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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการออมเงินของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
คือ นิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน 
 
 หลังจากผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ก็ได้นําแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการคํานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อแสดงอัตราส่วนของผู้ตอบแต่ละข้อคําถามในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลทั่วไป การเปิดรับข่าวสาร พฤติกรรมการออมเงินและความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้ด้านการออม การลงทุน ขณะที่ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ในการหาความเป็นกลาง
ของระดับความตระหนักของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการออม 
 

สรุปผลการวิจยั 
 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้นําเสนอในบทที่ 4 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 5 
ตอน โดยแบ่งได้ดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 ตอนที่ 2 การเปิดรับข่าวสาร 
 ตอนที่ 3 ความตระหนักของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการออม 

ตอนที่ 4 พฤติกรรมการออมเงินและความเข้าใจเกี่ยวกับการออมของท่าน 
ตอนที่ 5 ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านการออม การลงทุน 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง  

กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 64.75 และเป็นเพศชาย
ร้อยละ 34.25  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.00 ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ 2 คิดเป็น
ร้อยละ 33.50 โดยสาขาวิชาที่ถูกเก็บข้อมูลมากที่สุด ได้แก่ สาขาวิชาการตลาด คิดเป็นร้อยละ 7.75  
โดยคณะที่ถูกเก็บข้อมูลมากได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 13.00  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เก็บ
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ข้อมูลจากสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น 13 สถาบันโดยเก็บสถาบันละ 31 คนหรือร้อยละ 7.75 จํานวน 10 
สถาบัน ในขณะที่อีก 3 สถาบันการศึกษา ถูกเก็บข้อมูลจํานวนสถาบันละ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 
 

ในส่วนแหล่งที่มาของรายรับพบว่าเป็นรายรับจากพ่อ/แม่/บุคคลในครอบครัว/ผู้อุปการะ
เพียงอย่างเดียวมากที่สุดจํานวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00  
 
ตอนที่ 2 การเปิดรับข่าวสาร 

กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีระดับความถ่ีในการเปิดรับสื่อที่เกี่ยวข้องกับการออมอยู่ที่ระดับ 
“นานๆครั้ง” กับสื่อเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ป้ายประชาสัมพันธ์ website/fanpage ของ
สถาบันการเงิน เช่นธนาคาร  facebook /fanpage ที่สอนหรืออธิบายการออมเงิน พนักงานธนาคาร 
นิทรรศการ/งานแสดง/มหกรรมการออมการลงทุน ในขณะที่สื่อบุคคลประเภท พ่อแม่ ญาติพี่น้องใน
ครอบครัว มีระดับความถี่ส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ “บ่อย 3-4 วันต่อครั้ง” และเกือบครึ่งหนึ่งที่ไม่เปิดรับ
สื่อประเภทเจ้าหน้าที่ประกันชีวิตหรือโปรคเกอร์เลย ในส่วนของสื่อที่ได้ความถี่มากท่ีสุดในระดับ 
"บ่อยมาก แทบทุกวัน" คือสื่อบุคคลประเภท พ่อ แม่ ญาติพี่น้องในครอบครัว 

 
ตอนที่ 3 ความตระหนักของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการออม 

กลุ่มตัวอย่างมีระดับความตระหนักด้านการออมอยู่ใน “ระดับมาก”ในเกือบทุกประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการออม ไม่ว่าจะเป็นประเด็น“การเรียนรู้ด้านการออม จะทําให้เราสามารถเตรียมตัวเมื่อ
ชีวิตเข้าสู่ช่วงหลังเกษียณอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ประเด็น“การเรียนรู้ด้านการออม จะทําให้ชีวิต
ในปัจจุบันและอนาคตไม่ลําบาก” ประเด็น “การไม่ออมเงินในช่วงวัยทํางาน จะส่งผลให้ชีวิตหลัง
เกษียณการทํางานลําบากแน่นอน” และประเด็น “ควรเริ่มต้นออมเงินให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้” 
ในขณะที่มีประเด็นทางด้านการออมเพียงประเด็นเดียวที่มีระดับคะแนนความตระหนักเฉลี่ยอยู่ใน 
“ระดับปานกลาง” ได้แก่ “การวางแผนในการใช้จ่ายเงินและออมเงินเป็นเรื่องที่ท่านสามารถปฏิบัติได้
ยาก” ซึ่งเมื่อสรุปประเด็นการออมในภาพรวมนี้ พบว่าคะแนนเฉลี่ยของความตระหนักในภาพรวมอยู่
ใน“ระดับมาก”   

 
ตอนที่ 4 พฤติกรรมการออมเงินและความเข้าใจเกี่ยวกับการออมของท่าน 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดวางแผนด้านการเงินอยู่และมีการออมแล้ว คิดเป็นร้อยละ 43.50 
โดยส่วนใหญ่ออมเงินด้วยวิธีฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ และด้วยวิธีเก็บเงินสดไว้ที่ตัวเอง ในขณะที่
กลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ออมเงินเนื่องจากมีภาระต้องใช้จ่ายในชีวิตประจําวันจนทําให้ไม่เหลือเงินในการ
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ออมมีถึงร้อยละ 18.75 และยังไม่ออมเงินเพราะไม่มีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการออมและการลงทุน
อยู่ถึงร้อยละ 15.25 
 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะใช้วิธีออมไปเรื่อยๆ ส่วนจะใช้อะไร ค่อยคิดอีกทีร้อยละ 55.75 และ
มีเพียงร้อยละ 15.00 ที่วางแผนชัดเจนว่าจะใช้เงินออมเท่าใดและเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง โดย
วัตถุประสงค์ในการออมเงินก็เพื่อซื้อของที่ต้องการเช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ เป็นสัดส่วนมากที่สุด  

 
ตอนที่ 5 ความเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้านการออม การลงทุน 

ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นว่ามีความจําเป็นที่สถาบันการศึกษาควรมีการให้
ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการออมการลงทุน เพราะไม่มีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการออมและการ
ลงทุน ในขณะที่ร้อยละ 38.50 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเห็นว่าจําเป็นเพราะศึกษาเองจากสื่อต่างๆ
ภายนอกแล้วยังไม่เข้าใจ จึงต้องการให้มีผู้สอน ซึ่งร้อยละ 43.36 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็น
ว่ารูปแบบการให้ความรู้ที่คิดว่าเหมาะสมและน่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับการออมในอนาคต 
ควรเปิดเป็นคอร์ส อบรมสั้นๆ เช่น 3 ช่ัวโมง – 12 ช่ัวโมง เปิดเป็นรายวิชาเลือกเสรี และเปิดเป็น
รายวิชาการศึกษาทั่วไป (general education) ตามลําดับ 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าแหล่งที่มาของรายรับของกลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มาจากพ่อ/
แม่/บุคคลในครอบครัว/ผู้อุปการะซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์ ปักเหนือ(2556) ที่ทําการ
วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเงินของนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วพบว่าแหล่งที่มาของรายได้
ของกลุ่มตัวอย่างมาจาก บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง ร้อยละ 71.3 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มากที่สุดเช่นเดียวกัน 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยังอยู่ในวัยเรียนและยังต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากครอบครัว
อยู่  
 ในส่วนของการเปิดรับข่าวสารที่พบว่า พ่อ แม่ ญาติพี่น้องเป็นสื่อที่กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อ
มากที่สุด สอดคล้องกับ เอกยุทธ ภมรกูล (2558) ที่ทําการศึกษาการเปิดรับสื่อ พฤติกรรมการใช้
บริการและทัศนคติของกลุ่มผู้บริโภคเจเนอเรชั่นวายที่พบว่าสื่อบุคคลก็มีความสําคัญเป็นอันดับสอง
รองมาจาก facebook  
 ในส่วนของความตระหนักของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการออมอยู่ในระดับมากนั้นสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัชรนันท์ คงมั่น (2560) ที่ทําการวิจัยเรื่องความตระหนักของคนวัยทํางานต่อการ
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วางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างได้ตระหนักถึงและเห็นความสําคัญของการ
ออมเช่นเดียวกัน 
 ในส่วนของพฤติกรรมการออมเงินพบว่ามีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วันดี  หิรัญสถาพร 
และคณะ (2558) ตรงที่กลุ่มตัวอย่างมีรายได้และรายจ่ายมีความใกล้เคียงกัน นอกจากนั้นยังมีความ
สอดคล้องในประเด็นที่ผู้ที่มีเงินออมจะใช้เงินออมในการซื้อสิ่งของที่ต้องการก่อน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัย “การเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวขอ้งกับการออมเงิน
ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้ประมวลผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะ เพื่อเป็น
แนวทางการส่งเสริมการออม ดังนี้ 

1. ระดับนโยบาย สถาบันการศึกษา ควรกําหนดนโยบายให้มีการสอดแทรกความสําคัญของ
การออมให้นิสิตนักศึกษาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการออมที่มีผลต่อการเตรียมการสร้าง
หลักประกันเพื่อการดํารงชีวิตในวัยสูงอายุคือ ต้องมีการเตรียมตัว เพื่อยอมรับและปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ สังคม และสิ่งแวดล้อมของการเป็นวัยทํางานและวัยผู้สูงอายุได้อย่างมีความสุข 

2. ระดับปฏิบัติ คณะหรือสาขาวิชาโดยฝ่ายวิชาการหรือฝ่ายที่พัฒนาการจัดการศึกษาทั่วไป
ควรจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป หรือรายวิชาเลือกเสรีที่ให้ความรู้ทางด้านการออม การลงทุน หรือการ
จัดการการเงินส่วนบุคคล 
 




