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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ 

2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ จ าแนกตามเพศ อายุ 
สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผน
ทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ 
ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 253 คน เครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน 
(Rating Scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ t-test และ F-test ผลการวิจัย พบว่า (1) สภาพปัญหาทางการเงิน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
สาเหตุของการเป็นหนี้ และการบันทึกรายรับ-รายจ่าย (2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาทางการเงิน ได้แก่  
เพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และอาชีพ และ (3) แนวทางการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาทางการเงิน โดยจัดท าแผนการทางการเงิน ได้แก่ แผนการบริหารหนี้ แผนการออม แผนเกษียณ 
แผนการลงทุน แผนบริหารความเสี่ยง และแผนภาษีอากร เพื่อให้สมาชิกกลุ่มมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
ค าส าคัญ: การวางแผน / แผนทางการเงิน / กลุ่มสัจจะออมทรัพย ์
 

Abstract 
This purposes of research was to:  1)  To study the financial problems of the Members of 

Sacha Savings Group, Ban-Khok-Mo. 2) To compare the financial problems of the Members of Sacha 
Savings Group, Ban-Khok-Mo classified by sex, age, status, education, occupation, estimate salary and 
average monthly expense. 3) To study the financial planning of the Members of Sacha Savings Group, 
Ban-Khok-Mo. The sample used was 253 of the Members of Sacha Savings Group, Ban-Khok-Mo, Tha 
Khun Ram Sub–district, Mueang District, Kamphaeng Phet. The instruments used to collect data was 
the rating scale (Raring Scale) 5 levels. The statistics used percentage, the mean, standard deviation. 
The statistics used to test the hypothesis t- test and F- test.  The findings was found as follows:  (1) 
Financial problems include expenses incurred, causes of debt and expenditure records.  (2)  Factors 
affecting financial problems include sex, status, education and occupation. And (3) The financial plan 
was reasonable and consistent with financial problems.  The preparation of financial plans include 
debt management, savings, retirement, investments, risk management and tax revenue.  For the 
members are living better. 
Keywords: Planning / Financial Planning / Sacha Savings Group 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยประกอบอาชีพการเกษตร ผลิตผลเกษตรกรรม เป็นสินค้าขาออกที่ท า

รายได้มาสู่ประเทศเป็นล าดับหนึ่ง เศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับอาชีพการเกษตรเป็นส าคัญ ( Ministry of 
Agriculture and Cooperatives, 2016, p. 20) ในความเป็นจริงพบว่า เกษตรกรส่วนมากเป็นผู้ยากจนต้องกู้ยืม
เงินทุนมาใช้ใน การประกอบอาชีพและเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว จึงท าให้เกษตรกรมีหนี้สินล้นพ้นตัวตกอยู่ในฐานะ
เสียเปรียบพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นผู้ก าหนดราคาผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น (Channarongkul, 2011, p. 27) และ
จากข้อมูลของ Office of Agricultural Economics (2014, p. 24) ช้ีให้เห็นว่า ครัวเรือนภาคการเกษตรมีหนี้สิน
เพิ่มขึ้นจาก 204.1 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2542 เป็น 453.3 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 ในขณะที่สัดส่วนหนี้สิน 
ครัวเรือนภาคการเกษตรต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.71 ในปี พ.ศ. 2542 เป็นร้อยละ 1.10 ในปี พ.ศ. 2555 
แสดงให้เห็นว่า อัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินครัวเรือนภาคเกษตรมากกว่าการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินจากครัวเรือนทั่ว
ประเทศท่ีมีหนี้สินส่วนใหญ่ครัวเรือนเป็นหนี้ในระบบ โดยครัวเรือนที่มีหนี้ในระบบอย่างเดียวร้อยละ 90.0 ครัวเรือน
ที่มีหนี้นอกระบบอย่างเดียวร้อยละ 5.8 ครัวเรือนที่มีหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบมีเพียงร้อยละ 4.2  และ พบว่า 
จ านวนเงินเฉลี่ยที่เป็นหนี้ในระบบสูงกว่านอกระบบถึง 41 เท่า (174,714 บาท และ 4,280 บาท ตามล าดับ) โดย
ลดลงจากปี 2558 ซึ่งหนี้ในระบบสูงกว่าหนี้นอกระบบประมาณ 46 เท่า (153,425 บาท และ 3,346 บาท 
ตามล าดับ) ส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (2561, หน้า 4) 

จากการศึกษาดัชนีด้านเศรษฐกิจของจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า เศรษฐกิจของจังหวัดก าแพงเพชรปี 2561 
คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.90 จากปีท่ีผ่านมา ผลจากการฟื้นตัวของผลผลิตทางการเกษตรประกอบกับแรงกระตุ้น
เศรษฐกิจของรัฐบาลโดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและด าเนินการมาตรการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับลดลงจากการประมาณการครั้งก่อนท่ีคาดว่าจะขยายตัว เนื่องจากคาดว่าด้านรายได้เกษตรกรคาดว่าจะขยายตวั
และดัชนีราคาสินค้าเกษตรโดยรวมขยายตัว ในขณะที่การจ้างงานทั้งปี 2561 คาดว่าจะมีผู้มีงานท าลดลงจากปีก่อน 
เนื่องจากแรงงานบางส่วนจะกลับเข้าสู่ภาคเกษตร และผู้ประกอบการมีความต้องการแรงงานไม่ตรงกับผู้จบ
การศึกษาในจังหวัด และอนาคตแนวโน้มเศรษฐกิจในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2.00 (ช่วงคาดการณ์ที่
ร้อยละ 1.00 ถึง 3.00) จากการขยายตัวด้านอุปทานร้อยละ 2.50 และด้านอุปสงค์ขยายตัวร้อยละ 2.10 เนื่องจาก
คาดว่ารัฐบาลมีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการส่งเสริมธุรกิจส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัว และจากการ
ส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของส านักงานสถิติแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
(2561, หน้า 10) สรุปได้ดังนี้ รายได้ของครัวเรือนจากผลการส ารวจในปี 2560 พบว่า ครัวเรือนท่ัวประเทศมีรายได้
เฉลี่ยเดือนละ 26,946 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการท างานร้อยละ 71.90 ซึ่งได้แก่ ค่าจ้างและเงินเดือนร้อยละ 
45.10 ก าไรสุทธิการท าธุรกิจร้อยละ 18.10 และก าไรสุทธิจากการท าการเกษตรร้อยละ 8.70 และมีรายได้ที่ไม่ได้
เกิดจากการท างาน เช่น เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นนอกครัวเรือน/  รัฐ ร้อยละ 11.60 รายได้จาก
ทรัพย์สิน เช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 1.40 นอกจากนั้น ยังมีรายได้ที่ไม่เปน็ตัวเงินในรูปสวัสดกิาร/ สินค้า และบริการต่างๆ 
ที่ได้รับมาโดยไม่ต้องซื้อร้อยละ 13.80 (รวมค่าประเมินค่าเช่าบ้าน/  บ้านของตนเอง) ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 21,437 บาท ค่าใช้จ่ายร้อยละ 35.10 เป็นค่าอาหารเครื่องดื่มและยาสูบ (ซึ่งในจ านวนนี้เป็น
ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ร้อยละ 1.20) รองลงมาเป็นค่าท่ีอยู่อาศัยเครื่องแต่งบ้านและเครื่องใช้ภายในบ้านร้อยละ 
17.40 ของใช้ส่วนบุคคล/ เครื่องนุ่งห่ม/ รองเท้าร้อยละ 5.20 ใช้ในการสื่อสารร้อยละ 3.40 ใช้เพื่อการศึกษา 
ค่าเวชภัณฑ์/ ค่ารักษาพยาบาลและการบันทึก/ การจัดงานพิธ ีคือ ร้อยละ 1.80 1.60 และ 1.20 ตามล าดับ ส าหรับ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจกรรมศาสนามีเพียงร้อยละ 1.00 ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค เช่น 
ค่าภาษีของขวัญ เบี้ยประกันภัย ซื้อสลากกินแบ่ง/ หวย ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 13.00 และหนี้สินของครัวเรือน จาก
ครัวเรือนท่ัวประเทศประมาณ 21 ล้านครัวเรือน พบว่า เป็นครัวเรือนที่มีหนี้สินประมาณ 10.80 ล้านครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 50.70  โดยมีจ านวนหนี้สินเฉลี่ย 178,994 บาท ต่อครัวเรือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการก่อหนี้เพื่อใช้ในครัวเรือน
ร้อยละ 76.90 เพื่อการอุปโภคบริโภคร้อยละ 39.00 ใช้ในการซื้อบ้าน/ ที่ดินร้อยละ 36.30 และใช้ในการศึกษาร้อยละ 
1.60 ส าหรับหนี้เพื่อใช้ในการลงทุนและอื่นๆ (ร้อยละ 23.10) ส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อใช้ท าการเกษตรร้อยละ 14.00 
รองลงมาคือ ใช้ท าธุรกิจร้อยละ 8.50 และหนี้อื่นๆ อีกร้อยละ 0.60 (ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน, 2562, 
หน้า 5) 
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ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ทีมผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
บ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ภายหลังการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ 
มีวัตถุประสงค์หลักท่ีจะช่วยประชาชนในหมู่บ้านให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และจากการสัมภาษณ์ผู้น ากลุ่ม พบว่า 
สมาชิกส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงิน ความสามารถในการช าระเงินคืนของ
สมาชิกกลุ่ม และเนื่องจากสมาชิกขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความจ าเป็น
อย่างยิ่งในการศึกษาสภาพปัญหา ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาทางการเงินและเพื่อหาแนวทางการวางแผนทาง
การเงินที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาทางการเงินและเพื่อให้สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ  
2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ จ าแนกตาม

เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  
3. เพื่อศึกษาแนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ  
 

สมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีเพศต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีอายุต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน 

สมมติฐานที่ 3 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีสถานภาพต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 4 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 5 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีอาชีพต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 6 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงิน

แตกต่างกัน 
สมมติฐานที่ 7 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงิน

แตกต่างกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

    เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกทั้งหมดของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนทั้งสิ้น 253 คน 

2. ขอบเขตด้านตัวแปร 
    2.1 สภาพปัญหาทางการเงินของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง 

จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วยสาเหตุของการเป็นหนี้ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากการเป็นหนี้ 
และการบันทึกรายรับ-รายจ่าย  

    2.2 แนวทางการวางแผนทางการเงินประกอบด้วย แผนการออม แผนการลงทุน แผนการบริหารหนี้ 
แผนบริหารความเสี่ยง แผนเกษียณ และแผนภาษีอากร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

      
                     
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยดังนี ้ 

ประชากร 
การเก็บข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชากรทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้าน

โคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวนทั้งสิ้น 253 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม มีค่า IOC (ความเที่ยงตรง) เท่ากับ 1.00 และ
ค่าความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.95 โดยแบบสอบถามส าหรับการวิจัย ได้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 สภาพปัญหาทางการเงิน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
(ตามแบบลิเคิร์ต Likert Scale) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ  

ตอนที ่3 การวางแผนทางการเงิน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (ตามแบบลิเคิรต์ 
Likert Scale) ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 35 ข้อ 
 
 
 
 

แนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิก 
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหมอ้ ต าบลท่าขุนราม  
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร    
     - แผนการออม 
     - แผนการลงทุน 
     - แผนการบริหารหนี้ 
     - แผนบริหารความเสี่ยง 
     - แผนเกษียณ 
     - แผนภาษีอากร 
 

เพศ 
อาย ุ
สถานภาพ 
วุฒิการศึกษา 
อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 

 

     ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

สภาพปัญหาทางการเงิน 
     - สาเหตุของการเป็นหนี ้
     - ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
     - การบันทึกรายรับ/ รายจ่าย 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามจากสมาชิกทั้งหมดของ

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบเก็บท้ังหมด จ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติ

ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t-test และ F-teat   
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

1.1 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อจ าแนกตามข้อมูลทั่วไป พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 58.90 และเพศชายจ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 41.10 มีอายุเฉลี่ย 41 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 87.00 อาชีพหลักคือ เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 51.40 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
30.40 ค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 13.40 และแม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 4.70 ตามล าดับ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ ากว่า 
10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.50 รองลงมาคือ อยู่ระหว่าง 10,001–15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.90 และ
ตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 0.16 ส่วนรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอืนส่วนใหญอ่ยู่ระหว่าง 10,001-15,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 68.40 รองลงมาคือ ตั้งแต่ 15,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 30.10 และต่ ากว่า 10,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 1.60 ตามล าดับ  

1.2 สภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ พบว่า  สภาพปัญหา
ทางการเงิน ประกอบด้วย 3 ประเด็น ดังนี้ 1) ด้านสาเหตุของการเป็นหนี้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.60) 
พบว่า สาเหตุของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 2) ด้านค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.66) พบว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจาก ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ 3) ด้านการ
บันทึกรายรับ–รายจ่าย ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅ = 3.39) พบว่า การบันทึกรายรับ–รายจ่าย ส่วน
ใหญ่ท าให้ทราบถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน และช่วยในการวางแผนการใช้เงินในชีวิตประจ าวันได้ 
ตามล าดับ ดังปรากฏในตารางที่ 1 
 
ตารางที ่1 แสดงสภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ (N=253) 

สภาพปัญหาทางการเงิน 
ค่าเฉลี่ย 
( x ̅ ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
( S.D. ) 

แปลผล 

1. สาเหตุของการเป็นหนี้ 3.60 0.55 มาก 
1.1 รายไดไ้ม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 4.37 0.65 มากที่สุด 
1.2 ไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน 3.97 0.61 มาก 
1.3 อยากไดส้ินค้าท่ีต้องการมาใช้ก่อน 

จึงเกิดการกู้ยมื 
 

3.64 
 

0.75 
 

มาก 
1.4 ต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง 3.17 0.39 ปานกลาง 
1.5 การค้ าประกันให้กับผู้อื่น 3.04 0.61 ปานกลาง 

2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 3.66 0.63 มาก 
2.1 ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 4.28 0.75 มากที่สุด 
2.2 หนี้นอกระบบ 3.05 0.74 ปานกลาง 
2.3 ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร 3.52 0.74 มาก 
2.4 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 3.78 0.72 มาก 
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ตารางที่ 1 แสดงสภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ (N=253) (ต่อ) 

สภาพปัญหาทางการเงิน 
ค่าเฉลี่ย 
( x ̅ ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
( S.D. ) 

แปลผล 

3. การบันทึกรายรับ - รายจ่าย 3.39 0.46 ปานกลาง 
3.1 ท าให้ทราบถึงรายจ่ายที่เกดิขึ้นใน

ชีวิตประจ าวัน 
 

3.33 
 

0.42 
 

ปานกลาง 
3.2 ท าให้ทราบถึงรายรับท่ีเกดิขึ้นใน

ชีวิตประจ าวัน  
 

3.42 
 

0.55 
 

มาก 
3.3 ช่วยในการวางแผนการใช้เงินใน

ชีวิตประจ าวันได ้
 

3.42 
 

0.42 
 

มาก 
 

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ บ้านโคกหม้อ 
ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  

สมมติฐานที่ 1 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีเพศต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน 
ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า สมาชิก

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีเพศต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงิน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามเพศ 

รายการ 
เพศชาย 
(N=104) 

เพศหญิง 
(N=149) t p-value 

x ̅ S.D. x ̅ S.D. 
1. สาเหตุของการเป็นหนี ้ 4.01 .64 3.43 .99 5.678* .000 
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 3.62 .75 3.25 .93 3.518* .001 
3. การบันทึกรายรับ-รายจ่าย 3.95 1.09 3.00 1.26 6.409* .000 

รวม 3.86 .70 3.26 .86 6.142* .000 
*P < .05 

สมมติฐานที่ 2 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีอายุต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน 
ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามอายุ โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า สมาชิก

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีอายุต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงิน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามอายุ 

รายการ 
แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

สาเหตุของการเป็นหนี ้ ระหว่างกลุม่ .105 1 .105 .129 .720 
ภายในกลุ่ม 205.712 251 .820   

รวม 205.817 252    
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระหว่างกลุม่ 1.409 1 1.409 1.833 .177 

ภายในกลุ่ม 192.908 251 .769   
รวม 194.317 252    

การบันทึกรายรับ-
รายจ่าย 

ระหว่างกลุม่ .009 1 .009 .008 .930 
ภายในกลุ่ม 295.277 251 1.176   

รวม 295.286 252    
รวม ระหว่างกลุ่ม .055 1 .055 .76 .783 

ภายในกลุ่ม 182.209 251 .726   
รวม 182.264 252    

 
สมมติฐานที่ 3 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีสถานภาพต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน 
ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามสถานภาพ โดยภาพรวมและรายด้าน 

พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีสถานภาพต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า มี 1 ด้าน สาเหตุของการเป็นหนี้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามสถานภาพ 
รายการ แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

สาเหตุของการเป็น
หนี้ 

ระหว่างกลุม่ 7.179 2 3.589 4.517* .012 
ภายในกลุ่ม 198.638 250 .795   

รวม 205.817 252    
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระหว่างกลุม่ 2.494 2 1.247 1.625 .199 

ภายในกลุ่ม 191.823 250 .767   
รวม 194.317 252    

การบันทึกรายรับ-
รายจ่าย 

ระหว่างกลุม่ 4.343 2 2.172 1.323 .268 
ภายในกลุ่ม 410.289 250 1.641   

รวม 414.632 252    
รวม ระหว่างกลุ่ม 4.375 2 2.188 3.074* .048 

ภายในกลุ่ม 177.889 250 .712   
รวม 182.264 252    

 
สมมติฐานที่ 4 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน 
ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวม พบว่า สมาชิกกลุ่ม

สัจจะออมทรัพย์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 
ด้าน คือ สาเหตุของการเป็นหนี้และการบันทึกรายรับ-รายจ่าย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
ตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
รายการ แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

สาเหตุของการเป็น
หนี้ 

ระหว่างกลุม่ 10.820 3 3.607 4.606* .004 
ภายในกลุ่ม 194.997 249 .783   

รวม 205.817 252    
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระหว่างกลุม่ 5.631 3 1.877 2.477 .062 

ภายในกลุ่ม 188.686 249 .758   
รวม 194.317 252    

การบันทึกรายรับ-
รายจ่าย 

ระหว่างกลุม่ 25.477 3 8.492 5.434* .001 
ภายในกลุ่ม 389.155 249 1.563   

รวม 414.632 252    
รวม ระหว่างกลุ่ม 11.174 3 3.725 5.421* .001 

ภายในกลุ่ม 171.091 249 .687   
รวม 182.264 252    

สมมติฐานที่ 5 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีอาชีพต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน 
ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามอาชีพ โดยภาพรวม พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะ

ออมทรัพย์ที่มีอาชีพต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงินแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ด้าน คือ 
สาเหตุของการเป็นหนี้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามอาชีพ 
รายการ แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS df MS F p-value 

สาเหตุของการเป็นหนี ้ ระหว่างกลุม่ 13.018 3 4.339 5.604* .001 
ภายในกลุ่ม 192.799 249 .774   

รวม 205.817 252    
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระหว่างกลุม่ 10.968 3 3.656 4.965* .002 

ภายในกลุ่ม 183.348 249 .736   
รวม 194.317 252    

การบันทึกรายรับ-
รายจ่าย 

ระหว่างกลุม่ 5.117 3 1.706 1.037 .377 
ภายในกลุ่ม 409.515 249 1.645   

รวม 414.632 252    
รวม ระหว่างกลุ่ม 7.755 3 2.585 3.688* .013 

ภายในกลุ่ม 174.509 249 .701   
รวม 182.264 252    
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สมมติฐานที่ 6 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงิน
แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงิน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายการ แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS Df MS F p-value 

สาเหตุของการเป็นหนี ้ ระหว่างกลุม่ .669 3 .223 .271 .847 
ภายในกลุ่ม 205.148 249 .824   

รวม 205.817 252    
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระหว่างกลุม่ 1.683 3 .561 .725 .538 

ภายในกลุ่ม 192.634 249 .774   
รวม 194.317 252    

การบันทึกรายรับ-
รายจ่าย 

ระหว่างกลุม่ 20.042 3 6.681 4.216* .006 
ภายในกลุ่ม 394.591 249 1.585   

รวม 414.632 252    
รวม ระหว่างกลุ่ม 3.338 3 1.113 1.548 .203 

 ภายในกลุ่ม 178.926 249 .719   
 รวม 182.264 252    

สมมติฐานที่ 7 สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงิน
แตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน โดยภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีสภาพปัญหาทางการเงิน ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังตารางที่ 8 

ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบสภาพปัญหาทางการเงินจ าแนกตามรายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 
รายการ แหล่งความ 

แปรปรวน 
SS Df MS F p-value 

สาเหตุของการเป็นหนี ้ ระหว่างกลุม่ 4.171 3 1.390 1.717 .164 
ภายในกลุ่ม 201.646 249 .810   

รวม 205.817 252    
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ระหว่างกลุม่ 4.466 3 1.489 1.952 .122 

ภายในกลุ่ม 189.851 249 .762   
รวม 194.317 252    

การบันทึกรายรับ-รายจา่ย ระหว่างกลุม่ 1.104 3 .368 .221 .881 
ภายในกลุ่ม 413.529 249 1.661   

 รวม 414.632 252    
รวม ระหว่างกลุ่ม 1.805 3 .602 .830 .478 

ภายในกลุ่ม 180.459 249 .725   
รวม 182.264 252    
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3. แนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ บ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร 

แนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่ม ประกอบไปด้วย แผนทางการเงิน 6 แผน ดังนี้ 
1) แผนการออม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 3.57) พบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ออมเงินโดยฝากธนาคาร
ผ่านบัญชีออมทรัพย์ 2) แผนการลงทุน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅ = 2.91) พบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่
ลงทุนโดยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมาคือ ลงทุนในกิจการหรือธุรกิจ เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือ
ธุรกิจแฟรนไซส์ต่างๆ เป็นต้น 3) แผนการบริหารหนี้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.02) พบว่า สมาชิกกลุ่ม
ส่วนใหญ่ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก รองลงมาคือ มีการจัดท าบันทึกรายรับ-รายจ่าย 4) แผนบริหารความเสี่ยง ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅ = 2.80) พบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีการบริหารความเสี่ยงด้วยการไม่สร้าง
หนี้สินเพิ่มเติม 5) แผนเกษียณ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅ = 2.93) สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ประมาณการเงิน
ออมที่ต้องการเพื่อให้เพียงพอใช้จ่ายหลังเกษียณ 6) แผนภาษีอากร ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x ̅ = 2.68) 
พบว่า สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีการวางแผนภาษีที่ดิน รองลงมาคือ มีการวางแผนภาษีป้าย ร้านค้าหรือกิจการ ดัง
ปรากฏในตารางที่ 9 
 
ตารางที ่9 แสดงแนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ  

แนวทางการวางแผนทางการเงิน 
ค่าเฉลี่ย 
( x ̅ ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
( S.D. ) 

แปลผล 

1. แผนการออม 3.57 0.78 มาก 
1.1 ออมเงินโดยฝากธนาคารผา่นบัญชี

ออมทรัพย์ 
 

4.29 
 

0.94 
 

มากที่สุด 
1.2 ออมเงินโดยฝากธนาคารผา่นบัญชี

ฝากประจ า 
 

3.40 
 

0.61 
 

ปานกลาง 
1.3 ออมเงินโดยฝากบัญชีเงินฝากประจ า

แบบข้ันบันได 
 

3.20 
 

0.94 
 

ปานกลาง 
1.4 ออมเงินโดยการซื้อสลากของธนาคาร  

3.40 
 

0.42 
 

ปานกลาง 
1.5 ออมเงินโดยฝากสหกรณ์ออมทรัพย์  

3.76 
 

0.75 
 

มาก 
1.6 ใช้วิธีการออมโดยการซื้อทอง 3.87 0.93 มาก 

1.7 ออมเงินส่วนท่ีเหลือจากคา่ใช้จ่าย
ด้วยการหยอดกระปุกออมสิน 

 
3.19 

 
0.61 

 
ปานกลาง 

1.8 ออมเงินโดยการซื้อท่ีดิน 3.43 0.55 มาก 
2. แผนการลงทุน 2.91 0.42 ปานกลาง 

2.1 ลงทุนส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ
ท าการเกษตร 

 
3.19 

 
0.58 

 
ปานกลาง 

2.2 ลงทุนในกิจการหรือธุรกิจ เช่น เป็น
เจ้าของธุรกิจ หรือธุรกิจแฟรนไซสต์่างๆ เป็นต้น 

 
 

3.46 

 
 

0.61 

 
 

มาก 
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ตารางที่ 9 แสดงแนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ (ต่อ) 

แนวทางการวางแผนทางการเงิน 
ค่าเฉลี่ย 
( x ̅ ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
( S.D. ) 

แปลผล 

2.3 ลงทุนโดยการซื้อสลากกินแบง่รัฐบาล  
3.54 

 
0.59 

 
มาก 

2.4 ลงทุนโดยการสะสมของมีค่า เพื่อเพิ่ม
มูลค่าในอนาคต เช่น พระเครื่อง นาฬิกา เป็นต้น 

 
 

3.23 

 
 

0.58 

 
 

ปานกลาง 
2.5 ลงทุนในตราสารทุน เช่น หุ้นสามญั 

หุ้นบุริมสิทธิ เป็นต้น 
 

1.13 
 

0.63 
 

น้อยที่สุด 
3. แผนการบริหารหนี้ 4.02 0.67 มาก 

3.1 จัดระบบการจ่ายหนี้อย่างมีแบบแผน  
3.75 

 
0.77 

 
มาก 

3.2 มีการควบคุมคา่ใช้จ่ายอย่างเป็น
ระบบ 

 
3.88 

 
0.71 

 
มาก 

3.3 ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก 4.29 0.94 มากที่สุด 
3.4 มีการจัดท าบันทึกรายรับ - รายจ่าย  

4.16 
 

0.87 
 

มาก 
4. แผนบริหารความเสี่ยง 2.80 0.69 ปานกลาง 

4.1บริหารความเสีย่งด้วยการซื้อประกัน
ชีวิต 

 
2.65 

 
0.92 

 
ปานกลาง 

4.2 บริหารความเสี่ยงดว้ยการมี
ประกันสังคม 

 
1.80 

 
0.42 

 
น้อยที่สุด 

4.3 บริหารความเสี่ยงด้วยการซื้อประกัน
สุขภาพ 

 
2.92 

 
0.41 

 
ปานกลาง 

4.4 มีการสะสมเงินเพื่อเป็นเงินทุนส ารอง
เมื่อเกิดอุบัตเิหตุ  

 
2.83 

 
0.69  

 
ปานกลาง 

4.5 มีการสะสมเงินเพื่อเป็นเงินทุนส ารอง
ในยามฉุกเฉินหรือเกิดวิกฤต 

 
2.43 

 
0.62 

 
น้อย 

4.6 สะสมเงินจากธุรกจิเพื่อส ารองไว้ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 
3.11 

 
0.63 

 
ปานกลาง 

4.7 สมัครสมาชิกกองทุนณาปนกิจของ
หมู่บ้าน  

 
3.19 

 
0.61 

 
ปานกลาง 

4.8 ไม่สร้างหนีส้ินเพิ่มเติม 3.46 0.55 มาก 
5. แผนเกษียณ 2.93 0.54 ปานกลาง 

5.1 มีเงินบ านาญหลังเกษียณ 2.36 0.63 น้อย 
5.2 วางแผนการใช้จ่ายเงินออมให้

เพียงพอต่อความต้องการหลังเกษยีณ 
 

2.97 
 

0.65 
 

ปานกลาง 
5.3 ประมาณการเงินออมท่ีต้องการ

เพื่อให้เพียงพอใช้จ่ายหลังเกษียณ 
 

3.42 
 

0.64 
 

มาก 
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ตารางที่ 9 แสดงแนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ (ต่อ) 

แนวทางการวางแผนทางการเงิน 
ค่าเฉลี่ย 
( x ̅ ) 

ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 
( S.D. ) 

แปลผล 

5.4 มีการวางแผนเกษียณโดยเลือก
สินทรัพย์ ผลตอบแทน ความเสี่ยง และ
ระยะเวลาสอดคล้องกับเป้าหมายเกษียณที่
เหมาะสม 

 
 
 

2.96 

 
 
 

0.73 

 
 
 

ปานกลาง 
6. แผนภาษีอากร 2.68 0.62 ปานกลาง 

6.1 มีการวางแผนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 

 
2.68 

 
0.69 

 
ปานกลาง 

6.2 มีการวางแผนภาษีเงินได้นิติบคุคล  
1.89 

 
0.63 

 
น้อยที่สุด 

6.3 มีการวางแผนภาษีท่ีดิน 3.46 0.42 มาก 
6.4 มีการวางแผนภาษีป้าย ร้านค้าหรือ

กิจการ 
 

3.23 
 

0.58 
 

ปานกลาง 
6.5 มีการวางแผนวิธีการลดหยอ่นภาษี 

เช่น ซื้อประกัน บริจาคเงิน เป็นตน้ 
 

2.76 
 

0.41 
 

 ปานกลาง 
6.6 มีการวางแผนเพื่อการรักษาสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีอากร 
 

2.08 
 

0.62 
 

น้อย 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ บ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชรนี้เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร และหนี้นอกระบบ 2) สาเหตุของการเป็นหนี้ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย รองลงมาคือ ไม่สามารถหมุนเงินได้ทันจนต้องหากู้ยืมเงิน (ท้ังภายใน
และภายนอกระบบ) เพื่อมาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน หรือการลงทุนเพื่อสร้างธุรกิจของตนเอง และเกิด จากการ
ค้ าประกันให้กับผู้อื่น 3) การบันทึกรายรับ-รายจ่าย พบว่า ยังคงมีสมาชิกบางส่วนไม่ท าการจดบันทึกรายรับ-รายจา่ย 
จึงท าให้ไม่ทราบรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงท าให้ไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (2560, หน้า 36) ที่พบว่า พฤติกรรมทางการเงิน
ที่คนไทยส่วนหนึ่งยังปฏิบัติได้ไม่เหมาะสม คือไม่มีการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่มีการเปรียบเทียบข้อมูลก่อน
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ และมีการกู้ยืมหากรายรับไม่เพียงพอ เช่นเดียวกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลงั 
(2556) พบว่า เกษตรกรมีความรู้ทางการเงินในระดับต่ า มักจะประสบปัญหารายรับไม่เพียงพอ และไม่สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายของตนเองได้ รัฐจะต้องส่งเสริมความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ และปรับปรุงพฤติกรรม
ทางการเงินของเกษตรกรด้วย และสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรินภา โภคาพานิชย์ และสัญญา เคณาภูมิ (2560, 
หน้า 192) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย  พบว่า 
เกษตรกรมีภาระหนี้สินแตกต่างกัน ซึ่งเกิดจาก เกษตรกรหญิงมีการเก็บออมเงิน จัดท าบัญชีครัวเรือนแบ่งกินแบ่งใช้ 
มีความละเอียดมากว่าเกษตรกรชาย 

2. ผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาทางการเงิน ของกลุ่มสัจจะอออมทรัพย์ บ้านโคกหม้อ ต าบล
ท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยส่งผลต่อสภาพปัญหาทางการเงิน มีดังนี้ 

2.1 เพศ พบว่า ในภาพรวมเพศชายมีสภาพปัญหาทางการเงินสูงกว่าเพศหญิงในประเด็นดังต่อไปนี้ 
1) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตร  
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เป็นต้น 2) สาเหตุของการเป็นหนี้ ที่เกิดขึ้นจากรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย รองลงมาคือ ไม่สามารถหมุนเงินไดท้นั 
จึงต้องกู้ยืมเงิน (ท้ังภายในและภายนอกระบบ) เป็นต้น 

2.2 สถานภาพ พบว่า ในภาพรวมสถานภาพต่างกันส่งผลต่อสภาพปัญหาทางการเงินที่แตกต่างกัน 
เกิดจากสาเหตุของการเป็นหนี้ที่แตกต่างกันในประเด็นดังต่อไปนี้ สถานภาพโสดส่วนใหญ่มีหนี้ที่เกิดจากการลงทุน
หรือใช้จ่ายส่วนตัว ส่วนสถานภาพสมรสจะค านึงถึงภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ของบุตร ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด และหนี้นอกระบบ  

2.3 วุฒิการศึกษา พบว่า วุฒิการศึกษาที่ต่างกันส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจและความส าคัญของ
การจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย ภายในครัวเรือน จึงท าให้ไม่ทราบถึงสาเหตุของการเป็นหนี้ และไม่สามารถตัด
รายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออกได้ 

2.4 อาชีพ พบว่า สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ ประกอบอาชีพทางการเกษตร ท าให้
รายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย (2556, หน้า 50) พบว่า สถานภาพของบุคคลมี
ความสัมพันธ์กับคะแนนทักษะทางการเงิน โดยบุคคลที่มีระดับการศึกษาที่ต่ า รวมทั้งการมีอาชีพที่มีรายได้ต่ าจะมี
คะแนนทักษะทางการเงินต่ ากว่ากลุ่มอื่นๆ รวมทั้งการศึกษาช้ีว่า การให้ความรู้ทางการเงินจะช่วยปรับปรุงให้บุคคลมี
พฤติกรรมทางการเงินท่ีดีขึ้น และสอดคล้องกับวิทยา เจียรพันธุ์ และคณะ (2551, หน้า 172) ได้ท าการศึกษาหนี้สิน
ครัวเรือนและระดับความยากจนในประเทศไทยของกลุ่มเกษตรกร และชี้ให้เห็นว่า การบริหารจัดการทางการเงิน
เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ก าหนดระดับความยากจนของเกษตรกร ของศิรินภา โภคาพานิชย์ และสัญญา เคณาภมูิ 
(2560, หน้า 192) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรอ าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย พบว่า 
เกษตรกรถึงแม้จะมีอายุต่างกัน แต่บางคนยังติดการบริโภคนิยม เช่นต้องการสร้างบ้านใหญ่โตเพื่อโอ้อวด ต้องการมี
รถไว้ประดับบารมี ส่วนการที่เกษตรกรมีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีความคิดหลายมุมมอง บางคนที่มีความรู้
มากขึ้นก็ต้องการมีการที่ใหญ่โต มีรถราคาแพงเพื่อเพ่ิมฐานะทางสังคม เป็นต้น 

3. ผลการศึกษาแนวทางการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพ ปัญหาของสมาชิก
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร คือ การจัดท าแผนทางการเงิน 
โดยให้สมาชิกกลุ่มมีการจัดท าแผนการทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหา รายละเอียดดังนี้ 

3.1 จัดท าแผนการออม โดยสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่ออมเงินโดยฝากธนาคารผ่านบัญชีออมทรัพย์ 
รองลงมาคือ ใช้วิธีการออมโดยการซื้อทอง และออมเงินโดยฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น 

3.2 จัดท าแผนการลงทุน สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ลงทุนโดยการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รองลงมาคือ 
ลงทุนในกิจการหรือธุรกิจ เช่น เป็นเจ้าของธุรกิจ หรือธุรกิจแฟรนไซส์ต่างๆ เป็นต้น  และลงทุนโดยการสะสมของมีค่า 
เพื่อเพ่ิมมูลค่าในอนาคต เช่น พระเครื่อง นาฬิกา เป็นต้น  

3.3 จัดท าแผนการบริหารหนี้ สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นออก รองลงมาคือ มีการ
จัดท าบันทึกรายรับ–รายจ่าย และมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

3.4 จัดท าแผนบริหารความเสีย่ง สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่ไม่สร้างหนี้สินเพิ่มเตมิ รองลงมาคือ การสมัคร
สมาชิกกองทุนณาปนกิจของหมู่บ้าน และสะสมเงินจากธุรกิจเพื่อส ารองไว้ใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นต้น 

3.5 จัดท าแผนเกษียณ สมาชิกกลุ ่มส่วนใหญ่มีการประมาณการเงินออมที ่ต้องการเพื ่อ ให้
เพียงพอใช้จ่ายหลังเกษียณ รองลงมาคือ วางแผนการใช้จ่ายเงินออมให้เพียงพอต่อความต้องการหลังเกษียณ และ
มีการวางแผนเกษียณโดยเลือกสินทรัพย์ ผลตอบแทน ความเสี่ยงและระยะเวลาสอดคล้องกับเป้าหมายเกษียณที่
เหมาะสม เป็นต้น 

3.6 จัดท าแผนภาษีอากร สมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีการการวางแผนภาษีที่ดิน รองลงมาคือ มีการ
วางแผนภาษีป้าย ร้านค้าหรือกิจการ และการวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล เพื่อการรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อากร เป็นต้น 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พีรยา ชูวุฒยากร และคณะ (2557 , หน้า 126) พบว่า เกษตรกรที่
ประสบความส าเร็จจะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการการเงิน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเกษตรกรเพื่อช่วยให้
พวกเขาเข้าใจการบริหารจัดการการเงินที่ดี  จึงเป็นเรื่องส าคัญมากที่จะแก้ไขปัญหาทางการเงินของพวกเขาใน
ภาพรวม โดยจะน าไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนมากกว่าการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน นอกจากนั้นยังพบ
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อีกว่า พฤติกรรมทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพของเกษตรกรสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้โดยการให้ความรู้แก่พวกเขาใน
เรื่องการบริหารจัดการทางการเงินท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hallman and Rosenbloom (2000, p. 
279) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผนการเงินนั้นคือการก าหนดเงินรวมที่สอดคล้องและน าไปปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงจุดหมาย
ทางการเงินของแต่ละคน ใจความของสาระส าคัญนี้คือ การก าหนดการวางแผนการเงินให้สอดคล้องกับการเงิน
ของบุคคลและอยู่ในพื้นฐานของเป้าหมายของบุคคลนั้นๆ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Joehnk and Gitman 
(2008 อ้างใน ฐานิศร์ สุพัฒน์วัชรานนท์, 2553, หน้า 138) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนการเงิน ดังนี้ การ
จัดการสินทรัพย์สภาพคล่องอื่นๆ โดยสินค้าท่ีเป็นในแบบเงินสดและสินค้าท่ีมีความคล้ายกับเงินสดได้โดยไม่มีการลด
มูลค่าจากสิ่งนั้น ซึ่งสินทรัพย์จ าพวกนั้น อาทิ เงินฝากออมทรัพย์ กระแสรายวัน การจัดการเรื่องของเครดิต เครดิต
เป็นสินเช่ือชนิดหนึ่งโดยทั่วไปจะเป็นสินเชื่อในระยะสั้นเพื่อเปิดให้ผู้คนได้มีเงินจ านวนหนึ่งไปใช้ในยามจ าเป็นหรือให้
ได้มากกว่าที่เงินของบุคคลนั้นมีอยู่  
 จาการศึกษาแนวทางการวางแผนทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ บ้านโคกหม้อ ต าบลท่าขุนราม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาทางการเงินของสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ 
บ้านโคกหม้อ ได้แก่ ปัจจัยด้านเพศ สถานภาพ วุฒิกสรศึกษา และอาชีพ เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดสภาพปัญหาทาง
การเงิน ซึ่งสาเหตุของการเป็นหนี้ส่วนใหญ่เกิดจากการมีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ประกอบไปด้วย 
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ซึ่งจากการไม่บันทึกรายรับ–รายจ่าย จึงท าให้ไม่ทราบรายรับ–รายจ่าย ที่
เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ส่วนแนวทางการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ บ้าน
โคกหม้อ คือ การจัดการแผนการออม แผนการลงทุน แผนการบริหารหนี้ แผนบริหารความเสี่ยง แผนเกษียณ และ
แผนภาษีอากร 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. สภาพปัญหาทางการเงินของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ส่วนมากเกิดจากค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและ
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ดังนั้น ควรจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการบันทึกรายรับ -รายจ่ายที่ถูกต้อง เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
เกิดความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน 

2. ควรให้ความรู้เรื่องของการวางแผนทางการเงินแก่สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกกลุ่ม
สามารถแก้ไขปัญหา วางแผนและจัดท าแผนทางการเงิน ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหาทางการเงินที่
เกิดขึ้นได้   

3. สมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ต่างๆ สามารถน าผลที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ในการวางแผนทางการเงิน
ของสมาชิกกลุ่มได้  

4. บุคคลทั่วไปสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล  
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรท าวิจัยเรื่องแนวทางการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลหรือ หนี้สินในครัวเรือน เพื่อน าข้อมูล

ที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินท่ีเกิดขึ้น 
2. ควรท าการวิจัยเจาะลึกในประเด็นปัญหาของการเป็นหนี้ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้หนี้และ

ลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น 
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