพันธกับการคลอยตามกลุมอางอิงที่มี
ความสําคัญกับเขาในการกระทําพฤติกรรมนั้น ซึ่งเปนการคลอยตามโดยวัดไดจากความตองการ
ของบุคคลที่มีความสําคัญตอการกระทําของเขาและการที่บุคคลที่มีความสําคัญไดกระทําพฤติกรรม
นั้น (Ajzen. 2002) กลาวคือ หากบุคคลรับรูความเชือ่ เกี่ยวกับทัศนะของกลุมอางอิงเฉพาะกลุมมาก
รวมกับมีแนวโนมที่จะทําตามที่กลุมอางอิงเฉพาะกลุมตองการใหกระทํามาก บุคคลก็จะเชื่อวา กลุม
อางอิงตองการใหบุคคลทําพฤติกรรมดังกลาวมากดวย ซึ่งความเชือ่ ดังกลาวจะมีความสอดคลองกับ
การคลอยตามกลุมอางอิงที่มีความสําคัญในความกดดันที่ตองการใหเขาทําพฤติกรรมรวมกับการ
กระทําที่กลุมอางอิงที่มีความสําคัญเปนผูก ระทําการดังกลาวใหบุคคลไดเห็นเปนแบบอยาง
เชนเดียวกับการเปนแบบอยางของบิดามารดา ที่ลูก ๆ จะรับเอาแบบอยางเขาเปนคุณสมบัติของตน
(ป. มหาขันธ. 2536 : 90 – 93 อางถึงใน กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย. 2546 : 16)
อนึ่ง การวัดการคลอยตามกลุมอางอิงทางออมจะเกี่ยวของกับบุคคลหรือกลุมบุคคล
ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกวาการวัดการคลอยตามกลุมอางอิงทางตรง กลาวคือ บุคคลจะประเมิน
ความคิดเห็นของกลุมอางอิงเดนชัด ควบคูกบั ความตองการที่จะกระทําตามความคิดเห็นของกลุม
อางอิงเหลานั้น (Ajzen & Fishbein. 1980) ซึ่งตามหลักการของทฤษฎีนี้ บุคคลที่เปนกลุมอางอิง
เดนชัดนี้เปนกลุมคนที่ไดมาจากการสํารวจและคัดเลือกอยางมีหลักการตามแนวทฤษฎี ซึ่งจากผล
การคัดเลือกในงานวิจัยนี้จะพบวา นอกจากกลุมบุคคลที่เปนบุคคลในครอบครัว อันไดแก บิดา
มารดา ญาติพี่นอง บุคคลใกลชิด เชนเพื่อนและคนรักแลว กลุมบุคคลทีเ่ ปนกลุม อางอิงเดนชัดใน
การทําพฤติกรรมการออม ยังประกอบดวยผูขายสินคาและสถาบันการเงิน นาจะเกิดจากการที่
ปจจุบันบุคคลมีการเปดรับทัศนะของบุคคลอื่นนอกเหนือจากบุคคลใกลชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งยังผลใหมี
ผลกระทบตอการทําพฤติกรรมการออมของบุคคล
ผลการวิจัยทีพ่ บนี้สอดคลองกับผลการวิจยั ในประเทศไทยที่ใชทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจไดแก พฤติกรรมการประหยัด และพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะ
มูลฝอย ซึ่ง งานวิจัยของรัญชิตา สุกิจปาณีนิจ (2547) พบวา การคลอยตามกลุม อางอิงในการทํา
พฤติกรรมการประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางตรงกับการคลอยตามกลุมอางอิงในการทํา
พฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางออมของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .37) งานวิจัยของดุษฎี โย
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เหลา และประทีป จินงี่ (2539) พบวา การคลอยตามกลุม อางอิงตอการประหยัดน้ํา (วัดทางตรง) กับ
การคลอยตามกลุมอางอิงตอการประหยัดน้ํา
(วัดทางออม)
ของครูประถมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .54) และงานวิจัย
ของอารีวรรณ รุงทวีวณิช (2541) พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงในการรีไซเคิลขยะมูลฝอย
ทางตรงกับการคลอยตามกลุมอางอิงในการรีไซเคิลขยะมูลฝอยทางออมของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในเขตทดลองโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .8562) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ
ผลการวิจัยในประเทศไทยที่ใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมอื่น ๆ ไดแก งานวิจัยของศิ
ริวรรณ โพธิว์ ัน (2546) พบวา การคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา
ทางตรงมีความสัมพันธกับการคลอยตามกลุมอางอิงในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางออม
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคกลาง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .305) และงานวิจยั ของวรรณชนก จันทชุม (2547) พบวา การ
คลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ (วัดทางออม) มีผล
โดยตรงในทางบวกตอการคลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการแสดงพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่
(วัดทางตรง) ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 โดยสามารถทํานายไดรอ ยละ 30.30 (r = .55)
การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 สําหรับความสัมพันธระหวางการรับรูความสามารถ
ในการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรงกับการรับรูความสามารถในการทําพฤติกรรมการออมวัด
ทางออม พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) และการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางออม) มีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธของ สเปยรแมน (rs) เทากับ .254 เปน
คาความสัมพันธในระดับนอย (Rosenthal. p. 137) ซึ่งผลการวิจัยทีพ่ บวา การรับรูความสามารถใน
การควบคุมตนเองวัดทางตรงและวัดทางออมมีความสัมพันธกันในทางบวกนี้เปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัยขอ 1 แสดงวา ถาบุคคลมีการรับรูและตระหนักถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทําพฤติกรรม
การออมมาก
และหากปจจัยนั้นเปนปจจัยที่ขัดขวางการทําพฤติกรรม
บุคคลจะมีการรับรู
ความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมไดนอ ย แตถาปจจัยนั้นเปนปจจัยที่สนับสนุนการ
ทําพฤติกรรม บุคคลก็จะมีการรับรูความสามารถของตนเองในการควบคุมพฤติกรรมไดมาก เปน
ดังเชนที่ ไอเซน (1985, 1991) ไดเสนอตัวแปรการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมโดย
ยึดแนวคิดเดียวกับเจตคติตอพฤติกรรม และการคลอยตามกลุมอางอิง จากทฤษฎีเดิม กลาวคือ
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตามแนวคิดนี้พัฒนามาจากความเชื่อของบุคคลที่มี
ตอปจจัยควบคุมพฤติกรรม โดยตองเปนความเชื่อตอปจจัยควบคุมที่ไดมาจากการสํารวจจากบุคคล
ที่เปนกลุมตัวอยาง จึงจะสอดคลองกับบริบททางพฤติกรรมที่กลุม ตัวอยางยอมรับวาเปนปจจัยที่มี
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อิทธิพลตอการทําพฤติกรรมดังกลาว ดังที่การสํารวจเบื้องตนของงานวิจัยนี้ พบปจจัยที่มีอิทธิพล
ควบคุมการออมทั้งที่เปนอุปสรรคและสนับสนุนหลายประการ เชน ความตองการความเปนอยูท ี่ดีใน
อนาคต สิ่งยั่วยุใหอยากไดสินคา คาครองชีพ เปนตน หากบุคคลรับรูถ ึงปจจัยเหลานี้ในระดับสูง และ
ยอมรับถึงอิทธิพลของปจจัยในดานการสนับสนุนใหทําพฤติกรรมการออมมาก บุคคลจะมีการรับรู
ความสามารถในการทําพฤติกรรมการออมสูงไปดวย
ผลการวิจัยทีพ่ บนี้สอดคลองกับผลการวิจยั ในประเทศไทยที่ใชทฤษฎีพฤติกรรม
ตามแผนกับพฤติกรรมทางเศรษฐกิจไดแก พฤติกรรมการประหยัด และพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะ
มูลฝอย ซึ่งงานวิจัยของรัญชิตา สุกิจปาณีนิจ (2547) พบวา การรับรูการควบคุมพฤติกรรมการ
ประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายทางตรงกับการรับรูการควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่อง
แตงกายทางออมของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีความสัมพันธกันทางบวกอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r = .29) และงานวิจัยของอารีวรรณ รุงทวีวณิช (2541) พบวา การ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยทางตรงกับการรับรูความ
สามารถในการควบคุมพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยทางออมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายในเขตทดลองโครงการรีไซเคิลขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .8006) นอกจากนี้ยังสอดคลองกับผลการวิจยั ในประเทศไทยที่
ใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนกับพฤติกรรมอื่น ๆ ไดแก งานวิจัยของศิริวรรณ โพธิ์วัน (2546) พบวา
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรงมี
ความสัมพันธกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา
ทางออมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิทยาลัยพลศึกษาในเขตภาคกลาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 (r = .511) และงานวิจัยของวรรณชนก จันทชุม (2547) พบวา
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ (วัดทางออม) มีผลโดยตรง
ในทางบวกตอการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ (วัดทางตรง)
ของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนตนในจังหวัดขอนแกน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยสามารถทํานายไดรอยละ 34.90 (r = .59)
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
วัดทางตรงกับตัวแปรอิสระตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนวัดทางออม สรุปไดวา ตัวแปรอิสระของ
พฤติกรรมการออมวัดทางตรงและตัวแปรอิสระวัดทางออมนั้นมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทุกตัวแปรซึ่งเปนไปตามแนวทางของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน ซึ่งผล
ที่พบเชนนี้ก็สอดคลองกับผลการวิจัยในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมอื่นที่นําทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนมาใชในการหาความสัมพันธของตัวแปรดังกลาวในประเทศไทย
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ความมุงหมายของการวิจัยที่ 2 เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรม
การออมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน สมมติฐานที่เกี่ยวของกับความมุงหมายขอนี้ คือ สมมติฐาน
การวิจัยขอที่ 2
สมมติฐานขอที่ 2 กลาววา เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง การ
คลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง และการรับรูความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรง มีผลโดยตรงในทางบวกกับเจตนาในการทําพฤติกรรม
การออม สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
การทดสอบสมมติฐานนี้ ไดทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบนําเขา (Enter)
ผลการวิเคราะหเพื่อทํานายเจตนาในการทําองคประกอบพฤติกรรมพบวา เจตคติตอการทํา
พฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัด
ทางตรง) และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) สามารถ
รวมกันทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมไดรอยละ 34.60 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิค์ วามถดถอยมาตรฐานของการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) เทากับ .391 มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .001 การคลอยตามกลุม
อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) เทากับ .187 มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 และเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) เทากับ .183 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ซึ่งผลการวิจัยนี้สนับสนุนสมมติฐานที่ 2 ที่ผูวิจัยตั้งไว แสดงวา บุคคลที่มีเจตคติตอ
การทําพฤติกรรมการออมดี คลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมมาก และรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมมาก จะเปนผูที่มีเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
สูง ผลที่ไดเปนไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ที่กลาววาองคประกอบทั้งสาม ไดแก เจตคติตอ
การทําพฤติกรรมการออมที่หมายถึงระดับความชอบหรือไมชอบตอผลของการกระทําหรือหมายถึง
การประเมินคาการกระทําดังกลาว การคลอยตามกลุมอางอิงที่หมายถึงการรับรูความกดดันของ
สังคมในการทําหรือไมทําพฤติกรรมดังกลาวและการรับรูความสามารถในการทําพฤติกรรมที่
หมายถึงการรับรูถึงความยากหรืองายในการทําพฤติกรรมซึ่งหมายรวมถึงประสบการณในอดีตและ
ปจจัยที่สนับสนุนหรือเปนอุปสรรคในการทําพฤติกรรมวาเปนเหตุนําไปสูการมีเจตนาในการทํา
พฤติกรรม (Ajzen. 1991 : 188) จากผลการวิจัยพบวา ตัวแปรเชิงทํานายแตละตัวมีนัยสําคัญที่
แตกตางกัน เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐานพบวา การรับรูความสามารถในการ
ทําพฤติกรรมการออมเปนตัวแปรที่สามารถทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมไดดีที่สุด โดย
มีเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม และการคลอยตามกลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมการออม
เปนตัวแปรทีท่ ํานายเจตนาไดรองลงมาตามลําดับ
การทํานายเจตนาในการทําองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม พบผลที่แตกตาง
กันออกไป กลาวคือ เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
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บริโภค (วัดทางตรง) การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรร
รายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) รวมกันทํานาย
เจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคไดรอยละ
11.50 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใช
จายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) การ
รับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน (วัดทางตรง) รวมกันทํานายเจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตนไดรอยละ 15.80 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) การคลอยตามกลุมอางอิง
เกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) รวมกันทํานายเจตนาในการจด
บันทึกรายรับและรายจายเปนประจําไดรอยละ 41.60 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่การ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรเพียงตัวเดียวที่สามารถทํานายเจตนาในการ
ทําพฤติกรรมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งสามพฤติกรรม สวนเจตคติและการคลอยตามกลุม
อางอิงสามารถทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในบางพฤติกรรม
เทานั้น ดังนั้น ตัวแปรทีส่ ําคัญ คือการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
ผลการวิจัยในครั้งนี้สอดคลองกับผลการวิจัยในประเทศไทย เชน พฤติกรรมการประหยัด
และพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ทพี่ บวา เจตคติตอการทําพฤติกรรมวัดทางตรง การคลอย
ตามกลุมอางอิงวัดทางตรง และการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรงสามารถ
ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมได ไดแก งานวิจัยของรัญชิตา สุกิจปาณีนิจ (2547) ศึกษา
พบวา ทัศนคติตอการทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย (วัดทางตรง) การคลอยตาม
กลุมอางอิงในการทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย (วัดทางตรง) และการรับรูการ
ควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย (วัดทางตรง) รวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกายไดรอยละ 34 อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 โดยมีการรับรูการควบคุมพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย (วัด
ทางตรง) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงที่สุด (β = .43, p < .001) รองลงมา คือ การคลอยตามกลุม
อางอิงในการทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย (วัดทางตรง) (β = .17, p < .001) และ
ทัศนคติตอการทําพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่องแตงกาย (วัดทางตรง) (β = .16, p < .001)
และงานวิจัยของวรรณชนก จันทชุม (2547 : 68) ที่พบวา ตัวแปรทั้งสามสามารถรวมกันอธิบาย
เจตนาในการปองกันการสูบบุหรี่ ไดรอยละ 40.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 โดยเจต
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คติตอการแสดงพฤติกรรมมีผลตอเจตนาในการปองกันการสูบบุหรีม่ ากที่สุด (β = .36, p < .05)
รองลงมาเปนการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม(β = .19, p < .05) และการคลอย
ตามกลุมอางอิง (β = .18, p < .05) ตามลําดับ
ซึ่งผลที่ไดแตกตางจากพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยซึ่งเปนงานวิจัยของอารีวรรณ รุง
ทวีวณิช (2541) ที่พบผลวา เจตคติทางตรงตอพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอย การคลอยตาม
กลุมอางอิงทางตรงในการรีไซเคิลขยะมูลฝอย และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรี
ไซเคิลขยะมูลฝอยทางตรง รวมกันทํานายเจตนาในการรีไซเคิลขยะมูลฝอยไดรอยละ 70.58 อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทางตรง (β
= .7628, p < .001) และเจตคติทางตรงตอพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอย (β = .0678, p < .05)
เทานั้นที่ทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตการคลอยตามกลุม
อางอิงทางตรงในการรีไซเคิลขยะมูลฝอยไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .0693, p > .05) เชนเดียวกับ
งานวิจัยของศิริวรรณ โพธิ์วนั (2546 : 86) ที่พบผลวา ตัวแปรทั้งสามรวมกันอธิบายเจตนาในการ
บริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาไดรอยละ 14.40 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีเพียง
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรงเทานัน้ ที่
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตตัวแปรอีกสองตัวไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนงานวิจัยการ
ประหยัดน้ํากลับพบผลทีต่ วั แปรวัดทางออมสามารถทํานายความตั้งใจที่จะประหยัดน้ําได ไดแก
งานวิจัยของดุษฎี โยเหลา และประทีป จินงี่ (2539) พบวา ทัศนคติตอการประหยัดน้ํา (วัดทางออม)
การคลอยตามกลุมอางอิง (วัดทางออม) และการรับรูความสามารถของตนเองในการประหยัดน้ํา
รวมกันอธิบายความตั้งใจจะประหยัดน้ําไดรอยละ 32.00 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยมีคา
สัมประสิทธิ์มาตรฐานเทากับ .465, .084 และ .129 ตามลําดับ โดยที่สัมประสิทธิ์มาตรฐานของการ
คลอยตามกลุม อางอิงไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากผลของการทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมดวยตัวแปรอิสระวัดทางตรงตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนั้น กลาวไดวา ตัวแปรที่มีความสําคัญตอเจตนาในการทําพฤติกรรมการ
ออมซึ่งเปนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอยางหนึ่งนั้น คือ การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรม รองลงไปคือ การคลอยตามกลุมอางอิง และเจตคติตอการทําพฤติกรรม ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนที่กลาววา ตัวแปรการรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมเปนตัวแปรหนึ่งที่สามารถทํานายเจตนาเชิงพฤติกรรมได เมื่อกลุมตัวอยางประเมินการ
กระทําพฤติกรรมวา เปนการกระทําที่งายอยูภายใตการควบคุมของเขา การทําเชนนี้ก็จะโนมนาวให
เขามีความตั้งใจในการกระทําที่หนักแนนยิ่งขึ้น (ศิริวรรณ โพธิวัน. 2546 : 91 – 92) โดยที่ความ
สําคัญของตัวแปรทั้งสามในการทํานายเจตนาอาจจะเปลี่ยนไปได ตามลักษณะของพฤติกรรม
กลุมเปาหมายและสถานการณที่ศึกษา (Ajzen. 1991 : 188)
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ความมุงหมายของการวิจัยที่ 3 เพื่อศึกษาปจจัยที่ทํานายพฤติกรรมการออมของนิสิต
ปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจ ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยใชปจจัยตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับปจจัยทางเศรษฐกิจ สมมติฐานที่เกี่ยวของกับความมุงหมายขอนี้
คือ สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3
สมมติฐานที่ 3 เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม การรับรูความสามารถในการ
ควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรง เงินไดในปจจุบัน และรายไดของบิดามารดา มีผลโดยตรงใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการออม สรุปผลการวิเคราะหไดดังนี้
การทดสอบสมมติฐานนี้ ไดทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบนําเขา (Enter)
ผลการวิเคราะหพบวา เงินไดในปจจุบัน รายไดของบิดามารดา เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
และการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) รวมกันทํานายพฤติกรรม
การออมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .001 โดยสามารถทํานายไดรอยละ 20.0 โดยการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) เปนตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการ
ออมไดมากที่สุด (β = .281, p < .001) รองลงมาคือ เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม (β = .189,
p < .01) เงินไดในปจจุบัน (β = .122, p < .05) และรายไดของบิดามารดา (β = .098, p > .05)
จากผลการทดสอบสมมติฐานดังกลาวพบวา
รายไดของบิดามารดาทํานาย
พฤติกรรมการออมไดอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
และเมื่อไดทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธระหวางเงินไดในปจจุบันและรายไดของบิดามารดา (ภาคผนวก ง) พบวา ไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 แสดงวา เงินไดในปจจุบันของนิสิตและรายไดของบิดามารดาไมมีความสัมพันธ
กัน ฉะนั้น นิสิตอาจไมมีการพึ่งพิงบิดามารดาดานการเงิน ผลการวิจัยที่พบวารายไดของบิดา
มารดากับพฤติกรรมการออมไมสัมพันธกันนี้ สอดคลองกับผลการวิจยั ของ ปฐวี เคลาจันทร (2548 :
87) ที่ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารการเงินสวนบุคคลของนิสติ ระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา นิสิตที่รายไดตอเดือนของผูปกครองตางกัน มีประสิทธิภาพ
การบริหารการเงินสวนบุคคลในดานประสิทธิภาพเชิงคุณภาพแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญที่
ระดับ .05 ซึ่งประสิทธิภาพการบริหารการเงินสวนบุคคลเชิงคุณภาพนี้ ปฐวี เคลาจันทร วัดจากการ
บรรลุเปาหมายทางการเงินที่นิสิตไดตั้งไวรวมถึงทัศนคติทางการเงินของนิสิต โดยปฐวี เคลาจันทร
ไดอภิปรายสาเหตุที่รายไดของผูปกครองไมสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารการเงินสวนบุคคล
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตินวี้ า อาจเกิดจากสาเหตุที่นสิ ิตทีศ่ ึกษาอยูใ นโครงการภาคพิเศษ สวนใหญ
เปนนิสิตทีร่ ับผิดชอบคาใชจายการศึกษาและการดํารงชีพดวยตนเอง
ซึ่งสถานการณนี้ก็เปน
เชนเดียวกันกับนิสิตระดับปริญญาตรี
โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบทีต่ อบแบบสอบถามใน
งานวิจัยนี้ ที่สวนใหญดูแลตัวเองในดานการเงินเปนสําคัญ โดยอาศัยการสนับสนุนทางการเงินจาก
บิดามารดาเปนลําดับรองลงมา ดูไดจากขอมูลสถิติพื้นฐานดานแหลงที่มาของเงินไดของนิสิตพบวา
มาจากการทํางานรอยละ 66.30 ในขณะที่มาจากบิดามารดารอยละ 40.20 แตผลที่พบนี้แตกตาง

125
จากผลการวิจยั ของกวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย (2546 : 69) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออม
ของนักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพณิชยการพระนคร พบวา เมื่อนําตัวแปรดาน
เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพของบิดามารดา รายไดตอเดือนของบิดามารดา รายไดที่
ไดรับจากบิดามารดาเปนรายเดือน และรายจายของนักศึกษาเปนรายเดือนมาทํานายอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการออมของนักศึกษาแลว ปรากฏผลวา รายไดของบิดามารดาเปนตัวแปรเพียงตัวเดียว
ที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออมได ทั้งนี้นักศึกษาผูตอบแบบสอบถามเปนนักศึกษาทีเ่ รียนภาค
ปกติ (ในเวลาราชการ) จึงอาจยังไมพรอมหรือไมมีเวลาพอที่หารายไดเพื่อเลี้ยงตนเอง ยังคงมีการ
พึ่งพิงทางการเงินจากบิดามารดา จากผลการวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน อาจสรุปไดวา เมื่อนิสิต
นักศึกษามีรายไดเปนของตนเอง การทําพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินจะไมขึ้นอยูกับ
รายไดของบิดามารดาอีกตอไป
สําหรับผลการวิจัยที่พบวา การทํานายพฤติกรรมการออม ดวยตัวแปรตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน ไดแก เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) รวมกับตัวแปรทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดในปจจุบัน แลว
สามารถทํานายพฤติกรรมการออมได เปนไปตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของไอเซน (Ajzen.
1985, 1991, 2002, 2006) ที่กลาววา หากบุคคลมีเจตคติที่ดี มีแนวโนมที่จะคลอยตามกลุมอางอิง
และมีการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไดมาก บุคคลนั้นจะมีเจตนาหรือความตั้งใจใน
การทําพฤติกรรมนั้นมาก ซึ่งในที่สุด บุคคลก็จะทําตามความตั้งใจนั้นเมื่อมีโอกาส ภายใต
สถานการณการควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงที่มากพอ ซึ่งสถานการณดังกลาว สามารถวัดไดจาก
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรง
ซึ่งมีความคลายคลึงกับการรับรูก าร
ควบคุมตนของแบนดูรา (Bandura. 1977, 1982 : 122 ; cited in Ajzen. 1991 : 184) ที่กลาววา
เมื่อการรับรูในความสามารถในการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งสูง บุคคลก็มีแนวโนมที่จะ
กระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวย ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนเองในการ
กระทําพฤติกรรมต่ํา บุคคลก็จะมีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนัน้ ต่ําหรืออาจไมกระทําพฤติกรรม
นั้นเลยก็ได
และในกรณีของพฤติกรรมการออมนี้ ผลการวิจัยทีไ่ ดสอดคลองกับแนวคิดตามแนว
ทางเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตรในดานการออมของมัลไลนาทานและทาเลอร (Mullainathan
& Thaler. 2000) ที่กลาววา การออมเปนพฤติกรรมทีถ่ ูกกําหนดดวยการรูคิด (cognitive) และการ
ควบคุมตนเอง (self control) ดังจะเห็นไดวาตัวแปรทั้งสามเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรม
การออมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิตใิ นระดับที่แตกตางกัน เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิถ์ ดถอย
มาตรฐาน พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมเปนตัวแปรทํานายที่มี
อิทธิพลสูงสุด รองลงมาคือ เจตนาในการทําพฤติกรรมการออมและเงินไดในปจจุบันตามลําดับ
สําหรับคาอิทธิพลของเงินไดในปจจุบันก็เปนไปตามทฤษฎีสมมติฐานวัฏจักรชีวิตของโมดิกลิอานี ที่
กลาววา บุคคลเมื่อมีรายไดมากขึ้น ก็จะมีเงินออมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบุคคลจะดํารงสภาพการใช
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จายไวคงเดิมหรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่นอยกวารายไดที่เพิ่มขึ้น
ซึ่งผลที่พบเชนนีส้ อดคลองกับ
ผลการวิจัยของจิระ บุรีคํา (2544) ศึกษาแบบอยางการออมของครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม :
กรณีศึกษาครัวเรือนเกษตรกรรมภาคเหนือตอนบน พบวา รายไดเฉลี่ยตอปของครัวเรือนมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกับการออม เชนเดียวกับผลงานวิจัยของ ธํารงศักดิ์ ดีมงคล (2545)
ศึกษาพฤติกรรมการออมของขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พบวา รายไดของ
ขาราชการมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการออม และผลงานวิจัยของไพโรจน เงาวิจิตร
(2543) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
พบวา
ระดับรายไดมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการออมทรัพยของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ผลการทํานายพฤติกรรมการออมดวยตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนนี้สอดคลองกับ
ผลการวิจัยในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอื่นที่ใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการทํานาย
ไดแก
ผลการวิจัยของรัญชิตา สุกิจปาณีนิจ (2547 : 63) พบวา ความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมและการรับรู
การควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรงเปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมประหยัดในการซื้อเครื่อง
แตงกายของนิสิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดรอยละ 12 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 แตตวั แปรที่สาํ คัญคือ ความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมประหยัด (β = .26, p < .001)
รองลงมาคือ การรับรูการควบคุมพฤติกรรมวัดทางตรง (β = .13, p < .05) แตผลการวิจัยของอารี
วรรณ รุงทวีวณิช (2541 : 70) กลับพบวา เจตนาในการรีไซเคิลขยะมูลฝอย และการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรีไซเคิลขยะมูลฝอยทางตรง รวมกันทํานายพฤติกรรมการรี
ไซเคิลขยะมูลฝอยไดรอยละ 63.38 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยเจตนาในการรีไซเคิล
ขยะมูลฝอยเปนตัวแปรทํานายเพียงตัวเดียวที่มีนัยสําคัญทางสถิติ (β = .7308, p < .001) สวนการ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรีไซเคิลขยะมูลฝอยทางตรงทํานายไดอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (β = .0769, p > .05)
ผลการวิจัยในครั้งนี้กลับมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของวรรณชนก จันทชุม (2541 :
85) ที่พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมมีผลตอพฤติกรรมการปองกันการสูบ
บุหรี่ไดมากที่สุด รองลงมาคือ เจตนาในการปองกันการสูบบุหรี่ และตัวแปรทั้งสองสามารถรวมกัน
ทํานายพฤติกรรมไดรอยละ 57.10 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่ผลการวิจัยของ
ศิริวรรณ โพธิ์วัน (2547) พบวา เจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬา และการรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง รวมกันอธิบาย
พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาไดรอยละ 21.10 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดย
มีเฉพาะการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อการเลนกีฬาทางตรง
เทานั้นที่สามารถทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 แตเจตนาในการบริโภคอาหารเพื่อ
การเลนกีฬาไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
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จากผลการวิเคราะหการทํานายองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรม พบผลที่
แตกตางกันออกไป กลาวคือ เงินไดในปจจุบัน รายไดของบิดามารดา เจตนาในการจัดสรรรายได
เพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค และการรับรูความสามารถในการจัดสรร
รายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค (วัดทางตรง) รวมกันทํานาย
พฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคไดรอยละ
7.60 มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01 เงินไดในปจจุบัน รายไดของบิดามารดา เจตนาในการใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
และการรับรู
ความสามารถในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน (วัดทางตรง) รวมกันทํานายพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตนไดรอ ยละ 7.20 มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เงินไดใน
ปจจุบัน รายไดของบิดามารดา เจตนาในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา และการรับรู
ความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา (วัดทางตรง) รวมกัน
ทํานายพฤติกรรมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําไดรอยละ 24.80 มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 โดยที่การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรเพียงตัวเดียวที่
สามารถทํานายองคประกอบพฤติกรรมการออมทุกพฤติกรรมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนตัว
แปรอื่นสามารถทํานายไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติไดบางพฤติกรรม
จากผลการทํานายพฤติกรรมการออมดวยตัวแปรตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับ
ตัวแปรปจจัยทางเศรษฐกิจ สรุปไดวา ตัวแปรทั้งสองกลุมสามารถรวมกันทํานายพฤติกรรมการออม
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่รายไดของบิดามารดาเปนเพียงตัวแปรเดียวที่ทํานายไดอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานจะพบวา การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) เปนตัวแปรที่ทํานายพฤติกรรมการ
ออมและองคประกอบพฤติกรรมการออมไดดีที่สุด การพบผลเชนนี้เปนไปตามที่ทฤษฎีไดเสนอไววา
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแปรที่สําคัญในทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่ง
ทําใหทฤษฎีมคี วามแตกตางจากทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล ทีเ่ ปนทฤษฎีเดิม ตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนนี้ไดกลาววา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมรวมกับเจตนาใน
การทําพฤติกรรมจะสามารถทํานายพฤติกรรมได ดวยเหตุทวี่ า ถาหากใหเจตนาคงที่ ความพยายาม
ที่จะทําใหสําเร็จยอมขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม ซึ่งเกิดจากความเชื่อ
ของบุคคลวา
การกระทํานั้นขึ้นอยูกับตัวของเขาเองเปนสําคัญ
นั่นคือมีความเชื่อมั่นใน
ความสามารถของตน (Ajzen. 1991) นอกจากนี้ การรับรูความสามารถในการควบคุมยังเปน
ตัวแทนของการควบคุมที่เกิดขึ้นจริง แมวาความเปนตัวแทนนั้นจะขึ้นอยูกับความละเอียดออนใน
การรับรูก็ตาม นั่นคือ ถาหากบุคคลมีความออนไหวตอขอมูลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมนอยมาก การ
วัดการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมอาจจะชวยเพิ่มความสามารถในการทํานาย
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พฤติกรรมไดเพียงเล็กนอย
แตถาหากในบุคคลใดที่การรับรูความสามารถในการควบคุมเปนสิ่ง
เดียวกับการควบคุมพฤติกรรม การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจะเปนตัวทํานาย
พฤติกรรมไดเปนอยางดี (Ajzen. 1985 ;cited in Ajzen. 1991)
เมื่อนําผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 มาพิจารณารวมดวย ก็จะเห็นวา การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม เปนตัวแปรที่สําคัญในการทํานายเจตนาในการทํา
พฤติกรรมการออมและองคประกอบพฤติกรรมการออม 3 พฤติกรรมดวย จากผลดังกลาวยิ่ง
ชี้ใหเห็นวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมนั้น สงผลตอพฤติกรรมการออม
ทั้งในทางตรงและในทางออมโดยผานเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
ซึ่งเปนไปตามทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผนที่กลาววา
การทําพฤติกรรมสวนใหญนั้นนอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยที่เปน
แรงจูงใจใหบุคคลตัดสินใจดวยความเต็มใจวาจะทําหรือไมทําพฤติกรรมนั้นแลว ยังขึ้นอยูกับปจจัยที่
ไมใชปจจัยจูงใจ ไดแก โอกาสที่เอื้ออํานวยและทรัพยากรที่พรอมเพียงพอ เชน เวลา เงิน ทักษะ
ความรวมมือของบุคคลอื่น ซึ่งปจจัยเหลานี้รวมเรียกวา ปจจัยควบคุมพฤติกรรมที่แทจริง (actual
control over the behavior) ดังนั้น ทฤษฎีนี้จึงไดกลาวสรุปไววา หากบุคคลมีความพรอมทั้งดาน
โอกาสและทรัพยากร บุคคลนั้นก็จะสามารถทําพฤติกรรมไดสําเร็จ (Ajzen. 1991 : 181 – 182) โดย
ที่การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมเปนตัวแทนของการวัดปจจัยควบคุมพฤติกรรมที่
แทจริงดังที่ไดกลาวไปแลวขางตน ดังนั้น ผลการวิจัยเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมในครั้งนี้จึง
สนับสนุนแนวคิดเรื่องอิทธิพลของการรับรูค วามสามารถในการควบคุมพฤติกรรมทัง้ ทางตรงและ
ทางออมที่มีตอการทําพฤติกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ไดเปนอยางดี
นอกจากนี้
การที่งานวิจัยในครั้งนีพ้ บผลวา
การรับรูความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมการออม และเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม สามารถทํานายพฤติกรรมการออมได
ดีกวาเงินไดในปจจุบัน เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน จึงเปนการสนับสนุน
แนวคิดเศรษฐศาสตรเชิงพฤติกรรมศาสตรของมัลไลนาทานและทาเลอร (Mullainathan and Thaler.
2000) เกี่ยวกับการออม ที่วา การควบคุมตนเปนปจจัยสําคัญหนึ่งในการทําการออม เสียยิ่งกวา เงิน
ไดหรือรายไดของบุคคลที่เปนตัวแปรสําคัญกําหนดปริมาณการออมตามแนวคิดเศรษฐศาสตร
ดั้งเดิม

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยที่พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมทั้ง
ทางตรงและทางออมมีอิทธิพลทางบวกตอการทําพฤติกรรมการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
เนื่องจากการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางออมและวัดทางตรงมี
ความสัมพันธกันทางบวก ดังนั้น จึงอาศัยขอมูลจากความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุมและการรับรู
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อิทธิพลของปจจัยควบคุมมาเปนแนวทางในการกระตุนการออมในกลุมตัวอยางและกลุมเยาวชนที่
อยูในวัยใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จากการศึกษาครั้งนี้ พบวา ความตองการมีเงินเก็บและความ
ตองการความเปนอยูที่ดีในอนาคต เปนปจจัยที่สงเสริมพฤติกรรมการออมของกลุมตัวอยาง ในขณะ
ที่ความตองการซื้อสิ่งของทั้งที่จําเปนและไมจําเปนหรือมีราคาแพงเปนปจจัยที่ขัดขวางพฤติกรรม
การออม ซึ่งปจจัยดังกลาวขางตนเปนปจจัยที่เกิดขึน้ ภายใตการควบคุมของกลุมตัวอยาง และเมื่อ
นํามาพิจารณาประกอบกับปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุมของกลุมตัวอยาง เชน การไดรับสิ่งยั่วยุ
ใหอยากไดสินคาและการเผชิญกับคาครองชีพที่สูงในปจจุบัน
ที่เปนปจจัยขัดขวางการออมแลว
ผูวิจัยจึงเห็นวา การกระตุน การออมที่นาจะไดผล คือ การสงเสริมใหกลุมตัวอยางและเยาวชนฝก
ตนเองใหมีความรูจักระงับยับยั้งความตองการในการซื้อสิ่งของโดยเฉพาะอยางยิ่งสิ่งของที่ไมจําเปน
หรือมีราคาแพงดวยการใชสติและปญญา รวมถึงการที่เยาวชนควรเปดรับสิ่งยั่วยุใหอยากไดสินคา
อยางรูเทาทัน เพื่อใหสามารถดํารงอยูไดภายใตภาวะความกดดันของคาครองชีพ โดยเนนใหกลุม
ตัวอยางและกลุมเยาวชนเห็นถึงประโยชนของการเก็บออมที่จะมีตอความเปนอยูท ี่ดีของตนเองใน
อนาคต ซึ่งเปนเปาหมายสําคัญที่ทําใหเกิดแรงจูงใจในการออม
2. จากผลการวิจัยที่พบวา นอกจากการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการ
ออมแลว เจตนาในการทําพฤติกรรมการออมก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอพฤติกรรมการ
ออม โดยที่เจตนานี้ไดรับอิทธิพลมาจากทั้งการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม และ เจตคติตอการทําพฤติกรรมการ
ออม ซึ่งการกระตุนการออมจากตัวแปรการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไดกลาวไว
แลวในขอเสนอแนะขอที่ 1 ในขอนี้จึงใครใหขอเสนอแนะจากปจจัยที่เหลือ
เมื่อพิจารณาขอมูลการคลอยตามกลุมอางอิงที่วัดทางตรงพบวา พฤติกรรมการออมเปน
พฤติกรรมทีค่ นที่มีความสําคัญกับกลุมตัวอยางสนับสนุนใหทํามาก แตคนที่มีความสําคัญนั้นกลับมี
การทําพฤติกรรมการออมนอย
(เปรียบเทียบจากคาเฉลี่ยของขอคําถามทีถ่ ามถึงการทีค่ นที่มี
ความสําคัญสนับสนุนใหกลุม ตัวอยางทํากับการทําพฤติกรรมนั้นของคนที่มีความสําคัญที่เกิดขึน้
ตามการรับรูของกลุมตัวอยาง)
และเมื่อนําขอมูลนี้มาประกอบกับการคลอยตามกลุมอางอิงวัด
ทางออมจะพบวา พอแมเปนบุคคลทีม่ ีความสําคัญและมีอิทธิพลตอการตัดสินใจทําพฤติกรรมการ
ออมกับกลุมตัวอยางมากที่สุด โดยที่รายไดของพอแมไมใชสิ่งสําคัญที่จะกําหนดพฤติกรรมการออม
ของลูก ดังนั้น หากตองการกระตุนการออมในกลุมเยาวชนใหไดผลอยางจริงจัง ควรใหคําแนะนํา
และชี้แนะใหพอแมเห็นความสําคัญของการแสดงพฤติกรรมการออมของตนอยางเดนชัดเพื่อเปน
แบบอยางเชิงประจักษแกลกู มากกวาเพียงแคการสั่งสอนลูกดวยวาจาเทานั้น
สวนเจตคติตอ การทําพฤติกรรมการออมนั้นพบวา กลุมตัวอยางคอนขางมีเจตคติที่ดตี อ
การทําพฤติกรรมการออมโดยรวม เวนเสียแตวารูสึกวาเปนสิ่งทีค่ วบคุมไดยาก และเห็นเปนสิ่งที่
เสียเวลาและไมจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา ดังนั้น จึงควร

130
มีการนําเสนอตัวอยางที่ชัดเจนใหกลุมตัวอยางและกลุมเยาวชนไดเรียนรูและซึมซับถึงประโยชนของ
การจดบันทึกรายรับและรายจายมากขึ้น เชน จัดโครงการรวมกับหนวยงานที่ใหการสงเสริมเกี่ยวกับ
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารออม
สิน รวมถึงหนวยราชการเชน กรุงเทพมหานครที่มีโครงการสงเสริมการออมในครัวเรือนตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง หรือการนําตัวอยางผูท ี่สามารถแกปญหาเศรษฐกิจในชีวติ ประจําวัน
ไดจากการทําบัญชีรายรับรายจายมาบรรยายใหกับกลุม ตัวอยางไดฟง ซักถามและทําความเขาใจใน
วิธีการปฏิบัติ หรืออาจสงเสริม สนับสนุน กระตุนการอานบทความหรือหนังสือที่ชี้ใหเห็นถึง
ประโยชนของการจดบันทึกรายรับรายจายวา
สามารถชวยเปลี่ยนแปลงชีวติ ของคนใหดขี ึ้นได
ยกตัวอยางเชน หนังสือบัญชีครัวเรือนเปลี่ยนชีวิต (เกศสุดา สิทธิสันติกุล. 2549) ที่นําเสนอโดย
โครงการวิจัยการจัดการองคความรูชุมชนดานการจัดการหนี้สินเชิงบูรณาการ จังหวัดลําปางที่ไดรับ
การอุดหนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เปนตน การทํากิจกรรมตาง ๆ ขางตน จะชวย
ใหกลุมตัวอยางและกลุมเยาวชนเห็นถึงความสําคัญของการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
และมีความตองการจะทําตามแบบอยางหรือเขารวมกิจกรรม
ซึ่งในที่สุดแลวจะชวยเสริมสราง
พฤติกรรมการออมใหมีความเขมแข็งขึ้นไดเปนลําดับ
3. จากผลการวิจัยที่พบวา การทําพฤติกรรมการออมของเยาวชนนัน้ ไดรับผลกระทบจาก
พฤติกรรมของบุคคลหรือกิจกรรมขององคกรตาง ๆ ไดแก ญาติพนี่ อง เพื่อน คนรัก ผูขายสินคา
สถาบันการเงิน ผูวิจัยขอเสนอแนะเพื่อนําไปสูการปรับกระบวนทัศนบคุ คลหรือองคกรที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบตั ติ อการกระตุน พฤติกรรมการออมไว ดังตอไปนี้
ระดับรัฐบาล ในฐานะผูดูแลเสถียรภาพ ความมั่นคงและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ควรชีใ้ หประชาชนโดยทั่วไปตระหนักถึงความสําคัญของการมีเงินออมทั้งตอประชาชนผูออมและตอ
ประเทศชาติโดยสวนรวม มีการรณรงคอยางจริงจังเพื่อใหมีการเก็บออมเงินดวยความสมัครใจใน
รูปแบบตาง ๆ นอกเหนือจากการเก็บออมเงินภาคบังคับทีเ่ กิดขึน้ กับขาราชการ ลูกจางพนักงาน
บริษัทหางรานในรูปของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการและกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยชีใ้ หเห็น
ถึงผลประโยชนอันจะพึงเกิดขึ้นในภายภาคหนาในดานการสรางความมั่นคงระดับปจเจกบุคคลและ
ระดับประเทศ สวนในฐานะผูดูแลการดําเนินงานของสถาบันการเงินนั้น ควรชี้แนะใหสถาบันการเงิน
สรางกิจกรรมกระตนการออมใหมากและสงเสริมใหมีการกูยืมเงินโดยคํานึงถึงความจําเปน ความ
เหมาะสม และความเปนไปไดในการชําระคืนในอนาคต เพื่อไมใหเกิดการบริโภคดวยเงินกูยมื จน
เกิดปญหาขาดความสามารถในการชําระคืน ซึ่งจะสงผลกระทบตอเสถียรภาพของประเทศในที่สดุ
หากรัฐบาลไดพยายามดําเนินการดังกลาวอยางตอเนื่อง ก็จะเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงสังคม ทําใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดที่มีตอการใชจายและเก็บออมในหมูประชาชน ทําให
บุคคลที่มีความใกลชิดกับเยาวชน ไมวา จะเปนญาติพี่นอง เพื่อน หรือคนรัก รวมถึงผูขายสินคา
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ยอมมีการกระทําการใชจายและเก็บออมที่มีเหตุมีผลมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลใหสามารถเพิ่มระดับการ
ออมใหอยูในระดับที่พอเพียงตามที่ไดแสดงไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
ระดับครอบครัว การปรับเปลี่ยนแนวคิดการใชชวี ิต คุณคาของการดํารงชีพในสังคมโดย
มุงเนนถึงความมีคุณธรรม เชน ความซื่อสัตยสุจริต ความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู ความวิริยะ
อุตสาหะ ฯลฯ วามีความสําคัญยิ่งกวาการมีทรัพยสินบางอยางหรือการมีเงินทองจํานวนมาก เปนสิ่ง
สําคัญที่จะทําใหเยาวชนเห็นคุณคาในตนมากกวาองคประกอบภายนอก เชน เสือ้ ผา เครื่องแตงกาย
อุปกรณเทคโนโลยีนําสมัย ที่ลวนแลวแตตองซื้อหามาดวยเงินจํานวนไมนอย หากตองการมีไวเพื่อ
แสดงถึงฐานะและความมั่งมีของตนเอง
การกระตุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนแนวคิดดังกลาวใน
ครอบครัวจะสงผลใหความตัง้ ใจที่จะมีเงินเก็บออม และการจับจายใชสอยเปนไปอยางมีเหตุมีผล
รองรับกับสถานภาพและความสามารถของตนเองมากยิ่งขึ้น
ระดับโรงเรียน ควรมีการสอดแทรกเนื้อหาและคุณธรรมตาง ๆ ที่สําคัญและจําเปนสําหรับ
การสรางเยาวชนที่จะเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในดานการประหยัดและอดออม รวมถึง
การเปนแบบอยางดานการประหยัดและอดออมของครูอาจารยดวย พรอมทั้งการแสดงออกของครู
อาจารยถึงการยกยองนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่มีความขยันหมั่นเพียร ความอดทน ความใฝรู จน
ประสบความสําเร็จในดานการเรียนและมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อสวนรวมดวย มากกวาทีจ่ ะดูแค
ผลการเรียนทีด่ ีของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเพียงอยางเดียว การทําเชนนี้จะชวยใหเยาวชนตระหนัก
ถึงคุณคาของตนดานคุณธรรมมากยิ่งกวาดานวัตถุ
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ผลการวิจัยทีพ่ บวา การนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนรวมกับทฤษฎีทางเศรษฐ-ศาสตรมาใชในการอธิบายพฤติกรรมการออมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งเปนการเพิ่มพูนองค
ความรูเกี่ยวกับการนําทฤษฎีดังกลาวมาใชในการอธิบายพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ จากที่เคยมีการ
นํามาใชในประเทศไทยกับพฤติกรรมการประหยัดในการซื้อเสื้อผา ที่เปนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
รวมถึงพฤติกรรมการรีไซเคิลขยะมูลฝอยและพฤติกรรมการประหยัดน้ําซึ่งเปนพฤติกรรมกึ่งง
เศรษฐกิจ กึ่งอนุรักษแลวไดผลดีเชนเดียวกันนั้น นาจะไดมีการนําทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนไปใชใน
การอธิบายในพฤติกรรมทางเศรษฐกิจอื่น เชน พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการผลิต
พฤติกรรมทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด ดังเชนที่มีการนําทฤษฎีดังกลาวไปใชใน
การศึกษาเกี่ยวกับการสรางตรายี่หอและลักษณะเฉพาะของสินคาทีม่ ีผลตอการซือ้ สินคาแลวไดผล
เปนอยางดีในตางประเทศ (Caprara, G. V., Barbaranelli, C., & Guido, G. 1998; 2000)
2. การวิจัยในครัง้ นี้ทําการศึกษาพฤติกรรมการออมในกลุมนิสิตที่ใชเวลาเรียนตอน
เย็นและเปนนิสิตที่สามารถหารายไดไดแลวดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการประยุกต
ใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในการอธิบายพฤติกรรมการออมของเยาวชนในวงกวาง จึงควรมีการ
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นําแนวทางการศึกษานี้ไปศึกษาในกลุมอื่น ๆ ดวยเชน นิสติ นักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ผูที่เพิ่งเริ่มเขาสูการทํางานตอนตน เพือ่ จะไดสามารถนํามาสรุปรวมเปน
หลักการที่ใชในการสงเสริมเยาวชนดานการออมใหมีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r)
และคาความเชื่อมั่น (α) ของแบบสอบถาม
ตาราง 26
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น (α) ของ
แบบสอบถามพฤติกรรมการออม
r
ขอที่
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
1
.580
2
.632
3
.239
4
.426
5
.298
6
.448
7
.560
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
1
.446
2
.533
3
.381
4
.373
5
.559
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน
1
.315
2
.460
α = .815
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คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r)
และคาความเชื่อมั่น (α) ของแบบสอบถาม
ตาราง 27
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น (α) ของ
แบบสอบถามเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
r
ขอที่
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
1
.781
2
.814
3
.751
4
.812
5
.553
6
.658
7
.744
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
1
.697
2
.774
3
.719
4
.673
5
.713
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน
1
.736
2
.720
α = .944

148
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r)
และคาความเชื่อมั่น (α) ของแบบสอบถาม
ตาราง 28
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น (α) ของ
แบบสอบถามเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
r
ขอที่
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
1
.707
2
.402
3
.420
4
.371
5
.549
6
.705
7
.573
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
1
.558
2
.709
3
.510
4
.398
5
.165
6
.445
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน
1
.693
2
.648
3
.454
4
.464
5
.508
6
.743
α = .889

149
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r)
และคาความเชื่อมั่น (α) ของแบบสอบถาม
ตาราง 29
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น (α) ของ
แบบสอบถามการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
r
ขอที่
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
1
.704
2
.507
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
1
.695
2
.683
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน
1
.639
2
.570
α = .842

150
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r)
และคาความเชื่อมั่น (α) ของแบบสอบถาม
ตาราง 30
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น (α) ของ
แบบสอบถามการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
r
ขอที่
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
1
.791
2
.708
3
.741
4
.664
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
1
.712
2
.780
3
.611
4
.694
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน
1
.667
2
.761
3
.693
4
.621
α = .928

ตาราง 37 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางพฤติกรรมการออมกับตัวแปรที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1. พฤติกรรมการออม
2. เงินไดในปจจุบัน
3. รายไดของบิดามารดา
4. เจตนาในการทํา
พฤติกรรม
5. เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม (วัดทางตรง)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

.141*

.103

.322**

.244**

.180**

.122*

.197**

.377**

.147*

-

.009

.090

.049

.009

.036

-.082

.054

-.087

-

-.014

.009

-.020

.103

-.042

.022

.078

-

.426**

.317**

.338**

.329**

.523**

.270**

-

.511**

.304**

.295**

.476**

.109

-

.332**

.309**

.45299

.096

-

.461**

.244**

.275**

-

.284**

.313**

-

.207**

6. เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม (วัดทางออม)
7. การคลอยตามกลุม
อางอิง (วัดทางตรง)
8. การคลอยตามกลุม
อางอิง (วัดทางออม)
9. การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
(วัดทางตรง)
10. การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
(วัดทางออม)

** p < .01. * p < .05.

ตาราง 38 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางพฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคกับตัวแปรที่ใชใน
การทดสอบสมมติฐาน
1. พฤติกรรมการจัดสรร
รายได
2. เงินไดในปจจุบัน
3. รายไดของบิดามารดา
4. เจตนาในการทํา
พฤติกรรม
5. เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม (วัดทางตรง)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

.093

.152*

.145*

.103

.175**

.148*

.127*

.224**

.090

-

.009

.011

.011

.027

-.009

-.080

.008

-.088

-

.041

-.039

.002

.161*

-.049

.083

.080

-

.240**

.149*

.150*

.245**

.243**

.215**

-

.281**

.149*

.248**

.095

-.071

-

.149*

.214**

.312**

-.021

-

.338**

.118

.230**

-

.112

.265**

-

.067**

6. เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม (วัดทางออม)
7. การคลอยตามกลุม
อางอิง (วัดทางตรง)
8. การคลอยตามกลุม
อางอิง (วัดทางออม)
9. การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
(วัดทางตรง)
10. การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
(วัดทางออม)

** p < .01. * p < .05.

ตาราง 39 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตนกับ
ตัวแปรที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1. พฤติกรรมการใชจาย
เพื่อการอุปโภคบริโภค
2. เงินไดในปจจุบัน
3. รายไดของบิดามารดา
4. เจตนาในการทํา
พฤติกรรม
5. เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม (วัดทางตรง)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

.130*

.011

.158*

.077

.107

.109

.103

.199**

.135*

-

.009

.008

.072

-.005

.043

-.075

.056

-.097

-

-.080

.025

-.046

.110

-.045

.036

.040

-

.233**

.229**

.314**

.277**

.280**

.215**

-

.268**

.212**

.126*

.363**

.010

-

.189**

.228**

.344**

.148*

-

.337**

.198**

.236**

-

.240**

.238**

-

.245**

6. เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม (วัดทางออม)
7. การคลอยตามกลุม
อางอิง (วัดทางตรง)
8. การคลอยตามกลุม
อางอิง (วัดทางออม)
9. การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
(วัดทางตรง)
10. การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
(วัดทางออม)

** p < .01. * p < .05.

ตาราง 40 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางพฤติกรรมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํากับตัวแปรที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน
1. พฤติกรรมการจดบันทึก
รายรับและรายจาย
2. เงินไดในปจจุบัน
3. รายไดของบิดามารดา
4. เจตนาในการทํา
พฤติกรรม
5. เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม (วัดทางตรง)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

-

.071

.100

.451**

.317**

.165**

.103

.201**

.399**

.215**

-

.009

.152*

.024

-.008

.045

-.070

.063

-.028

-

-.007

.027

-.014

.003

-.016

-.043

.090

-

.386**

.287**

.356**

.346**

.611**

.269**

-

.376**

.282**

.366**

.447**

.245**

-

.281**

.294**

.306**

.162**

-

.515**

.293**

.205**

-

.352**

.353**

-

.269**

6. เจตคติตอการทํา
พฤติกรรม (วัดทางออม)
7. การคลอยตามกลุม
อางอิง (วัดทางตรง)
8. การคลอยตามกลุม
อางอิง (วัดทางออม)
9. การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
(วัดทางตรง)
10. การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรม
(วัดทางออม)

** p < .01. * p < .05.

152
ตาราง 31
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
เปนรายขอ
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
M
SD
1. การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
2.59
0.56
จําเปน – ไมจําเปน
2.09
0.79
อดออม – สุรุยสุราย
2.14
0.88
นายกยอง – ไมนายกยอง
2.55
0.69
คุมคา – คุมคา
2.58
0.70
รูคุณคาเงิน – ไมรูคุณคาเงิน
2.77
0.57
ควรสงเสริม – ไมควรสงเสริม
2.31
0.84
ประหยัด – ฟุมเฟอย
2. การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
2.36
0.80
นายกยอง – ไมนายกยอง
2.52
0.71
เหมาะสม – ไมเหมาะสม
2.57
0.66
ดี – เลว
1.77
1.09
ควบคุมได – ควบคุมไมได
1.92
0.93
เปนไปได – เปนไปไมได
2.13
0.83
ยอมรับได – ยอมรับไมได
3. การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
2.36
1.00
มีประโยชน – ไมมีประโยชน
2.45
0.84
ควรทํา – ไมควรทํา
2.08
0.95
จําเปน – ไมจําเปน
2.51
0.78
ควรสงเสริม – ไมควรสงเสริม
1.94
1.05
คุมคาเวลา – เสียเวลา
2.27
0.87
สําคัญ – ไมสําคัญ
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ตาราง 32
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
เปนรายขอ
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
M
SD
1. การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรม
ทําใหมีเงินเหลือเก็บ
2.23
0.86
มีเงินไวใชยามจําเปน/ฉุกเฉิน
2.39
0.91
ควบคุมการใชจายได
2.09
0.97
มีความรอบคอบในการใชเงิน
2.28
0.86
มีเงินไมพอใช
-0.16
2.00
ไมสามารถจับจายไดตามใจ
1.17
1.70
2. การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรม
ทําใหมีเงินเหลือเก็บ
2.18
0.93
ไมสามารถจับจายใชสอยไดตามใจ
1.11
1.69
ใชจายเงินอยางคุมคา
2.35
0.83
ไมมีปญหาหนี้สิน
2.11
1.39
3. การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการทําพฤติกรรม
มีเงินเหลือเก็บ
1.72
1.13
ควบคุมการใชจายได
2.01
1.08
ทราบรายรับรายจายของตนเอง
2.66
0.71
บริหารและวางแผนการเงินได
2.28
0.92
เสียเวลา
0.13
1.84
การประเมินผลของการทําพฤติกรรม
การมีเงินเหลือเก็บเปนสิ่งที่ดี
2.90
0.45
การมีเงินไวใชยามจําเปน/ฉุกเฉินเปนสิ่งที่ดี
2.92
0.37
การควบคุมการใชจายไดเปนสิ่งที่ดี
2.80
0.48
การมีความรอบคอบในการใชเงินเปนสิ่งที่ดี
2.81
0.44
การมีเงินไมพอใชเปนสิง่ ที่ดี
-2.09
1.76
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ตาราง 32 (ตอ)
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
การไมสามารถจับจายไดตามใจเปนสิง่ ที่ดี
การใชจายเงินอยางคุมคาเปนสิ่งที่ดี
การไมมีปญหาหนี้สินเปนสิ่งที่ดี
การทราบรายรับรายจายของตนเองเปนสิ่งที่ดี
การบริหารและวางแผนการเงินไดเปนสิ่งที่ดี
การเสียเวลาเพื่อจดบันทึกรายรับและรายจายเปนสิง่ ที่ดี

M

SD

-0.70
2.72
2.76
2.64
2.72
1.10

1.95
0.54
0.94
0.57
0.58
1.53

ตาราง 33
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการ
ออม (วัดทางตรง) เปนรายขอ
การคลอยตามกลุมอางอิง
M
SD
เกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
1. คนที่มีความสําคัญกับฉันสวนมากคิดวา ฉันควรจัดสรร
2.42
0.78
รายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
2. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากจัดสรรรายไดเพื่อเก็บ
1.81
1.25
เปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
3. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวา ฉันควรใชจาย
2.45
0.78
เพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน
4. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากใชจายเพื่อการอุปโภค
2.08
1.18
บริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน
1.90
1.04
5. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากคิดวาฉันควรจดบันทึก
รายรับและรายจายเปนประจํา
6. คนที่มีความสําคัญตอฉันสวนมากจดบันทึกรายรับและ
1.23
1.51
รายจายเปนประจํา
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ตาราง 34
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการ
ออม (วัดทางออม) เปนรายขอ
การคลอยตามกลุมอางอิง
M
SD
เกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
1. การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง
พอแม
2.62
0.76
ญาติพี่นอง
2.39
0.78
เพื่อน
1.92
1.06
ผูขายสินคา
1.09
1.83
สถาบันการเงิน
2.26
1.27
2. การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง
พอแม
2.69
0.64
ญาติพี่นอง
2.40
0.82
เพื่อน
2.05
1.00
คนรัก
2.33
0.94
ผูขายสินคา
1.05
1.80
3. การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
ความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง
พอแม
2.14
1.02
ญาติพี่นอง
1.89
1.04
เพื่อน
1.66
1.18
แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุมอางอิง
ตองการทําตามที่พอแมประสงคใหทํา
2.04
1.01
ตองการทําตามที่ญาติพนี่ องประสงคใหทํา
1.44
1.17
ตองการทําตามที่เพื่อนประสงคใหทํา
1.19
1.20
ตองการทําตามที่คนรักประสงคใหทํา
1.64
1.15
ตองการทําตามที่ผูขายสินคาประสงคใหทํา
0.31
1.66
ตองการทําตามที่สถาบันการเงินประสงคใหทํา
0.94
1.57
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ตาราง 35
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง) เปนรายขอ
การรับรูความสามารถ
M
SD
ในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง)
1. สําหรับฉันการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการ
2.23
1.01
ใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคเปนสิ่งที่เปนไปได
2. หากฉันตองการ ฉันสามารถจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปน
1.92
1.16
เงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคไดโดยงาย
3. ฉันสามารถควบคุมตนเองไดวา จะจัดสรรรายไดเพื่อเก็บ
1.81
1.08
เปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
4. ฉันจะจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจาย
2.41
0.87
เพื่อการอุปโภคบริโภคไดหรือไม ขึ้นอยูกับฉันเสียเปน
สวนใหญ
5. สําหรับฉัน การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคตามความ
2.31
0.80
จําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะเปนสิ่งที่เปนไปได
6. หากฉันตองการ ฉันสามารถใชจายเพื่อการอุปโภค
2.06
0.92
บริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะได
โดยงาย
7. ฉันสามารถควบคุมตนเองไดวา จะใชจายเพื่อการอุปโภค
1.89
1.03
บริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะ
2.43
0.73
8. ฉันจะใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะไดหรือไมขึ้นอยูกับฉันเสีย
เปนสวนใหญ
9. สําหรับฉันการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
1.65
1.32
เปนสิ่งที่เปนไปได
10. หากฉันตองการ ฉันสามารถจดบันทึกรายรับและ
1.78
1.31
รายจายเปนไดโดยงาย
11. ฉันสามารถควบคุมตนเองไดวา จะจดบันทึกรายรับและ
1.45
1.44
รายจายเปนประจํา
12. ฉันจะจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําไดหรือไม
2.35
1.03
ขึ้นอยูกับฉันเสียเปนสวนใหญ
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ตาราง 36
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
(วัดทางออม) เปนรายขอ
การรับรูความสามารถ
M
SD
ในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
ความเชื่อเกี่ยวกับปจจัยควบคุม
2.55
0.75
มีความเปนไปไดที่ฉันจะตองการมีเงินเก็บ
มีความเปนไปไดที่ฉันจะตองการซื้อสิ่งของ
2.31
0.84
มีความเปนไปไดที่ฉันจะตองการมีความเปนอยูที่ดีใน
2.58
0.70
อนาคต
มีความเปนไปไดที่ฉันจะเผชิญกับคาครองชีพสูงใน
2.58
0.75
ปจจุบัน
มีความเปนไปไดที่ฉันจะไดรับสิ่งยั่วยุใหอยากไดสินคา
2.17
1.30
มีความเปนไปไดที่ฉันจะอยูทามกลางผูคนแวดลอมที่
1.56
1.20
สนับสนุนการทําพฤติกรรมการออม
มีความเปนไปไดที่ฉันจะตองการซื้อสิ่งของที่ไมจําเปน
1.27
1.54
หรือมีราคาแพง
มีความเปนไปไดที่ฉันจะตองการซื้อสิ่งของที่ไมจําเปน
1.80
1.13
หรือมีราคาแพง
มีความเปนไปไดที่ฉันจะมีรายไดพอสําหรับการออม
2.15
0.98
มีความเปนไปไดที่ฉันจะมีเวลาจดบันทึกรายรับรายจาย
1.48
1.37
เปนประจํา
มีความเปนไปไดที่ฉันจะขี้เกียจจดบันทึกรายรับและ
1.47
1.81
รายจายเปนประจํา
มีความเปนไปไดที่ฉันจะลืมการใชจายบางรายการใน
1.54
1.67
แตละวัน
1. การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ

การอุปโภคบริโภค
การรับรูอิทธิพลของปจจัยควบคุม
- ความตองการมีเงินเก็บสงเสริมการจัดสรรรายไดเพื่อ
เก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
- ความตองการซื้อสิ่งของสงเสริมการจัดสรรรายไดเพื่อ
เก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค

2.25

0.91

0.81

2.14
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การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
- ความตองการความเปนอยูที่ดีในอนาคตสงเสริมการ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
- คาครองชีพสูงในปจจุบันสงเสริมการจัดสรรรายไดเพื่อ
เก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
- สิ่งยั่วยุใหอยากไดสินคาสงเสริมการจัดสรรรายไดเพื่อ
เก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
- ผูคนแวดลอมสงเสริมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
- ความตองการซื้อสิ่งของที่ไมจําเปนหรือมีราคาแพง
สงเสริมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการ
ใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค

M

SD

2.31

1.09

0.33

2.50

0.17

2.36

1.25

1.38

0.03

2.16

2.02

1.23

0.86

2.01

2.11

1.33

0.43

2.32

2. การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน

สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
การรับรูอิทธิพลของปจจัยควบคุม
- ความตองการมีเงินเก็บสงเสริมการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายได
และฐานะของตน
- ความตองการซื้อสิ่งของสงเสริมการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตน
- ความตองการความเปนอยูที่ดีในอนาคตสงเสริมการใช
จายเพื่ออุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน
- คาครองชีพสูงในปจจุบันสงเสริมการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลองกับรายได
และฐานะของตน

159
ตาราง 36 (ตอ)
การรับรูความสามารถ
ในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางออม)
- ผูคนแวดลอมสงเสริมการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค
ตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
- ความตองการซื้อสิ่งของที่ไมจําเปนหรือมีราคาแพง
สงเสริมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
- รายไดสงเสริมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน

M

SD

1.22

1.43

0.06

2.14

1.69

1.42

2.01

1.22

2.05

1.17

1.09

1.73

-0.07

2.34

0.19

2.03

3. การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจําทุกวัน

การรับรูอิทธิพลของปจจัยควบคุม
- ความตองการมีเงินเก็บสงเสริมการจดบันทึกรายรับ
และรายจายเปนประจํา
- ความตองการรูรายรับรายจายสงเสริมการจดบันทึก
รายรับและรายจายเปนประจํา
- เวลาสงเสริมการจดบันทึกรายรับและรายจายเปน
ประจํา
- ความขี้เกียจสงเสริมการจดบันทึกรายรับและรายจาย
เปนประจํา
- การลืมการใชจายบางรายการในแตละวันสงเสริมการ
จดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
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การตรวจสอบเงื่อนไขเบือ้ งตนของการหาความสัมพันธโดยใชสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
การทดสอบการแจกแจงของขอมูลโดยใชคาสถิตทิ ดสอบ
ตาราง 41
ผลการทดสอบการแจกแจงของขอมูลเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม โดยใชคาสถิติ
Kolmogorov-Smirnov(a)
Kolmogorov-Smirnov(a)
ตัวแปร
Statistic
df
Sig.
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม วัดทางตรง
เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลอง
กับรายไดและฐานะของตน
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม วัดทางออม
เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อ
การอุปโภคบริโภค
เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปนสอดคลอง
กับรายไดและฐานะของตน
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

.144
.152

264
264

.000
.000

.135

264

.000

.177
.067
.099

264
264
264

.000
.006
.000

.115

264

.000

.121

264

.000

คา sig. มีคานอยกวา .05 ทุกตัวแปร แสดงวา ปฏิเสธ H0 : สุมตัวอยางจากประชากรที่มี
การแจกแจงแบบปกติ ดังนั้น ตัวแปรทุกตัวมีการสุมตัวอยางจากประชากรที่ไมไดมีการแจกแจงแบบ
ปกติ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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การทดสอบการแจกแจงของขอมูลโดยใชคาสถิตทิ ดสอบ
ตาราง 42
ผลการทดสอบการแจกแจงของขอมูลการคลอยตามกลุม อางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม
โดยใชคาสถิติ Kolmogorov-Smirnov(a)
Kolmogorov-Smirnov(a)
ตัวแปร
Statistic
df
Sig.
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางตรง
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปน
ประจํา
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออมวัดทางออม
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปน
ประจํา

.132
.215

264
264

.000
.000

.200

264

.000

.201

264

.000

.073
.058

264
264

.002
.031

.065

264

.009

.076

264

.001

คา sig. มีคานอยกวา .05 ทุกตัวแปร แสดงวา ปฏิเสธ H0 : สุมตัวอยางจากประชากรที่มี
การแจกแจงแบบปกติ ดังนั้น ตัวแปรทุกตัวมีการสุมตัวอยางจากประชากรที่ไมไดมีการแจกแจงแบบ
ปกติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05

167
การทดสอบการแจกแจงของขอมูลโดยใชคาสถิตทิ ดสอบ
ตาราง 43
ผลการทดสอบการแจกแจงของขอมูลการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมโดยใช
คาสถิติ Kolmogorov-Smirnov(a)
Kolmogorov-Smirnov(a)
ตัวแปร
Statistic
df
Sig.
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางตรง
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจาย
เปนประจํา
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออมวัดทางออม
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงิน
ออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตามความจําเปนสอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจดบันทึกรายรับและรายจาย
เปนประจํา

.131
.191

264
264

.000
.000

.164

264

.000

.175

264

.000

.065
.070

264
264

.010
.004

.075

264

.001

.058

264

.034

คา sig. มีคานอยกวา .05 ทุกตัวแปร แสดงวา ปฏิเสธ H0 : สุมตัวอยางจากประชากรที่มี
การแจกแจงแบบปกติ ดังนั้น ตัวแปรทุกตัวมีการสุมตัวอยางจากประชากรที่ไมไดมีการแจกแจงแบบ
ปกติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
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การตรวจสอบเงื่อนไขของการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ
การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณมีเงื่อนไขดังนี้
1.
ความคลาดเคลื่อน e เปนตัวแปรที่มีการแจกแจงแบบปกติ พิจารณาไดจากการ
พลอตกราฟ Normal probability plot ของคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standardized residual)
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: sum_B0_tot
1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

00
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: sum_I0_tot
1.0

Expected Cum Prob

0.8

0.6

0.4

0.2

00

2.
คาเฉลี่ยของความคลาดเคลือ่ นเปนศูนย นั่นคือ E(e) = 0 เนื่องจากการใชวธิ ีกําลัง
สองนอยที่สุด ที่ทําใหผลบวกกําลังสองของคาความคลาดเคลื่อนมีคาต่ําสุดจะทําให ∑ei = 0 และ
E(ei) = ∑ei/n = 0 ซึ่งเงื่อนไขขอนี้เปนจริงเสมอ (วรรณชนก จันทชุม. 2547: 108)
3.
คาแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนเปนคาคงที่ที่ไมทราบคา V(e) = σe2
(Homoscedasticity) ทําการทดสอบโดยการพลอตกราฟระหวางคา Y กับ e ซึ่งกราฟที่ไดพบวา คา
e กระจายอยูรอบ ๆ ศูนย แสดงวา ความแปรปรวนของ e มีคาคงที่
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Scatterplot

Dependent Variable: sum_B0_tot

Regression Standardized Residual
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Scatterplot

Dependent Variable: sum_I0_tot

Regression Standardized Residual

4

2

0

-2

-4

-6

4.
ei และ ej เปนอิสระตอกัน ; i ≠ j นั่นคือ covariance (ei, ej) = 0 (Non
autocorrelation) ซึ่งสามารถตรวจสอบเงื่อนไขนี้ไดโดยดูจากคา Durbin-Watson โดยที่ หากคา
Durbin-watson มีคาใกล 2 (มีคาในชวง 1.5 ถึง 2.5) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546 : 340 – 341) จะ
สรุปวา ei และ ej เปนอิสระตอกัน จากการนําขอมูลปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการ
ออมของนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขา
ตรวจสอบเงื่อนไขนี้ พบผลดังตาราง 44
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ตาราง 44 คา Durbin-Watson ของการทํานายพฤติกรรมการออม
ตัวแปรตาม
Durbin-Watson
พฤติกรรมการออม
1.942
การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการ
2.032
ใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภคตามความ
1.987
จําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
2.154
จากตาราง 44 พบวา คา Durbin-watson ของการทํานายพฤติกรรมการออมและ
องคประกอบพฤติกรรมการออม มีคาอยูระหวาง 1.5 – 2.5 จึงสรุปไดวา ei และ ej เปนอิสระตอกัน
สําหรับการตรวจสอบเงื่อนไขเบื้องตนในการทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออมและ
เจตนาในการทําองคประกอบพฤติกรรมการออม ดวยเจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม (วัด
ทางตรง) การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม (วัดทางตรง) ดานความเปนอิสระตอกันของคา
คลาดเคลื่อนพบผลดังตาราง 45
ตาราง 45 คา Durbin-Watson ของการทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
ตัวแปรตาม
Durbin-Watson
เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
2.060
เจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออม
1.996
กอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
เจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
1.987
ความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะ
ของตน
เจตนาในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปน
2.154
ประจํา
จากตาราง 45 พบวา คา Durbin-watson ของการทํานายเจตนาในการทําพฤติกรรมการ
ออมและองคประกอบพฤติกรรมการออม มีคาอยูระหวาง 1.5 – 2.5 จึงสรุปไดวา ei และ ej เปน
อิสระตอกัน
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5.
ตัวแปรอิสระ xi และ xj ตองเปนอิสระกัน นั่นคือตัวแปรอิสระตองไมมีความสัมพันธ
กันสูง (Multicolinearity) ซึ่งสามารถดูไดจากคา Tolerance และ คา VIF หากพบวา คา Tolerance
มีคามากกวา 0.2 และคา VIF มีคานอยกวา 10 แสดงวา ไมมีปญหา Multicolinearity (นําชัย ศุภ
ฤกษชัยสกุล. มปพ.) จากการนําขอมูลปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมของนิสิต
ระดับปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขาตรวจสอบ
เงื่อนไขนี้ พบผลดังตาราง 46
ตาราง 46 คา Tolerance และ คา VIF ของพฤติกรรมการออม
ตัวแปร
ตัวแปรตาม : พฤติกรรมการออม
ตัวแปรอิสระ :
เงินไดในปจจุบัน
รายไดของบิดามารดา
เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
ตัวแปรตาม : การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
ตัวแปรอิสระ :
เงินไดในปจจุบัน
รายไดของบิดามารดา
เจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภค
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออม
กอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตัวแปรตาม : การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลอง
กับรายไดและฐานะของตน
ตัวแปรอิสระ :
เงินไดในปจจุบัน
รายไดของบิดามารดา
เจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน
การรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.996
.993
.711
.709

1.004
1.007
1.407
1.411

.985
.984
.918

1.015
1.017
1.090

.918

1.090

.995
.981
.909

1.005
1.019
1.100

.912

1.096
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ตาราง 46 (ตอ)
ตัวแปร
ตัวแปรตาม : การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
ตัวแปรอิสระ :
เงินไดในปจจุบัน
รายไดของบิดามารดา
เจตนาในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
การรับรูความสามารถในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF
.995
.993
.651
.653

1.005
1.007
1.536
1.531

จากตาราง 46 พบวา คา Tolerance มีคามากกวา 0.2 และคา VIF มีคานอยกวา 10 แสดง
วา ไมมีปญหา Multicolinearity
ตาราง 47 คา Tolerance และ คา VIF ของเจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
Collinearity Statistics
ตัวแปร
Tolerance
VIF
ตัวแปรตาม : เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
ตัวแปรอิสระ :
เจตคติตอการทําพฤติกรรมการออม
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการทําพฤติกรรมการออม
การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
ตัวแปรตาม : เจตนาในการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใช
จายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ตัวแปรอิสระ :
เจตคติตอการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอนการใชจายเพื่อการอุปโภค
บริโภค
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออมกอน
การใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค
การรับรูความสามารถในการควบคุมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออม
กอนการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค

.736
.895
.763

1.359
1.118
1.311

.972

1.029

.967

1.034

.980

1.020
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ตาราง 47 (ตอ)
ตัวแปร
ตัวแปรตาม : เจตนาในการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
ตัวแปรอิสระ :
เจตคติตอการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับ
รายไดและฐานะของตน
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตามความ
จําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
การรับรูความสามารถในการควบคุมการใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคตาม
ความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน
ตัวแปรตาม : เจตนาในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
ตัวแปรอิสระ :
เจตคติตอการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
การคลอยตามกลุมอางอิงเกี่ยวกับการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
การรับรูความสามารถในการจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา

Collinearity Statistics
Tolerance
VIF

.848

1.180

.938

1.066

.853

1.173

.776
.886
.770

1.289
1.129
1.298

จากตาราง 47 พบวา คา Tolerance มีคามากกวา 0.2 และคา VIF มีคานอยกวา 10 แสดง
วา ไมมีปญหา Multicolinearity
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One’s
Income

Behavioral
Beliefs

.511**

Parent’s
Income

.098

.122*
Attitudes
toward
Behavior

.183**
R2 = .346 (.001)

Normative
Beliefs

.491**

Subjective
Norms

.187***
Intention

.189**

.391***
Control
Beliefs

.254**

Perceived
Behavioral
Control

Behavior

R2 = .200 (.001)
.281***

ภาพประกอบ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการทําพฤติกรรมการออม

178

One’s
Income

Behavioral
Beliefs

.244**

Parent’s
Income

.134*

.093
Attitudes
toward
Behavior

.206**
R2 = .115 (.001)

Normative
Beliefs

.277**

Subjective
Norms

.094*
Intention

.212***
Control
Beliefs

.139*

Perceived
Behavioral
Control

.101

Behavior

R2 = .076 (.01)
.163*

ภาพประกอบ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการทําพฤติกรรมการจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปน
เงินออมกอนการใชจายเพือ่ การอุปโภคบริโภค

179

One’s
Income

Behavioral
Beliefs

.310**

Parent’s
Income

.015

.131*
Attitudes
toward
Behavior

.110
R2 = .158 (.001)

Normative
Beliefs

.353**

Subjective
Norms

.253***
Intention

.190**
Control
Beliefs

.217**

Perceived
Behavioral
Control

.133*

Behavior

R2 = .072 (.01)
.168*

ภาพประกอบ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการทําพฤติกรรมการใชจายเพือ่ การอุปโภค
บริโภคตามความจําเปน สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน

180

One’s
Income

Behavioral
Beliefs

.340**

Parent’s
Income

.110

.016
Attitudes
toward
behavior

.108*
R2 = .416 (.001)

Normative
Beliefs

.540**

Subjective
Norms

.175**
Intention

.511***
Control
Beliefs

.334**

Perceived
Behavioral
Control

.340***

Behavior

R2 = .248 (.001)
.200*

ภาพประกอบ 6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานในการทําพฤติกรรมการจดบันทึกรายรับและ
รายจายเปนประจํา

