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PROCEEDINGS
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

จัดโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา อันประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ถ้อยแถลง
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา อันประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรี
อยุธยาเป็นประจาทุกปี สาหรับปีนี้เป็นการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา
ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม” ระหว่างวันที่ 18-19
ตุลาคม 2561 ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะเจ้าภาพหลักในการจัดการ
ประชุมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่ง กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเรื่อง
ปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย” การนาเสนอผลงานภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์ และนิทรรศการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา “นวัตกรรมการวิจัยเพื่อสังคม” ซึ่งถือเป็น
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เกิด
การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายการวิจัย ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา
และผู้สนใจทุกท่านที่ร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนางานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นผ่านกระบวนการ
ทางานการวิจัยและเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ มีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสังคม นาความสุข ความเจริญของท้องถิ่น สู่การพัฒนาประเทศ ผ่านบทบาทการวิจัยต่อไป

(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
------------------------------------------------คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและกองบรรณาธิการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยาครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
หน่วยงานร่วมจัดประชุมวิชาการ
เจ้าภาพหลัก
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา

คณะกรรมการฝ่ายจัดการประชุมวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการอานวยการ
อาจารย์ ดร.สุพจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล
รองศาสตราจารย์ศศินันท์
อาจารย์ศริ ิพร
อาจารย์ชัยวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัญญา

ทรายแก้ว
กาญทนานนท์
ความคุ้นเคย
ธนานันต์
เศรษฐวัฒน์บดี
จิระชัยประสิทธิ
เทโพธิ์
พักตร์วิไล
กรัณยาธิกลุ
ถกลภักดี
ชิณพงษ์
เมืองมีศรี
คาวชิระพิทักษ์

ประธานกรรมการ
รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีร์ธนิกษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร
อาจารย์ไชย
นางสาวฉวีวรรณ
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์

สงวนชื่อ
ศิริโวหาร
จันทมฤก
ตันศรีประภาศิริ
มีหนองหว้า
ศิละวรรณโณ
กัลยาณมิตร
มฤครัฐอินแปลง
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คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและจัดการประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
อาจารย์ ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ
นางสาวชนาพร
วัยทรง
นางสาวหทัยชนก
ทองนพคุณ
นายนพสิทธิ์
เหมือนสังข์
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ
นายสายัญ
เทียบแสน
นายพุทธินันต์
โสมรุษ
นางสาวศศิธร
ชื่นขาว
นางสาวมณี
บุญผาย

ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี
อาจารย์กนกนาฏ
นางสาวปรียา
นางสาวกัญชญาวีร์

ไวยคุรฑ
พรหมนคร
ยอดจันทร์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ

อาจารย์วิศวรรธน์
นางสาววิษณีย์
นางสาวสุวิมล
นายทวีศักดิ์
นางสาวปรียา

พัชรวิชญ์
ขุนสิงห์
พิชัยกมล
ปานเจริญ
ยอดจันทร์

คณะกรรมการฝ่ายวิชาการคัดเลือกบทความและตรวจทานเอกสาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา
คาวชิระพิทักษ์
อาจารย์จินต์จุฑา
อาจารย์ ดร.อมรรักษ์
สวนชูผล
อาจารย์อมตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ
สุขเกิด
อาจารย์อรวรรณ
อาจารย์พชรกมล
กลั่นบุศย์
อาจารย์ขวัญแข
อาจารย์ชลลดา
พละราช
อาจารย์ปัทมาภรณ์
อาจารย์ชาลีลักษณ์
ทองประเสริฐ
อาจารย์ลัดดาวัลย์
อาจารย์ ดร.สินีนาถ
สุขทนารักษ์
อาจารย์ศกุลตาล์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์
อัจฉริยะโพธา
อาจารย์มณฑา
อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์
ใหม่คามิ
อาจารย์วิกานดา
อาจารย์นพพล
จันทร์กระจ่างแจ้ง อาจารย์สุจาริณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดางค์ ศุกระมูล
อาจารย์สายนภา
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชุมพล
ปทุมมาเกษร
อาจารย์นิรินธนา
อาจารย์ ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ
อาจารย์ภัทรพร
ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี
ไวยคุรฑ
นางสาวธิดา
นางสาวกัญชญาวีร์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ นางสาวสุมาลี
นางสาวปรียา
ยอดจันทร์
นางสาวปัทมา
คณะกรรมการฝ่ายการจัดการนาเสนอผลงาน
อาจารย์ ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ
อาจารย์ จุฑามาศ
เถียรเวช
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย
วิถาทานัง

อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์
อาจารย์ชยันต์
อาจารย์ปิยังกูร

ขาทอง
อุตมะ
ศรีเอี่ยม
ชานาญพุดซา
สงัดวงค์
เจริญนนท์
กงพลี
มานะกล้า
วิริยางกูร
เกียรติมาโนชญ์
สังข์วรรณะ
วงศ์วิศาล
บุษปฤกษ์
พุฒพันธ์
โยธากุล
ธรรมนิธา
พรหมสวัสดิ์
คามิ่ง
พลอาสา
ตันวิเชียร
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อาจารย์ถนัง
อาจารย์วิศวรรธน์
อาจารย์ ดร.วีระศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ
อาจารย์เดือนฉายผู้ชนะ

ชาญกิจชัญโญ
พัชรวิชญ์
ศรีลารัตน์
ยะมะหาร
ภู่ประเสริฐ

ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี
นายชูศักดิ์
นายนพสิทธิ์
นางสาวกัญชญาวีร์
นางสาวปรียา

คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและเอกสารประกอบการประชุม
ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี
ไวยคุรฑ
อาจารย์กัตตกมล
อาจารย์นลินอร
นุ้ยปลอด
นางสาวกัญชญาวีร์
อาจารย์ ดร.เบญญาภา
ไกรทอง
นายชูศักดิ์
คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม พิธีการ งานเลี้ยงรับรองและต้อนรับ
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มนัญญา
คาวชิระพิทักษ์
อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์
ผู้ช่วยศาตราจารย์ กานต์มณี
ไวยคุรฑ
อาจารย์สุจาริณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ
อาจารย์มณฑา
อาจารย์ ดร.สุภณิดา
พัฒธร
อาจารย์ ดร.ปิยะ
อาจารย์วิกานดา
เกียรติมาโนชญ์
นางสาวหทัยชนก
อาจารย์สายนภา
วงศ์วิศาล
นายชูศักดิ์
อาจารย์นิรินธนา
บุษปฤกษ์
นายนพสิทธิ์
นางสาวกัญชญาวีร์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ
คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ ร้านค้าชุมชน อาคารสถานที่ และ โสตทัศนูปกรณ์
ดร.ฉวีวรรณ
ศิรวรรณโณ
นางกนิษฐา
อาจารย์กนกนาฏ
พรหมนคร
อาจารย์จุฑามาศ
อาจารย์ ดร.ปิยะ
กล้าประเสริฐ
อาจารย์วุฒิชัย
ผู้ช่วยศาตราจารย์กานต์มณี
ไวยคุรฑ
อาจารย์เดือนฉาย
อาจารย์ถนัง
ชาญกิจชัญโญ
อาจารย์กฤตยชญ์
อาจารย์วิศวรรธน์
พัชรวิชญ์
อาจารย์ชยันต์
อาจารย์วีระศักดิ์
ศรีลารัตน์
อาจารย์ปิยังกูร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ
ยะมะหาร
นางนิธิวดี
นายพงศ์เนตร
โลกสุวรรณ
นายธรรมรัฐ
นายปรีชา
พรหมโชติ
นายสมพร
นางสาวสุดาพร
หงอกสิมมา
นายสาโรจน์
นายปราโมทย์
บุญมี
นายสมหมาย
นายมานพ
สุขสุเดช
นายสุธน
นายชูศักดิ์
ขันธชาติ
นายนพสิทธิ์
นางสาวกัญชญาวีร์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ

ไวยคุรฑ
ขันธชาติ
เหมือนสังข์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ
ยอดจันทร์
พิศแลงาม
กุลพิพัฒน์เตชนาถ
ขันธชาติ
ใหม่คามิ
สังข์วรรณะ
ศรีเอี่ยม
วิริยางกูร
กล้าประเสริฐ
ทองนพคุณ
ขันธชาติ
เหมือนสังข์

ศรีคุ้มวงษ์
เถียรเวช
วิถาทานัง
ภู่ประเสริฐ
คามิ่ง
พลอาสา
ตันวิเชียร
เจริญสุข
สุกรีขันธ์
ฝึกกาย
โพธิ์ศรี
แสงศิริโรจน์
บุญพยา
เหมือนสังข์
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คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
อาจารย์ภัทราพร
ทิพย์มงคล
อาจารย์เกียรติสุดา
กลิ่นจันทร์
นางสาวจีรนันท์
จาเนียร
นางสาวหนึ่งฤทัย
ชะนะบุญ
นายธีวัฒน์
ภู่พานิช
นายภาณุพงษ์
ภาคอินทรีย์
นายชัยสิทธิ์
มาหัวเขา
นางสาวชลธิยา
วัสนชิน
นางสาวกัญชญาวีร์
กุลพิพัฒน์เตชนาถ
คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ
ดร.ฉวีววรณ
นางนิธิวดี
นายชูศักดิ์

ศิละวรรณโณ
เจริญสุข
ขันธชาติ

นายธีระศักดิ์
นายแมน
นางสาวจุฑามาศ
นางสาวลัดดา
นางรจนา
นางสุพัตรา
นางณัฐภรณ์
นางสาวชนาพร

อยู่มาก
วุฒสันเทียะ
แสงพราว
จันทมาลา
บุตรแก้ว
ชลประทิน
ดีประเสริฐ
วัยทรง

นายนพสิทธิ์
นายก้องไพร

เหมือนสังข์
กล้าสมบูรณ์

คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
อาจารย์กนกนาฏ
นางนิธิวดี
นางณัฐมน
นางสาววิรินทร์
นางสาวกัญชญาวีร์

พรหมนคร
เจริญสุข
คาเงิน
ยอดหาญ
กุลพิพัฒน์เตชนาถ

นางสาววิไลลักษณ์
นางสาวชนาพร
นางมลิวัลย์
นายอัฐพล
นางสุวรรณ

บุญยัง
วัยทรง
พลเยี่ยม
ประดับเพชร
ศรีชาติ

คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
ผู้ช่วยศาตราจารย์ อิงอร
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. พรรณวิภา
นางมณฑา
นางสาวปรียา

วงษ์ศรีรักษา
แพงศรี
สืบจากศรี
ยอดจันทร์

นายคมสัน
นายสมรส
นายแทนคุณ

จิตอามาต
คาแก้ว
วงค์สอน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
อาจารย์ ดร.ดวงพร ไม้ประเสริฐ

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาจารย์ ดร.พันธ์ทิพย์ โอฬารรัตน์มณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชฎาภรณ์ ตันตะราวงศา
อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แสงแข
อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจริ านุกูล

ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรัณยาธิกลุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร พิชญกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต ศรีทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา คาวชิระพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชาย นาคนก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ สงวนชื่อ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี หันวิสัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ธนานันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี นิลแสง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริ ะศักดิ์ สังเมฆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ประกอบผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ ยะมะหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเอียด ขจรภัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี ไวยครุฑ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวดี ทูปิยะ
อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
อาจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
อาจารย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์
อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย
อาจารย์ ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา
อาจารย์ ดร.อภิชัย คุณีพงษ์
อาจารย์ ดร.ปิยะ กล้าประเสริฐ
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คามิ่ง
อาจารย์ ดร.สินีนาถ สุขทารักษ์
อาจารย์ ดร.โยษิตา เจริญศิริ
อาจารย์ ดร.ณัฐสิมา โทขันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาวรรณ แพงศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุน้ เคย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร
อาจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์
อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
อาจารย์ ดร.รัตถชล อ่างมณี
อาจารย์ ดร.วรีรตั น์ สัมพัทธ์พงศ์
อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
อาจารย์ ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต
อาจารย์ ดร.ณัฐพงค์ จันจุฬา
อาจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม

คณะกรรมการพิชญพิจารย์ (Peer Review) ในกองบรรณาธิการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย์จิตติมา อัครธิตพิ งศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รองศาสตราจารย์ปราณี ตันประยูร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกช เก็จพิรฬุ ห
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา เต๊ะขันหมาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ ประมาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา บุญสม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญไท เจริญผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัชรินทร์ เสมามอญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชษฐ์ ศรีสังข์งาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง
อาจารย ดร.พิทยา ใจคา
อาจารย์ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดารง
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ รัตนภานุศร
อาจารย์ ดร.บริบรู ณ์ ชอบทาดี
อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศรัณย์ จันทร์ชุ่ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิตสุภา ธรรมประมวล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชาติ วัชรบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทรัฐ บารุงเกียรติ
อาจารย์ ดร.สยามล เทพทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ สิงห์ม่วง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานวย ปาอ้าย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต มาระโภชน์
อาจารย์ ดร.ระพีพัฒน์ ศรีมาลา
อาจารย์ผุสดี ภุมรา
อาจารย์ทวีทรัพย์ เจือพานิช
อาจารย์ ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา
อาจารย์ ดร.วรพล แวงนอก
อาจารย์ณัฐพร สนเผือก
อาจารย์วรพจน์ ทาเนียบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชฏาภรณ์ ตันตะราวงศา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รองศาสตราจารย์ พรทิพา นิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แสงแข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ อรรคศรีวร
อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์
อาจารย์ ดร.พัชรินทร์ รุจริ านุกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

18-19 ตุลาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง
รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรสุดา ภูมิพันธุ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี
อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ ปิ่นแก้ว
อาจารย์เฉลิมชนม์ ตั้งวชิรพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ ศุนาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา วศินารมณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ พัฒนวิริยะพิศาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พุฒพัณณิน คาวชิระพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี บุญเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราลักษณ์ คงอ้วน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภช พจนพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้องนุช ศิริวงศ์
อาจารย์ ดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์
อาจารย์ ดร.วิโรชน์ หมื่นเทพ
อาจารย์ ดร.ชัยอนันต์ นามงาม
อาจารย์ ดร. พัชรีวรรณ กิจมี
อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
อาจารย์ ดร.วิลาสินี ยนต์วิกัย
อาจารย์ ดร.สมพร วาสะศิริ
อาจารย์ ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย
อาจารย์ ดร.รุ่งกานต์ อินทวงศ์
อาจารย์ ดร.ชยารัตน์ ศรีสุนนท์
อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
วิทยาลัยนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคบรรยาย ภายในงาน (Commentators)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
อาจารย์ ดร.วิโรชน์ หมื่นเทพ
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
อาจารย์ ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาจารย์ ดร.ชูวงศ์ อุบาลี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี

อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศลิ ป์
อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี่ย
รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาวดี เกษมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.อรสา จรูญธรรม
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ขาวเมฆ
อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา นวลศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
อาจารย์ ดร.วิภาพร ตัณฑสวัสดิ์
อาจารย์ ดร.กัมลาศ เยาวะนิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถลกภักดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์ ไพรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี
อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ จันจุฬา
อาจารย์ ดร.อนัญญา โพธิประดิษฐ์
อาจารย์ ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่ห์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ ภาคโปสเตอร์ ภายในงาน (Commentators)
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.ศักดิ์ สุวรรณฉาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.ไอลดา อรุณศรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระญา ปราบปราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.ชนินทร สวณภักดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจราวรรณ สุขเกิด
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
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อาจารย์ ดร.สุภณิดา พัฒธร
อาจารย์ ดร.ทัศพร ชูศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ

ข้อความและบทความในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการนี้
เป็นความคิดเห็นของผู้นิพนธ์โดยเฉพาะ
กองบรรณาธิการไม่มีส่วนรับผิดชอบในเนื้อหาและข้อคิดเห็นนั้นๆ แต่อย่างใด

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี

กาหนดการ
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9
และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปริญญาตรี
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.
09.30 – 10.30 น.
10.30 – 11.00 น.
13.00 - 17.00 น.

13.00 - 16.30 น.

ลงทะเบียน
 พิธีเปิดการประชุมวิชาการ ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
 ปาถกฐาพิเศษ
เรื่อง “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยการวิจัย”
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี วิทยากรกิตติมศักดิ์
 พิธีมอบโล่สาหรับนักวิจยั ดีเด่น
 พิธีมอบมอบธงเจ้าภาพครั้งต่อไป
นาเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการศึกษา
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรม
และนวัตกรรม
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาสาธารณสุข
นาเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ ณ หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
โดย นักวิจัยยืนประจาบอร์ดนาเสนองานตลอดช่วงเวลาที่กาหนด
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วันที่ 19 ตุลาคม 2561
08.00 – 8.30 น.
09.00 – 11.00 น.

13.00 – 15.00 น.

ลงทะเบียน
นาเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยาย (ต่อ) ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระ
ศรีนครินทร์
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการศึกษา
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการจัดการและบริหารธุรกิจ
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมและ
นวัตกรรม
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาการเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
ห้องบรรยาย กลุม่ สาขาสาธารณสุข
 พิธีมอบเกียรติบตั รสาหรับผู้นาเสนอผลงานวิจัยดีเด่น แต่ละสาขา
 มอบเกียรติบัตรสาหรับผู้นาเสนอผลงานวิจัย
(ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์)
 พิธีปิด

 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
 การนาเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์
หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
 นิทรรศการ “นวัตกรรมการวิจัยเพื่อสังคม” หอประชุม 80 ปี วไลยอลงกรณ์
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น. อาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.

* กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สารบัญ
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคบรรยาย)

ปัญหาการพังทลายของตลิ่งล้านา้ สวดและแนวทางการป้องกันอย่างยั่งยืน
อรุณเดช บุญสูง

คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความตังใจที่จะใช้บริการซ้าของผู้ใช้บริการร้าน
ถ่ายเอกสาร ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ธัชชัย คุ้มเงิน ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ

ความเสีย่ งของงานที่ใช้มือในการท้างานในงานก่อสร้าง
อชิรญาณ์ พัดพาน ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข ปวีณา มีประดิษฐ์

กลยุทธ์ทางสังคมกับการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ศิวนนท์ นิลพาณิชย์ ฤทัย ส้าเนียงเสนาะ นฤมล สเนลโกรฟ

การชีบ่งอันตรายด้วยวิธี Fault Tree Analysis และการประเมินความเสีย่ ง
ในกระบวนการขนถ่ายตู้สินค้า ในท่าเรือระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก
กนกพร บุญมาจรินทร์ ณัฐพล จันทร์พาณิชย์

แนวทางการพัฒนากฎหมายควบคุมผู้ประกอบธุรกิจขายห้องชุดของประเทศ
ไทย
จราวุฒิ อ้านักมณี

การศึกษาคุณภาพชีวิตกับความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ธีระศักดิ์ เครือแสง เจษฎา ภคะธนสมบัติ อริย์ธัช ศรีมุข

การพัฒนากลไกกฎหมายการบริหารจัดการขยะชุมชน องค์การบริหารส่วน
ต้าบลทุ่งนางาม อ้าเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
กานดิศ ศิรสิ านต์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต AEON ของผู้บริโภคในจังหวัด
นครปฐม
กิตติอ้าพล สุดประเสริฐ

การศึกษาระบบแรงงานสัมพันธ์ในประเด็นการจัดตังสหภาพข้าราชการของ
ประเทศไทย
ธนาวัฒน์ แสงอาทิตย์ ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

การสังเคราะห์ความรูส้ วัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ไทยจากกฎหมาย
พงษ์เทพ สันติกุล

ผลของการจัดกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ปกครองและ
ผู้น้าชุมชน ในเขตเทศบาลต้าบลโคกสูง จ.สระแก้ว
อังคนา กรัณยาธิกุล สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม กนกวรรณ ปานสุขสาร
สายนภา วงศ์วิศาล

1
13
24
33
42
59
71
81
90
99
120
135

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคบรรยาย)

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ออฟฟิศเมท จ้ากัด(มหาชน)
กิ่งกมล ยะใหม่วงศ์

การศึกษาเพลงพืนบ้านของชาวกะเหรี่ยงโปว์
อุบลนภา อินพลอย ราตรี แจ่มนิยม

การวิเคราะห์ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจปลาส้มฟักประกอบจิตร์ ต้าบลบ้านกล้วย
อ้าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
เขมิกา สงวนพวก

ผลของค่าจ้างขันต่้าต่อผลิตภาพแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
อาทิตย์ แก้วแหวน บัณฑิต ชัยวิชญชาติ

การประเมินแหล่งน้าเพื่อการบริโภคและการประปาชุมชนส้าหรับเทศบาล
ต้าบลป่าไร่ อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ณัฐสิมา โทขันธ์ โสภิดา ทองศรี วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา

การจัดการทีมฟุตบอลบางนายูไนเต็ด เพื่อความส้าเร็จ ในการแข่งขันฟุตบอล
ไทยลีกสมัครเล่น 2561
ฐาปนา สังวรชาติ

ภาษากับอัตลักษณ์ความเป็นแม่ทดี่ ี : แฟนเพจเฟซบุ๊กเลียงลูกนอกบ้าน
ณัฐนันท์ ค้าภา

การพัฒนาแบบฝึกทักษะที่เน้นภาระงานซึ่งส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร ในเนือหาที่มีบริบทท้องถิ่นเมืองสุพรรณบุรี ส้าหรับนักเรียนชัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6
ธันยาภัทร์ รัตนศิรินิธิเมธ รินทร์ ชีพอารนัย

การพัฒนากิจกรรมนันทนาการและการท่องเที่ยวแบบผจญภัยเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตทหารของจังหวัดลพบุรี
เสาวพร สุขเกิด ยุลดา ทรัพย์สมบูรณ์

การประเมินผลกระทบทางสังคมจากโครงการพัฒนาท่าเรือ กรณีศึกษา
โครงการท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ณัฎฐา ภักดีประเสริฐ จุฑารัตน์ ชมพันธุ์

ข้อถกเถียงเรื่องความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงกับคุณค่า
พิพัฒน์ สุยะ

ค้าใช้เรียกผูส้ ูงอายุที่สะท้อนความรุนแรงที่ปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ไทย
รสริน ดิษฐบรรจง เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ

146
158
170
183
192
198
204
219

233
243
252
263

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคบรรยาย)

การน้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ้าวันของนักศึกษา
ภาคปกติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จังหวัดลพบุรี
ณิชชา อ่อนอุดม

ศิลปะเพื่อสันติภาพและสัจธรรมในปรัชญาศิลปะของท่านพุทธทาสภิกขุ
พิชัย สุขวุ่น

การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดียเผยแพร่และส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒนธรรมด้วยสติก
เกอร์ไลน์ ชุด วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี
ณัตตยา เอี่ยมคง วิชุดา ศรีสุวรรณ วรางคณา พันธกาล สุรินทร์ ทับทิมไทย
ปัญญาทิพย ธัมมวงษ์

ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อปริมาณเงินฝากของธนาคารออมสิน
สายพิน สหัสนา

ค่านิยมในการท้างาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การ และพฤติกรรมการเป็น
สมาชิกที่ดีต่อองค์การ ของพนักงานเจนเนอเรชั่น ซี อุตสาหกรรมยานยนต์และ
ชินส่วน สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง
นิวัฒน์ โวหารลึก

ปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในการใช้บริการ Mobile Banking
ของ ธนาคารออมสิน สาขางาว จังหวัดล้าปาง
ดวงกมล สีหะวงษ์

การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและทัศนคติด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มผี ล
ต่อการตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่น MyMo ของธนาคารออมสินในสังกัด
ธนาคารออมสินเขตนครศรีธรรมราช 1
กัญจนพร แก้ววิจิตร ปราณี เอี่ยมละออภักดี

ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อและความพึงพอใจของ
ลูกค้า กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน สาขาเหนือคลอง เขตกระบี่
ศรัณยา สูทอก รวิดา วิรยิ กิจจา

โมเดลสมการโครงสร้างของประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีสุราของประเทศไทย
จิรวิวัฒน์ นิคม

การประมาณค่าความผันผวนและพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์กลุ่ม
ธนาคาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เติมธรรม สิทธิเลิศ

280

292
310

317
328

346
358

369
381
398

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคบรรยาย)

คุณภาพการบริการของธุรกิจสปาเพื่อสุขภาพ ในกรุงเทพมหานคร
ณัทกิจพัฒน์ หอมวิจิตรกุล ชมภู สายเสมา สุพัตรา ปราณี วิมลศรี แสนสุข
สุรทิน กรีดา้ รงศักดิ์

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของผู้ใช้บริการ
โรงแรมระดับ 3-5 ดาว ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
อนุรักษ์ ทองขาว กัลยา สร้อยสิงห์

ศักยภาพการช้าระหนีของเกษตรกรลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
ชราวุฒิ อ่อนศรี

การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัด
สระแก้ว : กรณีศึกษา ต้าบลหนองแวง
อรัญญา มุดและ ชยพล ใจสูงเนิน นิตย์ เนี่ยงน้อย ยุภาพร นอกเมือง

ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของนักบัญชีแผนกบัญชีสถาน
ประกอบการในเขตกรุงเทพมหานคร
จุฬาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร รษิกามณ หลักหาญ

การพัฒนาประสิทธิภาพศูนย์กระจายสินค้าอาหารสดด้วยแนวคิด Kaizen
กรณีศึกษา : บริษัท F Logistics จ้ากัด
ยรรยงค์ ถ้าสวย นพปฎล สุวรรณทรัพย์

แนวโน้มการวางแผนพัฒนาบุคลากรในเครือ504ข่ายธุรกิจชุมชนตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ในอ้าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แสงจิตต์ ไต่แสง

การศึกษาปัญหาอุปสรรคและส่งเสริมในการจัดท้าบัญชีครัวเรือน
ของชุมชนต้าบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดวงฤดี จ้ารัสธนสาร พิมพ์จันทร์ อารยเมธาเลิศ สิริวรรณ ชวลิตเมธา
อัจนา ปราชญากุล กฤชชัย สุขเสวี

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาความเป็นครูทไี่ ด้รับการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน
ณัฐณิชาช์ เสารักษา

นวัตกรรมบริการทีม่ ีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นัฐชัย ต้นเนียม

428
438
451
459
466
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515
523

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคบรรยาย)

การมีส่วนร่วมของนักเรียน และชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตย ในโรงเรียน
ร่มเกล้า ต้าบลหนองตะเคียนบอน อ้าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
สุภารัตน์ ค้าเพราะ

534

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี
(ภาคบรรยาย)

ความรู้และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก้าจัดศัตรูพืชของชาวนาต้าบลสวนแตง
อ้าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ดาริกา เพชรสังขรัตน์ อมรรัตน์ ชัยกฤษฎาการ

545

กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 การส่งเสริมการตลาดทีเ่ หมาะสมของการตรวจหาเชือ HPV จากปัสสาวะของ
ผู้หญิงอายุ 30-60 ปี เขตกรุงเทพมหานคร
ปิยะฉัตร วงศ์จติ ตาโภค ปาลิดา ศรีศรก้าพล
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4Ps ที่เหมาะสมกับสบู่นา้ นมเซรั่มบัวหิมะคี
เฟอร์
ธณัฎฐา จริยพาณิชย์ ปาลิดา ศรีศรก้าพล
 ประสิทธิผลการบริหารกิจการคณะสงฆ์ของพระสังฆาธิการในจังหวัดพิษณุโลก
พระสมมารถ ขุนตาล โชติ บดีรัฐ
 คุณภาพน้าแหล่งน้าประปาหมู่บา้ นและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้าของ
ต้าบลคลองน้าใส อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
จานนท์ ศรีเกตุ เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
รัตถชล อ่างมณี
 ผลของโปรแกรมการให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารของประชาชนต้าบล
วังสมบูรณ์ อ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
นัชชา ยันติ สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย ทัศพร ชูศักดิ์
 พฤติกรรมสุขภาพของผูส้ ูงอายุที่อาศัยในเขตชุมชนวัดป่างิว ต้าบลบ้านงิว
อ้าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ศศินี ดิษฐวิบูลย์ ศิราพร บุญสีโรจน์ อัจฉราวรรณ สุขเกิด
 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
พนิตา ศิริเกษร

557
566
575
589

599
609
620

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 พฤติกรรมการบริโภคผักผลไม้และภาวะโภชนาการในเด็กวัยเรียน โรงเรียนวัด
ธรรมนาวา อ้าเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กริช เรืองไชย อภิญญา อุตระชัย
 คุณภาพน้าแหล่งน้าประปาหมู่บา้ นและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพน้าของ
ต้าบลทับพริก อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
เดชพล จิตรวัฒน์กุลศิริ จานนท์ ศรีเกตุ ตีรณรรถ ศรีสุนนท์ นิธิพนธ์ น้อยเผ่า
รัตถชล อ่างมณี
 การศึกษาและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์จากกระจูดส้าหรับผลิตภัณฑ์กันยุง
จากเสม็ดขาว ในต้าบลเคร็ง อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตมิสา ทิพยะ
 การศึกษาปัจจัยทีม่ ีผลต่อการละเมิดพระธรรมวินยั ของพระภิกษุสงฆ์ใน
พระพุทธศาสนา ในเขตพืนที่อ้าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
พระรุ่งแสง อ่้าดัด
 การศึกษาคุณภาพการให้บริการประชาชนของส้านักงานจัดหางานจังหวัด
พิษณุโลก
ธารทิพย์ เกตุพิชัย
 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชากฎหมายปกครองส้าหรับรัฐ
ประศาสนศาสตร์ โดยใช้เทคนิค การทดสอบย่อย
เบญจพร บุญสยมภู วันวิสา แย้มกระจ่าง
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต้าบล
เพนียด จังหวัดลพบุรี
เสาวพร สุขเกิด
 การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบ STEAM Education เพื่อประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ด้านศิลปะ เรื่อง ทัศนธาตุ ส้าหรับนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 3
เสกสรรค์ ชาทองยศ เลิศศิรริ ์ บวรกิตติ
 สมการความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคแอลกอฮอล์(ความถี่ในการดืม่ ) กับ
ปัจจัยพืนฐาน
ศรัญญา ทองสุข โสภณา ส้าราญ
 ปัจจัยการจูงใจให้ไม่ย้ายกลับภูมิลา้ เนาของแรงงานต่างด้าวที่ท้างานก่อสร้าง
ทวีโชค เตชะธรรมวงศ์ ทิพย์วรรณ กาวิละ
 ปัจจัยทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจเช่าอาคารพาณิชย์เพื่อประกอบ
ธุรกิจ
มณิกา ทองคง ธนะศักดิ์ สอนไทย
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645
658
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 ศึกษาเปรียบเทียบกรวยจราจรเพือ่ ความปลอดภัยกับกรวยจราจรทัว่ ไป
สมศักดิ์ ป่าวรรณ อภัย สุดจิตร เอกชัย แทนโป
 ปัจจัยการพิจารณารับงานท้าบัญชีของส้านักงานท้าบัญชีในจังหวัดสิงห์บุรี
อุศนา ชูชัยมงคล ศรีฟ้า จ่างสกุล สมฤทัย ทรัพย์สม
 ปัจจัยที่มีผลต่อการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจังหวัดชัยนาท
สินีนาฏ กิตติกูล จริยา เครือสินธุ์ อัจฉรา ธูปบูชากร
 ปัจจัยที่มีต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนของข้าราชการต้ารวจ
ในสังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต้ารวจภูธรภาค 6
กานต์นิธิ ค้ามอญ
 ศึกษาคุณลักษะแรงงานตามความต้องการของสถานประกอบการในยุคประเทศ
ไทย 4.0
วิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน
 การศึกษาเนือหาจริยธรรมที่ปรากฏในเรื่องสันรางวัลซีไรต์ ชุด ก่อกองทราย
ของไพฑูรย์ ธัญญา
เรณู สิงห์ดี กาญจนา ศรีเดช พีระนุช ปิติญาณ วิมลมณี เย็นจิตต์ อรรจญา โค
สาดี
 ปัญหาและประสบการณ์ในการเรียนว่ายน้าของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
อริญชย์ นิลสกุล
 การศึกษาระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสมเพื่อวัดประสิทธิภาพการตอบสนอง
ค้าสั่งซือโดยทันทีและทันเวลา
นารถสิรินธร์ เนติฤทธิ์
 ผลการใช้รูปแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของวัด
จังหวัดปทุมธานี
พระครูสังฆรักษ์บญ
ุ ธรรม ปุญฺญธมฺโม สุนทรี จีนธรรม ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
 โมเดลเชิงสาเหตุและผลของบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของผู้สูงอายุ ที่เอือประโยชน์
ต่อครอบครัวและชุมชน
สุเทพ บุญซ้อน วรรณี แกมเกตุ
 การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์และชุมชนวัดธรรมนาวา
อารีย์ สงวนชื่อ สุนทรี จีนธรรม สิตา ทิสาดลดิลก กฤติเดช มิ่งไม้
พิชสุดา เดชบุญ
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 การบ้าบัดน้าเสียชุมชนในแหล่งน้านิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยระบบพืชแบบแพลอยน้า
จิราภรณ์ หินซุย มณทิพย์ จันทร์แก้ว
 การประเมินความพร้อมในการท้างานของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
การบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)
นริศรา พลายมาศ
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซืออัญมณีและเครื่องประดับผ่านสังคม
ออนไลน์ (แฟนเพจเฟสบุค๊ ) ในประเทศไทย
อุบล ปานนิล ศักดิ์ชาย นาคนก
 การศึกษาคุณภาพชีวิตครอบครัวในครอบครัวหย่าร้าง
ฐิติรัตน์ คล่องดี อัจฉรา อินโต วชิรา อยู่ศุข
 การศึกษาทักษะการด้ารงชีวิตของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี
อัจฉรา อินโต ฐิตริ ัตน์ คล่องดี วชิรา อยู่ศุข
 ผลตอบแทนและคุณลักษณะงานที่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันองค์กร
กรณีศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร
จังหวัดปทุมธานี
พงษ์พันธ์ สีไส ชญานันท์ เกิดพิทักษ์
 การศึกษารูปแบบการออมเงิน เพือ่ เตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของประชาชน ใน
เขตพืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดบุรีรมั ย์
เกษมะณี การินทร์ รวีพรรณ อุตรินทร์ รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง กรณีศึกษาผูส้ ูงอายุในต้าบลไผ่
จ้าศีล อ้าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
กาหลง พูลใจ ปิยะ กล้าประเสริฐ
 แนวทางการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนในงานประชาสัมพันธ์ของ
หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดก้าแพงเพชร
ประจักษ์ กึกก้อง
 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ชาคริต สิมลิม น้าชัย เลวัลย์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน สังกัดส้านักงาน
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
วณิชยา ใจเร็ว เสาวนีย์ เลวัลย์
 พฤติกรรมการตัดสินใจซือสินค้าของลูกค้าศูนย์การค้าพรีเมีย่ มเอาท์เล็ทชะอ้า
วาสนา วิเวช
 การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซืออาหารส้าเร็จรูปของผูส้ ูงอายุ ในร้านสะดวกซือ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ดวงแก้ว ศรีบัวงาม สรชาติ รังคะภูติ กฤษณา วงศ์ไชยพรม
 ผลของการใช้กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
จังหวัดสระแก้ว : กรณีศึกษา ต้าบลทัพไทย อ้าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
ประพรรธน์ พละชีวะ ณัฐวัตร สุดจินดา ศัสยมน สังเว
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการด้าเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
หรือพืนที่ของบุคลากรที่รับผิดชอบด้านสาธารณสุขในอ้าเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
ส้าเริง ปานปิ่น
 การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพืนที่ต้าบลหนองบอน อ้าเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
รัฐชาติ ทัศนัย
 การตัดสินใจเช่าพืนที่จ้าหน่ายสินค้าซ้าของผู้ประกอบการรายย่อยต่อตลาดนัด
สวนจตุจักร
โดย สายทอง ค้าใสย์
 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการของจังหวัดบุรีรมั ย์
สุทธิชัย โล่ห์นารายณ์ สุพจน์ ทรายแก้ว สาธิต วงศ์อนันต์นนท์
 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบลบ้านวังใหม่ ต้าบลวังใหม่ อ้าเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
สุวัฒน์ ศิริแก่นทราย ทัศพร ชูศักดิ์ นัชชา ยันติ
 กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานในไร่อ้อยน้าตาลต้าบล คลองทับจันทร์
อ้าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล ชนัญชิตา อรุณแข กัญชนก เพียดจันทร์
 การน้านโยบายการจัดท้าผังเมืองรวมไปปฏิบตั ิกรณีศึกษาจังหวัดพิจติ ร
สถาพร แดงมีทรัพย์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(ภาคโปสเตอร์)
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในเขต
กรุงเทพมหานคร
เมธณี ยศสิรริ ุ่งเรือง เมธสิทธิ์ พูลดี วัชธนพงศ์ ยอดราช
 การศึกษาความตระหนักรู้ถึงการรักษาสุขภาพและอิทธิพลทางสังคม ที่ส่งผลต่อ
การยอมรับตลาดนัดสีเขียว ของผูบ้ ริโภคในตลาดนัดอ้าเภอเมืองราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
ปัทมา ศิริรตั น์
 การศึกษาคุณภาพชีวิตของเด็กเยาวชนและครูในจังหวัดสระแก้ว
: กรณีศึกษาต้าบลทัพเสด็จ
กันต์ฤทัย คลังพหล วัสส์พร จิโรจน์พันธุ์ พนิดา ชาตยาภา นันทิยา รักตประจิต
 การรับรูเ้ กี่ยวกับสิทธิขันพืนฐานและความเสมอภาคทางการศึกษาส้าหรับผู้
พิการ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ศึกษาเฉพาะในเขตอ้าเภอเมืองจันทบุรี
ชินะกานต์ แสงอ้านาจ นิสติ า เศรษฐาไชย
 รูปแบบการบริหารจัดการหนีสินในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพืนที่หนองขวาง ต้าบลพรส้าราญ อ้าเภอคูเมือง
จังหวัดบุรีรมั ย์
ฐิติพร วรฤทธิ์ กนเกล้า แกล้วกล้า สายฝน อุไร ทิพย์สดุ า ทาสีด้า
 แนวทางการพัฒนาระบบราชการเพื่อรองรับต่อการพัฒนาในยุค ไทยแลนด์ 4.0
ณัฐพันธ์ ดู่ขึ่ง อนันต์ ธรรมชาลัย
 การส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาการท้านาอย่างยั่งยืนใน
ต้าบลเทพราช อ้าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วัชรี ปั้นนิยม นพมาศ หงษาชาติ ลักคณา น้อยสว่าง
 ภาวะผู้น้าของผู้นา้ ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อทัศนะการพัฒนาท้องถิ่น สังกัดส้านักงาน
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ศิริวัฒน์ สิริศรีวัฒนกุล
 กลยุทธ์การตลาดส้าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผ้าไหม 5 ดาว ในจังหวัดบุรีรมั ย์ เพื่อยกระดับสู่ความสามารถในการแข่งขันเชิง
พาณิชย์
ฐิติพร วรฤทธิ์ เกษมะณี การินทร์ รวีพรรณ อุตรินทร์ รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์
อาทิตยา ลาวงศ์
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาตรี
(ภาคโปสเตอร์)
 กลวิธีการประพันธ์นวนิยายแปล เรื่อง ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน พระราช
นิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
อภิเชษฐ์ ศรีงามเมือง ธีรวัฒน์ พรรณนิยม สุทิวัส อ่อนน้อม วันทนา บุตรอุดม
สุภัชฌาน์ ศรีเอี่ยม
 การด้ารงอยู่ของการแสดงลิเกป่า จังหวัดตรัง
ชนิสรา เสาไธสง สิริรตั น์ พรมทอง อาจารย์เสริม พงศ์ทอง
 การรับรูป้ ระเพณีร้าตรุษสงกรานต์ (เรือมตรด) (กรณีศึกษา : อ้าเภอห้วยราช
จังหวัดบุรีรมั ย์)
ศิริลักษณ์ ยืนยาว พรปวีณ์ เพ็ชรโกมล เสริม พงศ์ทอง
 ความพึงพอใจในการใช้บริการโรงอาหารของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กัลยา ขุมทอง ปวเรศ รักษาควร ธเนษฐ ขันทอง วรุณี เชาวน์สุขุม
 ปลาบู่ทอง : การสร้างสื่อนิทานพืนบ้านกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้ใน
การสอนนักเรียนชันประถมศึกษา
สโรชา อินบริบรู ณ์ อารีรัตน์ อินทนาคา ดุสติ ธร งามยิ่ง
 ศึกษาการด้ารงอยู่ของเพลงโคราชในจังหวัดนครราชสีมา
ณัฐภัค ภักดีณรงค์ จินตนา มุยน้อย เสริม พงศ์ทอง
 ค่านิยมการเลือกซื1164อรถยนต์ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรา1176ชูปถัมภ์
โชติกา สุระมณี ชรินรัตน์ จิตรจักร อัจฉราวรรณ สุขเกิด
 การศึกษาสมรรถนะหลักของบุคลากรในองค์กร กรณีศึกษาบริษัท ยิง่ ยงมินิ
มาร์ท จ้ากัด
พสธร จงสุวัฒน์ ธนาสิทธิ์ เพิ่มเพียร
 วัฒนธรรมการดื่มชาของชาวไทยเชือสายจีนในย่านเยาวราช
ธรรมปวัลย์ เกษมทะเล ยุภาพร นอกเมือง Guo Yuhui Cai Shuying
 ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานชองบุคลากร บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบวิ ชั่น ซิส
เทม จากัด (สาขารังสิตนครนายก)
ศุภชัย วงษ์ระวีวัฒน์ ปิยะ กล้าประเสริฐ เทวพงษ์ พวงเพชร
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การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยั และนวัตกรรมเพื่อสังคม”

บทความวิจัยภาคบรรยาย
(Oral Presentation)
กลุ่ม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9
“วิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคม”
วันที่ 18-19 ตุลาคม 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

958 | 18-19 ตุลาคม 2561

การศึกษารูปแบบการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของประชาชน
ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เกษมะณี การินทร์1* รวีพรรณ อุตรินทร์2 รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์3
บทคัดย่อ
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การออมเงินในปัจจุบันของประชาชนในเขต
อาเภอเมือง ตาบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษารูปแบบการออมเงิน และ 3) เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการ
ออมเงิน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คื อ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม จานวน
ทั้งสิ้น 389 คน ใช้วิธีการเลือกการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ที่ระดับความมีนัยสาคัญ 0.05 สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมุติฐาน โดยใช้ T-test และ F-test และทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD โดยกาหนดการทดสอบ
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ จานวน 30 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง
จากกลุ่มประชาชน 6 กลุ่มอาชีพ ทาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว่า 1) ประชาชนโดยส่วน
ใหญ่มีการออมเงินตามช่วงโอกาสและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ จะจัดสรรเงินจานวนหนึ่งไว้ออม โดยเฉลี่ยแล้ว
ประมาณร้อยละ 25 ของรายได้ เป็นเงินออมระยะสั้น ประชาชนโดยรวมมีความต้องการออมเงินในรูปแบบของ
การฝากออมทรัพย์มากที่สุด รองลงมา คือ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อประกัน การฝากประจา กองทุน
รวม และการซื้อสลากออมสิน ตามลาดับ 2) ผู้ที่มีอาชีพรับราชการ งานรัฐวิสากิจ และกลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
นิยมออมเงินในรูปแบบของการซื้อ พัน ธบัตรรัฐ บาล ส่วนผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษั ทเอกชน เกษตรกร และ
นักเรียน/นักศึกษา นิยมออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์ 3) เพศที่ต่างกัน จะมีการออมเงินที่ต่างกันใน
รูปแบบของกองทุนรวม ช่วงอายุที่แตกต่างกันจะมีรูปแบบการออมเงินที่ต่างกัน ระดับการศึกษาที่ต่างกัน จะมี
การออมเงินที่ต่างกันในรูปแบบของการฝากประจาและการฝากแบบออมทรัพย์ อาชีพที่แตกต่างกัน จะมีการ
ออมเงินที่ต่างกันในรูปแบบของการฝากประจา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน จะมีการออมเงินที่ต่างกัน
ในรูปแบบของการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและการซื้อประกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสาคัญ : รูปแบบการออมเงิน วัยเกษียณ จังหวัดบุรีรมั ย์
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A MODEL STUDY OF PEOPLE’S SAVINGS AS PREPARATION FOR THEIR RETIREMENT
IN MUANG DISTRICT AREA OF BURIRAM
Ketmanee Karin1* Raweephan Audtharin2 Rapheephan Phonginwong3
Abstract
The aim of this research were to 1) conduct current saving situation of population in
Tambon Nai Mueag, Muang Buriram district, Buriram province, 2) to study saving form for
retirement-age preparation of population and 3) to compare saving form of population. The
sample group of this work was classified into two groups; 1) sample group used questionnaire
form with 389 persons by simple random sampling method at statistically significant level of
.05. The statistic used in this research for hypothesis testing using T-test and F-test. Also, there
was a paired comparison test by Least Square Difference (LSD) approach proceeded with
statically significant level of 0.05. 2) Sample group used in an interview with 30 persons by
purposive sampling method from 6 population groups. Furthermore, researchers performed by
a qualitative analysis. Finding: 1) The result found that the most population proceeded saving
following an opportunity and a situation by allocation for saving by average of 25 percent of
revenue that was short-term saving. The most population would like to collect their money in
form of a saving deposit followed by buying a government bond, an insurance, a fixed deposit,
a mutual fund, and a government-saving lottery, respectively. 2) The resultant research
disclosed that government officer, state enterprise officer, and private business and trading
usually save their money in form of buying the government bond. As for private employee,
agriculturist, and student usually collect their money in pattern of saving deposit. 3) The
difference of gender affected on saving behavior in form of a mutual fund. The effect of
difference in age range leaded to the different saving pattern. Education level influenced on
collecting money in form of a fixed deposit and a saving deposit. The difference of occupation
affected on the different saving in a fixed deposit. And the different average monthly income
brought into the difference in form of buying the government bond and the insurance with
statistically significant level at 0.05
Keywords : Saving form, Retirement age, Buriram province
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บทนา
ในปัจจุบันสภาพสังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ตลอดจนได้รับ
เอาอารยธรรมจากตะวันตก ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะทางสังคมมีผลทา
ให้โครงสร้างและค่านิยมของสังคมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากครอบครัวขยายสู่ครอบครัวเดี่ยว ทาให้ขาดความ
ใกล้ชิดผู้สูงอายุต้องอยู่เพียงลาพังขาดการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว ซึ่งบางรายไม่สามารถเลี้ยงตนเองได้
ไม่ ส ามารถท างานหาลี้ ย งชี พ ได้ เ ป็ น ปั ญ หาทั้ ง สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต และจั ด เป็ น ปั ญ หาทางสั งคมที่ มี
ความสาคัญมากจึงควรให้ความสาคัญในการวางแผนเพื่อเตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ (ชารวี บุตรบารุง. 2556 : 4)
จากแนวโน้ ม การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรผู้ สู งอายุ ท าให้ รั ฐ บาลและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
จาเป็นต้องศึกษาและวางแผนให้ความช่วยเหลือประชากรสูงอายุ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้สูงอายุที่ได้ทาประโยชน์
ให้กับสังคมและประเทศชาติตลอดช่วงชีวิตที่ผ่านมา แต่สิ่งที่เป็นปัญหาและสาคัญยิ่ง คือ จานวนประชากรที่มี
มากขึ้นจึงต้องเฉลี่ยงบประมาณสาหรับการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุให้เป็นไปอย่างทั่วถึงทาให้ผู้สูงอายุแต่ละ
รายอาจได้รับความช่วยเหลือน้อยลงและอาจไม่เพียงพอต่อความจาเป็นที่แท้จริงในการดารงชีวิต จนส่งผล
กระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต โดยรวมของคนในสังคม การเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากรสูงอายุ ยั งมีผ ลกระทบต่ อ ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ กล่าวคือ นอกจากประชากรในวัยแรงงานลดลงแล้วยังทาให้การลงทุน
ลดลงด้ว ย ตลอดจนภาครัฐต้ องน าเงิ น งบประมาณการพั ฒ นาประเทศส่ว นหนึ่ งมาดู แลผู้สูงอ ายุ อี ก ทั้ งเมื่อ
โครงสร้างประชากร เริ่มขยับไปสู่การมีประชากรสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ สัดส่วนของประชากรวัยทางานที่จะทา
หน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จะลดน้อยลง จากการศึกษาอัตราการเป็นภาระวัยสูงอายุ จะเห็นได้ว่าในปี พ.ศ. 2533
มีประชาการวัยแรงงาน 10 คน ทาหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ 1 คน และมีการประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2563
ภาระของประชากรวัยแรงงานในการดูแลผู้สูงอายุจะเพิ่มสูงขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงานประมาณ 4 คน
จะต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 คน (ศิริวรรณ ศิริบุญ และชเนตตี มิลินทางกูร. 2551 : 1)
ศูนย์สารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และ บริษัท
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (เครดิตบูโร) (2560 : 1) กรณีศึกษาจากประชากรที่มีรายได้ทั่วประเทศ กระจายทุก
ระดับการศึกษา และอาชีพ รวมทั้งสิ้น จานวน 2,000 หน่วยตัวอย่าง ได้เปิดเผยผลสารวจความคิดเห็นของ
ประชากร เรื่อง “พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชากรในช่วงครึ่งปีแรก 2560” พฤติกรรมการออม
เงินไว้ใช้ของประชากรในปัจจุบันนั้น ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.65 ระบุว่า มีเงินออม ขณะที่ ร้อยละ 48.30
ระบุว่า ไม่มีเงินออมไว้ใช้ โดยมี วัตถุประสงค์ในการออมเงิน คือ เป็นการออมเพื่อใช้ ในกรณีฉุกเฉิน ออมเพื่อ
สารองไว้ใช้ในอนาคต ออมเพื่อไว้ให้บุตรหลาน การศึกษาของบุตรหลานด้วย ออมเพื่อใช้ในระยะยาวช่วงหลัง
เกษียณอายุ ออมเพื่อซื้อสินค้า การบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค ใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ออมเพื่อการลงทุนใน
กองทุนรวม หุ้น สลากออมทรัพย์ พันธบัตรรั ฐบาล ประกันชีวิต เป็นต้น ด้านภาวะการมีหนี้สินของประชากรใน
ปัจจุบัน พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.10 มีหนี้สิน และร้อยละ 31.85 ไม่มีหนี้สิน
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประชากรโดยส่วนใหญ่ยังมีสัดส่วนของการออมเงินที่น้อย
ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีสัดส่วนของการออมค่อนข้างน้อย โดยจากการสารวจจากข้อมูลพื้นฐาน
จะเห็นได้ว่า ประชากรในจังหวัดบุรีรัมย์มีการออมเงินทั้งสิ้น 38,462 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นการฝากใน
รูปแบบการจ่ายคืนเมื่อทวงถาม จานวน 1,134 ล้านบาท การฝากออมทรัพย์ 28,693 ล้านบาท และการฝาก
ประจา 8,636 ล้านบาท นอกจากนี้แล้วประชากรยังมีสินเชื่ออีกจานวน 41,522 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสินเชื่อ
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ต่อเงินฝากร้อยละ 107.95 (ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2561 : 1) จากการลงพื้นที่สารวจสถานการณ์การออมเงิน
โดยทั่วไปของประชากรในเขตพื้นที่อาเภอเมือง ซึ่งมีประชากรจานวนมาก คือ มีจานวนทั้งสิ้น 28,121 คน โดย
สามารถแบ่งระดับคุณภาพชีวิตของประชากรออกได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งจะมีสัดส่วนที่
น้อย 2) ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง มีสัดส่วนที่อยู่ในระดับปานกลาง และ 3) ผู้ที่มีคุณภาพชีวิตใน
ระดับต่า มีสัดส่วนมากที่สุด ซึ่งกลุ่มประชากรเหล่านี้จะมีการออมเงินที่ยังค่อนข้างน้อย อีกทั้งมีรูปแบบการออม
เงินที่แตกต่างกัน ซึ่งหากจะกล่าวถึงคุณภาพชีวิตของประชากรในวัยหลังเกษียณอายุแล้ว ยังจะต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของรั ฐบาล และภาระการดูแลและเลี้ยงดูจากบุคคล
ในครอบครัว ตลอดทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงในชีวิตในวัยเกษียณ ประชากรควรมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการออม
เงินและการสร้างผลตอบแทนของเงินออมในรูปแบบต่างๆ กัน ซึ่งหากประชากรเข้าใจความสาคัญของรูปแบบ
การออมเงินและอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับจากการออมเงินในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งมีความสามารถในการเลือก
รูปแบบการออมเงินและอัตราผลตอบแทนที่สอดคล้องกับภาวะทางการเงินของตนเองแล้ว ย่อมส่งผลให้มีความ
มั่นคงทางการเงินในอนาคต ตลอดทั้งส่งผลให้ผู้นั้นมีอิสรภาพทางการเงินอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ การออมเงินเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณจึงมีความสาคัญมาก ยิ่งเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจา
หรือรายได้ทางเดียว ยิ่งต้องให้ความสาคัญต่อการออมเงิน เพื่อมิให้เป็นภาระกับลูกหลาน ภาระของรัฐบาล
ตลอดทั้ งยั งเป็น การสร้างหลักประกั น ความมั่น คงของชี วิต ในวั ยเกษี ยณ ดั งนั้ น คณะผู้วิ จั ยจึงได้ เล็งเห็ นถึง
ความสาคัญของปัญหาและมีความสนใจที่จะศึกษาถึงรูปแบบการออมเงินเพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของ
ประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเสนอแนะรูปแบบการออมเงินที่มีความสอดคล้องกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล ตลอดทั้งยังเป็นการสร้างนิสัยรักการออมเงินให้กับประชาชนอีกด้วย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การออมเงินในปัจจุบันของประชากรในเขตอาเภอเมือง ตาบลในเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์
2. เพื่อศึกษารูปแบบการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของประชากรในเขตอาเภอเมือง ตาบล
ในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
3. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการออมเงินของประชาชนในเขตอาเภอเมือง ตาบลในเมือง จังหวัดบุรรี ัมย์
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรในเขตพื้นที่อาเภอเมือง ตาบลในเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์ จานวนทั้งสิ้น 13,742 คน (เทศบาลอาเภอเมืองบุรีรัมย์. 2561 : 1)
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
แบบสอบถาม จะเป็นประชากรในเขตพื้นที่อาเภอเมือง ตาบลในเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่เป็นผู้ที่มีรายได้ทั้งภาครัฐ
และเอกชน จานวนทั้งสิ้น 389 คน จากสูตรการคานวณของทาโร่ยามาเน (Taro Yamane) ใช้วิธีการเลือกการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ที่ระดับความมีนัยสาคัญ .05 และขนาดความคลาดเคลื่อน
เป็นร้อยละ ±.5 ซึ่งสามารถแสดงวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสอบถาม จานวน 389 คน ได้ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 วิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
ช่วงอายุ
20-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
รวม

จานวน
3,676
3,216
3,600
3,250
13,742

กลุ่มตัวอย่าง
104
91
102
92
389

จากตาราง 3.1 จะเห็นได้ว่า ประชากรที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 104
คน อายุระหว่าง 30-39 ปี จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 91 คน อายุระหว่าง 40-49 ปี จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 102 คน และอายุระหว่าง 50-59 ปี จะใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 92 คน
2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้แบบสัมภาษณ์ โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
จานวน 30 คน จากกลุ่มประชากร 6 กลุ่มๆ ละ 5 คน ได้แก่ 1) กลุ่มผู้มีอาชีพรับราชการ 2) กลุ่มพนักงาน
บริษัทเอกชน 3) กลุ่มพนักงานรัฐวิสากิจ 4) กลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 5) กลุ่มเกษตรกร และ 6) กลุ่มนักเรียน/
นักศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ใช้แนวคาถามที่สร้างขึ้น
เป็นแนวทางในการสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลเป็นรายบุคคล โดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน
ต่อไปนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนดาเนินการวิจัย
1.1 ผู้วิจัยได้ทาการเตรียมความพร้อมก่อนดาเนินการวิจัย โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทางด้านวิชาการต่างๆ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น เอกสารทางวิชาการ บทความต่างๆ
วารสาร ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และทบทวนงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
1.2 สร้างแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมเนื้อหาตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดของการวิจัยแล้วนาไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินความน่าเชื่อถือ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมก่อนนาไปเก็บข้อมูล
2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
2.1 ผู้วิจัยแนะนาตัวเองและดาเนินการแจงแบบสอบถาม
2.2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ คือ
2.2.2 การสั ม ภาษณ์ ในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ไ ด้ ท าการสั ม ภาษณ์ ตามกรอบแนวความคิ ด และ
ประเด็นคาถามที่ได้ตั้งไว้แบบมีโครงสร้าง
2.2.3 บันทึกการสัมภาษณ์ในกระดาษและเครื่องบันทึกเสียง
2.3.4 ก่อนจบการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้กล่าวสรุปสิ่งที่ได้จากการการสัมภาษณ์ เมื่อสิ้นสุดการ
สัมภาษณ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ให้ข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้วิจัย และอธิบายถึงการบังทึกเสียงในการ
สัมภาษณ์ครั้งนี้จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ และจะทาการลบข้อมูลในส่วนที่เป็นที่อัดเสียงเมื่อการศึกษาวิจัยสิ้นสุด
ลง
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2.3.5 หลั งการสั ม ภาษณ์ ได้ ท าการถอดข้ อ ความจากเครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย งแบบค าต่ อ ค าจั ด
ข้อความที่ได้ให้เป็นหมวดหมู่ และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นทั้งเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพ คือ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งได้สร้างประเด็นคาถามตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนดขึ้น โดยสามารถอธิบาย
ได้ดังนี้
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เครื่องมือในการวิจัยจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เป็น
ทั้ ง ข้ อ ค าถามแบบปลายปิ ด (Close-ended Question) และข้ อ ค าถามแบบปลายเปิ ด (Open-ended
Question) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 8 ข้อ ประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความถี่ในการออมเงิน สัดส่วนในการออมเงิน และระยะเวลา
ของการวางแผนทางการเงิน (Checklist)
ส่วนที่ 2 สอบถามถึงรูปแบบการการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ ซึ่งเป็น ตัว
แปรอิสระ จานวน 6 ข้อ ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน ฝากประจาฝากออมทรัพย์ กองทุนรวม
และการทาประกัน เป็นข้อคาถามแบบปลายปิด มีลักษณะเป็น Scale (Rating Scale)
ส่ ว นที่ 3 ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ เกี่ ยวกั บ รู ปแบบการการออมเงิ น เพื่ อ เตรี ยมพร้อมสู่วัย
เกษียณ ซึ่งเป็นข้อคาถามแบบปลายเปิด
2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยจะใช้ลักษณะของการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัย
ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งประเด็นคาถาม เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบแนวความคิดและ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ดังนี้
2.1 ท่านมีการจัดสรรเงินรายได้สาหรับการออม อย่างไร
2.2 ท่านมีรูปแบบการออมเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับวัยเกษียณ อย่างไร
2.3 ผลตอบแทนของรูปแบบการออมเงินของท่านเป็นอย่างไร
คณะผู้วิจัยได้ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลในขณะสัมภาษณ์ เช่น เครื่องบันทึกเสียงที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ครบถ้วน การจดบันทึกขณะและหลังการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัย
จดบันทึกย่อข้อมูลสาคัญๆ ในขณะที่ฟัง ตลอดทั้งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการแสดงสีหน้า ท่าทางควบคู่
กับการซักถาม แล้วนามาบันทึกรายละเอียดเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดาเนินการต่อไปนี้
1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม และการตั้ง
ข้อคาถาม
2. จัดทาแบบสอบถาม และการตั้งข้อคาถามตามกรอบแนวคิดที่กาหนด โดยพิจารณาเนื้อหา
ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์ในการวิจัย
3. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินความสอดคล้อง เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษาและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไขโดยมี
ผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน ได้แก่
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3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ปรีชา ปาโนรัมย์ อาจารย์ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การเมืองและการบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร แก้วขวัญไกร อาจารย์ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถกร จัตุกูลหัวหน้าสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย
1. นาแบบสอบถามไปทดสอบใช้ (Try-out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด
2. นาแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองมาใช้ในการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยที่จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 จึงจะ
สามารถนาเครื่องมือนี้ไปใช้สาหรับการรวบรวมข้อมูล (จรัญญา ปานเจริญ และคณะ, ม.ป.ป., : 11) ในการวิจัย
ครั้งนี้ มีค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.709 - 0.764
3. จัดทาแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อนาไปใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร
4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมู ล ด้ ว ย
เทคนิคสามเส้า (Triangulation Technique) (Denzin, 1970) ดังนี้
4.1 การตรวจสอบด้านข้อมูล (Data Triangulation) ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่ง
ต่างๆ นั้นมีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้ข้อค้นพบมาเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มามีความถูกต้อง
4.2 การตรวจสอบด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) ตรวจสอบจากผู้วิจัยหรือผู้
เก็บข้อมูลต่างคนกันว่าได้ข้อค้นพบที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร ซึ่งถ้าผู้วิจัยหรือผู้เก็บข้อมูลทุกคนพบว่า
ข้อค้นพบที่ได้มามีความเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
4.3 การตรวจสอบด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) ตรวจสอบว่าสามารถใช้แนวคิด
ทฤษฎีต่างไปจากเดิม ตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด ซึ่งอาจทาได้ง่ายกว่าถ้ายังอยู่ในระดับสมมติฐาน
ชั่วคราว (Working Hypothesis) และแนวคิดขณะลงมือตีความ สร้างข้อสรุปเหตุการณ์แต่ละอย่าง
4.4 การตรวจสอบด้านวิธีรวบรวมข้อมู ล (Methodological Triangulation) โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ กัน เพื่อรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน เช่น ใช้การสังเกตควบคู่กับการซักถาม พร้อม
กันนั้นศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเอกสารหรือการซักถามผู้ให้ข้อมูลสาคัญ หรือซักถามผู้ให้ข้อมูลหลังจาก
สรุปผลการศึกษา เพื่อความแน่นอนว่าข้อสรุปนั้นเที่ยงตรงตามความจริงหรือไม่
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้วิธีการประมวลผลตามหลักสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของประชาชน
โดยใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางควบคู่กับบรรยายและสรุป
ผลการวิจัย
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ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ โดยใช้วิธีการประมวลผลโดยการสรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และนาเสนอโดยการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Description)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ สามารถอธิบาย ได้ดังนี้
2.1 นาข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จากการถอดเทป และตรวจสอบความถูกต้องจากการ
ถอดเทปและข้อมูลที่ได้จากการบันทึกการสังเกต
2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) ดังนี้
2.2.1 หลังการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยนาเทปการบันทึกเสียงมาถอดเทปแบบคาต่อคา ผู้วิจัยได้อ่านบทสัมภาษณ์หลายๆ รอบ เพื่อทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับความคิดเห็น และความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของ
ประชาชน
2.2.2 หลังจากอ่านบทสัมภาษณ์แบบบรรทัดต่อบรรทัดแล้วนามาจัดหมวดหมู่ของ
ข้อมูลที่ได้ นาข้อมูลที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายกันมาไว้กลุ่มเดียวกัน
2.2.3 ผู้วิจัยจัดประเด็นย่อย มารวบรวมเป็นเรื่องหรือกลุ่มเรื่องเดียวกัน ซึ่งเรียกว่า
การสรุปประเด็นหลัก (Theme) เขียนอธิบายประเด็นให้เป็นความเรียง ให้มีความต่อเนื่องและกลมกลืนที่ได้จาก
การสัมภาษณ์
2.2.4 ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลจานวน 6 ราย จาก 6 กลุ่ม
2.2.5 เขียนสรุปรายงานวิจัย อธิบาย เชื่อมโยง ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ได้กับ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับข้อมูล ดังนี้
1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
โดยใช้ T-test และ F-test (One-way ANOVA) เมื่ อ พบความแตกต่า งอย่ างมี นั ยส าคั ญทางสถิ ติ จะท าการ
ทดสอบรายคู่โดยวิธีการ LSD (Least significant difference) โดยกาหนดการทดสอบนัยสาคัญทางสถิติทรี่ ะดับ
0.05
ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีระดับการศึกษาปริญญา
ตรี มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและ นักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท มี
ความถี่ในการออมเงิน โดยมีการออมเงินตามช่วงโอกาสและความเหมาะสมกับรายได้ มีการออมเงินและลงทุน
25% ของรายได้ มีกาหนดระยะเวลาของการวางแผนทางการเงินน้อยกว่า 3 ปี และอาชีพรับราชการ พนักงาน
รัฐวิสากิจ และกลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จะนิยมออมเงินในรูปแบบของการซื้อพันธบัตรรัฐบาล ส่วนอาชีพ
เกษตรกร พนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน/นักศึกษา จะนิยมออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์
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ส่วนที่ 2 สรุปสถานการณ์การออมเงินในปัจจุบันของประชาชนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
จากการสารวจสถานการณ์การออมเงินของประชาชนในเขตอาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีการออมเงินตามช่วงโอกาสและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ กล่าวคือ เมื่อมีรายได้ จะ
จัดสรรเงินจานวนหนึ่งไว้ออม โดยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 25 ของรายได้ หากเดือนใดที่มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจะ
ทาจัดสรรเงินออมในสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีวัตถุประสงค์ในการออมเงิน เพื่อเป็นเงินออมระยะสั้น
โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเงินแบบออมทรัพย์ รองลงมา คือ พันธบัตรรัฐบาล การซื้อประกันในรูปแบบต่างๆ
การฝากประจา กองทุนรวม และสลากออมสิน ตามลาดับ จากความต้องการออมเงินในแต่ละรูปแบบและการ
เปรียบเทียบในแต่ละอาชีพ สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนโดยรวมมีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝาก
ออมทรัพย์ มากที่สุด รองลงมา คือ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อประกัน การฝากประจา กองทุนรวม และการ
ซื้อสลากออมสิน ตามลาดับ และยังพบว่า ผู้ที่มีอาชีพรับราชการ งานรัฐวิสากิจ และกลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย
นิยมออมเงินในรูปแบบของการซื้อ พัน ธบัตรรัฐ บาล ส่วนผู้ที่มีอาชีพพนักงานบริษั ทเอกชน เกษตรกร และ
นักเรียน/นักศึกษา นิยมออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์
ส่วนที่ 3 รูปแบบการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการออมเงิ นในรูปแบบการซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อสลาก
ออมสิน การฝากแบบประจา การฝากแบบออมทรัพย์ การลงทุนในกองทุนรวม การซื้อประกันโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์มากที่สุด รองลงมา คือ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อ
ประกัน การฝากประจา กองทุนรวม และการซื้อสลากออมสิน ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบรูปแบบการการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของประชาชนใน
เขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตาม อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ด้านเพศ พบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบการออมเงินที่ไม่แตกต่างกัน แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบการออมเงินที่แตกต่างกันในรูปแบบของ
กองทุนรวม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ด้านอายุ พบว่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการ
ฝากออมทรัพย์มากที่สุด ส่วนประชาชนที่มีช่วงอายุอื่นๆ มีความต้องการออมเงินในแต่ละรูปแบบอยู่ในระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการออมเงิ นเป็นรายด้าน พบว่า การซื้อสลากออมสิน กองทุนรวม
และการซื้อประกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีความต้องการออมเงินใน
รูปแบบของพันธบัตรรัฐบาล การฝากประจา การฝากออมทรัพย์ กองทุนรวม และการซื้อประกันอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด และปริ ญ ญาตรี มี ค วามต้ อ งการออมเงิ น ในรู ป แบบของพั น ธบั ต รรั ฐ บาลอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ส่ ว น
อนุปริญญาตรี/ปวส. มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์อยู่ในระดับมากที่สุด และในระดับ
การศึกษาอื่นๆ ประชาชนมีความต้องการออมเงินในแต่ละรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของรูปแบบการออมเงินเป็นรายด้าน พบว่า การฝากประจา และการฝากออมทรัพย์มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ที่มีอาชีพรับราชการ และพนักงานรัฐวิสากิจ มีความต้องการออมเงิน
ในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับมากที่สุด อาชีพพนักงานเอกชน และนักเรียน/นักศึกษามีความ
ต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอาชีพอื่นๆ มีความต้องการออมเงิน
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ในรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการออมเงินเป็นรายด้าน พบว่า การ
ฝากประจา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท มีความ
ต้องการออมเงินในรูปแบบของพัน ธบัตรรัฐ บาลอยู่ ในระดั บมากที่สุด รายได้ 20,001-25,000 บาท มีความ
ต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากประจา และฝากออมทรัพย์อยู่ในระดับมากที่สุด 25,001-30,000 บาท มี
ความต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากประจา และซื้อประกันอยู่ในระดับมากที่สุด รายได้ มากกว่า
30,000 บาท มีความต้องการออมเงิ นในรูปแบบของการฝากประจา และซื้อประกันอยู่ในระดับมากที่สุด และ
ช่วงรายได้อื่นๆ ประชาชนมีความต้องการออมเงินในแต่ละรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของรูปแบบการออมเงินเป็นรายด้าน พบว่า ซื้อพันธบัตรรัฐบาล และการซื้อประกันมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนที่ 5 สรุปผลการสัมภาษณ์
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้การสัมภาษณ์
ผู้ ใ ห้ ก ารสั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20-29 ปี มี ร ะดั บ
การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีอาชีพรับราชการ พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานรัฐวิสากิจ ธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย เกษตรกร และนักเรียน/นักศึกษา จานวนอาชีพละ 5 คน มีรายได้ต่อเดือน 15,001 – 20,000
บาท มีการวางแผนทางการเงินในลักษณะของการออมเงินหรือการลงทุนไว้สาหรับวัยเกษียณทุกๆ เดือน มีการ
ออมเงินและลงทุน 25% ของรายได้ มีกาหนดระยะเวลาในการออมเงิน 3-5 ปี
2. ผลการสัมภาษณ์ในแต่ละประเด็น สามารถสรุปได้ ดังนี้
ผู้ ใ ห้ ก ารสั ม ภาษณ์ ส่ ว นใหญ่ มี ก ารจั ด สรรเงิ น ไว้ ส าหรั บ การออมในสั ด ส่ ว นที่
สอดคล้องกับรายได้และรายจ่าย กล่าวคือ การออมเงินในวันนี้จะไม่เป็นการบีบบังคับให้ตนเองต้องลาบากมาก
เกินไป เพื่อที่จะมุ่งหวังอัตราผลตอบแทนในอนาคตที่สูงๆ โดยหากมีรายได้เข้ามาจะทาการจัดสรรส่วนหนึ่งไว้
สาหรับการออม โดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 25% ของรายได้เป็นอย่างน้อย และรายได้ที่เหลือค่อยใช้จ่ายตามความ
จาเป็นและสาคัญ โดยจะออมเงินในรูปแบบของการซื้อพันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน การฝากออมทรัพย์ ฝาก
ประจา กองทุนรวมในลักษณะต่างๆ และการซื้อประกัน โดยจะให้ความสาคัญในการฝากออมทรัพย์มากที่สุด
เนื่องจากถือได้ว่ามีความเสี่ยงต่า เงินต้นไม่หายไปไหน สามารถฝากเงินได้ โดยแต่ละครั้งจานวนไม่เท่ากัน ไม่
กาหนดระยะเวลาในการฝาก รองลงมาคือ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากถือได้ว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ปราศจากความ
เสี่ยง และการทาประกัน เนื่องจากเบี้ยประกันหรือผลตอบแทนค่อนข้างสูง มีการคุ้มครองเงินต้น และสร้าง
หลักประกันและความมั่นคงให้แก่ ครอบครัว นอกจากนี้ยังมีการออมเงินในรูปแบบการฝากประจา กล่าวคือ
ผู้ฝากจะให้ทางสถาบันการเงินหักออกจากบัญชีเงินเดือนเป็นประจาทุกเดือน ส่วนการลงทุนในกองทุนรวมใน
ลักษณะต่างๆ จะกระทาโดยให้สถานที่ทางานของตนเองหักรายจ่ายออกจากบัญชีเงินเดือนทุกเดือนเช่นกัน และ
การซื้อสลากออมสินจะเป็นการซื้อเพื่อเก็บออมไว้และลุ้นรางวัลในแต่ละงวด ส่วนผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ออมเงินในรูปแบบต่างๆ นั้น สามารถทาให้เกิดความมั่นคงและมีอิสรภาพทางการเงินในชีวิตได้ และยังสามารถ
เก็บเงินออมไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการในอนาคต อีกทั้งเงินออมนี้ยังเป็นหลักประกัน
ในอนาคตให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการออมเงินจะมีความสอดคล้ องกับ
รูปแบบของการออมเงินตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา นอกจากนี้แล้วยังมีอัตราผลตอบแทนบางประเภท
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะเศรษฐกิจ เช่น การลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท อัตราผลตอบแทนที่ได้รับ
ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมนั้นๆ
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ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
อยากให้องค์การหรือรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการออมเงินโดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ให้สูงขึ้นหรือการได้รับสิทธิประโยชน์จากการออมเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษี ยกเว้นภาษี
ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของประชาชนในเขตพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผล สามารถสรุปและอภิปรายผล ได้ดังนี้
สรุปผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20-29 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนและนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่า 10,000 บาท มีความถี่ใน
การออมเงิน โดยมีการออมเงินตามช่วงโอกาสและความเหมาะสมกับรายได้ มีการออมเงินและลงทุน 25% ของ
รายได้ มีกาหนดระยะเวลาของการวางแผนทางการเงินน้อยกว่า 3 ปี และอาชีพรับราชการ พนักงานรัฐวิสากิจ
และกลุ่มธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จะนิยมออมเงินในรูปแบบของการซื้อพันธบัตรรัฐบาล ส่วนอาชีพเกษตรกร
พนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน/นักศึกษา จะนิยมออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์
ส่วนที่ 2 สรุปสถานการณ์การออมเงินในปัจจุบันของประชาชนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีการออมเงินตามช่วงโอกาสและสถานการณ์ที่
เป็นอยู่ กล่าวคือ เมื่อมีรายได้ จะจัดสรรเงินจานวนหนึ่งไว้ออม โดยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยละ 25 ของรายได้
หากเดือนใดที่มีค่าใช้จ่ายฉุกเฉินจะทาจัดสรรเงินออมในสัดส่วนที่น้อยกว่าร้อยละ 25 และมีวัตถุประสงค์ในการ
ออมเงิน เพื่อเป็นเงินออมระยะสั้น โดยส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเงินแบบออมทรัพย์ รองลงมา คือ พันธบัตร
รัฐบาล การซื้อประกันในรูปแบบต่างๆ การฝากประจา กองทุนรวม และสลากออมสิน ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 รูปแบบการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของประชาชนในเขตพื้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ การออมเงิ นในรูปแบบการซื้อ
พันธบัตรรัฐบาล การซื้อสลาก ออมสิน การฝากแบบประจา การฝากแบบออมทรัพย์ การลงทุนในกองทุนรวม
การซื้อประกันโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยให้ความสาคัญกับออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์มากที่สุด
รองลงมา คือ การซื้อพันธบัตรรัฐบาล การซื้อประกัน การฝากประจา กองทุนรวม และการซื้อสลากออมสิน
ตามลาดับ
ส่วนที่ 4 การเปรียบเทียบรูปแบบการการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของ
ประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จาแนกตาม อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
ด้านเพศ พบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบการออมเงินที่ไม่แตกต่างกัน แต่
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบการออมเงินที่แตกต่างกันในรูปแบบของ
กองทุนรวม ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
ด้านอายุ พบว่า ผู้ที่มีอายุระหว่าง 50-59 ปี มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการ
ฝากออมทรัพย์มากที่สุด ส่วนประชาชนที่มีช่วงอายุอื่นๆ มีความต้องการออมเงินในแต่ละรูปแบบอยู่ในระดับมาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9 “วิจยั และนวัตกรรมเพื่อสังคม” | 969

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการออมเงินเป็นรายด้าน พบว่า การซื้อสลากออมสิน กองทุนรวม
และการซื้อประกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนี้
ด้านระดับการศึกษา พบว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มีความต้องการออมเงินใน
รูปแบบของพันธบัตรรัฐบาล การฝากประจา การฝากออมทรัพย์ กองทุนรวม และการซื้อประกันอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด และปริ ญ ญาตรี มี ค วามต้ อ งการออมเงิ น ในรู ป แบบของพั น ธบั ต รรั ฐ บาลอยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ส่ วน
อนุปริญญาตรี/ปวส. มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์อยู่ในระดับมากที่สุด และในระดับ
การศึกษาอื่นๆ ประชาชนมีความต้องการออมเงินในรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกต่างของรูปแบบการออมเงินเป็นรายด้าน พบว่า การฝากประจา และการฝากออมทรัพย์มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ที่มีอาชีพรับราชการ และพนักงานรัฐวิสากิจ มีความต้องการออมเงิน
ในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาลอยู่ในระดับมากที่สุด อาชีพพนักงานเอกชน และนักเรียน/นักศึกษามีความ
ต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนอาชีพอื่นๆ มีความต้องการออมเงิน
ในรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการออมเงินเป็นรายด้าน พบว่า การ
ฝากประจา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-30,000 บาท มีความ
ต้องการออมเงินในรูปแบบของพันธบัตรรัฐบาล การฝากประจา และซื้อประกัน อยู่ในระดับมากที่สุด รายได้
20,001-25,000 บาท มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากประจา และฝากออมทรัพย์อยู่ในระดับมาก
ที่สุด รายได้ มากกว่า 30,000 บาท มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากประจา และซื้อประกันอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และช่วงรายได้อื่นๆ ประชาชนมีความต้องการออมเงินในแต่ละรูปแบบต่างๆ อยู่ในระดับมาก
เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการออมเงินเป็นรายด้าน พบว่า ซื้อพั นธบัตรรัฐบาล และการซื้อ
ประกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
อยากให้องค์การหรือรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการออมเงินโดยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ให้สูงขึ้นหรือการได้รับสิทธิประโยชน์จากการออมเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษี ยกเว้นภาษี
ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัย เรื่อง การศึกษารูปแบบการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่วัยเกษียณของประชาชนใน
เขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
รูปแบบการออมเงินโดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาล ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็น
เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพิจารณาถึงการมี สภาพคล่องสูง (ซื้อง่ายขายคล่อง) เป็นหลักทรัพย์ที่มีความ
น่าเชื่อถือสูงปราศจากความเสี่ยง และให้อัตราผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับสถาบันการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน). (2548 : 16-17) ได้กล่าวว่า
พันธบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยภาครัฐ และถือได้ว่าเป็นหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk Free
Rate) มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ และนอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตภาส
เลิศสงคราม (2555 : 57) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการออมเงินในรูปแบบของการซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
รูปแบบของการออมเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
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รูปแบบการออมเงินโดยการซื้อสลากออมสิน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยพิจารณาถึง อัตราผลตอบแทนสูง (ดอกเบี้ย) เงินออมมีความปลอดภัยสูง ได้ลุ้นรางวัลทุกเดือน
ตลอดอายุของสลาก และมีสภาพคล่องสูง (ซื้อง่า ยขายคล่อง) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตภาส
เลิศสงคราม (2555 : 57) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ พบว่า รูปแบบการออมเงินที่กลุ่มตัวอย่างเลือก คือ การออมเงินในลักษณะของการซื้อสลาก
ออมสิน หรือสลาก ธ.ก.ส. ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการออมเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปัญญาสมาพันธ์เพื่อการวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย (WPORT)(2554 : 1) ได้สารวจรูปแบบ
ของการออมในประเทศไทย พบว่า การออมเงินโดยการซื้อสลากออมสินถือเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการออมเงินที่
ใช้อยู่ในปัจจุบัน
รูปแบบการออมเงินโดยการฝากประจา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยพิจารณาถึงการมีกาหนดระยะเวลาการฝากที่แน่นอน คิดว่าการวางแผนทางการเงินเป็นการสามารถทา
ให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินได้ มีรูปแบบการฝากที่หลากหลาย มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าการฝากแบบออม
ทรัพย์ และเป็นการฝากที่มีความเสี่ยงต่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชาลินี เอื้อวิเศษวัฒนา (2553 : บทคัดย่อ)
ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยการลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนที่ส่งผลต่อรูปแบบการออมประเภทเงินฝากประจาและการ
ลงทุนในกองทุนรวมของผู้ลงทุนรายย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ลงทุนรายย่อย
รวมทั้งปัจจัยการออม/ ลงทุน และพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนรายย่อยที่ส่งผลต่อรูปแบบการออมประเภท
เงินฝากประจาและการลงทุนในกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย์ไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในการ
ออมเงินโดยใช้รูปแบบการฝากประจา เพื่อเป็นเงินออมยามเจ็บป่วยหรือชรา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ
กฤตภาส เลิศสงคราม (2555 : 57) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงาน
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า รูปแบบการออมเงินที่กลุ่มตัวอย่างเลือก คือ การออมเงินในลักษณะของการ
ฝากเงินกับธนาคาร ซึ่งมีหลากหลายลักษณะ เช่น การฝากประจา และการฝากแบบออมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งถือ
เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการออมเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
รูปแบบการออมเงินโดยการฝากออมทรัพย์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยพิจารณาถึงการมีความคล่องตัวในการฝาก-ถอนเงิน สามารถโอน ฝาก หรือถอนเงินผ่านเครื่อง
บริการอัตโนมัติได้ สามารถฝากเงินในจานวนที่เราต้องการได้ (มีน้อยฝากน้อย) ไม่มีกาหนดระยะเวลาการฝาก
และสามารถใช้ บ ริก ารหั ก บั ญชี อั ต โนมัติ ได้ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ยของมู ลนิ ธิ สถาบั นวิ จั ย เพื่ อ การพัฒนา
ประเทศไทย (TDRI) (2551 : ค-ญ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การขยายกาหนดเกษียณอายุและการออมที่เหมาะสมของ
ภาคแรงงานทั่วประเทศ พบว่า ปัจจัยที่กาหนดปริมาณการออม คือ ภาระค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัวเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือ ภาระหนี้สินของตนเองและครอบครัว สภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศและการบริโภคสินค้าชิ้นใหญ่ เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ การท่องเที่ยว ค่าธรรมเนียม
การศึกษาของตนเองหรือเกิดรายจ่ายที่ไม่คาดคิดขึ้น เช่น การเจ็บป่วยจึงทาให้ไม่สามารถออมเงินได้ในเดือนนั้นๆ
และรูปแบบการออม ได้แก่ การฝากออมทรัพย์ รองลงมาเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนการออมเพื่อเกษียณอายุ
ได้แก่ กองทุนสารองเลี้ยงชีพ และการประกันชีวิตแบบเงินได้ประจาสูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยอนงค์นุช
เทียนทอง และกัญญารัตน์ วงษ์ชมภู (2554 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของพนักงาน
สถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมและรูปแบบการออมและปัจจัยที่
เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการออมของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี พบว่า กลุ่ม
พนักงานสถาบันการเงินและกลุ่มข้าราชการ เลือกที่จะออมเงินมากกว่าลงทุนทางการเงิน ซึ่งการออมเงินจะออม
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ในรูปแบบฝากออมทรัพย์ และฝากแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนกลุ่มพนักงานสถาบันการเงินจะมีการลงทุนทาง
การเงินมากกว่ากลุ่มข้าราชการ ส่วนปัจจัยที่เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมการการออมและรูปแบบการออมของสอง
กลุ่ม พบว่า ทั้งสองกลุ่มจะมีพฤติกรรมการเลือกออมเงินไม่แตกต่างกัน แต่ในด้านการเลือกลงทุนทางการเงินจะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกัน และปัจจัยที่ที่เป็นตัวกาหนดการออมและการลงทุน ทั้งสองกลุ่มให้ความสาคัญในระดับ
ใกล้เคียงกัน ซึ่งให้ความสาคัญมากที่สุด กับปัจจัยความมั่นคงของสถาบันการเงิน และกลุ่มข้าราชการจะให้
ความสาคัญมากที่สุดเพิ่มเข้ามากับปัจจัยผลตอบแทนจากการลงทุน และสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตภาส
เลิศสงคราม (2555 : 57) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานบริษัทพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ พบว่า รูปแบบการออมเงินที่กลุ่มตัวอย่างเลือก คือ การออมเงินในลักษณะของการฝากเงินกับ
ธนาคาร ซึ่งมีหลากหลายลักษณะ เช่น การฝากประจา และการฝากแบบออมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่ง
รูปแบบของการออมเงินที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
รูปแบบการออมเงินโดยการลงทุนในกองทุนรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยพิจารณาถึงการมีผู้จัดการกองทุนบริหารกองทุนให้ มีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
สามารถลดหย่อนภาษีได้ ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากธนาคาร และไม่มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนเอง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555 : 57) ได้วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พบว่า รูปแบบการออมเงินที่กลุ่มตัวอย่างเลือก คือ การออมเงิน
ในลั ก ษณะของการซื้อ กองทุ นรวมต่า งๆ ซึ่ งถื อ เป็ น อี กหนึ่งรูป แบบของการออมเงิ นที่ ใ ช้ อ ยู่ใ นปั จจุบั น และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) (2551 : ค-ญ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การขยายกาหนดเกษียณอายุและการออมที่เหมาะสมของภาคแรงงานทั่วประเทศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการออม
เงินในรูปแบบของการลงทุนในกองทุนรวมในลักษณะต่างๆ
รูปแบบการออมเงินโดยการซื้อประกัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยพิจารณาถึงเบี้ยประกันหรือผลตอบแทนค่อนข้างสูง มีการคุ้มครองเงินต้น สร้างหลักประกันและความ
มั่นคงให้แก่ครอบครัว ประกันชีวิตจะช่วยสร้างสภาพคล่อง และสามารถลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เบญจอร งามอิ่มทรัพย์ (2560 : 35) ได้วิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ทักษะการขายของ
ตัวแทนขายประกัน การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตของพนั ก งาน
บริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดครบวงจร (IMC) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ประกันชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งการที่บุคคล
จะซื้อประกันนั้น ผู้เสนอขายจะต้องสื่อสารให้ผู้ซื้อเข้าใจถึงประโยชน์และผลตอบแทนที่จะได้รับจากการซื้อ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย
สาหรับผลการวิจัย การเปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการออมเงิน เพื่อเตรียมพร้อมสู่
วัย
เกษียณของประชาชนในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีรูปแบบการออมเงิน
ที่ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ในส่วนของการจาแนกตามอายุ พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันจะมี
รูปแบบการออมเงินที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 ดังนี้ 1) ประชาชนที่มีช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี และ
ช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการซื้อสลากออมสินน้อยกว่าช่วงอายุระหว่าง
30-39 ปี และช่วงอายุระหว่าง 50-99 ปี 2) ประชาชนที่มีช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี มีความต้องการออมเงินใน
รูปแบบของการซื้อกองทุนรวมมากกว่าช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี และช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี และช่วงอายุ
ระหว่าง 50-59 ปี 3) ประชาชนที่มีช่วงอายุระหว่าง ช่วงอายุระหว่าง 20-29 ปี มีความต้องการออมเงินใน
รูปแบบของการซื้อประกันมากกว่าช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี และช่วงอายุระหว่าง 40-49 ปี อย่างมีนัยสาคัญที่
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0.05 ในส่วนของการจาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีรูปแบบการ
ออมเงินที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1) ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากประจา
มากกว่าระดับการศึกษาต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึ กษาตอนปลาย/ปวช 2) ระดับการศึกษา
อนุปริญญาตรี/ปวส. มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากประจามากกว่าระดับการศึกษาต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช และปริญญาตรี ในส่วนของการจาแนกตามอาชีพ พบว่า
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันจะมีรูปแบบการออมเงินที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบ
การออมเงินโดยการการฝากประจา มีความแตกต่างกันอย่า งมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดั บ 0.05 โดยอาชี พ
นักเรียน/นักศึกษา มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการฝากประจามากกว่าอาชีพเกษตรกร และกลุ่มธุรกิจ
ส่วนตัว/ค้าขาย ในส่วนของการจาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน
จะมีรูปแบบการออมเงินที่ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า รูปแบบการออมเงินโดยการซื้อ
พันธบัตรรัฐบาล และการซื้อประกันมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยประชาชนที่มี
รายได้ เ ฉลี่ ยต่ อ เดือ น 20,001-25,000 บาท มี ค วามต้ อ งการออมเงิ น ในรูป แบบของการซื้ อ พั นธบั ตรรัฐบาล
มากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท มีความ
ต้องการออมเงินในรูปแบบของการซื้อพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท
15,001-20,000 บาท 25,001-30,000 บาท และมากกว่า 30,000 บาท และประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
20,001-25,000 บาท มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของการซื้อประกันมากกว่าผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001-20,000 บาท ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท มีความต้องการออมเงินในรูปแบบของ
การซื้ อ ประกั น มากกว่ า ผู้ที่ มีร ายได้ เฉลี่ย ต่อ เดือ นต่ ากว่ า 10,000 บาท 10,001-15,000 บาท และ 25,00130,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เนษพร นาคสีเหลือง (2557 : 86) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ พบว่า
ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ มีผลต่อการเลือกรูปแบบการ
ออมเงินในแต่ละรูปแบบด้วยเช่นกัน
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานวิจัย
จากผลการวิจัย พบว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่ออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพย์ ซึ่งเป็น
วิธีการออมเงินที่ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงทางการเงินที่ต่า ดังนั้นภาครัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ออกบริการวิชาการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับรูปแบบการออมเงินที่หลากหลายและให้อัตราผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงของประชาชน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป
ควรมีการศึกษาถึงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
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กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยนี้สาเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ได้ โดยการได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และผู้ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้สมั ภาษณ์
นอกจากนี้คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลเพื่อการวิจัยในเบื้องต้น
คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณสานักงานวิจัยแห่งชาติที่ได้สนับสนุนทุนวิจัย ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและ
พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ บุ รี รั ม ย์ ที่ อ านวยความสะดวกในการประสานงาน ผู้ วิ จั ย ใคร่ ข อขอบพระคุ ณ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาตราจารย์ม าลิณี จุโฑปมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร.เชาวลิต สิมสวย ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ไม่ได้ปรากฏนามที่ได้ให้คาแนะนาให้การวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์
สุ ด ท้ า ยคณะผู้วิ จั ยขอขอบคุณ คณะวิ ท ยาการจั ดการ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏบุ รีรัม ย์ที่ ส่ งเสริมให้
บุคลากรในคณะฯ ได้มีโอกาสได้ทาการวิจัยเพื่อนามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
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