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ปยดา สมบัตวิ ัฒนา. (2554). แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม
ของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวง. ปริญญานิพนธ วท.ด.
(การวิจัยพฤติกรรมศาสตรประยุกต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย ดร. ดุษฎี โยเหลา
รองศาสตราจารย ดร. ธํารงค อุดมไพจิตรกุล, อาจารย ดร. สธญ ภูคง.
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบจําลองความสัมพั นธเชิงสาเหตุ
สํ า หรั บ อธิ บ ายป จ จั ย ควบคุ ม พฤติ ก รรมการออม 2) เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต า งของแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม โดยใชการมีเงินออมเปนตัวแปรแบงกลุม
3) เพื่อศึกษาความแตกตางของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม
โดยใชการคาดการณรายไดในอนาคตเปนตัวแปรแบงกลุม กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนิสิต
นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนอกเวลาราชการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ
บริ ห ารธุ ร กิ จ สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละคณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ที่มีคุณลักษณะสอดคลอง
กับ กลุ มตัว อยางที่ เ ป นเป าหมายคือ เปนผูที่มีการตั้งเปาหมายการออมชวงปพ.ศ. 2551–2552
สถานที่ทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล ประกอบดวย จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี และมีอายุไมเกิน 35 ป จํานวน 406 คน การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.3760 ถึง 0.9277 ผูวิจัยใชโปรแกรม
วิเคราะหสถิติทางสังคมศาสตรสําหรับการวิเคราะหสถิติพรรณนา และใชโปรแกรม LISREL 8.72 ใน
การวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน
ผลการวิ จั ยพบว า รู ปแบบของแบบจํ าลองความสั มพั นธ เชิ งสาเหตุ ของป จจั ยควบคุ ม
พฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ โดยพบวา
1) พฤติกรรมการออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความตั้งใจที่จะออม และไดรับอิทธิพล
ทางอ อ มจากการรั บ รู ค วามสามารถของตนในการออม ความพึง พอใจต อ ผลของการออม การ
ตั้งเปาหมายการออม ความผูกพันกับเปาหมาย และการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสราง
กฎ โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการออมไดรอยละ 89
2) สัดสวนเงินออมตอรายได ไดรับอิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมการออม และไดรับ
อิทธิพลทางออมจากความผูกพันกับเปาหมาย และความตั้งใจที่จะออม โดยตัวแปรเหลานี้รวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของสัดสวนเงินออมตอรายไดไดรอยละ 1
3) ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันกับเปาหมายและการคิดเชิง
บัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ และไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูความสามารถของตน
ในการออม ความพึงพอใจตอผลของการออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ

และการตั้งเปาหมายการออม โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจที่จะ
ออมไดรอยละ 52
4) ความผูกพันกับเปาหมายไดรับอิทธิพลทางตรงจากการตั้งเปาหมายการออม และ
ไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูความสามารถของตนในการออม ความพึงพอใจตอผลของการออม
การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของความผูกพันกับเปาหมายไดรอยละ 51
5) การตั้งเปาหมายการออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูความสามารถของตนใน
การออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ และความพึงพอใจตอผลของการออม
และไดรับอิทธิพลทางออมจากรายได โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการ
ตั้งเปาหมายการออมไดรอยละ 70
6) การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู
ความสามารถของตนในการออมและรายได โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎไดรอยละ 26
ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลองระหวางบุคคลที่มีเงินออมและ
ไมมีเงินออม พบวา รูปแบบของแบบจําลองของบุคคลที่มีเงินออมและไมมีเงินออมไมแตกตางกัน และ
คาอิทธิพลระหวางตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในและคาอิทธิพลระหวางตัวแปรภายในที่มีตอ
ตัวแปรภายในไมแตกตางกัน
ผลการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลองระหวางบุคคลที่คาดการณ
รายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผานมา พบวา
รูปแบบของแบบจําลองของบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นและบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ย
ใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผานมาไมแตกตางกัน และคาอิทธิพลระหวางตัวแปรภายนอกที่มีตอ
ตัวแปรภายในและคาอิทธิพลระหวางตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในไมแตกตางกัน
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The purpose of this study were 1) to develop the causal model for saving
behavior based on Control Theory variables, Behavioral Life-Cycle Hypothesis variable, and
the Permanent-Income Theory of Consumption. 2) to study the invariance of linear
structural relations model among these variables between saver and non-saver 3) to study
the invariance of linear structural relations model among these variables between the
persons who differed in the directions of three-year-average revenue expectation. Selected
samples were part-time Master degree programs of Srinakhariwirot University, one class of
Faculty of Business Administration of National Institute of Development Administration, two
programs of Faculty of Business Administration and two programs of Faculty of Education
of Kasetsart University and one class of Faculty of Home Economics Technology of
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Four hundred and six of these
students were congruence with the sampling selection criteria that were having saving goal
setting between 2008 – 2009, lived in Bangkok and 3 provinces which are vicinity, age
equal or less than 35 years-old. Instruments for collecting data were questionnaires that
their reliabilities were between 0.3760 and 0.9277. Data were analyzed by Social Science
Statistics Program and LISREL 8.72 program.
The main research findings presented that the causal model for saving behavior
based on Control Theory variables, Behavioral Life-Cycle Hypothesis variable, and the
Permanent-Income Theory of Consumption was fitted with the empirical data. Details of
linear structural equation model were as follows:
1) Saving behavior was directly effected by intention and indirectly effected by
self-efficacy in saving, past saving performance satisfaction, saving goal setting, goal
commitment and mental accounting, which explained the 89 percent of the variation in
saving behavior
2) Savings to income ratio was directly effected by saving goal setting and
indirectly effected by goal commitment and intention, which explained the 1 percent of the
variation in savings to income ratio.

3) Intention was directly effected by goal commitment and mental accounting and
indirectly effected by self-efficacy in saving, past saving performance satisfaction, which
explained the 52 percent of the variation in intention
4) Goal commitment was directly effected by saving goal setting and indirectly
effected by self-efficacy in saving, past saving performance satisfaction, mental accounting,
which explained the 51 percent of the variation in goal commitment.
5) Saving goal setting was directly effected by self-efficacy in saving, mental
accounting and past saving performance satisfaction and indirectly effected by income,
which explained the 70 percent of the variation in saving goal setting
6) Mental accounting was directly effected by self-efficacy in saving and income,
which explained the 26 percent of the variation in mental accounting.
The form of causal relations was similar between plan-and-do group and plan-invain group. There was invariance in path coefficients between extraneous variables on
internal variables and path coefficients between internal variables on internal variables.
The form of causal relations was similar between higher revenue expectancy
group and near-by revenue expectancy group. There was invariance in path coefficients
between extraneous variables on internal variables and path coefficients between internal
variables on internal variables.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในป จ จุ บั น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ส ว นใหญ ทั้ ง การผลิ ต การบริ โ ภค การซื้ อ ขายและ
แลกเปลี่ยน ลวนแลวแตใชเงินเปนสื่อกลางเพื่อใหเกิดกิจกรรมดังกลาว บุคคลจะไดบริโภคสิ่งตาง ๆ
เพื่อตอบสนองความตองการของตนได ก็ตอเมื่อมีเงินหรือทรัพยสินที่สามารถแปลงเปนเงินมาใช
แลกเปลี่ยนเปนสินคาและบริการ บุคคลจึงตองทํางานเพื่อใหไดรับคาตอบแทนในรูปของเงินตรา จะ
ไดนําเงินตราเหลานั้นไปใชสําหรับจับจายซื้อสินคาและบริการที่ตนเองตองการ แตอยางไรก็ตาม
ชวงเวลาแหงการทํางานหารายไดสําหรับคนสวนใหญแลว มักจะทําไดเพียงชวงระยะเวลาหนึ่งของ
ชีวิตเทานั้น ยามเมื่อสุขภาพไมเอื้ออํานวยหรืออายุการทํางานในที่ทํางานสิ้นสุดลงตามกําหนดเวลา
บุคคลก็จะไมมีเงินรายไดจากการทํางานอีกตอไป ดังนั้น เพื่อใหบุคคลสามารถดํารงชีพไดหลังจาก
ที่ไมไดทํางานหรือไมสามารถทํางานไดแลว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเก็บสะสมเงินรายได
บางสวนไวเพื่อใหเพียงพอกับการใชจายในยามที่ไมมีรายไดดังกลาว เงินที่เก็บสะสมไวนั้นเรียกวา
เงินออมหรือเงินเก็บออม นอกจากจะเก็บไวใชในเวลาที่ไมไดทํางานแลว หลายครั้งการเก็บออมอาจ
เปนไปเพื่อจะทําใหมีกําลังความสามารถในการซื้อสินคาที่มูลคาสูงได หรือเก็บไวเพื่อนํามาใชจาย
หากเกิดเหตุจําเปนฉุกเฉินขึ้น ซึ่งเหตุการณเหลานี้มีทั้งที่สามารถวางแผนไดลวงหนาและไมอาจ
คาดการณลวงหนาได ดวยเหตุนี้ การเก็บออมเงินจึงเปนพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่มีความสําคัญ
และจําเปนอยางมากสําหรับบุคคล และไมเพียงเทานั้น การเก็บออมเงินของบุคคลยังมีความสําคัญ
สําหรับประเทศดวย เพราะถาหากคนในประเทศหนึ่ง ๆ มีเงินเก็บออมรวมกันเปนจํานวนมาก ก็จะ
ทําใหประเทศสามารถนําเงินเก็บออมนั้นไปใชเพื่อเปนทุนในการสนับสนุนสงเสริมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศผานกลไกทางการเงินของประเทศไดอยางตอเนื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจโดย
ใชฐานเงินทุนจากเงินออมของคนในประเทศเปนหลักจะเปนการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สรางเสถียร
ภาพให กั บ ประเทศได เ ป น อย า งดี ดั ง นั้ น เงิ น เก็ บ ออมจึ ง มี ค วามสํ า คั ญ ทั้ ง ในระดั บ บุ ค คลและ
ระดับประเทศ
สําหรับประเทศไทย ระดับการออมของภาคครัวเรือนที่เปนอยูในปจจุบันจะสงผลกระทบ
ตอการดํารงชีวิตเมื่อถึงวัยสูงอายุ ในชวงทศวรรษที่ผานมา อัตราการออมของประเทศมีแนวโนม
ลดลงอยางตอเนื่องจากรอยละ 33.3 ในป 2541 ลดลงเหลือรอยละ 29.6 ในป 2549 (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ. 2551: online) โดยการออมของภาคครัวเรือนและหนวยงานเอกชนที่ไมหวังผลกําไรอยูที่
ระดับรอยละ 10.96 ในปพ.ศ. 2552 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ. 2009: online) สาเหตุที่ทําใหการออมภาคครัวเรือนลดลง เนื่องจากการใหสวัสดิการ
ตาง ๆ ของรัฐทําใหประชาชนเห็นความจําเปนในการเก็บออมนอยลง ทั้งโครงการประกันสุขภาพ
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ถวนหนา โครงการกองทุนเงินกูยืมเพื่อการศึกษา การขยายโอกาสทางการศึกษา 12 ปใหเด็กเรียน
ฟรีโดยไมเสียคาใชจาย และการขยายขอบเขตการประกันสังคม ขณะเดียวกัน สภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปนอยูในปจจุบันทําใหประชาชนมีขอจํากัดในการออม ทั้งอัตราเงินเฟอสะทอนจากราคา
สินคาเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว ราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นอยางมาก ปญหาความ
ไมสงบในประเทศดานตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของตางประเทศที่จะคาขายกับประเทศ
ไทย การเกิดโรคระบาดของภูมิภาค ภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระทบตอพืชผลทางการเกษตร
ที่สรางรายไดใหกับประชาชนและประเทศชาติ กอปรกับ ผลตอบแทนและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทตาง ๆ ที่อยูในอัตราต่ําก็เปนปจจัยทําใหแรงจูงใจในการเก็บออมเงินของประชาชนต่ําลงไป
ดวย การมีเงินออมต่ําอาจสงผลตอการดําเนินชีวิตที่ยากลําบากในยามที่เกษียณจากการทํางานแลว
พฤติกรรมการออมจึงเปนอีกพฤติกรรมหนึ่งที่ตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยน
แปลงของสังคมไทยที่มีแนวโนมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางรวดเร็ว (คาดวาจะเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ
ในปพ.ศ. 2553 และเปนสังคมผูสูงอายุเต็มตัวในปพ.ศ. 2573) ทั้งนี้ พฤติกรรมการออมของคนไทย
ในปจจุบันยังไมเอื้อตอการเขาสูสังคมผูสูงอายุ ไมวาจะเปนการออมแบบผูกพันหรือไมผูกพัน ซึ่ง
ความไมเพียงพอของการออมของประชาชนเกิดจากปจจัยหลายประการ ซึ่งการแกปญหาตองทํา
อยางเชื่อมโยงเปนองครวม (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2548) ทั้งนี้ การ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของสังคมอาจเริ่มตนจากการปรับเปลี่ยนระดับบุคคล/ครัวเรือนหรือระดับ
ประเทศดวยการกําหนดใหเปนวาระแหงชาติก็ได แตอยางไรก็ตาม ในทายที่สุดแลวก็คือการที่บุคคล
ในสังคมสวนใหญตองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองไปสูรูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับความ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
การวิจัยครั้งนี้ จะไดทําการศึกษาถึงพฤติกรรมการออมในระดับบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บุคคลอายุนอยที่พักอาศัยอยูในเขตเมือง เนื่องจากผลการศึกษาของไทยในอดีตชี้ใหเห็นวา บุคคลที่
อาศัยอยูในเขตเมือง (ในเขตเทศบาล) มีการออมนอยกวาบุคคลที่อาศัยอยูในเขตชนบท (นอกเขต
เทศบาล) (สมปอง แจงสุบิน. 2544; สุจิตรา บัวใบ. 2527; Sussangkarn. 1989) และผูที่มีอายุนอย
จะมีการออมนอยกวาผูที่มีอายุมาก (ธีระวัฒน จันทึก. 2550; พนม กิติวัง. 2543; ณัฐพล บุญฤทธิ์;
และคณะ. 2549) ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรทําความเขาใจถึงปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของ
กลุมบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกลาว เพื่อจะไดนําไปสูการคนหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการ
ออมของบุคคลที่ดีขึ้น ซึ่งจะเปนการปูพื้นฐานไปสูการเปนสังคมผูสูงอายุที่คาดวาจะเกิดขึ้นในระยะ
เวลาอันใกลนี้ของประเทศไทย
ดวยเหตุที่ การออมจัดเปนพฤติกรรมที่เปนผลจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจดังที่กลาวแลว
ทําใหการศึกษาเกี่ยวกับการออมที่ผานมา สวนใหญจึงใชฐานคิดจากทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรเปน
หลัก แบบจําลองวัฏจักรชีวิตการบริโภคและการออม (The Life-Cycle Model of Consumption and
Saving) ของฟรังโก โมดิกลีอานี (Franco Modigliani) และริชารด บรูมเบิรก (Richard Brumberg)
และ ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร (The Permanent-Income Theory of Consumption) ของ
มิลตัน ฟริดแมน (Milton Friedman) เปนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่ใชอางอิงในการอธิบายการออม
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นับตั้งแตกลางทศวรรษที่ 1960 เปนตนมา (Sachs; & Larrain. 1993: 90-103; Deaton. 2005: 1)
ทั้งสองทฤษฎีมุงเนนการศึกษาเกี่ยวกับการออมดานปริมาณเงินออมที่วัดจากสวนตางระหวางรายได
กับคาใชจายของครัวเรือน เมื่อใชขอมูลทางเศรษฐกิจระดับมหภาค ทั้งสองทฤษฎีสรุปวา ปริมาณ
เงินออมของระบบเศรษฐกิจหนึ่งจะมีมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับอายุและรายไดของผูออม แตก็ยังมี
รายงานการวิจัยบางเลมนําเสนอปจจัยที่กําหนดการออมปจจัยอื่น เชน งานวิจัยของไดมอนด และ
ฮาวสมัน (Diamond; & Hausman. 1984) ซึ่งศึกษาอัตราการออมระยะยาวตอรายได โดยใชขอมูล
จาก The National Longitudinal Survey ปค.ศ. 1966, 1969, 1971 และ 1976 พบวา นอกจาก
ปจจัยตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรแลว เชื้อชาติ (ชนผิวขาว) การศึกษาที่สูงขึ้น การมีสถานภาพสมรส
เปนปจจัยที่สงผลใหอัตราการออมตอรายไดเพิ่มขึ้น แตการมีบุตรและสุขภาพที่ไมดีสงผลตออัตรา
การออมตอรายไดในทางลบ
อนึ่ง งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออมของคนไทย ที่มีการศึกษาวิจัยมากอนหนานี้ สวน
ใหญจะศึกษาถึง ปจจัยที่กําหนดปริมาณเงินออมและรูปแบบการออมของบุคคล โดยใชแนวทาง
ตามที่ทฤษฎีทั้งสองไดเสนอไว โดยปจจัยที่นํามาศึกษาจะเปนปจจัยทางเศรษฐกิจสังคมตาง ๆ
เชน อายุ รายได เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อัตราการพึ่งพิง เปนตน
ผลการวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมในประเทศไทยจากงานวิจัยเหลานั้น ชี้ใหเห็นวา
การทํานายพฤติกรรมการออมดวยปจจัยทางเศรษฐศาสตรและปจจัยทางประชากรศาสตรสามารถ
อธิบายพฤติกรรมการออมไดสูงสุดรอยละ 52.40 ทั้งนี้ งานวิจัยสวนใหญจะศึกษาถึงปจจัยทาง
เศรษฐศาสตรที่มีผลตอการออม เชน รายได การคาดการณรายไดในอนาคต อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราเงินเฟอ สัดสวนทรัพยสินทางการเงิน ดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย เปนตน งานวิจัยเหลานั้นมี
การศึกษาปจจัยบางตัวในหลาย ๆ งานวิจัยแลวพบวา ปจจัยนั้นมีอิทธิพลตอการออมอยางสอดคลอง
กัน ปจจัยเหลานั้น ไดแก (1) ปจจัยดานรายได ที่พบวา รายไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับการออม
(องอาจ รังสิโรดมโกมล. 2543; สุชาติ กงกะนันทน. 2549; สุนันทา คูบอทอง. 2541; สิทธิพร โสตถิสุพร.
2547; สุจิตรา บัวใบ. 2527; Sussangkarn. 1989; ไตรรงค วันอารีย. 2546; พนารัตน วงศคุณา
ศานติ. 2540; สุวิไล ศรีคคนานตกุล. 2534; โสภณ โรจนธํารงค. 2528; จิตรา โมธินา. 2547; จิระ บุรีคํา.
2544; พนม กิติวัง. 2543) และ (2) ปจจัยดานการคาดการณรายไดในอนาคต ที่พบวา การ
คาดการณรายไดในอนาคตมีความสัมพันธเชิงลบกับการออม (วันธันว เจริญเผา. 2548; สมชาย
ธนูทิพยกุล. 2549) ปจจัยทางเศรษฐศาสตรนอกจากสองปจจัยนี้แลว ผลกระทบที่มีตอพฤติกรรม
การออมยังมีความแตกตางกันในเรื่องทิศทางของผลกระทบที่มีตอการออม เชน อัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝาก (สุวิไล ศรีคคนานตกุล. 2534; อุดม โพพี. 2535; บุษบง ศรีสันต. 2542; Sussangkarn. 1989;
กิตติชัย เลาสกุล. 2541; ทิพยวารี สุปริยศิลป. 2550; ไพเราะ เพชรประพันธ. 2548; ศุภชัย ธํารงสกุลศิริ.
2536; สมปอง แจงสุบิน. 2544; อนุวัตร หรูวรรธนะ. 2540) อัตราเงินเฟอหรือดัชนีราคาผูบริโภค
(Sussangkarn. 1989; พรเพ็ญ ภูวิทยพันธุ. 2540)
นอกจากปจจัยทางเศรษฐศาสตรแลว ยังมีการศึกษาถึงปจจัยทางประชากรศาสตรที่มีผลตอ
การออม เชน เพศ ระดับการศึกษา อายุ อัตราการพึ่งพิง อาชีพ เปนตน ซึ่งปจจัยที่ผลการวิจัยสวน
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ใหญพบวา มีอิทธิพลตอการออมในทิศทางที่สอดคลองกันในหลายงานวิจัย ไดแก การพึ่งพิง ซึ่งวัด
จากจํานวนคนที่อยูในความดูแลทางการเงิน (Sussangkarn. 1989; โสภณ โรจนธํารงค. 2528;
จิระ บุรีคํา. 2544) การพึ่งพิงมีความสัมพันธเชิงลบกับการออม แมจะพบวา การพึ่งพิงในประเทศ
ไทยจะมีแนวโนมลดลงโดยตลอด (พิพัฒน นวเธียร. 2541) แตในอนาคต การพึ่งพิงนี้นาจะมี
แนวโนมเพิ่มขึ้นเนื่องจากประเทศไทยกําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรวัยชรา
(ธีระวัฒน จันทึก. 2550; คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2548)
แมวา การวิจัยในประเทศไทยขางตนสวนใหญเปนการศึกษาผลกระทบของปจจัยทาง
เศรษฐ ศาสตรและปจจัยทางประชากรศาสตรที่มีตอการออม สอดคลองกับแนวทางการศึกษา
พฤติกรรมการออมในตางประเทศแตเดิม แตอยางไรก็ตาม ในการศึกษาคนควาในตางประเทศชวง
ไมกี่ปมานี้ เผยใหเห็นวา แนวทางการศึกษาการออมดวยปจจัยทางเศรษฐศาสตรหรือปจจัยทาง
ประชากรศาสตรตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรนั้น ไมเพียงพอตอการทําความเขาใจพฤติกรรมการออม
ระดั บ บุ ค คล เมื่ อ นั ก วิ จั ย มุ ง ทํ า ความเข า ใจพฤติ ก รรมดั ง กล า วในระดั บ จุ ล ภาคหรื อ ระดั บ บุ ค คล
การศึกษาคนควาเหลานั้นกลับพบวา แมบุคคลจะมีคุณลักษณะดานรายไดหรืออายุตามทฤษฎี ก็อาจ
ไมไดสะสมเงินรายไดเหลือไวเก็บออมหรือใชจายทรัพยสินที่เกิดจากการเก็บออมเงินตามแนวทางที่
ทฤษฎีไดกลาวอางไว (O’Donoghue; & Rabin. 1996; Banks; Blundell; & Tanner. 1998; Hurd;
& Rohwedder. 2004; Levin. 1998) จึงเปนเหตุใหนักวิจัยหลากหลายสาขาพากันคนหาเพื่อเปดเผย
เหตุปจจัยอื่นที่มีผลกระทบตอการทําพฤติกรรมการออม จนพบขอสังเกตที่นาสนใจวา สิ่งสําคัญที่
อาจจะสงผลกระทบตอกระบวนการสรางเงินออมในระดับบุคคลคือ ปจจัยทางจิตวิทยา อันไดแก
การควบคุมตน (self-control) (Benhabib; & Bisin. 2002; Starr. 2007) และปจจัยอันเกิดจาก
กระบวนการรูคิดของบุคคล คือ การคิดเชิงบัญชี (mental accounting) (Shefrin; & Thaler. 1988;
Thaler. 1990; Xiao; & Olson. 1993; Winnett; & Lewis. 1995; Graham; & Isaac. 2002;
Rabinovich; & Webley. 2007; Wells. 2000; Van de Water, IV. 2004)
สําหรับการวิจัยในประเทศไทยที่ทําการศึกษาปจจัยทางจิตวิทยาที่มีตอการออมมีไมมากนัก
งานวิจัยเหลานั้นไดแก งานวิจัยของอัจฉรา ผองอุดม (2546) เรื่อง พฤติกรรมการออมของนิสิตคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พบวา การปฏิบัติทางพุทธศาสนามีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออมของนิสิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (r = .508) การควบคุมตนเอง
และการมุงอนาคต มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของนิสิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 (r = .407 และ .294 ตามลําดับ) งานวิจัยของปยดา สมบัติวัฒนา (2550) เรื่อง ปจจัยทางจิต
สั ง คมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ พฤติ ก รรมการออมของนิ สิต ปริ ญ ญาตรี โครงการบริ ห ารธุ ร กิ จ ภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม
(วัดทางตรง) รวมกับเงินไดในปจจุบัน รายไดของบิดามารดา เจตนาในการทําพฤติกรรมการออม
รวมกันทํานายพฤติกรรมการออมไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.001 สามารถทํานายไดรอยละ
20.00 มีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม
การออม (วัดทางตรง) สูงที่สุด เทากับ .281 ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .001
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จากการศึกษาทั้งในและตางประเทศขางตนตางก็ชี้ใหเห็นวา การควบคุมตนเปนปจจัย
สําคัญตอการทําพฤติกรรมการออม ดังนั้น ผูวิจัยจึงเห็นวา แนวคิดของทฤษฎีควบคุม (Control
Theory) นาจะเปนแนวคิดทฤษฎีอีกลักษณะหนึ่งที่เหมาะสมกับการนํามาศึกษาพฤติกรรมการออม
เนื่องจากแนวคิดทฤษฎีควบคุมแตเดิมนั้น เปนทฤษฎีที่ใชในการอธิบายกระบวนการตามลําดับขั้น
ในการทํางานของสิ่งประดิษฐทางวิศวกรรมไฟฟาและมีผูนํามาประยุกตสูการอธิบายระบบสังคม
(Social Systems) โดยกลาววา พฤติกรรมมนุษยในองคการมีลําดับขั้นตามระบบควบคุมเชนกัน
(วินัย ดําสุวรรณ. 2542: 26; อางอิงจาก Lawler. 1976. Control System in Organization.
pp.1248) สําหรับสาขาจิตวิทยา การควบคุมไดรับการอธิบายวา เปนกระบวนการที่ทําใหบุคคล
บรรลุสูเปาหมาย (วินัย ดําสุวรรณ. 2542: 26; อางอิงจาก Marken. 1988. The Nature of Behavior:
Control as Fact and Theory. pp.197) ซึ่งแนวคิดระบบควบคุมการกระทํา (Action Control
System) ของกีน (Geen. 1995: 55-57) เปนแนวคิดหนึ่งที่อาศัยฐานรากของทฤษฎีควบคุมที่มุง
ศึกษาการทําพฤติกรรมเพื่อบรรลุเปาหมาย ทั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวา พฤติกรรมการออมเปนอีกพฤติกรรม
หนึ่งของบุคคลที่จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีการตั้งเปาหมายการออม ไมเชนนั้นคงเกิดเงินออม
สวนบุคคลขึ้นไดยาก เพราะบุคคลสวนใหญมักเห็นความสําคัญของความสุขที่ไดจากการบริโภคใน
ปจจุบันมากกวาความสุขที่คาดวาจะไดรับจากการบริโภคในอนาคตที่มาจากเงินที่เก็บออมไวใน
ปจจุบัน เพราะการคาดการณระดับความสุขในอนาคตเปนเรื่องยากกวาการประเมินความสุขที่ไดรับ
ในปจจุบัน ดังนั้น การที่บุคคลจะมีเงินออมได คงไมเพียงเปนเงินเหลือจากการบริโภคในปจจุบัน
เทานั้น แตนาจะเปนเงินที่ตั้งใจใหเหลือดวย ดังนั้น ทฤษฎีควบคุมที่เปนทฤษฎีนํามาใชในการ
อธิบายพฤติกรรมของมนุษยที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากความตองการบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวตามที่กลาว
ขางตน ผูวิจัยจึงเห็นวานาจะเปนทฤษฎีที่เหมาะสมกับการนํามาประยุกตเพื่ออธิบายพฤติกรรมการ
ออมได
ผู วิ จั ย ศึ ก ษาเอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การออมตามแนวทางเศรษฐศาสตร เ ชิ ง
พฤติกรรม เชฟรินและทาเลอรเสนอสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม (Behavioral Life-Cycle
Hypothesis) (Shefrin; & Thaler. 1988) ที่ใหความสําคัญกับกระบวนการรูคิด (cognitive process)
ที่เรียกวา การคิดเชิงบัญชี (Mental Accounting) วาเปนปจจัยที่สําคัญทําใหบุคคลสามารถทํา
พฤติกรรมการออมได และเมื่อไดมีผูนําแนวคิดทฤษฎีดังกลาวไปศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมั่นก็พบวาขอเสนอของสมมติฐานมีความสอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
จริงเมื่อไดมีการศึกษาในระดับบุคคล (Rabinovich; & Webley. 2007; Van de Water, IV. 2004;
Graham; & Isaac. 2002)
จากขอเสนอของทฤษฎีและผลการวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนําแนวคิดการคิดเชิงบัญชีมา
ศึกษากับคนไทยในการวิจัยเรื่อง ระบบการคิดเชิงบัญชีเพื่อการจัดการการเงินสวนบุคคลของนิสิต
ปริญญาโทสาขาสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปยดา สมบัติ
วัฒนา. 2554) พบผลวา ผูใหขอมูลหลักซึ่งเปนนิสิตที่ใชเงินออมของตนเองในการลงทะเบียนเรียน
ระดับปริญญาโทสวนใหญเปนผูที่มีกระบวนการรูคิดแบบการคิดเชิงบัญชี กลาวคือ ผูใหขอมูลหลาย
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คนมีการจัดแบงเงินรายไดตามความตองการและนําเงินแตละสวนไปเก็บหรือฝากไวตางรูปแบบหรือ
ตางบัญชีกัน ผูใหขอมูลเหลานั้นมีความเครงครัดตอการนําเงินแตละสวนไปใชตามที่ตนเองตั้งใจไว
และมักจะไมยอมใหมีการละเมิดขอตกลงที่ตนเองไดสรางขึ้น หากมีการละเมิด ก็จะรีบปรับเพิ่มการ
นําเงินรายไดที่ไดรับในภายหลังมาชดเชยคืนใหจนกวาจะครบจํานวนที่ตั้งใจ ผูใหขอมูลบางคนมีการ
แบงประเภทคาใชจาย และกําหนดจํานวนเงินเพื่อคาใชจายแตละประเภทไวเปนการลวงหนา เมื่อมี
การใชจายจริงในระหวางชวงเวลาที่วางแผน (เชน เปนเดือน) ก็จะมุงมั่นควบคุมไมใหมีการใชจาย
เกินกวาที่กําหนดไว แมวารายการคาใชจายบางหมวดยังมีวงเงินเหลืออยูก็ไมนําวงเงินดังกลาวไป
จัดสรรใหกับรายการคาใชจายหมวดที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาที่กําหนดไว จากการกระทําที่สะทอนถึง
ความคิดที่มีการคิดเชิงบัญชีเปนพื้นฐาน ทําใหผูใหขอมูลเหลานี้สามารถเก็บออมเงินเพื่อนํามาใช
จายสําหรับการศึกษาของตนเองตามที่ตั้งใจไวได จากผลการวิจัยขางตนทั้งในและตางประเทศ
ชี้ใหเห็นวา การคิดเชิงบัญชีเปนสวนประกอบหนึ่งของการบรรลุเปาหมายการออม และเมื่อนํามา
พิจารณารวมกับแบบจําลองระบบควบคุมการกระทําของกีนแลว ผูวิจัยเห็นวา การคิดเชิงบัญชีเปน
สวนหนึ่งของการคิดอยางรอบคอบ ซึ่งเปนตัวแปรเชื่อมแทรกระหวางปจจัยภายนอกดานตาง ๆ กับ
การตั้งเปาหมายการออมและความตั้งใจในการทําพฤติกรรมการออม
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจตอพฤติกรรมการออมระดับบุคคลของคนไทย ผูวิจัยจึง
ศึก ษาพฤติกรรมการออม โดยมุงเนนที่ กลไกทางจิต วิทยาของบุค คลที่ค วบคุ มการมีพ ฤติ กรรม
ตอบสนองความตองการมีเงินออมเปนของตนเอง การศึกษาในครั้งนี้จึงเปนการบูรณาการความรู
ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเขาดวยกัน และเพื่อใหเปนการทําความเขาใจพฤติกรรมการออม
ในหลายแงมุม ผูวิจัยจึงจะศึกษาพฤติกรรมการออมสองระดับ คือ ระดับการกระทําที่มุงหวังวาจะทํา
ใหมีเงินออมและระดับผลอันเกิดจากการกระทํา นั่นคือ ปริมาณเงินออมที่บุคคลสามารถเก็บรวบรวม
ได ปริมาณเงินออมนี้เองที่เปนพฤติกรรมการออมที่เศรษฐศาสตรใหความสําคัญดวยการศึกษา
คนความาโดยตลอด ผูวิจัยหวังวา วิธีการศึกษาพฤติกรรมการออมตามแนวทางนี้จะขยายองค
ความรู เ พิ่ ม เติ ม จากงานวิ จั ย ที่ เ คยมี ผู วิ จั ย มาก อ นหน า เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ด า นจิ ต วิ ท ยาและด า น
เศรษฐศาสตรที่เปนเหตุปจจัยของพฤติกรรมการออมทั้งในแงพฤติกรรมและผลของพฤติกรรม

คําถามการวิจัย
1. ปจจัยที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออม ซึ่งประยุกตมาจากแบบจําลองระบบควบคุม
การกระทําของกีน (Geen. 1995: 55-57) มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของพฤติกรรมการ
ออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนเพียงใด
2. แบบจํ า ลองเชิ ง สาเหตุ ข องบุค คลที่ มีเ งิ น ออมและบุ ค คลที่ไ ม มีเ งิ น ออมแตกต า งกั น
หรือไม หากมีความแตกตางกัน ตัวแปรการคิดเชิงบัญชีมีสวนอยางสําคัญตอความแตกตางนั้น
หรือไม
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3. แบบจําลองเชิงสาเหตุของบุคคลที่มีการคาดการณรายไดในอนาคตแตกตางกันมีความ
แตกตางกันหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับอธิบายปจจัยควบคุมพฤติกรรม
การออม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต า งของแบบจํ า ลองความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ป จ จั ย ควบคุ ม
พฤติกรรมการออม โดยใชการมีเงินออมเปนตัวแปรแบงกลุม
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต า งของแบบจํ า ลองความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ป จ จั ย ควบคุ ม
พฤติกรรมการออม โดยใชการคาดการณรายไดในอนาคตเปนตัวแปรแบงกลุม

ความสําคัญของการวิจัย
1. ไดแนวทางการประยุกตแบบจําลองตามทฤษฎีควบคุมมาใชในการวิจัยพฤติกรรมการ
ออม และอาจนําไปสูการประยุกตทฤษฎีและแบบจําลองดังกลาวเพื่อศึกษาพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ
อื่น เชน การบริโภค เปนตน
2. ผลที่ไดจากการวิจัยจะเปนแนวทางสงเสริมและพัฒนาพฤติกรรมการออมแกบุคคลกลุม
อื่น ที่พักอาศัยอยูในเขตเมืองหลวง รวมทั้งเขตเมืองใหญตอไป
3. สรางองคความรูในการอธิบายพฤติกรรมการออมดวยวิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร
โดยการประสานความรูทางดานเศรษฐศาสตร และความรูทางดานจิตวิทยาเขาดวยกัน

นิยามศัพทเฉพาะ
การควบคุม หมายถึง กระบวนการที่บุคคลนําขอมูลที่ผานมาผนวกกับความตองการของ
สังคมและสิ่งแวดลอมเพื่อใชในการกําหนดเปาหมายของตนเองและดําเนินการเพื่อใหเกิดผลลัพธ
เปนไปตามเปาหมายที่ไดวางไวมากที่สุด ภายใตกระบวนการดังกลาว บุคคลจะตรวจสอบความ
ขัดแยงระหวางผลที่เกิดขึ้นจริงของการกระทําและเปาหมายที่กําหนดไว หากมีความขัดแยงเกิดขึ้น
จะทําใหเกิดการปรับเปาหมาย ปรับยุทธวิธีปฏิบัติ และหรือปรับการกระทํา เพื่อใหบรรลุเปาหมายใน
ที่สุด
การคิดเชิงบัญชี หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาดานการรูคิดของบุคคลที่ใชในการ
จัดการและการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมที่มีเงินเขามาเกี่ยวของ (Financial Activities) ทั้งนี้อาจเปน
กิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นแล ว กําลังเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยบุคคลจะบันทึกรับรูการ
เกิดขึ้น (หรือคาดวาจะเกิดขึ้น) ของกิจกรรมพรอมกับบริบทของกิจกรรมนั้น วิเคราะหกิจกรรม
แบงแยกจัดประเภทเงินที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรม ตัดสินใจเลือกที่จะกระทําหรือไมกระทํากิจกรรม
ดังกลาว และจดจําผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น ซึ่งบุคคลอาจจะนําผลที่เกิดขึ้นมาใชเปนขอมูล
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ประกอบการคิดวิเคราะหตัดสินใจจัดการกับกิจกรรมที่มีลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกันที่เกิดขึ้นใน
อนาคตได
การออม หมายถึง การเก็บสะสม สงวน รักษาเงิ นรายไดที่ได รับ จากการทํางานและ
รายไดอื่น ๆ เพื่อรองรับคาใชจายอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ชวงวางรากฐานการทํางาน หมายถึง ชวงวัยการทํางานของบุคคลที่เริ่มสรางความ
มั่นคงในอาชีพที่ตนเองเลือก อาจมีการเปลี่ยนสายงานบางในตอนตน แตสวนใหญแลวมีแนวโนมวา
จะเปลี่ยนอาชีพหรือสายงานนอยมากเมื่อเขาสูชวงครึง่ หลังของชวงวัยนี้

นิยามปฏิบัติการตัวแปร
ความพึงพอใจตอผลของการออม หมายถึง ความรูสึกของผูตอบที่มีตอการเก็บสะสม
เงินและการไดนําเงินออมมาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของตนและครัวเรือน ทั้งเงินออมที่ได
กําหนดวัตถุประสงคและเงินออมที่ไมไดกําหนดวัตถุประสงคตั้งแตแรก แบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แบบวัดความพึงพอใจตอผลของการออมใชมาตรวัดแบบมาตรประเมินรวมคา (Summated rating
scale) 7 ระดับ ตั้งแตระดับ “พอใจมากที่สุด” จนถึง “ไมพอใจเลย” มีคาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 คา
คะแนนจะถูกแบงออกเปน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ความพึงพอใจตอผลของการออมที่กําหนดวัตถุประสงค
จําเพาะ คาคะแนนถูกนํามาจัดกระทําโดยการหาคาเฉลี่ยของคาคะแนนความพึงพอใจรวม ผูที่มีคา
คะแนนสูง เปนผูที่มีความพึงพอใจสูงตอผลของการออมที่กําหนดวัตถุประสงคจําเพาะ มิติที่ 2 ความ
พึงพอใจตอผลของการออมที่ไมกําหนดวัตถุประสงคจําเพาะ คาคะแนนถูกนํามาจัดกระทําโดยการ
หาคา เฉลี่ยของคาคะแนนความพึงพอใจรวมในแตละมิติ ผูที่มีคาคะแนนสูงเปนผูที่มีความพึงพอใจ
สูงตอผลของการออม
การได รั บ ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกับ การออม หมายถึ ง การรั บ รูข อ มู ล ที่ ส ง เสริ ม หรื อ
กระตุนใหบุคคลตองการทําพฤติกรรมการออม แสดงถึงผลประโยชนการออม วิธีการออม การ
กระทําการออมของบุคคลสําคัญผานสื่อมวลชนรูปแบบตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ สื่อ
สิ่งพิมพตาง ๆ ไดแก หนังสือ นิ ตยสาร วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส แบบวัดการไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการออมในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดประยุกตใชแบบวัดการรับรูขาวสารในงานวิจัยตาง ๆ
(พัชรี รัตนพันธ. 2551; วรรณะ บรรจง. 2546; วิวัฒน โชตนะพันธ. 2547) เปนแนวทางการสราง
แบบสอบถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ผูวิจัยกําหนดไว แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 7
ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเคยเลย” มีคาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 ผูที่มีคะแนนสูง แสดงวา
เปนผูที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออมมาก
การไดรับการถายทอดทางสังคม หมายถึง การรับรูการแสดงออกหรือวิธีการของ
บุคคลอื่นที่ทําใหเกิดเงินออม ประกอบดวย การรับรูอยางเปนทางการโดยการเขารวมฝกอบรม การ
เรียน การเขารวมงานสัมมนา/นิทรรศการที่ใหความรูเกี่ยวกับการออมเงินกับหนวยงานตาง ๆ และ
การรับรูอยางไมเปนทางการโดยการไดเห็น ไดฟง ไดรับทราบจากบุคคลที่ใกลชิด ไดแก บิดามารดา
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พี่นอง คนรัก/สามีหรือภรรยา เพื่อนสนิท เพื่อนรวมงาน แสดงถึงการทําพฤติกรรมการออมของเขา
โดยพิจารณาการรับรูจากปริมาณการไดรับการถายทอด การวัดการถายทอดทางสังคมในครั้งนี้
ผู วิ จัย ปรับ ปรุ ง ขึ้ น จากแบบวั ด การถ า ยทอดทางสัง คมที่ สร า งขึ้ น โดยวิ รัติ ปานศิ ล า (2542) และ
กรรณิกา ศิลปะพรหมมาศ (2547) วัดจากสองทางคือ การวัดปริมาณการไดรับการถายทอดทาง
สังคมอยางเปนทางการโดยการฝกอบรม การเรียน การจัดประชุม การอบรมสัมมนา การจัด
นิทรรศการของหนวยงานตาง ๆ แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต “บอยครั้ง”
จนถึง “ไมเคยเลย” มีคาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 และการวัดปริมาณการไดรับการถายทอดทางสังคม
อยางไมเปนทางการจากการปฏิสังสรรคกับบุคคลตางๆ ไดแก บิดามารดา พี่นอง คนรัก/สามีหรือ
ภรรยา เพื่อนสนิท และเพื่อนรวมงาน แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต “มาก
ที่สุด” จนถึง “ไมเคยเลย” มีคาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 ผูที่มีคะแนนสูง แสดงวา เปนผูที่ไดรับการ
ถายทอดทางสังคมสูง
การรับรูความสามารถของตนในการออม หมายถึง ความเชื่อมั่นในตนเองของบุคคลวา
มีความสามารถที่จะทํากิจกรรมที่ทําใหตนเองมีเงินออมและกิจกรรมที่เกี่ยวของไดเปนผลสําเร็จ
ตามที่ ตั้ ง ใจไว ประกอบด ว ย การรั บ รู ค วามสามารถของตนในการเก็ บ ออมเงิ น และการรั บ รู
ความสามารถของตนในการทํ า กิ จ กรรมเพื่ อ เก็ บ ออมเงิ น แบบวั ด ที่ ใ ช ใ นการวั ด การรั บ รู ค วาม
สามารถของตนเปนแบบวัดตามแนวทางที่แบนดูราไดเสนอไว (Bandura. 2000: 42–46) การวัด
การรับรูความสามารถของตนทําการวัดทั้งสามมิติ คือ วัดระดับ วัดกิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับการ
ออมและวัดความมั่นใจตอความสามารถในการทํากิจกรรมตาง ๆ เหลานั้น โดยใชรูปแบบการวัด
แบบคําถามเดี่ยว (Single-judgment format) แนวคําถามเปนการถามถึงความมั่นใจที่จะทํากิจกรรม
หรือการกระทําได มาตรวัดเปนมาตรวัดที่มีคาระหวาง 10 ถึง 0 คาคะแนนเทากับ 10 หมายถึง
“มั่นใจมาก” คาคะแนนเทากับ 0 หมายถึง “ไมมั่นใจเลย” คาคะแนนที่ไดเปนรายขอนํามารวมกัน ผูที่
มีคาคะแนนรวมสูง เปนผูที่มีการรับรูความสามารถของตนในการออมสูง
จํานวนผูพึ่งพิง หมายถึง จํานวนคนที่ผูตอบแบบสอบถามใหการเลี้ยงดูหรือดูแลทาง
การเงินเพื่อการดํารงชีพของเขาเหลานั้น แบบวัดที่ใชเปนการสอบถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบ
แบบสอบถามไดใหขอมูลจํานวนคนที่ผูตอบแบบสอบถามตองใหการเลี้ยงดูหรือดูแลทางการเงินตาม
ความเปนจริง
รายได หมายถึง จํานวนเงินที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับเปนคาตอบแทนจากการทํางาน
และรายไดอื่นนอกเหนือจากการทํางานในป พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 แบบวัดที่ใชเปนแบบสอบถาม
ปลายเปดเพื่อใหผูตอบไดเติมขอมูลของตนเองที่ตรงหรือใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ หมายถึง ความคิดเห็นตอการ
แบงแยกประเภทของรายไดตามลักษณะการไดรับเงินรายไดดานปริมาณและความสม่ําเสมอที่จะ
สงผลตอการนําเงินรายไดประเภทนั้นมาใชจายเพื่อการบริโภคในปจจุบัน และ ความคิดเห็นตอการ
แบ ง แยกค า ใช จ า ยในการดํ า รงชี พ ออกเป น หมวดหมู ที่ จ ะส ง ผลต อ การนํ า เงิ น ไปใช จ า ยสํ า หรั บ

10
คาใชจายหมวดตาง ๆ แบบวัดนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยสอบถามถึงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการกระทําที่สะทอนถึงการคิดเชิงบัญชีใน
รูปแบบตางๆ มาตรวัดเปนมาตรวัดประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7 ระดับ ตั้งแต “เห็น
ดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” มีคาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 ผูที่มีคาคะแนนรวมสูง เปนผูที่มี
การคิดเชิงบัญชีมาก
การตั้ ง เป า หมายการออม หมายถึ ง ความคิ ด ที่ ผู ต อบมี ต อ การกระทํ า หรื อ การ
แสดงออกของตนเองที่เปนสวนประกอบสาระการกําหนดเปาหมายทางการเงินที่จะทําใหเกิดการ
สะสมเงินรายไดขึ้น ในปพ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 สวนประกอบของสาระการกําหนดเปาหมาย
ประกอบดวย ความจําเพาะเจาะจงของเปาหมายและความยากของเปาหมาย แบบวัดที่ใชเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบวัดที่ใชมาตรประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7
ระดับ แบบวัดความจําเพาะเจาะจงของเปาหมายใชมาตรประเมินรวมคาตั้งแต “จริงที่สุด” จนถึง “ไม
จริงเลย” มีคาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 แบบวัดความยากของเปาหมายใชมาตรประเมินรวมคาตั้งแต
“เปนไปไดอยางแนนอน” จนถึง “เปนไปไมไดอยางแนนอน” มีคาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 ผูที่มีคา
คะแนนมากกวาแสดงวาเปนผูที่มีการตั้งเปาหมายการออมอยางจําเพาะเจาะจงมากและเปาหมายมี
ความยากมากกวา
ความผูกพันกับเปาหมาย หมายถึง ความคิดเห็นตอการใชความพยายามที่จะบรรลุ
เปาหมายและความรูสึกที่ตองการจะบรรลุเปาหมาย แบบวัดที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัย
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของเรนนและคณะ (Renn; et al. 1999) ขอคําถามมีจํานวน 7 ขอ ใช
มาตรวัดแบบมาตรประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง
“นอยที่สุด” มีคาคะแนนระหวาง 7 ถึง 1 ผูที่มีคาคะแนนสูงเปนผูที่มีความผูกพันกับเปาหมายสูง
ความตั้งใจที่จะออม หมายถึง ความคิดเห็นที่แสดงถึงการมีเจตนาและความพยายาม
ของบุคคลที่จะทําพฤติกรรมการออม แบบวัดที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวทาง
ของไอเซน (Ajzen. 2009b) โดยวัดแตละกิจกรรมใน 2 มิติ คือ มิติการมีเจตนาที่จะออม มาตรวัด
ประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” ถึง “ไมมีเจตนาเลย” มีคา
คะแนนระหวาง 6 ถึง 0 และมิติความพยายามที่จะออม มาตรวัดประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต
“มากที่สุด” ถึง “ไมพยายามเลย” มีคาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 ผูที่มีคาคะแนนสูงเปนผูที่มีความตั้งใจ
ที่จะออมสูง
ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได หมายถึง การรับรูความ
แตกตางระหวางเปาหมายที่บุคคลตั้งไวกับเงินออมที่บุคคลสามารถทําไดจริง แบบวัดที่ใชเปนแบบ
วัดที่ผูวิจัยปรับปรุงมาจากแบบวัดความขัดแยงระหวางเปาหมายและผลิตภาพการวิจัยของวินัย ดํา
สุวรรณ (2542: 95) ใชมาตรวัดแบบมาตรประเมินรวมคา 7 ระดับ แบบขั้วบวกขั้วลบของออสกูด
(Osgood) มีคาคะแนนระหวาง +3 ถึง -3 โดยใชคําคูที่มีความหมายตรงขาม เชน “ต่ํากวาที่ตั้งใจไว”
กับ “สูงกวาที่ตั้งใจไว” คาคะแนนถูกนํามาจัดกระทําโดยการหาคาเฉลี่ยของคะแนนความขัดแยง
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รวม ผูที่มีคาความขัดแยงรวมเปนบวก เปนผูที่มีความขัดแยงแบบการออมที่เกิดขึ้นจริงสูงกวา
เปาหมายที่ตั้งไว ยิ่งคาความขัดแยงมีคาเปนบวกมาก ผูนั้นยิ่งรับรูวาตนเองเปนผูที่ทําการออมได
ดีกวาเปาหมายมาก สําหรับผูที่มีคาความขัดแยงรวมเปนลบ เปนผูที่มีความขัดแยงแบบการออมที่
เกิดขึ้นจริงต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว ยิ่งคาความขัดแยงเปนลบมาก ผูนั้นยิ่งรับรูวาตนเองเปนผูที่ทํา
การออมไดต่ํากวาเปาหมายมาก
พฤติกรรมการออม หมายถึง การกระทําของบุคคลที่จะทําใหบรรลุความตั้งใจที่จะเก็บ
สะสม รักษา สงวนเงินรายไดที่ไดรับตลอดปพ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 สําหรับการใชจายใน
อนาคต ประกอบดวย การวางแผนการใชจายใหเหมาะสมกับฐานะและเงินที่มีอยู การจัดสรรรายได
เพื่อเก็บสะสมไวใชจายในอนาคตกอนการนําไปใชซื้อสินคาและบริการเพื่อการบริโภค การกําหนด
วงเงินการใชจายแบงออกตามประเภทคาใชจาย การเก็บรักษาเงินที่จะใชจายในอนาคตไวแยก
ตางหากจากเงินที่ใชจายประจําวัน การลงทุนในสินทรัพยทางการเงิน (เชน บัญชีเงินฝากธนาคาร
กองทุนรวม ประกันชีวิตแบบออมทรัพย ตราสารหนี้) โดยมุงนําเงินลงทุนและผลตอบแทนไปใชจาย
ในอนาคต การกําหนดวงเงินใชจายของตนเองสําหรับชวงเวลาหนึ่ง ไดแก รายวัน รายสัปดาห และ
รายเดือน การใชจายไมเกินกวาที่ตนเองกําหนดไว การควบคุมการใชจายใหไมเกินรายไดของ
ตนเอง การใชจายโดยนึกถึงความพอเหมาะพอดีในการดํ า เนิ นชีวิต ประจําวัน การยั บ ยั้ ง ความ
ตองการของตนอันมีผลทําใหใชเงินอยูในขอบเขตที่พอสมควร การจดบันทึกรายจาย การวัดทําโดย
การใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนมาตรวัดประเมินคา 7 ระดับ ตั้งแต “ทําเปนประจํา” จนถึง
“ไมไดทําเลย” มีคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 ผูที่มีคะแนนสูงเปนผูที่ทําพฤติกรรมการออมมากกวาผูที่มี
คะแนนต่ํา
สัดสวนเงินออมตอรายได หมายถึง อัตราสวนระหวางมูลคาทรัพยสินเพื่อการออมที่
เพิ่มขึ้นในปพ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 กับรายไดที่ไดรับ ในป พ.ศ. 2551 และ 2552 สัดสวน
ดังกลาวคํานวณไดจากสูตร
มูลคาของทรัพยสินที่เพิม่ ขึ้นในชวงปพ.ศ. 2551 - 2552
รายไดป พ.ศ. 2551 - 2552
มูลคาของทรัพยสินเพื่อการออมที่เพิ่มขึ้นในชวงปพ.ศ. 2551 - 2552 หมายถึง มูลคา
ทรัพย สินที่ ผูตอบนําเงิ นรายไดในปพ.ศ. 2551 และ 2552 ไปจายลงทุนหรือจายซื้อ เพื่อใหได
ครอบครองทรัพยสินนั้น
ทั้งนี้ทรัพยสนิ เพื่อการออม หมายถึง ทรัพยสินตาง ๆ ที่ผูตอบเปนเจาของหรือครอบครอง
อันเกิดจากการนํารายไดของตนเองไปเก็บสะสมไว โดยคาดหมายวาทรัพยสินนั้นจะใหผลตอบแทน
หรือมีมูลคาเพิ่มขึ้นหรือใหเงินคืนแกผูตอบไมนอยกวาที่จายลงไป และเปนทรัพยสินที่ผูตอบมีวัตถุ
ประสงคการถือครองเกิ นกวาป พ.ศ. 2552 ทรัพยสินดังกลาวอาจอยูใ นรูปทรัพยสินที่จับตองได
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(Tangible assets) เชน บาน ที่ดิน รถยนต เครื่องประดับ ทองคํา เปนตน ทรัพยสินทางการเงินใน
ระบบและนอกระบบ (Intangible assets) เชน หุนสามัญ หุนกู พันธบัตร กรมธรรมประกันชีวิตแบบ
จายเงินคืนตามระยะหรือเมื่อครบกําหนด กองทุนรวม เงินฝากธนาคารแบบฝากประจํา เงินฝาก
ธนาคารประเภทออมทรั พ ย ที่ มี สั ญ ญากํ า หนดระยะเวลาผู ก พั น การฝาก เงิ น เล น แชร เป น ต น
ทรัพยสินเพื่อการออมแบบผูกพัน เชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
ทั้งนี้ มูลคาของทรัพยสินเหลานี้ คิดจากจํานวนเงินที่ผูตอบไดลงไปในทรัพยสินดังกลาว หรือเรียก
อีกอยางวา มูลคาตามบัญชี (Book value)
การมีเงินออม หมายถึง การรับรูวา ตนเองมีทรัพยสินเพื่อการออมจากการนําเงินรายได
ในปพ.ศ. 2551 - 2552 ไปเก็บออมในรูปของบัญชีเงินฝากธนาคารแบบบัญชีเงินฝากประจํา บัญชี
เงินฝากออมทรัพยที่มีสัญญากําหนดระยะเวลาผูกพันการฝาก การลงทุนในกองทุนรวม กองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ กองทุน กบข. กองทุนรวมทุนนอกระบบ ไดแก การเลนแชร หรือซื้อทรัพยสินที่
บุคคลคาดวาจะใหผลตอบแทนหรือมีมูลคาสูงขึ้นหรือจายคืนเงินใหอยางนอยเทากับเงินที่ไดลงไปใน
ทรั พ ย สิ น นั้ น ได แ ก บ า น ที่ ดิ น เครื่ อ งประดั บ ทองคํ า หุ น สามั ญ หุ น กู พั น ธบั ต ร ผู ต อบ
แบบสอบถามจะแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมที่รับรูวาตนเองมีเงินออม และกลุมที่รับรูวาตนเองไมมี
เงินออม
การคาดการณรายไดในอนาคต หมายถึง การประมาณการรายไดโดยเฉลี่ยตอปชวงป
พ.ศ. 2553 ถึงปพ.ศ. 2555 ของผูตอบแบบสอบถามเมื่อเปรียบเทียบกับรายไดเฉลี่ยตอปชวงปพ.ศ.
2551 ถึงปพ.ศ. 2552 ผูตอบแบบสอบถามแบงออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่คาดการณวาตนเองจะมี
รายไดเฉลี่ยตอปเพิ่มขึ้นในอีก 3 ปขางหนาเมื่อเทียบกับรายไดเฉลี่ยชวงปพ.ศ. 2551 - 2552 กลุมที่
คาดการณวาตนเองจะมีรายไดเฉลี่ยตอปในอีก 3 ปขางหนาใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ยชวงปพ.ศ.
2551 – 2552 กลุมที่คาดการณวาตนเองจะมีรายไดเฉลี่ยตอปลดลงในอีก 3 ปขางหนาเมื่อเทียบกับ
รายไดเฉลี่ยชวงปพ.ศ. 2551 - 2552

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจัยครั้งนีม้ ีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนอกเวลาราชการ ทุก
สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ยังอยูในระหวางการเรียนเปนรายวิชาซึ่งตองมีการเขา
ชั้นเรียนในภาคเรียนฤดูรอนปการศึกษา 2552 และ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 นักศึกษา
ระดับปริญญาโท หลักสูตรนอกเวลาราชการ ของคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร, คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร วิทยา
เขตโชติเวช ที่มีการเรียนในชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553
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2. นักศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนกลุมตัวอยางคือนักศึกษาที่ทํางานมีรายไดเพื่อ
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ตั้งแตป พ.ศ. 2551 และมีการตั้งเปาหมายเงินออมในปพ.ศ. 2551 –
2552 นักศึกษากลุมดังกลาวตองมีอายุอยูระหวาง 20 – 35 ป และสถานที่ตั้งของสถานที่ทํางานอยู
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ
3. พฤติกรรมการออมที่ศึกษาวิจัยเปนพฤติกรรมการออม เฉพาะการออมที่มีการตั้งเปา
หมายเทานั้น

ขอจํากัดของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีขอจํากัดของการวิจัย คือ เปนการศึกษาพฤติกรรมยอนหลัง (Retrospect)
และใชวิธีการรายงานดวยตนเอง (Self-report) ดังนั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากความไม
สมบูรณดานความจําของผูตอบแบบสอบถาม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งไดนําเสนอตามหัวขอ
ตอไปนี้
1.พฤติกรรมการออม: ความหมายและวิธวี ัด
2.ทฤษฎีที่ใชในการอธิบายการควบคุมพฤติกรรมการออม
2.1 ทฤษฎีควบคุม
2.2 ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน
2.3 ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร
2.4 สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม
2.5 ตัวแปรควบคุมพฤติกรรมการออม
2.5.1 ตัวแปรตามระบบควบคุมการกระทําของกีน
2.5.2 ตัวแปรตามทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร
2.5.3 ตัวแปรตามสมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรม
3.การแบงชวงวัยทํางาน
4.กรอบแนวคิดในการวิจัย
5.สมมติฐานการวิจัย
1. พฤติกรรมการออม: ความหมายและวิธีวัด
ความหมาย
การออมเป น กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ในทางเศรษฐศาสตร แ บ ง การออมของประเทศ
ออกเปนการออมภาครัฐและการออมภาคเอกชน โดยที่การออมภาคเอกชนยังแบงออกเปนการออม
ภาคธุรกิจและการออมภาคครัวเรือน (กรรณิการ เอกเผาพันธุ. 2548: 42) การออมของประชาชน
ทั่วไปจัดเปนการออมภาคครัวเรือนในทางเศรษฐศาสตร
ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา ออม หมายถึง เก็บหอมรอมริบ เชน ออมทรัพย
ออมสิน นอกจากนี้ยังหมายถึง ถนอม, สงวน เชน ออมแรง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
2542: 1344) คําวา เก็บหอมรอมริบ นี้ ราชบัณฑิตยสถานใหความหมายวา เก็บรวบรวมไวทีละเล็ก
ทีละนอย (อางแลว: 139) สวนคําวา ถนอม มีความหมายถึง คอยระมัดระวังประคับประคองไวใหดี,
ใชอยางระมัดระวังเพื่อไมใหเสียหรือหมดเร็ว, เก็บไวอยางดี (อางแลว: 485) สําหรับคําวา สงวน
หมายถึง ถนอมรักษาไว, หวงแหนไว (อางแลว: 1113)
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นอกจากการใหความหมายคําวาการออมเปนการทั่วไปดังเชนที่พจนานุกรมฉบับราช
บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นําเสนอไวขางตนแลว ยังไดมีการใหความหมายของการออมในทาง
เศรษฐศาสตรดังที่ปรากฏอยูในพจนานุกรมศัพทเศรษฐศาสตรดังนี้
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (2540: 259) ใหความหมาย การออม (Savings) หมายถึง การนํา
เงินออมไปลงทุนเพื่อหาผลประโยชนตอบแทน ในขณะที่ใหความหมาย เงินออม (Saving) หมายถึง
สวนหนึ่งของรายไดปจจุบันที่ไมไดใชจายไปเพื่อการบริโภค หากแตเก็บไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
การใชจายตาง ๆ ในอนาคต
สําหรับการวิจัยเกี่ยวกับการออมหรือพฤติกรรมการออมในประเทศไทยสวนใหญเปนการ
วิจัยที่ใชฐานความรูทางเศรษฐศาสตร และหากเปนการศึกษาวิจัยการออมของภาคครัวเรือน หรือ
การออมของบุคคล ก็จะเปนการศึกษาที่มักใหความหมายการออมวา คือเงินที่เปนสวนตางของ
รายไดกับรายจายของบุคคล หรือรายไดที่เหลือจากการใชจาย ดังงานวิจัยตอไปนี้
วิไลลักษณ ไทยอุตสาห และวลัยภรณ อัตตะนันท (ธาดา ธํารงอนันตสกุล. 2548: 5;
อางอิงจาก วิไลลักษณ ไทยอุตสาห และวลัยภรณ อัตตะนันท. 2530: 33) ใหความหมายของ การออม
วาเปนรายไดสวนที่สามารถใชจายไดจริง แตไมไดจายออกไปเพื่อการบริโภคโดยปจจุบัน
สุจิตรา บัวใบ (2527: 33) กลาววา เงินออมหมายถึง จํานวนรายไดที่ยังไมไดใชไปในการ
ซื้อสินคาและบริการเพื่ออุปโภคบริโภคในระยะเวลาหนึ่ง หรือหมายถึง สวนแตกตางระหวางรายได
และรายจายที่ใชในการอุปโภคบริโภค ซึ่งในการศึกษาวิจัยของสุจิตรา บัวใบ ไดใหคําจํากัดความ
เงินออมของครัวเรือน วา เปนเงินออมของครัวเรือนเฉลี่ยเปนรายเดือน ซึ่งไดจากผลลัพธของรายได
หักดวยรายจาย โดยรายจายนี้จะไมนับรวมคาใชจายที่มีลักษณะเปนการออมทรัพยไวดวย
พนม กิติวัง (2543: 6) กลาววา เงินออม หมายถึง ผลตางระหวางรายรับและรายจายตอ
เดื อ นของครั ว เรื อ น และได นํ า ไปฝากไว ใ นรู ป แบบต า ง ๆ เช น สถาบั น การเงิ น ทรั พ ย สิ น
เครื่องประดับ เปนตน
เสาวลักษณ ธรรมทีปกุล (2539: 87) ใหความหมายการออมของครัวเรือนเกษตรกรลูกคา
ธ.ก.ส. วาหมายถึง การออมของครัวเรือน มีหนวยเปนบาท ไดมาจากการนํารายไดของครัวเรือน
(อางแลว: 119) ซึ่งหมายถึง รายไดรวมของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนและเปนรายไดในรูปตัวเงิน
(Cash income) เทานั้น โดยจะไมครอบคลุมถึงรายไดที่ไมเปนตัวเงิน (In-kind income) หักออก
ดวยรายจายของครัวเรือน (อางแลว: 120) ไดแก รายจายรวมของสมาชิกทุกคนในครัวเรือนซึ่ง
ครอบคลุมเฉพาะรายจายที่เปนตัวเงิน (Current expenditure)
ปรารถนา หลีกภัย (2551: 323) ใหความหมายของการออม หมายถึง การเก็บสะสมเงินที
ละเล็กทีละนอยใหพอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผานไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสะสมเงินเพื่อใหพอก
พูนในระยะสั้น เผื่อไวใชจายยามฉุกเฉิน โดยมีวิธีการสะสมเปนเงินฝากธนาคารและบริษัทเงินทุน
ซึ่งการออมจะมีความเสี่ยงต่ํามีสภาพคลองสูง และมีผลตอบแทนเปนดอกเบี้ย
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องอาจ รังสิโรดมโกมล (2543: 3) นิยามการออม หมายถึง สวนของรายไดที่เหลือจากการ
ใช จา ยแล ว โดยจะนํา ผลตอบแทนที่ ไ ดรั บ ทั้ง หมดรวมเป น รายได แ ละหั กลบดว ยรายจ า ยที่ ผู ใ ช
แรงงานมีความจําเปนตองใช สวนที่เหลือเปนการออม
โสภณ โรจนธํารง (2528: 10) เงินออม หมายถึง ผลตางระหวางรายไดกับรายจาย วัดเปน
ยอดเฉลี่ยตอเดือน
จิระ บุรีคํา (2544: 80) ใหความหมายการออม หมายถึง ปริมาณการออมของครัวเรือน มี
หนวยเปนบาท ซึ่งการออมแบงออกเปน 2 แบบ คือ 1) การออมในรูปแบบเปนทางการในรูปตัวเงิน
หรือตราสารหนี้อื่นใดกับสถาบันการเงินที่อยูในระบบรวมถึงภาระหนี้สินผูกพันที่มีตอสถาบันการเงิน
2) การออมในรูปแบบไมเปนทางการในรูปการเลนแชร การปลอยเงินกู รวมถึงการเปนสมาชิก
ฌาปนกิจสงเคราะห
จิตรา โมธินา (2547: 3) ใหความหมายการออม หมายถึง จํานวนเงินออมตอเดือน มี
หนวยเปนบาท
ไตรรงค วันอารีย (2546: 88) ใหความหมายการออม หมายถึง การออมของผูฝาก (ลูกคา
สถาบันการเงินอิสลาม) มีหนวยเปนบาทตอป
สิรินทร เศรษฐีธร (2536: 52) ใหความหมาย เงินออม หมายถึง จํานวนเงินออมในแตละ
เดือน
พลโทอุดม โพพี (2536: 58-59) นิยามให เงินออม หมายถึง การออมรวมในสถาบันการออม
9 แห ง คื อ ธนาคารพาณิ ช ย บริ ษั ท เงิ นทุ น ธนาคารออมสิน บริษัท ประกัน สหกรณ อ อมทรัพ ย
สหกรณการเกษตร บริษัทเครดิตฟองซิเอร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ
ธนาคารอาคารสงเคราะห
นอกจากนี้ ยังมีการวิจัยเกี่ยวกับการออมที่ใชขอมูลทุติยภูมิของปริมาณการออมภาคครัว
เรือนซึ่งเปนขอมูลระดับมหภาคที่นํามาจากหนวยงานทางเศรษฐกิจ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพื่อนํามาวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
การออมในระดับมหภาคดวย แตดวยเหตุที่การวิจัยครั้งนี้ใหความสนใจตอการศึกษาการออมใน
ระดับบุคคลหรือหนวยครัวเรือน จึ งไมไดนําเสนอรายละเอียดการนิยามความหมายการออมใน
ลักษณะดังกลาวไวในงานวิจัยนี้
สําหรับการวิจัยที่ศึกษาถึงพฤติกรรมการออมมักใหความหมายพฤติกรรมการออมวา เปน
การกระทําที่แสดงถึงความมุงหวังของผูกระทําที่จะมีเงินเก็บสะสมโดยการเก็บรักษาเงินหรือสงวน
การใชจาย เงินรายไดที่ตนไดรับ ดังปรากฎในงานวิจัยตอไปนี้
ไพโรจน เงาวิจิตร (2543: 7) ใหความหมาย พฤติกรรมการออม หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะทําการคน ทําการเลือก และตัดสินใจที่จะมีการออมทรัพย โดยสนองความ
ตองการหรือความพึงพอใจของตนเองได และใหความหมายการออมทรัพย หมายถึง เงินสดสวนที่
เหลือจากการใช จายในชี วิตประจําวันที่ตองการจะเก็ บออมไว ในรูปแบบตาง ๆ เชน ฝากไวกับ
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สถาบันการเงิน ซื้อสินทรัพย ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต ซื้อพันธบัตร หรือนําไปลงทุนในหลักทรัพย
ตาง ๆ เพื่อหวังผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย เงินปนผล ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย เปนตน
บุษบง ศรีสันต (2542: 8) ใหความหมาย พฤติกรรมการออม หมายถึง การแสดงออกของ
บุคคลในการเก็บรายไดสวนที่เหลือเมื่อหักรายจายแลว ซึ่งสามารถจําแนกออกเปนปริมาณการออม
และรูปแบบการออม ซึ่งปริมาณการออม หมายถึง ปริมาณเงินออมโดยเฉลี่ยตอเดือน และ รูปแบบ
การออม หมายถึงลักษณะการออมทรัพยที่จําแนกไดเปน 2 ประเภทคือ การออมในรูปสินทรัพยทาง
การเงินทั้งในระบบและนอกระบบ และการออมในรูปของสินทรัพยถาวร
สรรเกียรติ กุลเจริญ (2539: 41) ใหความหมายพฤติกรรมการออมของครูประถมศึกษา
หมายถึง การเก็บรักษาเงินโดยวิธีการตาง ๆ ของครูประถมศึกษา
กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย (2546: 34) ใหความหมาย พฤติกรรมการออมของนักศึกษา
หมายถึง นักศึกษาไดมีการกระทําจริงที่จะทําใหตนเองไดใชจายเงินใหพอเพียงหรือเหลือจากสวนที่
ไดรับ โดยวัดจากความคิดเห็นของนักศึกษาไดกระทําจริงในพฤติกรรมดังกลาว
ปยดา สมบัติวัฒนา (2550: 7) ใหความหมาย พฤติกรรมการออม หมายถึง การกระทํา
หรือการแสดงออกที่เกี่ยวของกับการออม ประกอบดวย 1) การจัดสรรรายไดเพื่อเก็บเปนเงินออม
ก อ นการใช จ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค 2) การใช จ า ยเพื่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภคตามความจํ า เป น
สอดคลองกับรายไดและฐานะของตน และ 3) การจดบันทึกรายรับและรายจายเปนประจํา
อัจฉรา ผองอุดม (2546: 33) ใหความหมาย พฤติกรรมการออม หมายถึง ความคิดเห็น
ของนิสิตที่เห็นวา ตนมีการกระทําที่แสดงใหรูวา มีการวางแผนการใชจายเงินใหเหมาะสมกับฐานะ
และเงินที่มีอยู ใชจายเงินอยางประหยัดและมีการเก็บเงินไดในรูปแบบตาง ๆ เก็บออมรายไดและ/
หรือรูจักหารายไดเพิ่ม
รสนันท ณ นคร (2550: 37) ใหความหมาย พฤติกรรมการออมเงินของนักเรียน หมายถึง
การที่นักเรียนรูจักวางแผนใชจายเงิน ใชเงินใหเกิดประโยชนคุมคามากที่สุด เหมาะสมกับรายรับและ
มีการเก็บออม ยับยั้งความตองการของตนอันมีผลทําใหใชเงินอยูในขอบเขตที่พอเหมาะพอควร รูจัก
ใชจายในสิ่งที่จําเปน รูจักประหยัดคาใชจายตาง ๆ ไมสุรุยสุราย ไมฟุมเฟอย นําเงินที่เหลือจากคา
ขนมมาฝากเก็บไวกับผูปกครองหรือธนาคารดวยตนเอง และมีวินัยในตนเองในเรื่องการเก็บออมเงิน
ณัฐพล บุญฤทธิ์และคณะ (2549: 36) ใหความหมายพฤติกรรมการออมของขาราชการ
สมาชิก กบข. หมายถึง ความถี่ในการเก็บเงินออมตอป ความสม่ําเสมอในการออม และจํานวนเงิน
ที่เก็บออม คิดเปนรอยละของรายได
สุนันทา คูบอทอง (2541: 36) ใหความหมายของพฤติกรรมการออมวา หมายถึง การมี
เงินออม ความถี่ในการออม ประเภทของการออม
จากความหมาย การออม และพฤติกรรมการออมขางตน จะเห็นไดวา คําวา การออม
ในทางวิชาการ หมายถึง การเก็บเงินรายไดไว โดยไมไดนําไปใชจายเพื่อการบริโภค ซึ่งคือการซื้อ
สินคาหรือบริการในชวงเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ การเก็บเงินรายไดไวนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อนําไปใชจายใน
อนาคต พฤติกรรมที่แสดงถึงการออมคือการเก็บหอมรอมริบ หรือ “กัน” เงินรายได หรือ นําไปใช
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อยางระมัดระวัง ดังนั้น การวัดการออมในงานวิจัยตางๆ ที่ผานมาจึงวัดการออมในหลายระดับ
นับ ตั้ งแต จํ า นวนเงินออมซึ่งหมายถึง ผลตางระหวางรายได กั บ ค า ใช จายที่ สะสมไดสํ าหรั บรอบ
ระยะเวลาหนึ่ง เชน สัปดาห เดือน ป เปนตน จํานวนเงินลงทุนในสินทรัพยทางการเงินรูปแบบตาง ๆ
เชน เงินฝากธนาคาร ตราสารหนี้ กรมธรรมประกันชีวิต เปนตน โดยมุงหวังผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ย เงินปนผล รวมถึงการเพิ่มขึ้นของมูลคาสินทรัพย สวนการวัดพฤติกรรมการออม มุงสูการ
วัดการแสดงออกหรือการกระทําที่เกิดขึ้นจริงที่ตองการใหมีเงินออม เชน การวางแผนการใชจายให
เหมาะ สมกับฐานะและเงินที่ไดรับ การจัดสรรเงินรายไดกอนนําไปใชจาย การใชเงินอยางคุมคา การ
ยับยั้งชั่งใจในการใชจาย การคํานึงถึงความจําเปนในการซื้อสินคาและบริการ การมีวินัยในการเก็บ
ออม
นอกจากนี้ การสํารวจเบื้องตนในงานวิจัย 1 เรื่อง ปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวของกับ
พฤติกรรมการออมของนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ คณะสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของผูวิจัย (ปยดา สมบัติวัฒนา. 2550) พบวา การกระทําที่แสดงถึง
การออมตามความเห็นของผูใหขอมูลมีหลากหลายกิจกรรม เชน การแบงเงินไดใหเปนสัดสว น
สําหรับเปนเงินเก็บ การประหยัด การเก็บหอมรอมริบ การลดคาใชจายที่ไมจําเปน การไมฟุมเฟอย
การวางแผนการใชเงินอยางคุมคา การใชเงินแบบมีสติ รูคุณคา การใชเงินเทาที่จําเปน การนําเงิน
เขาบัญชีธนาคาร การตั้งเปาหมายจํานวนเงินที่จะเก็บออม การใชเงินใหสอดคลองกับรายได เปนตน
กิจกรรมตาง ๆ ที่กลาวถึงนี้ จัดไดวา เปนองคประกอบยอยของพฤติกรรมการออมในภาพรวม
ดังนั้น นอกจากความหมายของการออมตามเอกสารตาง ๆ ที่ไดคนความา ผูวิจัยจะนํามาประมวล
รวมกับผลการสํารวจเบื้องตนในงานวิจัย 1 ดวย
ดังนั้น พฤติกรรมการออมที่ทําการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งมุงศึกษาเพื่อทําความเขาใจตอปจจัยทาง
เศรษฐศาสตรและจิตวิทยาที่มีตอพฤติกรรมการออมอยางมีเปาหมายของบุคคล ผูวิจัยจึงใหความ
หมายของพฤติกรรมการออมในการวิจัยครั้งนี้วาหมายถึง การกระทําของบุคคลที่ทําใหบรรลุความ
ตั้งใจที่จะเก็บสะสม รักษา สงวนเงินรายไดที่ไดรับตลอดปพ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 สําหรับการ
ใชจายในอนาคต ประกอบดวย การวางแผนการใชจายใหเหมาะสมกับฐานะและเงินที่มีอยู การ
จัดสรรรายไดเพื่อเก็บสะสมไวใชจายในอนาคตกอนการนําไปใชซื้อสินคาและบริการเพื่อการบริโภค
การกําหนดวงเงินการใชจายแบงออกตามประเภทคาใชจาย การเก็บรักษาเงินที่จะใชจายในอนาคต
ไวแยกตางหากจากเงินที่ใชจายประจําวัน การลงทุนในสินทรัพยทางการเงิน (เชน บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร กองทุนรวม ประกันชีวิตแบบออมทรัพย ตราสารหนี้) โดยมุงนําเงินลงทุนและผลตอบแทน
ไปใชจายในอนาคต การกําหนดวงเงินใชจายของตนเองสําหรับชวงเวลาหนึ่ง ไดแก รายวัน ราย
สัปดาห และรายเดือน การใชจายไมเกินกวาที่ตนเองกําหนดไว การควบคุมการใชจายใหไมเกิน
รายไดของตนเอง การใชจายโดยนึกถึงความพอเหมาะพอดีในการดําเนินชีวิตประจําวัน การยับยั้ง
ความตองการของตนอันมีผลทําใหใชเงินอยูในขอบเขตที่พอสมควร การจดบันทึกรายจาย
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การวัดพฤติกรรมการออม
การวัดพฤติกรรมการออมในงานวิจัยนี้ วัดโดยใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยปรับปรุงมาจาก
แบบสอบถามพฤติกรรมการออมที่มุงศึกษาการกระทําการออม ซึ่งมีผูนําเสนอไวหลายทาน (บุษบง
ศรีสันต. 2542; ไพโรจน เงาวิจิตร. 2543; กวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย. 2546: อัจฉรา ผองอุดม. 2546;
ปยดา สมบัติวัฒนา. 2550; รสนันท ณ นคร. 2550) มาเปนแนวทางในการสรางแบบวัดใหเปนไป
ตามนิยามปฏิบัติการที่ผูวิจัยกําหนดไว เปนมาตรประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7
ระดับ ตั้งแต “ทําเปนประจํา” จนถึง “ไมเคยทําเลย” มีคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 ผูที่มีคะแนนสูงเปนผูที่
ทําพฤติกรรมการออมมากกวาผูที่มีคะแนนนอย การวัดพฤติกรรมการออมครั้งนี้เปนการวัดดวย
แบบสอบถามโดยใหผูตอบแบบสอบถามยอนระลึกถึงพฤติกรรมของตนเองในชวง 2 ปที่ผานมา
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดสอบถามถึงผลจากการทําพฤติกรรมการออม ไดแก ทรัพยสินเพื่อการ
ออมที่เกิดจากการนําเงินรายไดในชวง 2 ปที่ผานมาไปลงทุนหรือจายซื้อ และไดนํามาคํานวณ
เปรียบเทียบกับรายไดที่ไดรับในชวง 2 ปที่ผานมา ไดเปนคาสัดสวนเงินออมกับรายได เพื่อเปนตัว
แปรผลลัพธ สําหรับนําไปหาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการออมกับผลของการทําพฤติกรรม
การออมดวย

2. ทฤษฎีที่ใชในการอธิบายการควบคุมพฤติกรรมการออม
2.1 ทฤษฎีควบคุม
จากการศึกษาวิจัยที่ผานมา พบวา การทําพฤติกรรมการออมมีปจจัยที่สําคัญประการหนึ่ง
คือ การควบคุมตนเอง (Self-control) (Shefrin; & Thaler. 1992; Benhabib; & Bisin. 2002; Starr.
2007; อัจฉรา ผองอุดม. 2546; ปยดา สมบัติวัฒนา. 2550) ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการศึกษาทฤษฎี
เกี่ยวกับการควบคุม โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1 ทฤษฎีควบคุม (Control Theory)
แนวคิ ด ทฤษฎี ค วบคุ ม เริ่ ม ต น เมื่ อ ช ว งต น ของทศวรรษที่ 1960 ด ว ยการนํ า เสนอ
แบบจําลองความขัดแยง (Discrepancy) ระหวางระดับที่เปนเปาหมายกับระดับที่เกิดขึ้นจริงใน
เครื่องจั กรกล ซึ่งความขัดแยงระหว างระดับ ทั้งสองจะทําใหตัวจับ สัญญาณ (Sensor)
ของ
เครื่องจักรกลทํางานเพื่อควบคุมใหเครื่องจักรกลปรับระบบการทํางานใหไดผลตามเปาหมาย ระบบ
การทํางานของเครื่อง จักรกลโดยใชระบบไซเบอรเนติก (Cybernetic machine) ถูกนํามาใชเปนครั้ง
แรกในลักษณะสวนประกอบของเครื่องจักรกลที่เรียกวา TOTE (Test-Operate-Test-Exit) โดย
มิลเลอร กาแลนเตอรและพริบราม (Locke; & Latham. 1990: 19; citing Miller; Galanter; &
Pribram. 1960. Plans and the Structure of Behavior.)
จากแนวคิดทฤษฎีควบคุมที่ใชกับเครื่องจักรกลที่กลาวขางตนนั้น เพาเวอรส (Powers.
1973) เปนผูที่นําแนวคิดเกี่ยวกับระบบไซเบอรเนติกที่ใชเพื่อควบคุมการทํางานของเครื่องจักรกล
มาใชอธิบายการจูงใจของมนุษ ยเป นครั้งแรก ตามแนวคิ ดของเพาเวอรส แสดงใหเห็นวา ระบบ
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ดั ง กล า วสามารถนํ า มาใช ใ นการอธิ บ ายพฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ไ ด ห ลากหลาย สิ่ ง สํ า คั ญ อยู ที่
กระบวนการสงขอมูลปอนกลับ (Feedback loop) ไปยังระบบควบคุมสั่งการ (Central construction)
กระบวนการดังกลาวเปนเครื่องกําหนดใหมนุษยสรางรูปแบบการกระทําที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
อยางราบรื่น กระบวนการนี้เปนระบบการตอบสนองอัตโนมัติที่บุคคลแตละคนสรางขึ้นเอง
จากแบบจํ า ลองที่ เ พาเวอร ส นํ า เสนอได มีผู พัฒ นาแบบจํา ลองเชิ ง ทฤษฎี (Theoretical
model) โดยอาศัยแนวคิดความขัดแยงระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นกับเปาหมายอีกหลายคน (Scheier; &
Carver. 1988; Klein. 1989; Hyland. 1988; Kanfer; & Hagerman. 1987; Wicklund. 1975)
จากนั้น กีน (Geen. 1995: 56) จึงไดนําแบบจําลองเชิงทฤษฎีของบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตนมา
พัฒนาและนําเสนอเปนแบบจําลองแรงจูงใจ (Model of human motivation) ซึ่งเปนแบบจําลองที่
สามารถนํามาใชในการวิเคราะหแรงจูงใจทางสังคมของมนุษย (Social motivation) ไดอยาง
กวางขวาง แบบจําลองนี้แบงการกระทําดวยแรงจูงใจออกเปน 6 ขั้นตอนประกอบดวย
1. การคิดใครครวญอยางรอบคอบเพื่อกําหนดเปาหมายของตนเอง (Deliberating)
2. ความตั้งใจ (Intention)
3. การกระทํา (Action)
4. การเปรียบเทียบ (Comparison)
5. การคนหาสาเหตุ (Attribution)
6. การบรรลุเปาหมาย (Attainment of the goal)
แบบจําลองของกีนไดผสานกระบวนการของบุคคลเขากับบริบทของบุคคลนั้น ๆ เพื่อ
อธิบายแรงจูงใจในการกระทําของบุคคล
2.1.2 แบบจําลองระบบควบคุมการกระทําของกีน (Geen’s action control
system)
แบบจําลองระบบควบคุมการกระทําของกีน มีรากฐานมาจากความขัดแยงระหวาง
เปาหมายกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเปนแรงจูงใจใหบุคคลปรับหรือดําเนินพฤติกรรมที่ทําใหบรรลุเปาหมาย
ได โดยคํานึงถึงบริบทที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมของบุคคลผูนั้นดวย ดังภาพประกอบ 1 ซึ่งสามารถ
อธิบายไดดังนี้
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- ขอมูลที่ผานมา
- ความตองการทางสังคม
- สิ่งแวดลอม

การคิดอยางรอบคอบ
การตัดสินใจ
ความผูกพัน

ความตั้งใจ
การเตรียมการ
ยุทธวิธีการปฏิบัติ

การกระทํา

ผลลัพธ

การเปรียบเทียบ
มีความขัดแยงหรือไม?
ไมมี

มี

กาวหนาและพึงพอใจ

กาวหนาแตไมนาพอใจ

ทําเชนเดิมตอไป

คนหาสาเหตุ

ผลกระทบ
ทางลบ

ประเมินทางเลือก

เปลี่ยนแปลง

ไมยอมรับ

ยุทธวิธี
ความพยายาม
ความตั้งใจ

ภาพประกอบ 1 แบบจําลองระบบควบคุมการกระทํา (Systematic of an action control system)
ที่มา: Geen, Russell G. Human Motivation: A Social Psychological Approach. 1995: 56
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แรงจูงใจในการทําพฤติกรรม เริ่มตนจาก การที่บุคคลตองการจะทําพฤติกรรมที่สอดคลอง
กั บ ความต อ งการทางสั ง คมหรื อ เป น ไปตามความต อ งการของตนเองจากข อ มู ล ที่ ผ า นมาหรื อ
สิ่งแวดลอม แรงจูงใจในการทําพฤติกรรมจะเกิดจากการสรางเปาหมายของตนเองขึ้นมาตามแรง
กดดันทางสังคม เชน ความตองการเปนที่ยอมรับในสังคม หรือเปนไปตามความตองการของเขา
เชน ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) และเพื่อใหบรรลุเปาหมายเชิงนามธรรมเหลานั้น
บุคคลก็จะกําหนดเปาหมายการกระทําของตนเอง เปาหมายการกระทํานี้อาจมีหลายเปาหมาย
บุ ค คลจึ ง ต อ งเลื อ กว า เป า หมายใดเหมาะสมกั บ ตนเองมากที่ สุ ด ความเหมาะสมของเป า หมาย
เหลานั้นจะพิจารณาจาก ก) ความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมาย ข) คุณคาของเปาหมาย และ ค)
การประเมินระดับความสามารถของตนเองที่จะบรรลุเปาหมาย เมื่อบุคคลตัดสินใจเลือกเปาหมายได
แลวก็จะสรางความผูกพันกับเปาหมาย (Commitment) จากนั้น บุคคลจึงแปลงความผูกพันกับ
เปาหมายไปเปนความตั้งใจ (Intention) โดยการเตรียมทําตามความตั้งใจดวยการกําหนดเจตนาถึง
แผนการกระทําวา จะทําอยางไรเพื่อใหบรรลุเปาหมายอยางเต็มความสามารถ การเตรียมการ
ประกอบดวยการประเมินทางเลือกที่มีอยูไปพรอม ๆ กับการระลึกยอนหลังไปวาวิธีใดที่เคยทําแลว
บรรลุเปาหมาย และดูวา หากนําวิธีเหลานั้นมาใชในปจจุบันจะสามารถบรรลุผลตามที่มุงหวังหรือไม
ซึ่งกระบวนการนี้เปนการเลือกพิจารณายุทธวิธีปฏิบัติ (Strategies) ที่เหมาะสมกับตนเอง ใน
ขั้นตอนนี้บุคคลตองประมวลผลจากการคาดการณดวยตนเอง (Heuristic) ตามสถานการณที่สราง
ขึ้นภายในใจ (Mental scenarios) เปนขั้นตอนที่การรูคิดและแรงจูงใจมาทํางานรวมกัน
เมื่อตัดสินใจเลือกยุทธวิธีปฏิบัติแลว บุคคลก็จะทําตามแนวทางที่ตนเองวางแผนไว บุคคล
จะมีการประเมินผลยุทธวิธีเปนระยะ ๆ วา จะทําใหตนเองบรรลุเปาหมายที่วางไวหรือไม ดวยการ
เปรียบ เทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่คาดหวังวาจะเกิดขึ้น หากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไมแตกตางกับสิ่งที่
คาดหวัง บุคคลก็จะทําพฤติกรรมเชนเดิม แตถาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไมเปนไปตามสิ่งที่คาดหวัง ไมวาจะ
มีแนวโนมไมใหผลตามที่คาดหวังหรือใหผลตามที่คาดแตลาชากวาที่ตั้งใจ บุคคลจะคนหาสาเหตุวา
ทําไมจึงเปนเชนนั้น ถาบุคคลไมพบวามีปญหาหรือไมยอมรับวามีปญหาเกิดขึ้น บุคคลก็จะยังคงทํา
เชนเดิมตอไป (Janoff-Bulman; & Timko. 1987) แตถาหากวาบุคคลยอมรับวา สิ่งที่เกิดขึ้นจริง
แตกตางไปจากสิ่งที่คาดหวัง สิ่งที่เขาจะทําเพื่อตอบสนองกับความแตกตางมีหลายวิธีไดแก
1) ปรับเปลี่ยนยุทธวิธีและเปลีย่ นการกระทําเสียใหมใหสอดคลองกับยุทธวิธี
2) เพิ่มความพยายามในการทําแบบเดิม หากยังมั่นใจวา ยุทธวิธีนั้นเหมาะสมแลว
3) เปลี่ยนเปาหมายใหม ทําใหตองเปลี่ยนความตั้งใจ ซึ่งเปนการเริ่มตนกระบวนการ
ทั้งหมดใหมอีกครั้งหนึ่ง
จากแนวคิ ด ระบบควบคุ ม การกระทํ า ของกี น ที่ อ ธิ บ ายกระบวนการที่ บุ ค คลจะทํ า
พฤติกรรมโดยมีการตั้งเปาหมายไวนั้น ผูวิจัยเห็นวา มีความสอดคลองกับการทําพฤติกรรมการออม
ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ตองมีการตั้งเปาหมายอยางใดอยางหนึ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต (Rha;
Montalto; & Hanna. 2006) และเปนพฤติกรรมที่บุคคลมักตองเผชิญกับความยากลําบากในการ
กระทํา (Shefrin; & Thaler. 1988; Starr. 2007) อันเนื่องมาจากเปนสิ่งที่ขัดแยงกับความตองการ
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บริโภคสินคาในปจจุบันซึ่งเปนความตองการพื้นฐานของมนุษยโดยทั่วไป และยังตองอาศัยความ
มุงมั่นในการทําพฤติกรรมตามรูปแบบที่วางแผนไวอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ ไมเชนนั้น ก็เปนการยาก
ที่จะบรรลุเปาหมายการออมได ผูวิจัยจึงเห็นวา ควรนําแนวทางระบบควบคุมการกระทําของกีนมา
เปนแนวทางในการศึกษาพฤติกรรมการออมในครั้งนี้ โดยนําปจจัยดานเศรษฐศาสตรและจิตวิทยาที่
เกี่ยวของเขามาศึกษารวมดวยซึ่งปจจัยดานเศรษฐศาสตรไดแก รายได ซึ่งเปนปจจัยที่มีผลตอการ
ออมตามทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร (The Permanent-Income Theory of Consumption)
ของมิลตัน ฟริดแมน (Friedman. 1961) ปจจัยทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ ตามทฤษฎีวัฏจักร
ชีวิตของการบริโภคและการออม (The Life-Cycle Theory of Consumption and saving) ของโมดิก
ลิอานีและบรูมเบิรก (Modigliani; & Brumberg. 1954) และ การคิดเชิงบัญชี (Mental accounting)
ซึ่งเปนเครื่องมือ (Instrument) ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายการออมตามทฤษฎีวัฏจักรชีวิตเชิง
พฤติกรรม (Behavioral Life Cycle Theory) ของ เชฟรินและทาเลอร (Shefrin; & Thaler. 1988;
Rabinovich; & Webley. 2007; Rha; Montalto; & Hanna. 2006; Levin. 1998; Graham; & Isaac.
2002; Benabou; & Pycia. 2002) สวนปจจัยทางดานจิตวิทยาไดแก การรับรูความสามารถของตน
(Self-efficacy) ของ แบนดูรา (Bandura. 1999; 2000)
2.2 ทฤษฎีการรับรูความสามารถของตน (Self-Efficacy)
กีน กลาวไววา การรับรูความสามารถของตนที่นําเสนอโดยแบนดูราในปค.ศ. 1977 และ
ค.ศ. 1982 ซึ่งมีจุดเริ่มตนมาจากการเปนปจจัยทางจิตวิทยาในการรักษาหรือเยียวยาผูปวย แตก็
ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในปจจุบันวา การรับรูความสามารถของตนนี้สามารถนํามาใชกับ
การกระทําอยางมีเปาหมายได โดยจัดเปนสิ่งเดียวกับความสามารถในการทําพฤติกรรมที่มุงมาด
ปรารถนา (Geen. 1995: 124)
แบนดูราใหความหมาย การรับรูความสามารถของตน ไววา เปนความเชื่อของบุคคลที่มี
ตอความสามารถของตนในการเรียบเรียงสิ่งที่ตองทําและกระทําสิ่งตาง ๆ เหลานั้น เพื่อใหบรรลุถึง
สถานการณที่คาดหวัง ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนนี้จะมีผลกระทบตอความคิด
ความรูสึกและแรงจูงใจที่บุคคลจะมีตอตนเองรวมไปถึงพฤติกรรมที่เขาจะทําดวย จากผลการวิจัยใน
อดีตชี้ใหเห็นวา การรับรูความสามารถของตนมีสวนอยางสําคัญตอแรงจูงใจและการบรรลุเปาหมาย
ของบุคคล (Bandura. 1999: 2-3)
แบนดูรา (ประทีป จินงี่. 2539: 5–8; อางอิงจาก Bandura. 1986. Social Foundations of
Thought and Action.) ไดกลาวถึง การรับรูความสามารถของตนที่มีผลตอบุคคลในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ผลตอการเลือกกระทําพฤติกรรมในชีวิตประจําวันนั้น บุคคลจะตองตัดสินใจอยู
ตลอด เวลาวา เขาจะตองทําพฤติกรรมใด และตองทําอีกนานเทาใด รวมทั้งตองตัดสินใจเลือก
กิจกรรมตางๆ การที่บุคคลตัดสินใจวาจะแสดงพฤติกรรมใดในสภาพการณใดนั้น สวนหนึ่งเปนผลมา
จากการรับรูความสามารถของตน บุคคลมีแนวโนมที่จะหลีกเลี่ยงงานหรือสภาพการณที่เขาเชื่อวา
เกินความสามารถ แตในขณะเดียวกัน บุคคลจะเลือกทํางานนั้น ถาเขาเชื่อวา เขามีความสามารถ
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เพียงพอที่จะทํางานนั้นใหสําเร็จได (ประทีป จินงี่. อางแลว: 6; อางอิงจาก Bandura. 1977a. Social
Learning Theory.; 1977b. Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change.;
Schunk. 1981. Modeling and Attributional effects on Children’s Achievement: A Self-Efficacy
Analysis.) บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนสูงจะเลือกทํางานที่มีลักษณะทาทาย มีแรงจูงใจ
ในการพั ฒ นาความสามารถของตนให มี ค วามก า วหน า มากยิ่ ง ขึ้ น ส ว นบุ ค คลที่ มี ก ารรั บ รู ค วาม
สามารถของตนต่ํา มักจะหลีกเลี่ยงงาน เกิดความทอถอย ขาดความมั่นใจในตนเอง สวนบุคคลที่
ประเมินความสามารถของตนต่ํากวาความสามารถที่เปนจริง มักจะขาดความพยายามและความ
มุมานะในการทํางาน และมีความสงสัยเกี่ยวกับความสามารถของตนเอง ดังนั้น ถาบุคคลประเมิน
ความสามารถของตนถูกตองจะสงผลตอการเลือกกระทําพฤติกรรม ทําใหการกระทํานั้นมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูง
2. ผลตอการใชความพยายามและความมุมานะในการทํางาน การรับรูความสามารถ
ของตนของบุคคลนั้น เปนตัวกําหนดวาเขาจะตองใชความพยายามมากเทาไรและจะตองใชความมุ
มานะพยายามที่จะเผชิญกับอุปสรรคตางๆ หรือ ประสบการณที่ไมนาพึงพอใจไปอีกนานเทาใด
(ประทีป จินงี่. อางแลว: 6; อางอิงจาก Bandura. 1986. อางแลว) เมื่อเผชิญกับอุปสรรคตาง ๆ
บุคคลซึ่งมีการรับรูความสามารถของตนสูง จะมีความกระตือรือรนและจะใชความพยายาม ความมุ
มานะในการทํางานนานกวาคนที่มีการรับรูความสามารถของตนต่ํา (ประทีป จินงี่. อางแลว: 6;
อางอิงจาก Bandura; & Cervone. 1983. Self-Evaluation and Self-Efficacy Mechanism
Governing the Motivational Effects of Goal Systems.) และการที่บุคคลใชความพยายามและ
ความมุมานะในการทํางานอยางเต็มที่ตลอดเวลา เขาก็มีแนวโนมที่จะทํางานไดประสบความสําเร็จสูง
3. ผลตอการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณ การรับรูความสามารถของตนจะมีอิทธิพลตอ
กระบวนการคิดและปฏิกิริยาทางอารมณของบุคคลในขณะที่ทําพฤติกรรม และมีผลตอการคาดคะเน
เกี่ยวกับการจัดการกับสภาพแวดลอมในภายหนาของเขา บุคคลซึ่งรับรูวา ตนมีความสามารถสูง จะ
มีความพยายามและเอาใจใสในการกระทําพฤติกรรมตาง ๆ มาก และเมื่อพบกับอุปสรรคตาง ๆ
บุคคลก็จะกระตุนตนเองใหใชความพยายามมากยิ่งขึ้น สวนบุคคลที่รับรูวา ตนเองมีความสามารถต่ํา
มีแนวโนมที่จะมีปฏิกิ ริยาทางอารมณตอตนเองทางลบ เชน ไมมีความสุข มีความหวาดหวั่น มี
ความเครียดสูง และเขาจะกระทําพฤติกรรมตาง ๆ อยางไมเต็มความสามารถอันจะสงผลใหบุคคล
ประสบกับความลมเหลวในการกระทําพฤติกรรมมากยิ่งขึ้น
4. เปนผูกํากับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมมากกวาเปนผูทํานายพฤติกรรม
กลาวคือ บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนสูงมักจะเปนคนที่พยายามกระทําพฤติกรรมและจะ
ยอมรับผลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําพฤติกรรมของตน จะเลือกการกระทําที่มีลักษณะทาทาย
และจะใชความพยายามอยางมาก เพื่อใหการกระทํานั้นบรรลุเปาหมาย แมวาในบางครั้งการกระทํา
นี้จะประสบความลมเหลวบางก็ตาม เขาก็จะไมทอถอยและจะไมอางวา เปนเรื่องโชคชะตา แตเขาจะ
ใหเหตุผลของความลมเหลวที่เกิดขึ้นวา เปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนใหเกิดความสําเร็จตอไป ซึ่งตางจาก
บุคคลที่มีความคาดหวังเกี่ยวกับความสามารถของตนเองต่ํามักจะเปนคนที่ไมคอยกระทําพฤติกรรม
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จะรอใหความสําเร็จหรือความลมเหลวในการกระทําเปนไปตามความเชื่อหรือคําทํานายและมักจะ
หลีกเลี่ยงการกระทําที่มีลักษณะยากๆ มีความพยายามนอย ความทะเยอทะยานต่ํา และมีความ
เครียดสูง เปนตน
การที่บุคคลใดมีการรับรูความสามารถของตนตอการกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง
สูง บุคคลก็มีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นสูงดวยเชนกัน ในทางตรงกันขาม ถาบุคคลมีการรับรู
ความสามารถของตนในการกระทําพฤติกรรมนั้นต่ํา บุคคลก็มีแนวโนมที่จะกระทําพฤติกรรมนั้นต่ํา
หรืออาจไมทําพฤติกรรมนั้นเลยก็ได การรับรูความสามารถของตนมีผลตอการทําพฤติกรรมทั้ง
ทางตรงและทางออมโดยผานความตั้งใจ (Intention) (Bandura. 2000: 43)
นอกจากนี้ การรับรูความสามารถของตนยังมีสวนอยางสําคัญตอการตั้งเปาหมายของ
บุคคล ในฐานะที่เปนแรงกระตุนภายในตน (Self-influences) ประเภทหนึ่ง โดยที่แรงกระตุนภายใน
ตนนี้ เปนปจจัยจูงใจสําคัญ ที่จะทําใหบุคคลกําหนดเปาหมายที่ทาทายการยกระดับมาตรฐานการ
กระทําของตน (Personal standard) ขึ้นมา (Bandura. 2000: 128) ความตองการเอาชนะมาตรฐาน
การกระทําของตนเปนแรงจูงใจที่สําคัญตอการตั้งเปาหมาย (Locke; & Latham. 1990: 55-58;
citing Mento; Steel; & Karren. 1987. A Meta-Analysis Study of the Effects of Goal Setting on
Task Performance. pp.52-83) หากบุคคลประเมินความสามารถของตนเองสูงก็จะตั้งเปาหมายสูง
และจะสรางพันธะผูกพันที่เปลี่ยนแปลงยากขึ้น เปาหมายที่ทาทายจะเพิ่มระดับของแรงจูงใจ และ
ระดับการทําพฤติกรรมที่ทําใหบรรลุเปาหมาย (Bandura. 2000: 116)
การรับรูความสามารถของตน ยังมีอิทธิพลตอการทําพฤติกรรมโดยผานกระบวนการรูคิด
(Cognitive Process) ในดานแบบแผนการคิดที่สามารถสงเสริมหรือบั่นทอนผลการปฏิบัติงานได
บุคคลจะตีความสถานการณและคาดการณในอนาคตอยางไรก็ขึ้นอยูกับวา เขามีความเชื่อในความ
สามารถของตนเองอยางไร คนที่เชื่อวาตนเองมีความสามารถสูงจะมองสถานการณที่เขาพบวา เปน
โอกาส เขาจะมองภาพความสําเร็จและใหเปนสิ่งที่นําทางการกระทําของเขา สวนคนที่คิดวาตนเองมี
ความสามารถต่ําจะตีความสถานการณที่ไมแนนอนวา เปนความเสี่ยงและมีแนวโนมจะมองเห็นภาพ
ความลมเหลวในอนาคต (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2544: 31)
ขอมูลที่เปนแหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตน แบงออกเปน 4 ประเภทคือ การ
ประสบความสําเร็จจากการกระทํา (Enactive mastery experiences) การสังเกตประสบการณของ
คนอื่น (Vicarious experiences) การพูดจูงใจ (Verbal persuasion) รวมถึงอิทธิพลของสังคมที่
บุคคลผูนั้นมีในสังคม (Allied types of social influences that one possesses certain
capabilities) และสภาวะทางกายและอารมณ (Physiological and affective states) บุคคลจะตัดสิน
ความสามารถของตนโดยดูจาก ความสามารถ ความเขมแข็งและความยืดหยุนของตัวเองที่มีตอการ
กระทําอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งจะเกิดจากแหลงขอมูลอยางนอยหนึ่งแหลงขอมูล
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งานวิจัยที่เกีย่ วของ
ล็อคและลาธาม (Locke; & Latham. 1990: 70-72) ศึกษางานวิจัย 13 งาน ที่แสดง
ความสัมพันธระหวาง การตั้งเปาหมายของบุคคล (Self-set goal) การรับรูความสามารถของตน
และผลการกระทํา (Performance) (ประกอบดวยงานวิจัยของ Bandura; & Cervone. 1986;
Dachler; & Mobley. 1973a; 1973b; Garland. 1985; Garland; & Adkinson. 1987; Hollenbeck;
& Brief. 1987; Locke; et al. 1984; Meyer; & Gellatly. 1988a; 1988b; Meyer; et al. 1988;
Podsakoff; & Farh. 1989; Taylor; et al. 1984 และ Wood; & Locke. 1987) ซึ่งเปนการศึกษา
กลุมตัวอยางทั้งสิ้น 2,285 คน พบวา คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของคาสัมประสิทธิสหสัมพันธระหวางการ
รับรูความสามารถของตนกับการตั้งเปาหมายและระหวางการรับรูความสามารถของตนกับผลการ
กระทํามีคาเทากันคือ .39 คาเฉลี่ยถวงน้ําหนักของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางการตั้งเปา
หมายกับผลการกระทํา เทากับ .42 กลาวไดวา ผลของการกระทําจึงเกิดจากสิ่งที่บุคคลพยายามจะ
ทําและความมั่นใจของบุคคลที่มีตอความ สามารถของตนเองวาจะทําสิ่งนั้นไดหรือไม
วัลภา สบายยิ่ง (2542) ศึกษาการตั้งเปาหมาย การรับรูความสามารถของตนเองและ
บุคลิกภาพของผูจําหนายตรงที่ทําธุรกิจขายตรงกับบริษัทที่จําหนายสินคาอุปโภคบริโภค และเปน
สมาชิกสมาคมขายตรง (ไทย) จาก 3 บริษัท จํานวน 443 คน พบวา
การรับรูความสามารถของตนเองและการตั้งเปาหมายสวนบุคคล สงผลทางตรงตอผลการ
ปฏิบัติงานดานคุณภาพ และการรับรูความสามารถของตนเองยังสงผลทางออมตอผลการปฏิบัติงาน
ดานคุณภาพโดยผานทางการตั้งเปาหมายสวนบุคคล ประสบการณในการทํางานและเปาหมายของ
องคการสงผลทางออมตอผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพ ผานทางการรับรูความสามารถของตนเอง
และการตั้งเปาหมายสวนบุคคล สวนปจจัยดานบุคลิกภาพไมสงผลตอผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพ
การรับรูความสามารถของตนเองและการตั้งเปาหมายสวนบุคคล
การรั บ รูความสามารถของตนเอง บุค ลิกภาพ และประสบการณ ในการทํางานสงผล
ทางตรงตอผลการปฏิบัติงานดานปริมาณ การตั้งเปาหมายองคการ บุคลิกภาพและประสบการณใน
การทํา งานสงผลทางออมตอผลการปฏิบัติงานดานปริมาณ โดยผานการรับรูความสามารถของ
ตนเอง สวนการตั้งเปาหมายสวนบุคคลไมสงผลตอการปฏิบัติงานดานปริมาณ ในขณะที่ บุคลิกภาพ
ไมสงผลตอการรับรูความสามารถของตนเอง
ปรีดา เบ็ญคาร (2548) ศึกษาผลการสงเสริมการรับรูความสามารถของตนในกระบวนการ
พัฒนาการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ดวยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมีครูผูรวมวิจัย 18 คน
จากโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 พบวา ครูผูรวมวิจัยปฏิบัติการวิจัยตาม
ขั้นตอนของการวิจัยปฏิบัติการ โดยที่ครูมีการรับรูความสามารถของตนและความสามารถในการ
วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกตัวแปรที่ศึกษา (เจตคติ
ความรู และทักษะ) เมื่อเปรียบเทียบระหวางกอนกับหลังการสงเสริมการรับรูความสามารถของตน
และ เมื่อเปรียบเทียบการรับรูความสามารถของตนและความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้น
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เรียนระหวางเมื่อสิ้นสุดการสงเสริมกับหลังการสงเสริม 1 เดือน ครูมีการรับรูความสามารถของตน
และความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนไมแตกตางกัน
วรรณะ บรรจง (2551) พัฒนาแบบจําลองโครงสรางเชิงเสนความสัมพันธของเอกลักษณ
การรับรูความสามารถของตนในการเปนครูนักวิจัยและพฤติกรรมครูนักวิจัยของนักศึกษาครู ที่กําลัง
เรียนอยูในมหาวิทยาลัยภาคใต 5 แหง จํานวน 945 คน พบวา พฤติกรรมครูนักวิจัยไดรับอิทธิพล
จากตัวแปรเอกลักษณนักศึกษาครู ความยึดมั่นผูกพันในบทบาท การรับรูความสามารถของตนใน
การเปนครูนักวิจัย การถายทอดทางสังคมจากสถาบันฝกหัดครูจากโรงเรียนและจากครอบครัวที่รวม
กันทํานายพฤติกรรมครูนักวิจัยไดรอยละ 66
องคประกอบในการวัดการรับรูความสามารถของตน
แบนดูรา (Bandura. 2000: 42–46) กลาววา การวัดการรับรูความสามารถของตนมีมิติที่
ตองพิจารณา 3 ประการดังนี้
1. ระดับ (Level) กิจกรรมที่บุคคลกําลังพิจารณาวาตนมีความสามารถหรือไม เปนกิจกรรม
ระดับใด เพราะกิจกรรมแตละกิจกรรมมีตั้งแตระดับงายจนถึงระดับยาก ดังนั้นในการพัฒนาการวัด
ระดับการรับรูความสามารถของบุคคล นักวิจัยตองวิเคราะหแนวคิดและรวบรวมความรูจากผูเชี่ยว
ชาญเกี่ยวกับกิจกรรมดังกลาววา ตองทําอยางไรจึงจะทําบรรลุเปาหมาย ซึ่งขอมูลขางตนอาจไดมา
จากการสัมภาษณ การสํารวจดวยคําถามปลายเปด และแบบสอบถามแบบมีโครงสรางจึงจะชวยให
ทราบระดับความยากและสิ่งที่เปนอุปสรรคในการทํากิจกรรมเพื่อบรรลุเปาหมาย การสอบถามตอง
ถามถึงความสามารถที่บุคคลรับรูวา จะทํากิจกรรมนั้นไดอยางตอเนื่องสม่ําเสมอสําหรับชวงใดชวง
หนึ่ง มิใชเปนการทํากิจกรรมนั้นชั่วครั้งชั่วคราว
การคนหาและศึกษาประเด็นที่เปนอุปสรรคหรือสิ่งทาทายเพื่อนํามาสรางแบบสอบถามดวย
การสอบถามเบื้องตน ผูใหขอมูลตองแสดงถึงสิ่งที่ขัดขวางหรือทาทายการทํากิจกรรมที่ถูกสอบถาม
นั้นที่เกิดขึ้นอยูเปนประจํา และเมื่อนําขอมูลดังกลาวมาสรางเปนขอคําถาม ก็ตองใหผูตอบแบบ
สอบถามบอกถึงระดับความสามารถของตนเองที่จะฝาฟนอุปสรรคดังกลาวไปได
2. ความเกี่ยวพันกัน (Generality) บุคคลอาจจะตัดสินความสามารถของตนโดยพิจารณาที่
กลุมของกิจกรรมที่มีความเกี่ยวของกัน หรือพิจารณาเฉพาะแกนของกิจกรรม (Activity domains) ก็
ได ขอพิจารณาความเกี่ยวของกันที่บุคคลจะนํามาใช ประกอบดวย ความคลายคลึงกันของกิจกรรม
ความสามารถพื้นฐานที่ ตองใช ได แก ความสามารถดานการกระทํา ความสามารถด านการคิด
ความสามารถดานอารมณ ลักษณะสถานการณหรือบริบทสถานการณที่เกี่ยวของกับกิจกรรม และ
บุคลิกภาพของบุคคลที่มีตอกิจกรรมเหลานั้น การประเมินที่เชื่อมโยงกิจกรรมที่เปนแกนกับบริบท
สถานการณ (Situational contexts) เขาดวยกันจะชี้ใหเห็นถึงรูปแบบและระดับของความเกี่ยวพัน
กันตามความเชื่อของบุคคลดานความสามารถของตนในเรื่องดังกลาว ความเชื่อเกี่ยวกับความ
สามารถของตนในเรื่องตาง ๆ ลวนแลวแตมีความเกี่ยวโยงสัมพันธกันเปนโครงขาย ซึ่งบางเรื่องบาง
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ประเด็นมีความเชื่อมโยงกับความสามารถเรื่องอื่น ๆ มากกวาบางเรื่องบางประเด็น สิ่งเหลานี้เปนสิ่ง
ที่บุคคลสรางความคิดความเชื่อขึ้นมาในตน ความเชื่อเหลานี้เองเปนตัวกําหนดรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของบุคคลผูนั้น
3. ความเชื่อมั่น (Strength) บุคคลมีความเชื่อมั่นตอความสามารถของตนเองแตกตางกัน
ไป หากบุคคลเคยมีประสบการณที่ไมดีกับกิจกรรมที่ตองทํา จะทําใหบุคคลมีความเชื่อมั่นตอความ
สามารถของตนเองต่ํา การที่บุคคลมีความเชื่อมั่นตอความสามารถของตนสูง จะทําใหบุคคลมีความ
มุงมั่นที่จะทํากิจกรรมนั้น ยิ่งบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนที่เชื่อมั่นมากขึ้นเพียงใด จะทําให
ความพยายามมากขึ้น และโอกาสประสบความสําเร็จก็เพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น
การสรางขอคําถามเพื่อวัดความเชื่อมั่นตอความสามารถของตนเอง สามารถทําได 2 วิธี
ไดแก 1) วิธี dual ทําไดโดยหลังจากที่สอบถามแลวไดคําตอบวา สามารถทํากิจกรรมนั้นได ก็ให
สอบถามตอถึงความหนักแนนของความเชื่อ โดยใชมาตรวัดเปนมาตรวัดความเชื่อมั่น 2) วิธี single
ใหสอบถามความเชื่อมั่นเปนรายขอ ดวยมาตรวัดที่มีคาระหวาง 100 ถึง 0 หรือ 10 ถึง 0 ในทุกขอ
คําถามของกิจกรรมขางตน วิธี single เปนวิธีที่ใหขอมูลที่งายและสะดวกตอการใชมากกวา คา
คะแนนจากขอคําถามแตละขอจะถูกนํามารวมกัน แลวจึงหารดวยจํานวนข อคําถาม คิดเปนคา
คะแนนการรับรูความสามารถของตนในการทํากิจกรรมหรือการกระทําตาง ๆ เพื่อบรรลุเปาหมาย
รวม
จากการศึกษาที่ผานมาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม พบวา ความสัมพันธระหวางการออมกับ
การรับรูความสามารถของตนสามารถอางอิงไดจากงานวิจัยของผูวิจัย (ปยดา สมบัติวัฒนา. 2550)
ซึ่งไดศึกษาปจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ ยวของกับพฤติกรรมการออมของนิสิตปริ ญญาตรี โครงการ
บริหารธุรกิจภาคสมทบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยพบวา จากการใชทฤษฏีพฤติกรรมตาม
แผนของไอเซน (Ajzen.
1991) การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived
behavioral control) เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดในการอธิบายพฤติกรรมการออม โดยที่องคประกอบ
หนึ่งของการรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่ไอเซนไดกลาวไว (Ajzen. 2002) ก็คือ
การรับรูความสามารถของตน (Perceived self-efficacy) ตามแนวคิดของแบนดูรานั่นเอง ดังนั้น
ผูวิจัยจึงเห็นวา การรับรูความสามารถนาจะเปนตัวแปรหนึ่งในการอธิบายพฤติกรรมการออมตาม
ระบบควบคุมการกระทําของกีน (Geen. 1990: 55-57) โดยจัดเปนปจจัยทางจิต
การวัดการรับรูความสามารถของตนในการออม
จากองคประกอบมิติทั้ง 3 ของการรับรูความสามารถของตน จะเห็นไดวา การที่จะทราบ
การรับรูความสามารถของตนสําหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตองทราบถึง ความเชื่อที่บุคคลมีตอความ
เกี่ยวพันหรือเชื่อมโยงกันของความสามารถในการทํากิจกรรมอื่นกับความสามารถในการทํากิจกรรม
ที่สนใจศึกษา เนื่องเพราะการรับ รูความสามารถของตนในเรื่องใดเรื่ องหนึ่งจะมีความเชื่อมโยง
สัมพันธกับการรับรูความสามารถของตนในเรื่องอื่น ๆ ยกตัวอยางเชน นักกีฬาวายน้ํามีความเชื่อวา
ตนสามารถวิ่งไดดีมากนอยเพียงใด จะเห็นไดวา หากมองอยางผิวเผินแลว อาจคิดไดวาการวิ่งเปน
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กิจกรรมที่ใชทักษะสมรรถภาพทางกาย ดังนั้น นักกีฬาวายน้ํานาจะมีการรับรูความสามารถในการวิ่ง
ของตนเองสูงกวาคนที่ไมไดเปนนักกีฬาวายน้ํา แตอาจไมเปนเชนนั้นเสมอไป เพราะนักกีฬาวายน้ํา
อาจคิดวา การวายน้ําใชกลามเนื้อแขนมากกวากลามเนื้อขา ดังนั้น การรับรูความสามารถของเขาที่
มีตอการวิ่งอาจไมสูงอยางที่คนอื่นประเมินก็ได ดวยเหตุนี้การศึกษาการรับรูความสามารถของตน
ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งควรเริ่มตนจากการศึกษาถึงความเชื่อมโยงหรือเกี่ยวพันกันของการรับรู
ความสามารถของกิจกรรมอื่นที่มีความใกลเคียงกันกอน สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาการรับรูความสามารถของตนในการทําพฤติกรรมการออม โดยเฉพาะอยางยิ่งการออมเงินที่มี
การตั้งเปาหมาย ดังนั้นผูวิจัยจึงจะสอบถามถึงการรับรูความสามารถในการทําพฤติกรรมอื่นที่มี
ความใกล กั บ พฤติ ก รรมการออม เช น การประหยั ด การใช ท รั พ ย สิ น ส ว นตั ว และการรั บ รู
ความสามารถในการบรรลุ เ ป า หมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การดํ า รงชี วิ ต เช น เป า หมายการเรี ย น
เปาหมายการงาน
เมื่ อ ทราบถึ ง ความเกี่ ย วพั น เชื่ อ มโยงกั บ กิ จ กรรมอื่ น แล ว จึ ง ทํ า การศึ ก ษาระดั บ ของ
อุป สรรคหรื อ ความท า ทายในการทํ า พฤติ ก รรมหลั กที่ บุ ค คลรั บ รู ว า ตนเองจะสามารถกา วข า ม
อุปสรรคหรือความทาทายดังกลาวไดหรือไม ซึ่งการศึกษาอุปสรรคหรือความทาทายของพฤติกรรม
หลั กนี้ ในแต ล ะพฤติ ก รรมมี ค วามแตกตา งกั น ซึ่ ง แบนดู ร าได เ สนอให ทํา การสอบถามเบื้ อ งต น
(Preliminary inquiry) ดวยการสัมภาษณสํารวจโดยใชคําถามปลายเปดและแบบสอบถามแบบมี
โครงสราง ซึ่งในสวนนี้ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดรับมาจากงานวิจัย 1 และงานวิจัย 2 ซึ่งผูวิจัยได
ทําการศึกษามาแลวในชวงปพ.ศ. 2549 – 2551 มาเปนฐานในการสรางแบบวัด
ตัวเลือกของแบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการออมที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนตัว
เลือกที่แสดงถึงระดับความมั่นใจตอการรับรูความสามารถของตนในการทําพฤติกรรมการออมและ
พฤติกรรมที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงถึงความมั่นใจ ซึ่งเปนมิติที่ 3 อันเปน
องคประกอบของการวัดการรับรูความสามารถของตนตามแบนดูราไดเสนอไว
การสรางขอคําถามเปนขอคําถามที่สอบถามถึง “ความสามารถในการทํากิจกรรมหรือการ
กระทําในชวงเวลาที่ศึกษา” ซึ่งเปนการสอบถามเพื่อใหสอดคลองกับชวงเวลาที่ผูวิจัยสนใจศึกษา คือ
ปพ.ศ. 2551 – 2552 มาตรวัดที่ใชมีคาระหวาง 10 ถึง 0 พิสัยของมาตรวัดมีคาเทากับ 1 โดยที่มาตร
วัดที่มีคาเทากับ 0 หมายถึง “ทําไมไดแน ๆ” มาตรวัดที่มีคาเทากับ 50 หมายถึง “คาดวานาจะทํา
ได” มาตรวัดที่มีคาเทากับ 100 หมายถึง “ทําไดอยางแนนอน” มาตรวัดที่ใชเปนมาตรวัดที่มีคาดาน
เดียว (Unipolar) (Bandura. 2000: 44; citing Streiner; & Norman. 1989. Health Measurement
Scales: A Practical Guide to Their Development and Use.)
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2.3 ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร (The Permanent-Income Theory of
Consumption)
ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวรเริ่มตนพัฒนาโดยมิลตัน ฟริดแมน ในทศวรรษที่ 1960
(Sachs; & Larrain. 1992: 95-96; Deaton. 2005: 1) ขอสมมติฐานที่สําคัญของทฤษฏีนี้คือ หนวย
ครัวเรือนจะรักษาระดับการบริโภคใหมีความคงเสนคงวาแมวาเวลาจะเปลี่ยนแปลงไป จากการ
ศึกษา ฟริดแมนพบวา หนวยครัวเรือนจะตัดสินใจเกี่ยวกับระดับการบริโภค โดยใชรายไดเฉลี่ยใน
ระยะยาวเปนฐานมากกวาที่จะใชรายไดในปจจุบัน ดังนั้น ถาเมื่อใดที่หนวยครัวเรือนเห็นวา รายได
ในปจจุบันสูงกวารายไดเฉลี่ยในระยะยาว เมื่อนั้นหนวยครัวเรือนจะเกิดการออม แตถาเมื่อใดที่
หนวยครัวเรือนเห็นวา รายไดในปจจุบันต่ํากวารายไดเฉลี่ยในระยะยาว หนวยครัวเรือนมีแนวโนมที่
จะกูยืม เพื่อเปนการนําเงินในอนาคตมาใชกอน ดวยเหตุนี้ หนวยครัวเรือนจะแสดงพฤติกรรม
ดังกลาวโดยใชการคาดการณ (Expectation) เปนสําคัญ เพราะหนวยครัวเรือนจะตองคาดการณ
รายไดที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อใชประกอบการตัดสินใจบริโภคในปจจุบัน ทั้งนี้ รูปแบบการ
คาดการณ ที่ นํ า มาใช ใ นการตั ด สิ น ใจบริ โ ภคจะเป น การคาดการณ แ บบมี เ หตุ มี ผ ล (Rational
Expectation) เพราะการคาดการณแบบมีเหตุมีผลนั้นใชฐานแนวคิดที่วา หนวยครัวเรือนจะนํา
ความรูและประสบการณเกี่ยวกับเศรษฐกิจแบบความคิดรวบยอดที่มีรายละเอียดประกอบ (Detailed
Conceptual Model of the Economy) มาเปนสวนประกอบของการคาดการณ ตัวอยางเชน ในป
ค.ศ. 1988 ประเทศสหรัฐอเมริกาประสบภาวะแหงแลงอยางมาก ทําใหผลผลิตขาวสาลีตกต่ํา ราคา
ขาวสาลีจึงสูงขึ้นเกือบ 2 เทาตัวจากราคาปกติ แตการเก็บเกี่ยวขาวสาลีในประเทศอารเจนตินากลับ
มีผลผลิตที่ดี ทําใหชาวนาของประเทศอารเจนตินาสามารถขายขาวสาลีไดในราคาที่ดี แตอยางไรก็
ตาม ชาวนาประเทศอาร เ จนติ น าก็ ท ราบดีว า ภาวะแหง แล งดั ง กลา วจะไม เ กิ ดขึ้ น เช น นั้ น อย า ง
สม่ําเสมอทุกป ดังนั้น รายไดจากการขายขาวสาลีที่เพิ่มสูงขึ้นในปนั้น ชาวนาจึงนําไปเก็บออมไว
มากกวาที่จะนําไปจับจายใชสอยเพื่อการบริโภค
ตามทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร จําแนกการคาดการณการเปลี่ยนแปลงของรายได
แบ ง ออกเป น 3 ประเภท คื อ 1) การเปลี่ย นแปลงรายได ป จ จุ บัน เป น การชั่ ว คราว (Temporary
Current Shocks) 2) การเปลี่ยนแปลงรายไดเปนการถาวร (Permanent Shocks) และ 3) การ
คาดการณการเปลี่ยนแปลงรายไดในอนาคต (Anticipated Future Shocks) ซึ่งการคาดการณแตละ
ประเภทจะมีผลกระทบตอการออมตาง ๆ กันดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงรายไดปจจุบันเปนการชั่วคราว (Temporary Current Shocks)
เปนเหตุการณที่หนวยครัวเรือนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของรายไดปจจุบัน แตหนวยครัวเรือนคาด
วา การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นกับรายไดในปจจุบันเทานั้น ไมกระทบตอรายไดในอนาคต ดังนั้น
จากฐานความคิดที่วา หนวยครัวเรือนจะรักษาระดับการบริโภคใหคงเสนคงวาอยูเสมอ ถาหาก
หนวยครัวเรือนเผชิ ญกับการเปลี่ยนแปลงของรายไดในปจจุบันเปน ภาวะการลดลงของรายได
หนวยครัวเรือนจะตองทําการกูยืมเพื่อนํามาใชจายในปจจุบัน (ซึ่งเปนการนําเงินในอนาคตมาใช
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กอน) และจะนําเงินรายไดในอนาคตที่คาดวาจะไมเปลี่ยนแปลงมาชดใชเงินที่กูยืมมาในภายหลัง แต
ถาการเปลี่ยนแปลงของรายไดในปจจุบันเปน ภาวะการเพิ่มขึ้นของรายได หนวยครัวเรือนจะทําการ
ออมรายไดสวนเกินในปจจุบัน เพราะคาดวา รายไดที่เพิ่มขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวจึงไมควรนําไป
จับจายใชสอย แตควรเก็บออมไว
2) การเปลี่ยนแปลงรายไดเปนการถาวร (Permanent Shocks) เปนเหตุการณที่หนวย
ครัวเรือนเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของรายไดทั้งในปจจุบัน และคาดวาเปนการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตดวย โดยที่การเปลี่ยนแปลงของรายไดทั้งสองคาบเวลาจะเปนไปในทิศทางเดียวกัน กลาวคือ
ถาการเปลี่ ย นแปลงของรายไดใ นปจจุบั นเปน ไปในทางที่ ล ดลง หน ว ยครั ว เรื อ นก็ คาดการณว า
รายไดในอนาคตก็จะลดลงเชนเดียวกัน ในทางกลับกัน ถาการเปลี่ยนแปลงของรายไดในปจจุบัน
เป น ไปในทางที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หน ว ยครั ว เรื อ นก็ ค าดการณ ว า รายได ใ นอนาคตก็ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ด ว ย ใน
สภาวการณดังกลาว หนวยครัวเรือนจะปรับระดับการบริโภคใหสอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยน
แปลงของรายไดนั้น กลาวคือ ถารายไดทั้งสองคาบเวลามีการเปลี่ยนแปลงในทิ ศทางที่เ พิ่มขึ้น
หนวยครัวเรือนจะบริโภคเพิ่มขึ้น แตถารายไดทั้งสองคาบเวลามีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ลดลง
หนวยครัวเรือนจะบริโภคลดลงดวย ดังนั้น ในกรณีนี้ การออมของหนวยครัวเรือนจะไดรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงของรายไดนอยมาก ไมวารายไดจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใดก็ตาม
3) การคาดการณการเปลี่ยนแปลงรายไดในอนาคต (Anticipated Future Shocks)
เปนเหตุการณที่หนวยครัวเรือนคาดวา รายไดในอนาคตจะเปลี่ยนแปลง โดยที่รายไดในปจจุบัน
ยังคงเปนปกติ (ไม เ ปลี่ยนแปลง) ถาหนว ยครัว เรือนคาดวา รายได ในอนาคตจะลดลง หนว ย
ครัวเรือนจะปรับลดการบริโภคในปจจุบันลง เพื่อใหมีรายไดปจจุบันเหลือเปนเงินออมสําหรับการใช
จายในอนาคตที่จะมีรายไดลดลง ในกรณีนี้เงินออมจะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขาม ถาหนวยครัวเรือน
คาดวา รายไดในอนาคตจะเพิ่มขึ้น หนวยครัวเรือนจะปรับเพิ่มการบริโภคขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับ
รายไดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต ดังนั้น เงินออมในปจจุบันจะลดลง
ในการศึกษาความสัมพันธระหวางรายไดกับการบริโภคนั้น เคนส (Keynes) ไดสราง
ฟงกชั่นการบริโภคไวดังนี้
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) ซึ่งคานี้จะมีคาเปนบวกและมีคานอยกวา
1 หมายความวา เมื่อรายไดเพิ่มขึ้น (ภายใตขอสมมติวา ปจจัยอื่นคงที่) ประชาชนมีความโนมเอียงที่
ใชจายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ํากวารายไดที่เพิ่มขึ้น หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ประชาชนมีความโนมเอียง
ที่ จ ะออมเพิ่ ม ขึ้ น ในอั ต ราที่ สู ง กว า รายได ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ฉะนั้ น ระบบเศรษฐกิ จ ที่ เ ติ บ โตเร็ ว ส ง ผลให

32
ครัวเรือนมีความสามารถที่จะออมสูงขึ้น นอกจากนี้ MPC ในชวงระยะเวลาสั้นมักจะมีคานอยกวาใน
ระยะยาว เนื่องจาก ในระยะสั้นการปรับตัวในการใชจายอุปโภคบริโภคของบุคคลตอการเปลี่ยน
แปลงในรายไดนั้นจะทําไดไมสมบูรณ ถารายไดเพิ่มก็ไมอาจบริโภคเพิ่มไดมากนัก หรือถารายได
ลดลง การบริโภคก็ไมลดลงมากนัก สวนในระยะยาว การปรับตัวของการบริโภคเปนไปไดอยาง
สมบูรณ MPC จึงมีคาสูง แตอยางไรก็ตาม รายไดที่นํามาพิจารณานั้นยังคงหมายถึงรายไดเฉลี่ย
ระยะยาว (Permanent income) ไมใชรายไดในปจจุบัน
จากการศึกษาของมิลตัน ฟริดแมน สามารถสรุปไดวา อัตราการออมจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีการ
เพิ่มขึ้นของรายไดเพียงชั่วคราว (Temporary income) แตจะไมเพิ่มขึ้นหากรายไดเฉลี่ยระยะยาว
(Permanent income) มีการเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจากการศึกษาโดยการตรวจสอบกับสถานการณจริง
(Empirical study) ตามทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร (The Permanent-Income Theory of
Consumption) ชี้ใหเห็นวา MPC เมื่อเทียบกับรายไดปจจุบันมีคาระหวาง 0.2 ถึง 0.3 ในขณะที่
MPC เมื่อเทียบกับรายไดเฉลี่ยระยะยาว มีคาเขาใกล 1.0 (Sachs and Larrain. 1992: 96)
งานวิจัยในประเทศไทยที่พบวา ระดับรายไดมีผลตอการออมประกอบดวย ธํารงศักดิ์
ดีมงคล (2545) เรื่อง การวิเคราะหพฤติกรรมการออมของขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม พบวา รายไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับพฤติกรรมการออมในทุกกลุมจากการวิเคราะห
ดวยสมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Linear Regression) โดยรายไดมีผลตอการออมรอยละ 74
และมีคาความโนมเอียงในการออมหนวยสุดทาย (Marginal propensity to savings: 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 การวิเคราะหพฤติกรรม
การออมของครัวเรือนในเขตเมืองและเขตชนบทของประเทศไทย ที่พบวา รายไดมีความสัมพันธใน
ทางบวกกับพฤติกรรมการออม งานวิจัยของ บุษบง ศรีสันต (2542) เรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดมีความสัมพันธเชิงบวก
กับพฤติกรรมการออมในดานปริมาณการออม นั่นคือ ประชาชนมีรายไดมากขึ้นเทาใด ก็จะออมมาก
ขึ้นเทานั้นตามไปดวย งานวิจัยของ พริษฐ บุญรักษ (2547) เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออม
ของขาราชการวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม พบวา ถาขาราชการมีรายไดตอเดือนเพิ่มมากขึ้น
มีผลทําใหขาราชการจะตัดสินใจออมเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน ดวยความเชื่อมั่นที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.01
จากความสัมพันธระหวางการเปลี่ยนแปลงของรายไดกับพฤติกรรมการออม จะเห็นไดวา
ความสัมพันธของตัวแปรทั้งสองแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ความสัมพันธระหวางการเปลี่ยน
แปลงของรายไดที่เกิดขึ้นกับพฤติกรรมการออม ซึ่งแบงออกเปนอีก 2 ลักษณะคือ การรับรูวาการ
เปลี่ยนแปลงของรายไดนั้นเปนแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร หากการเปลี่ยนแปลงของรายไดไดรับ
การรับรูวาเปนการชั่วคราว บุคคลจะรักษาระดับการบริโภคใหคงเดิม แตหากรับรูวา การเปลี่ยน
แปลงนั้นเปนแบบถาวร บุคคลจะปรับระดับการบริโภคใหเปนไปในทิศทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
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ของรายได สวนที่ 2 การคาดการณการเปลี่ยนแปลงของรายได ซึ่งหมายถึงวา ในปจจุบันรายไดยัง
ไมเปลี่ยนแปลงแตบุคคลมีการคาดการณเกี่ยวกับรายไดของตนเอง จะสงผลกระทบตอการบริโภค
และออม โดยบุคคลจะปรับพฤติกรรมการบริโภคใหสอดคลองกับการคาดการณของตนเอง กลาวคือ
หากบุคคลคาดการณวา รายไดในอนาคตจะเพิ่มขึ้น บุคคลปรับเพิ่มระดับการบริโภค แตถาบุคคล
คาดการณวา รายไดในอนาคตจะลดลง บุคคลจะปรับลดระดับการบริโภคของตนเองลง
งานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจึงจะทําการศึกษาความเปนปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของ
รายได 2 ลักษณะ คือ รายได และการคาดการณรายไดในอนาคต โดยใหรายไดในปจจุบันเปนตัว
แปรเชิงสาเหตุ ของการทําพฤติ กรรมการออม โดยเปนสวนหนึ่ งของปจจัยทางเศรษฐกิ จที่ มีผล
กระทบตอการตั้งเปาหมายการออม และการคาดการณรายไดในอนาคตเปนตัวแปรแบงกลุมของ
แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม
2.4 สมมติฐานวัฏจักรชีวติ เชิงพฤติกรรม (Behavioral Life-Cycle Hypothesis)
การพัฒนาสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากความตองการที่จะอธิบายพฤติ-กรรมการออมโดยคํานึงถึงปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก การควบคุมตนเอง ซึ่งพบวา เปนปจจัยที่มี
ความสําคัญตอการทําพฤติกรรมการออมของบุคคล เชฟรินและทาเลอร (Shefrin; & Thaler. 1992)
จึงไดนําเสนอขอสังเกตที่สําคัญเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง การออม การควบคุมตนเองและการ
คิดเชิงบัญชี (Mental accounting) รากฐานการพัฒนาขอสังเกตไปสูการเปนขอเสนอเชิงทฤษฎี มา
จากในอดีตไดมีนักเศรษฐศาสตรหลายรายศึกษาพฤติกรรมการออมโดยใชทฤษฎีตามแนวเศรษฐ
ศาสตรกระแสหลัก (Mainstream economics) ไดแก ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตของโมดิกลิอานีและ
บรูมเบิรกและทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวรของฟริดแมนแลว พบวา ขอสมมติฐานพื้นฐานบาง
ประการของทั้งสองทฤษฎีเกี่ยวกับความมีเหตุผล (Rationality) และความตองการใหเกิดประโยชน
สูงสุด (Optimization/ Maximization expected utility) ของผูบริโภคที่ตองการรักษาระดับการ
บริโภคใหคงเสนคงวาตลอดชีวิต และขอสมมติฐานเกี่ยวกับการไมแบงแยกประเภทหรือแหลงที่มา
ของรายได (The fungibility of income) นั้นเปนอุปสรรคที่สําคัญตอการอธิบายปรากฏการณที่
เกิดขึ้นจริง (Thaler. 1990; Shefrin; & Thaler. 1988; citing Ishikawa; & Ueda. 1984. The Bonus
Payment System and Japanese Personal Savings; Banks; Blundell; & Tanner. 1998.; Hurd;
& Rohwedder. 2004.) เนื่องจากเมื่อติดตามพฤติกรรมการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคและการออม
ที่เกิดขึ้นจริงแลว พบวา บุคคลไมไดใชหลักความมีเหตุผลเพื่อใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด และแทที่
จริงแลว บุคคลมีการแบงแยกประเภทของรายไดตามแหลงที่มาอีกดวย เชฟรินและทาเลอรจึงเสนอ
แนวคิดใหมเพื่ออธิบายพฤติกรรมการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคและการออมโดยมีปจจัยทางจิต
วิทยาเขารวมดวย ใหชื่อวา สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม (Shefrin; & Thaler. 1988)
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม (The Behavioral Life-Cycle Hypothesis) นําปจจัย
เชิงพฤติกรรมศาสตรที่ไมไดถูกนําเขาสูแนวทางการวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคและออมตาม
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร แตเชื่อวามีสวนอยางสําคัญตอการทําพฤติกรรมดังกลาว ประกอบดวย

34
การควบคุมตน (Self-control) การคิดเชิงบัญชี (Mental accounting) การสรางกฎเพื่อเปนขอจํากัด
ในการใชจายเพื่อการบริโภค (Psychological Rules) มาชวยในการอธิบายพฤติกรรมของบุคคลที่
เกิดขึ้นจริงและแตกตางไปจากคําอธิบายตามแนวทางของทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรกระแสหลัก
(Shefrin; & Thaler. 1988: 610)
ขอเสนอของสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมกลาววา สาเหตุที่ทําใหบุคคลไมกระทํา
การบริโภคและการออมตามที่ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตเสนอไวก็เนื่องมาจากการขาดการควบคุมตน ซึ่ง
การควบคุมตนในที่นี้หมายถึง การดําเนินชีวิตโดยใชความสามารถดานการคิด/คํานวณอยางเต็มที่
เพื่อเปรียบเทียบผลดีผลเสียและรูไดวาสิ่งใดดีกวา ระหวางการสนองตอบความตองการในปจจุบัน
ดวยการบริโภคในปจจุบัน กับ ประโยชนที่จะไดรับจากการบริโภคในอนาคตดวยการอดออมใน
ปจจุบัน และจากการศึกษาพบวา โดยปกติแลว ในกระบวนการคิดของบุคคลทั่วไป การไดรับการ
ตอบสนองความตองการในปจจุบันมีแรงชักจูง (Temptation) มากกวาประโยชนที่จะไดรับในอนาคต
จึงสงผลใหการออมเกิดขึ้นนอยกวาที่ควรจะเปน ดังนั้น เพื่อใหเกิดการประหยัดและอดออมรายไดที่
ไดรับมา บุคคลจึงตองเกิดความมุงมั่น (Willpower) อยางแรงกลาที่จะตานทานแรงชักจูงจากความ
ปรารถนาที่จะสนองความตองการในปจจุบัน ซึ่งความมุงมั่นนี้จัดวาเปนตนทุนทางจิต (Psychic
cost) ซึ่งเปนตนทุนที่เศรษฐศาสตรกระแสหลักเห็นวา ขัดกับหลักการความมีเหตุผล (Rationality)
จึงไมมีการนํามาผนวกไวในการวิเคราะหพฤติกรรมการออม เปนเหตุใหการอธิบายพฤติกรรมการ
ออมตามแนว ทางของเศรษฐศาสตร ก ระแสหลั ก ขาดความสมบู ร ณ เ มื่ อ นํ า มาใช ใ นการอธิ บ าย
พฤติกรรมหรือเหตุ การณที่เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับหนวยยอย (micro)
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมพัฒนาโดยการขยายความ (enhance) ทฤษฎีวัฏจักร
ชีวิตของการบริโภคและการออมโดยการรวมเอาป จจัยที่สะท อนถึงตนทุนทางจิตมารว มในการ
อธิบ ายพฤติกรรมการบริโภคและการออม โดยอธิบายไววา การจัดการกับปญหาความขัดแยง
ภายในตน (Internal conflict) ระหวางการใชความมีเหตุผล (Rational aspect) กับการใชอารมณ
(Emotional aspect) ในการตัดสินใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บุคคลจะเลือกใชบุคลิกที่มีอยูในตัวเอง
2 บุคลิกตามแตที่ตนเองตองการ บุคลิกในตัวเองทั้งสองนี้คือ บุคลิกที่คํานึงถึงผลในระยะยาว
เรียกวา นักวางแผน (planner) และบุคลิกที่คํานึงถึงผลในระยะสั้น เรียกวา นักปฏิบัติ (doer) ความ
ขัดแยงในตนเองที่เกี่ยวของกับการควบคุมตนนี้ เกิดจากความขัดแยงระหวางเปาหมายของบุคลิก
ทั้งสองในเรื่องเวลา บุคลิกนักปฏิบัติจะใหความสําคัญกับการบริโภคในปจจุบัน ในขณะที่บุคลิกนัก
วางแผนจะใหความสําคัญกับการบริโภคตลอดอายุขัย ดวยเหตุนี้ บุคลิกนักวางแผนจึงวางเปาหมาย
ที่จะทําใหอรรถประโยชนตลอดอายุขัยของบุคลิกนักปฏิบัติมีคาสูงที่สุด (maximizing a function of
lifetime doer utilities) การที่จะทําเชนนั้นได บุคลิกนักวางแผนจะตองใชความมุงมั่น ซึ่งเปนตนทุน
ในจิตใจ มาจัดการกับแรงชักจูงของความตองการบริโภคในปจจุบันใหลดนอยถอยลง ดวยเหตุนี้
เชฟรินและทาเลอรจึงจัดความมุงมั่นวา เปนแรงจูงใจทางลบ (Negative sensation) ที่จะทําให
อรรถประโยชนรวมของบุคลิกนั กปฏิบัติลดลง ซึ่งอรรถประโยชนรวมของบุคลิกนักปฏิบัติ ก็คือ
ผลรวมระหวา งอรรถประโยชน จ ากการได บ ริโ ภคในป จจุบัน กั บ ตนทุ นความมุ งมั่ นที่ใ ชใ นการ
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ลดทอนการบริโภคในปจจุบัน จากที่อธิบายแลว จะเห็นไดวา เนื่องจากตนทุนความมุงมั่นเปนตนทุน
ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ ดังนั้น บุคคลตองแสวงหาวิธีการแกปญหา เพื่อใหบรรลุเปาหมายการควบคุม
ตนขึ้นภายในใจเชนเดียวกัน เชฟรินและทาเลอรจึงเสนอวา วิธีการที่บุคคลใชในการแกปญหานี้ก็คือ
การสรางกฎขอบังคับ (Rules) รวมกับการใชการคิดเชิงบัญชี (Mental Accounting)
การสรางกฎขอบังคับ (Rules) หมายถึง เครื่องมือหรือวิธีการที่ทําใหเกิดการสรางพันธะ
(Pre-commitment device) เมื่อมีรายไดเขามา ซึ่งบุคลิกนักวางแผนจะใชเครื่องมือเหลานั้นเพื่อลด
ทางเลือกในการใชจายสําหรับบุคลิกนักปฏิบัติ ตัวอยางเครื่องมือดังกลาวเชน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับพนักงานเอกชน กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสําหรับขาราชการ กองทุนรวมเพื่อการ
ลงทุนระยะยาว เงินฝากประจํา เปนตน หากไดมีการสรางกฎเปนกรอบกําหนดการใชจายของบุคลิก
นักปฏิบัติแลวก็จะชวยใหความจําเปนที่ตองมีความมั่นคงตอความมุงมั่น (Willpower effort) ที่จะ
ออมเงินก็มีนอยลงไป อธิบายอยางงาย ๆ ไดวา เมื่อบุคคลสรางกฎเกี่ยวกับการใชจายรายได โดย
ตัดสินใจนําเงินรายไดสวนหนึ่งไปเก็บไว ในรูปของกองทุน หรือ เงินฝากที่ถอนไมไดในทันที จากนั้น
บุคคลจะมีความสบายใจที่จะนําเงินรายไดที่เหลือจากการเก็บออมไวไปใชจายเพื่อการบริโภครายวัน
ไดอยางเต็มที่ สงผลใหบุคคลสามารถลดความเขมงวดในการใชจายเงินรายไดของตนเองลงไปได
ดวยการอธิบายแบบนี้จึงจะสอดคลองกับแนวทางการอธิบายพฤติกรรมการบริโภคและการออมตาม
ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตของการบริโภคและการออม (Life-cycle Theory of Consumption and Saving)
ของ โมดิกลิอานี (Modigliani) และบรูมเบิรก (Brumberg) ที่มักจะถูกนํามาใชเปนทฤษฎีฐานรากเมื่อ
มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม ดังนั้น ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตของการบริโภคและการออม จึง
เปนเพียงสวนหนึ่งของสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม เมื่อบุคคลไมจําเปนตองใชความมุงมั่น
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริโภคและการออมแลวเทานั้น (Shefrin; & Thaler. 1988: 613)
จากการสรางกฎ จะเห็นไดวา เครื่องมือตาง ๆ ที่กลาวไปแลวขางตนเปนเครื่องมือควบคุม
จากภายนอก (external) เพื่อชวยใหบุคคลสามารถลดการควบคุมตนเองจากการบริโภคในปจจุบัน
ลงได แตนอกจากเครื่องมือควบคุมภายนอกแลวยังมีเครื่องมือควบคุมภายใน (internal) ไดแก การ
บังคับตนเอง (Self-enforced) เชน การยับยั้งตนเองไมใหยืมเงินมาเพื่อการใชจายบริโภคในปจจุบัน
ก็ยังเปนอีกเครื่องมือหนึ่ง แตเปนเครื่องมือที่ตองใชความมุงมั่นมากกวาเครื่องมือควบคุมจากภายนอก
นอกจากเครื่องมือควบคุมภายนอกและเครื่องมือควบคุมภายในที่กลาวไปแลว เชฟรินและ
ทาเลอร ยังกลาวอีกวา บุคคลใชกระบวนการทางจิตที่เรียกวา บัญชีคิดในใจ (Mental accounts) ซึ่ง
เกิดจากการที่บุคคลแบงประเภทของทรัพยสมบัติ (Wealth) ของตนเองออกเปน 3 ประเภท
(Shefrin; & Thaler. 1988: 614–615) ไดแก รายไดที่สามารถใชจายไดในปจจุบัน (Current spendable
income) สินทรัพยปจจุบัน (Current assets) และ รายไดในอนาคต (Future income) โดยที่คา
ความโนมเอียงในการบริโภค (Marginal propensity to consume wealth) ของบัญชีคิดในใจแตละ
ประเภทจะมีคาที่แตกตางกันออกไป (Shefrin; & Thaler. 1988: 615) กลาวคือ บุคคลจะมีคาความ
โนมเอียงที่จะใชจายรายไดในปจจุบันมากที่สุด ในขณะที่บุคคลจะมีคาความโนมเอียงที่จะใชจาย
รายไดในอนาคตนอยที่สุด และคาความโนมเอียงในการใชจายสินทรัพยปจจุบัน จะมีคาอยูระหวาง
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คาความโนมเอียงที่จะใชจายรายไดในปจจุบัน กับ คาความโนมเอียงที่จะใชจายรายไดในอนาคต
แนวคิดดังกลาวจึงเปนที่มาของขอเสนอตามสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม ซึ่งไดมีผูนําไป
ทดสอบและพบวา สอดคลองกับ พฤติกรรมการบริโภคและการออมที่เกิดขึ้นจริง มากกวา การ
อธิบายพฤติกรรมดังกลาวดวยทฤษฎีวัฏจักรชีวิตของการบริโภคและการออมและทฤษฎีการบริโภค
แบบรายไดถาวร (Rabinovich; & Webley. 2007; Van de Water, IV. 2004; Graham; & Isaac. 2002)
งานวิจัยที่เกีย่ วของ
งานวิจัยที่สนับสนุนขอเสนอของสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมและแสดงถึงความขัด
แยงระหวางสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสมมติฐานในทฤษฎีเศรษฐศาสตรกระแสหลัก ดังเชน ทฤษฎีการ
บริโภคแบบรายไดถาวร และ ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตของการบริโภคและการออม
เลวิน (Levin. 1998) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของผูสูงอายุที่อยูในวัยเกษียณ พบวา
การบริโภคของกลุมผูสูงอายุ มีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงของรายไดและสินทรัพยสภาพ
คลอง แตไมยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงมูลคาของสินทรัพยถาวร เชน บาน หรือเงินประกันสังคม
ทั้งๆ ที่สินทรัพยถาวรเหลานี้ เปนสินทรัพยที่มีมูลคามากกวาสินทรัพยชนิดอื่น ๆ ก็ตาม ผลการวิจัย
นี้ยืนยันขอเสนอของทฤษฎี วัฏ จั กรชีวิต เชิงพฤติกรรมที่กล าววา บุคคลมีค าความโนมเอียงการ
บริโภค (Marginal propensity to consume: MPC) ตามสินทรัพยที่บุคคลนั้นจัดวา เปนรายได
ปจจุบัน (current income) มากกวา สินทรัพยที่จัดเปนทรัพยสมบัติปจจุบัน (current wealth) ใน
กรณีนี้ รายไดและสินทรัพยสภาพคลองจัดเปนรายไดปจจุบัน สวนบานหรือเงินประกันสังคมจัดเปน
ทรัพยสมบัติปจจุบัน
คารลสัน การลิงและเซลารท (Karlsson; Gärling; & Selart. 1999) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวาง การเปลี่ยนแปลงของรายไดที่เกิดขึ้นชั่วคราวในชวงกอนหนา กับ การตัดสินใจที่จะซื้อหรือ
เลื่อนการซื้อออกไป ดวยการวิจัยเชิงทดลองในกลุมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พบวา การใชการคิด
เชิงบัญชีเพื่อควบคุมตนเองในการจัดการรายไดที่เกิดขึ้นชั่วคราว เปนวิธีการที่นักศึกษาใชในการ
ตัดสินใจที่นําเงินรายไดดังกลาวไปซื้อสินคาในทันทีหรือเลื่อนการซื้อออกไป
แมดเสน และ แมคอะเลีย (Madsen; & McAleer. 2001) ทดสอบขอสมมติฐานตาม
ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมและความไมแนนอน (uncertainty) เทียบกับสมมติฐานขอจํากัด
ดานสภาพคลอง (Liquidity constraint) ตอการรักษาระดับการบริโภคใหคงเสนคงวา ขอจํากัดดาน
สภาพคลองนี้เปนสวนหนึ่งที่ถูกกลาวอางวา สมมติฐานของทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวรใน
เรื่องการรักษาระดับการบริโภคไมเปนจริง เมื่อนําขอมูลที่เกิดขึ้นจริงเขามาทดสอบสมมติฐานของ
ทฤษฎี แมดเสนและแมคอะเลียใชขอมูลของกลุมประเทศ OECD 22 ประเทศ พบวา ความยืดหยุน
สวนเกินเมื่อเปรียบเทียบขอมูลขามประเทศจะออนไหวตออัตราภาษี การใชจายของภาครัฐ อัตรา
กําไรและอัตราการวางงาน ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมและความไมแนนอน
(uncertainty) มากกวาสมมติฐานขอจํากัดดานสภาพคลองของทฤษฎีวัฏจักรชีวิตของการบริโภค
และการออม นอกจากนี้ยังพบวา อัตราการบริโภคมีความสัมพันธในทางตรงกันขามกับอัตราการ
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วางงานและอัตราเงินเฟอ รวมถึงคาความโนมเอียงในการใชจายก็มีความออนไหวตอแหลงที่มาของ
รายไดเปนอยางมาก
แมดเสนและแมคอะเลีย คนพบความสัมพันธระหวางอัตราการกูยืมของภาคครัวเรือน
กับวัฏจักรเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟอ กลาวคือ เมื่ออัตราเงินเฟอมีคาสูงและเศรษฐกิจอยูในภาวะ
ตกต่ํา ทําใหเกิดความไมแนนอนสูงขึ้น ครัวเรือนจึงมีความโนมเอียงที่จะบริโภคลดนอยลง ทําใหมี
การเก็บออมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การตัดสินใจที่จะกูยืมหรือไม จึงไมใชปญหาของการขาดความ
คลองตัวในการเขาถึงแหลงเงินกู แตเปนปญหาของความเชื่อมั่นตอภาวะเศรษฐกิจมากกวา
เกรแฮมและไอแซค (Graham; & Isaac. 2002) ศึกษาการตัดสินใจเลือกลักษณะการ
จายเงินรายไดของคณาจารยในมหาวิทยาลัยอเมริกัน (American University) จํานวน 109 คน
พบวา สวนใหญเลือกรับรายได 12 เดือน มากกวา 9 เดือน ซึ่งเปนการตัดสินใจที่ขัดแยงกับแนว
ทางการวิเคราะหเกี่ยวกับคาปจจุบันของเงิน ที่การเลือกรับเงินรายได 9 เดือนจะไดมูลคาปจจุบัน
(Present Value) มากกวาการเลือกรับเงินรายได 12 เดือน เกรแฮมและไอแซคสรุปผลการสํารวจวา
แมผูที่มีความสามารถในการคิดคํานวณสูงเชนผูที่ประกอบอาชีพเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย ยังไม
ใชวิธีวิเคราะหทางการเงินเพื่อการตัดสินใจเชนที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตรการเงินกระแสหลักตั้งสมมติ
ฐานไว แตกลับเลือกที่จะตัดสินใจตามแนวทางของทฤษฎีวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมโดยมีการนําการ
คิดเชิงบัญชีเปนองคประกอบอันสําคัญ
ราบิโนวิชและเวบลี (Rabinovich; & Webley. 2007) ศึกษากระบวนการที่สงผลกระทบตอ
การทําพฤติกรรมการออมหลังจากที่บุคคลมีความตั้งใจที่จะออม โดยใชขอมูลของสองประเทศ คือ
เยอรมันและเบลารุส พบวา ชวงระยะเวลา (Time horizon) และการใชกลยุทธในการควบคุม
คาใชจาย (Usage of certain control expenditure techniques) เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหบุคคลทํา
พฤติกรรมการออมไดตามที่ตั้งใจไวมากกวาการรับรูความงายในการควบคุมคาใชจาย (Perceived
easiness of expenditure control) ซึ่งปจจัยเรื่องชวงระยะเวลาเปนไปตามสมมติฐาน 2 บุคลิกของ
ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมที่กลาววา บุคลิกนักปฏิบัติจะมุงผลไดในระยะสั้น แตบุคลิกนัก
วางแผนจะมองการณไกลกวา สวนกลยุทธที่ใชในการควบคุมคาใชจายนั้นใชวิธีการที่มีฐานรากมา
จากการคิดเชิงบัญชี จากผลการวิจัย ราบิโนวิชและเวบลีจึงสรุปวา ทฤษฎีวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม
มีสวนอยางสําคัญ ทั้งในเชิงแนวคิดและการปฏิบัติตอการบรรลุความตั้งใจในการทําพฤติกรรมการออม
จากขอเสนอของสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงเห็น
วา การคิดเชิงบัญชีนาจะเปนตัวแปรหนึ่งที่ควบคุมพฤติกรรมการออมของคนไทย โดยเปนสวนหนึ่ง
ของการคิดอยางรอบคอบในแบบจําลองระบบควบคุมการกระทําของกีน ที่ผูวิจัยใชเปนฐานใน
การศึกษาครั้งนี้
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2.5 ตัวแปรควบคุมพฤติกรรมการออม
การประยุกตทฤษฎีควบคุมตามแนวคิดระบบควบคุมการกระทําของกีนที่กลาวถึงแรงจูงใจ
ในการทําพฤติกรรมของบุคคลโดยมีการตั้งเปาหมายและมีการตรวจสอบความสอดคลองระหวางสิ่ง
ที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายเพื่อใหบุคคลบรรลุเปาหมายพฤติกรรมของตนนั้น เปนแนวทางที่ผูวิจัย
เห็นวา มีความสอดคลองกับพฤติกรรมของบุคคลที่มีความมุงหวังใหเกิดการออมเงินของตนเองเพื่อ
การใชจายในอนาคต เพราะพฤติกรรมการออมเปนพฤติกรรมที่บุคคลตองใชความยับยั้งชั่งใจของ
ตนที่ จะนํ าเงิ น รายไดที่ ไ ด รั บ ในป จจุ บัน ไปจั บ จา ยใช ส อยเพื่ อสนองความต อ งการของตนเองใน
ปจจุบัน เพื่อจะไดนําเงินที่เก็บออมนั้นไปจับจายใชสอยสนองความตองการของตนเองในอนาคต
โดยทั่วไปแลว บุคคลมักใหความสําคัญตอการสนองความตองการของตนเองในปจจุบันมากกวาการ
สนองความตองการของตนเองในอนาคต เพราะอนาคตเปนสิ่งที่ไมแนนอน ดังนั้นเพื่อเปนการ
ควบคุมตนเองใหชะลอการตอบสนองความตองการของตนในปจจุบัน บุคคลที่ตองการมีเงินออมจึง
ตองมีการตั้งเปาหมายการออมเงินอยางชัดเจน และตองตรวจสอบวาเงินออมที่ตนเองทําไดเปนไป
ตามที่ไดตั้งเปาหมายไวหรือไม อยูเสมอ จึงจะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในการเอาชนะใจ
ตนเองในการออม
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดนําแนวทางของระบบควบคุมการกระทําของกีนมาใชเปนพื้นฐานในการ
ประยุกต เพื่ อนําไปสูการอธิบายพฤติกรรมการออม ซึ่งไดกําหนดใหมีตัวแปรตามแนวคิดระบบ
ควบคุมการกระทําดังนี้
2.5.1 ตัวแปรตามระบบควบคุมการกระทําของกีน
ตัวแปรตามโครงสรางระบบควบคุมการกระทําของกีน ที่ผูวิจัยนํามาประยุกตสูการอธิบาย
พฤติ ก รรมการออมที่ นํ า มาศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ความพึ ง พอใจต อ ผลของการออมและการรั บ รู
ความสามารถของตน (Self-efficacy) จัดเปนตัวแปรกลุมปจจัยทางจิต การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการออมและการถายทอดทางสังคม จัดเปนตัวแปรกลุมปจจัยทางสังคม ผูวิจัยกําหนดให
พฤติกรรมการออมเปนตัวแปรตาม โดยมีสัดสวนเงินออมตอรายไดเปนผลลัพธของพฤติกรรมดัง
กลาว และใหตัวแปรตามแบบจําลองระบบควบคุมการกระทําของกีนเปนตัวแปรคั่นกลางในกระบวน
การควบคุมการทําพฤติกรรมการออม ประกอบดวย การตั้งเปาหมายการออม ความผูกพันกับ
เปาหมาย ความตั้งใจที่จะออม ความขัดแยงระหวางเปาหมายกับการออมที่เกิดขึ้นจริง
ความหมายและการวัดของตัวแปรขางตนเปนดังนี้
2.5.1.1 ความพึงพอใจตอผลของการออม
แบนดูรา (Bandura. 2000: 80) กลาวไววา การประสบความสําเร็จในอดีตจะทําให
บุคคลมีความมั่นใจในความสามารถของตนเอง ดังนั้นประสบการณที่สรางความพึงพอใจใหกับ
บุคคลยอมเปนขอมูลที่สําคัญตอการตั้งเปาหมายของบุคคล การตั้งเปาหมายการออมก็เชนเดียวกัน
หากบุคคลเคยมีประสบการณในการนําเงินออมมาใชจายเพื่อตอบสนองความตองการของตนเองที่
สรางความสุขความสมหวังมาแลว ยอมสงผลตอการตั้งเปาหมายออมเงินของบุคคลผูนั้น ไมวา เงิน
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ออมที่ไดเคยใชนั้นจะเปนเงินออมที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจคือใชความพยายามในการเก็บออมเงิน หรือ
เปนเงินออมที่ไมไดตั้งใจเก็บออมอันอาจเกิดจากการที่มีเงินรายไดสูงกวารายจายที่บุคคลจะใชจาย
ตามปกติก็ตาม ความสุขความสมหวังที่เกิดขึ้นจะสรางความพึงพอใจทําใหบุคคลเกิดความรูสึกที่ดี
ตอการออมเงิน ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเห็นวา ความพึงพอใจตอผลของการออมนาจะสงผลตอการ
ตั้งเปาหมายการออมของบุคคลในครั้งตอ ๆ ไป โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคคลที่เคยไดรับความพึงพอใจ
จากการใชจายเงินออมที่มาจากความตั้งใจ กําหนดเปาหมายของตนเอง ยิ่งนาจะสงผลตอการที่
บุคคลจะตั้งเปาหมายการออมมากกวาบุคคลที่เคยไดรับความพึงพอใจจากการใชจายเงินออมโดย
ไมไดกําหนดหรือตั้งเปาหมายเอาไวตั้งแตแรก ดังที่วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2542: 32) กลาวไววา
ความสําเร็จทําใหบุคคลประเมินวาตนเองมีความสามารถสูง จึงสงผลใหบุคคลที่เคยบรรลุเปาหมาย
การออมนาจะพรอมที่จะตั้งเปาหมายการออมในครั้งตอๆ ไปได แตถาหากบุคคลเคยลมเหลวในการ
บรรลุเปาหมายก็จะสงผลตอการตั้งเปาหมายในทางลบ เพราะความลมเหลวทําใหบุคคลประเมิน
ความสามารถของตนเองต่ํา (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. อางแลว) และถาลมเหลวบอย ๆ ก็จะประเมิน
ความสามารถของตนต่ําลงเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาหากความลมเหลวนั้นเกิดขึ้นกอนที่บุคคล
ไดสรางความรูสึกวา ตนมีความสามารถอยางดีแลว สอดคลองกับที่ แฟรงค (Hollenbeck; & Klein.
1987: 216; citing Frank. 1941. Recent Studies of the Level of Aspiration. pp.218-226) กลาว
วา ถาบุคคลประสบความสําเร็จในอดีตจะมีการตั้งเปาหมายในอนาคตมากกวาบุคคลที่มีประสบ
การณความลมเหลว ดังนั้น ความพึงพอใจตอผลของการออมจึงสงผลทางตรงตอการตั้งเปาหมาย
การออม
จากที่กลาวมาแลว ผูวิจัยจึงศึกษาความพึงพอใจตอผลของการออมที่แบงออกเปน 2
มิติ คือ มิติที่ 1 ความพึงพอใจตอผลของการออมอันเกิดจากการใชจายดวยเงินออมที่มีการกําหนด
วัตถุ ประสงคจําเพาะ และมิติที่ 2 ความพึงพอใจตอผลของการออมอันเกี่ยวเนื่องกับเงินออมที่เก็บ
สะสมไวและไมกําหนดวัตถุประสงคจําเพาะ
ผูวิจัยจึงใหความหมาย ความพึงพอใจตอผลของการออม วาหมายถึง ความรูสึกของ
ผูตอบที่มีตอการไดนําเงินออมมาใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภคของตนและครัวเรือน ทั้งเงินออมที่
กําหนดวัตถุประสงคจําเพาะและเงินออมที่ไมกําหนดวัตถุประสงคจําเพาะของการนําเงินออมไปใช
จายไวตั้งแตแรก
การวัดความพึงพอใจตอผลของการออม
แบบวัด ที่ ใ ชเ ป น แบบวั ด ที่ผู วิจั ย สรา งขึ้น โดยสอบถามถึ งความพึ ง พอใจต อ การใช
จายเงินที่เก็บสะสมไวเปนเงินออมในอดีตที่ผานมา ประกอบดวย 1) ความพึงพอใจตอการเก็บสะสม
และใชจายเงินเก็บนั้นตามที่กําหนดวัตถุประสงคจําเพาะ ไดแก การเก็บสะสมสําหรับคาใชจาย
ประจํารายป การเก็บสะสมสําหรับคาใชจายทางการศึกษาของตนเองและบุคคลในครอบครัว การ
เก็บสะสมสําหรับการซื้ออสังหาริมทรัพยที่มีความจําเปนตอการดํารงชีพ ไดแก บาน/ที่พักอาศัย
รถยนต การเก็บสะสมสําหรับการใชจายเมื่อหยุดทํางานหรือเขาสูวัยสูงอายุ การเก็บสะสมสําหรับ
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การใชจายดานการรักษาพยาบาล การนําเงินออมลงทุนในทรัพยสินเพื่อการลงทุน สินทรัพยทาง
การเงิน และสินคาอุปโภคบริโภคอื่น 2) ความพึงพอใจตอการเก็บสะสมและใชจายเงินเก็บที่ไม
กําหนดวัตถุประสงคจําเพาะไว
แบบวั ด ความพึ ง พอใจต อ ผลของการออมใช ม าตรวั ด แบบมาตรประเมิ น รวมค า
(Summated rating scale) 7 ระดับ ตั้งแตระดับพึงพอใจมากที่สุดจนถึงระดับพึงพอใจนอยที่สุด มีคา
คะแนนระหวาง 6 ถึง 0 คาคะแนนจะถูกแบงออกเปน 2 มิติ คือ มิติที่ 1 ความพึงพอใจตอผลของ
การออมอันเกิดจากการใชจายเงินออมตามที่ไดกําหนดวัตถุประสงคจําเพาะไวแตแรก มิติที่ 2 ความ
พึงพอใจตอผลของการออมอันเกิดจากการใชจายเงินออมที่สะสมไวแตไมไดกําหนดวัตถุประสงค
การใชจายไวอยางจําเพาะเจาะจง
2.5.1.2 การรับรูความสามารถของตนในการออม
การรับรูความสามารถของตนเปนปจจัยสําคัญตอการตั้งเปาหมายของบุคคล ในฐานะที่
เปนแรงกระตุนภายในตนของบุคคล ซึ่งแรงกระตุนภายในตนนี้จะทําใหบุคคลกําหนดเปาหมายที่ทา
ทายยกระดับมาตรฐานการกระทําของตนเองใหสูงขึ้น โดยที่ความตองการเอาชนะมาตรฐานการ
กระทําของตนเปนแรงจูงใจอยางสําคัญตอการตั้งเปาหมาย ถาหากบุคคลประเมินความสามารถของ
ตนเองสูงก็จะตั้งเปาหมายสูงและจะสรางพันธะที่ผูกพันตนเองใหเปลี่ยนแปลงไดยากขึ้น เปาหมายที่
ทาทายจะเพิ่มระดับแรงจูงใจและระดับการทําพฤติกรรมที่ทําใหบรรลุเปาหมาย (Bandura. 2000:
121-122)
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเห็นวา การรับรูความสามารถของตนในการออม นาจะเปนปจจัยที่
สําคัญปจจัยหนึ่งในการตั้งเปาหมายการออมของบุคคล เนื่องจากการวิจัยที่ผานมา (ปยดา สมบัติวัฒนา.
2550) ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า การรั บ รู ค วามสามารถในการควบคุ ม การทํ า พฤติก รรมการออม (Perceived
Behavioral Control) เปนปจจัยเชิงสาเหตุที่มีนัยสําคัญทางสถิติมากที่สุดตอการทําพฤติกรรมการ
ออม จากการศึกษาพฤติกรรมการออมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned
Behavior) ของไอเซน (Ajzen) โดยเปนปจจัยที่มีผลตอการทําพฤติกรรมการออมทั้งโดยตรงและโดย
ออมผานความตั้งใจในการทําพฤติกรรมการออม ซึ่งการรับรูความสามารถของตนเปนสวนประกอบ
หนึ่งของการรับรูความสามารถในการควบคุมการทําพฤติกรรมการออม (Ajzen. 2006)
ผูวิจัยใหความหมาย การรับรูความสามารถของตนในการออม หมายถึง ความเชื่อมั่น
ในตนเองของบุ ค คลวา มี ค วามสามารถที่จ ะทํ ากิ จ กรรมที่ทํ าใหต นเองมี เ งิ น ออมและกิจ กรรมที่
เกี่ยวของไดเปนผลสําเร็จตามที่ตั้งใจไว
การวัดการรับรูความสามารถของตนในการออม
แบบวัดที่ใชในการวัดการรับรูความสามารถของตนเปนแบบวัดตามแนวทางที่แบนดูรา
ไดเสนอไว (Bandura. 2000: 42–46) การวัดการรับรูความสามารถของตนจะทําการวัดความมั่นใจ
ในการทํากิจกรรมการออมและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับการออม โดยใชรูปแบบการวัดแบบ
คําถามเดี่ยว (Single-judgement format) ดวยการนําขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจเบื้องตนมาใชใน
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การสรางแบบวัด โดยแนวคําถามจะเปนการถามถึงความสามารถที่จะทํากิจกรรมหรือการกระทําได
อยางสม่ํา เสมอ มาตรวัดเปนมาตรวัดที่มีคาระหวาง 10 ถึง 0 คาคะแนนเทากับ 10 หมายถึง
“มั่นใจมาก” คาคะแนนเทากับ 0 หมายถึง “ไมมั่นใจเลย” คาคะแนนที่ไดเปนรายขอนํามารวมกัน ผูที่
มีคาคะแนนสูง เปนผูที่มีการรับรูความสามารถของตนในการออมสูง
2.5.1.3 ปจจัยทางสังคม
ความตองการของสังคม เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการตั้ งเปาหมายตามแบบจําลอง
ระบบควบคุมการกระทําของกีน (Geen. 1995: 56) ความตองการทางสังคม หมายถึง ความ
ตองการการยอมรับในผลงาน ความเอื้ออาทร ความเปนมิตรที่ดี ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี และความ
รักจากผูบริหารองคการและเพื่อนรวมงาน (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม. 2551:
13) ความสัมพันธระหวางความตองการทางสังคมและการตั้งเปาหมายนี้ สอดคลองกับแนวการ
วิเคราะหสาเหตุของพฤติกรรม (ทิพยสุดา จันทรแจมหลา. 2544: 18; อางอิงจาก ดวงเดือน พันธุม
นาวิน. 2541. รูปแบบปฏิสัมพันธนิยม (Interactionism Model) เพื่อการวิจัยสาเหตุของพฤติกรรม
และการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย. หนา 105) ที่กลาววา รูปแบบการวิเคราะหพฤติกรรมของมนุษยวิธี
หนึ่งคือรูปแบบสถานการณนิยม (Situational model) ที่มุงเนนวา พฤติกรรมของมนุษยอาจแกไข
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได โดยอาศัยสถานการณแวดลอมภายนอก เงื่อนไขทางสังคม และสิ่งเรา
ตาง ๆ ทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะตาง ๆ กัน สถานการณเปนสิ่งแวดลอมทาง
สังคมที่บุคคลตองประสบอยูจากอดีตถึงปจจุบัน ลักษณะตาง ๆ ของสถานการณยอมมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมหรือการแสดงออกของบุคคล (ทิพยสุดา จันทรแจมหลา. 2544: 19) สถานการณหรือ
สิ่งแวดลอมนี้อาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา บรรยากาศ หากเปนการพิจารณาถึงสถานการณ ณ ขณะ
ใดขณะหนึ่ง ในการศึกษาเกี่ ย วกั บการทํ างาน นัก พฤติ ก รรมศาสตร จะใช ตั ว แปรบรรยากาศใน
องคการเปนตัวแปรหนึ่งของการศึกษาวัฒนธรรมในการทํางาน (วินัย ดําสุวรรณ. 2542: 57) โดยให
ความหมายของบรรยากาศในองคการวา เปนการรับรูทางจิตวิทยาของบุคคลเกี่ยวกับคุณลักษณะ
ของกระบวนการและวิธีปฏิบัติขององคการ (วินัย ดําสุวรรณ. อางแลว; อางอิงจาก Muchinsky.
1993. Psychology Applied to Work. pp.271) บรรยากาศขององคการ คือ ความรูสึกหรือ
คุณลักษณะของสภาพแวดลอมขององคการ ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคนในองคการ บรรยากาศ
องคการจะมีลักษณะที่เชื่อมโยงระหวางดานที่มองเห็น เชน กฎเกณฑ โครงสราง และดานที่เกี่ยวกับ
ขวัญ กําลังใจ หรือพฤติกรรมของบุคคล ซึ่งไมไดอยูกับดานที่มองเห็นอยางแทจริง แตขึ้นอยูกับ
ความเชื่อ ความตองการ และบุคลิกภาพของบุคคล (วินัย ดําสุวรรณ. อางแลว.; อางอิงจาก สินีนาถ
รั ต นมณี . 2538. การศึ ก ษาบรรยากาศองค ก ารวิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาในภาคใต กองวิ ท ยาลั ย
อาชีวศึกษา กรมอาชีวศึกษา. 37)
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาพฤติกรรมการออมที่เปนพฤติกรรมทางสังคมอยางหนึ่ง ดังนั้น
นาจะไดรับอิทธิพลจากปจจัยทางสังคมดวย ปจจัยทางสังคมเปนตัวแปรสถานการณที่ผูวิจัยนําเขาสู
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดวยเชื่อวา ปจจัยทางสังคมจะเปนตัวแปรทํานายหนึ่งที่จะทําใหบุคคลมีการ
ตั้งเปาหมายการออม และสงผลกระทบไปสูความตั้งใจที่จะออมซึ่งนําไปสูการทําพฤติกรรมการออม
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ในการวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาปจจัยทางสังคมที่อาจเอื้อหรือขัดขวางการทําพฤติกรรมการออม ประกอบ
ดวย การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการถายทอดทางสังคม
ก) การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม
มนุษยเปนสัตวสังคมที่ประกอบดวยสถาบันตาง ๆ นับตั้งแตสถาบันเล็กที่สุดอัน
ไดแก สถาบันครอบครัว ไปจนถึงสถาบันชาติที่มีบทบาทหนาที่อันซับซอน ตางมีวิธีการสื่อสารไม
ทางตรงก็ทางออมเพื่อถายทอดและดํารงรักษาไวซึ่งบทบาทหนาที่และกิจกรรมในสังคม (พูนทรัพย
สิทธิพรหม. 2539: 23) การสื่อสารในกลุมบุคคลมีหลายระดับนับตั้งแต การสื่อสารระหวางบุคคล
การสื่อสารในกลุมเล็ก เชน การสนทนากลุม การสื่อสารในกลุมใหญ เชน การพูดตอที่ประชุม การ
บรรยาย การสื่อสารมวลชนซึ่งเปนการสื่อสารจากแหลงกลางไปยังผูรับสารสวนบุคคลโดยผานสื่อ
เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ ภาพยนตร (ณรงค สมพงษ. 2543: 8) อินเทอรเน็ต (อนุช อาภาภิรม.
2545: 6) การไดรับขอมูลขาวสารมากยอมทําใหบุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได ดังเชน ผล
จากการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ การประหยัดทรัพยากรและการ
ใชเงิน ในประเทศไทยอยางนอย 13 เรื่อง (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม. 2551b:
59) ที่พบวา ผูที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษหรือการประหยัดมาก เปนผูที่มีพฤติกรรมอนุรักษ
และประหยัดมากกวาผูที่ไดรับขาวสารนอย ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรมไดให
ความเห็นวา ที่พบผลเชนนั้นอาจเปนเพราะการไดรับขาวสารทําใหเกิดความตระหนักเกี่ยวกับการ
อนุรักษและการประหยัด ตลอดจน ขาวสารเหลานี้อาจเปนขาวสารที่เผยแพรความรูในการอนุรักษ
หรือแนะนําวิธีการประหยัดพลังงานตางๆดวย จึงทําใหมีพฤติกรรมเหลานี้มากขึ้น สอดคลองกับที่
พูนทรัพย สิทธิพรหม (2539: 28) กลาววา การสื่อสารสามารถสงเสริมการออมเงินของประชาชน
การสื่อสารมีสวนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชน (อางแลว: 29) และสามารถกระตุนใหคนใน
สังคมมีคานิยมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการสื่อสารมวลชน (ณรงค สมพงษ. อางแลว: 42) ซึ่ง
นายแพทยประสพ รัตนากร ไดใหความเห็นไววา หนังสือพิมพมีบทบาทมากที่สุดเกี่ยวกับปฏิกิริยา
สังคม เพราะหนังสือพิมพแตกตางกวาสื่อสังคมอยางอื่น เชน วิทยุ ก็ไดแตเพียงฟง โทรทัศนเห็น
แลวก็หายไป แตหนังสือพิมพนั้น เมื่อดูแลวอานแลว ก็ไดเห็นไดจํา แลวยังไดติดตามเรื่องราว เกิด
ความคิดความรูสึก มีปฏิกิริยาเกิดขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ. 2507: 194) ที่เปนเชนนั้น ก็ดวยเหตุ
ที่วา บทบาทหนาที่ของสื่อมวลชน คือ การกระทําที่ไดสงผล กําลังสงผล หรือจะสงผลตอชีวิตและ
สังคม จึงมีผลกระทบตอประชาชนทั้งระดับสังคมและระดับบุคคล (ณรงค สมพงษ. อางแลว: 31)
สื่อมวลชนเปนผูใหขาวสารที่มีสาระและเปนความจริง และเปนผูใหขอคิดและความรู สื่อมวลชนมี
ศักยภาพสูงในกระบวนการเรียนรู เนื่องจากมีความกวางขวางสามารถเขาถึงประชาชนไดทุกหนทุก
แหงทั่วประเทศ เปนพลังมหาศาลที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนา (วรรณะ บรรจง. 2546: 31)
เนื่องจากเปนเครื่องมือสื่อสารที่รวดเร็วและสามารถเขาถึงผูคนไดอยางกวางขวาง ปจจุบันคนใชเวลา
อยู กั บ สื่ อ มากขึ้ น ทั้ ง โทรทั ศ น วิ ท ยุ อิ น เตอร เ น็ ต ซี ดี วี ซี ดี หลายประเทศได ใ ช ป ระโยชน จ าก
เครื่องมือดังกลาวเพื่อสื่อสารสาระคุณธรรมจริยธรรมสูกลุมเปาหมาย (ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลัง
แผนดินเชิงคุณธรรม. 2550: 93) ดังนั้น การที่บุคคลไดรับรูขอมูลขาวสารอยางรวดเร็วและ
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กวางขวางนี้จึงเปนเหตุปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงความรู ความคิด อารมณความรูสึก
ไปจนถึงพฤติกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับขอมูลขาวสารนั้นได (อรวรรณ ปลันธนโอวาท. 2549: 9 อางอิง
จาก Hovland; Janis; & Kelle. 1953. Communication and Persuasion.)
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออมจากสื่อมวลชนเขาสู
กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยจะเปนตัวแปรดานปจจัยทางสังคม ดวยเชื่อวา การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการออมจากสื่อสารมวลชนนาจะทําใหผูตอบมีแนวโนมปรับพฤติกรรมการออมของตนได
ผูวิจัยใหความหมาย การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม หมายถึง การรับรูขอมูล
ที่สงเสริมหรือกระตุนใหบุคคลตองการทําพฤติกรรมการออม อาจแสดงถึงผลประโยชนการออม
วิธีการออม การกระทําการออมของบุคคลสําคัญ ผานสื่อมวลชนรูปแบบตาง ๆ ไดแก หนังสือพิมพ
โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพตาง ๆ เชน หนังสือ นิตยสาร วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส
การวัดการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับออม
แบบวัดการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออมในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดประยุกตใช
แบบวัดการรับรูขาวสารในงานวิจัยตาง ๆ (พัชรี รัตนพันธ. 2551; วรรณะ บรรจง. 2546; วิวัฒน
โชตนะพันธ. 2547) เปนแนวทางการสรางแบบสอบถามตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ผูวิจัยกําหนดไว
แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเคยเลย” ผูที่มีคะแนนสูง
แสดงวา เปนผูที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออมมาก
ข) การถายทอดทางสังคม
การถายทอดทางสังคม (socialization) เปนกระบวนการจัดประสบการณทางสังคม
แกบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคม จะมีผลตอความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม แรงจูงใจและบุคลิกภาพของ
บุคคลโดยรวม โดยผานกระบวนการนี้ บุคคลแตละคนจะเรียนรูเพื่อปรับตัวใหเขากับมาตรฐาน จารีต
ประเพณี และวิถีปฏิบัติตาง ๆ ของสังคมที่เขาอาศัยอยู การถายทอดทางสังคมจะหลอหลอมให
บุคคลมีลักษณะทางจิตใจและพฤติกรรมสอดคลองกับลักษณะที่สังคมปรารถนาและเห็นวา เหมาะสม
กับบทบาทของบุคคล ทั้งบทบาทที่ดํารงอยูในปจจุบันและที่จะมีมาในอนาคต ในความซับซอนของ
กระบวนการนี้ สังคมเปนแหลงที่กําหนดรางวัล ขอหามหรือบทลงโทษสําหรับสถานการณตาง ๆ ซึ่ง
ผูทําหนาที่ใหการอบรมแกสมาชิกของสังคมจะสามารถนํารางวัลและขอหามตางๆเหลานี้ไปประยุกต
ใชในกระบวนการถายทอดทางสังคมตอไป (งามตา วนินทานนท. 2536: 34) ในทางสังคมวิทยา
การถายทอดทางสังคม เปนการควบคุมทางสังคม เนื่องจากสมาชิกถูกโนมนําใหปฏิบัติตามวิถีทาง
ของกลุมโดยสมัครใจ โดยการทําใหบรรทัดฐานและคานิยมตางๆ ของกลุมกลับกลายเปนบรรทัดฐาน
และคานิยมของตนเอง โดยผานกระบวนการถายทอดทางสังคม สงผลใหบุคคลนั้นเปนสมาชิกที่ดีของ
กลุมและสังคม (วิรัติ ปานศิลา. 2542: 36; อางอิงจาก Goslin. 1973. Handbook of Socialization:
Theory and Research. p.2)
การถายทอดทางสังคม คือ กระบวนการที่บุคคลยอมรับความรู บรรทัดฐาน คานิยมจน
เกิดเปนความผูกพันตอกลุมหรือสังคมที่เขาเปนสมาชิกอยูและแสดงพฤติกรรมที่สอดคลองหรือ
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เหมาะสมตามความคาดหวังตอพฤติกรรมในกลุมหรือในสังคมที่บุคคลเปนสมาชิกอยู การถายทอด
ทางสังคมจึงเปนกลไกการควบคุมทางสังคมที่สงผลถึงการดํารงอยูและการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ตลอดจนถายทอดวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งไปสูคนรุนตอไป (วิรัติ ปานศิลา. 2542: 37)
การไดรับการถายทอดทางสังคมในการทํางานประกอบดวย 2 ลักษณะ คือ การไดรับ
การถายทอดทางสังคมอยางเปนทางการ หมายถึง ปริมาณการไดรับการอบรมถายทอด เชน การ
ฝกอบรม การปฐมนิเทศ การนิเทศงานและการจัดประชุมตาง ๆ และการไดรับการถายทอดทาง
สังคมอยางไมเปนทางการ หมายถึง ปริมาณการไดรับการถายทอดโดยการสอน การบอกเลา การ
แนะนํา การชี้แนะ และการทําเปนแบบอยางผานการปฏิสังสรรคกับผูบริหาร ทีมงาน/ผูรวมงาน เพื่อน
รวมงานอยางไมเปนทางการ อันเปนการปลูกฝงวิธีการ กระบวนการในการทํางาน เพื่อใหเกิดการ
เรียนรู ตระหนักในความรับผิดชอบและการยอมรับปฏิบัติในการทํางาน (วิรัติ ปานศิลา. 2542: 76-77)
การมีแบบอยางหรือตัวแบบจัดเปนลักษณะการถายทอดทางสังคมในงานอยางหนึ่ง ซึ่ง
ผูถายทอด (Socializing agents) อาจเปนพอแม ครู เพื่อน ผูรวมงาน ตัวแบบในละคร หรือหนังสือ
การถายทอดทางสังคมที่พิจารณาไดวาเปนการถายทอดแบบเปนทางการ ผูถายทอดมักไดแก นัก
การศึกษาทุกระดับรวมทั้งผูฝกอบรมในหนวยงานตางๆ สวนการถายทอดแบบไมเปนทางการ ผู
ถายทอดมักไดแก พอแม เพื่อน หรือสื่อสารมวลชนรูปแบบตางๆ อีกทั้งการถายทอดทางสังคมจะ
เป น กระบวนการสองทางที่ผู ถ า ยทอดและผู รั บ การถา ยทอดสามารถมี อิท ธิพ ลซึ่ งกั น และกั น ได
(กรรณิกา ศิลปพรหมมาศ. 2547: 30; อางอิงจาก วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2544. การถายทอดทาง
สังคมเพื่อเตรียมบุคคลเขาสูการทํางาน. หนา 1)
โดยสรุปแลว การถายทอดทางสังคมเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอการประพฤติปฏิบัติของ
บุคคลที่เกิดขึ้นมาจากการที่บุคคลนั้นยอมรับความรู บรรทัดฐาน คานิยมของกลุม/สังคม บุคคลจึง
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตามความคาดหวังของกลุม/สังคม ซึ่งการไดรับการถายทอดทางสังคม
เปนไดใน 2 ลักษณะคือการไดรับการถายทอดแบบเปนทางการผานการฝกอบรม การประชุมตาง ๆ
และการไดรับการถายทอดแบบไมเปนทางการผานการปฏิสังสรรคกับบุคคลในกลุม/สังคม
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยกําหนดให การไดรับการถายทอดทางสังคมดานการออมเปนสวน
หนึ่งของปจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธกับการตั้งเปาหมายการออม โดยใหหมายความถึง การ
รับรูการแสดงออกหรือวิธีการของบุคคลอื่นที่ทําใหเกิดเงินออม ประกอบดวย การรับรูอยางเปน
ทางการโดยผานการฝกอบรม การเรียน การเขารวมสัมมนากับหนวยงานตาง ๆ และ การรับรูอยาง
ไมเปนทางการโดยการไดเห็น ไดฟง ไดรับทราบจากบุคคลที่ใกลชิด ไดแก บิดามารดา พี่นอง คน
รัก /สามีหรื อภรรยา เพื่อนสนิ ท เพื่ อนรว มงาน แสดงถึงการทําพฤติกรรมการออมของเขา โดย
พิจารณาปริมาณการรับรูการไดรับการถายทอด
การวัดการถายทอดทางสังคม
การวัดการถายทอดทางสังคมในครั้งนี้ ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบวัดการถายทอดทาง
สังคมที่สรางขึ้นโดยวิรัติ ปานศิลา (2542) และกรรณิกา ศิลปะพรหมมาศ (2547) วัดจากสองทางคือ
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การวัดปริมาณการไดรับการถายทอดทางสังคมอยางเปนทางการโดยการฝกอบรม การเรียน การจัด
ประชุม การอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการของหนวยงานตาง ๆ และการวัดปริมาณการไดรับการ
ถายทอดทางสังคมอยางไมเปนทางการจากการปฏิสังสรรคกับบุคคลตาง ๆ ไดแก บิดามารดา พี่
นอง คนรัก/สามีหรือภรรยา เพื่อนสนิท และเพื่อนรวมงาน แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 7
ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “ไมเคยเลย” ผูที่มีคะแนนสูง แสดงวา เปนผูที่ไดรับการถายทอดทาง
สังคมดานการออมสูง
2.5.1.4 การตัง้ เปาหมายการออม
เปาหมายประกอบดวย 2 มิติ (Dimension) (Locke; & Latham. 1990: 25–26) คือ
สาระ (Goal content) และ ความเขมงวดตอเปาหมาย (Goal intensity)
สาระของเปาหมาย หมายถึง สิ่งของหรือผลที่ตองการไดรับ เชน ซื้อบาน, ชนะการ
แขงขันกีฬา, สอบไดคะแนนไมนอยกวา 80 % เปนตน บุคคลทั่วไปมักมีการตั้งเปาหมาย ไมวา
เปาหมายอาชีพ เปาหมายการงานรวมถึงเปาหมายชีวิตอื่นๆ ซึ่งการตั้งเปาหมายทางการเงินจัดเปน
การตั้งเปาหมายชีวิตดานหนึ่ง เปาหมายจึงเปนการกําหนดขีดขั้นต่ําสุดที่บุคคลตองการบรรลุดวย
ความพยายามระดับหนึ่งภายในชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง
ความเขมงวดตอเปาหมายประกอบดวย ลําดับขั้นที่แสดงถึงความเอาจริงเอาจังตอ
เปาหมายที่จะตั้ง ความพยายามที่ตองใชในการบรรลุเปาหมาย การตระหนักวาเปาหมายที่ตั้งไวเปน
ลํ า ดั บ ขั้ น ใดของเป า หมายตลอดชี วิ ต ของบุ ค คลนั้ น ความรู สึ ก ผู ก พั น ต อ เป า หมายที่ ตั้ ง ไว และ
ความสําคัญของเปาหมาย
อารมณ ริ้วอินทร (2548) กลาววา การกําหนดเปาหมายการเงินตองมีความชัดเจน
(Specific) วัดคาได (Measurable) อยูในความรับผิดชอบของผูกําหนด (Accountable) สามารถทํา
ได (Realistic) และกําหนดเวลาบรรลุเปาหมาย (Time) ซึ่งเปนหลักที่เรียกอยางยอวา “SMART”
ทั้งนี้ เปาหมายทางการเงินแบงออกเปน 2 แบบ คือ เปาหมายระยะสั้น และเปาหมายระยะยาว
เปาหมายเงินออมระยะสั้นสวนใหญเปนการออมไวสําหรับรายจายประเภทฟุมเฟอย (สุพพตา ปยะ
เกศิน. 2546: 4) เชน การทองเที่ยวพักผอนหยอนใจ การซื้อเครื่องประดับ การตกแตงบาน (อารมณ
ริ้ว อินทร. 2548) ส วนเป าหมายเงินออมระยะยาวมักมีวัต ถุประสงคเพื่อการเกษียณอายุ เพื่อ
การศึกษาของตนเองหรือของบุตร เพื่อการลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ รวมถึงการลงทุนเพื่อทําอาชีพเสริม
(สุพพตา ปยะเกศิน. 2546: 4-6)
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการตั้งเปาหมายการออมในอดีตที่เปนเปาหมายเงินออม การออม
นี้อาจมีวัตถุประสงคจําเพาะหรือไมมีวัตถุประสงคจําเพาะก็ได ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหความสําคัญกับการ
ตั้งเปาหมายการออมในดานสาระของเปาหมาย ในสวนของความเขมงวดของเปาหมายจะวัดจาก
ความผูกพันกับเปาหมายและความตั้งใจที่จะออม
ผูวิจัยใหความหมาย การตั้งเปาหมายการออม วาหมายถึง ความคิดที่ผูตอบมีตอการ
กระทําหรือการแสดงออกของตนเองที่เปนสวนประกอบสาระการกําหนดเปาหมายทางการเงินที่จะ
ทําใหเกิดการสะสมเงินรายไดขึ้น ในปพ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552
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การวัดการตัง้ เปาหมายการออม
แบบวัดที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวทางการวัดสาระของเปาหมาย
(Locke; & Latham. 1990: 25–26) และ หลักการกําหนดเปาหมายทางการเงินของอารมณ ริ้วอินทร
(2548) เปนแบบวัดที่ใชมาตรประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7 ระดับ สําหรับมิติ
ความจําเพาะเจาะจงของเปาหมาย ใชมาตรประเมินรวมคา ตั้งแต “จริงที่สุด” จนถึง “ไมจริงเลย” มี
คาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 สวนมิติความยากของเปาหมายใชมาตรประเมินรวมคาตั้งแต “เปนไปได
อยางแนนอน” จนถึง “เปนไปไมไดเลย” มีคาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 ผูที่มีคาคะแนนสูง เปนผูที่มี
การกระทําซึ่งเปนสวนประกอบของสาระการตั้งเปาหมายในการออมสูง
2.5.1.5 ความผูกพันกับเปาหมาย
ล็อคและลาธาม (Locke; & Latham. 1990: 125) ใหความหมาย ความผูกพันกับ
เปาหมายวาหมายถึง การที่บุคคลหนึ่งยึดติดหรือมีความมุงมั่นที่จะบรรลุเปาหมายโดยไมคํานึงวา
เป า หมายนั้ น กํ า หนดมาอย า งไร จากการให ค วามหมายดั ง นี้ จึ ง สามารถนํ า มาใช ไ ด กั บ การ
ตั้งเปาหมายในทุกรูปแบบ ไมวาเปาหมายนั้นจะเปนเปาหมายที่บุคคลนั้นตั้งขึ้นมาเอง หรือรวมกัน
ตั้งกับผูอื่น หรือเปนเปาหมายที่ไดรับมอบหมายหรือสั่งการมาก็ตาม
ความผูกพันกับเปาหมายเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการบรรลุเปาหมาย (Locke;
& Latham. 1990: 128) เมื่อบุคคลลดความผูกพันกับเปาหมายลง จะทําใหการบรรลุเปาหมายทําได
ยากขึ้น (Locke; & Latham. 1990: 128; citing Erez; & Zidon. 1984. Effect of Goal Acceptance
on the Relationship of Goal Difficulty to Performance. pp.69–78) นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยใน
ตางประเทศอีกอยางนอย 27 งานที่สรุปวา ความผูกพันกับเปาหมายมีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติ (performance) (Locke; & Latham. 1990: 129)
จากความสัมพันธระหวางความผูกพันกับเปาหมายและการบรรลุเปาหมายดังกลาว
ผูวิจัยจึงเห็นวา ความผูกพันกับเปาหมายเปนตัวแปรคั่นกลางที่สําคัญสําหรับการทําพฤติกรรมการ
ออม ซึ่งแบบจําลองระบบควบคุมการกระทําของกีนกําหนดให ความผูกพันกับเปาหมายเปนตัวแปร
คั่นกลางระหวางการตั้งเปาหมายกับความตั้งใจ ดังนั้น ผูวิจัยเห็นวา ความผูกพันกับเปาหมายการ
ออม นาจะเปนตัวแปรคั่นกลางระหวางการตั้งเปาหมายการออมกับความตั้งใจที่จะออมเชนเดียวกัน
โดยผูวิจัยใหความหมาย ความผูกพันกับเปาหมายการออม วาหมายถึง ความรูสึกตอแผนการ
สะสมทรัพยสินใหบรรลุระดับมูลคาที่บุคคลตองการ วัดจากความพยายามที่จะบรรลุเปาหมายและ
ความรูสึกที่ตองการจะบรรลุเปาหมาย
การวัดความผูกพันกับเปาหมาย
การวัดความผูกพันกับเปาหมายสามารถวัดได 2 ทางคือ วัดทางตรงและวัดทางออม
การวัดทางตรงเปนการวัดที่มีฐานความคิดจากการที่เชื่อวา บุคคลมีความรอบรูอยางเพียงพอที่จะ
ทบทวนไดวา ตนเองสามารถปรับระดับความผูกพันกับเปาหมายได ดังนั้นในการวัดทางตรงตองการ
ใหบุคคลแสดงวาตนเองมีระดับความผูกพันกับเปาหมายเพียงใด ในขณะที่การวัดทางออมเปนการ
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วัดความแตกตางระหวางระดับเปาหมายที่ไดรับกับเปาหมายที่บุคคลคาดวาตนเองจะทําได (Locke;
& Latham. 1990: 126; citing Hannan. 1975. The Effects of Participation in Goal Setting on
Goal Acceptance and Performance: A Laboratory Experiment.)
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการตั้งเปาหมายการออม ซึ่งมักเปนเปาหมายที่บุคคลตั้งขึ้นเอง
มากกวาที่จะไดรับมอบหมายหรือสั่งการมาจากผูอื่น ดังนั้น การวัดความผูกพันกับเปาหมายจึงใชวิธี
วัดทางตรง ทั้งนี้ ไลเฟอรและแมคแกนนอน (Locke; & Latham. 1990: 126; citing Leifer; &
McGannon. 1986. Goal Acceptance and Goal commitment: Their Differential Impact on Goal
Setting Theory.) ไดสรางแบบวัดที่แสดงถึงความกระตือรือรนของบุคคลที่มีตอการบรรลุเปาหมาย
การวัดความผู กพันกับ เป าหมายในลักษณะนี้ไมเ พียงทํ า ใหรูถึงความคิ ดที่บุคคลมีตอการบรรลุ
เปาหมาย ยังทําใหเขาใจความรูสึกของบุคคลตอการบรรลุเปาหมายดวย เรนน และคณะ (Renn; et al.
1999) ไดนําแบบวัดความผูกพันกับเปาหมายของไลเฟอรและแมคแกนนอนไปทดสอบความเชื่อมั่น
ในการวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับและความผูกพันกับเปาหมายของลูกจางจํานวน 196 คน พบวา แบบ
วัดความผูกพันของไลเฟอรและแมคแกนนอนมีความเที่ยงตรงภายใน (Internal consistency
reliability) เทากับ .88 ทั้งนี้ แบบวัดประกอบดวยขอคําถาม 2 กลุม คือ 1) ความผูกพันกับเปาหมาย
ที่วัดการใชความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย จํานวน 4 ขอ และ 2) ความผูกพันกับเปาหมายที่วัด
ความรูสึกที่ตองการจะบรรลุเปาหมาย จํานวน 3 ขอ
แบบวัดที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบสอบถามของเรนน
และคณะ (Renn; et al. 1999) ขอคําถามมีจํานวน 7 ขอ ใชมาตรวัดแบบมาตรประเมินรวมคา
(Summated rating scale) 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” จนถึง “นอยที่สุด” มีคาคะแนนระหวาง 7 ถึง
1 ผูที่มีคาคะแนนสูง เปนผูที่มีความผูกพันกับเปาหมายสูง
2.5.1.6 ความตั้งใจที่จะออม
ไอเซน (Ajzen. 2009a) กลาววา ความตั้งใจ หมายถึง เครื่องชี้วัดวาบุคคลมีความ
พรอมที่จะทําพฤติกรรมหนึ่ง ๆ และความตั้งใจนี้เปนสิ่งที่จะตองเกิดขึ้นกอนการทําพฤติกรรมเสมอ
ไอเซนไดเสนอการวัดความตั้งใจเปน 3 มิติ (Ajzen. 2009b) ไดแก มิติที่ 1 ถามความตั้งใจที่จะทํา
พฤติกรรม มีมาตรวัดแบบประเมินคา 7 ระดับ ตั้งแต “เปนเชนนั้นอยางแนนอน” ถึง “ไมเปนเชนนั้น
อยางแนนอน” มิติที่ 2 ถามความพยายามที่จะทําพฤติกรรม มีมาตรวัดแบบประเมินคา 7 ระดับ
ตั้งแต “เปนจริงอยางแนนอน” ถึง “ไมเปนจริงอยางแนนอน” มิติที่ 3 ถามการวางแผนที่จะทํา
พฤติกรรม มีมาตรวัดแบบประเมินคา 7 ระดับ ตั้งแต “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”
ความตั้งใจเปนตัวแปรหนึ่งในแบบจําลองระบบควบคุมการกระทําของกีนที่เกิดขึ้น
หลั ง จากที่ บุ ค คลได ผ า นการคิ ด และตั ด สิ น ใจอย า งรอบคอบแล ว ว า ภายใต ข อ มู ล ที่ ผ า นมาและ
สิ่งแวดลอมของตนเองนั้น เขาตองตั้งเปาหมายการกระทําของตนเอง เพื่อใหเขาสามารถยกระดับ
การกระทําและผลลัพธขึ้นสูระดับที่ดีขึ้นกวาเดิมได การวิจัยครั้งนี้ใชแบบจําลองระบบควบคุมการ
กระทํ า ของกี น เป น หลั ก ดั ง นั้ น ความตั้ ง ใจที่ จ ะออมจึ ง เป น ตั ว แปรคั่ น กลางก อ นที่ บุ ค คลจะทํ า
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พฤติ ก รรม ผูวิ จัย จึ งให ค วามหมาย ความตั้ ง ใจที่ จ ะออม หมายถึ ง ระดั บ ความมุงมั่ น หรื อ ความ
พยายามของบุคคลที่จะทําพฤติกรรมการออม
การวัดความตั้งใจที่จะออม
วัดโดยการใชแบบสอบถามที่ผูวิจัยสร างขึ้นตามแนวทางของไอเซน โดยวัดแต ล ะ
กิจกรรมใน 2 มิติ คือ มิติการมีเจตนาที่จะออม มาตรวัดประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7
ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” ถึง “ไมเจตนาเลย” มีคาคะแนนระหวาง 6 ถึง 0 และมิติความพยายาม
มาตรวัดประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” ถึง “ไมพยายามเลย” มีคะแนนระหวาง 6 ถึง 0
ผูวิจัยนําผลคะแนนทั้งหมดมารวมกัน ผูที่มีคาคะแนนสูง เปนผูที่มีความตั้งใจที่จะออมสูง
2.5.1.7 ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
ตามระบบควบคุมการกระทําของกีน บุคคลจะมีการประเมินผลยุทธวิธีเปนระยะ ๆ วา
การกระทําตามยุทธวิธีทําใหบรรลุเปาหมายหรือไม ดวยการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่
คาดหวังวาจะเกิดขึ้น หากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไมแตกตางกับสิ่งที่คาดหวัง บุคคลจะทําพฤติกรรมเดิม
ตอไป แตถาผลที่เกิดขึ้นไมเปนไปตามที่คาดหวังและบุคคลยอมรับวามีความแตกตาง บุคคลจะ
ปรับเปลี่ยนสิ่งที่อยูในขั้นตอนกอนหนา เชน เปลี่ยนยุทธวิธี เปลี่ยนเปาหมาย เปลี่ยนความตั้งใจ
เปลี่ยนการกระทํา ขึ้นอยูกับวา บุคคลเห็นวา สิ่งใดเปนเหตุใหเกิดความแตกตางระหวางเปาหมาย
กับผลลัพธ
วิ นั ย ดํ า สุ ว รรณ (2542: 71) ศึ ก ษาการมุ ง วิ จั ย เพื่ อ ความเป น เลิ ศ ทางวิ ช าการของ
อาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรโดยใชทฤษฎีควบคุมเปนพื้นฐาน กลาววา ตามแบบจําลอง
พฤติ ก รรมการทํ า งานด ว ยความมุ ง มั่ น ของทั บ ส แ ละอิ เ คเบิ ร ก เมื่ อ เกิ ด ความขั ด แย ง ขึ้ น จาก
กระบวนการเปรียบ เทียบความตั้งใจหรือความคลาดเคลื่อนจะเปลี่ยนไป โดยมีกลไกการตัดสินใจ
เปนตัวแกไข และกําหนดใหกระบวนการของความคาดหวังในการบรรลุเปาหมายเปนกลไกการ
ตัดสินใจ แตไดขอสรุปเชิงวิจัยวา ความขัดแยงระหวางเปาหมายและผลิตภาพการวิจัยไมมีอิทธิพล
ทางตรงตอการมุงวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ แตมีอิทธิพลทางออมตอการมุงวิจัยเพื่อความ
เป น เลิ ศ ทางวิ ช าการ โดยผ า นความภาคภู มิ ใ จในตน กล า วคื อ ความภาคภู มิ ใ จในตนเองเป น
ตัวกระตุนใหอาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมุงวิจัยเพื่อความเปนเลิศทางวิชาการ เมื่อพบวา
ผลผลิตดานการวิจัยที่ผานมาต่ํากวาที่คาดวาจะเปนเล็กนอย
งานวิ จั ย ศึ ก ษาป จ จั ย ควบคุ ม พฤติ ก รรมการออมในครั้ ง นี้ จึ ง คาดว า ความขั ด แย ง
ระหวางเปาหมายกับผลที่เกิดขึ้นจริงนาจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม โดยผานการตั้งเปาหมาย
การออมและความตั้งใจที่จะออม เนื่องจากการออมเปนพฤติกรรมสวนบุคคล การตั้งเปาหมายใน
การออมจึ ง เป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในตน ทํ า ให บุ ค คลอาจเลื อ กที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นเป า หมายหรื อ
ปรับเปลี่ยนความตั้งใจก็เปนได
ผู วิ จั ย ให ค วามหมาย ความขั ด แย ง ระหว า งเป า หมายการออมกั บ การออมที่ ทํ า ได
หมายถึง การรับรูความแตกตางระหวางเปาหมายที่บุคคลตั้งไวกับเงินออมที่บุคคลสามารถทําไดจริง
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การวัดความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
แบบวัดที่ใชเปนแบบวัดที่ผูวิจัยปรับปรุงจากแบบวัดความขัดแยงระหวางเปาหมายและ
ผลิตภาพการวิจัยของวินัย ดําสุวรรณ (2542: 95) ใชมาตรวัดแบบมาตรประเมินรวมคา 7 ระดับ
แบบขั้วบวกขั้วลบของออสกูด (Osgood) โดยใชคําคูที่มีความหมายตรงขาม เชน “ต่ํากวาที่ตั้งใจไว”
กับ “สูงกวาที่ตั้งใจไว” ผูที่มีคาความขัดแยงรวมเปนบวก เปนผูที่มีความขัดแยงแบบการออมที่
เกิดขึ้นจริงสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว ยิ่งคาความขัดแยงมีคาเปนบวกมาก ผูนั้นยิ่งรับรูวาตนเองเปนผู
ที่ทําการออมไดสูงกวาเปาหมายมาก สําหรับผูที่มีคาความขัดแยงรวมเปนลบ เปนผูที่มีความขัดแยง
แบบการออมที่เกิดขึ้นจริงต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว ยิ่งคาความขัดแยงเปนลบมาก ผูนั้นยิ่งรับรูวา
ตนเองเปนผูที่ทําการออมไดต่ํากวาเปาหมายมาก
2.5.2 ตัวแปรตามทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร
ทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่นํามาใชรวมกับระบบควบคุมการกระทําของกีนในการวิจัยนี้ คือ
ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร (Friedman. 1961) ประกอบดวย ตัวแปรรายได ตัวแปรการ
คาดการณรายไดในอนาคต และตัวแปรจํานวนผูพึ่งพิง ซึ่งผูวิจัยไดใหความหมายและการวัดตัวแปร
ดังกลาวไวดังนี้
2.5.2.1 รายได
รายไดสงผลตอเงินออมในทางบวก ตามสมมติฐานรายไดสมบูรณ (Absolute Income
Theory) ของเคนส (Keynes) ที่อธิบายถึงความสัมพันธเบื้องตนระหวางรายไดหลังหักภาษี
(Disposible Income) กับการบริโภค โดยความสัมพันธดังกลาวเปนความสัมพันธเชิงบวก กลาวคือ
เมื่อรายไดเพิ่มขึ้น การบริโภคจะเพิ่มขึ้นดวย แตการบริโภคจะเพิ่มขึ้นไมเทากับการเพิ่มขึ้นของ
รายได ดังนั้นจึงมีผลทําใหสวนแตกตางระหวางรายไดกับการบริโภคจะยิ่งมากขึ้น หรือการออมและ
คาความโนมเอียงในการออมเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น (สุวิไล ศรีคคนานตกุล. 2534: 31; อางอิงจาก John
Maynard Keynes. 1936. The General Theory of Employment: Interest and Money. pp.96) ซึ่ง
มีงานวิจัยในประเทศไทยสวนใหญสนับสนุนแนวคิดดังกลาวหลายงาน (Sussangkarn. 1989: 7) ไม
วาเงินออมนั้นจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลในระดับจุลภาคที่วัดในรูปของเงินออมตอระยะเวลา
(เดือน / ป) ของครัวเรือน (ปรารถนา หลีกภัย. 2551; จิตรา โมธินา. 2547; ไตรรงค วันอารีย. 2546;
องอาจ รังสิโรดมโกมล. 2543; พนม กิติวัง. 2543; สุนันทา คูบอทอง. 2541; สิรินทร เศรษฐีธร.
2536; โสภณ โรจนธํารง. 2528; สุจิตรา บัวใบ. 2527) หรือวัดในรูปของสินทรัพยที่มีวัตถุประสงค
เพื่อการเก็บออมรวม ณ เวลาที่ทําการวิจัย (จิระ บุรีคํา. 2544) รวมถึงการสรางแบบจําลองเงินออม
ภาคครัวเรือนที่ใชขอมูลระดับมหภาค ก็แสดงใหเห็นวา เงินออมภาคครัวเรือนมีความสัมพันธกับ
รายไดในทางบวก (สิทธิพร โสตถิสุพร. 2547; พนารัตน วงศคุณาศานติ. 2540; พลโท อุดม โพพี.
2536; สุวิไล ศรีคคนานตกุล. 2534)
จากแนวคิ ด และการวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การออมที่ ผ า นมา ส ว นใหญ เ ป น การหา
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งรายได แ ละเงิ น ออมในทางตรง โดยไม ไ ด ผ า นกระบวนการรู คิ ด ซึ่ ง เป น
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กระบวนการทางจิตที่มีความสําคัญกับการตัดสินใจเลือก ระหวางการนําเงินรายไดที่ไดรับไปใชจาย
เพื่อการบริโภคในปจจุบัน กับ การนําเงินรายไดที่ไดรับไปเก็บออมเพื่อการบริโภคในอนาคต ดังนั้น
การวิจัยครั้งนี้ จึงมุงศึกษาถึงกระบวนการที่แสดงถึงการตัดสินใจนําเงินรายไดไปเก็บออม โดยผาน
การตั้งเปาหมายการออม ซึ่งผูวิจัยคาดวา จะสามารถแสดงความสัมพันธระหวางการมีเงินรายไดกับ
การมีเงินเก็บออมโดยมีกระบวนการทางจิตเปนสวนประกอบไดอยางละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมุงศึกษาการตั้งเปาหมายการออมในชวงป พ.ศ. 2551 - 2552 ดังนั้น
รายไดที่สงผลกระทบตอการมีเงินออมในป พ.ศ. 2551 - 2552 จึงหมายถึง จํานวนเงินรายไดที่
ผูตอบแบบสอบถามไดรับจากการทํางานและจากทรัพยสินของตนในป พ.ศ. 2551 - 2552
การวัดรายได
แบบวัดที่ใชเปนแบบสอบถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบไดเติมขอมูลของตนเองที่ตรงหรือ
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
2.5.2.2 การคาดการณรายไดในอนาคต
การคาดการณรายไดในอนาคต เปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจบริโภค
และออม ตามทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร โดยกลาววา หากหนวยครัวเรือนคาดวา รายไดใน
ปจจุบันมีคาสูงกวารายไดเฉลี่ยตลอดอายุขัย ซึ่งหมายความวา รายไดในอนาคตจะลดลง หนวย
ครัวเรือนจะปรับลดการบริโภคในปจจุบันลง เพื่อใหมีรายไดปจจุบันเหลือเปนเงินออมสําหรับการใช
จายในอนาคตที่จะมีรายไดลดลง ในกรณีนี้ เงินออมในปจจุบันจะเพิ่มขึ้น ในทางตรงกันขาม ถา
หนวยครัวเรือนคาดวา รายไดในปจจุบันมีคาต่ํากวารายไดเฉลี่ยตลอดอายุขัย ซึ่งหมายความวา
รายไดในอนาคตจะเพิ่มขึ้น หนวยครัวเรือนจะปรับเพิ่มการบริโภคขึ้น เพื่อใหสอดคลองกับรายไดที่
คาดวาจะไดรับในอนาคต ดังนั้น ในกรณีนี้ เงินออมในปจจุบันจะลดลง
สมชาย ธนูทิพยกุล (2549) ศึกษาขอมูลระดับมหภาค พบวา ครัวเรือนไทยมีแนวโนม
ที่จะรักษาระดับการบริโภคของตนเองใหคงที่ ดังนั้น เมื่อครัวเรือนคาดการณรายไดในอนาคตจะ
ลดลง ครัวเรือนก็จะเพิ่มสัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศมากขึ้น แตถาหาก
ครัวเรือนคาดการณรายไดในอนาคตจะเพิ่มขึ้น ครัวเรือนจะลดสัดสวนการออมตอผลิตภัณฑมวล
รวมภายใน ประเทศลง ซึ่งผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศเปนดัชนีชี้วัดรายไดประชาชาติตัวหนึ่ง
การวิ จั ย ในครั้ งนี้ ซึ่ ง เป น การศึก ษาในระดั บ จุ ล ภาค ผู วิ จั ย จึง คาดวา ความสั ม พั น ธ
ระหวางการคาดการณรายไดในอนาคตและสัดสวนการออมตอรายไดนาจะมีทิศทางเดียวกับขอมูล
ระดับมหภาค ผูวิจัยศึกษาการคาดการณรายไดในอนาคตในฐานะตัวแปรแบงกลุม เพื่อศึกษาถึง
ความแตกตางของแบบจําลองระหวางกลุมผูที่คาดการณรายไดแตกตางกัน 3 กลุม คือ กลุมที่
คาดการณวาตนเองจะมีรายไดเฉลี่ยตอปเพิ่มขึ้นในอีก 3 ปขางหนา กลุมที่คาดการณวาตนเองจะมี
รายไดเฉลี่ยตอปในอีก 3 ปขางหนาใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ยในชวง 2 ปที่ผานมา กลุมที่คาดการณวา
ตนเองจะมีรายไดเฉลี่ยตอปลดลงในอีก 3 ปขางหนา
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การวัดการคาดการณรายไดในอนาคต
แบบวัดเปนแบบสอบถามทีผ่ ูวิจัยพัฒนาขึน้ โดยใหผูตอบเลือกจาก

3

ตัวเลือก

ประกอบดวย
ตัวเลือกที่ 1 คาดวาตนเองจะมีรายไดเฉลี่ยตอปชวงป พ.ศ. 2553 – 2555 ใกลเคียงกับ
รายไดเฉลี่ยตอปชวงป พ.ศ. 2551 – 2552 ตัวเลือกที่ 2 คาดวาตนเองจะมีรายไดเฉลี่ยตอปชวงป
พ.ศ. 2553 – 2555 มากกวารายไดเฉลี่ยตอปชวงป พ.ศ. 2551 – 2552 ตัวเลือกที่ 3 คาดวาตนเอง
จะมีรายไดเฉลี่ยตอปชวงป พ.ศ. 2553 – 2555 นอยกวารายไดเฉลี่ยตอปชวงป พ.ศ. 2551 – 2552
2.5.2.3 จํานวนผูพึ่งพิง
ผลจากความสําเร็จในการดําเนินนโยบายประชากรตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 3 ทํ า ให อั ต ราเจริ ญ พั น ธุ ล ดลงอยู ต่ํ า กว า ระดั บ ทดแทนประกอบกั บ
ความกาวหนาทางดานระบบสาธารณสุขทําใหคนไทยมีอายุยืนยาวขึ้น สงผลใหโครงสรางประชากร
ในปจจุบันแตกตางไปจากเดิม กลาวคือ ประชากรวัยเด็ก (0 – 14 ป) จะมีสัดสวนลดลงอยางรวดเร็ว
จากรอยละ 45.2 ในป 2513 จนถึงสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ป 2554 คาดวาจะเปนรอยละ 21.0
แตประชากรวัยสูงอายุ (60 ปขึ้นไป) จะมีสัดสวนสูงขึ้นจากรอยละ 5.0 ในป 2513 จนป 2554 คาด
วาจะเปนรอยละ 11.7 จากสถานการณดังกลาว ประชากรวัยแรงงานที่คาดวาจะมีสัดสวนประมาณ
รอยละ 67.0 ในป 2554 จะตองรับภาระในการดูแลประชากรผูสูงอายุเพิ่มขึ้น (คณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 2548)
จํานวนผูพึ่งพิง (Dependency) หรือผูไมมีเงินไดทั้งที่อยูในวัยเด็กและวัยชรา เปน
ปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง ซึ่งกําหนดพฤติกรรมการออม ทั้งนี้เพราะวา จํานวนผูพ ึ่งพิงเปนภาระแก
ครัวเรือนตองใหความอุปการะเลี้ยงดู ทําใหรายจายของครัวเรือนเพิ่มขึ้น (โสภณ โรจนธํารง. 2528:
19) การวิจัยในประเทศไทยที่ผานมาสวนใหญแสดงใหเห็นวา โดยทั่วไปแลว จํานวนผูพึ่งพิงเปน
ปจจัยที่มีความสัมพันธตอการทําพฤติกรรมการออมในทางลบ (โสภณ โรจนธํารง. 2528; สรรเกียรติ
กุลเจริญ. 2539; สุจิตรา บัวใบ. 2527; สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2541; ไตรรงค วันอารีย. 2546;
ธาดา ธํารงคอนันตสกุล. 2548; จิตรา โมธินา. 2547; ปรารถนา หลีกภัย. 2551; อาธิ ครูศากยวงศ.
2537; บุษบง ศรีสันต. 2542)
จากแบบจําลองระบบควบคุมการกระทําของกีน สิ่งแวดลอมเปนปจจัยหนึ่งที่สงผลตอ
การตั้งเปาหมาย ซึ่งผูวิจัยเห็นวา จํานวนผูพึ่งพิง เปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญตอ
การตั้งเปาหมายการออมของครัวเรือนหรือบุคคล เนื่องจากหากบุคคลมีผูที่ตองเลี้ยงดูมากอาจจะตั้ง
เปาหมายการออมไดอยางไมเต็มที่ หรือกระทําพฤติกรรมที่ทําใหบรรลุเปาหมายการออมไดไมเต็มที่
การวิจัยในครัง้ นี้ ผูวิจัยจึงใหความหมาย จํานวนผูพึ่งพิง หมายถึง จํานวนคนทีผ่ ูตอบ
แบบสอบถามใหการเลี้ยงดูหรือดูแลทางการเงินเพื่อการดํารงชีพของเขาเหลานั้น
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การวัดจํานวนผูพึ่งพิง
แบบวัดที่ใชเปนการสอบถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดใหขอมูล
จํานวนผูที่ผูตอบแบบสอบถามตองใหการเลี้ยงดูหรือดูแลทางการเงินตามความเปนจริง
2.5.3 ตัวแปรตามสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม
การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
จากสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม (Shefrin; & Thaler. 1988) ซึ่งเปนแนวคิด
ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรดานพฤติกรรม (Behavioral Economics) ไดกลาวไววา การควบคุมตน
(Self-control) เปนปจจัยสําคัญตอการออม เนื่องจากบุคคลมีความขัดแยงภายในตัวดวยบุคลิกสอง
ลักษณะของตนเอง กลาวคือ บุคลิกหนึ่งมุงประโยชนระยะสั้นจึงมักตองการตอบสนองความตองการ
บริโภคในปจจุบัน แตอีกบุคลิกหนึ่งมุงประโยชนระยะยาว จึงมักตองการตอบสนองความตองการ
บริโภคในอนาคต ดวยเหตุนี้ เพื่อแกปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น บุคคลจึงเกิดกระบวนการคิดและ
สรางเทคนิคหรือยุทธวิธีเพื่อควบคุมการกระทําของตนเอง ซึ่งเทคนิคหนึ่งที่บุคคลเลือกใชคือ การคิด
เชิงบัญชี (Mental Accounting)
แมวา การคิดเชิงบัญชีจะมีสวนประกอบอยู 3 สวนคือ การตัดสินใจโดยใชการคิดเชิงบัญชี
เปนฐานการคิด การกําหนดบัญชีคิดในใจ และการใชการคิดเชิงบัญชีอยางยืดหยุนตอขอบเขตของ
ปญหา (Thaler. 1999) แตสวนประกอบของการคิดเชิงบัญชีที่เปนองคประกอบสําคัญตอการสราง
เงินออม คือ การกําหนดบัญชีคิดในใจ (Mental Account) ซึ่งเปนการแบงทรัพยสมบัติ (หรือรายได)
ของตนเองออกเปน 3 ประเภทคือ รายไดปจจุบัน สินทรัพยปจจุบัน และรายไดอนาคต เมื่อบุคคล
นําการคิดเชิงบัญชีที่แบงประเภททรัพยสมบัติดังกลาว นํามาใชรวมกับการสรางกฎการใชจายใหกับ
ทรัพยสมบัติแตละประเภท ทําใหการใชจายทรัพยสมบัติแตละประเภทมีความแตกตางกัน ดังนั้น
งานวิจัยครั้งนี้จะมุงศึกษาถึงการคิดเชิงบัญชีในลักษณะการกําหนดบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจึงใหความหมาย การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
หมายถึง ความคิดเห็นตอการแบงแยกประเภทของรายไดตามลักษณะการไดรับเงินรายไดดาน
ปริมาณและชวงเวลา ที่จะสงผลตอการนําเงินรายไดประเภทนั้นมาใชจายเพื่อการบริโภคในปจจุบัน
และ ความคิดเห็นตอการแบงแยกคาใชจายในการดํารงชีพออกเปนหมวดหมู ที่จะสงผลตอการนํา
เงินไปใชจายสําหรับคาใชจายหมวดหมูตาง ๆ
การวัดการคิดเชิงบัญชีดา นบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
แบบวัดนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากแนวคําถามของเชฟรินและทาเลอร (Shefrin; &
Thaler. 1988) โดยสอบถามถึงความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการกระทําที่สะทอนถึงการ
คิดเชิงบัญชีในรูปแบบตางๆ มาตรวัดเปนมาตรวัดประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7
ระดับ ตั้งแต “เห็นดวยอยางยิ่ง” ถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” ผูที่มีคาคะแนนสูง เปนผูที่มีการคิดเชิง
บัญชีมาก
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3. การแบงชวงวัยทํางาน
การทํางาน เปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยจะใชความรูความสามารถ
ของตนไปพัฒนาหรือดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางรายไดมาเปนเครื่องเลี้ยงชีพสําหรับตนเองและ
ครอบครัว มนุษยจึงเริ่มทํางานเมื่อมีความพรอมทางกายและสติปญญา จวบจนกระทั่งเขาสูวัยชราจึง
จะหยุดการทํางานเพื่อหารายได ไปสูการพักผอนหรือทํางานอดิเรกตามกําลังกายของตน โดนัลด
ซูเปอรและโรเบิรต ฮาวิเกิรสทไดแสดงแนวคิดการแบงชวงวัยทํางานตามระดับความเกี่ยวของกับ
งานของมนุษยไวดังนี้
โดนัลด ซูเปอร (Craig. 1996: 522; citing Super. 1957. The Psychology of Careers.)
แบงชวงพัฒนาการของบุคคลเกี่ยวกับงานออกเปน 5 ชวง ซูเปอรใหความสําคัญกับการคนหาตนเอง
และการแสวงหาอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองมาเปนเกณฑในการแบงชวงดังกลาว ซูเปอร เชื่อวา
ตลอดขั้นตอนการคนหานี้ บุคคลจะพัฒนาและปรับความคิดของตนเกี่ยวกับงานเสมอ พัฒนาการ
เกี่ยวกับงานแบงออกเปน 5 ชวงวัย ประกอบดวย
ชวงวัยที่ 1 ชวงเจริญเติบโต (Growth stage) (แรกเกิดถึงอายุ 14 ป) เด็กเล็กจะเริ่มตน
พัฒนาความคิดเกี่ยวกับตน (Self-concept) ดวยการทดลองแสดงบทบาทลักษณะตาง ๆ เขารวม
กิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อที่จะคนหาใหพบวา สิ่งใดที่ทําแลวสนุกและไดรับผลที่ดีตอบแทนกลับมา
ความสนใจในบทบาทหรือกิจกรรมนั้นจะพัฒนาไปสูอาชีพที่สนใจเมื่อเติบใหญ
ชวงวัยที่ 2 ชวงคนหา (Exploration stage) (อายุ 15 ถึง 24 ป) วัยนี้เรียกไดวา เปนวัยรุน
ซึ่งเปนวัยที่ชอบคนหาและทดลองที่จะตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความสามารถ คานิยม
ของตนเองในลักษณะตาง ๆ ตามที่โอกาสจะเอื้ออํานวยให บุคคลในวัยนี้จะเริ่มวาดภาพอาชีพที่
ตนเองสนใจไวอยางคราว คราวตามประสบการณที่ผานมา และเมื่อยางเขาสูวัยผูใหญตอนตนมักจะ
สามารถระบุอาชีพที่ตนเองชอบไดและพรอมเริ่มทํางานในอาชีพดังกลาว
ชวงวัยที่ 3 ชวงวางรากฐาน (Establishment stage) (อายุ 25 ถึง 44 ป) การทํางานของ
บุคคลในชวงวัยนี้จะเริ่มสรางความมั่นคงในอาชีพที่ตนเองเลือก แมวาอาจจะมีการเปลี่ยนสายงาน
บางในชวงตนของวัย แตสวนใหญแลวมีแนวโนมวาจะเปลี่ยนอาชีพหรือสายงานนอยมากเมื่อเขาสู
ชวงครึ่งหลังของชวงวัยที่ 3 ดังนั้น ในชวงนี้จึงเปนชวงที่บุคคลจะมีความทุมเทตองานของตนสูงที่สุด
ชวงวัยที่ 4 ชวงธํารงรักษา (Maintenance stage) (อายุ 45 ถึง 64 ป) เปนชวงการทํางาน
ที่บุคคลมุงทํางานเพื่อใหตนเองยังคงดํารงอยูในสายงานนั้นได
ชวงวัยที่ 5 ชวงถดถอย (Decline stage) (อายุ 65 ปขึ้นไป) เมื่อเขาสูชวงวัยนี้ พลังกําลัง
ทั้ ง ทางกายและทางใจของบุ ค คลมั ก จะลดน อ ยถอยลงไปเป น ลํ า ดั บ ลั ก ษณะงานที่ ทํ า จึ ง ต อ ง
ปรับเปลี่ยนไปตามความ สามารถที่ยังคงมีอยู จนในที่สุดกิจกรรมการทํางานก็จะสิ้นสุดลง
โรเบิรต ฮาวิเกิรสท (Craig. 1996: 523; citing Havighurst. 1964. Stages of Vocational
Development.) นํ า เสนอการแบ ง ช ว งพัฒ นาการเกี่ ยวกั บ งาน โดยให ค วามสํ า คั ญ กับ ทั ก ษะและ
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ทัศนคติที่บุคคลมีตองานมากกวาความตองการและความสามารถของบุคคลคนนั้น ฮาวิเกิรสท จึง
แบงชวงวัยทํางานออกเปน 6 ชวงวัย ดังนี้
ชวงวัยที่ 1 ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ (อายุ 5 ถึง 10 ป) เด็ก ๆ จะรับรู
และทําความเขาใจเกี่ยวกับอาชีพและลักษณะการทํางานของพอแมหรือผูใหญในครอบครัว พรอม
กับสรางความคิดการทํางานเขาไปเปนสวนหนึ่งของความคิดที่เกี่ยวกับตนเอง เชน จินตนาการวา
ตนเองประกอบอาชีพตาง ๆ
ชวงวัยที่ 2 เรียนรูวินัยการทํางานขั้นพื้นฐาน (อายุ 10 ถึง 15 ป) วัยนี้เปนวัยเรียนจะได
เรียนรูถึงการจัดการเวลาและความสามารถของตนใหสอดคลองกับงานที่ไดรับมอบหมายจากทาง
โรงเรียน นอกจากนี้ ในวัยนี้ยังไดเรียนรูการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมในชวงวัยของตน เชน
ในบางโอกาส การทํางานตองมากอนการเลน เปนตน
ชวงวัยที่ 3 เรียนรูการเปนผูประกอบอาชีพ (อายุ 15 ถึง 25 ป) เปนชวงวัยที่เริ่มเลือกงาน
ที่ตนเองสนใจจะทําและเตรียมตนเองใหมีความพรอมที่จะทํางานในลักษณะดังกลาว คนจะเริ่มมี
ประสบการณการทํางานเพื่อใหสามารถตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองไดดีขึ้น
ชวงวัยที่ 4 สรางผลงาน (อายุ 25 ถึง 40 ป) กาวเขาสูความเปนผูใหญเต็มตัว จึงมีทักษะ
พรอมสําหรับอาชีพที่ตนเองวาดหวังและเริ่มเขาสูอาชีพอยางจริงจัง
ชวงวัยที่ 5 ดํารงอยูในสังคมตามผลงานที่ผานมา (อายุ 40 ถึง 70 ป) ชวงนี้เปนชวงที่คน
มักจะอยูในจุดสูงสุดของอาชีพ คนจึงเริ่มหันสูการทํากิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับ
หนาที่การงานของตนเอง
ชวงวัยที่ 6 ดําเนินชีวิตอยางอิ่มเอมกับงานที่เคยทํา (อายุ 70 ปขึ้นไป) เปนชวงเวลาที่
บุคคลจะหยุดทํางานประจําและหวนระลึกถึงผลงานที่ตนเองไดเคยทําไวอยางภาคภูมิใจ
จากการแบงชวงพัฒนาการเกี่ยวกับงานที่กลาวไปขางตนนั้น แสดงใหเห็นวา บุคคลเริ่ม
เขาสูการทํางานเมื่อมีอายุราว 15 – 25 ป และเริ่มสรางความมั่นคงในสาขาอาชีพของตนหลังจาก
อายุ 25 ป ไปจนถึง อายุ 40 ป แตอยางไรก็ตาม การแบงชวงพัฒนาการดังกลาวเปนการแบงตาม
ลักษณะสังคมตะวันตกที่มีการอบรมเลี้ยงดูแตกตางจากสังคมตะวันออกอยางประเทศไทย ทําให
บุคคลในสังคมตะวันตกจะมีความเปนผูใหญดวยอายุที่นอยกวา เชน สหรัฐอเมริกากําหนดใหบุคคล
บรรลุนิติภาวะเมื่ออายุ 18 ป แตสําหรับไทย กฎหมายกําหนดใหบุคคลบรรลุนิติภาวะหรือเปนผูใหญ
ในทางกฎหมายเมื่ออายุ 20 ป (ประณต เคาฉิม. 2549: 618)
นอกจากการแบงชวงอายุของบุคคลตามพัฒนาการเกี่ยวกับงานแลว ในทางจิตวิทยายังมี
การแบงชวงวัยของมนุษยตามพัฒนาการทางรางกายและจิตใจ ที่แบงเปนวัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญ
และวัยชรา สําหรับวัยผูใหญนั้นก็จะแบงเปนวัยผูใหญตอนตน (อายุ 20 – 40 ป) วัยผูใหญตอนกลาง
(หรือวัยกลางคน) (อายุ 40 – 60 ป) ซึ่งในวัยผูใหญตอนตนนี้เองเปนวัยที่เริ่มมีการปรับตัวเพื่อรับกับ
บทบาทใหม เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการสรางครอบครัว สรางฐานะความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหกับตนเอง โดยทั่วไปแลว วัยที่มักจะเตรียมตัวเพื่อแตงงานและมีบุตรจะมีอายุโดยประมาณ
20 – 30 ป (อุบลรัตน เพ็งสถิต. 2549) บุคคลในวัยนี้จึงมักมีการวางแผนชีวิตในอนาคตอยางจริงจัง
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มากยิ่งขึ้น ซึ่งการสรางฐานะการเงินก็เปนสวนประกอบที่สําคัญสวนหนึ่งในการสรางความมั่นคง
ใหกับบุคคล
จากแนวคิดการแบงชวงพัฒนาการเกี่ยวกับงานและวัฒนธรรมในสังคมตะวันออกดังเชน
ประเทศไทย ผูวิจัยเห็นวา การศึกษาปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลในครั้งนี้ ควรมุง
ความสนใจไปสูบุคคลที่อยูในวัยสรางรากฐานตอนตน (อายุ 20 – 35 ป) ที่เริ่มมีรายไดเปนของ
ตนเองจากการทํางานและคาดวา นาจะมีการวางแผนจัดการบริหารเงินรายไดของตนเองเพื่อใหมี
เงินออมเพียงพอสําหรับการสรางฐานะและครอบครัวในอนาคต กลุมบุคคลที่มีอายุชวงนี้ในเขตเมือง
สวนใหญมักเปนกลุมบุคคลที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ถาหากยังศึกษาอยูก็ใกลที่จะจบ
ปริญญาตรี จนกระทั่งจบปริญญาตรีไปแลวไมเกิน 10 ป ในชวงวัยดังกลาว นอกจากการสรางฐานะ
การเงินแลว การสรางความมั่นคงในหนาที่การงานก็เปนสวนหนึ่งดวย การศึกษาในระดับสูงกวา
ปริญญาตรีเปนสิ่งที่ทําใหบุคคลไดรับความเชื่อมั่นดานความรูความสามารถในสถานที่ทํางานจนเปน
โอกาสที่จะสรางความกาวหนาในหนาที่การงานไปสูการเปนหัวหนางานที่จะทําใหเกิดความมั่นคง
ใหแกตนเองไดตอไป
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐที่ใหการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพและปริมณฑลมีอยูหลายแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคระ วิทยาเขตโชติเวช เปนสถาบันการศึกษาที่จัดใหมีการเรียนการสอนระดับสูงกวาปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยเหลานี้จัดใหมีการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรที่เรียนในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการ ทําใหมีความสะดวกตอผูที่ตองการเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ แมวาจะทํางานประจําก็
สามารถเรียนพรอมกับทํางานไปดวยได สําหรับผูที่เขารับการศึกษาในหลักสูตรนอกเวลาราชการจะ
เปนกลุมบุคคลที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งดานความรู, ความชํานาญเฉพาะดาน, ลักษณะการ
ประกอบอาชีพ, ลักษณะพื้นฐานของครอบครัว ฯลฯ นอกจากนี้ สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยแตละ
แหงก็มีการกระจายตัวในทิศทางตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งผูวิจัยคาดหวังวา จะทําใหไดรับ
ขอมูลที่มีความหลากหลายครอบคลุมกลุมบุคคลที่อยูในชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในพื้นที่
ตาง ๆ ของกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลไดดีพอควร ผูวิจัยจึงเห็นวา การศึกษาปจจัยควบคุม
พฤติกรรมการออมของนิสิตระดับปริญญาโทที่ศึกษาอยูในหลักสูตรตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเหลานี้
ที่เปนหลักสูตรนอกเวลาราชการ เพื่อเปนตัวแทนของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนใน
เขตเมืองหลวงที่มีอายุอยูระหวาง 20 – 35 ป ที่มีรายไดจากการทํางานเปนของตนเองและมีการ
กระจายของถิ่นพํานักนั้นมีความเหมาะสม และผูวิจัยคาดหวังวา การเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิต
กลุมนี้ นาจะใหขอมูลที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับการนําไปใชเพื่อการวิเคราะหทางการวิจัยเกี่ยวกับ
การควบคุมพฤติกรรมการออมตอไป
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4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากผลการศึกษาในอดีต (ปยดา สมบัติวัฒนา. 2550; Shefrin; & Thaler. 1992; Benhabib;
& Bisin. 2002; Starr. 2007) ที่พบวา การรับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived
Behavioral Control) หรือการควบคุมตน (Self-control) เปนปจจัยสําคัญในการทําพฤติกรรมการ
ออม ผูวิจัยจึงประยุกตทฤษฎีควบคุมตามแบบจําลองระบบควบคุมการกระทําของกีน (Geen. 1995:
55-57) รวมกับการคิดเชิงบัญชี ซึ่งเปนตัวแปรตามสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมของเชฟริน
และทาเลอร (Shefrin; & Thaler. 1988) มาใชในการอธิบายกลไกควบคุมพฤติกรรมการออมของ
บุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตน ผูวิจัยกําหนดให ปจจัยทางจิต ประกอบดวย ความพึง
พอใจตอผลของการออมและการรับรูความสามารถของตนในการออม ปจจัยทางเศรษฐกิจระดับ
บุคคล ประกอบดวย จํานวนผูพึ่งพิงและรายได ปจจัยทางสังคม ประกอบดวย การไดรับรูขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการออมและการไดรับการถายทอดทางสังคม เปนตัวแปรภายนอกที่สงผลทางตรง
ตอการตั้งเปาหมายการออม ทั้งนี้ การรับรูความสามารถของตน (วิลาสลักษณ ชัววัลลี. 2543: 29)
สงผลทางออมตอการตั้งเปาหมายการออมผานการคิดเชิงบัญชีดวย รายไดสงผลทางตรงตอการคิด
เชิงบัญชี (Thaler. 1999) จากผลการศึกษาของเวลส (Wells. 2000) การคิดเชิงบัญชียังสงผล
ทางตรงตอความตั้งใจที่จะออม สวนการตั้งเปาหมายการออมสงผลทางออมตอพฤติกรรมการออม
ผานความตั้งใจที่จะออมและความผูกพันกับเปาหมาย ซึ่งความตั้งใจที่จะออมสงผลทางตรงต อ
พฤติกรรมการออม และพฤติกรรมการออมสงผลทางตรงตอผลลัพธของการทําพฤติกรรมการออม
วัดจากสัดสวนเงินออมตอรายได นอกจากนี้ ตามทฤษฎีควบคุม ความขัดแยงระหวางผลลัพธที่เกิด
ขึ้นกับเปาหมายจะเปนสาเหตุใหบุคคลปรับเปลี่ยนยุทธวิธี ความตั้งใจหรือการกระทํา ดังนั้น ความ
ขัดแยงระหวางการออมที่เกิดขึ้นจริงกับเปาหมายการออมจะสงผลตอการตั้งเปาหมายการออมและ
ความตั้งใจที่จะออม
แมวา บุคคลจะมีการตั้งเปาหมายการออมแตอาจไมบรรลุเปาหมายตามที่ตั้งใจไว ดังนั้น
แบบจําลองเชิงสาเหตุของบุคคลที่รับรูวาตนเองมีเงินออมและบุคคลที่รับรูวาตนเองไมมีเงินออม
ในชวงป พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2552 นาจะแตกตางกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงกําหนดใหการมีเงินออมเปนตัว
แปรแบงกลุมแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวง
วางรากฐานการทํางานตอนตน เพื่ออธิบายสาเหตุความแตกตางของพฤติกรรมการออมทั้งสองกลุม
โดยเฉพาะอยางยิ่งตัวแปรการคิดเชิงบัญชี ซึ่งฟาน เดอ วอเตอร ที่ 4 (Van De Water, IV. 2004)
และราบิโนวิชและเวบลี (Rabinovich; & Webley. 2007) พบวาเปนปจจัยสําคัญสงผลถึงการบรรลุ
การวางแผนการออม
นอกจากนี้ จากทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวร การคาดการณรายไดในอนาคตเปนตัว
แปรที่สําคัญตอการทําพฤติกรรมการบริโภคซึ่งสงผลตอการออม โดยกลาววา ครัวเรือนที่คาดการณ
วา รายไดใ นปจจุบันสูงกวารายไดเฉลี่ ยในระยะยาว มีแนวโนมที่จะทํ าการออมสว นตางรายได
ดังกลาว ในขณะที่ครั วเรื อนที่คาดการณวา รายไดในปจจุบันต่ํากว ารายได เฉลี่ ยในระยะยาว มี
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แนวโนมที่จะทําการออมนอยกวาหรือไมทําการออมเลย ดังนั้น แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลที่มีการคาดการณรายไดในอนาคตแตกตางกันนาจะมี
ความแตกต างกั นด ว ย ผู วิ จัย จึงกําหนดใหการคาดการณรายไดในอนาคตเป นตั วแปรแบ งกลุ ม
แบบจําลองปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตน เพื่อ
อธิ บ ายความเป น สาเหตุ ข องการคาดการณ ร ายได ใ นอนาคตที่ ก อ ให เ กิ ด ความแตกต า งของ
แบบจําลองปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่อธิบายไปขางตน เปนดังนี้
ปจจัยทางจิต
• ความพึงพอใจตอ
ผลของการออม
• การรับรูความสามารถ
ของตน

การคิดเชิงบัญชี

ปจจัยทางเศรษฐกิจ

การตั้ง
เปาหมาย

• รายได
• จํานวนผูพ ึ่งพิง

ความผูกพัน
กับเปาหมาย

ความตั้งใจ
ที่จะออม

พฤติกรรม
การออม

สัดสวน
เงินออม
ตอรายได

ปจจัยทางสังคม
• การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การออม
• การถายทอดทางสังคม

ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได

ตัวแปรแบงกลุม: การมีเงินออม, การคาดการณรายไดในอนาคต

ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย

5. สมมติฐานการวิจัย
จากกรอบแนวคิดการวิจัยที่ประยุกตแบบจําลองระบบควบคุมการกระทําของกีน (Geen.
1995: 55-57) รวมกับการคิดเชิงบัญชี (Mental Accounting) ตามทฤษฎีวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม
ของเชฟรินและทาเลอร (Shefrin; & Thaler. 1988) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคคลชวง
วางรากฐานการทํางานตอนตนที่มีการตั้งเปาหมายการออม โดยกําหนดใหนิสิตระดับปริญญาโท
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หลักสูตรนอกเวลาราชการ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะ
วิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และคณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช เปนตัวแทนของบุคคลกลุมดังกลาว กรอบแนวคิด
ในการวิจัยอธิบายไดดังนี้
1. สัดสวนเงินออมตอรายไดไดรับอิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมการออม
2. พฤติกรรมการออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความตั้งใจที่จะออม
3. ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันกับเปาหมาย การคิดเชิง
บัญชี และความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
4. ความผูกพันกับเปาหมายไดรับอิทธิพลทางตรงจากการตั้งเปาหมายการออม
5. การตั้งเปาหมายการออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากรายได การรับรูความสามารถ
ของตนในการออม ความพึงพอใจตอผลของการออม การคิดเชิงบัญชี การไดรับขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการออม การไดรับการถายทอดทางสังคม จํานวนผูพึ่งพิง ความขัดแยงระหวางเปาหมาย
การออมกับการออมที่ทําได
6. การคิดเชิงบัญชีไดรับอิทธิพลทางตรงจากรายไดและการรับรูความสามารถของตน
ในการออม
จากความคิดรวบยอดของทฤษฎีวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมและผลการวิจัยของราบิโนวิช
และเวบลี (Rabinovich; & Webley. 2007) และฟาน เดอ วอเตอรที่ 4 (Van de Water, IV. 2004)
เกี่ยวกับการคิดเชิงบัญชีวา เปนตัวแปรที่จําแนกผูที่ทําการออมไดสําเร็จตามเปาหมายและผูที่ทําการ
ออมไมสําเร็จตามเปาหมาย ทําใหผูวิจัยกําหนดสมมติฐานขอ 7 ดังนี้
7. แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลที่มี
เงินออมและไมมีเงินออมแตกตางกัน โดยการคิดเชิงบัญชีเปนตัวแปรที่มีความสําคัญสงผลตอความ
แตกตางของแบบจําลองของบุคคลสองกลุม
จากความคิ ด รวบยอดของการบริ โ ภคแบบรายได ถ าวรเกี่ ย วกั บ ผลกระทบของการ
คาดการณรายไดในอนาคตที่มีตอพฤติกรรมการออม ที่กลาววา ครัวเรือนที่คาดการณวา รายไดใน
ปจจุบันสูงกวารายไดเฉลี่ยในระยะยาว มีแนวโนมที่จะทําการออมสวนตางรายไดดังกลาว ในขณะที่
ครัวเรือนที่คาดการณวา รายไดในปจจุบันต่ํากวารายไดเฉลี่ยในระยะยาว มีแนวโนมที่จะทําการออม
นอยกวาหรือไมทําการออมเลย ทําใหผูวิจัยกําหนดสมมติฐานการวิจัยขอ 8 ดังนี้
8. แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลทีม่ ี
การคาดการณรายไดเฉลีย่ ในอนาคตเพิ่มขึ้น บุคคลที่มีการคาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียง
กับรายไดเฉลีย่ 2 ปที่ผานมา และบุคคลที่มีการคาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตลดลง มีความ
แตกตางกัน
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ตัวแปรกํากับ: การมีเงินออม, การคาดการณรายไดในอนาคต

ภาพประกอบ 3 โมเดลสมมติฐานการวิจยั
สัญลักษณและคํายอที่ใชในโมเดลสมมติฐานการวิจัย
แทน ตัวแปรแฝง
ข

ก

ก

RATIO

ข

แทน ตัวแปรสังเกต

แทน ตัวแปร ข เปนตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝง ก

แทน ตัวแปรแฝง ก เปนสาเหตุของตัวแปรแฝง ข

ratio
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ตัวแปรสังเกต
rev
care
ratio
satsav
satpay
effiamt
effiact
infoben
infotec
infovip
socact
socpas
maexp
marev
gospec
godiff
comeff
comfee
inten
endea
disc
beh

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

รายได
จํานวนผูพึ่งพิง
สัดสวนเงินออมตอรายได
ความพึงพอใจตอผลของการออมที่มีวัตถุประสงคจําเพาะ
ความพึงพอใจตอผลของการออมที่ไมมีวัตถุประสงคจาํ เพาะ
การรับรูความสามารถของตนในการเก็บออมเงิน
การรับรูความสามารถของตนในการทํากิจกรรมเพื่อเก็บออมเงิน
การไดรับขอมูลขาวสารการออมเกี่ยวกับผลประโยชนของการออม
การไดรับขอมูลขาวสารการออมเกี่ยวกับวิธีการออม
การไดรับขอมูลขาวสารการออมเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของบุคคลสําคัญ
การไดรับการถายทอดทางสังคมอยางเปนทางการ
การไดรับการถายทอดทางสังคมอยางไมเปนทางการ
การคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูคาใชจาย
การคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูรายได
ความจําเพาะเจาะจงของเปาหมาย
ความยากของเปาหมาย
ความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย
ความรูสึกตองการที่จะบรรลุเปาหมาย
การมีเจตนาทีจ่ ะออม
ความพยายามที่จะออม
ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
พฤติกรรมการออม
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ตัวแปรแฝง
REV
CARE
RATIO
SAT
EFFI
INFO
SOCI
MA
GOAL
COM
INTENT
DISC
BEH

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

รายได
จํานวนผูพึ่งพิง
สัดสวนเงินออมตอรายได
ความพึงพอใจตอผลของการออม
การรับรูความสามารถของตนในการออม
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม
การไดรับการถายทอดทางสังคม
การคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
การตั้งเปาหมายการออม
ความผูกพันกับเปาหมาย
ความตั้งใจที่จะทําการออม
ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
พฤติกรรมการออม

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. การกําหนดประชากร
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจยั
2.1 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1.1 การสรางเครื่องมือวัด
2.1.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ
3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
4.1 การจัดกระทําขอมูล
4.2 การวิเคราะหขอมูล

1. การกําหนดประชากรและขนาดของกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนอกเวลาราชการของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ที่มีอายุไม
เกิน 35 ป เริ่มตนทํางานกอนหรือตั้งแตปพ.ศ. 2551 มีการตั้งเปาหมายเก็บออมเงินในชวงปพ.ศ.
2551 และ/หรื อ พ.ศ. 2552 และสถานที่ ทํ า งานตั้ ง อยู ใ นเขตจั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร นนทบุ รี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
1.2 กลุมตัวอยาง
ขนาดของกลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ
แบบมีตัวแปรแฝง (Causal structural model with latent variable) คอมเรยและลี (Tabachnick; &
Fidell. 2007: 613. citing Comrey; & Lee. 1992. A First Course in Factor Analysis.) แนะนําวา
ควรมีกลุมตัวอยางไมนอยกวา 300 คน ในขณะที่แฮรและคณะ (Hair; et al. 1998: 164–166) กลาว
วา ขนาดของกลุมตัวอยางตองเปนสัดสวนกับจํานวนตัวแปร ในอัตราอยางนอย 15 – 20 ตอหนึ่งตัว
แปรอิสระ สําหรับการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนตัวแปรสังเกตทั้งสิ้น 22 ตัว ขนาดของกลุมตัวอยางจึงควร
มีไมนอยกวา 330 ถึง 440 คน
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การเลือกกลุม ตัวอยาง
เนื่องจากการวิจัยกําหนดคุณลักษณะของประชากรเปนไปอยางจําเพาะเจาะจง ผูวิจัยจึง
ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียน
ภาคฤดู ร อ น ป ก ารศึ ก ษา 2552 ของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ และนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาโท
หลักสูตรนอกเวลาราชการที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ทุกสาขาวิชาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 1
หองเรียน, คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 2 สาขาวิชา, คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 2 หองเรียน, คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
จํานวน 1 หองเรียนและคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตโชติเวช จํานวน 1 หองเรียน
จากแบบสอบถามที่แจกแกนิสิตจํานวนทั้งสิ้น 1,398 ชุด ไดรับกลับคืน 864 ชุด โดยเปน
ผูตอบที่มีคุณลักษณะตรงตามที่กําหนดไว ประกอบดวย 1) อายุไมเกิน 35 ป 2) ทํางานอยูในเขต
กรุงเทพและ 3 จังหวัดปริมณฑล และ 3) มีการวางแผนเก็บออมเงินระหวางปพ.ศ. 2551 ถึง พ.ศ.
2552 จํานวน 406 คน ประกอบดวยแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ จํานวน 366 ชุด แบบสอบถาม
ที่ขาดการตอบ 1 ตัวแปรสังเกต จํานวน 40 ชุด ซึ่งผูวิจัยไดทําการประมาณคาตัวแปรสังเกตที่ขาด
การตอบวิธีการประมาณคาแบบถดถอย (regression) รวมเปนจํานวนแบบสอบถามที่ใชในการ
วิเคราะหจริง 406 ชุด จึงเปนจํานวนที่ไมต่ํากวาที่กําหนด
รายละเอียดของขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
ตาราง 1 จํานวนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จําแนกตามสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครวิทยาเขตโชติเวช
รวม

กลุมตัวอยาง
จํานวน
รอยละของ
(คน)
กลุมตัวอยาง
258
63.55
102
25.12

878
406

ไดรับ
กลับคืน
(คน)
530
241

60

49

81.66

37

9.11

30

20

66.66

2

0.49

24

24

100.00

7

1.73

1,398

864

61.80

406

100.00

จํานวนที่แจก
(คน)

รอยละที่
ไดรับกลับคืน
60.36
59.35
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ยแบบสอบถามและแบบวั ด รวม 11 ชุ ด
ประกอบดวย ชุดที่ 1 เปนแบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร ชุดที่ 2 –
ชุดที่ 11 เปนแบบวัดเกี่ยวกับตัวแปรที่ศึกษา คือ ความพึงพอใจตอผลของการออม การรับรู
ความสามารถของตนในการออม การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการถายทอด
ทางสังคม การคิดเชิงบัญชี การตั้งเปาหมายการออม ความผูกพันกับเปาหมาย ความตั้งใจที่จะออม
พฤติกรรมการออม และความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
2.1 การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1.1 การสรางเครื่องมือวัด
การสรางเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้ มีแบบสอบถาม 1 ชุด แบบวัด 10 ชุด ดังนี้
1. แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร ถามเกี่ยวกับ
เพศ อายุ ชั้นปที่กําลังศึกษา สาขาวิชาเอก คณะ จํานวนผูที่อยูในอุปการะ ปที่เริ่มทํางานมีรายได
เปนของตนเอง รายไดจากการทํางานและจากทรัพยสินที่ไดรับโดยประมาณในป พ.ศ. 2551 - 2552
การคาดการณรายไดเฉลี่ยตอปในชวงป พ.ศ. 2553 ถึงป พ.ศ. 2555 ประเภทและมูลคาที่ไดลงไวใน
ทรัพยสินที่เก็บออมไดจากเงินรายไดในปพ.ศ. 2551 - 2552 โดยมีเจตนาเพื่อนําไปใชจายทั้งที่มี
วัตถุประสงคจําเพาะและไมมีวัตถุประสงคจําเพาะ
ตัวอยางคําถาม
เพศ  ชาย  หญิง
อายุ ........................................ ป
ปการศึกษาที่เขาเรียน  2553  2552
 2551 หรือกอนหนานั้น
คณะ.............................................................................................................
จํานวนผูที่ทานสงเสียเลี้ยงดูหรือรับผิดชอบดานการเงิน (ทั้งหมดหรือบางสวน)
 ไมมี  มี จํานวน............................. คน
6. ทานเริ่มทํางานมีรายไดประจํา ตั้งแตป พ.ศ. ....................................
7. รายไดที่ทานไดรับจากการทํางาน รวมทั้งสิ้นของพ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 (รวม 2 ป) เปนเงิน
.............................................. บาท
1.
2.
3.
4.
5.

2. แบบวัดความพึงพอใจตอผลของการออม เปนแบบวัดที่ผูวิจัยสรางขึ้น แบบวัด
ความพึงพอใจตอผลของการออมใชมาตรวัดแบบมาตรประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7
ระดับ ตั้งแต “พึงพอใจมากที่สุด” มีคาคะแนนเทากับ 6 จนถึง “ไมพอใจเลย” มีคาคะแนนเทากับ 0
คาคะแนนจะถูกแบงออกเปน 2 ดาน คือ
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ดานที่ 1 ความพึงพอใจตอผลของการออมที่มีกําหนดวัตถุประสงคจําเพาะ แบบวัด
มีจํานวน 8 ขอ คาคะแนนถูกนํามาจัดกระทําโดยการหาคาเฉลี่ยของคาคะแนนความพึงพอใจรวม
พิสัยของคะแนนแบบวัดทั้งดานอยูระหวาง 0 ถึง 6 ผูตอบที่มีคาคะแนนสูงกวา แสดงวา เปนผูที่มี
ความพึงพอใจตอผลของการออมที่กําหนดวัตถุประสงคจําเพาะสูงกวาผูตอบที่มีคาคะแนนนอยกวา
ตัวอยางคําถาม
(0) กอนปพ.ศ. 2551 ทานเคยตั้งใจเก็บสะสมเงินไวเพื่อซื้อหรือจายสิ่งใดตอไปนี้หรือไม และถามี ทาน
รูสึกพึงพอใจตอผลการเก็บสะสมนั้นเพียงใด
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
ไมพอใจเลย
 บาน / ที่พักอาศัย / รถยนต
h g f e d c b
 คาใชจายรายป เชน คาเบี้ยประกันชีวิต
h g f e d c b

ดานที่ 2 ความพึงพอใจตอผลของการออมที่ไมกําหนดวัตถุประสงคจําเพาะ แบบวัด
มีจํานวน 8 ขอ คาคะแนนถูกนํามาจัดกระทําโดยการหาคาเฉลี่ยของคาคะแนนความพึงพอใจรวม
พิสัยของคะแนนแบบวัดทั้งดานอยูระหวาง 0 ถึง 6 ผูตอบที่มีคาคะแนนสูงกวา แสดงวา เปนผูที่มี
ความพึงพอใจตอผลของการออมที่ไมกําหนดวัตถุประสงคจําเพาะสูงกวาผูตอบที่มีคาคะแนนนอย
กวา
ตัวอยางคําถาม
(00) กอนปพ.ศ. 2551 ทานเคยนําเงินที่เก็บสะสมไวโดยไมกําหนดวัตถุประสงคไปใชจายเพื่อสิ่งใด
ตอไปนี้หรือไม และถามี ทานรูสึกพึงพอใจตอการนําเงินที่ไปจายเพื่อสิ่งนั้นเพียงใด
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
ไมพอใจเลย
 บาน / ที่พักอาศัย / รถยนต
h g f e d c b
h g f e d c b
 คาใชจายรายป เชน คาเบี้ยประกันชีวิต

3. แบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการออม เปนแบบวัดตามแนวทางที่
แบนดูราไดเสนอไว (Bandura. 2000: 42–46) การวัดการรับรูความสามารถของตนทําการวัดความ
มั่นใจตอความสามารถของตนเองในการเก็บออมเงินและการทํากิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับการ
ออม โดยใชรูปแบบการวัดแบบคําถามเดี่ยว (single-judgment format)
การสรางแบบวัดดวยการนําขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เปนอุปสรรคหรือทาทายในการทํา
พฤติกรรมการออมและกิจกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับการออมที่ไดมาจากงานวิจัย 1 เรื่อง ปจจัยทาง
จิตสังคมที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการออมของนิสิตปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจภาคสมทบ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปยดา สมบัติวัฒนา. 2550) และงานวิจัย 2 เรื่อง การคิดเชิงบัญชี
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เพื่อการจั ดการการเงินสว นบุคคลของนิสิตปริญญาโทสาขาสั งคมศาสตรแ ละพฤติกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปยดา สมบัติวัฒนา. 2554) ที่ผูวิจัยไดศึกษาไว โดยมุงเนนขอมูลที่
มีแหลงที่มาของการรับรูความสามารถของตนจากการประสบความสําเร็จ (หรือความลมเหลว) จาก
การกระทํา (Enactive mastery experience) มาสรางเปนแบบวัด มาตรวัดเปนการวัดระดับความ
มั่นใจที่จะทํากิจกรรมหรือการกระทําดังกลาวไดอยางสม่ําเสมอ และมาตรวัดมีคาระหวาง 10 ถึง 0
คาคะแนนเทากับ 10 หมายถึง “มั่นใจมาก” คาคะแนนเทากับ 0 หมายถึง “ไมมั่นใจเลย”
การประเมินการรับรูความสามารถของตน ทําโดยนําคาคะแนนรายขอมารวมกัน แบบวัด
การรับรูความสามารถของตนในการเก็บออมเงิน มีจํานวน 5 ขอ พิสัยของคะแนนแบบวัดการรับรู
ความสามารถของตนในการเก็บออมเงิน อยูระหวาง 0 ถึง 50 แบบวัดการรับรูความสามารถของตน
ในการทํากิจกรรมเพื่อเก็บออมเงิน มีจํานวน 3 ขอ พิสัยของคะแนนแบบวัดการรับรูความสามารถ
ของตนในการทํากิจกรรมเพื่อเก็บออมเงิน อยูระหวาง 0 ถึง 30 ผูตอบที่ไดคะแนนมากกวา แสดงวา
มีการรับรูความสามารถของตนในการออมสูงกวาผูที่ตอบไดคะแนนนอยกวา
ตัวอยางขอคําถาม
ระดับความมั่นใจ
มั่นใจมาก

ไมมั่นใจเลย

(0) ทานสามารถจัดสรรเงินเดือนและเงินรายไดอื่น
ใหเพียงพอตอการใชจายของทาน
l k j i h g f e d c b
(00) ทานสามารถแบงเงินรายไดสวนหนึ่งไปเก็บออม
ไดอยางสม่ําเสมอ
l k j i h g f e d c b

4. แบบวัดการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม ประยุกตใชแบบวัดการรับรู
ขาวสารในงานวิจัยตาง ๆ (พัชรี รัตนพันธ. 2551; วรรณะ บรรจง. 2546; วิวัฒน โชตนะพันธ. 2547)
เปนแนวทางการสรางแบบวัดตามนิยามเชิงปฏิบัติการที่ผูวิจัยกําหนดไว แบบวัดเปนแบบมาตร
ประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” มีคาคะแนนเทากับ 6 จนถึง “ไมเคยเลย” มีคาคะแนน
เทากับ 0 แบบวัดการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลประโยชนของการออมมีจํานวน 7 ขอ พิสัยของ
คะแนนแบบวัดดานผลประโยชนอยูระหวาง 0 ถึง 42 แบบวัดการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธีการ
ออมมีจํานวน 7 ขอ พิสัยของคะแนนแบบวัดดานวิธีการออมอยูระหวาง 0 ถึง 42 แบบวัดการไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของบุคคลสําคัญมีจํานวน 7 ขอ พิสัยของคะแนนแบบวัด
ดานพฤติกรรมการออมของบุคคลสําคัญอยูระหวาง 0 ถึง 42 ผูตอบที่มีคะแนนมากกวา แสดงวา
เปนผูที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออมมากกวาผูตอบที่มีคะแนนนอยกวา
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ตัวอยางคําถาม
(0) ทานรับทราบ ผลประโยชนจากการออมเงิน จากแหลงขอมูลตอไปนี้ในระดับใด
มากที่สุด
ไมเคยเลย
1. หนังสือพิมพ
h g f e d c b
2. วิทยุ
h g f e d c b
(00) ทานรับทราบ คําแนะนําวิธีการ/เทคนิคการออม จากแหลงขอมูลตอไปนี้ในระดับใด
มากที่สุด
ไมเคยเลย
1. หนังสือพิมพ
h g f e d c b
2. วิทยุ
h g f e d c b
(000) ทานรับทราบ พฤติกรรมการออมของบุคคลสําคัญระดับประเทศ เชน ผูนําทางสังคม ผูนําหรือ
ผูบริหารประเทศ (อดีต - ปจจุบัน) จากแหลงขอมูลตอไปนี้ ในระดับใด
มากที่สุด
ไมเคยเลย
1. หนังสือพิมพ
h g f e d c b
2. วิทยุ
h g f e d c b

5. แบบวัดการไดรับการถายทอดทางสังคม การวัดการไดรับการถายทอดทาง
สังคมในครั้งนี้ ผูวิจัยปรับปรุงขึ้นจากแบบวัดการถายทอดทางสังคมที่สรางขึ้นโดยวิรัติ ปานศิลา
(2542) และกรรณิกา ศิลปะพรหมมาศ (2547) การวัดการไดรับการถายทอดทางสังคมวัดจากสอง
ทาง คือ การวัดปริมาณการไดรับการถายทอดทางสังคมอยางเปนทางการโดยการฝกอบรม การ
เรียน การจัดประชุม การอบรมสัมมนา การจัดนิทรรศการของหนวยงานตาง ๆ แบบวัดเปนแบบ
มาตรประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต “บอยครั้ง” มีคาคะแนนเทากับ 6 จนถึง “ไมเคยเลย” มีคา
คะแนนเทากับ 0 แบบวัดมีจํานวน 5 ขอ พิสัยของคะแนนแบบวัดการไดรับการถายทอดทางสังคม
อยางเปนทางการอยูระหวาง 0 ถึง 30 และการวัดปริมาณการไดรับการถายทอดทางสังคมอยางไม
เปนทางการจากการปฏิสังสรรคกับบุคคลตาง ๆ ไดแก บิดามารดา พี่นอง คนรัก/สามีหรือภรรยา
เพื่อนสนิท และเพื่อนรวมงาน แบบวัดเปนแบบมาตรประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” มีคา
คะแนนเทากับ 6 จนถึง “ไมเคยเลย” มีคาคะแนนเทากับ 0 แบบวัดมีจํานวน 5 ขอ พิสัยของคะแนน
แบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง 0 ถึง 30 ผูตอบที่มีคะแนนมากกวา แสดงวา เปนผูที่ไดรับการ
ถายทอดทางสังคมมากกวาผูตอบที่มีคะแนนนอยกวา
ตัวอยางคําถาม
(0) ทานเขารวมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการออม หรือการวางแผนการออมที่หนวยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนจัดขึ้น
บอยครั้ง h-------g-------f-------e-------d-------c-------b ไมเคยเลย
(00) ทานไดเห็น ไดฟง ไดรับทราบเกี่ยวกับการออม / วิธีการออมของบิดา / มารดา
มากที่สุด h-------g-------f-------e-------d-------c-------b ไมเคยเลย
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6. แบบวัดการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ เปนแบบวัดที่ผูวิจัย
สรางขึ้นจากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยสอบถามถึง ความคิดเห็นของผูตอบตอการกระทํา
ที่สะทอนถึงการคิดเชิงบัญชี มาตรวัดเปนมาตรวัดประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7
ระดับ ตั้งแต “เห็นดวยอยางยิ่ง” มีคาคะแนนเทากับ 6 จนถึง “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง” มีคาคะแนน 0
แบบวัดวัดการคิดเชิงบัญชีจาก 2 ดานคือ ดานการคิดเชิงบัญชีดานการจัดหมวดหมูคาใชจาย มี
จํานวน 6 ขอ พิสัยของคะแนนแบบวัดอยูระหวาง 0 ถึง 36 และดานการคิดเชิงบัญชีดานการจัด
หมวดหมูรายได มีจํานวน 7 ขอ พิสัยของคะแนนแบบวัดอยูระหวาง 0 ถึง 42 ผูตอบที่มีคาคะแนน
มากกวา แสดงวา เปนผูที่มีการคิดเชิงบัญชีมากกวาผูตอบที่มีคาคะแนนนอยกวา
ตัวอยางคําถาม
(0) ทานคิดวา การแบงแยกทรัพยสินการเงิน เชน บัญชีเงินฝากออกเปนหลายบัญชีโดยกําหนด
วัตถุประสงคการนําเงินในแตละบัญชีไปใชจายทําใหควบคุมการใชจายไดดีขึ้น
เห็นดวยอยางยิ่ง h------g------f------e------d------c------b ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
(00) ทานเลือกนําเงินไปลงทุนในทรัพยสินประเภทตาง ๆ ที่แตกตางกัน โดยคํานึงถึงระยะเวลาที่
ตองการใชประโยชนจากการลงทุนดังกลาว
เห็นดวยอยางยิ่ง h------g------f------e------d------c------b ไมเห็นดวยอยางยิ่ง

7. แบบวัดการตั้งเปาหมายการออม แบบวัดที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
ตามแนวทางการวัดสาระของเปาหมายดานความจําเพาะเจาะจงของเปาหมายและดานความยาก
ของเปาหมาย (Locke; & Latham. 1990: 25–26) และ หลักการกําหนดเปาหมายทางการเงินของ
อารมณ ริ้วอินทร (2548)
สําหรับการวัดสาระของเปาหมายดานความจําเพาะเจาะจง (Goal
specificity) แบบวัดใชมาตรประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต “จริงที่สุด” มีคาคะแนนเทากับ 6 จนถึง
“ไมจริงเลย” มีคาคะแนนเทากับ 0 มีจํานวน 4 ขอ พิสัยของคะแนนแบบวัดอยูระหวาง 0 ถึง 24
สําหรับการวัดสาระของเปาหมายดานความยาก (Goal difficulty) แบบวัดใชมาตรประเมินรวมคา 7
ระดับ ตั้งแต “เปนไปไดอยางแนนอน” มีคาคะแนนเทากับ 6 จนถึง “เปนไปไมไดเลย” มีคาคะแนน
เทากับ 0 มีจํานวน 4 ขอ พิสัยของคะแนนแบบวัดอยูระหวาง 0 ถึง 24 ผูตอบที่มีคาคะแนนมากกวา
แสดงวา เปนผูที่มีการตั้งเปาหมายในการออมอยางจําเพาะเจาะจงมากและมีความยากกวาผูตอบที่มี
คาคะแนนนอยกวา
ตัวอยางขอคําถามดานความจําเพาะเจาะจง
(0) ทานกําหนดวัตถุประสงคที่จะนําเงินที่เก็บสะสมไปใชอยางชัดเจน
จริงที่สุด h-------g-------f-------e-------d------c-------b ไมจริงเลย
(00) ทานกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองการเก็บสะสม
จริงที่สุด h-------g-------f-------e-------d------c-------b ไมจริงเลย
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ตัวอยางขอคําถามดานความยาก
(0) ทานไมนําเงินที่เก็บสะสมไวไปใชตามวัตถุประสงคที่กําหนด
เปนไปไดอยางแนนอน h-------g-------f-------e-------d------c-------b เปนไปไมไดเลย
(00) ทานบรรลุเปาหมายจํานวนเงินออมขั้นต่ํา
เปนไปไดอยางแนนอน h-------g-------f-------e-------d------c-------b เปนไปไมไดเลย

8. แบบวัดความผูกพันกับเปาหมาย แบบวัดที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบวัดที่ผูวิจัย
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของเรนนและคณะ (Renn; et al. 1999) ประกอบดวย 2 ดาน คือ แบบ
วั ด ความพยายามที่ จ ะบรรลุ เ ป า หมาย มี จํ า นวน 4 ข อ ใช ม าตรวั ด แบบมาตรประเมิ น รวมค า
(Summated rating scale) 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” มีคาคะแนนเทากับ 7 จนถึง “นอยที่สุด” มีคา
คะแนนเทากับ 1 พิสัยของคะแนนแบบวัดอยูระหวาง 4 ถึง 28 และแบบวัดความรูสึกที่ตองการจะ
บรรลุเปาหมาย มีจํานวน 3 ขอ ใชมาตรวัดแบบมาตรประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” มี
คาคะแนนเทากับ 7 จนถึง “นอยที่สุด” มีคาคะแนนเทากับ 1 พิสัยของคะแนนแบบวัดอยูระหวาง 3
ถึง 21 ผูตอบที่มีคาคะแนนสูงกวา แสดงวา เปนผูที่มีความผูกพันกับเปาหมายในการออมมากกวา
ผูตอบที่มีคาคะแนนนอยกวา
ตัวอยางขอคําถาม
จากการที่ทานตั้งเปาหมายในการออมในชวง 2 ปที่ผานมา
(0) ทานใชความพยายามเพื่อใหบรรลุเปาหมายการออมมากแคไหน
มากที่สุด i------h------g------f------e------d------c นอยที่สุด
(00) ทานทําพฤติกรรมที่เอื้อตอการบรรลุเปาหมายการออมมากนอยเพียงใด
มากที่สุด i------h------g------f------e------d------c นอยที่สุด

9. แบบวัดความตั้งใจที่จะออม แบบวัดที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตาม
แนวทางของ ไอเซน (Ajzen. 2009b) โดยวัดแตละกิจกรรมใน 2 มิติ คือ มิติการมีเจตนาที่จะออม
จํานวน 12 ขอ มาตรวัดประเมินรวมคา (Summated rating scale) 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” มีคา
คะแนนเทากับ 6 ถึง “ไมมีเจตนาเลย” มีคาคะแนนเทากับ 0 พิสัยของแบบวัดอยูระหวาง 0 ถึง 72
และมิติความพยายามที่จะออม จํานวน 12 ขอ มาตรวัดประเมินรวมคา 7 ระดับ ตั้งแต “มากที่สุด” มี
คาคะแนนเทากับ 6 ถึง “ไมพยายามเลย” มีคาคะแนนเทากับ 0 พิสัยของแบบวัดอยูระหวาง 0 ถึง
72 ผูตอบที่มีคาคะแนนสูงกวา แสดงวา เปนผูที่มีความตั้งใจที่จะออมสูงกวาผูตอบที่มีคาคะแนน
นอยกวา
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ตัวอยางขอคําถาม
ตอนที่ทานเริ่มตั้งเปาหมายการออมเมื่อ 2 ปที่แลว ทานวางแผนที่จะ
(0) กันเงินรายไดเพื่อเก็บสะสมไวใชจายในอนาคตกอนที่จะนําเงินไปใชจายเพื่อการดําเนินชีวิต
ระดับการมีเจตนา
มากที่สุด h-------g-------f-------e-------d-------c-------b ไมมีเจตนาเลย
ระดับความพยายาม
มากที่สุด h-------g-------f-------e-------d-------c-------b ไมพยายามเลย

(00) วางแผนการใชจายเงินเดือน / เงินพิเศษกอนนําไปใชจายจริง
ระดับการมีเจตนา
มากที่สุด h-------g-------f-------e-------d-------c-------b ไมมีเจตนาเลย
ระดับความพยายาม
มากที่สุด h-------g-------f-------e-------d-------c-------b ไมพยายามเลย

10. แบบวัดความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได แบบวัดที่
ใชเปนแบบวัดที่ผูวิจัยปรับปรุง จากแบบวัดความขัดแยงระหวางเปาหมายและผลิตภาพการวิจัยของ
วินัย ดําสุวรรณ (2542: 95) มีจํานวน 5 ขอ ใชมาตรวัดแบบมาตรประเมินรวมคา 7 ระดับ แบบ
ขั้วบวกขั้วลบของออสกูด (Osgood) โดยใชคําคูที่มีความหมายตรงขาม เชน “ต่ํากวาที่ตั้งใจไว” มีคา
คะแนนเทากับ -3 กับ “สูงกวาที่ตั้งใจไว” มีคาคะแนนเทากับ +3 คาคะแนนถูกนํามาจัดกระทําโดย
การหาคาเฉลี่ยของคะแนนความขัดแยงรวม ผูที่มีคาความขัดแยงรวมเปนบวก เปนผูที่มีความ
ขัดแยงแบบการออมที่เกิดขึ้นจริงสูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว ยิ่งคาความขัดแยงมีคาเปนบวกมาก ผูนั้น
ยิ่งรับรูวาตนเองเปนผูที่ทําการออมไดสูงกวาเปาหมายมาก สําหรับผูที่มีคาความขัดแยงรวมเปนลบ
เปนผูที่มีความขัดแยงแบบการออมที่เกิดขึ้นจริงต่ํากวาเปาหมายที่ตั้งไว ยิ่งคาความขัดแยงเปนลบ
มาก ผูนั้นยิ่งรับรูวาตนเองเปนผูที่ทําการออมไดต่ํากวาเปาหมายมาก พิสัยของคะแนนแบบสอบ
ถามทั้งฉบับอยูระหวาง -3 ถึง +3 ผูตอบที่มีคาคะแนนสูงกวา แสดงวา เปนผูที่มีผลของการออม
สอดคลองกับเปาหมายมากกวาผูตอบที่มีคาคะแนนต่ํากวา
ตัวอยางขอคําถาม
จากการตั้งเปาหมายเงินออมชวง 2 ปที่ผานมา ทานพบวา ผลการเก็บออมเงินของทานเปนอยางไร
(0) จํานวนเงินที่ทานเก็บออมได เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเงินที่ทานตั้งใจไว
ต่ํากวาที่ตั้งใจไว ______:______:______:_________:______:______:_______ สูงกวาที่ตั้งใจไว
มากที่สุด มาก

นอย

สอดคลองกัน นอย

มาก

มากที่สุด

(00) ระยะเวลาที่ทานใชในการเก็บออมเงิน เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่ทานวางแผนไว
เร็วกวาที่วางแผนไว ______:______:______:_________:______:______:_______ นานกวาที่วางแผนไว
มากที่สุด มาก

นอย

สอดคลองกัน นอย

มาก

มากที่สุด
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11. แบบวั ด พฤติ ก รรมการออม วั ด โดยการใช แ บบสอบถามที่ ผู วิ จั ย สร า งขึ้ น มี
จํานวน 13 ขอ เปนมาตรวัดประเมินคา 7 ระดับ ตั้งแต “ทําเปนประจํา” มีคาคะแนนเทากับ 6 จนถึง
“ไมเคยทําเลย” มีคะแนนเทากับ 0 พิสัยของคะแนนแบบสอบถามทั้งฉบับอยูระหวาง 0 ถึง 78
ผูตอบที่มีคะแนนสูงกวา แสดงวา เปนผูที่มีพฤติกรรมการออมมากกวาผูที่มีคะแนนนอยกวา
ตัวอยางคําถาม
ตลอด 2 ปที่ผานมา (พ.ศ. 2551 และ 2552) ทานทําพฤติกรรมตอไปนี้บอยแคไหน
(0) กันเงินรายไดเพื่อเก็บสะสมไวใชจายในอนาคตกอนที่จะนําเงินไปใชจายเพื่อการดําเนินชีวิต
ทําเปนประจํา h-------g-------f-------e-------d-------c-------b ไมไดทําเลย
(00) เก็บเงินที่เหลือจากการใชจายประจําวันไวเปนเงินออม
ทําเปนประจํา h-------g-------f-------e-------d-------c-------b ไมไดทําเลย

2.1.2 การหาคุณภาพเครื่องมือ
1. ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามและ
แบบวัดที่ไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา ไปใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 4 ทาน
(ภาคผนวก ก) เป น ผู ต รวจสอบความถู กต อ งและครอบคลุมของเนื้ อ หา จากนั้ นปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
แบบสอบถามและแบบวัดตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
2. ตรวจสอบความตรงตามโครงสราง (Construct Validity) ดวยการวิเคราะห
แบบจําลองโครงสรางการวัด (Measurement Model) ของตัวแปรแฝงที่มีตัวแปรสังเกตมากกวา 1
ตัวแปร และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครื่องมือวัด โดยนําเครื่องมือที่ไดผานการตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหาและไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับนิสิตระดับปริญญาโทที่
เรียนหลักสูตรนอกเวลาราชการ 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตและหลักสูตร
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ตั้งเปาหมายในการออมในปพ.ศ. 2551
และพ.ศ. 2552 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 100 คน
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ตาราง 2 จํานวนและรอยละของกลุมทีใ่ ชในการทดลองเครื่องมือ จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
ปจจัย
1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
20 – 25 ป
26 – 30 ป
31 – 35 ป
มากกวา 35 ป
3. สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
เศรษฐศาสตร
ไมตอบ
4. ประเภทของสถานที่ทํางาน
หนวยงานรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ
กิจการเอกชน
องคการมหาชน
สมาคม/มูลนิธิ
อื่นๆ
ไมตอบ
รวม

จํานวน

รอยละ

30
70

30
70

8
61
24
7

8
61
24
7

67
29
4

67
29
4

13
7
61
16
1
1
1
100

13
7
61
16
1
1
1
100

นําขอมูลที่ไดไปวิเคราะหหาความสอดคลองภายในดวยวิธีการสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha coefficient) ไดผลดังตาราง 3
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ตาราง 3 จํานวนขอ การใหคะแนน และคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของเครื่องมือวัดที่ใชในการตรวจสอบ
ความตรงตามโครงสราง
ตัวแปร
การตั้งเปาหมายการออม
ความตั้งใจที่จะออม (วัดจากการมีเจตนา)
ความตั้งใจที่จะออม (วัดจากความพยายาม)
การรับรูความสามารถของตนในการออม
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม
การไดรับถายทอดทางสังคมดานการออม
การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
ความผูกพันกับเปาหมาย
พฤติกรรมการออม
ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่
ทําได

จํานวนขอ
5
14
14
8
21
10
10
7
13

การใหคะแนน
6 ถึง 0
6 ถึง 0
6 ถึง 0
10 ถึง 0
6 ถึง 0
6 ถึง 0
6 ถึง 0
7 ถึง 1
6 ถึง 0

คาสัมประสิทธิ์แอลฟา
.6771
.7085
.6862
.7233
.9277
.7972
.6230
.9201
.6584

5

-3 ถึง +3

.3760

3. หาอํานาจจําแนกรายขอของเครื่องมือวัด โดยใชคาความสั มพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมของทุกขอ เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของแตละขอกับขออื่น ๆ ใน
เครื่องมือวัดแตละชุด ซึ่งคา r ที่มีคาตั้งแต .30 ขึ้นไปถือวาขอคําถามนั้นมีอํานาจจําแนกเหมาะสม
เครื่ อ งมื อ วั ด ตอนที่ 1 การตั้ ง เปา หมายการออม แต ล ะข อ มี ค า ความสั ม พั น ธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .1216 ถึง .5962 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
เทากับ .6771
จากคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของขอคําถามที่ 5 ซึ่ง
มี ค า ต่ํ า กว า .30 จึ ง มีก ารปรั บ ข อ คํ า ถามดั ง กล า วออกจากแบบสอบถามและเพิ่ ม ข อ คํ า ถามการ
ตั้งเปาหมายการออมดานความยากของเปาหมาย (goal difficulty) ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของ
เปาหมาย (Locke; & Latham. 1990: 25–26) จํานวน 4 ขอ
เครื่องมือวัดตอนที่ 2 ความตั้งใจที่จะออม วัดจากความตั้งใจ แตละขอมีคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง -.1827 ถึง .6160 และมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .7085
ความตั้งใจที่จะออมวัดจากความพยายาม แตละขอมีคาความสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง -.1802 ถึง .5770 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ
.6862
จากคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมของขอคําถามที่ 7, 9
และ 14 ซึ่งมีคาต่ํากวา .30 จึงมีการปรับขอคําถามดังกลาวออกจากแบบสอบถาม
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เครื่องมือวัดตอนที่ 3 การรับรูความสามารถของตนในการออม แตละขอมีคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .3016 ถึง .5492 และมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ .7233 ขอคําถามทุกขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมมีคา
สูงกวา .30 ดังนั้น เครื่องมือวัดตอนที่ 3 จึงไมมีการปรับเปลี่ยน
เครื่องมือวัดตอนที่ 4 การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม แตละขอมีคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .2214 ถึง .7181 และมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ .9277 มีเพียงขอคําถามขอที่ 7 เพียงขอเดียวที่มีคาความสัมพันธระหวางคะแนนราย
ขอกับคะแนนรวมต่ํากวา .30 แตเนื่องจากขอคําถามดังกลาววัดการรับรูเกี่ยวกับการออมผานสื่อ
อิเล็ก ทรอนิกส ซึ่งยังมีขอคําถามที่ 14 และ 21 ที่วัดการรับรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสเชนเดียวกัน แตมี
คาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมสูงกวา .30 (.3632 และ .5326 ตามลําดับ) จึง
ยังคงขอคําถามนี้ไวตอไป
เครื่องมือวัดตอนที่ 5 การไดรับการถายทอดทางสังคมดานการออม แตละขอมี
ค า ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งคะแนนรายข อ กั บ คะแนนรวมอยู ร ะหว า ง -.1517 ถึ ง .6646 และมี ค า
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .7972 มีเพียงขอคําถามขอที่ 4 ขอเดียวที่มีคาความสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมต่ํากวา .30 จึงทําการปรับปรุงคําที่ใชในแบบสอบถาม
เครื่องมือวัดตอนที่ 6 การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ แตละ
ขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .0818 ถึง .4844 และมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .6230 ผูวิจัยทําการปรับปรุงภาษาที่ใชในขอคําถามที่มีคาคะแนนต่ํากวา
.30 และเพิ่มขอคําถามการคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับบัตรเครดิตจํานวน 3 ขอเพื่อใหเกิดความชัดเจนใน
ประเด็นดังกลาว
เครื่ อ งมื อ วัด ตอนที่ 7 ความผู ก พั น กับ เป า หมาย แต ล ะข อมี คา ความสั มพั น ธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .6555 ถึง .8214 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
เทากับ .9201 ขอคําถามทุกขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมมีคาสูงกวา
.30 ดังนั้น เครื่องมือวัดตอนที่ 7 จึงไมมีการปรับเปลี่ยน
เครื่องมือวัดตอนที่ 8 พฤติกรรมการออม แตละขอมีคาความสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .0026 ถึง .6398 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .6584
ผูวิจัยทําการปรับปรุงภาษาที่ใชในขอคําถามที่ 6 และ 8 และขีดเสนใตคําที่ตองการเนนในขอคําถาม
ที่ 13
เครื่องมือวัดตอนที่ 9 ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง -.4313 ถึง .4309 และมี
ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า เท า กั บ .3760 ผู วิ จั ย ปรั บ เปลี่ ย นภาษาที่ ใ ช ใ นตั ว เลื อ กเพื่ อ ให ผู ต อบ
แบบสอบถามไมสับสนตอขอคําถาม

75
4. เมื่อนําแบบสอบถามไปใชในเก็บขอมูลจริง ผลการวิเคราะหขอคําถามรายขอ
และการหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามแตละชุด มีคาอํานาจจําแนกรายขอและคาความเชื่อมั่น
ดังนี้ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ข)
เครื่องมือวัดตอนที่ 1 การตั้งเปาหมายการออม ดานความจําเพาะเจาะจงของ
เปาหมาย จํานวน 4 ขอ แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง
.574 ถึง .718 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .816 ดานความยากของเปาหมาย จํานวน 4 ขอ
แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .131 ถึง .472 และมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา เทากับ .577
เครื่องมือวัดตอนที่ 2 ความตั้งใจที่จะออม วัดจากการมีเจตนา แตละขอมีคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .013 ถึง .622 และมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ .792
ความตั้งใจที่จะออม วัดจากความพยายาม แตละขอมีคาความสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง -.046 ถึง .633 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .776
เครื่องมือวัดตอนที่ 3 การรับรูความสามารถของตนในการออม ดานการรับรู
ความสามารถของตนเองตอการเก็บออมเงิน แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมอยู ร ะหว า ง .394 ถึ ง .597 และมี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟ า เท า กั บ .720 ด า นการรั บ รู
ความสามารถของตนตอการทํากิจกรรมที่เกี่ยวพันกับการเก็บออมเงิน แตละขอมีคาความสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .192 ถึง .543 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ
.583
เครื่ อ งมื อ วั ด ตอนที่ 4 การได รั บ ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ การออมผ า น
สื่ อ สารมวลชน ด า นการได รั บ ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ ผลประโยชน ข องการออมแต ล ะข อ มี ค า
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .359 ถึง .625 และมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ .743 ดานการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธีการออม แตละขอมีคาความสัมพันธ
ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม อยูระหวาง .392 ถึง .623 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ
.774 ดานการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของบุคคลสําคัญ แตละขอมีคา
ความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .604 ถึง .736 และมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา เทากับ .871
เครื่องมือวัดตอนที่ 5 การไดรับการถายทอดทางสังคมดานการออม ดานการ
ไดรับการถายทอดทางสังคมอยางเปนทางการ แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับ
คะแนนรวมอยูระหวาง .177 ถึง .610 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .689 ดานการไดรับการ
ถายทอดทางสังคมอยางไมเปนทางการ แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมอยูระหวาง .422 ถึง .576 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .722
เครื่องมือวัดตอนที่ 6 การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ดาน
คาใชจาย แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .111 ถึง .270
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และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .399 ดานรายได แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนราย
ขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .025 ถึง .306 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .413
เครื่องมือวัดตอนที่ 7 ความผูกพันกับเปาหมาย ดานความพยายาม แตละขอมี
คาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .644 ถึง .765 และมีคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาเทากับ .849 ดานความรูสึก แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนน
รวมอยูระหวาง .742 ถึง .786 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .882
เครื่องมือวัดตอนที่ 8 พฤติกรรมการออม แตละขอมีคาความสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .124 ถึง .547 และมีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .760
เครื่องมือวัดตอนที่ 9 ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
แตละขอมีคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมอยูระหวาง .055 ถึง .634 และมีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ .634

3. วิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัยไปยังประธานคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่จัดใหมีการเรียนการ
สอนภาคนอกเวลาราชการ ทั้งสิ้น 8 หลักสูตร 41 สาขาวิชา
2. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยที่ผูวิจัยไดทําการฝกอบรมการเก็บแบบสอบถามจะทําการเก็บ
รวบรวมข อมู ลจากนิสิต ปริ ญญาโท หลั กสูต รนอกเวลาราชการ มหาวิ ทยาลัย ศรีนครินทรวิโ รฒ
จํานวนทั้งสิ้น 878 คน ซึ่งผูวิจัยจะทําการติดตอขอเขาเก็บขอมูลโดยการนัดหมายวันเวลาและ
สถานที่เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง
3. เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืน จํานวน 530 คน จึงทําการคัดเลือกแบบสอบถาม
เฉพาะผูตอบที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวเปนประชากร ไดแก อายุไมเกิน 35 ป มีรายไดจากการ
ทํางานกอนหรือตั้งแตป พ.ศ. 2551 มีการตั้งเปาหมายเงินออมในปพ.ศ. 2551 - 2552 และสถานที่
ทํางานตั้ งอยู ในเขตจังหวัดกรุ งเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการมาใชใ นการ
วิเคราะหเพื่อประมวลผลการวิจัย พบวา มีผูตอบแบบสอบถามเพียง 258 คน ที่มีคุณสมบัติครบ
ตามที่กําหนดไวและตอบแบบสอบถามไดอยางครบถวนสมบูรณ (จํานวน 231 คน) หรือขาดตัวแปร
สังเกต 1 ตัวแปร (จํานวน 27 คน)
4. ผูวิจัยจึงไดทําการติดตอขอความอนุเคราะหไปยังคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิต
พัฒน บริหารศาสตร คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะ
วิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และคณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช ซึ่งผูวิจัยไดรับอนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูลจาก
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักศึกษา 60 คน
คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวนนักศึกษา 406 คน
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักศึกษา 30 คน และคณะ
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักศึกษา 24 คน
5. จากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน 4 สถาบัน จํานวน 334 ชุด พบวา มีนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติสอดคลองกับประชากรที่กําหนดไวทั้งสิ้น จํานวน 148 คน โดยเปนผูที่ตอบแบบสอบถาม
อยางครบถวนสมบูรณ จํานวน 135 คน และเปนผูที่ตอบแบบสอบถามที่ขาดการตอบตัวแปรสังเกต
1 ตัวแปร จํานวน 13 คน (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จํานวน 9 ชุด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร จํานวน 4 ชุด)

4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล
4.1 การจัดกระทําขอมูล
1. ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในเครื่องมือวัดแตละชุด และใชขอมูลของ
กลุมตัวอยางที่มีความสมบูรณ จํานวน 366 ชุด และขอมูลของกลุมตัวอยางที่ขาดความสมบูรณ 1
ตัวแปรสังเกต จํานวน 40 ชุด
2. ใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนสําหรับเครื่องมือวัดแตละชุด สําหรับขอมูลของ
กลุมตัวอยางที่ขาดความสมบูรณ 1 ตัวแปรสังเกตใชวิธีการแทนคาตัวแปรที่ขาดไปดวยวิธีการ
ประมาณคา แบบ regression โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหสถิติทางสังคมศาสตร
3. นําคะแนนที่ไดไปวิเคราะหทางสถิติ
4.2 การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน คือ การ
วิ เ คราะหข อ มู ล เบื้ อ งต น และการวิ เ คราะห ขอ มู ล เพื่ อ ตอบคํา ถามการวิ จั ย ซึ่ ง มีแ นวทางในการ
วิเคราะหขอมูลและวิธีการทางสถิติ ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การวิเคราะหขอมูลสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมผูใหขอมูลและลักษณะตัวแปรที่ใชในการวิจัย โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะหสถิติทางสังคมศาสตร
1.1 การวิเคราะหขอมูลคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางดวยสถิติพรรณนา ไดแก
คาความถี่ รอยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมผูใหขอมูล
1.2 การวิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คามัชฉิมเลขคณิตหรือคาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง ของตัวแปรสังเกตที่ใชในการพัฒนาโมเดลเพื่อทราบ
ลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงค ในการตอบปญหาวิจัยแต
ละขอ ผูวิจัยใชสถิติและวิธีการดังนี้
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2.1 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product-moment correlation coefficient) เพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐานการวิเคราะหโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการออม
2.2 การวิเคราะหตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ออมโดยภาพรวมที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงประจักษ
และคํานวณขนาดอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมดวย
โปรแกรม LISREL 8.72 ในการวิเคราะหและตรวจสอบมีขั้นตอนดังนี้ (นงลักษณ วิรัชชัย. 2542:
23-60)
2.2.1 การกําหนดขอมูลจําเพาะของโมเดล (Specification of the model) ผูวิจัย
สนใจศึกษาวา ตัวแปรสาเหตุตัวใดบางที่สงผลโดยตรงและโดยออมตอพฤติกรรมการออม โดยผูวิจัย
ไดใชรูปแบบการวิเคราะหโมเดลความสัมพันธโครงสรางเชิงเสน โดยมีขอตกลงเบื้องตนของโมเดล
วา ความสัมพันธเปนความสัมพันธทางเดียว (Recursive
model) ระหวางตัวแปรภายนอก
(Exogenous variable) และตัวแปรภายใน (Endogenous variable)
2.2.2 การระบุความเปนไปไดคาเดียวของโมเดล (Identification of the model)
ผูวิจัยใชเงื่อนไขกฎ t (t-rule) นั่นคือ จํานวนพารามิเตอรที่ไมทราบคาจะตองนอยกวาหรือเทากับ
จํานวนสมาชิกในเมทริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวมของกลุมตัวอยาง โดยกฎ t กลาววา
โมเดลจะระบุคาไดพอดีเมื่อ t ≤ (1/2) (p + q (p+q+1)) และกฎความสัมพันธทางเดียว (Recursive
model)
2.2.3 การประมาณคาพารามิเตอรของโมเดล (Parameter estimation from the
model) ผูวิจัยใชการประเมินคา โดยวิธี ML (Maximum Likelihood) ซึ่งเปนวิธีที่แพรหลายที่สุด
เนื่องจากมีความคงเสนคงวา มีประสิทธิภาพและเปนอิสระจากมาตรวัด
2.3 การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล (Goodness–of–fit measure) เพื่อ
ศึกษาภาพรวมของโมเดลวา สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษเพียงใด คาสถิติที่ใชในการตรวจสอบมี
ดังนี้
2.3.1 คาสถิติไค-สแควร (Chi-square
statistics) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติวา ฟงกชั่นความสอดคลองมีคาเปนศูนย ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาต่ํามากหรือยิ่ง
เข า ใกล ศู น ย ม ากเท า ใดแสดงว า ข อ มู ล โมเดลลิ ส เรลมี ค วามสอดคล อ งกั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ
(Jöreskog & Sörbom. 1993: 122; Hair; et al. 2010: 666, Diamantopoulos & Siguaw. 2000:
83) การตรวจสอบดวยคาสถิติไค-สแควรสามารถตรวจสอบไดสองทางคือ 1) ดูจากคานัยสําคัญทาง
สถิติ (p-value) หากคา p-value มีคามากกวา 0.05 แสดงวา ขอมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ เพราะแสดงถึงการที่ขอมูลโมเดลลิสเรลแตกตางจากขอมูลเชิงประจักษอยาง
ไมมีนัย สําคัญ 2) ดูจากจํานวนเทาของคาสถิติไค-สแควรตอคาองศาอิสระ หากคาสถิติไค-สแควรมี
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คานอยกวา 3 เทาของคาองศาอิสระ (Hair; et al. 2010: 668) ถือไดวา ขอมูลโมเดลลิสเรลมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2.3.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness-of-fit Index: GFI) ซึ่งเปน
อัตราสวนของผลตางระหวางฟงกชั่นความกลมกลืนจากโมเดลกอนและหลังปรับโมเดลกับฟงกชั่น
ความกลมกลืนกอนปรับโมเดล คา GFI หากมีคามากกวา 0.9 แสดงวา โมเดลมีความกลมกลืนกับ
ขอมูลเชิงประจักษ (Hair; et al. 2010: 667, Kelloway. 1998: 27, Diamantopoulos; & Siguaw.
2000: 87)
2.3.3 คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (Root Mean
Square of Approximation: RMSEA) เปนคาที่บงบอกถึงความไมสอดคลองของแบบจําลองที่สราง
ขึ้นกับ เมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร ซึ่ง บราวนและคูเดค (Browne; & Cudeck.
1993: 144) ไดอธิบายวา คา RMSEA ที่นอยกวา .05 แสดงวา มีความกลมกลืนสนิท (close fit)
เชนเดียวกับมารุยามา (Maruyama. 1998: 247) แตอยางไรก็ตาม คา RMSEA ที่ใชไดและถือวา
แบบจําลองที่สรางขึ้นสอดคลองกับโมเดลไมควรเกิน .08 ซึ่งสอดคลองกับแฮรและคณะ (Hair et al.
2010: 667) และ เดียแมนโทเพาลอสและซิกาว (Diamantopoulos; & Siguaw. 2000: 85) ไดกลาว
ไว ในขณะที่ สไตเกอร (Kelloway. 1998: 27; citing Steiger. 1990. Structural Model Evaluation
and Modification: An Interval Estimation Approach.) ไดแนะนําวา คา RMSEA ที่ไมเกิน 0.10
แสดงวา มีความกลมกลืนดี ถาไมเกิน 0.05 แสดงวา มีความกลมกลืนดีมาก และถาไมเกิน 0.01
แสดงวา มีความกลมกลืนอยางเดนชัด (Outstanding fit)
2.3.4 คาดัชนีความสอดคลองแบบคาการกระจายปกติ (Normed Fit Index:
NFI) เปนคาอัตราสวนระหวางคาสวนตางระหวางคาไคสแควรของแบบจําลองจากขอมูลเชิงประจักษ
กับคาไคสแควรของแบบจําลองสมมติฐาน (Null model) กับ คาไคสแควรของแบบจําลองสมมติฐาน
ค า ที่ คํ า นวณได จ ะมี ค า อยู ร ะหว า ง 0 ถึ ง 1 ค า NFI ที่ เ ข า ใกล 1 แสดงว า โมเดลลิ ส เรลมี ค วาม
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมากกวาแบบจําลองสมมติฐาน (Hair et al. 2010: 668) เคลโลเวย
(Kelloway. 1998: 30) เสนอแนะวา คา NFI ที่มีคาเกิน 0.90 แสดงวา โมเดลลิสเรลมีความ
กลมกลืนดี
2.3.5 คาดัชนีความสอดคลองแบบคาการกระจายไมปกติ (Non-normed Fit
Index: NNFI) เปนดัชนีที่ปรับวิธีการคํานวณจากแนวคิดการหาคา NFI มาดวยการนําคาองศาอิสระ
มาประกอบการคํ า นวณ ค า ที่ คํ า นวณได จ ะมี ค า มากกว า 0 ค า NNFI ที่ เ ข า ใกล 1 แสดงว า
แบบจํ า ลองที่ ส ร า งขึ้ น มี ค วามกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ ม ากกว า แบบจํ า ลองสมมติ ฐ าน
(Diamantopoulos & Siguaw. 2000: 88) เชนเดียวกับคา NFI และคาที่เกินกวา 0.90 แสดงวา มี
ความกลมกลืนดี (Kelloway. 1998:31)
2.3.6 คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI)
เปนดัชนีที่ปรับปรุงมาจากคา NFI เชนเดียวกันแตเหมาะสําหรับขอมูลการกระจายของคาไคสแควร
ที่ไมมีคากลาง (Noncentral chi-square distribution) คา CFI ที่เกิน 0.90 แสดงวา แบบจําลองที่
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สรางขึ้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษมากกวาแบบจําลองสมมติฐาน (Kelloway. 1998: 31;
Hair et al. 2010: 668–669)
การรายงานดัชนีความกลมกลืน
แฮรและคณะ (Hair; et al. 2010: 672) เสนอแนะวา ควรรายงานดัชนีตาง ๆ ที่ชี้วัดความ
กลมกลืนของขอมูลที่โมเดลสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ ระหวาง 3 ถึง 4 ดัชนี ก็เปนการเพียงพอ
แลวสําหรับการพิจารณาวา ขอมูลที่โมเดลสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษมีความสอดคลองกันหรือไม
โดยตองรายงานคาไคสแควรและคาองศาอิสระ (degree of freedom) เปนหลักพรอมกับรายงาน
ดัชนีแสดงความกลมกลืนอยางสัมบูรณ (Absolute fit indices) และ ดัชนีแสดงความกลมกลืนสวน
เพิ่ม (Incremental fit indices) หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ดัชนีแสดงความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ
(Comparative fit indices) (Hair; et al. 2010: 668) อยางนอยกลุมละ 1 ดัชนี
ซึ่งดัชนีแสดงความกลมกลืนอยางสัมบูรณที่ใชกันโดยทั่วไป ประกอบดวย คาไคสแควร
คา GFI คา AGFI คา RMR คา SRMR คา RMSEA สวนดัชนีแสดงความกลมกลืนสวนเพิ่ม (ดัชนี
แสดงความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ) ที่ใชกันโดยทั่วไป ประกอบดวย คา NFI คา NNFI คา CFI
สําหรับงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะแสดงดัชนีชี้วัดความกลมกลืน 5 ดัชนี ประกอบดวย คาไคสแควร พรอมคาองศาอิสระ คา GFI คา RMSEA คา NNFI คา CFI
การปรับแบบจําลอง
หากผูวิจัยจําเปนตองปรับแบบจําลอง การปรับแบบจําลองทําบนพื้นฐานของทฤษฎีและ
งานวิจัยเปนหลัก โดยมีการดําเนินการคือ พิจารณาจากรายงานดัชนีปรับแก (Modification Index)
ซึ่งรายงานใหผูวิจัยทราบวา ควรเพิ่มการประมาณคาพารามิเตอรตัวใดหรือควรตัดพารามิเตอรบาง
ตัวออกไป เพื่อใหโมเดลมีความกลมกลืนมากขึ้น พรอมกับพิจารณาความสมเหตุสมผลทางทฤษฎีที่
ใชเปนพื้นฐานของงานวิจัยนี้ประกอบกัน
หลังจากนั้นผูวิจัยนําแบบจําลองไปแปลความหมายและวิเคราะหขอ มูลตอไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมบุคคลชวง
วางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวง มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อพัฒนาแบบจําลอง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับอธิบายปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม 2) เพื่อศึกษาความแตกตาง
ของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม โดยใชการมีเงินออมเปน
ตัวแปรแบงกลุม 3) เพื่อศึกษาความแตกตางของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุม
พฤติกรรมการออม โดยใชการคาดการณรายไดในอนาคตเปนตัวแปรแบงกลุม
สัญลักษณทใี่ ชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหและนําเสนอขอมูลในการวิจัย
ครั้งนี้ดังนี้
ตาราง 4 สัญลักษณแทนคาสถิติ
สัญลักษณ
M
SD
skewness
kurtosis
R
R

2

χ2
Df
GFI
RMSEA
NNFI
CFI

คาสถิติ
คาเฉลี่ย (Mean)
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
คาความเบ
คาความโดง
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
(Pearson product moment correlation coefficient)
คาสหสัมพันธพหุคูณยกกําลังสอง (Squared multiple correlation)
คาสถิติไค-สแควร (Chi – square Statistic)
คาองศาอิสระ
คาดัชนีวัดระดับความสอดคลอง (Goodness-of-fit index)
คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย
(Root mean square error of approximation)
คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองแบบคาการกระจายไมปกติ (Non-normed fit index)
คาดัชนีวัดระดับความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (Comparative fit index)
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ตาราง 5 อักษรยอแทนตัวแปร
อักษรยอ
rev; REV
care; CARE
ratio; RATIO
SAT
satsav
satpay
EFFI
effiamt
effiact
INFO
infoben
infotec
infovip
SOCI
socact
socpas
MA
marev
maexp
GOAL
gospec
godiff
COM
comeff
comfee
INTENT
inten
endea
disc; DISC
beh; BEH

ตัวแปร
รายได
จํานวนผูพึ่งพิง
สัดสวนเงินออมตอรายได
ความพึงพอใจตอผลของการออม
ความพึงพอใจตอผลของการออมที่มีวัตถุประสงคจําเพาะ
ความพึงพอใจตอผลของการออมที่ไมมีวัตถุประสงคจําเพาะ
การรับรูความสามารถของตนในการออม
การรับรูความสามารถของตนในการเก็บออมเงิน
การรับรูความสามารถของตนในการทํากิจกรรมเพื่อเก็บออมเงิน
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลประโยชนของการออม
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับวิธีการออม
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของบุคคลสําคัญ
การไดรับการถายทอดทางสังคม
การไดรับการถายทอดทางสังคมอยางเปนทางการ
การไดรับการถายทอดทางสังคมอยางไมเปนทางการ
การคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
การคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูรายได
การคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูคาใชจา ย
การตั้งเปาหมายการออม
ความจําเพาะเจาะจงของเปาหมาย
ความยากของเปาหมาย
ความผูกพันกับเปาหมาย
ความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย
ความรูสึกตองการที่จะบรรลุเปาหมาย
ความตั้งใจที่จะทําการออม
การมีเจตนาที่จะออม
ความพยายามที่จะออม
ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
พฤติกรรมการออม
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การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลการวิจัยครั้งนี้ ผูวจิ ัยดําเนินการตามลําดับดังนี้
1. ขอมูลคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
2. ผลการวิเคราะหขอมูลเบือ้ งตนของตัวแปร
2.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
2.2 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
3. ผลการวิเคราะหโมเดลการวัด
4. ผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัย

1. ขอมูลคุณลักษณะของผูตอบแบบสอบถาม
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนอกเวลา
ราชการจํานวนทั้งหมด 406 คน มีคุณลักษณะดังตาราง 6
ตาราง 6 จํานวนและรอยละของบุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะทางชีวสังคมและ
ภูมิหลัง

1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. อายุ
3. ชั้นปที่กําลังศึกษา
ป 1
ป 2
ป 3
รวม
4. สถาบันที่กําลังศึกษา
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ม.เกษตรศาสตร
ม.ศิลปากร
ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตโชติเวช
รวม

จํานวน

รอยละ

112
294
406
406

27.60
72.40
100.0

134
243
29
406

33.00
59.90
7.10
100.0

258
37
102
2
7

63.55
9.11
25.12
0.49
1.73

406

100.0

คาเฉลี่ย

คาสูงสุด

คาต่ําสุด

28.88

35

21

84
ตาราง 6 (ตอ)

5. ประเภทสถานที่ทํางาน
สวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ
กิจการเอกชน
องคการมหาชน
อื่น
ปจจุบันไมไดทํางาน
ไมตอบ
รวม
6. จังหวัดที่ตั้งสถานที่ทํางาน
กรุงเทพมหานคร
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
ปจจุบันไมไดทํางาน
ไมตอบ
รวม
7. อายุการทํางาน
8. การคาดการณรายไดเฉลี่ย ปพ.ศ.
2553 – 2555 เมื่อเทียบกับรายได
เฉลี่ย ปพ.ศ. 2551 - 2552
เพิ่มขึ้น
ใกลเคียงกัน
ลดลง
รวม
9. การมีเงินออม
มีเงินออม
ไมมีเงินออม
รวม

จํานวน

รอยละ

76
27
278
4
19
1
1
406

18.70
6.70
68.50
1.00
4.60
0.25
0.25
100.0

350
14
20
19
1
2
406

86.20
3.40
4.90
4.80
0.20
0.50
100.0

406

278
96
32
406

68.50
23.60
7.90
100.0

272
134
406

67.00
33.00
100.0

คาเฉลี่ย

คาสูงสุด

คาต่ําสุด

6.44

18

2

จากตาราง 6 พบวา บุคคลที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน 406 คน สวนใหญเปนเพศหญิง
มากกวาเพศชาย (รอยละ 72.4) มีอายุอยูระหวาง 21 ถึง 35 ป อายุเฉลี่ย 28.88 ป เปนผูที่กําลัง
ศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมากที่สุด (รอยละ 63.55) สวนใหญกําลัง
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ศึกษาชั้นปที่ 2 (รอยละ 59.90) เปนผูที่ทํางานอยูในกิจการเอกชนมากที่สุด (รอยละ 68.50)
สถานที่ทํางานตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด (รอยละ 86.20) ทํางานประจํามานานระหวาง
2 ถึง 18 ป โดยเฉลี่ย 6.44 ป บุคคลที่คาดวาตนเองจะมีรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในอีก 3 ปขางหนาเมื่อ
เทียบกับ 2 ปที่ผานมามากที่สุด (รอยละ 68.50) และเปนผูที่มีเงินออมในชวง 2 ปที่ผานมามาก
ที่สุด (รอยละ 67.00)

2. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปร
ผูวิจัยตรวจสอบขอตกลงเบื้องตนสําหรับการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางความสัมพันธ
เชิงสาเหตุ 2 ประเด็น ดังนี้
2.1 การตรวจสอบลักษณะการแจกแจงของตัวแปร
การตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรที่ศึกษา เปนการตรวจสอบวามีการแจกแจงแบบ
ปกติหรือไม โดยพิจารณาจากความเบ ความโดง ซึ่งการแจกแจงของตัวแปรที่เปนแบบปกติควรมีคา
ความเบอยูระหวาง + 1.0 และมีคาความโดงอยูระหวาง + 1.0 (George; & Mallery. 2006: 98–99)
แตอยางไรก็ตาม คาดังกลาวทั้งสองคาสามารถขยายขอบเขตไดเปนคาที่อยูระหวาง + 2.0 คาการ
แจกแจงของตัวแปรที่ศึกษาทุกตัวแสดงในตาราง 7
จากตาราง 7 พบวา ตัวแปรที่เก็บรวบรวมขอมูลจากการสอบถามระดับความคิดเห็น
หรือความรูสึกทุกตัวมีคาความเบและคาความโดงที่แสดงวา ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ โดย
ความพึงพอใจตอผลของการออมดานเงินออมที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการออม (satsav)
และความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมและการออมที่ทําได (disc) มีคาความเบต่ําที่สุด เทากับ
-.655 และมีคาความโดงสูงที่สุดเทากับ .850 การคิดเชิงบัญชีดานการจัดหมวดหมูรายได (marev) มี
คาความเบสูงที่สุด เทากับ .285 และมีคาความโดงเทากับ .519 และการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การออมดานการกระทําการออมของบุคคลสําคัญ (infovip) มีคาความโดงต่ําที่สุดเทากับ -.632 และ
มีคาความเบเทากับ -.333 จากคาความเบและความโดงของตัวแปรสังเกตที่วัดจากระดับความ
คิดเห็นหรือความรูสึกทุกตัว พบวา ขอมูลมีการแจกแจงแบบปกติ
สวนตัวแปรที่เก็บรวบรวมขอมูลจากสอบถามขอเท็จจริงมีคาความเบและคาความโดงที่
แสดงวา ขอมูลมีการแจกแจงแบบไมปกติ ดังนี้ รายได (rev) มีคาความเบเทากับ 1.753 และมีคา
ความโดงเทากับ 4.088 สัดสวนเงินออมตอรายได (ratio) มีคาความเบเทากับ 1.293 และคาความ
โดงเทากับ .917 และจํานวนผูพึ่งพิง (care) มีคาความเบเทากับ 1.322 และคาความโดงเทากับ
.654
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ตาราง 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ คาความโดง ของขอมูลที่ไดจากการวัดตัว
แปรสังเกตในการวิจัย ในกลุมรวม
ตัวแปร
satsav
satpay
effiamt
effiact
infoben
infotec
infovip
socact
socpas
maexp
marev
gospec
godiff
comeff
comfee
inten
endea
disc
beh
rev
care
ratio

M

SD

Min

Max

Skewness

Kurtosis

4.13
3.89
31.87
18.08
20.80
19.93
19.09
11.04
16.71
20.46
24.40
15.53
12.81
20.18
15.79
46.44
43.26
-.22
46.85
606,459.15
.61
.18

1.11
1.37
8.34
5.78
7.95
8.37
9.87
5.83
5.84
6.34
5.26
5.08
4.12
4.07
3.17
10.77
10.35
.86
9.99
390,851.91
.94
.22

0
0
7
0
0
0
0
0
0
4
7
0
0
5
6
5
4
-3
18
50,000
0
0

6
6
50
30
42
42
42
26
30
36
42
24
24
28
21
69
72
2
76
2,600,000
4
.94

-.655
-.538
.051
-.068
-.445
-.308
-.333
.074
-.319
-.047
.285
-.648
-.098
-.350
-.362
-.414
-.371
-.655
.010
1.753
1.322
1.293

.850
.132
-.468
-.321
.058
-.243
-.632
-.448
.095
-.548
.519
.361
.186
.222
-.181
-.140
.374
.850
-.205
4.088
.654
.917

อนึ่ง เนื่องจากพิสัยขอมูลของตัวแปรรายไดมีความแตกตางจากตัวแปรสังเกตอื่นมาก
ดังนั้น ผูวิจัยจึงแปลงขอมูลของตัวแปรรายไดเปนคะแนนมาตรฐาน (standard score) กอน จากนั้น
จึงใชขอมูลตัวแปรทุกตัวที่แปลงเปน Normal score ในการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสน
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากงานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ข อ ที่ 2 และข อ ที่ 3 เพื่ อ วิ เ คราะห
เปรียบเทียบแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวง
วางรากฐานการทํ า งานตอนต น ในเขตเมื อ งหลวงที่ ก ารมี เ งิ น ออมแตกต า งกั น และเปรี ย บเที ย บ
แบบจําลองของบุคคลที่มีการคาดการณรายไดในอนาคตแตกตางกันดวย ดังนั้น ผูวิจัยจึงนําเสนอ
การแจกแจงของตัว แปรที่จ ะใชใ นการวิ เ คราะห เ ปรีย บเทีย บแบบจํ า ลองดว ย แต อย า งไรก็ ต าม
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เนื่องจากจํานวนกลุมตัวอยางเมื่อทําการแบงกลุมออกเปนกลุมยอยที่จะใชในการเปรียบเทียบ พบวา
กลุมบุคคลมีเงินออมมีจํานวนทั้งสิ้น 272 คน ในขณะที่กลุมบุคคลที่ไมมีเงินออมมีจํานวนทั้งสิ้น 134
คน สวนบุคคลที่คาดวารายไดเฉลี่ย 3 ปขางหนาจะเพิ่มขึ้นมีจํานวนทั้งสิ้น 278 คน บุคคลที่คาดวา
รายไดเฉลี่ย 3 ปขางหนาจะใกลเคียงกับ 2 ปที่ผานมามีจํานวนทั้งสิ้น 96 คน และบุคคลที่คาดวา
รายไดเฉลี่ย 3 ปขางหนาจะลดลงมีจํานวนทั้งสิ้น 32 คน ซึ่งเห็นไดวา จํานวนกลุมตัวอยางกลุมยอย
ที่ใชในการเปรียบเทียบแบบจําลองที่นอยที่สุดคือ 32 คนไดแก กลุมบุคคลที่คาดวารายไดเฉลี่ยจะ
ลดลง ซึ่งเปนจํานวนกลุมตัวอยางที่นอยเกินไป ผูวิจัยจึงไมทําการเปรียบเทียบแบบจําลองของกลุม
ตัวอยางกลุมนี้ ทําใหกลุมตัวอยางกลุมที่มีจํานวนนอยที่สุดคือ 96 คน ไดแกกลุมตัวอยางที่คาดวา
รายไดเฉลี่ยจะใกลเคียงกับ 2 ปที่ผานมา ดังนั้น เพื่อใหสามารถวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองได
ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองเฉพาะตัวแปรที่เปนสวนประกอบหลักของระบบ
ควบคุมการกระทําของกีน อันประกอบดวย ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทํา
ได การตั้งเปาหมายการออม ความผูกพันกับเปาหมาย ความตั้งใจที่จะออม และพฤติกรรมการออม
และตัวแปรตามสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม ไดแก การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและ
การสรางกฎเทานั้น และทําการวิเคราะหโครงสรางเชิงเสนจากคะแนนตัวแปรแฝง (Latent Scores)
ทั้ง 6 ตัวที่คํานวณโดยใชคาน้ําหนักองคประกอบและความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปรสังเกต
จึงทําใหจํานวนกลุมตัวอยางมีความเหมาะสมที่จะสามารถนํามาใชในการวิเคราะหความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสน ตามที่แฮรและคณะ (Hair; et al. 1998: 164–166) กลาวไววา ขนาดของกลุม
ตัวอยางตองเปนสัดสวนกับจํานวนตัวแปร ในอัตราอยางนอย 15 – 20 ตอหนึ่งตัวแปรอิสระได
ผูวิจัยเสนอคาสถิติแสดงการแจกแจงของขอมูลไวดังตอไปนี้
ตาราง 8 คาเฉลี่ย คาทดสอบนัยสําคัญความแตกตางของคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ
คาความโดง ของตัวแปรแฝง ในกลุมบุคคลที่มีเงินออมและบุคคลที่ไมมีเงินออม
M

SD

Skewness

Kurtosis

มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
มี
ไมมี
Sig.
เงินออม เงินออม (2-tailed) เงินออม เงินออม เงินออม เงินออม เงินออม เงินออม
MA
0.097 -0.126
.042
1.000
0.981
0.130
0.172
0.011 -0.157
DISC
-0.039 0.079
.115
0.691
0.658 -0.559 -0.073 0.302
0.290
GOAL
-0.038 0.117
.157
1.004
0.985 -0.300 -0.234 0.149
0.136
COM
0.532
0.586
.622
1.004
0.978 -0.244 0.050 -0.205 -0.032
INTENT 1.024
0.951
.504
1.014
0.976 -0.446 -0.212 0.223 -0.354
BEH
1.150
0.695
.630
8.588
8.667 -0.286 -0.025 -0.057 -0.389
ตัวแปร

จากตาราง 8 พบว า สํ าหรั บ บุค คลที่มีเ งินออม ตัว แปรทุกตั ว มี ก ารกระจายแบบปกติ
(Normal Distribution) กลาวคือ คาความเบและคาความโดงมีคาไมเกิน + 1.00 โดยตัวแปรความ
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ขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดมีคาความเบและคาความโดงมากที่สุด คือ
0.559 และ 0.302 ตามลําดับ ในขณะที่ตัวแปรการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมี
คาความเบและคาความโดงนอยที่สุด คือ 0.130 และ 0.011
สําหรับบุคคลที่ไมมีเงินออม พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการกระจายแบบปกติ โดยตัวแปรการ
ตั้งเปาหมายการออมมีคาความเบมากที่สุด คือ 0.234 ในขณะที่ตัวแปรพฤติกรรมการออมมีคาความ
เบนอยที่สุด คือ 0.025 ตัวแปรพฤติกรรมการออมมีคาความโดงมากที่สุด คือ 0.389 ในขณะที่ตัว
แปรความผูกพันกับเปาหมายมีคาความโดงนอยที่สุด คือ 0.032
นอกจากนี้เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมบุคคลที่มีเงินออมและกลุม
บุคคลที่ไมมีเงินออมพบวา เฉพาะตัวแปรการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎเทานั้น
ที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 9 คาเฉลี่ย คาทดสอบนัยสําคัญความแตกตางของคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความเบ
คาความโดง ของตัวแปรแฝง ในกลุม บุคคลที่คาดการณวารายไดเฉลี่ยปพ.ศ. 2553 – 2555
ใกลเคียงกับรายไดเฉลีย่ ปพ.ศ. 2551 – 2552 และบุคคลที่คาดการณวารายไดเฉลี่ยปพ.ศ. 2553
– 2555 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายไดเฉลี่ยปพ.ศ. 2551 – 2552
M

ตัวแปร ใกลเคียง เพิ่มขึ้น

SD

Sig.

Skewness

Kurtosis

ใกลเคียง เพิ่มขึ้น ใกลเคียง เพิ่มขึ้น ใกลเคียง เพิ่มขึ้น

(2-tailed)

MA
DISC
GOAL
COM
INTENT
BEH

0.077
0.017
0.161
0.711
1.109
2.310

0.015
0.028
0.013
0.523
1.018
1.026

.614
.896
.225
.126
.457
.224

0.940
0.751
1.024
1.012
0.962
8.458

1.010
0.655
0.979
0.986
1.003
8.588

0.411
-0.499
-0.052
0.021
-0.327
-0.183

0.053
-0.424
-0.387
-0.296
-0.449
-0.255

0.854
1.039
-0.123
-0.286
-0.286
-0.464

0.315
0.173
0.308
-0.069
0.349
0.030

จากตาราง 9 พบวา สําหรับบุคคลที่มีการคาดการณวารายไดในอนาคตอีก 3 ปขางหนา
จะใกลเคียงกับรายไดชวง 2 ปที่ผานมา ตัวแปรเกือบทุกตัวมีการกระจายแบบปกติ โดยมีเพียงความ
ขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดเทานั้นที่มีคาความโดงเกินกวา 1.0 แตอยางไร
ก็ตาม ก็ยังเปนคาที่ใกลเคียง 1.0 จึงยังจัดไดวามีการกระจายแบบปกติ ตัวแปรความขัดแยงระหวาง
เปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดยังเปนตัวแปรที่มีคาความเบมากที่สุด คือ 0.499 ในขณะที่
ความผูกพันกับเปาหมายมีคาความเบนอยที่สุด คือ 0.021 และการตั้งเปาหมายการออมมีคาความ
โดงนอยที่สุด คือ 0.123
สวนบุคคลที่มีการคาดการณวารายไดในอนาคตจะเพิ่มขึ้น พบวา ตัวแปรทุกตัวมีการ
กระจายแบบปกติ โดยความตั้งใจที่จะออมมีคาความเบและคาความโดงมากที่สุด คือ 0.449 และ
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0.349 ตามลําดับ และการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมีคาความเบนอยที่สุดคือ
0.053 ในขณะที่พฤติกรรมการออมมีคาความโดงนอยที่สุด คือ 0.030
นอกจากนี้เมื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางกลุมบุคคลที่คาดการณรายได
เฉลี่ยใกลเคียงกับ 2 ปที่ผานมาและกลุมบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยเพิ่มขึ้น พบวา ตัวแปรทุกตัว
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 การตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร
ในการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร ผูวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบความ
สั ม พั น ธ เ ชิ ง เส น ตรง โดยใช ก ารตรวจสอบความสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรสองตั ว (Bivariate
relationship) ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
จากตาราง 10 พบวา ในกลุมรวม ตัวแปรสังเกตที่ศึกษามีความสัมพันธกันทั้งเชิงบวก
และเชิงลบ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมีคาอยูระหวาง -.120 (p < .05) ถึง .859 (p < .01) โดย
พฤติกรรมการออมมีความสัมพันธทางบวกมากที่สุดกับการมีเจตนาที่จะออม (r = .656, p < .01)
รองลงมาคือ ความพยายามที่จะออม (r = .637, p < .01) แตพฤติกรรมการออมมีความสัมพันธทาง
ลบมากที่สุดกับรายไดอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ สวนสัดสวนเงินออมตอรายไดมีความสัมพันธ
ทางบวกมากที่สุดกับการรับรูความสามารถของตนในการเก็บออมเงิน (r = .231, p < .01) รองลงมา
คือ รายได (r = .208, p < .01) แตสัดสวนเงินออมตอรายไดมีความสัมพันธทางลบมากที่สุดกับจํานวน
ผูพึ่งพิงโดยไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = -.009)
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ตาราง 10 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกต ในกลุม รวม
ตัวแปร

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.gospec
2.godiff
3.comeff
4.comfee
5.inten
6.endea
7.beh
8.disc
9.maexp
10.marev
11.effiamt
12.effiact
13.satsav
14.satpay
15.socact
16.socpas
17.infoben
18.infotec
19.infovip
20.care
21.rev
22.ratio

1
.456**
.426**
.381**
.423*
.386**
.369**
.202**
.197**
.152**
.436**
.121*
.235**
.151**
.164**
.132**
.171**
.184**
.151**
.131**
.051
.149**

1
.407**
.308*
.208**
.177**
.261**
.362**
.141**
.156**
.576**
.330**
.200**
.072
.107*
-.023
-.004
.015
.006
.031
.053
.150**

1
.752**
.443*
.487**
.589**
.347**
.204**
.271**
.555**
.225**
.213**
.159**
.103*
.076
.119*
.160**
.110*
.058
.028
.139**

1
.411**
.451**
.556**
.296**
.192**
.293**
.447**
.193**
.126*
.113*
.077
.083
.130**
.146**
.107*
.063
.001
.059

1
.720**
.656**
.115*
.172**
.299**
.344**
.192**
.149**
.144**
.068
.099*
.071
.103*
.070
.093
-.065
.050

1
.637**
.217**
.191**
.263**
.388**
.238**
.190**
.171**
.044
.115*
.090
.113*
.075
.073
-.050
.024

1
.290**
.282**
.354**
.502**
.321**
.176**
.154**
.141**
.111*
.135**
.162**
.132**
.104*
-.034
.099*

1
.113*
.162**
.453**
.217**
.143**
.056
.156**
.003
.052
.083
.084
-.041
.076
.051

1
.417**
.230*
.090
.043
.045
.080
.065
.143**
.130**
.109*
.066
.241**
.168**

1
.306**
.126*
.096
.078
.065
.088
.085
.074
.103*
.037
.181**
.162**

1
.549**
.217**
.170**
.070
.008
.041
.052
.024
.060
.137**
.231**

12

1
.064
.111*
-.120*
-.104*
-.117*

-.093
-.085
-.029
.010
.074

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1
.487**
.076
.109*
.106*
.143**
.113*
.012
.088
.052

1
.061
.140**
.057
.071
-.012
.041
.038
.086

1
.244**
.361**
.346**
.330**
.003
.103*
.067

1
.337**
.332**
.313**
-.010
-.025
.005

1
.859**
.608**
.001
.095
.016

1
.639**
.015
.050
.066

1
-.024
.082
.015

1
.052
-.009

1
.208**

1

**, * มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 และ .05
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ตาราง 11 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปร ในกลุมบุคคลที่มีเงินออม
ตัวแปร
MA
DISC
GOAL
COM
INTENT
BEH

MA
1.000
0.302
0.529
0.389
0.472
0.444

DISC

GOAL

COM

INTENT

BEH

1.000
0.621
0.450
0.338
0.327

1.000
0.706
0.574
0.543

1.000
0.680
0.654

1.000
0.942

1.000

จากตาราง 11 พบวา บุคคลที่มีเงินออม ตัวแปรที่ศึกษามีความสัมพันธกันเชิงบวกทุกตัว
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรมีคาอยูระหวาง 0.302 – 0.942 โดยความตั้งใจที่จะออมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมมากที่สุดคือ 0.942 ในขณะที่ความขัดแยงระหวางเปาหมายการ
ออมกับการออมที่ทําไดมีความสัมพันธกับการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎนอยที่
สุด คือ 0.302
ตาราง 12 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปร ในกลุมบุคคลที่ไมมีเงินออม
ตัวแปร
MA
DISC
GOAL
COM
INTENT
BEH

MA
1.000
0.106
0.418
0.241
0.408
0.405

DISC

GOAL

COM

INTENT

BEH

1.000
0.405
0.317
0.328
0.290

1.000
0.721
0.509
0.466

1.000
0.658
0.603

1.000
0.945

1.000

จากตาราง 12 พบวา บุคคลที่ไมมีเงินออม ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกันเชิงบวก คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรมีคาอยูระหวาง 0.106 – 0.945 โดยพฤติกรรมการออมมี
ความสัมพันธมากที่สุดกับความตั้งใจที่จะออม คือ 0.945 ในขณะที่ความขัดแยงระหวางเปาหมาย
การออมกับการออมที่ทําไดมีความสัมพันธนอยที่สุดกับการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการ
สรางกฎ คือ 0.106
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ตาราง 13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร ในกลุมบุคคลที่คาดการณวา รายไดเฉลี่ยปพ.ศ.
2553 – 2555 ใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ยปพ.ศ. 2551 – 2552
ตัวแปร
MA
DISC
GOAL
COM
INTENT
BEH

MA
1.000
0.288
0.481
0.343
0.460
0.433

DISC

GOAL

COM

INTENT

BEH

1.000
0.555
0.464
0.338
0.346

1.000
0.722
0.499
0.495

1.000
0.687
0.658

1.000
0.945

1.000

จากตาราง 13 พบวา เมื่อตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรในกลุมบุคคลที่คาดการณ
วา รายไดเฉลี่ยปพ.ศ. 2553 – 2555 ใกลเคียงกับกับรายไดเฉลี่ยปพ.ศ. 2551 – 2552 ตัวแปรทุกตัว
มีความสัมพันธกันเชิงบวก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรมีคาอยูระหวาง 0.288 – 0.945
โดยพฤติกรรมการออมมีความสัมพันธมากที่สุดกับความตั้งใจที่จะออม คือ 0.945 ในขณะที่ความ
ขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดมีความสัมพันธนอยที่สุดกับการคิดเชิงบัญชีดาน
บัญชีคิดในใจและการสรางกฎ คือ 0.288
ตาราง 14 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางตัวแปร ในกลุมบุคคลทีค่ าดการณวา รายไดเฉลี่ยปพ.ศ.
2553 – 2555 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายไดเฉลี่ยปพ.ศ. 2551 – 2552
ตัวแปร
MA
DISC
GOAL
COM
INTENT
BEH

MA
1.000
0.193
0.475
0.350
0.468
0.458

DISC

GOAL

COM

INTENT

BEH

1.000
0.542
0.371
0.321
0.287

1.000
0.706
0.565
0.523

1.000
0.661
0.617

1.000
0.941

1.000

จากตาราง 14 พบวา สําหรับบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบ
กับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผานมา ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธกันเชิงบวก คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรมีคาอยูระหวาง 0.193 – 0.941 โดยพฤติกรรมการออมมีความสัมพันธมากที่สุดกับ
ความตั้งใจที่จะออม คือ 0.941 ในขณะที่ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดมี
ความสัมพันธนอยที่สุดกับการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ คือ 0.193
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เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธสหสัมพันธของตัวแปร แฮรและคณะ (Hair; et al. 2010: 200)
กลาววา ถาตัวแปรมีความสัมพันธกันสูงกวา .90 จะเกิดปญหาภาวะรวมเสนตรง (Multicollinearity)
ดังนั้น ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ มีเพียงตัวแปรความตั้งใจที่จะออมและตัวแปรพฤติกรรมการ
ออมในกลุ ม ย อ ยเท า นั้ น ที่ มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ร ะหว า งตั ว แปรเกิ น .90 แต เ มื่ อ พิ จ ารณา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรสังเกตของตัวแปรแฝงทั้งสองตามตาราง 10 พบวา มีคาเทากับ .656
และ .637 ซึ่งมีคาไมเกิน .90 ดังนั้น จึงกลาวไดวา ตัวแปรที่ศึกษาเกือบทั้งหมดไมมีปญหาภาวะรวม
เสนตรงเชิงพหุ ผูวิจัยจึงนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุ

3. ผลการวิเคราะหแบบจําลองโครงสรางการวัด
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองโครงสร า งการวั ด (Measurement
Model) ของตัวแปรแฝงที่มีตัวแปรสังเกตมากกวา 1 ตัวแปร ไดแก ความพึงพอใจตอผลของการออม
การรับรูความสามารถของตนในการออม การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการ
ถายทอดทางสังคม การคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ การตั้งเปาหมายการออม
ความผูกพันกับเปาหมาย ความตั้งใจที่จะออม โดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคลองกลมกลืน
ตาราง 15 คาสถิติทดสอบความสอดคลองของแบบจําลองโครงสรางการวัดของตัวแปรสังเกต
ดัชนี
เกณฑที่
พิจารณา
SAT
EFFI
INFO
SOCI
MA
GOAL
COM
INTENT

χ2

df

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
0
0
1.58
0
0.011
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0

p-value

χ2 /df

GFI

RMSEA

CFI

NNFI

>.05

<3

>.90

<.08

>.90

>.90

1.00
1.00
0.21
1.00
0.92
1.00
1.00
1.00

0
0
1.58
0
0.011
0
0
0

1.00
1.00
-

0.038
0.0
-

1.00
1.0
-

1.00
1.02
-

จากตาราง 15 พบวา ตัวแปรดังกลาวทุกตัวมีแบบจําลองโครงสรางการวัดสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ กลาวคือ คา p-value มากกวา .05 ยกเวนตัวแปรการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การออม, คา χ2/df นอยกวา 3, GFI มากกวา .90, RMSEA นอยกวา 0.08, คา CFI มากกวา 0.90,
คา NNFI มากกวา 0.90
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4. ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย
ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําเสนอตามรูปแบบการวิเคราะห ซึ่ง
แบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ สวนแรกเปนผลการทดสอบความกลมกลืนของแบบจําลองความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 สวนที่สองเปนการเปรียบ
เทียบแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลที่รับรูการมีเงิน
ออมของตนเองแตกตางกัน ตามวัต ถุประสงคขอที่ 2 และสว นที่สาม เปนการเปรียบเที ยบแบบ
จําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลที่มีการคาดการณรายไดใน
อนาคตแตกตางกัน ตามวัตถุประสงคขอที่ 3
4.1 ผลการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรม
การออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวง
จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 ที่ตองการพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุ
สําหรั บอธิบ ายป จจั ย ควบคุม พฤติกรรมการออม ผูวิจัยจึงดํ า เนิ นการวิเ คราะห แ บบจํ าลองความ
สัมพันธเชิงสาเหตุดวยการหาขนาดอิทธิพลที่ปรากฏในความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนและทดสอบวา
แบบจําลองที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม หากพบวา แบบจําลองไมมี
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยจะทําการปรับแบบจําลองใหมีความกลมกลืนมากยิ่งขึ้น
โดยพิจารณาจากคาดัชนีการปรับแก (Modification Index) พรอมกับความเหมาะสมและความเปนไป
ไดเชิงแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผลการวิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้
ผลการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงเสนตามแนวคิดเริ่มแรก พบผลวา
โปรแกรมไมสามารถแสดงผลได ผูวิจัยจึงทําการคํานวณคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน
(Error variance) ของตัวแปรสังเกตที่เปนตัวแปรสังเกตเดียวของตัวแปรแฝงและมีขอคําถามมากกวา
1 ขอคําถาม ไดแก ตัวแปรพฤติกรรมการออม และตัวแปรความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับ
การออมที่ทําได โดยทําการคํานวณจากสูตร (1 – คาความเชื่อมั่น) x คาความแปรปรวนและ ผูวิจัย
ไดกําหนดคาความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อนของตัวแปรที่เปนตัวแปรสังเกตเดียวของตัวแปร
แฝงแต มีข อคําถามเพี ย ง 1 ขอคํ าถาม ไดแก ตัวแปรจํ านวนผูพึ่งพิ ง ตั วแปรรายได และตั วแปร
สัดสวนเงินออมตอรายไดใหเทากับ 0.00 เพื่อลดจํานวนพารามิเตอรที่โปรแกรมตองประมาณคาลง
จากนั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ได ทํ า การวิ เ คราะห แ บบจํ า ลองความสั ม พั น ธ โ ครงสร า งเชิ ง สาเหตุ
(ภาคผนวก ค) ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีคาไคสแควร (χ2) เทากับ 365.84, df = 177 (p-value = 0.00), GFI = 0.92, RMSEA = 0.053, CFI =
0.96, NNFI = 0.95 เมื่อพิจารณาคาสถิติตามเกณฑที่ใชในการพิจารณาความสอดคลองโดยรวม
แสดงใหเห็นวา แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ กลาวคือ
คา χ2/df นอยกวา 3, GFI มากกวา .90, RMSEA นอยกวา 0.08, คา CFI มากกวา 0.90, คา NNFI
มากกวา 0.90
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แบบจํ า ลองความสั ม พั น ธ เ ชิ ง สาเหตุ ป จ จั ย ควบคุ ม พฤติ ก รรมการออมของบุ ค คลช ว ง
วางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวง เปนดังภาพประกอบ 4
rev

maexp

1.00

REV

effiact

0.62

0.27***

MA

0.50***
0.40***

1.00***

effiamt

EFFI
0.91***

satsav
satpay

-0.10

0.20*

gospec

0.55***

SAT

0.27***
0.61

0.17**
0.54***
1.00

0.71***

0.91***

0.81***

-0.01

INFO

0.93***

beh

0.08

GOAL

infoben

godiff

0.66***

CARE

care

marev
0.70***

comfee

infotec

0.14

0.87

COM

0.11*

0.58***
0.94***
0.93

INTENT

comeff
0.81***

0.68***

infovip
0.58***

socact

0.17

SOCI
DISC

0.43***

BEH

RATIO
1.00

0.81
0.02

inten

endea

ratio

0.80

socpas
disc

***, **, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 ตามลําดับ
ภาพประกอบ 4 ผลการประมาณคาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม
กอนปรับเสนอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติออก
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม อิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุที่สงผล
ตอตัวแปรผล และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร
ตัวแปร
สาเหตุ

ตัวแปรผล
BEH
IE
.05
(.40)

TE
.05
(.40)

RATIO
IE
.01
(.00)

INTENT
IE
.05
(.05)

TE
.01
(.00)

TE
.05
(.05)

EFFI

.04
(.01)

.04
(.01)

.34
(2.95)***

.34
(2.95)***

.36
(.36)***

.36
(.36)***

SAT

.01
(.00)

.01
(.00)

.07
(.57)**

.07
(.57)**

.07
(.07)**

.07
(.07)**

MA

.04
(.01)

.04
(.01)

.33
(2.81)***

.33
(2.81)***

.08
(.08)*

.35
(.35)***

INFO

.00
(.00)

.00
(.00)

.00
(-.03)

.00
(-.03)

.00
(.00)

.00
(.00)

SOCI

.01
(.00)

.01
(.00)

.05
(.46)

.05
(.46)

.06
(.06)

.06
(.06)

CARE

.00
(.00)

.00
(.00)

.03
(.28)

.03
(.28)

.03
(.03)

.03
(.03)

GOAL

.04
(.01)

.04
(.01)

.39
(3.33)***

.39
(3.33)***

.41
(.41)***

.41
(.41)***

COM

.06
(.01)*

.06
(.01)*

.54
(4.67)***

.54
(4.67)***

.58
(.58)***

DISC

.01
(.00)

.01
(.00)

.09
(1.07)

.09
(1.07)

.02
(.03)

INTENT

.11
(.02)*

.11
(.02)*

DE

REV

BEH

.11
(.00)*

R2

DE

.94
(8.10)***

DE

.27
(.27)***

.58
(.58)***
.07
(.10)

.09
(.13)

.94
(8.10)***

.11
(.00)*

0.01

0.89

0.52

***, **, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 ตามลําดับ
หมายเหตุ: คาที่อยูนอกวงเล็บเปนคะแนนมาตรฐาน คาที่อยูในวงเล็บเปนคะแนนดิบ
RATIO: สัดสวนเงินออม
MA: การคิดเชิงบัญชี
SOCI: การถายทอด

BEH: พฤติกรรม
REV: รายได
CARE: การพึ่งพิง

INTENT: ความตั้งใจ
COM: ความผูกพัน
EFFI: การรับรูความสามารถ SAT: ความพึงพอใจ
DISC: ความขัดแยง

GOAL: การตั้งเปาหมาย
INFO: ขอมูลขาวสาร
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ตาราง 16 (ตอ)
COM
IE
-.04
(-.04)

TE
-.04
(-.04)

DE
-.10
(-.10)

ตัวแปรผล
GOAL
IE
.05
(.05)*

EFFI

.45
(.45)***

.45
(.45)***

.55
(.55)***

.08
(.08)*

SAT

.12
(.12)**

.12
(.12)**

.17
(.17)**

.17
(.17)**

MA

.14
(.14)*

.14
(.14)*

.20
(.20)*

.20
(.20)*

INFO

-.01
(-.01)

-.01
(-.01)

-.01
(-.01)

-.01
(-.01)

SOCI

.10
(.10)

.10
(.10)

.14
(.14)

.14
(.14)

CARE

.06
(.06)

.06
(.06)

.08
(.08)

.08
(.08)

.17
(.25)

.17
(.25)

ตัวแปร
สาเหตุ

DE

REV

GOAL

.71
(.71)***

TE
-.05
(-.05)

DE
.27
(.27)***

.63
(.63)***

.40
(.40)***

MA
IE

TE
.27
(.27)***
.40
(.40)***

.71
(.71)***

COM
DISC

.12
(.18)

.12
(.18)

INTENT
BEH

R2

0.51

0.70

0.26

***, **, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 ตามลําดับ
หมายเหตุ: คาที่อยูนอกวงเล็บเปนคะแนนมาตรฐาน คาที่อยูในวงเล็บเปนคะแนนดิบ
RATIO: สัดสวนเงินออม
MA: การคิดเชิงบัญชี
SOCI: การถายทอด

BEH: พฤติกรรม
REV: รายได
CARE: การพึ่งพิง

INTENT: ความตั้งใจ
COM: ความผูกพัน
EFFI: การรับรูความสามารถ SAT: ความพึงพอใจ
DISC: ความขัดแยง

GOAL: การตั้งเปาหมาย
INFO: ขอมูลขาวสาร
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จากทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่มีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแลว ผูวิจัย
นําเสนอคาสัมประสิทธิ์อทิ ธิพลและคาสัมประสิทธิก์ ารทํานายของตัวแปรสาเหตุทมี่ ีตอตัวแปรผล ดัง
ตาราง 16
จากแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคล และคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลและคาสัมประสิทธิ์การทํานายของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลแตละตัว
แปรดังแสดงในตาราง 16 ผูวิจัยอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 – ขอที่
6 ซึ่งเปนสมมติฐานการวิจัยของวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 พรอมผลที่เกี่ยวของ ดังนี้
4.1.1 สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 “สัดสวนเงินออมตอรายไดของบุคคลไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากพฤติกรรมการออม”
ผลการวิ จั ย พบว า สั ด ส ว นเงิ น ออมต อ รายได ข องบุ ค คลได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจาก
พฤติกรรมการออมโดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .11 เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
ของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการวิจัย
นี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
นอกจากนี้ สัดสวนเงินออมตอรายไดของบุคคลยังไดรับอิทธิพลทางออมจากความตั้งใจ
ที่จะออมและความผูกพันกับเปาหมาย โดยความตั้งใจที่จะออมสงอิทธิพลทางออมผานพฤติกรรม
การออม ดวยคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .11 และความผูกพันกับเปาหมายสงอิทธิพล
ทางออมผานความตั้งใจที่จะออมและพฤติกรรมการออม ดวยคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ
.06 เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัว
แปรทั้งสองมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตัวแปรที่สงอิทธิพลรวมตอสัดสวนเงินออมตอรายไดมากที่สุด คือ พฤติกรรมการออม
และความตั้งใจที่จะออม ซึ่งมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .11 และคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกัน รองลงมาคือ ความผูกพันกับเปาหมาย มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .06 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนการคิด
เชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทํา
ได รายได จํานวนผูพึ่งพิง การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการถายทอดทางสังคม
การรับรูความสามารถของตนในการออม ความพึงพอใจตอผลของการออม การตั้งเปาหมายการออม
พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ตัวแปรเหลานี้รวมกัน
ทํานายสัดสวนเงินออมตอรายไดไดรอยละ 1
4.1.2 สมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 “พฤติกรรมการออมของบุคคลไดรับอิทธิพลทางตรง
จากความตั้งใจที่จะออม”
ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการออมของบุคคลไดรับอิทธิพลทางตรงจากความตั้งใจที่
จะออม โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .94 เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา
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สัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2
นอกจากนี้ จากผลการวิ จั ย พบว า พฤติ ก รรมการออมของบุ ค คลยั ง ได รั บ อิ ท ธิ พ ล
ทางออมจากความผูกพันกับเปาหมาย การตั้งเปาหมายการออม การรับรูความสามารถของตนใน
การออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ความพึงพอใจตอผลของการออม โดย
1) ความผูกพันกับเปาหมายสงอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการออมโดยผานความ
ตั้งใจที่จะออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .54
2) การตั้งเปาหมายการออมสงอิท ธิ พลทางออมตอพฤติกรรมการออม โดยผ าน
ความผูกพันกับเปาหมายและความตั้งใจที่จะออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .39
3) การรับรูความสามารถของตนในการออมสงอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการ
ออม โดยมีเสนทางอิทธิพล 3 เสนทาง คือ ก) ผานการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
และความตั้งใจที่จะออม ข) ผานการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ การตั้งเปาหมาย
การออม ความผูกพันกับเปาหมายและความตั้งใจที่จะออม ค) ผานการตั้งเปาหมายการออม ความ
ผูกพันกับเปาหมายและความตั้งใจที่จะออม การรับรูความสามารถของตนในการออมมีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .34
4) การคิ ด เชิ ง บั ญ ชี ด า นบั ญ ชี คิ ด ในใจและการสร า งกฎส ง อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มต อ
พฤติกรรมการออม โดยมีเสนทางอิทธิพล 2 เสนทาง คือ ก) ผานความตั้งใจที่จะออม ข) ผานการ
ตั้งเปาหมายการออม ความผูกพันกับเปาหมายและความตั้งใจที่จะออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิด
ในใจและการสรางกฎมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .33
5) ความพึงพอใจตอผลของการออมสงอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการออม โดย
ผานการตั้งเปาหมายการออม ความผูกพันกับเปาหมายและความตั้งใจที่จะออม มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .07
การทดสอบนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ พบว า ค า สั ม ประสิ ท ธิ อิ ท ธิ พ ลของความผู ก พั น กั บ
เปาหมาย การตั้งเปาหมายการออม การรับรูความสามารถของตนในการออม และการคิดเชิงบัญชี
ดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สวนคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
ความพึงพอใจตอผลของการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอพฤติกรรมการออมมากที่สุด ไดแก ความตั้งใจที่จะออม มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .94 รองลงมาคือ ความผูกพันกับเปาหมาย มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .54 ลําดับถัดมาคือ การตั้งเปาหมายการออม มีคาสัมประสิทธิอิทธิพล
มาตรฐานเทากับ .39 การรับรูความสามารถของตนในการออม มีคาสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐาน
เทากับ .34 การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เทากับ .33 ลําดับสุดทายคือ ความพึงพอใจตอผลของการออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ
.07 การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความ
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ตั้งใจที่จะออม ความผูกพันกับเปาหมาย การตั้งเปาหมายการออม การรับรูความสามารถของตนใน
การออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของความพึงพอใจตอผลของการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนรายได
การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการถายทอดทางสังคม จํานวนผูพึ่งพิง และความ
ขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลแตกตางจากศูนย
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบายพฤติกรรมการออมไดรอยละ 89
4.1.3 สมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 “ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความ
ผูกพันกับเปาหมาย การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ และความขัดแยงระหวาง
เปาหมายการออมกับการออมที่ทําได”
ผลการวิจัยพบวา ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันกับ
เปาหมาย และการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ แตไมไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
ความขั ด แย ง ระหว า งเป า หมายการออมกั บ การออมที่ ทํ า ได โดยความผู ก พั น กั บ เป า หมายมี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .58 และการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .27 การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปรทั้งสองมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 เพียงบางสวน
นอกจากนี้ยังพบวา ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางออมจากการตั้งเปาหมายการ
ออม การรับรูความสามารถของตนในการออม ความพึงพอใจตอผลของการออม และการคิดเชิงบัญชี
ดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ โดย
1) การตั้งเปาหมายการออมสงอิทธิพลทางออมตอความตั้งใจที่จะออม โดยผาน
ความผูกพันกับเปาหมาย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .41
2) การรับรูความสามารถของตนในการออมสงอิทธิพลทางออมตอความตั้งใจที่จะ
ออม โดยมีเสนทางอิทธิพล 3 เสนทาง คือ ก) ผานการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
ข) ผานการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ การตั้งเปาหมายการออม ความผูกพันกับ
เปาหมาย ค) ผานการตั้งเปาหมายการออมและความผูกพันกับเปาหมาย การรับรูความสามารถของ
ตนในการออมมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .36
3) การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎสงอิทธิพลทางออมตอความ
ตั้งใจที่จะออม โดยผานการตั้งเปาหมายการออมและความผูกพันกับเปาหมาย มีสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเทากับ .08
4) ความพึงพอใจตอผลของการออมสงอิทธิพลทางออมตอความตั้งใจที่จะออม โดย
ผานการตั้งเปาหมายการออมและความผูกพันกับเปาหมาย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .07
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การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิอิทธิพล
ของการตั้งเปาหมายการออมและการรับรูความสามารถของตนในการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .001 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความพึงพอใจตอผลของการออมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอความตั้งใจที่จะออมมากที่สุด คือ ความผูกพันกับเปาหมาย มี
คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .58 รองลงมาคือ การตั้งเปาหมายการออม มีคาสัมประสิทธิ์
อิ ท ธิ พ ลมาตรฐานเท า กั บ .41 ลํ า ดั บ ถั ด มาคื อ การรั บ รู ค วามสามารถของตนในการออม มี ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .36 และการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .35 ลําดับสุดทายคือ ความพึงพอใจตอผลของการออม มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .07 การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
พบว า ค า สั มประสิ ท ธิ์อิท ธิพลของความผูกพันกับ เปา หมาย การตั้ง เปาหมายการออม การรับ รู
ความสามารถของตนในการออม และการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความพึงพอใจตอผลของการออมมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนรายได การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการถายทอดทาง
สังคม จํานวนผูพึ่งพิง และความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได พบวา คา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันทํานาย
ความตั้งใจที่จะออมไดรอยละ 52
4.1.4 สมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 “ความผูกพันกับเปาหมายไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
การตั้งเปาหมายการออม”
ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันกับเปาหมายไดรับอิทธิพลทางตรงจากการตั้งเปาหมาย
การออม โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .71 เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิอิทธิพลมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึง
สนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4
นอกจากนี้ยังพบวา ความผูกพันกับเปาหมายไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูความ
สามารถของตนในการออม ความพึงพอใจตอผลของการออม และการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคดิ ในใจ
และการสรางกฎ โดย
1) การรับรูความสามารถของตนในการออมสงอิทธิพลทางออมตอความผูกพันกับ
เปาหมาย โดยมีเสนทางอิทธิพล 2 เสนทาง คือ ก) ผานการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการ
สรางกฎ และการตั้งเปาหมายการออม ข) ผานการตั้งเปาหมายการออม การรับรูความสามารถของ
ตนในการออมมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .45
2) การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎสงอิทธิพลทางออมตอความ
ผูกพันกับเปาหมาย โดยผานการตั้งเปาหมายการออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .14
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3) ความพึงพอใจตอผลของการออมสงอิทธิพลทางออมตอความผูกพันกับเปาหมาย
โดยผานการตั้งเปาหมายการออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .12
เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของการรับรูความสามารถของตนในการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของการคิ ดเชิงบัญ ชี ดา นบัญชี คิ ดในใจและการสรา งกฎมีนัย สําคัญ ทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 และค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของความพึงพอใจตอผลของการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอความผูกพันกับเปาหมายมากที่สุด คือ การตั้งเปาหมายการ
ออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .71 รองลงมาคือ การรับรูความสามารถของตนในการ
ออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .45 ถัดมาคือ การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและ
การสรางกฎ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .14 และลําดับสุดทายคือ ความพึงพอใจตอผล
ของการออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .12 เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคา
สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล พบว า ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลของการตั้ ง เป า หมายการออมและการรั บ รู
ความสามารถของตนในการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการคิด
เชิ งบัญชีดานบั ญชีคิ ดในใจและการสรางกฎมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ ระดั บ .05 และค าสัมประสิท ธิ์
อิทธิพลของความพึงพอใจตอผลของการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการออม จํานวนผูพึ่งพิง ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
การไดรับการถายทอดทางสังคม และรายได พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลแตกตางจากศูนยอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันทํานายความผูกพันกับเปาหมายไดรอยละ 51
4.1.5 สมมติฐานการวิจัยขอที่ 5 “การตั้งเปาหมายการออมไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
รายได การรับรูความสามารถของตนในการออม ความพึงพอใจตอผลของการออม การคิดเชิงบัญชี
ดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับถายทอดทาง
สังคม จํานวนผูพึ่งพิง ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได”
ผลการวิ จั ย พบว า การตั้ ง เป า หมายการออมได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจากการรั บ รู
ความสามารถของตนในการออม ความพึงพอใจตอผลของการออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดใน
ใจและการสรางกฎ แตไมไดรับอิทธิพลทางตรงจากรายได การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม
การไดรับการถายทอดทางสังคม จํานวนผูพึ่งพิง และความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการ
ออมที่ทําได โดยการรับรูความสามารถของตนในการออมมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ
.55 การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .20
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจตอผลของการออม มีสัมประสิทธิอิทธิพล
มาตรฐานเทากับ .17 เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลพบวา คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลของการรับรูความสามารถของตนในการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลของการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
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คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความพึงพอใจตอผลของการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผลการ
วิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5 เพียงบางสวน
นอกจากนี้ยังพบวา การตั้งเปาหมายการออมไดรับอิทธิพลทางออมจากรายไดและการ
รับรูความสามารถของตนในการออม โดย
1) การรับรูความสามารถของตนในการออมสงอิทธิพลทางออมตอการตั้งเปาหมาย
การออมผานการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออม
เทากับ .08
2) รายไดสงอิทธิพลทางออมตอการตั้งเปาหมายการออมผานการคิดเชิงบัญชีดาน
บัญชีคิดในใจและการสรางกฎ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางออมเทากับ .05
เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของการรับรูความสามารถของตนในการออมและรายไดมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลรวมต อ ตั ว แปรการตั้ ง เป า หมายการออมมากที่ สุ ด คื อ การรั บ รู
ความสามารถของตนในการออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .63 รองลงมาคือ การคิด
เชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .20 ถัดมาคือ
ความพึงพอใจตอผลของการออม มีคาสัมประสิทธิอิทธิพลมาตรฐานเทากับ .17 เมื่อทดสอบนัยสําคัญ
ทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการรับรูความสามารถของตน
ในการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิด
ในใจและการสรางกฎมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความพึงพอใจ
ตอผลของการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การ
ไดรับการถายทอดทางสังคม จํานวนผูพึ่งพิง และความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออม
ที่ทําได พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตสําหรับรายได
แม ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลรวมจะแตกต า งจากศู น ย อ ย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ก็ ต าม แต ค า
สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลทางอ อ มมาตรฐานมี ค า เท า กั บ .05 เมื่ อ ทดสอบนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ข องค า
สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล พบว า มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ตั ว แปรทั้ ง หมดร ว มกั น ทํ า นายการ
ตั้งเปาหมายการออมไดรอยละ 70
4.1.6 สมมติฐานการวิจัยขอที่ 6 “การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
ไดรับอิทธิพลทางตรงจากรายไดและการรับรูความสามารถของตนในการออม”
ผลการวิจัยพบวา การคิ ดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎไดรับอิทธิพล
ทางตรงจากรายไดและการรับรูความสามารถของตนในการออม โดยการรับรูความสามารถของตนใน
การออมมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .40 และรายไดมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เทากับ .27 เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
ของการรับรูความสามารถของตนในการออมและรายไดมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปร
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เหลานี้รวมกันทํานายการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎไดรอยละ 26 ผลการวิจัยนี้
จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 6
4.2 ผลการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรม
การออมของบุคคลที่มเี งินออมและบุคคลที่ไมมีเงินออม
จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ที่ตองการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลองความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขต
เมืองหลวงที่การมีเงินออมแตกตางกัน ผูวิจัยไดใชขอมูลเฉพาะตัวแปรแฝงที่เปนตัวแปรแกนของ
ระบบควบคุมการกระทําของกีน ไดแก การตั้งเปาหมายการออม ความผูกพันกับเปาหมาย ความ
ตั้งใจที่จะออม พฤติกรรมการออม ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดและตัว
แปรแฝงที่เปนตัวแปรของสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม ไดแก การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดใน
ใจและการสรางกฎ เนื่องจากจํานวนกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ผูวิจัยกําหนดทั้ง 406
คนนั้น เมื่อแบงออกเปนกลุมบุคคลที่มีเงินออมและบุคคลไมมีเงินออมแลวพบวา มีจํานวน 272 และ
134 คน ตามลําดับ และเมื่อตัดแบบสอบถามที่มี missing value ออกเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห
แบบจําลอง พบวา กลุมบุคคลที่มีเงินออมมีจํานวน 253 คน และ กลุมบุคคลที่ไมมีเงินออมมีจํานวน
124 คน ซึ่งจํานวนกลุมตัวอยางที่สามารถนํามาใชในการวิเคราะหตองมีไมนอยกวา 15 – 20 คนตอ
1 ตัวแปร (Hair; et al. 1998: 164–166) ดังนั้น ผูวิจัยคํานวณคาคะแนนตัวแปรแฝง (Latent
Scores) ตัวแปรทั้ง 6 ตัวโดยใชคาน้ําหนักองคประกอบและความคลาดเคลื่อนในการวัดของตัวแปร
สังเกต เพื่อลดจํ านวนตัว แปรและสามารถนํามาใช ในการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจํ าลองตาม
สมมติฐานขอ 7 (ภาคผนวก ง)
ผู วิ จั ย นํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ค วามไม แ ปรเปลี่ ย นของรู ป แบบแบบจํ า ลองความไม
แปรเปลี่ยนของอิทธิพลระหวางตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายใน และความไมแปรเปลี่ยนของ
อิทธิพลระหวางตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายใน ดังแสดงในตาราง 17
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ตาราง 17 ผลการประมาณคาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลองและคาพารามิเตอรใน
แบบจําลองระหวางบุคคลที่มีเงินออมและบุคคลทีไ่ มมีเงินออม
χ2

df

p

χ2/ df

CFI

RMSEA

14.45
15.57
20.24

18
21
22

0.70
0.79
0.57

0.803
0.651
0.872

1.00
1.00
1.00

0.0
0.0
0.0

สมมติฐาน

Δχ2

Δdf

p

2 เทียบ 1
3 เทียบ 1

1.12
5.79

3
4

>.05
>.05

สมมติฐาน
1. HForm
2. Hβ
3. HΓ

จากตาราง 17 ผลการประมาณคาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลองระหวาง
บุคคลที่มีเงินออมและบุคคลที่ไมมีเงินออม พบวา
ในสมมติฐานแรก (HForm) ซึ่งเปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลอง
พบวา ดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษทุกดัชนี บงชี้วา แบบจําลองมีความ
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) จึงกลาวไดวา
รูปแบบของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชว ง
วางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่มีเงินออมและไมมีเงินออมไมแตกตางกันหรือมี
ความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลอง
ในการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก
ตัวแปรภายในไปตัวแปรภายใน (Hβ) โดยการกําหนดใหเมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันทั้ง
2 กลุม พบวา แบบจําลองแตละกลุมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และเมื่อพิจารณาความ
แตกตางของคาไค-สแควรระหวางคาไค-สแควรของการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบและ
ความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรดังกลาว ซึ่งมีคาเทากับ 1.12 คาองศาอิสระเทากับ 3 ผลการ
ทดสอบนี้แสดงใหเห็นวา ภายใตความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลอง อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก
ตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของบุคคลที่มีเงินออมและบุคคลที่ไมมีเงินออม
เทากัน
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ในการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก
ตัวแปรภายนอกไปตัวแปรภายใน (HΓ) โดยการกําหนดใหเมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากัน
ทั้ง 2 กลุม พบวา แบบจําลองแตละกลุมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และเมื่อพิจารณา
ความแตกตางของคาไค-สแควรระหวางการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบและความไมแปร
เปลี่ยนของคาพารามิเตอรดังกลาว ซึ่งมีคาเทากับ 5.79 คาองศาอิสระเทากับ 4 ผลการทดสอบนี้
แสดงใหเห็นวา ภายใตความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลองอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร
ภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของบุคคลที่มีเงินออมและบุคคลที่ไมมีเงินออมเทากัน
ดังนั้น จากสมมติฐานการวิจัยขอที่ 7 ของการวิจัยที่ไดกลาววา “แบบจําลองความสัมพันธ
เชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลที่มีเงินออมและไมมีเงินออมแตกตางกัน โดย
การคิดเชิงบัญชีเปนตัวแปรที่มีความสําคัญสงผลตอความแตกตางของแบบจําลองของบุคคลสอง
กลุม”
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรม
การออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่มีเงินออมและไมมีเงินออม
ไมแตกตางกัน อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของผูที่มี
เงินออมและผูที่ไมมีเงินออมเทากัน อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในของ
แบบจําลองของผูที่มีเงินออมและผูที่ไมมีเงินอออมเทากัน ดังนั้น การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจ
และการสรางกฎซึ่งเปนตัวแปรภายนอกของแบบจําลองของทั้งสองกลุมจึงไมเปนตัวแปรที่เปนเหตุให
เกิดความแตกตางกันของแบบจําลองของกลุมยอยทั้งสอง ผลการวิจัยนี้จึงไมสนับสนุนสมมติฐานการ
วิจัยขอที่ 7
4.3 ผลการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรม
การออมของบุคคลที่มีการคาดการณรายไดในอนาคตแตกตางกัน
จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 ที่ตองการวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบแบบจําลองความ
สัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตน
ในเขตเมืองหลวงที่มีการคาดการณรายไดในอนาคตแตกตางกัน ผูวิจัยไดใชขอมูลเฉพาะตัวแปรแฝง
ที่เปนตัวแปรหลักของระบบควบคุมการกระทํา ไดแก การตั้งเปาหมายการออม ความผูกพันกับ
เปาหมาย ความตั้งใจที่จะออม พฤติกรรมการออม ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการ
ออมที่ทําได และตัวแปรแฝงที่เปนตัวแปรจากสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม ไดแก การคิดเชิง
บัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ เนื่องจากจํานวนกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่
ผูวิจัยกําหนดทั้ง 406 คนนั้น เมื่อแบงออกเปนกลุมบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้น
กลุมบุคคลที่รายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผานมา และกลุมบุคคลที่รายได
เฉลี่ยในอนาคตลดลงแลวพบวา มีจํานวน 278, 96 และ 32 คน ตามลําดับ ซึ่งจํานวนกลุมบุคคลที่
คาดการณวารายไดเฉลี่ยจะลดลงในอนาคตมีจํานวนนอยเกินไป ดังนั้น ผูวิจัยจึงไมนําขอมูลของกลุม
ตัวอยางกลุมนี้เ ขาสู การวิเคราะหเ ปรีย บเที ย บรูป แบบแบบจําลอง จึงทํ า ให มีเ พียงการวิ เ คราะห
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เปรียบเทียบรูปแบบแบบจําลองที่แบงออกเปน 2 กลุมคือ กลุมบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยใน
อนาคตเพิ่มขึ้นและกลุมบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกล เคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผาน
มา และเมื่อตัดแบบสอบถามที่มี missing value ของทั้งสองกลุมออกเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห
แบบจําลอง พบวา กลุมบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้นมีจํานวน 259 คน และ กลุม
บุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผานมามีจํานวน 88 คน ซึ่ง
จํานวนกลุมตัวอยางมีไมนอยกวา 15 – 20 คนตอ 1 ตัวแปร (Hair; et al. 1998: 164–166) จึง
สามารถนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบของแบบจําลองได ดังนั้น ผูวิจัยคํานวณคาคะแนนตัวแปร
แฝง (Latent Scores) ตัวแปรทั้ง 6 ตัวโดยใชคาน้ําหนักองคประกอบและความคลาดเคลื่อนในการวัด
ของตัวแปรสังเกต เพื่อลดจํานวนตัวแปรและสามารถนํามาใชในการวิเคราะหเปรียบเทียบแบบจําลอง
ตามสมมติฐานขอที่ 8 (ภาคผนวก จ)
ตาราง 18 ผลการประมาณคาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลองและคาพารามิเตอรใน
แบบจําลองระหวางบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับ 2 ปที่ผานมาและบุคคล
ที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้น
χ2

df

p

χ2/ df

CFI

RMSEA

6.26
6.77
6.55

18
21
22

1.00
1.00
1.00

0.348
0.322
0.298

1.00
1.00
1.00

0.0
0.0
0.0

สมมติฐาน

Δχ2

Δdf

P

2 เทียบ 1
3 เทียบ 1

0.51
0.29

3
4

>.05
>.05

สมมติฐาน
1. HForm
2. Hβ
3. HΓ

จากตาราง 18 ผลการประมาณคาความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลองระหวาง
บุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผานมากับบุคคลที่คาดการณ
รายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้น พบวา
ในสมมติฐานแรก (HForm) ซึ่งเปนการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลอง
พบวา ดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษทุกดัชนี บงชี้วา แบบจําลองมีความ

108
กลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) จึงกลาวไดวา
รูปแบบของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชว ง
วางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้นและบุคคล
ที่ ค าดการณ ร ายได เ ฉลี่ ย ในอนาคตใกล เ คี ย งกั บ 2 ป ที่ ผ า นมาไม แ ตกต า งกั น หรื อ มี ค วามไม
แปรเปลี่ยนของแบบจําลอง ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการวิจัย
ในการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก
ตัวแปรภายในไปตัวแปรภายใน (Hβ) โดยการกําหนดใหเมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากันทั้ง
2 กลุม พบวา แบบจําลองแตละกลุมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และเมื่อพิจารณาความ
แตกตางของคาไค-สแควรระหวางคาไค-สแควรของการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบและ
ความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรดังกลาว ซึ่งมีคาเทากับ 0.51 คาองศาอิสระเทากับ 3 ผลการ
ทดสอบนี้แสดงใหเห็นวา ภายใตความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลอง อิทธิพลเชิงสาเหตุจาก
ตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคต
เพิ่มขึ้นและบุคคลทีค่ าดการณรายไดเฉลีย่ ในอนาคตใกลเคียงกับรายไดเดิมเทากัน
ในการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจาก
ตัวแปรภายนอกไปตัวแปรภายใน (HΓ) โดยการกําหนดใหเมทริกซพารามิเตอรดังกลาวมีคาเทากัน
ทั้ง 2 กลุม พบวา แบบจําลองแตละกลุมมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ และเมื่อพิจารณา
ความแตกตางของคาไค-สแควรระหวางการทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบและความไมแปร
เปลี่ยนของคาพารามิเตอรดังกลาว ซึ่งมีคาเทากับ 0.29 คาองศาอิสระเทากับ 4 ผลการทดสอบนี้
แสดงใหเห็นวา ภายใตความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลอง อิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร
ภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้น
และบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผานมาเทากัน
ดังนั้น จากสมมติฐานการวิจัยขอที่ 8 ของการวิจัยที่ไดกลาววา “แบบจําลองความสัมพันธ
เชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลที่มีการคาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้น
บุคคลที่มีการคาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผานมา และบุคคลที่มี
การคาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตลดลง มีความแตกตางกัน”
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรม
การออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่คาดการณรายไดเฉลี่ยใน
อนาคตเพิ่มขึ้นและคาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผานมาไมแตกตาง
กัน อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของผูที่คาดการณ
รายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้นและผูที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่
ผานมาเทากัน อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของผูที่คาด
การณ ร ายได เ พิ่ มขึ้ น และผู ที่ค าดการณ ร ายได ใ กลเ คี ย งเดิมเท ากัน ผลการวิจัยนี้ จึง ไมสนั บ สนุ น
สมมติฐานการวิจัยที่ 8
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5. ผลการวิเคราะหเพิ่มเติม
จากผลการวิเคราะหในหัวขอ 4.1 ที่พบวา อิทธิพลทางตรงของตัวแปรภายนอกบางตัวไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไดแก จํานวนผูพึ่งพิง การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการ
ถายทอดทางสังคม ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได ผูวิจัยจึงวิเคราะห
เพิ่มเติมโดยการปรับแบบจําลองดวยการตัดเสนอิท ธิพลของตัวแปรเหลานั้นออก และวิ เคราะห
แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง (ภาคผนวก ฉ) ผลการวิเคราะหเปนดัง
ภาพประกอบ 5
maexp
rev

1.00

0.61

REV
effiact

marev

0.25***

MA

0.52***

0.28***

0.42***

effiamt

1.00***

beh

0.70***
0.87

0.14

EFFI

0.94***
0.58***

0.70***

COM
0.70***

GOAL
satsav

0.88***

0.18**

SAT
satpay

0.56***

0.81***
0.67***

0.60

gospec

comfee

0.93

comeff

BEH

INTENT
0.81

inten

0.81***

0.11*

RATIO
1.00

endea
ratio

godiff

***, **, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 ตามลําดับ
ภาพประกอบ 5 ผลการประมาณคาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจ จัยควบคุมพฤติกรรมการออม
หลังตัดเสนอิทธิพลจากปจจัยภายนอกที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีคาไคสแควร (χ2) เทากับ 384.40, df = 183 (p-value = 0.00), GFI = 0.91, RMSEA = 0.054, CFI =
0.96, NNFI = 0.94 เมื่อพิจารณาคาสถิติตามเกณฑที่ใชในการพิจารณาความสอดคลองโดยรวม
แสดงใหเห็นวา แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ กลาวคือ
คา χ2/df นอยกวา 3, GFI มากกวา .90, RMSEA นอยกวา 0.08, คา CFI มากกวา 0.90, คา NNFI
มากกวา 0.90 แตอยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาวแสดงใหเห็นวา อิทธิพลทางตรงของ
การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎที่มีตอการตั้งเปาหมายการออมไมมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ดั ง นั้ น ผู วิ จั ย จึ ง ปรั บ แบบจํ า ลองโดยตั ด เส น อิ ท ธิ พ ลนี้ อ อกจากแบบจํ า ลอง และวิ เ คราะห
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แบบจําลองโครงสรางความสัมพันธเชิงสาเหตุอีกครั้งหนึ่ง (ภาคผนวก ช) ผลการวิเคราะหเปนดัง
ภาพประกอบ 6
maexp
rev

1.00

0.60

REV
effiact
effiamt

0.53***

0.99***

marev

0.25***

MA

beh

0.71***
0.28***

0.43***

0.87
0.94***

EFFI

0.59***

COM

0.78***
0.69***

GOAL
satsav

0.88***

0.17**

SAT
satpay

0.56***

0.81***
0.68***

0.59

gospec

comfee

0.93

comeff

0.91

inten

0.11*

BEH

INTENT

0.80***

RATIO
1.00

endea
ratio

godiff

***, **, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 ตามลําดับ

ภาพประกอบ 6 ผลการประมาณคาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม
หลังตัดเสนอิทธิพลจากปจจัยภายในที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจําลองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา มีคาไคสแควร (χ2) เทากับ 391.50, df = 184 (p-value = 0.00), GFI = 0.91, RMSEA = 0.055, CFI =
0.96, NNFI = 0.94 เมื่อพิจารณาคาสถิติตามเกณฑที่ใชในการพิจารณาความสอดคลองโดยรวม
แสดงใหเห็นวา แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ กลาวคือ
คา χ2/df นอยกวา 3, GFI มากกวา .90, RMSEA นอยกวา 0.08, คา CFI มากกวา 0.90, คา NNFI
มากกวา 0.90
จากแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวง
วางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่มีการปรับเสนอิทธิพลที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติออก
และมี ค วามกลมกลื น กั บ ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ แ ล ว ผู วิ จั ย นํ า เสนอค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ลและค า
สัมประสิทธิ์การทํานายของตัวแปรสาเหตุที่มีตอตัวแปรผล ดังตาราง 19
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะหอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม อิทธิพลรวมของตัวแปรสาเหตุที่สงผล
ตอตัวแปรผล และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเชิงพหุยกกําลังสองของตัวแปร
ตัวแปร
สาเหตุ

ตัวแปรผล
BEH
IE
.07
(.57)**

TE
.07
(.57)**

RATIO
IE
.01
(.00)

INTENT
IE
.07
(.07)**

TE
.01
(.00)

TE
.07
(.07)**

EFFI

.05
(.01)*

.05
(.01)*

.42
(3.56)***

.42
(3.56)***

.44
(.44)***

.44
(.44)***

SAT

.01
(.00)

.01
(.00)

.07
(.57)**

.07
(.57)**

.07
(.07)**

.07
(.07)**

MA

.03
(.01)

.03
(.01)

.27
(2.27)***

.27
(2.27)***

GOAL

.04
(.01)

.04
(.01)

.38
(3.29)***

.38
(3.29)***

COM

.06
(.01)*

.06
(.01)*

.55
(4.73)***

.55
(4.73)***

INTENT

.11
(.02)*

.11
(.02)*

DE

REV

BEH

.11
(.00)*

R2

DE

.94
(8.06)***

DE

.28
(.28)***

.28
(.28)***
.41
(.41)***

.59
(.59)***

.41
(.41)***
.59
(.59)***

.94
(8.06)***

.11
(.00)*

0.01

0.89

0.52

***, **, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 ตามลําดับ
หมายเหตุ: คาที่อยูนอกวงเล็บเปนคะแนนมาตรฐาน คาที่อยูในวงเล็บเปนคะแนนดิบ
RATIO: สัดสวนเงินออม
MA: การคิดเชิงบัญชี

BEH: พฤติกรรม
REV: รายได

INTENT: ความตั้งใจ
COM: ความผูกพัน
EFFI: การรับรูความสามารถ SAT: ความพึงพอใจ

GOAL: การตั้งเปาหมาย
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ตาราง 19 (ตอ)
ตัวแปร
สาเหตุ

COM
IE

TE

DE

EFF

.54
(.54)***

.54
(.54)***

SAT

.12
(.12)**

.12
(.12)**

DE

ตัวแปรผล
GOAL
IE

TE

DE
.25
(.25)***

.78
(.78)***

.78
(.78)***

.43
(.43)***

.17
(.17)**

.17
(.17)**

REV

MA
IE

TE
.25
(.25)***
.43
(.43)***

MA
GOA

.69
(.69)***

.69
(.69)***

COM
INT
BEH

R2

0.48

0.70

0.29

***, **, * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 ตามลําดับ
หมายเหตุ: คาที่อยูนอกวงเล็บเปนคะแนนมาตรฐาน คาที่อยูในวงเล็บเปนคะแนนดิบ
RATIO: สัดสวนเงินออม
MA: การคิดเชิงบัญชี

BEH: พฤติกรรม
REV: รายได

INTENT: ความตั้งใจ
COM: ความผูกพัน
EFFI: การรับรูความสามารถ SAT: ความพึงพอใจ

GOAL: การตั้งเปาหมาย

จากผลการวิเคราะหอิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรผลแตละตัวแปรดังแสดง
ในตาราง 19 ผูวิจัยอธิบายผลการวิเคราะหขอมูลไดดังนี้
1. สัดสวนเงินออมตอรายไดไดรับอิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมการออม มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .11 และไดรับอิทธิพลทางออมจากความตั้งใจที่จะออม ความผูกพันกับ
เปาหมายและการรับรูความสามารถของตนในการออม โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ
.11, .06 และ .05 ตามลําดับ เมื่อทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลของตัวแปรทุกตัวมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 สวนรายได ความพึงพอใจตอผลของการออม การ
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คิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ และการตั้งเปาหมายการออม พบวา คาสัมประสิทธิ์
อิ ท ธิ พ ลแตกต า งจากศู น ย อ ย า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ โดยตั ว แปรเหล า นี้ ร ว มกั น อธิ บ ายความ
แปรปรวนของสัดสวนเงินออมตอรายไดไดรอยละ 1
2. พฤติ กรรมการออมไดรับอิ ท ธิพลทางตรงจากความตั้ งใจที่จะออม มีคาสัมประสิท ธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .94 และไดรับ อิทธิ พลทางออมจากความผู กพันกับเปาหมาย การรับ รู
ความสามารถของตนในการออม การตั้งเปาหมายการออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและ
การสรางกฎ รายไดและความพึงพอใจตอผลของการออม โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เทากับ .55, .42, .38, .27, .07 และ .07 ตามลําดับ เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของความตั้งใจที่จะออม ความผูกพันกับเปาหมาย การรับรู
ความสามารถของตนในการออม การตั้งเปาหมาย และการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการ
สรางกฎ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของรายไดและความพึงพอใจตอผล
ของการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมการออมไดรอยละ 89
3. ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันกับเปาหมายและการคิดเชิง
บัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .59 และ .28
และไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูความสามารถของตนในการออม การตั้งเปาหมายการออม
รายไดและความพึงพอใจตอผลของการออม โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .44, .41,
.07 และ .07 ตามลํ า ดั บ เมื่ อ ทดสอบนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ข องค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล พบว า ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของความผูกพันกับเปาหมาย การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
การรับรูความสามารถของตนในการออม และการตั้งเปาหมายการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.001 คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของรายไดและความผูกพันกับเปาหมายมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของความตั้งใจที่จะออมไดรอยละ 52
4. ความผูกพันกับ เป าหมายไดรับ อิท ธิ พลทางตรงจากการตั้งเปาหมายการออม มีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .69 และไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูความสามารถของ
ตนในการออมและความพึงพอใจตอผลของการออม โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ
.54 และ .12 ตามลํ า ดั บ เมื่ อ ทดสอบนั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ข องค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อิ ท ธิ พ ล พบว า ค า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลของการตั้งเปาหมายการออมและการรับรูความสามารถของตนในการออมมี
นัย สํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดั บ .001 ค าสั ม ประสิ ท ธิ์อิ ท ธิพ ลของความพึ ง พอใจต อ ผลของการออมมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบายความแปรปรวนของความผูกพันกับ
เปาหมายไดรอยละ 48
5. การตั้งเปาหมายการออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูความสามารถของตนในการ
ออมและความพึงพอใจตอผลของการออม โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .78 และ .17
ตามลําดับ เมื่อทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
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ของการรับรูความสามารถของตนในการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลของความพึงพอใจตอผลของการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวแปรเหลานี้
รวมกันอธิบายความแปรปรวนของการตั้งเปาหมายการออมไดรอยละ 70
6. การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรู
ความสามารถของตนในการออมและรายได โดยมีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ .43 และ
.25 ตามลําดับ เมื่อทดสอบนัยสํ าคัญทางสถิติของค าสัมประสิทธิ์อิท ธิ พล พบว า คาสัมประสิท ธิ์
อิทธิพลของตัวแปรทั้งสองตัวมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยตัวแปรเหลานี้รวมกันอธิบาย
ความแปรปรวนของการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎไดรอยละ 29
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม
ของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวง มีวัตถุประสงคการวิจัย สมมติฐาน
การวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้
วัตถุประสงคและสมมติฐานการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี้ ผูวิจัยไดตงั้ วัตถุประสงคการวิจัยไวดังนี้
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อพัฒนาแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุสําหรับอธิบายปจจัย
ควบคุมพฤติกรรมการออม โดยมีสมมติฐานยอยประกอบดวย
1. สัดสวนเงินออมตอรายไดของบุคคลไดรบั อิทธิพลทางตรงจากพฤติกรรมการออม
2. พฤติกรรมการออมของบุคคลไดรับอิทธิพลทางตรงจากความตั้งใจทีจ่ ะออม
3. ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันกับเปาหมาย การคิดเชิง
บัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ และความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
4. ความผูกพันกับเปาหมายไดรับอิทธิพลทางตรงจากการตั้งเปาหมายการออม
5. การตั้งเปาหมายการออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากรายได การรับรูความ สามารถ
ของตนในการออม ความพึงพอใจตอผลของการออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการ
สรางกฎ การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการถายทอดทางสังคม จํานวนผูพึ่งพิง
ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
6. การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎไดรับอิทธิพลทางตรงจากรายได
และการรับรูความสามารถของตนในการออม
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 เพื่อศึกษาความแตกตางของแบบจําลองความสัมพันธเชิง
สาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมโดยใชการมีเงินออมเปนตัวแปรแบงกลุม
โดยมีสมมติฐานการวิจัยขอที่ 7 ดังนี้ แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุม
พฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่มีเงินออมและไม
มีเงินออมมีความแตกตางกัน โดยการคิดเชิงบัญชีเปนตัวแปรที่มีความสําคัญสงผลตอความแตกตาง
กันของรูปแบบแบบจําลอง
วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 เพื่อศึกษาความแตกตางของแบบจําลองความสัมพันธเชิง
สาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออม โดยใชการคาดการณรายไดในอนาคตเปนตัวแปรแบงกลุม
โดยมีสมมติฐานการวิจัยขอที่ 8 ดังนี้ แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุม
พฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่มีการคาดการณ
รายไดในอนาคตเพิ่มขึ้น ลดลง และใกลเคียงปจจุบันมีความแตกตางกัน
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนอกเวลา
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาที่มีอายุไมเกิน 35 ป เริ่มตนทํางานกอนหรือตั้งแตป พ.ศ. 2551
มีการตั้งเปาหมายเก็บออมเงินในชวงป พ.ศ. 2551 และ/หรือพ.ศ. 2552 และสถานที่ทํางานตั้งอยู
ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ซึ่งผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
จากนิ สิต นั กศึ ก ษาที่ มี คุณสมบัติ ดัง กลา วของมหาวิ ท ยาลั ย ศรี นคริ น ทรวิโ รฒ คณะบริ ห ารธุ รกิ จ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร คณะบริหารธุรกิจและคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร คณะวิ ท ยาการจั ด การ มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร และคณะเทคโนโลยี ค หกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตโชติเวช จํานวนทั้งสิ้น 406 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมือ ที่ใ ชใ นการวิจั ย ครั้ง นี้ ประกอบดว ย แบบสอบถามและแบบวั ด รวม 11 ชุ ด
ประกอบ ดวย ชุดที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางชีวสังคมและตัวแปรทางเศรษฐศาสตร ชุดที่ 2 แบบ
วัดความพึงพอใจตอผลของการออม ชุดที่ 3 แบบวัดการรับรูความสามารถของตนในการออม ชุดที่
4 แบบวัดการ ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม ชุดที่ 5 แบบวัดการไดรับการถายทอดทางสังคม
ชุดที่ 6 แบบวัดการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ชุดที่ 7 แบบวัดการตั้งเปาหมาย
การออม ชุดที่ 8 แบบวัดความผูกพันกับเปาหมาย ชุดที่ 9 แบบวัดความตั้งใจที่จะออม ชุดที่ 10
แบบวัดพฤติกรรมการออม ชุดที่ 11 แบบวัดความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่
ทําได แบบวัดชุดที่ 3 – ชุดที่ 11 มีคาความเชื่อมั่นระหวาง .399 ถึง .882
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทร วิ โ รฒ และ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร วิ ท ยาเขตโชติ เ วช และขอความ
อนุเคราะหจากอาจารยผูสอนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
และมหาวิทยาลัยศิลปากรในการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จัย ใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จรู ปวิ เ คราะห สถิ ติท างสั งคมศาสตรสํ า หรั บ การวิ เ คราะห ส ถิ ติ
พรรณนา และใชโปรแกรม LISREL 8.72 สําหรับการวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. จากวั ต ถุ ป ระสงค ก ารวิ จั ย ข อ ที่ 1 ผลการวิ จั ย พบว า รู ป แบบของแบบจํ า ลอง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางาน
ตอนตนในเขตเมืองหลวงมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยมีคาไค-สแควร (χ2) เทากับ
365.84 ที่องศาอิสระ (df) เทากับ 177 คาความนาจะเปน (p-value) เทากับ 0.00 คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลื น (GFI) เท า กั บ 0.92 ค า ประมาณความคลาดเคลื่ อ นของรากกํ า ลั ง สองเฉลี่ ย
(RMSEA) เทากับ 0.053 คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 0.96 คาดัชนีความ
เท ากั บ 0.95 แสดงว า รู ป แบบโครงสร า ง
สอดคลอ งแบบคา การกระจายไม ป กติ (NNFI)
ความสัมพันธมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เนื่องจากคาไค-สแควรเปน 2.06 เทาของคา
องศาอิสระ คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนมีคามากกวา 0.90 คาประมาณความคลาดเคลื่อนของ
รากกําลังสองเฉลี่ยมีคานอยกวา 0.08 คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบมีคามากกวา 0.90
และคาดัชนีความสอดคลองแบบคาการกระจายไมปกติมีคามากกวา 0.90
ขอคนพบจากงานวิจัยแสดงใหเห็นวา ความตั้งใจที่จะออม ความผูกพันกับเปาหมาย การ
ตั้งเปาหมายการออม การรับรูความสามารถของตนในการออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจ
และการสรางกฎ และความพึงพอใจตอผลของการออม เปนตัวแปรที่สงอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวง ในขณะที่ พฤติกรรมการออม
ความตั้งใจที่จะออม และความผูกพันกับเปาหมาย เปนตัวแปรที่สงอิทธิพลตอสัดสวนเงินออมตอ
รายไดของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวง
โดยตัวแปรในแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการออมสามารถรวมกัน
อธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขต
เมืองหลวงไดรอยละ 89 ตัวแปรที่สงอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการ
ทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงมากที่สุด คือ ความตั้งใจที่จะออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เทากับ 0.94 ซึ่งเปนอิทธิพลทางตรง เมื่อทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ตัวแปรที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการ
ทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงลําดับถัดมาและเปนอิทธิพลทางออมทั้งหมด คือ ความผูกพันกับ
เปาหมาย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.54 การตั้งเปาหมายการออม มีคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลมาตรฐานเทากับ 0.39 การรับรูความสามารถของตนในการออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเทากับ 0.34 การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเทากับ 0.33 และความพึงพอใจตอผลของการออม มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เทากับ 0.07 เมื่อทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา คาสัมประสิทธิ์อิทธิพลของ
ความผูกพันกับเปาหมาย การตั้งเปาหมายการออม การรับรูความสามารถของตนในการออม การ
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คิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และคาสัมประสิทธิ์
อิทธิพลของความพึงพอใจตอผลของการออมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สําหรับสัดสวนเงินออมตอรายได ซึ่งเปนผลลัพธของการทําพฤติกรรมการออม ตัวแปรใน
แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการออมสามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวน
ของสัดสวนเงินออมตอรายไดของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงไดรอย
ละ 1 ตัวแปรที่สงอิทธิพลตอสัดสวนเงินออมตอรายไดของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตน
ในเขตเมืองหลวงมากที่สุด คือ พฤติกรรมการออมและความตั้งใจที่จะออม ซึ่งตัวแปรทั้งสองมีคา
สัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากัน คือเทากับ 0.11 เมื่อทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล
พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เชนเดียวกัน โดยอิทธิพลของพฤติกรรมการออมที่มีตอ
สัดสวนเงินออมตอรายไดเปนอิทธิพลทางตรง ในขณะที่อิทธิพลของความตั้งใจที่จะออมตอสัดสวน
เงินออมตอรายไดเปนอิทธิพลทางออมผานพฤติกรรมการออม ตัวแปรที่สงอิทธิพลตอสัดสวนเงิน
ออมตอรายไดลําดับถัดมา คือ ความผูกพันกับเปาหมาย มีคาสัมประสิทธิ์อิทธิพลรวมเทากับ 0.06
ซึ่งเปนอิทธิพลทางออม เมื่อทดสอบนัยสําคัญของคาสัมประสิทธิ์อิทธิพล พบวา มีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
จากผลการวิจัยดังกลาว สรุปไดวา พฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการ
ทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงจะมากนอยเพียงใด ขึ้นอยูกับ ความตั้งใจที่จะออมทั้งการมีเจตนาที่
จะออมและความพยายามที่จะออม หากบุคคลมีความตั้งใจที่จะออมมาก ก็จะมีพฤติกรรมการออม
มาก โดยที่ความตั้งใจที่จะออมนี้ก็ขึ้นอยูกับความผูกพันกับเปาหมาย ซึ่งหมายความวา เมื่อบุคคลมี
การตั้งเปาหมายการออมของตนเอง และมีความผูกพันกับเปาหมายนั้น จะทําใหบุคคลมีความตั้งใจ
ที่จะออม การที่บุคคลจะมีการตั้งเปาหมายการออมก็ขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตนในการ
ออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎรวมถึงความพึงพอใจตอผลของการออม
หากบุคคลมีการรับรูความสามารถของตนในการออมมาก การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการ
สรางกฎมาก และมีความพึงพอใจตอผลของการออมมาก บุคคลก็จะมีการตั้งเปาหมายที่ยากและมี
ความจําเพาะเจาะจงมาก ซึ่งจะสงผลใหบุคคลมีพฤติกรรมการออมมากโดยผานความผูกพันกับ
เปาหมายและความตั้งใจที่จะออมในที่สุด
ส วนการที่ บุ คคลจะมี สั ดส วนเงิ นออมต อรายได มากน อยเพี ยงใดก็ ขึ้ นอยู กั บพฤติ กรรม
การออม หากบุคคลมีพฤติกรรมการออมมาก จะทําใหบุคคลนั้นมีสัดสวนเงินออมตอรายไดมาก ซึ่ง
บุคคลจะทําพฤติกรรมการออมมากนอยอยางไร ก็ขึ้นอยูกับความตั้งใจที่จะออม หากบุคคลมีความ
ตั้งใจที่จะออมมาก บุคคลจะมีพฤติกรรมการออมมาก โดยที่ความตั้งใจที่จะออมนั้นก็ขึ้นอยูกับความ
ผูกพันกับเปาหมายการออม หากบุคคลมีความผูกพันกับเปาหมายการออมจะทําใหบุคคลนั้นมีความ
ตั้งใจที่จะออมมาก ดังนั้น จึงกลาวไดวา หากบุคคลมีความผูกพันกับเปาหมายมาก ก็จะสงผลให
บุค คลนั้นมี สัดสว นเงิ นออมต อรายไดมาก โดยผ านความตั้ งใจที่จะออมและพฤติกรรมการออม
ตามลําดับ
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วัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 มีสมมติฐานการวิจัยยอย 6 ขอ ผูวิจัยจึงอภิปรายผลการวิจัย
ตามสมมติฐานยอยและผลที่เกี่ยวของซึ่งสงผลตอตัวแปรผลของสมมติฐานยอยแตละสมมติฐานดังนี้
สมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 กลาววา “สัดสวนเงินออมตอรายไดไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
พฤติ ก รรมการออม” ผลการวิ จั ย พบว า สั ด ส ว นเงิ น ออมต อ รายได ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงจาก
พฤติกรรมการออม อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1
จากผลการวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนใน
เขตเมืองหลวงมีพฤติกรรมการออมเพิ่มขึ้นเพียงใด สัดสวนเงินออมตอรายไดก็จะเพิ่มขึ้นเพียงนั้น
เนื่องจากสัดสวนเงินออมตอรายไดของบุคคล เปนผลลัพธของพฤติกรรมการออมตามรูปแบบของ
ระบบควบคุมการกระทําของกีน (Geen. 1996: 55-57) กลาวคือ เมื่อบุคคลแสดงการกระทําที่เปน
การออม ยอมตองมีผลลัพธอยางเปนรูปธรรมออกมา ซึ่งก็คือ สัดสวนเงินออมตอรายไดนั่นเอง
นอกจากผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยแลว จากผลการวิจัยยังพบวา สัดสวนเงินออม
ตอรายไดของบุคคลไดรับอิทธิพลทางออมจากความตั้งใจที่จะออมและความผูกพันกับเปาหมาย
โดยผานพฤติกรรมการออมดวย แสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนใน
เขตเมืองหลวงมีความผูกพันกับเปาหมายและความตั้งใจที่จะออมเพิ่มมากขึ้นเพียงใด จะทําให
บุคคลมีพฤติกรรมการออมเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น และสงผลใหสัดสวนเงินออมตอรายไดก็จะเพิ่มขึ้น
ดวย กลาวไดวา เมื่อบุคคลมีความผูกพันกับเปาหมายนั้นมาก จึงมีความตั้งใจที่จะทําพฤติกรรมที่
ตนเองคาดหวังวาจะทําใหบรรลุเปาหมายมากยิ่งขึ้น จึงสงผลใหบุคคลทําพฤติกรรมที่ตั้งใจไวอยาง
เขมงวด ดังนั้น ผลลัพธของพฤติกรรม ในที่นี้ก็คือสัดสวนเงินออมตอรายไดจึงเพิ่มสูงขึ้นในที่สุด
แตอยางไรก็ตาม จากการที่ตัวแปรเหลานี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของสัดสวนเงิน
ออมตอรายไดไดเพียงรอยละ 1 แสดงใหเห็นวา ตัวแปรเหลานี้สามารถทํานายการเปลี่ยนแปลงของ
สัดสวนเงินออมตอรายไดไดเพียงเล็กนอยเทานั้น กลาวไดวา นอกจากพฤติกรรมการออม ความ
ตั้งใจที่จะออมและความผูกพันกับเปาหมายแลว ยังมีปจจัยอื่นที่สามารถอธิบายสัดสวนเงินออมตอ
รายไดได นอกจากนี้ ผูวิจัยพิจารณาวา การที่ตัวแปรดังกลาวมีอํานาจการทํานายสัดสวนเงินออม
ตอรายไดไดเพียงเล็กนอย อาจเปนไปไดวา การทําพฤติกรรมการออมของบุคคลไมไดเปนการทํา
พฤติกรรมที่อยูบนฐานของการใชสัดสวนเงินออมตอรายไดเปนตัววัดถึงผลลัพธการทําพฤติกรรม
การออม กลาวคือ บุคคลมีการทําพฤติกรรมจนทําใหเกิดพฤติกรรมการออม แตเงินที่ออมไดนั้น
ไมไดถูกนําไปเปรียบเทียบวา เปนสัดสวนเทาใดกับรายได
สมมติฐานขอที่ 2 กลาววา “พฤติกรรมการออมของบุคคลไดรับอิทธิพลทางตรงจาก
ความตั้งใจที่จะออม” ผลการวิจัยพบวา พฤติกรรมการออมของบุคคลไดรับอิทธิพลทางตรงจากความ
ตั้งใจที่จะออมอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2
จากผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขต
เมืองหลวงมีความตั้งใจที่จะออม ซึ่งความตั้งใจที่จะออมมี 2 องคประกอบ คือ การมีเจตนาที่จะออม
(คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.81) และความพยายามที่จะออม (คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ
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0.81) เพิ่มมากขึ้นเพียงใด พฤติกรรมการออมจะเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น ผลที่พบนี้เปนไปตามที่กีน
(Geen. 1995: 55-57) กลาวไววา บุคคลจะจัดเตรียมการกระทําดวยการวางแผนที่จะทําใหตนเอง
บรรลุ เ ป า หมาย ซึ่ ง การจั ด เตรี ย มการกระทํา เปน การแสดงถึ ง ความตั้ง ใจที่ จ ะกระทํ ากิ จ กรรมที่
สอดคลองกับเปาหมายที่ตองการบรรลุ ซึ่งความตั้งใจที่จะทํากิจกรรมนั้น หมายถึง การมีเจตนาที่จะ
ทํากิจกรรมและการมีความพยายามที่จะทํากิจกรรมตามเจตนานั้น (Ajzen. 2002; 2009b: online)
ซึ่งจะสงผลใหบุคคลสามารถควบคุมใหเกิดพฤติกรรมนั้นไดจริง ดวยเหตุนี้ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
จึงเปนปจจัยสําคัญที่ตองเกิดขึ้นกอนการกระทําพฤติกรรม
นอกจากผลการวิจัยตามสมมติฐานแลว ยังพบปจจัยที่สงผลทางออมตอพฤติกรรมการ
ออมอีกวา พฤติกรรมการออมไดรับอิทธิพลทางออมจากความผูกพันกับเปาหมาย การตั้งเปาหมาย
การออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ การรับรูความสามารถของตนในการ
ออม ความพึงพอใจตอผลของการออม โดยผานความตั้งใจที่จะออมดวย แสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคล
มีความผูกพันกับเปาหมาย มีการตั้งเปาหมายการออม มีการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการ
สรางกฎ มีการรับรูความสามารถของตนในการออมและมีความพึงพอใจตอผลของการออมเพิ่มมาก
ขึ้นเพียงใด จะทําใหความตั้งใจที่จะออมเพิ่มมากขึ้น และจะสงผลใหบุคคลทําพฤติกรรมการออมเพิ่ม
มากขึ้นดวย ซึ่งอิทธิพลของความผูกพันกับเปาหมายที่มีตอพฤติกรรมการออมในทางบวกผานความ
ตั้งใจที่จะออมนั้น เปนไปตามที่ล็อค (Locke. 1996: 119) ไดกลาวไววา ความผูกพันกับเปาหมาย
เปนองคประกอบที่สําคัญอยางมากสําหรับเปาหมายที่มีความยากและความจําเพาะเจาะจง ซึ่งฮอล
เลนเบคและไคลน (Hollenbeck; and Klein. 1987: 212) กลาววา ความผูกพันกับเปาหมายเปน
องคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งยวดตอการคาดการณการทําพฤติกรรมตามเปาหมาย เนื่องจากความ
ผูกพันกับเปาหมายหมายถึงการเพิ่มความพยายามเพื่อบรรลุเปาหมายแรกเริ่มที่ตั้งใจไวและไม
ตองการยกเลิกหรือลดระดับของเปาหมายลง
สวนอิทธิพลทางออมของการตั้งเปาหมายการออมที่มีตอพฤติกรรมการออมในทางบวก
ผานความตั้งใจที่จะออมและความผูกพันกับเปาหมายนั้น กลาวไดวา หากบุคคลมีการตั้งเปาหมาย
ที่ยากและจําเพาะเจาะจงมาก บุคคลจะมีความผูกพันกับเปาหมายมาก สงผลใหมีความตั้งใจมากขึ้น
และทําใหบุคคลผูนั้นทําพฤติกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต ที่พบวา เปาหมายที่
ยากนําไปสูการทําพฤติกรรมที่ดีกวาเปาหมายที่งาย (Geen. 1995: 29; citing Mento, Steel &
Karren. 1987. A Meta-analytic Study of the Effects of Goal Setting on Task Performance. pp.
52-83; Tubbs. 1986. Goal Setting: A Meta-analytic examination of the Empirical Evidence.
pp.474-483; Locke. 1996: 118; Locke; et al. 1981: 127-129) และเปาหมายที่ยากและมี
ความจําเพาะเจาะจงจะสงผลใหบุคคลเพิ่มระดับการทําพฤติกรรมที่มากกวาเปาหมายที่ยากแตไม
จําเพาะเจาะจง (Geen. 1995: 29; citing Mento; et al. 1987; A Meta-analytic Study of the Effects of
Goal Setting on Task Performance. pp.52-83: Locke. 1996: 118; Locke; et al. 1981: 129-131)
สําหรับอิทธิพลทางออมของการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎที่มีตอ
พฤติกรรมการออมในทางบวก โดยเสนทางอิทธิพลมี 2 เสนทาง คือ เสนทางที่ 1 การคิดเชิงบัญชี

121
สงผลตอการตั้งเปาหมายการออม ที่สงผลตอไปยังความผูกพันกับเปาหมายและความตั้งใจที่จะออม
และสงผลตอพฤติกรรมการออมในที่สุด เสนทางอิทธิพลนี้สอดคลองกับระบบควบคุมการกระทํา
ของกีน (Geen. 1995: 55-57) ที่กลาววา การคิดไตรตรองอยางรอบคอบสงผลตอการกําหนด
เปาหมายของบุคคล ซึ่งจะสงผลถึงกระบวนการควบคุมเพื่อใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายตามมาใน
ที่สุด และเสนทางที่ 2 การคิดเชิงบัญชีสงผลตอความตั้งใจที่จะออม ซึ่งสงผลตอไปยังพฤติกรรมการ
ออม เสนทางอิทธิพลนี้สอดคลองกับผลการวิจัยของเวลส (Wells. 2000: 91-92) ที่พบวา การคิดเชิง
บัญชีระยะสั้นที่ใชในการตัดสินใจออมเงิน มีอิทธิพลทางบวกตอความตั้งใจ ซึ่งความตั้งใจนี้เองเปน
ตัวแปรเพื่อการทํานายพฤติกรรมการออมที่กําหนดวัตถุประสงคการออมไดเปนอยางดี
ในด านอิท ธิ พลโดยออมทางบวกของการรั บ รู ความสามารถของตนในการออมที่ มีต อ
พฤติ ก รรมการออม โดยเส น ทางอิ ท ธิ พ ลประกอบด ว ย 3 เส น ทางคื อ เส น ทางที่ 1 การรั บ รู
ความสามารถของตนสงผลตอการตั้งเปาหมาย ที่สงผลตอไปยังความผูกพันกับเปาหมาย ความ
ตั้งใจที่จะออมและสงผลตอไปยังพฤติกรรมการออมในที่สุด เสนทางที่ 2 การรับรูความสามารถของ
ตนสงผลตอการคิดเชิงบัญชี ที่สงผลตอไปยังการตั้งเปาหมายที่สงผลตอความผูกพันกับเปาหมาย
ความตั้งใจที่จะออมและสงผลตอพฤติกรรมการออมในที่สุด และเสนทางที่ 3 การรับรูความสามารถ
ของตนสงผลตอการคิดเชิงบัญชีที่สงผลตอไปยังความตั้งใจที่จะออมที่สงผลตอพฤติกรรมการออมใน
ที่ สุ ด เส น ทางอิ ท ธิ พ ลของการรั บ รู ค วามสามารถของตนทั้ ง 3 เส น ทางเป น ไปตามที่ แ บนดู ร า
(Bandura. 2000: 121-122) กลาวไววา ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับความสามารถของตนเองมีผล
ตอผลการทํางานทั้งทางตรงและทางออมผานการตั้งเปาหมายของบุคคลผูนั้นและกระบวนการคิด
วิเคราะหอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของดิชแมนและคณะ (Dishman; et al.
2006: 475) ที่พบวา การรับรูความสามารถของตนในการออกกําลังกายของนักเรียนหญิงระดับ
มัธยมปลาย สงผลทางออมตอการพัฒนากิจกรรมการออกกําลังกาย โดยผานการตั้งเปาหมายและ
ความตั้งใจ
สําหรับอิทธิพลโดยออมทางบวกของความพึงพอใจตอผลของการออมที่มีตอพฤติกรรม
การออมผานความตั้งใจที่จะออมนั้น เปนไปตามที่ล็อค (Locke. 1996: 120) กลาววา การรับรู
เกี่ยวกับผลการทําพฤติกรรมในอดีตจะมีผลตอการทําพฤติกรรมที่ตามมาภายหลัง โดยผานการ
ตั้งเปาหมาย ซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ชี้ใหเห็นวา บุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมือง
หลวงจะทําพฤติกรรมการออมมากเพียงใด ก็ไดรับอิทธิพลมาจากความพึงพอใจตอผลของการออมที่
ผานมา ซึ่งเปนตัวแปรกําหนดความจําเพาะเจาะจงและความยากของเปาหมายการออม จึงสงผล
กระทบตอพฤติกรรมการออมไดในที่สุดนั่นเอง
สมมติฐานขอที่ 3 กลาววา “ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพัน
กับเปาหมาย การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ และความขัดแยงระหวางเปาหมาย
การออมกับการออมที่ทําได” ผลการวิจัยพบวา ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความ
ผูกพันกับเปาหมาย การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .001 แตไมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทํา
ได ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 เพียงบางสวน
จากผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขต
เมืองหลวงมีความผูกพันกับเปาหมาย ซึ่งความผูกพันกับเปาหมายมี 2 องคประกอบคือ ความ
พยายามที่จะบรรลุเปาหมาย (คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.93) และความรูสึกตองการที่จะ
บรรลุเปาหมาย (คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.81) และบุคคลใชการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดใน
ใจและการสรางกฎ ซึ่งการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมี 2 องคประกอบ คือ การ
จัดหมวดหมูรายได (คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.70) และ การจัดหมวดหมูคาใชจาย (คา
น้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.62) เพิ่มมากขึ้นเพียงใด บุคคลก็จะมีความตั้งใจที่จะออมเพิ่มมากขึ้น
เพียงนั้น แตเมื่อบุคคลพบวา มีความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดเพิ่มมาก
ขึ้นเพียงใด ก็ไมมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะออม
การที่ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากความผูกพันกับเปาหมาย เปนไป
ตามที่กีน (Geen. 1995: 42; citing Lewin. 1935. A Dynamic Theory of Personality; Klinger; Barta;
& Maxeiner. 1980. Motivational Correlates of Thought Content Frequency and Commitment.
pp.1222-1237) กลาวไววาความผูกพันกับเปาหมายทําใหเกิดแรงผลักดันทางจิต (Psychic forces)
ที่สงผลตอกระบวนการใชความคิดและความทรงจําที่จะทําตามเปาหมาย ดังนั้น เมื่อบุคคลมีความ
ผูกพันกับเปาหมายการออมมาก จึงเพิ่มความตั้งใจที่จะออมดวยการกําหนดเจตนาในการทําการ
ออมใหมากขึ้นและเพิ่มความพยายามที่จะทําตามเจตนาที่ตนเองกําหนดไวนั้นดวย
สวนผลที่พบวา การคิดเชิงบัญชีมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะออมนี้ สอดคลองกับงานวิจัย
ของเวลส (Wells. 2000: 91) ซึ่งใชทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเปนหลักของงานวิจัย เวลสพบผลวา
เสนทางอิทธิพลของการคิดเชิงบัญชีที่มีตอความตั้งใจที่จะออมมีคามากกวาเสนทางอิทธิพลของการ
รับรูความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived behavioral control) และเสนทางอิทธิพล
ของกลุมอางอิง (Subjective norm) กลาวไดวา กระบวนการคิดเชิงบัญชีซึ่งเปนการคิดไตรตรองเพื่อ
สรางวิธีการในการจัดการเงินรายไดและคาใชจายของบุคคลชวยสงเสริมใหบุคคลเพิ่มความตั้งใจที่จะ
ออมมากขึ้นได
แต สํ าหรั บความขั ดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได ที่ไมสงอิท ธิพ ล
ทางตรงตอความตั้งใจที่จะออมนั้น ไมเปนไปตามที่กีน (Geen. 1995: 51; citing Stagner. 1977.
Homeostasis, Discrepancy, Dissonance: A Theory of Motives and Motivation. pp.103-138)
ลาธามและล็อค (Latham; & Locke. 2006: 332) กลาวไววา ความขัดแยงระหวางสถานะในปจจุบัน
กับสถานะที่ตองการจะเปนจะทําใหระบบการกระตุนเตือน (Arousal system) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
แรงจูงใจที่ถูกนํามาใชเพื่อปรับลดความขัดแยงระหวางสถานะในปจจุบันกับสถานะที่ตองการจะเปน
นั้น แตอยางไรก็ตาม ความขัดแยงระหวางสถานะในปจจุบันกับสถานะที่ตองการจะเปนที่จะกระตุน
ใหเกิดการปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือความตั้งใจหรือพฤติกรรม จะเปนความขัดแยงแบบที่สถานะใน
ปจจุบันต่ํากวาสถานะที่ตองการจะเปน (Locke; & Latham. 1990: 174-176) เมื่อพิจารณาความ
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ขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ แมจะมี
คาเฉลี่ยเปนลบ ซึ่งแสดงถึงการที่ผลของการออมต่ํากวาเปาหมายที่วางไว แตคาเฉลี่ยของความ
ขัดแยงนี้มีคานอย คือ เทากับ -.22 (พิสัยของขอมูลอยูระหวาง -3 ถึง 2) และคาการกระจายของ
ขอมูลซึ่งวัดจากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความเบ ความโดงแลว พบวา ความขัดแยงระหวาง
เป าหมายการออมกั บการออมที่ทําไดของกลุมตัวอยางมี การกระจายอยูใกลเคียงกับ คากลางที่
เทากับศูนย ซึ่งหมายถึงไมมีความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได จึงแสดงให
เห็นวา ผลของการออมของกลุมตัวอยางสวนใหญใกลเคียงกับเปาหมายที่วางไว ผลการออมที่เปน
เชนนี้อาจไมสงผลใหบุคคลเกิดความไมพอใจมากพอที่จะปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือความตั้งใจที่จะ
ออมซึ่งตนเองไดตั้งไวแตแรก (Locke; & Latham. 1990: 201-203)
นอกจากผลการวิจัยตามสมมติฐานแลว ยังพบปจจัยที่สงผลทางออมตอความตั้งใจที่จะ
ออมอีกวา ความตั้งใจที่จะออมไดรับอิทธิพลทางออมจากการตั้งเปาหมายการออม การรับรู
ความสามารถของตนในการออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ความพึงพอใจ
ตอผลของการออม โดยผานความผูกพันกับเปาหมาย แสดงใหเห็นวา บุคคลจะมีความตั้งใจที่จะ
ออมมากนอยเพียงใดยอมตองมาจากการมีความผูกพันกับเปาหมาย ซึ่งความผูกพันกับเปาหมายนี้
มาจากการที่บุคคลมีการตั้งเปาหมายการออมที่ประกอบดวยความยากและความจําเพาะเจาะจง
บุคคลจะมีการตั้งเปาหมายที่ยากและจําเพาะเจาะจงมากก็ตอเมื่อบุคคลนั้นมีการรับรูความสามารถ
ของตนในการออมมาก การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมากและมีความพึงพอใจ
ตอผลของการออมมาก
การที่ความตั้งใจที่จะออมของบุคคลจะเปนเชนไร ขึ้นอยูกับการรับรูความสามารถของตน
ในการออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ความพึงพอใจตอผลของการออม
ของบุคคลผูนั้น ซึ่งจะสงผลใหบุ คคลมี การตั้งเป าหมายการออมที่มีความยากและความจําเพาะ
เจาะจงสูง พรอมไปกับการสรางความผูกพันกับเปาหมายดังกลาว จนเปนเหตุใหบุคคลแปลงความ
ผูกพันกับเปาหมายเปนความตั้งใจที่จะออมนี้ เปนไปตามระบบควบคุมการกระทําของกีน (Geen.
1995: 55-57) ที่กลาววา แรงจูงใจในการทําพฤติกรรมของบุคคลเพื่อใหเปนไปตามความตองการ
ของสังคมหรือตนเองจากขอมูลที่ผานมาหรือสิ่งแวดลอม บุคคลจะเริ่มตนจากการตั้งเปาหมายโดย
พิจารณาเลือกเปาหมายจากความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมาย คุณคาของเปาหมายที่มีตอตนเอง
และการประเมินระดับความสามารถของตนเองที่จะทําใหเปาหมายบรรลุได เมื่อบุคคลตัดสินใจเลือก
เปา หมายไดแลวก็จะสรางความผูกพันกับเปาหมาย และแปลงความผูกพันไปเปนความตั้งใจ ดวย
การประเมินทางเลือกที่จะทําใหตนเองบรรลุเปาหมายไปพรอม ๆ กับการระลึกยอนหลังไปวา วิธีใด
ที่เคยทําแลวทําใหบรรลุเปาหมาย
สมมติฐานขอที่ 4 กลาววา “ความผูกพันกับเปาหมายไดรับอิทธิพลทางตรงจากการตั้ง
เปา หมายการออม” ผลการวิจัยพบวา ความผูกพันกับเปาหมายไดรับอิทธิพลทางตรงจากการ
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ตั้งเปาหมายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอ
ที่ 4
จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมือง
หลวงมีการตั้งเปา หมายการออม ซึ่งมี 2 องคประกอบคือ ความยากของเปาหมาย (คาน้ําหนัก
องคประกอบเทากับ 0.66) และความจําเพาะเจาะจงของเปาหมาย (คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ
0.61) เพิ่ มมากขึ้ น เพี ย งใด ความผู ก พั น กับ เปา หมายก็จะเพิ่ มมากขึ้ น เพีย งนั้น จากผลการวิจั ย
ดังกลาวอธิบายไดวา เมื่อบุคคลมีโอกาสที่จะตั้งเปาหมายดวยตนเองโดยสอดคลองกับความสามารถ
ในการควบคุมของตน เองยอมทําใหบุคคลนั้นมีความผูกพันกับเปาหมายมากกวาเปาหมายที่ถูก
กําหนดโดยผูอื่นซึ่งอาจประเมินความสามารถในการควบคุมของบุคคลนั้นไดไมถูกตอง (Locke.
1996: 119; Locke; & Latham. 1990: 167; citing Erez; & Kanfer. 1983. The Role of Goal
Acceptance in Goal Setting and Task Performance. pp. 454-463) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ฮินส; คาลนแบค และโลเรนทซ (Hinsz; Kalnbach; & Lorentz. 1997: 287, 381) ที่พบวา ความ
ผูกพันกับเปาหมายจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อกลุมตัวอยางเปนผูเลือกที่จะตั้งเปาหมายของตนเอง โดย
เปรียบเทียบกับกลุมตัวอยางที่ไดรับการตั้งเปาหมายจากบุคคลอื่น ดังนั้น การตั้งเปาหมายการออม
ของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่เปนกลุมประชากรเปาหมายของ
งานวิจัยนี้ก็เปนการตั้งเปาหมายที่บุคคลเหลานี้กําหนดขึ้นเอง (Self-set goal) ดวยการกําหนด
ความจําเพาะเจาะจงและความยากของเปาหมาย โดยคํานึงถึงความสามารถในการควบคุมตนเองให
ทําพฤติกรรมที่สอดคลองกับแผนการปฏิบัติที่วางไวเหลานั้น และเมื่อเปาหมายนั้นมีความจําเพาะ
เจาะจงมากและมีความยากมาก จึงทําใหบุคคลตองสรางความผูกพันกับเปาหมายการออมที่ตนเอง
ตั้งขึ้นใหมากดวย ซึ่งเปนกลไกทางจิตวิทยาที่จะทําใหบุคคลสามารถดําเนินกิจกรรมเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายที่มีความจําเพาะเจาะจงและความยากเชนนั้นได
นอกจากผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยแลว จากผลการวิจัยยังพบวา ความผูกพันกับ
เปาหมายไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูความสามารถของตนในการออม ความพึงพอใจตอผล
ของการออม และการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ผานการตั้งเปาหมายการออมดวย
จากผลการวิจัยนี้ แสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขต
เมืองหลวงมีการรับรูความสามารถของตนในการออม มีความพึงพอใจตอผลของการออมและมีการ
คิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎเพิ่มมากขึ้นเพียงใด จะทําใหการตั้งเปาหมายการออม
เพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น ซึ่งสงผลใหความผูกพันกับเปาหมายเพิ่มมากขึ้นดวย จากผลการวิจัยดังกลาว
อธิบายไดวา การที่ความผูกพันกับเปาหมายไดรับอิทธิพลทางออมจากการรับรูความสามารถของตน
ในการออม เปนไปตามที่แบนดูรา (Bandura. 2000: 461) ล็อค (Locke. 1996: 120) ล็อค ลาธาม
และอีเรซ (Locke; Latham; & Erez. 1988: 32) และเอียเลย (Bandura. 2000: 461-462; citing
Earley. 1986. Supervisors and Shop Stewards as Sources of Contextual Information in Goal
Setting: A Comparison of the United States with England. pp. 111-117) กลาวไววา ถาหาก
บุคคลประเมินความสามารถของตนเองสูง ก็จะตั้งเปาหมายสูงและจะสรางพันธะที่ผูกพันตนเองให
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เปลี่ยน แปลงไดยากขึ้น เปาหมายที่ทาทายจะเพิ่มระดับแรงจูงใจและระดับการทําพฤติกรรมที่ทําให
บรรลุ เ ป า หมาย ด ว ยเหตุ นี้ ความผู ก พั น กั บ เป า หมายการออมจึ ง ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากการรั บ รู
ความสามารถของตนในการออมผานการตั้งเปาหมายการออม
สําหรับอิทธิพลของความพึงพอใจตอผลของการออมที่มีตอความผูกพันกับเปาหมาย ผาน
การตั้งเปาหมายการออม เปนไปตามที่ฮอลเลนเบคและไคลน (Hollenbeck; & Klein. 1987: 213)
กลาวไววา ความผูกพันกับเปาหมายเกิดจากความดึงดูดใจ (Attractiveness)
ของการบรรลุ
เปาหมาย และการคาดหมายถึงการบรรลุเปาหมาย ซึ่งสาเหตุหนึ่งของการคาดหมายถึงการบรรลุ
เปาหมายคือ การประสบความสําเร็จในอดีต (Past success) ความพึงพอใจตอผลของการออมใน
งานวิจัยนี้ ก็หมายถึง ความรูสึกที่ดีตอประสบการณอันเกี่ยวเนื่องกับเงินออมและการออมเงินของ
ตนในอดี ต นั่ น เอง ดั ง นั้ น เมื่ อ บุ ค คลมี ค วามพึ ง พอใจต อ ผลของการออมที่ ต นเองมี ทั้ ง ที่ กํ า หนด
วัตถุประสงคการใชจายเงินออมอยางจําเพาะหรือไมจําเพาะก็ตาม ก็จะทําใหบุคคลมีการตั้งเปา
หมายการออมที่มากขึ้น เพราะวา บุคคลไดรับความสุขความพึงพอใจจากการที่ตนเองสามารถมีเงิน
เก็บเพียงพอที่จะซื้อสิ่งของเพื่อตอบสนองความตองการของตนได ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสามารถ
ในการพึ่งพาตนเองไดทางเศรษฐกิจนั่นเอง
สวนอิทธิพลของการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎที่มีตอความผูกพันกับ
เปาหมาย ผานการตั้งเปาหมายการออม สอดคลองกับขอเสนอของล็อค ลาธามและอีเรซ (Locke;
Latham; & Erez. 1988: 27) ที่กลาววา ปจจัยภายนอก (External factors) และปจจัยปฏิสัมพันธ
(Interactive factors) จะสงผลตอความผูกพันกับเปาหมายไดโดยผานกระบวนการรูคิด (Cognitive
process) โดยที่งานวิจัยในขณะนั้นยังไมไดมีการศึกษาถึงกระบวนการรูคิดอยางละเอียดลึกซึ้ง
อยางไรก็ตาม การวิจัยเกี่ยวกับการเงินในระยะตอมาไดชี้ใหเห็นวา การคิดเชิงบัญชีเปนกระบวนการ
รูคิดที่มีสวนอยางสําคัญในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเงิน (Thaler. 1999; Shefrin; & Thaler. 1988)
ดังนั้น จากผลการวิจัยในครั้งนี้ จึงชี้ใหเห็นวา กระบวนการรูคิดที่เรียกวา การคิดเชิงบัญชีมีอิทธิพล
ตอความผูกพันกับเปาหมายการออมได ก็โดยผานการตั้งเปาหมายการออม
สมมติฐานขอที่ 5 กลาววา “การตั้งเปาหมายการออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากรายได
การรับรูความสามารถของตนในการออม ความพึงพอใจตอผลของการออม การคิดเชิงบัญชีดาน
บัญชีคิดในใจและการสรางกฎ การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการถายทอดทาง
สังคม จํานวนผูพึ่งพิง ความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได” ผลการวิจัยพบวา
การตั้งเปาหมายการออมไดรับอิทธิพลทางตรงจากการรับรูความสามารถของตนในการออม ความ
พึงพอใจตอผลของการออม การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .001, .01 และ .05 ตามลําดับ แตไมไดรับอิทธิพลทางตรงจากรายได การไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการถายทอดทางสังคม จํานวนผูพึ่งพิง และความขัดแยงระหวาง
เปาหมายการออมกับการออมที่ทําได ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5 เพียง
บางสวน
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จากผลการวิจัย แสดงใหเห็นวา เมื่อบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมือง
หลวงมี ร ายได มี ก ารรั บ รู ค วามสามารถของตนในการออม ซึ่ ง มี 2 องค ป ระกอบคื อ การรั บ รู
ความสามารถของตนในการเก็บออมเงิน (คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 1.00) และการรับรู
ความสามารถของตนในการทํากิจกรรมเพื่อเก็บออมเงิน (คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.50) มี
ความพึงพอใจตอผลของการออม ซึ่งมี 2 องคประกอบ คือ ความพึงพอใจตอผลของการออมที่
กําหนดวัตถุประสงคจําเพาะ (คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.91) และความพึงพอใจตอผลของ
การออมที่ไมกําหนดวัตถุประสงคจําเพาะ (คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.54) มีการคิดเชิงบัญชี
ดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ซึ่งมี 2 องคประกอบ คือ การจัดหมวดหมูรายได (คาน้ําหนัก
องคประกอบเทากับ 0.70) และการจัดหมวดหมูคาใชจาย (คาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.62)
เพิ่มมากขึ้นเพียงใด ยอมจะทําใหบุคคลนั้นมีการตั้งเปาหมายเพิ่มมากขึ้นเพียงนั้น แตการที่บุคคล
ไดรับ ข อมูล ขาวสารเกี่ย วกับการออม ไดรับ การถายทอดทางสังคม มีจํานวนผูพึ่งพิงและความ
ขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดเพิ่มมากขึ้นเพียงใด ก็ไมสงอิทธิพลตอการ
ตั้งเปาหมายการออมของบุคคลนั้น
การที่ ก ารตั้ ง เป า หมายการออมได รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรงในทางบวกจากการรั บ รู
ความสามารถของตนในการออม เปนไปตามที่กีนกลาวไววา การรับรูความสามารถของตนสามารถ
นํามาใชกับการกระทําอยางมีเปาหมายได โดยจัดเปนสิ่งเดียวกับความสามารถในการทําพฤติกรรม
ที่มุงมาดปรารถนา (Geen. 1995: 124) ซึ่งแบนดูรา (Bandura. 2000: 116, 128) ไดกลาวไววา
การรับรูความสามารถของตนเปนปจจัยสําคัญตอการตั้งเปาหมายของบุคคล ในฐานะที่เปนแรง
กระตุนภายในตนของบุคคล โดยแรงกระตุนภายในตนนี้จะทําใหบุคคลกําหนดเปาหมายที่ทาทาย
ยกระดับมาตรฐานการกระทําของตนเองใหสูงขึ้น เนื่องจากความตองการเอาชนะมาตรฐานการ
กระทําของตนเปนแรงจูงใจอยางสําคัญตอการตั้งเปาหมาย ถาหากบุคคลประเมินความสามารถของ
ตนเองสูง ก็จะตั้งเปาหมายสูงและจะสรางพันธะที่ผูกพันตนเองใหเปลี่ยนแปลงไดยากขึ้น เปาหมาย
ที่ทาทายจะเพิ่มระดับแรงจูงใจและระดับการทําพฤติกรรมที่ทําใหบรรลุเปาหมาย เชนเดียวกับที่
ลาธามและล็อค (Latham; & Locke. 2006: 332) กลาวไววา บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของ
ตนเองสูง จะตั้งเปาหมายไวสูงกวา เพราะบุคคลเหลานั้นจะไมพอใจกับเปาหมายที่ต่ํากวาและการ
รับรูความ สามารถของตนสงผลกระทบตอความยากของเปาหมายที่บุคคลนั้นจะเลือก (Locke.
1996: 120) ผลการวิจัยนี้สอดคลองกับงานวิจัยของปยดา สมบัติวัฒนา (2550) ที่พบวา การรับรู
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมการออม เปนตัวแปรที่สามารถทํานายพฤติกรรมการออม
ของนิสิตระดับปริญญาตรีไดมากที่สุด และงานวิจัยของวัลภา สบายยิ่ง (2542) ที่พบวา การรับรู
ความสามารถของตนสงผลทางตรงตอผลการปฏิบัติงานดานคุณภาพของผูจําหนายตรง
อิทธิพลทางตรงของความพึงพอใจตอผลของการออมทางบวกที่มีตอการตั้งเปาหมายการ
ออม เปนไปตามที่แบนดูรา (Bandura. 2000: 121-122) กลาวไววา เมื่อบุคคลเผชิญกับสถานการณ
ที่มีความซับซอนและไมคุนเคยมากอน บุคคลจะใชผลการปฏิบัติงานในอดีตมาเปนตัวกําหนดการ

127
ตั้งเปาหมายและความสามารถของตนเอง และการตั้งเปาหมายของบุคคลนั้นจะสงผลตอไปยังผล
การปฏิบัติงานหลังจากการตั้งเปาหมายอีกทีหนึ่ง
สําหรับอิทธิพลทางตรงที่การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมีตอการตั้ง
เปา หมายการออมนั้นเปนไปตามที่กีน (Geen. 1995: 55-56) กลาววา กอนที่บุคคลจะตั้งเปาหมาย
ใด ๆ บุคคลจะใชกระบวนการคิดอยางรอบคอบ สําหรับการจัดการการเงินสวนบุคคลนั้นพบวา การ
คิดเชิงบัญชีมีสวนอยางสําคัญตอการวางแผนจัดการการเงินสวนบุคคล (Rabinovich; & Webley.
2007; Van De Water, IV. 2004; Graham; & Isaac. 2002; ปยดา สมบัติวัฒนา. 2554) โดยที่การ
คิดเชิงบัญชีเปนกระบวนการทางจิตรูคิด (Cognitive Psychology) ที่เกี่ยวของกับการจัดการการเงิน
สวนบุคคล (Shefrin; & Thaler. 1988) โดยเปนวิธีการที่ชวยใหบุคคลลดภาระการพึ่งพาการควบคุม
ตนเอง (Self-control) เพื่อเอาชนะความตองการบริโภคในปจจุบันและทําใหมุงสูการทําพฤติกรรม
การออมอยางมีประสิทธิผลได (Rabinovich; & Webley. 2007; Van De Water, IV. 2004; ปยดา
สมบัติวัฒนา. 2554)
สวนตัวแปรการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม การไดรับการถายทอดทางสังคม
รายไดและจํานวนผูพึ่งพิงนั้นไมมีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งเปาหมายการออมนั้น กลาวโดยรวมได
วา การตั้งเปาหมายการออมที่สงผลใหบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงทํา
พฤติ กรรมการออม เปนกระบวนการที่เ กิดขึ้ นจากความตองการที่ เ กิดขึ้นภายในตนเปนสําคัญ
มากกวาที่จะเกิดขึ้นจากปจจัยทางสังคมหรือปจจัยทางเศรษฐกิจระดับบุคคล กลาวคือ ถึงแมวากีน
(Geen. 1995: 55) จะกลาวไวอยางกวาง ๆ วา กระบวนการที่ทําใหบุคคลกระทํากิจกรรมอยางมี
เปาหมายนั้น จะเริ่มตนจาก ก) ความตองการของสังคม/สิ่งแวดลอม (Demand in the environment)
และหรือ ข) ความตองการที่เกิดขึ้นจากภายในตนของบุคคลผูนั้น (Inner need) แตอยางไรก็ตาม
สําหรับพฤติกรรมการออมแลว จากผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา การที่บุคคลจะทําการตั้งเปาหมาย
การออมของตนเอง ตองอาศัยความตองการภายในตนหรืออาจเรียกวา เปนแรงกระตุนที่เกิดจาก
ตนเองเปนสําคัญมากกวาที่จะเปนอิทธิพลของบุคคลอื่นหรือปจจัยอื่นภายนอกที่เปนแรงกระตุนการ
ตั้งเปาหมาย
การที่ตัวแปรการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออมไมมีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งเปา
หมายการออมในงานวิจัยนี้ ซึ่งไมเปนไปตามเอกสารที่ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมมา อาจเปน
เพราะกลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้มีการศึกษาระดับเดียวกัน คือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของรัฐ นอกจากนี้ ยังเปนผูที่พํานักอยูเขต
เมืองเชนเดียวกัน จึงทําใหขอมูลขาวสารที่ไดรับอาจไมแตกตางกันมากนักและความสามารถในการ
นําขอมูลขาวสารไปใชเพื่อการตัดสินใจอาจมีความแตกตางกันนอยจนไมสงผลตอการตั้งเปาหมาย
การออม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกพร ศักดิ์อุดมขจร (2543) ที่ศึกษาการใชประโยชนจาก
ขาวสารทางการเงินเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับการใชบริการของธนาคารและสถาบันการเงินอื่น ๆ
การตัดสินใจลงทุน การแลกเปลี่ยนขอมูลดานการเงินกับบุคคลอื่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริหาร
การเงินบุคคลของตน วางแผนการใชจาย และใชในการแสวงหาขาวสารดานนวัตกรรมทางการเงิน
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เพื่ อ ให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด แก ต นเอง ที่ พ บว า ประชาชนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาต า งกั น มี ก ารใช
ประโยชนจากขาวสารการเงินแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตประชาชนที่เพศ
ตางกัน อายุตางกัน อาชีพตางกัน สถานภาพสมรสตางกันและรายไดตางกัน ไมไดใชประโยชนจาก
ขาวสารการเงินแตกตางกัน ดังนั้น การที่กลุมตัวอยางของงานวิจัยนี้เปนกลุมที่มีระดับการศึกษา
เดียวกันและอยูในเขตเมืองหลวงเชนเดียวกัน จึงอาจทําใหขอมูลขาวสารที่ไดรับและการนําขอมูล
ขาวสารไปใชในการตั้งเปาหมายของกลุมตัวอยางไมสงผลกระทบตอการตั้งเปาหมายการออม
จากผลการวิจยั ในครั้งนี้ที่พบวา การไดรบั การถายทอดทางสังคมไมสงอิทธิพลทางตรงตอ
การตั้งเปาหมายการออมนั้น แสดงใหเห็นวา การไดรับการถายทอดทางสังคมทั้งอยางเปนทางการ
และไมเปนทางการไมสงผลตอการตั้งเปาหมายการออม อาจเปนไปไดวา เนื่องจากบุคคลที่เปนกลุม
ตัวอยางในงานวิจัยนี้เปนผูท ี่มีอายุอยูในวัยผูใหญตอนตน ซึ่งกําลังเปนชวงเวลาของการสรางฐานะ
และความมั่นคงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้น ถึงแมบุคคลเหลานี้จะไดรับการถายทอดทางสังคม
ในรูปแบบใด มีระดับการถายทอดมากหรือนอยอยางไรก็ตาม แตเนื่องจากความจําเปนตองดิ้นรนให
สามารถดํารงชีพในเมืองหลวงที่มีคาครองชีพสูงได จึงทําใหอิทธิพลของการไดรับการถายทอดทาง
สังคมไมมากพอที่จะสงผลตอการตั้งเปาหมายการออม นอกจากนี้ การวัดการไดรับการถายทอดทาง
สังคมอยางเปนทางการในการงานวิจัยนี้ ไมไดวัดการไดรับการถายทอดทางสังคมจากครูอาจารย
ซึ่งผลการวิจัยของอัจฉรา ผองอุดม (2546) ที่พบวา แมวาการเปนแบบอยางของบิดามารดา เพื่อน
และอาจารยจะมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของนิสิตคณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05, .01 และ .001 ตามลําดับ แตอยางไรก็ตาม มี
เพียงการเปนแบบอยางของอาจารยเทานั้นที่เปนตัวแปรเขาทํานายพฤติกรรมการออมของนิสิตได
รอยละ 2.70 เหตุที่งานวิจยั นี้ไมไดนําการถายทอดทางสังคมที่ไดรบั จากอาจารยเขาไวเปนสวนหนึ่ง
เนื่องจากกีน (Geen. 1995: 26) ไดกลาวไววา กลุมอางอิงที่สําคัญสําหรับการทําพฤติกรรมใด ๆ ก็
จะตองเปนกลุม ที่มีความเกีย่ วของกับพฤติกรรมนั้น ๆ โดยตรง และจากการวิจัยเกี่ยวกับการออมที่
ผานมาของผูวิจัย (ปยดา สมบัติวัฒนา. 2550; 2554) พบวา บุคคลทีม่ ีความสําคัญตอการทําพฤติกรรม
การออมของนิสิตหลักสูตรนอกเวลาราชการทั้งระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโทจะเปนบุคคลใน
ครอบครัว เพือ่ นและคนรัก เปนสําคัญ ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงไมไดนําการเปนแบบอยางของอาจารยมา
เปนสวนหนึ่งในแบบวัดการไดรับการถายทอดทางสังคม
สวนการที่ตัวแปรจํานวนผูพึ่งพิงไมมีอิทธิพลทางตรงตอการตั้งเปาหมายการออม อธิบาย
ไดวา แมวางานวิจัยสวนใหญในประเทศไทยจะมีผลการวิจัยวา อัตราการพึ่งพิงมีอิทธิพลทางลบตอ
การทําพฤติกรรมการออม แตอยางไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยบางงานที่พบผลการวิจัยวา อัตราการ
พึ่งพิงไมมีนัยสําคัญทางสถิติตอพฤติกรรมการออม (พนม กิติวัง. 2543; สุวิไล ศรีคคนานตกุล.
2534) และยังมีงานวิจัยบางงานที่พบผลการวิจัยวา ครัวเรือนที่มีผูพึ่งพิงนอยกวา 3 คน จํานวนผู
พึ่งพิงไมมีผลกําหนดการออมของครัวเรือนอยางมีนัยสําคัญ (ไตรรงค วันอารีย. 2546; สํานักงาน
สถิติแหงชาติ. 2541) กลุมตัวอยางของการวิจัยในครั้งนี้จํานวน 386 คน คิดเปนรอยละ 95.1 ของ
กลุมตัวอยางทั้งหมดเปนผูที่ใหการสนับสนุนทางการเงินแกบุคคลในครอบครัวนอยกวา 3 คน ดวย
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เหตุนี้ ผลการวิจัยในครั้งนี้จึงสอดคลองกับผลการวิจัยของไตรรงค วันอารีย (2546) และ สํานักงาน
สถิติแหงชาติ (2541) ที่พบวา จํานวนผูพึ่งพิงที่นอยกวา 3 คนไมมีอิทธิพลตอการตั้งเปาหมายการ
ออมอยางมีนัยสําคัญ
สวนตัวแปรรายได ถึงแมวาจะไมสงผลทางตรงตอการตั้งเปาหมายการออม แตยังสงผล
ทางออมตอการตั้งเปาหมายการออมโดยผานการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
โดยมีความ สัมพันธกับการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎในทางบวก กลาวคือ เมื่อ
บุคคลมีรายไดมากขึ้น บุคคลจะมีการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมากขึ้น และ
สงผลใหการตั้งเปา หมายการออมของบุคคลมีความยากและความจําเพาะเจาะจงมากขึ้น
สําหรับความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดไมสงอิทธิพลทางตรงตอ
การตั้งเปาหมายการออมนั้น อาจเนื่องมาจาก แมวาความขัดแยงระหวางผลการออมกับเปาหมายการ
ออมของบุคคลที่เปนกลุมตัวอยางในครั้งนี้จะแสดงถึงการที่ผลการออมนอยกวาเปาหมายการออม
แตมีคาไมมากนัก เมื่อพิจารณาจากคาเฉลี่ยและการกระจายของขอมูล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา
ผลของการออมของกลุมตัวอยางสวนใหญใกลเคียงกับเปาหมายที่วางไว ผลการออมที่เปนเชนนี้อาจ
ไมสงผลใหบุคคลเกิดความไมพอใจมากพอที่จะปรับเปลี่ยนเปาหมายหรือความตั้งใจที่จะออมซึ่ง
ตนเองไดตั้งไวแตแรก (Locke; & Latham. 1990: 201-203)
จากผลการวิจัยดังกลาวสรุปไดวา บุคคลที่มีการรับรูความสามารถของตนในการเก็บออม
เงิน การรับรูความสามารถของตนในการทํากิจกรรมเพื่อเก็บออมเงิน การคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับการ
จัดหมวดหมูคาใชจาย การคิดเชิงบัญชีเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูรายได ความพึงพอใจตอผลของการ
ออมที่มีวัตถุประสงคจําเพาะ และความพึงพอใจตอผลของการออมที่ไมมีวัตถุประสงคจําเพาะมาก
เพียงใด บุคคลยอมจะมีการตั้งเปาหมายที่มีความจําเพาะเจาะจงและความยากมากขึ้นเพียงนั้น
นอกจากผลการวิจัยตามสมมติฐานการวิจัยแลว จากผลการวิจัยยังพบวา การตั้งเปาหมาย
การออมไดรับอิทธิพลทางออมจากรายไดและการรับรูความสามารถของตนในการออม โดยผานการ
คิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ซึ่งอิทธิพลทางออมของการรับรูความสามารถของตน
ในการออมที่มีตอการตั้งเปาหมายการออมในทางบวกนั้น เปนไปตามที่แบนดูรา (Bandura. 2000:
121) กลาวไววาความเชื่อเกี่ยวกับความสามารถของตนสงผลกระทบไปยังการทําพฤติกรรมทั้งทาง
ตรงและทางออมผานการตั้งเปาหมายและกระบวนการคิดวิเคราะหที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการคิดเชิง
บัญชีดานบั ญชีคิ ด ในใจและการสร า งกฎเปน กระบวนการคิ ดวิ เ คราะหต ามแนวทางของจิ ต รู คิ ด
(Cognitive Psychology) ที่เกี่ยวของกับการจัดการการเงินสวนบุคคล (Shefrin; & Thaler. 1988;
Thaler. 1999) เพื่อใหมีเงินออม (Rabinovich; & Webley. 2007; Van De Water, IV. 2004)
สมมติฐานขอที่ 6 กลาววา “การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎไดรับ
อิทธิพลทางตรงจากรายไดและการรับรูความสามารถของตนในการออม” ผลการวิจัยพบวา การคิด
เชิงบั ญชีดานบัญชีคิ ดในใจและการสรางกฎได รับ อิท ธิ พลทางตรงจากรายไดและการรับรูความ
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สามารถของตนในการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ผลการวิจัยนี้จึงสนับสนุนสมมติ
ฐานการวิจัยขอที่ 6
จากผลการวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา การที่การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
ไดรับอิทธิพลจากการรับรูความสามารถของตนในการออมเปนตามที่วิลาสลักษณ ชัววัลลี (2544:
31) กลาวไววา การรับรูความสามารถของตน มีอิทธิพลตอการทําพฤติกรรมโดยผานกระบวนการรู
คิด (Cognitive process) ในดานแบบแผนการคิดที่สามารถสงเสริมหรือบั่นทอนผลการปฏิบัติงานได
เปนเชนเดียวกับที่แบนดูรา (Bandura. 2000: 121-122) กลาวไวเชนเดียวกัน ซึ่งการคิดเชิงบัญชี
ดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎจัดวาเปนกระบวนการรูคิดประเภทหนึ่ง เกิดจากการรับรู ตีความ
และตัดสินใจเลือกการกระทําที่สงผลกระทบตอผลลัพธใหเปนไปตามที่ตองการ ดังนั้น การคิดเชิง
บัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎจึงไดรับอิทธิพลจากการรับรูความสามารถของตนในการ
ออมในดานการประเมินผลลัพธจากการตัดสินใจเลือกการกระทําของตน
สําหรับผลการวิจัยที่พบวา รายไดมีอิทธิพลตอการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการ
สรางกฎ เปนไปตามที่ทาเลอร (Thaler. 1999: 193) กลาวไวเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางระดับ
รายไดของครัวเรือนกับการสรางกฎการใชจายและงบประมาณการใชจายไว แตอยางไรก็ดี ทิศทาง
ของความสัมพันธนั้นยังไมสอดคลองกัน กลาวคือ ทาเลอรไดกลาววา ครัวเรือนที่มีรายไดใกลเคียง
กับเสนความยากจนจะใชการจัดงบประมาณอยางเขมงวดมากกวาครัวเรือนที่รายไดสูง แตจาก
ผลการวิจัยครั้งนี้กลับพบวา บุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่มีรายได
มากเพียงใด ก็จะใชการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมากขึ้นเพียงนั้น ที่เปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจากผูตอบแบบสอบถามทุกคนมีรายไดสูงกวาเสนความยากจน (Poverty line) ของ
ประเทศไทย (สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2551) กลาวคือ ระดับรายไดประมาณการที่จัดเปนเสนความ
ยากจนของประเทศไทยในป พ.ศ. 2549 ซึ่งรายงานไววาอยูระหวาง 1,200 – 1,500 บาทตอคนตอ
เดือน เมื่อคิดเปนรายไดตอ 2 ปเชนเดียวกับที่งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมขอมูลมีคาเทากับ 28,800 36,000 บาท ในขณะที่ผูที่ตอบแบบสอบถามมีรายไดอยูระหวาง 50,000 ถึง 2,600,000 บาท โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 606,459.15 บาท และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 390,851.91 บาท จากขอมูล
ดังกลาว แสดงใหเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดสูงกวาระดับเสนความยากจนมาก
ดว ยเหตุ นี้ จึ ง ทํ า ให ก ารใช ก ารคิ ด เชิ งบั ญชี อ าจเน น ไปสู ก ารนํ า มาใชเ พื่ อ การจั ด การรายไดที่ สู ง
มากกว า การใช ก ารคิ ด เชิ ง บั ญ ชี เ พื่ อ การจั ด การค า ใช จ า ยตามที่ ท าเลอร ไ ด ก ล า วไว จึ ง ส ง ผลให
ความสัมพันธระหวางรายไดกับการใชการคิดเชิงบัญชีเปนไปในทางบวก เนื่องจากการวัดการคิดเชิง
บัญชีในการวิจัยนี้วัดทั้งดานการจัดหมวดหมูรายไดและการจัดหมวดหมูคาใชจาย นอกจากนี้ กลุม
ตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เปนกลุมตัวอยางที่กําลังศึกษาในระดับที่สูงกวาระดับปริญญา
ตรีซึ่งจัดเปนกลุมบุคคลที่มีการศึกษาระดับสูง ผลการวิจัยจึงเปนไปในทิศทางเดียวกับผลการวิจัย
ของเกรแฮมและไอแซค (Graham; & Isaac. 2002) ที่ไดอภิปรายผลการวิจัยไววา ผูที่มี
ความสามารถในการคิดคํานวณสูงเชนผูที่ประกอบอาชีพเปนอาจารยในมหาวิทยาลัย เลือกที่จะ
ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การเงิ น รายได ข องตนเองตามแนวทางของสมมติ ฐ านวั ฏ จั ก รชี วิ ต เชิ ง
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พฤติกรรมโดยมีการนําการคิดเชิงบัญชีเปนองคประกอบอันสําคัญ จากผลการวิจัยในครั้งนี้ อาจ
กลาวไดวา สําหรับบุคคลที่มีรายไดสูงกวาเสนความยากจนมากและมีระดับการศึกษาสูง จะนําการ
คิดเชิงบัญชีมาใชเพื่อการจัดการรายไดมาก ซึ่งแสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางรายไดและการ
คิดเชิงบัญชีเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขต
เมืองหลวงที่มีผลการออมแตกตางกัน มีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลอง โดยดัชนีความ
กลมกลืนของแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษทุกดัชนี กลาวคือ คาไค-สแควรไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) คาไค-สแควรหารดวยคาองศาอิสระ เทากับ 0.803 ซึ่งนอยกวา 3 คา
ดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 และคาประมาณความคลาดเคลื่อนของราก
กําลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เทากับ 0.0
เมื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัว
แปรภายในไปตัวแปรภายใน พบวา ความแตกตางของคาไค-สแควรระหวางการทดสอบความไม
แปรเปลี่ยนของรูปแบบและความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรมีคาเทากับ 1.12 และคาองศา
อิสระเทากับ 3
เมื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัว
แปรภายนอกไปตัวแปรภายใน พบวา ความแตกตางของคาไค-สแควรระหวางการทดสอบความไม
แปรเปลี่ยนของรูปแบบและความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรมีคาเทากับ 5.79 และคาองศา
อิสระเทากับ 4
ขอคนพบจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา รูปแบบของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่มี
เงินออมและไมมีเงินออมมีความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลอง คาอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปร
ภายในที่มีตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของผูมีเงินออมและผูไมมีเงินออมมีคาเทากัน และคา
อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของผูมีเงินออมและผูไม
มีเงินออมมีคาเทากัน
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล า วสรุ ป ได ว า ป จ จั ย ควบคุ ม พฤติ ก รรมการออมของบุ ค คลช ว ง
วางรากฐานการทํ า งานตอนต น ในเขตเมื อ งหลวงที่ มี เ งิ น ออมและไม มี เ งิ น ออม มี รู ป แบบของ
แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุไมแตกตางกัน โดยที่คาอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรภายในที่มี
ตอตัวแปรภายในและคาอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในไมแตกตางกัน
เชนเดียวกัน ดังนั้น การคิดเชิงบัญชีจึงไมเปนตัวแปรที่สําคัญสงผลตอความแตกตางของรูปแบบของ
แบบจําลองของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวง 2 กลุมดังกลาว ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้ไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 7
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สมมติฐานขอที่ 7 กลาววา “แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรม
การออมของบุคคลที่มีเงินออมและไมมีเงินออมแตกตางกัน โดยการคิดเชิงบัญชีเปนตัวแปรที่มี
ความสําคัญสงผลตอความแตกตางของแบบจําลองของบุคคลสองกลุม”
ผลการวิจัยที่ไมเปนไปตามสมมติฐานนี้ อาจเนื่องมาจาก พฤติกรรมการออมที่ศึกษาใน
ครั้งนี้เปนพฤติกรรมการออมที่มีการตั้งเปาหมายการออม ดังนั้น บุคคลทั้งที่มีเงินออมและไมมีเงิน
ออมลวนมีปจจัยทางจิตอันเกี่ยวเนื่องเปนสาเหตุของการควบคุมพฤติกรรมการออมเชนเดียวกัน
และมีคาอิทธิพลในแบบเดียวกัน แตอยางไรก็ตาม เมื่อทําการวิเคราะหโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
คะแนนตัวแปรแฝง (Latent Score) ของตัวแปรการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
พบวา คาเฉลี่ยคะแนนตัวแปรแฝงการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎของบุคคลที่มี
เงินออมแตกตางจากคาเฉลี่ยคะแนนตัวแปรแฝงการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
ของบุคคลที่ไมมีเงินออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนตัวแปรแฝง
การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎของบุคคลที่มีเงินออมมีคามากกวาบุคคลที่ไมมี
เงินออม (ตาราง 8) แสดงใหเห็นวา ถึงแมวา รูปแบบของแบบจําลองของทั้งสองกลุมจะไมแตกตาง
กัน แตระดับของคาเฉลี่ยคะแนนตัวแปรแฝงการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎของ
บุคคลทั้งสองกลุมมีความแตกตางกัน โดยบุคคลที่มีเงินออมมีระดับคาเฉลี่ยคะแนนตัวแปรแฝงการ
คิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมากกวาบุคคลที่ไมมีเงินออม ผลการวิจัยที่พบวา
ความแตกตางระหวางการคิดเชิงบัญชีของบุคคลที่มีเงินออมและบุคคลที่ไมมีเงินออมในงานวิจัยนี้
เปนผลการวิจัยที่สอดคลองกับผลการวิจัยของราบิโนวิชและ เวบลี (Rabinovich; & Webley. 2007)
และฟาน เดอ วอเตอรที่ 4 (Van De Water, IV. 2004) ที่พบวา การคิดเชิงบัญชีเปนตัวแปรสําคัญที่
จําแนกผูที่มีเงินออมและผูที่ไมมีเงินออมออกจากกันได แตการที่รูปแบบแบบจําลองของบุคคลทั้ง
สองกลุมไมแตกตางกันโดยมีการคิดเชิงบัญชีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการทําพฤติกรรมการออม
ของบุคคลทั้งที่มีเงินออมและไมมีเงินออม สอดคลองกับที่ฟาน เดอ วอเตอรที่ 4 (Van De Water,
IV. 2004: 135) กลาววา การใชทฤษฎีจินตภาพและการคิดเชิงบัญชีรวมในการศึกษาพฤติกรรมการ
ออม ยอมทําใหมีความเขาใจพฤติกรรมนี้ไดดียิ่งขึ้น
3. จากวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 ผลการวิจัยพบวา แบบจําลองความสัมพันธเชิง
สาเหตุของปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขต
เมืองหลวงที่มีการคาดการณรายไดในอนาคตแตกตางกัน มีความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบ
แบบจําลอง โดยดัชนีความกลมกลืนของแบบจําลองมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษทุกดัชนี
กลาวคือ คาไค-สแควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p > 0.05) คาไค-สแควรหารดวยคาองศาอิสระ
เทากับ 0.348 ซึ่งนอยกวา 3 คาดัชนีความสอดคลองเชิงเปรียบเทียบ (CFI) เทากับ 1.00 และ
คาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังสองเฉลี่ย (RMSEA) เทากับ 0.0
เมื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัว
แปรภายในไปตัวแปรภายใน พบวา ความแตกตางของคาไค-สแควรระหวางการทดสอบความไม
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แปรเปลี่ยนของรูปแบบและความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรมีคาเทากับ 0.51 และคาองศา
อิสระเทากับ 3
เมื่อทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรของเมทริกซอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัว
แปรภายนอกไปตัวแปรภายใน พบวา ความแตกตางของคาไค-สแควรระหวางการทดสอบความไม
แปรเปลี่ยนของรูปแบบและความไมแปรเปลี่ยนของคาพารามิเตอรมีคาเทากับ 0.29 และคาองศา
อิสระเทากับ 4
ขอคนพบจากการวิจัยแสดงใหเห็นวา รูปแบบของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่
คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้นและที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับรายได
เฉลี่ย 2 ปที่ผานมามีความไมแปรเปลี่ยนของแบบจําลอง คาอิทธิพลเชิงสาเหตุจากตัวแปรภายในที่มี
ตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของผูที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้นและผูที่คาดการณ
รายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับ 2 ปที่ผานมามีคาเทากัน และคาอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปร
ภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในของแบบจําลองของผูที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้นและผู
ที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับ 2 ปที่ผานมามีคาเทากัน
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล า วสรุ ป ได ว า ป จ จั ย ควบคุ ม พฤติ ก รรมการออมของบุ ค คลช ว ง
วางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้นและที่
คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับ 2 ปที่ผานมา มีรูปแบบของแบบจําลองความสัมพันธ
เชิงสาเหตุไมแตกตางกัน โดยที่คาอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายในและคา
อิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายในไมแตกตางกันเชนเดียวกัน ผลการวิจัยนี้
จึงไมสนับสนุนสมมติฐานการวิจัยขอที่ 8
สมมติฐานขอที่ 8 กลาววา “แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุม
พฤติ ก รรมการออมของบุ ค คลที่ มี ก ารคาดการณ ร ายได เ ฉลี่ ย ในอนาคตเพิ่ ม ขึ้ น บุ ค คลที่ มี ก าร
คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ย 2 ปที่ผานมา และบุคคลที่มีการคาดการณ
รายไดเฉลี่ยในอนาคตลดลง มีความแตกตางกัน”
จากผลการวิจัยนี้ กลาวไดวา บุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงที่
มีการคาดการณรายไดในอนาคตในทิศทางที่แตกตางกัน มีรูปแบบของแบบจําลองความสัมพันธเชิง
สาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา การตั้งเปาหมายการออม
การคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ความผูกพันกับเปาหมาย ความตั้งใจที่จะออม
และความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดสงอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของ
บุคคลทั้งสองกลุมในลักษณะเดียวกัน แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยของคะแนนตัวแปรแฝง
พฤติกรรมการออมของกลุมบุคคลทั้งสอง พบวา คาเฉลี่ยของคะแนนตัวแปรแฝงพฤติกรรมการออม
มีคาแตกตางกัน กลาวคือ บุคคลที่มีการคาดการณรายไดในอนาคตเพิ่มขึ้นมีคาเฉลี่ยเทากับ 1.026
และบุคคลที่มีการคาดการณรายไดในอนาคตใกลเคียงกับ 2 ปที่ผานมามีคาเฉลี่ยเทากับ 2.310 ซึ่ง
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แสดงใหเห็นวา ระดับคาเฉลี่ยคะแนนตัวแปรแฝงของพฤติกรรมการออมของบุคคลที่มีการคาดการณ
รายไดในอนาคตใกลเคียงกับ 2 ปที่ผานมามีระดับสูงกวาบุคคลที่มีการคาดการณรายไดในอนาคต
เพิ่มขึ้น แมวา จะเปนความแตกตางที่ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีแนวโนมทิศทางที่จะสอดคลองกับ
ทฤษฎีการบริโภคแบบรายไดถาวรไดกลาวไวคือ ครัวเรือนที่พิจารณาวา รายไดในปจจุบันสูงกวา
รายไดเฉลี่ยในระยะยาว (กลุมที่คาดการณรายไดลดลง) มีแนวโนมที่จะทําการออมสวนตางรายได
ดังกลาว ส ว นครั วเรือนที่พิจารณาว า รายไดใ นปจจุบันต่ํากวารายไดเ ฉลี่ยในระยะยาว (กลุมที่
คาดการณรายไดเพิ่มขึ้น) มีแนวโนมที่จะทําการออมนอยกวา หรือไมออมเลย แตจะกูยืมโดยใช
รายไดในอนาคตเปนหลักประกัน (Sach; & Larrain. 1993: 93) และสอดคลองกับผลการวิจัยของ
วันธันว เจริญเผา (2548) และสมชาย ธนูทิพยกุล (2549) ที่พบวา การคาดการณรายไดในอนาคตมี
ความสัมพันธเชิงลบกับการออม แตอยางไรก็ตาม จากผลการวิจัยที่พบวา แบบจําลองของบุคคลทั้ง
สองกลุมไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอการทําพฤติกรรมการออมของบุคคลที่
คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้นและบุคคลที่คาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตใกลเคียงกับ 2
ปที่ ผานมาไม แตกตางกัน ซึ่ งหมายความวา พฤติกรรมการออมของบุ คคลทั้งสองกลุมสามารถ
อธิบายไดดวยตัวแปรเดียวกันในทิศทางเดียวกันได ดังนั้น ไมวาบุคคลชวงวางรากฐานการทํางาน
ตอนตนในเขตเมืองหลวงจะมีการคาดการณรายไดเฉลี่ยในอนาคตเพิ่มขึ้นหรือใกลเคียงกับ 2 ปที่
ผานมา หากบุคคลนั้นมีการตั้งเปาหมายการออมที่มีความจําเพาะเจาะจงและมีความยากมาก มีการ
คิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎมาก มีความผูกพันกับเปาหมายมาก มีความตั้งใจที่
จะออมมากและมี ค วามขั ด แย ง ระหว า งเป า หมายกั บ การออมที่ ทํ า ได ม าก จะทํ า ให บุ ค คลนั้ น มี
พฤติกรรมการออมมาก
ผลสรุป ในทางทฤษฎี จากการวิจัย ในครั้ งนี้ กลา วได วา จากการที่งานวิ จัยนี้ ไดพัฒนา
แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมโดยใชทฤษฎีหลายทฤษฎี
รวมกัน ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวา ระบบควบคุมการกระทําของกีน (Geen. 1995: 55-57) เปนตัวแบบ
ซึ่งสามารถอธิบายพฤติกรรมการออมไดดี ดวยการนําตัวแปรการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและ
การสรางกฎ ที่มาจากสมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรม (Shefrin; & Thaler. 1988) และตัวแปร
ทางจิตวิทยาที่สําคัญตอการตั้งเปาหมาย 2 ตัวแปรไดแก การรับรูความสามารถของตนในการออม
และความพึงพอใจตอผลของการออม (Bandura. 2000) มาประกอบเปนตัวแปรเหตุของการ
ตั้งเปาหมายการออม สําหรับตัวแปรเหตุที่มาจากทฤษฎีอื่น ไดแก จํานวนผูพึ่งพิง การไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการออมและการไดรับการถายทอดทางสังคม ยังไมสามารถรวมอธิบายพฤติกรรม
การออมพรอมกับตัวแปรของระบบควบคุมการกระทําของกีนไดดี นอกจากนี้ จากผลการวิจัยยัง
แสดงวา ตัวแปรสําคัญตัวแปรหนึ่งของระบบควบคุมการกระทําของกีน คือ ความขัดแยงระหวาง
เปาหมายการออมกับการออมที่ทําได ก็ยังไมเปนสวนหนึ่งของปจจัยที่สามารถทํานายพฤติกรรม
การออมไดดี อันเนื่องมาจากความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําไดมีคาโนม
เอียงไปทางที่มีความขัดแยงนอย จึงเปนเหตุใหความขัดแยงดังกลาวไมสงผลกระทบตอการตั้งเปา
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หมายการออมและความตั้งใจที่จะออม ซึ่งสอดคลองกับคําอธิบายของทฤษฎีการตั้งเปาหมายและ
การประเมินผลของล็อคและลาธาม (Locke; & Latham. 1990: 201-203)

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยที่แสดงวา พฤติกรรมการออมไดรับอิทธิพลจากความตั้งใจที่จะออม
มากที่สุด โดยที่ความตั้งใจที่จะออมของบุคคลจะเกิดขึ้นไดก็สืบเนื่องมาจากการที่บุคคลมีความ
พรอมในองคประกอบทางจิตวิทยา อันไดแก มีการรับรูความสามารถของตนในการออม ใชการคิด
เชิงบัญชี และมีความพึงพอใจตอผลของการออม จึงสงผลใหบุคคลมีการตั้งเปาหมายการออมและมี
ความผูกพันกับเปาหมาย จนนําไปสูการแปลงความผูกพันกับเปาหมายเปนการแสดงเจตนาและ
ความพยายามที่จะออมและเกิดเปนพฤติกรรมการออมไดในที่สุด ดังนั้น การกระตุนพฤติกรรมการ
ออม จึงควรเริ่มตนจากการพัฒนาการรับรูความสามารถของบุคคลในการออม การคิดเชิงบัญชี และ
การสรางประสบการณการออมที่กอใหเกิดพึงพอใจ และเมื่อบุคคลเขาสูวัยทํางานจึงมีความพรอม
ทางเศรษฐกิจ คือ มีรายไดเปนของตนเอง บุคคลก็มีแนวโนมที่จะตั้งเปาหมายการออมจนนําไปสูการ
ทําพฤติกรรมการออมอยางมีเปาหมายได
2. จากการที่ปจจัยทางจิต อันไดแก การรับรูความสามารถของตน การคิดเชิงบัญชีและ
ความพึงพอใจตอผลของการออม เปนปจจัยเชิงเหตุที่สําคัญตอการทําพฤติกรรมการออมผานการ
ตั้งเปาหมายการออม โดยที่ปจจัยเหลานี้เปนกระบวนการทางจิตวิทยาที่สามารถเกิดขึ้นได นับเนื่อง
ตั้งแตบุคคลยังเปนเยาวชน ดังนั้น บุคคลที่มีโอกาสใกลชิดมากที่สุดกับเยาวชน อันไดแก บิดามารดา
หรือผูปกครองควรใหการฝกฝนปจจัยทางจิตวิทยาเหลานี้ใหกับเยาวชน ดวยการกระตุนใหเยาวชน
มีการตั้งเปาหมายออมเงินโดยกําหนดระยะเวลาและ/หรือจํานวนเงินที่เหมาะสมกับอายุของเยาวชน
และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งกระบวนการอยางหนึ่งที่จะชวยเด็กบรรลุเปาหมาย
การออมเงิน คือ วิธีการของการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ไดแก การจัดสรรเงิน
“คาขนม” ออกไปเก็บออม การแบงแยกเงินที่ตองการเก็บออมออกจากเงินที่ใชจายเพื่อการบริโภค
ประจําวัน และการกําหนดขอบเขตการใชจายสําหรับคาใชจายแตละประเภท จากประสบการณ
ดังกลาว หากเยาวชนประสบความสําเร็จในการทําการออมจะทําใหเขาไดรับประสบการณที่สราง
ความพึงพอใจกับการออมและเสริมสรางการรับรูความสามารถในการออมใหดียิ่งขึ้น ผลของการ
ฝกฝนเชนนี้จะสงผลใหเมื่อเติบโตเปนผูใหญ เยาวชนมีความพรอมที่จะทําพฤติกรรมการออมเงิน
รายไดจากการทํางานของตนเองไดในที่สุด
บุ ค คลอี ก กลุ ม หนึ่ ง ที่ มี โ อกาสในการฝ ก ฝนเยาวชนได คื อ ครู อ าจารย ซึ่ ง ครู อ าจารย
สามารถมีบทบาทสงเสริมพฤติกรรมการออมของเยาวชนดวยการฝกการคิด โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
คิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ ดวยการอบรมสั่งสอนเทคนิคการแบงแยกประเภท
รายไดและคาใชจาย โดยจัดเปนสวนหนึ่งของกลุมสาระสังคมศึกษาที่วาดวยวิชาเศรษฐศาสตรหรือ
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กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่วาดวยวิชางานธุรกิจ ซึ่งจะชวยฝกการคิดของเยาวชนเพื่อ
สงเสริมการจัดการเงินที่เปนระบบอยางมีประสิทธิภาพได
3. จากการศึกษาพฤติกรรมการออมระดับบุคคลของผูที่อยูในชวงวางรากฐานการทํางาน
ตอนต น ในเขตเมื อ งหลวงครั้ ง นี้ ทํ า ให ท ราบว า ป จ จั ย ทางจิ ต ตามระบบควบคุ ม การกระทํ า และ
สมมติฐานวัฏจักรชีวิตเชิงพฤติกรรมมีความสําคัญตอพฤติกรรมการออมและสงผลตอผลของการ
ออมเชิงปริมาณ คือสัดสวนของเงินออมตอรายได ดังนั้น บุคลากรที่เกี่ยวของกับการใหคําแนะนําแก
ประชาชนในดานการบริหารจัดการการเงินสวนบุคคล เชน นักวางแผนการเงินรับอนุญาต (Certified
Financial Planner) จึงควรใหความสําคัญกับการทําความเขาใจปจจัยทางจิตอันเกี่ยวเนื่องเหลานี้
เพิ่มมากขึ้น เพื่อใหการใหคําแนะนําการวางแผนการเงินแกประชาชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับปจจัยภายในทางจิตของบุคคลยิ่งขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการกระตุนสงเสริมการพัฒนา
ระดับการออมของประชาชนชาวไทยไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ขอเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งตอไป
1. จากการวิจัยครั้ งนี้ พบว า ระบบควบคุ มการกระทําของกีนสามารถนํามาใชใ นการ
อธิบายพฤติกรรมการออมของบุคคลไดดี ดังนั้น ควรนําระบบควบคุมการกระทําไปใชในการศึกษา
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจอื่น เชน พฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมการทํางาน เปนตน
2. การศึกษาวิจัยครั้งนี้จํากัดการศึกษาเฉพาะพฤติกรรมการออมที่มีการตั้งเปาหมายของ
บุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวง แตอยางไรก็ตาม บุคคลกลุมดังกลาวอาจ
มีการทําพฤติกรรมการออมที่ไมไดมีการตั้งเปาหมายการออมอยูดวยซึ่งไมไดทําการศึกษาในครั้งนี้
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจตอพฤติกรรมการออมของบุคคลกลุมนี้อยางครอบคลุม การวิจัยครั้ง
ต อ ไปจึ ง ควรศึ ก ษาถึ ง ป จ จั ย ทางจิ ต ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า พฤติ ก รรมการออมของบุ ค คลช ว ง
วางรากฐานการทํางานตอนตนที่ไมมีการตั้งเปาหมายการออม ปจจัยทางจิตที่ยังควรเปนสวนหนึ่งใน
การศึกษาครั้งตอไปคือ การรับรูความสามารถของตนในการออมและการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดใน
ใจและการสรางกฎ
3. การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใชการเก็บรวบรวมขอมูลเพียงครั้งเดียว โดยใหผูตอบแบบสอบถาม
ยอนระลึกถึงสิ่งที่ตนเองจดจําไดเกี่ยวกับการตั้งเปาหมายการออมของตนเองและสิ่งที่เกี่ยวของกับ
การตั้งเปาหมายนั้นในอดีต ดังนั้น อาจมีความคลาดเคลื่อนระหวางความจริงกับสิ่งที่บุคคลจําไดบาง
ดวยเหตุนี้ การทําวิจัยครั้งตอไป ควรใชวิธีการศึกษาแบบเก็บขอมูลเปนระยะ ๆ นับตั้งแตบุคคลมี
การตั้งเปาหมายการออมตลอดระยะเวลาการเก็บออมเงิน ซึ่งจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูลที่เปน
ปจจุบัน โดยติดตามกลุมตัวอยางกลุมเดิมอยางตอเนื่อง เพื่อลดความคลาดเคลื่อนดังกลาวซึ่งจะชวย
เพิ่มความเชื่อมั่นตอขอมูลที่นํามาใชในการวิจัยได
4. ควรนําแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยควบคุมพฤติกรรมการออมที่มีความ
เหมาะสมกับขอมูลเชิงประจักษของบุคคลชวงวางรากฐานการทํางานตอนตนในเขตเมืองหลวงนี้ ไป
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วิจัยกับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะแตกตางไปจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ อาทิเชน ระดับ
การศึ กษาสู งสุดที่ แตกต างกัน เช น ชั้น ประถมหรือ เทีย บเท า ชั้ นมั ธ ยมหรือเที ย บเท า ช ว งวัย ที่
แตกตางกัน สถานที่พํานักที่แตกตางกัน เชน เขตเมืองที่มีขนาดใหญของภูมิภาคตาง ๆ ในประเทศ
ไทย เขตชนบท เปนตน ซึ่งจะทําใหทราบวา แบบจําลองนี้มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
ของกลุ มที่มีความแตกต างกันหรือไม เพื่อจะไดนําแบบจําลองนี้ไปใชในการสงเสริมและพัฒนา
พฤติกรรมการออมไดอยางสอดคลองเหมาะสมกับลักษณะของกลุมคนตอไป
5. จากผลการวิจัยที่พบวา พฤติกรรมการออม ความตั้งใจที่จะออมและความผูกพันกับ
เปาหมายสามารถอธิบายสัดสวนเงินออมตอรายไดไดเพียงรอยละ 1 นั้น ผูวิจัยเห็นวา การพิจารณา
ความสามารถในการออมของบุคคล โดยวัดจากปริมาณเงินออมเมื่อเทียบกับรายได เปนสิ่งที่มี
ความสําคัญสงผลตอความสามารถในการดํารงอยูทางเศรษฐกิจของบุคคลผูนั้นในอนาคตไปจนชั่ว
อายุขัยของเขา ดังนั้น เพื่อใหมีความเขาใจตอปจจัยที่จะสามารถอธิบายสัดสวนเงินออมตอรายไดได
ดีขึ้น ควรมีการวิจัยเพื่อคนหาปจจัยอื่น ๆ ที่อธิบายสัดสวนเงินออมตอรายไดในงานวิจัยอื่นตอไป
6. การวิจัยครั้งนี้ใชการมีเงินออมเปนตัวแปรแบงกลุม โดยใหกลุมตัวอยางเปนผูรายงาน
ขอมูลของตนเอง ผูวิจัยอาจเปลี่ยนวิธีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับเงินออมเปนการเก็บขอมูลจากเอกสาร
แทน เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงกับความเปนจริงมากยิ่งขึ้น
7. การวัดการพึ่งพิงโดยใชจํานวนผูพึ่งพิงเปนตัวแปรเพียงตัวเดียวอาจไมเพียงพอสําหรับ
การแสดงระดับการพึ่งพิงที่สงอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม ดังนั้น อาจเพิ่มการวัดแบบอื่นดวย เชน
สัดสวนจํานวนเงินที่ตองใชเพื่อสนับสนุนดูแลผูพึ่งพิงเมื่อเทียบกับรายไดในปจจุบัน เปนตน
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คาอํานาจจําแนกแบบความสัมพันธรายขอกับคะแนนรวม
ของแบบสอบถามชุดที่ใชเก็บขอมูล
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ตาราง 20 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น
(α) ของแบบสอบถามการตั้งเปาหมายการออม
ขอที่
ดานความจําเพาะเจาะจงของเปาหมาย
1
2
3
4

r

.574
.663
.718
.591

α = .816
ดานความยากของเปาหมาย
5
6
7
8

.131
.470
.472
.413

α = .577
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ตาราง 21 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น
(α) ของแบบสอบถามความตั้งใจที่จะออม (วัดจากการมีเจตนา)
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

r

.469
.622
.413
.560
.614
.170
.013
.580
.529
.429
.467
.572

α = .792
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ตาราง 22 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น
(α) ของแบบสอบถามความตั้งใจที่จะออม (วัดจากความพยายาม)
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

r

.498
.633
.411
.530
.607
.164
-.046
.547
.505
.397
.405
.586

α = .776
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ตาราง 23 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น
(α) ของแบบสอบถามการรับรูความสามารถของตนในการออม
ขอที่
ดานการรับรูความสามารถของตนเองในการเก็บออมเงิน
1
2
6
7
8
α = .720
ดานการรับรูความสามารถของตนเองในการทํากิจกรรมที่
เกี่ยวพันกับการเก็บออมเงิน
3
4
5
α = .583

r

.511
.597
.469
.451
.394

.543
.480
.192
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ตาราง 24 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น
(α) ของแบบสอบถามการไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม
ขอที่
ดานผลประโยชนของการออมเงิน
1
2
3
4
5
6
7

r

.475
.438
.359
.625
.469
.476
.370

α = .743
ดานวิธีการออม
8
9
10
11
12
13
14

.523
.506
.392
.623
.483
.520
.440

α = .774
ดานพฤติกรรมการออมของบุคคลสําคัญ/บุคคลที่มี
ชื่อเสียง
15
16
17
18
19
20
21

.629
.614
.628
.736
.669
.671
.604

α = .871
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ตาราง 25 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น
(α) ของแบบสอบถามการไดรับการถายทอดทางสังคมดานการออม
ขอที่
ดานการไดรับการถายทอดทางสังคมอยางเปนทางการ
1
2
3
4
5

r

.610
.554
.573
.177
.364

α = .689
ดานการไดรับการถายทอดทางสังคมอยางไมเปนทางการ
6
7
8
9
10
α = .722

.422
.576
.422
.554
.463
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ตาราง 26 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น
(α) ของแบบสอบถามการคิดเชิงบัญชีดานบัญชีคิดในใจและการสรางกฎ
ขอที่
ดานการจัดหมวดหมูคาใชจาย
1
3
4
10
11
12

r

.207
.270
.215
.199
.193
.111

α = .399
ดานการจัดหมวดหมูรายได
2
5
6
7
8
9
13

.192
.264
.181
.112
.295
.306
.025

α = .413
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ตาราง 27 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น
(α) ของแบบสอบถามความผูกพันกับเปาหมาย
ขอที่
ดานความพยายามที่จะบรรลุเปาหมาย
1
2
3
4

r

.644
.765
.657
.691

α = .849
ดานความรูสึกตองการที่จะบรรลุเปาหมาย
5
6
7

.742
.784
.786

α = .882
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ตาราง 28 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น
(α) ของแบบสอบถามพฤติกรรมการออม
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

r

.442
.402
.537
.547
.218
.124
.524
.248
.477
.376
.405
.541
.238

α = .760
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ตาราง 29 คาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวางคะแนนรวมกับคะแนนรายขอ (r) และคาความเชื่อมั่น
(α) ของแบบสอบถามความขัดแยงระหวางเปาหมายการออมกับการออมที่ทําได
ขอที่
1
2
3
4
5

r

.509
.055
.634
.382
.419

α = .634
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ภาคผนวก ค
คําสั่งวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุ
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!Full Model Normal Cov
Observed variables
CARE TREV RATIO SATSAV SATPAY GOSPE GODIF INTEN ENDEA EFFAM EFFAC INFBEN
INFTEC
INFVIP SOCAC SOCPA MAEXP MAREV COMEF COMFE BEHAV DISC ZREV
Covariance Matrix from file: norscore.cov
Sample size = 377
Latent variables
Lcare Lratio Lsat Lgoal Linten Leffi Linfo Lsoc Lma Lcom Lbeh Ldisc
Lzrev
Relationships
BEHAV = 1*Lbeh
INTEN = Linten
ENDEA = Linten
COMEF = Lcom
COMFE = Lcom
GOSPE = Lgoal
GODIF = Lgoal
DISC = 1*Ldisc
MAEXP = Lma
MAREV = Lma
EFFAM = Leffi
EFFAC = Leffi
SATSAV = Lsat
SATPAY = Lsat
SOCAC = Lsoc
SOCPA = Lsoc
INFBEN = Linfo
INFTEC = Linfo
INFVIP = Linfo
CARE = Lcare
ZREV = Lzrev
RATIO = 1*Lratio

168
Lgoal
Lgoal
Lgoal
Lgoal
Lgoal
Lgoal
Lgoal
Lgoal

=
=
=
=
=
=
=
=

Lsat
Lsoc
Linfo
Lcare
Lzrev
Ldisc
Lma
Leffi

Lma = Leffi
Lma = Lzrev
Lcom =

Lgoal

Linten = Lcom
Linten = Ldisc
Linten = Lma
Lbeh = Linten
Lratio = Lbeh
set
set
set
set
set

error
error
error
error
error

variance
variance
variance
variance
variance

of
of
of
of
of

BEHAV equal to 23.6342
DISC equal to 0.2745
CARE equal to 0.00
ZREV equal to 0.00
RATIO equal to 0.00

Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF
End of problem
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ภาคผนวก ง
คําสั่งวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบของแบบจําลอง
ระหวางกลุมที่การมีเงินออมแตกตางกัน
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คําสั่งทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลอง
group 1 sav
System file from file: sav_data.dsf
!Latent variables
!Lcare Lratio Lsat Lgoal Linten Leffi Linfo Lsoc Lma Lcom Lbeh Ldisc
Lzrev
Relationships
Lgoal = Ldisc
Lcom = Lgoal
Linten = Lcom
Linten = Ldisc
Lbeh = Linten
Lgoal = Lma
Linten = Lma

Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

group 2 nsav
System file from file: nsav_data.dsf
Relationships
Lgoal = Ldisc
Lcom = Lgoal
Linten = Lcom
Linten = Ldisc
Lbeh = Linten
Lgoal = Lma
Linten = Lma
Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

End of problem
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คําสั่งทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของอิทธิพลเชิงสาเหตุของ
ตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายใน
group 1 sav
System file from file: sav_data.dsf
!Latent variables
!Lcare Lratio Lsat Lgoal Linten Leffi Linfo Lsoc Lma Lcom Lbeh Ldisc
Lzrev
Relationships
Lgoal = Ldisc
Lcom = Lgoal
Linten = Lcom
Linten = Ldisc
Lbeh = Linten
Lgoal = Lma
Linten = Lma

Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

group 2 nsav
System file from file: nsav_data.dsf
Relationships
Lgoal = Ldisc
Linten = Ldisc
Lgoal = Lma
Linten = Lma
Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

End of problem
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คําสั่งทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของอิทธิพลเชิงสาเหตุของ
ตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายใน
group 1 sav
System file from file: sav_data.dsf
!Latent variables
!Lcare Lratio Lsat Lgoal Linten Leffi Linfo Lsoc Lma Lcom Lbeh Ldisc
Lzrev
Relationships
Lgoal = Ldisc
Lcom = Lgoal
Linten = Lcom
Linten = Ldisc
Lbeh = Linten
Lgoal = Lma
Linten = Lma

Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

group 2 nsav
System file from file: nsav_data.dsf
Relationships
Lbeh = Linten
Linten = Lcom
Lcom = Lgoal
Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

End of problem
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ภาคผนวก จ
คําสั่งวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบของแบบจําลอง
ระหวางกลุมที่คาดการณรายไดในอนาคตแตกตางกัน
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คําสั่งทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของรูปแบบแบบจําลอง
group 1 equal
System file from file: equa_data.dsf
!Latent variables
!Lcare Lratio Lsat Lgoal Linten Leffi Linfo Lsoc Lma Lcom Lbeh Ldisc
Lzrev
Relationships
Lgoal = Ldisc
Lcom = Lgoal
Linten = Lcom
Linten = Ldisc
Lbeh = Linten
Lgoal = Lma
Linten = Lma

Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

group 2 increase
System file from file: incr_data.dsf
Relationships
Lgoal = Ldisc
Lcom = Lgoal
Linten = Lcom
Linten = Ldisc
Lbeh = Linten
Lgoal = Lma
Linten = Lma
Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

End of problem
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คําสั่งทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของอิทธิพลเชิงสาเหตุของ
ตัวแปรภายในที่มีตอตัวแปรภายใน
group 1 equal
System file from file: equa_data.dsf
!Latent variables
!Lcare Lratio Lsat Lgoal Linten Leffi Linfo Lsoc Lma Lcom Lbeh Ldisc
Lzrev
Relationships
Lgoal = Ldisc
Lcom = Lgoal
Linten = Lcom
Linten = Ldisc
Lbeh = Linten
Lgoal = Lma
Linten = Lma

Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

group 2 increase
System file from file: incr_data.dsf
Relationships
Lgoal = Ldisc
Linten = Ldisc
Lgoal = Lma
Linten = Lma
Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

End of problem
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คําสั่งทดสอบความไมแปรเปลี่ยนของอิทธิพลเชิงสาเหตุของ
ตัวแปรภายนอกที่มีตอตัวแปรภายใน
group 1 equal
System file from file: equa_data.dsf
!Latent variables
!Lcare Lratio Lsat Lgoal Linten Leffi Linfo Lsoc Lma Lcom Lbeh Ldisc
Lzrev
Relationships
Lgoal = Ldisc
Lcom = Lgoal
Linten = Lcom
Linten = Ldisc
Lbeh = Linten
Lgoal = Lma
Linten = Lma

Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

group 2 increase
System file from file: incr_data.dsf
Relationships
Lbeh = Linten
Linten = Lcom
Lcom = Lgoal
Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF

End of problem
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คําสั่งวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุเพิ่มเติม (1)

178
!Normal Cov Only sig LV
Observed variables
CARE TREV RATIO SATSAV SATPAY GOSPE GODIF INTEN ENDEA EFFAM EFFAC INFBEN
INFTEC
INFVIP SOCAC SOCPA MAEXP MAREV COMEF COMFE BEHAV DISC ZREV
Covariance Matrix from file: norscore.cov
Sample size = 377
Latent variables
Lcare Lratio Lsat Lgoal Linten Leffi Linfo Lsoc Lma Lcom Lbeh Ldisc
Lzrev
Relationships
BEHAV = 1*Lbeh
INTEN = Linten
ENDEA = Linten
COMEF = Lcom
COMFE = Lcom
GOSPE = Lgoal
GODIF = Lgoal
DISC = 1*Ldisc
MAEXP = Lma
MAREV = Lma
EFFAM = Leffi
EFFAC = Leffi
SATSAV = Lsat
SATPAY = Lsat
SOCAC = Lsoc
SOCPA = Lsoc
INFBEN = Linfo
INFTEC = Linfo
INFVIP = Linfo
CARE = Lcare
ZREV = Lzrev
RATIO = 1*Lratio
Lgoal = Lsat
!Lgoal = Lsoc
!Lgoal = Linfo
!Lgoal = Lcare
!Lgoal = Lzrev
!Lgoal = Ldisc
Lgoal = Lma
Lgoal = Leffi
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Lma = Leffi
Lma = Lzrev
Lcom =

Lgoal

Linten = Lcom
!Linten = Ldisc
Linten = Lma
Lbeh = Linten
Lratio = Lbeh
set
set
set
set
set

error
error
error
error
error

variance
variance
variance
variance
variance

of
of
of
of
of

BEHAV equal to 23.6342
DISC equal to 0.2745
CARE equal to 0.00
ZREV equal to 0.00
RATIO equal to 0.00

Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF
End of problem
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คําสั่งวิเคราะหแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุเพิ่มเติม (2)
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!Normal Cov Only sig LV no MA to GOAL
Observed variables
CARE TREV RATIO SATSAV SATPAY GOSPE GODIF INTEN ENDEA EFFAM EFFAC INFBEN
INFTEC
INFVIP SOCAC SOCPA MAEXP MAREV COMEF COMFE BEHAV DISC ZREV
Covariance Matrix from file: norscore.cov
Sample size = 377
Latent variables
Lcare Lratio Lsat Lgoal Linten Leffi Linfo Lsoc Lma Lcom Lbeh Ldisc
Lzrev
Relationships
BEHAV = 1*Lbeh
INTEN = Linten
ENDEA = Linten
COMEF = Lcom
COMFE = Lcom
GOSPE = Lgoal
GODIF = Lgoal
DISC = 1*Ldisc
MAEXP = Lma
MAREV = Lma
EFFAM = Leffi
EFFAC = Leffi
SATSAV = Lsat
SATPAY = Lsat
SOCAC = Lsoc
SOCPA = Lsoc
INFBEN = Linfo
INFTEC = Linfo
INFVIP = Linfo
CARE = Lcare
ZREV = Lzrev
RATIO = 1*Lratio
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Lgoal = Lsat
!Lgoal = Lsoc
!Lgoal = Linfo
!Lgoal = Lcare
!Lgoal = Lzrev
!Lgoal = Ldisc
!Lgoal = Lma
Lgoal = Leffi
Lma = Leffi
Lma = Lzrev
Lcom =

Lgoal

Linten = Lcom
!Linten = Ldisc
Linten = Lma
Lbeh = Linten
Lratio = Lbeh
set
set
set
set
set

error
error
error
error
error

variance
variance
variance
variance
variance

of
of
of
of
of

BEHAV equal to 23.6342
DISC equal to 0.2745
CARE equal to 0.00
ZREV equal to 0.00
RATIO equal to 0.00

Path Diagram
Iteration = 250
LISREL OUTPUT ME=ML MI SS SC AD=OFF EF
End of problem
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