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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จ านวน 300 ราย เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม 

สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและไคสแคว์ (χ2) ผลการวิจัย พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 16 ปี ก าลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีรายได้จากผู้ปกครองระหว่าง 50 – 100 
บาทต่อวัน เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ ตามล าดับ เมื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม พบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม  
ค าส าคัญ: ปจัจัยส่วนบุคคล / ปจัจัยด้านสังคม / ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ / พฤติกรรมการออม  
 

Abstract 
The purpose of this research was to investigate factors related to saving behavior. The samples 

of this research consisted of 300 high school students at Wachiraprakarn Wittayakom School. The 
instrument used in this research was a questionnaire. The data were analysed by using percentage, 

mean, standard deviation, and Chi-square (χ2). The results revealed that the majority of the samples 
were female, aged 16, and were in Mathayom 4 which received income from their parents 50 to 100 
baht a day.  The overall opinions on factors related to saving behavior were at high level. When 
considering each aspect, personal factors were at the highest level following by social and economic 
factors. According to factors related to saving behavior, it was found that personal factors were related 
to saving behavior with a statistical significance level of .05. However, social and economic factors 
were not related to saving behavior.  
Key words: Personal factors/ Social Factors / Economic Factors / Saving Behavior 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
เงินออมเป็นเงินทุนที่ส าคัญต่อการลงทุนของประเทศซึ่งเป็นรากฐานและปัจจัยส าคัญที่ก าหนดการลงทุนให้

เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต สร้างเสถียรภาพและลดความผันผวนทางเศรษฐกิจได้เน่ืองจากการออมในระดับสูงจะ
ท าให้การลงทุนในประเทศไม่ต้องอาศัยเงินทุนจากต่างประเทศมากนัก แม้เศรษฐกิจจะถดถอยก็สามารถพ่ึงพาการ
ออมในประเทศได้ ท าให้พัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเน่ือง หากเปรียบเทียบการออมของประเทศไทยกับประเทศที่มี
ฐานะเศรษฐกิจใกล้เคียงกันโดยวัดจากสัดส่วนการออมของประเทศต่อผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) เช่น 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซียและเม็กซิโก พบว่า การออมประเทศไทยอยู่ที่ระดับร้อยละ 31.6 เมื่อเทียบ
กับผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) ซึ่งสูงกว่าประเทศเหล่าน้ี ทว่าประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 
ต่ ากว่าประเทศไทยเกิดจากปัญหามีระบบสวัสดิการไม่เด่นชัดและไม่มั่นคงเพียงพอประชาชนจึงเห็นความส าคัญของ
การเก็บออมเพ่ือการใช้จ่ายและดูแลตัวเองเมื่อยามชราและในยามฉุกเฉิน แต่ประเทศที่มีการพัฒนาแล้วการจัดเก็บ
ภาษีในประเทศที่สูงมากท าให้เงินออมต่ าลง มีระบบสวัสดิการที่ดีท าให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลมีสวัสดิการที่จะดูแล
เมื่อยามชราภาพในอนาคต จึงไม่จ าเป็นต้องเก็บออม และไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการออมเมื่อเทียบกับประเทศที่
ก าลังพัฒนา เพราะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่าย ท าให้ประชากรของประเทศน้ันไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นที่ต้อง
ออมเพ่ือใช้ในยามฉุกเฉิน (ส านักบัญชีประชาชาติ, 2561) 

จากความส าคัญข้างต้นน้ัน สะท้อนให้เห็นว่าการออมมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศ เป็น
แหล่งที่มาของเงินที่จะน าไปลงทุนในด้านต่างๆ ทางด้านเศรษฐกิจให้เจริญเติบโต ส าหรับประเทศไทยน้ันแหล่งเงินทุน
ที่ส าคัญของประเทศมาจาก 2 แหล่งคือแหล่งเงินทุนภายในประเทศและแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย,2559) อย่างไรก็ดี ประเทศไทยเข้าสู่สถานการณ์สังคมสูงวัยที่เริ่มออมเงินเพ่ือการเกษียณอายุ ตอนอายุ 
42 ปีสถานการณ์การออมของประชากรในสังคมไทยยังพบปัญหาหลายประการทั้งในนโยบายระดับประเทศและระดับ
บุคคล อาทิ แผนการออมเงินภาคบังคับที่ใช้ไม่ได้ผลซึ่งมีทางเลือกหลักเพียงประกันสังคม กองทุนส ารองเลี้ยงชีพและ
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ทั้งระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุยังไม่ครอบคลุมประชากรวัยแรงงานทั้งหมด 
ตลอดจนดอกเบี้ยเงินฝากต่ า เป็นต้น เมื่อพิจารณาในระดับบุคคลน้ันพบว่าประชากรไทยส่วนใหญ่มีรายได้ต่ า ส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกรรมและผู้ใช้แรงงาน รายได้ส่วนใหญ่จึงใช้ส าหรับการบริโภคเป็นหลัก การเก็บออมจึงมีน้อย ขาดวินัย
การออม ขาดความรู้เรื่องการออม การลงทุน ขาดความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ไม่มีการวางแผนการใช้จ่าย และ
ขาดความรู้ในการแสวงหารายได้ให้มากข้ึน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) การเข้าสู่สถานการณ์สังคมสูงวัยที่ เด็ก
เกิดน้อยและวัยแรงงานมีแนวโน้มลดลง จ าเป็นต้องปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้องให้แก่เยาวชนเพ่ือเป็นรากฐานที่ดีพร้อมเข้า
สู่วัยแรงงานที่ส าคัญของประเทศในอนาคต เน่ืองจากเยาวชนเป็นช่วงวัยส าคัญที่แตกต่างจากช่วงเวลาอื่น เป็นช่วง
เปลี่ยนผ่านจากเด็กสู่ผู้ใหญ่และมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านทั้งความคิด ค่านิยมและพฤติกรรม อย่างไรก็ดี สถาบัน
ทางสังคมที่มีบทบาทส าคัญย่ิงต่อการวางรากฐานเหล่าน้ันจึงประกอบด้วยสถาบันครอบครัวและสถาบันทางการศึกษา 

โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม จังหวัดก าแพงเพชร เป็นสถาบันทางการศึกษาหน่ึงที่ตระหนักและมุ่งเน้นให้
ความส าคัญต่อการปลูกฝังค่านิยมและความรู้ที่ถูกต้องให้แก่นักเรียนเพ่ือจะได้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศ 
ด้วย ปณิธานอันแน่วแน่ โรงเรียนจึงได้มีการด าเนิน “โครงการธนาคารโรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม” โดยมีจุดหมาย
เพ่ือส่งเสริมนิสัยรักการออมให้แก่นักเรียน ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมรับฝาก-ถอนเงินให้กับนักเรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียนเป็นประจ าเพ่ือให้มีเงินออมและมีเงินไว้ใช้ในยามจ าเป็นหรือเก็บไว้ใช้จ่ายในยามฉุกเฉินตลอดจนเก็บไว้ใช้ใน
อนาคต นอกจากน้ียังมีกิจกรรมส่งเสริมการออมที่กระตุ้นการออมให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมออม
เงินแลกใจในวันแห่งความรัก กิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวการออมเงิน กิจกรรมนักเรียนดีเด่นรักการออม เป็นต้น 
รวมทั้งได้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักประโยชน์ของการออมเงินด้วยการจัดป้ายนิเทศความรู้เก่ียวกับการ
ออมเงินหน้าเสาธง กิจกรรมตอบค าถามชิงรางวัล เป็นต้น 
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การศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่มีโครงการธนาคารโรงเรียน จึงมี
ความส าคัญต่อการรับรู้ เข้าใจ และน ามาใช้เป็นแนวทางส าหรับการพัฒนาเพ่ือเป็นต้นแบบขยายผลสู่โรงเรียนอื่นได้  
ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยจึงศึกษาพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือเป็นสารสนเทศให้แก่
ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ได้รู้และเข้าใจ สามารถน าไปใช้ปลูกฝัง อบรมหรือเสริมสร้างเยาวชนให้มีพฤติกรรมการ
ประหยัด อดออมเงินเพ่ิมข้ึน ท้ายที่สุดในระยะยาวจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบการเงินของประเทศทีย่ั่งยืน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  
3.   เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านเศรษฐกิจกับ 

พฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรต้น                                                       ตัวแปรตาม 
     

           ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม                                พฤติกรรมการออม 
            1. ปัจจัยส่วนบุคคล                                                          1. เงินออม ณ ปัจจุบัน 

2. ปัจจัยด้านสังคม      2. ลักษณะการออม 
3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ          3. จ านวนเงินออม           

       4. ความถ่ีในการออม 
      5. รูปแบบการออม 

      6. การจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย   
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  ประชากร คือ จ านวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  ทั้งหมด
จ านวน 643 คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม  จ านวน 300 
ตัวอย่าง โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบโควตาและก าหนดสัดส่วน 
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ตาราง 1 ตารางแสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับชั้นปีที่ศึกษา                               จ านวนนักเรียน                                     จ านวนตัวอย่าง 
มัธยมศึกษาปีที่ 6                                      196                                                 91 
มัธยมศึกษาปีที่ 5                                      214                                                100 
มัธยมศึกษาปีที่ 4                                      233                                                109 

      รวม                                                643                                                300 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียน  
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งแบบสอบถาม     
มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) ระหว่าง 0.66-1.00 และค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.88  โดย
แบบสอบถามส าหรับการวิจัย ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สมาชิกใน
ครอบครัว ที่พักอาศัย รายได้จากผู้ปกครอง  (ต่อวัน)  รายได้จากการท างานพิเศษ (ต่อวัน) ปัจจุบันกู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) หรือไม่ แหล่งทุนอื่นๆในปัจจุบัน  ค่าใช้จ่าย (ต่อวัน) และ ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 11 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ โดยลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตามวิธีของ ลิเคร์ท (Likert Scales) จ านวน 10 ข้อ 

      ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการออม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ประกอบด้วย 
เงินออม ณ ปัจจุบัน ลักษณะการออมของนักเรียน จ านวนเงินออม (ต่อวัน) ความถ่ีในการออม รูปแบบการออม และ 
การจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย จ านวน 6 ข้อ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยด าเนินการดังน้ี 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าความถ่ี และการหาค่าร้อยละ  
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านสังคมและเศรษฐกิจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  
  3. การวิเคราะห์พฤติกรรมการออม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การหาค่าความถ่ี และการหาค่าร้อยละ 
  4. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสังคม
เศรษฐกิจกับพฤติกรรมการออม สถิติที่ใช้ ได้แก่ การทดสอบไคว์สแควร์ 
   
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 ผู้วิจัยได้ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ดังน้ี 
 1. วิเคราะห์หาค่า IOC เพ่ือหาความเที่ยงตรง (validity) ของแบบสอบถาม โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างรายการข้อค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีค่าระหว่าง 0.66-1.00  
 2. ค่าความเชื่อมั่น (reliability) แบบสอบถามทั้งฉบับโดยค านวณหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) 
ของครอนบาค (cronbach) มีค่าเท่ากับ 0.88 
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สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 
   ส าหรับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งน้ี พบว่า นักเรียนที่ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 มีอายุ 16 ปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.34  ก าลัง
ศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 36.34 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 6 คน จ านวน 125 
คน  คิดเป็นร้อยละ 41.67  โดยทีพั่กอาศัยเป็นแบบบ้านเด่ียว จ านวน 289 คน คิดเป็นร้อยละ 96.33 
            ผลการวิจัยเพ่ือตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย สรุปได้ดังน้ี         
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ วิจัยข้อที่ 1 
สรุปผลได้ว่า  
   1.1 ปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า โดยส่วนใหญ่มีรายได้จากผู้ปกครองวันละ 50 – 100 บาท จ านวน 201 
คน รวมทั้งมีรายได้จากการท างานพิเศษ จ านวน 193 คน การกู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จ านวน 249 คน
ขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่วันละ 50–100 บาท จ านวน 242 คน ซึ่งค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนใช้เพ่ือการบริโภค 
จ านวน 166 คน  
   1.2 ปัจจัยด้านสังคม พบว่า ปัจจัยทางด้านสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.49) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ นักเรียนออม
เงินเพ่ือผลตอบแทนจากการออม นักเรียนออมเงินเพ่ือใช้จ่ายในยามชรา และนักเรียนออมเงินเพ่ือใช้จ่ายเป็นการศึกษา 
ตามล าดับ 

1.3 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออม โดยภาพรวมอยู่

ในระดับมาก (x̅ = 4.47) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ รายได้ของนักเรียนมีผลต่อ
การออม รายจ่ายของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนมีผลต่อการออมและ ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินมีผลต่อการออม 
ตามล าดับ 
 2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือตอบวัตถุประสงค์วิจัย 
ข้อที ่2 สรุปได้ผลว่า ปัจจุบันนักเรียนมีเงินออม จ านวน 214 คน โดยลักษณะการออมเป็นแบบจ่ายแล้วออม จ านวน 
131 คน มีจ านวนเงินออมต่อวัน 1-50 บาท จ านวน 108 คน โดยการออมเงินน้ันออมเมื่อมีเงินเหลือใช้ จ านวน 100 คน 
ออมโดยการหยอดกระปุกออมสิน จ านวน 105 คน และมีการจัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย จ านวน 225 คน 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ           
กับพฤติกรรมการออมของนักเรียนตอนปลาย จ าแนกได้ดังน้ี  
    3.1 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก ่รายได้จากผู้ปกครอง รายได้จากการ
ท างานพิเศษ (ต่อวัน) กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ค่าใช้จ่ายต่อวัน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน กับพฤติกรรมการออม 
สรุปผลได้ดังน้ี  
 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม พบว่า  
           ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้จากผู้ปกครอง ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ เงินออม 
ณ ปัจจุบัน ลักษณะการออม จ านวนเงินออม ความถ่ีในการออม รูปแบบการออม และการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
         ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านรายได้จากการท างานพิเศษ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ 
เงินออม ณ ปัจจุบัน ลักษณะการออม ความถ่ีในการออม และการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 นอกจากน้ียังพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์พฤติกรรมการออม ได้แก ่จ านวนเงินออม และรูปแบบของการออม  
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         ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ด้าน
จ านวนเงินออม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ียังพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ 
เงินออม ณ ปัจจุบัน ลักษณะการออม ความถ่ีในการออม รูปแบบการออม และการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย  
         ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านค่าใช้จ่ายต่อวัน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ด้านรูปแบบการออม 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากน้ีพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ เงินออม ณ ปัจจุบัน 
ลักษณะการออม ความถ่ีในการออม และการจัดท าบัญชีรับรายจ่าย  
         ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านค่าใช้จ่ายต่อเดือน มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ ลักษณะการ
ออม จ านวนเงินออม และความถ่ีในการออม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  นอกจากน้ียังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์
ต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ เงินออม ณ ปัจจุบัน รูปแบบการออม และการจัดท าบัญชีรับรายจ่าย 
     2) ปัจจัยด้านสังคม ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ เงินออม ณ ปัจจุบัน ลักษณะการ
ออม จ านวนเงินออม ความถ่ีในการออม รูปแบบการออม และการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
     3) ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ เงินออม ณ ปัจจุบัน ลักษณะ
การออม จ านวนเงินออม ความถ่ีในการออม รูปแบบการออม และการจัดท าบัญชีรายรับรายจ่าย 
  
อภิปรายผล 
 ผู้วิจัยอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 ได้ดังน้ี  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
อภิปราย ได้ดังน้ี  
   1. ปัจจัยส่วนบุคคล โดยส่วนใหญ่นักเรียนมีรายได้จากผู้ปกครองวันละ 50 – 100 บาท รวมทั้ง
มีรายได้จากการท างานพิเศษ การกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่วันละ 50–100 บาท ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนใช้เพ่ือการบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กษิภ์เดช เจริญวงษ์ (2555) ที่พบว่า ส่วนใหญ่ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจะมีรายได้จากผู้ปกครอง 
รายได้จากการท างานพิเศษ และรายได้จากกองทุนกู้ ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ .) รวมทั้งจะน าไปเป็นค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจ าวัน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพ่ือที่อยู่อาศัย ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าเดินทาง นอกจากน้ัน
นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีเงินออมต่อเดือนในอัตราเฉลี่ยที่ค่อนข้างต่ า และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปานทิพย์ แสนสง 
(2557) ที่พบว่า นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มีรายรับจากผู้ปกครองร่วมกับเงินกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา รายรับรวมโดยเฉลี่ยอย่ระหว่าง 5,001 – 6,000 บาท โดยนักศึกษามิได้มีการท างานพิเศษระหว่างเรียน  
  ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดเป็นนักเรียนที่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพ
ประจ าเพ่ือหารายได้ รวมทั้งผู้ปกครองส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงท าให้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ประจ าวันแก่บุตรหลาน ไม่สูงนักโดยให้เงินเพียงวันละ 50-100 บาท ประกอบกับค่าครองชีพ ณ ปัจจุบันสูง จึงท าให้
นักเรียนมีการใช้จ่ายเงินเพ่ือการอุปโภค-บริโภคเท่ากับจ านวนเงินที่ผู้ปกครองให้มา อย่างไรก็ดีแม้ผลการวิจัยจะ
สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความเอาใจใส่ต่อการออมในอีกแง่มุมหน่ึงยังมีกลุ่มเด็กนักเรียนบางกลุ่มมีความคิดที่จะหา
รายได้พิเศษนอกเหนือจากท่ีผู้ปกครองให้มา 
   2. ปัจจัยด้านสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ นักเรียนออมเงินเพ่ือผลตอบแทนจากการออม นักเรียนออมเงินเพ่ือใช้จ่ายในยามชรา และนักเรียนออมเงิน
เพ่ือใช้จ่ายเป็นการศึกษา ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Pimonratanakan, S., Jituea, N., & Chantuk, T. 
(2017) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักศึกษา มากที่สุด ได้แก่ แรงจูงใจในการออม ทัศนคติในการ
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ออมและสภาพแวดล้อมในการออม และสอดคล้องกับ เสกสรร จันทรา (2555) ที่กล่าวว่า ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการ
ออม ประกอบด้วย เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการออม อายุ อาชีพ และระดับการศึกษา เป็นต้น 
  ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออมเงินเพ่ือผลตอบแทนจากการการออม ซึ่งมี
แรงจูงใจจากธนาคารโรงเรียนในการจัดกิจกรรมออมเงินเพ่ือแจกของรางวัลในวันส าคัญต่างๆ ได้แก่ วันวาเลนไทน์ 
วันส าคัญของธนาคารออมสิน เป็นต้น และยังมีกิจกรรมเก็บขวดขายเพ่ือน าไปแลกเป็นเงิน จึงท าให้นักเรียนมีเงิน
ออมในบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของการออมที่ว่าการออมหมายถึงการเก็บเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูน
ข้ึนเมื่อเวลาผ่านไป (ศตวรรษ ท่าช้าง, 2559) 

3. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ รายได้ของนักเรียนมีผลต่อการออม รายจ่ายของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนมีผลต่อการออมและ ความรู้
ความเข้าใจด้านการเงินมีผลต่อการออม ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศุภวรรณ มณีพันธ์ุวงศ์ (2555) ที่พบว่า 
ทัศนคติมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของนักศึกษา โดยสถาบันการศึกษาควรมุ่งเน้น ส่งเสริม กิจกรรมเกี่ยวกับ
การออมเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการส่งเสริมทัศนคติที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับ เสกสรร จันทรา (2555) ที่กล่าวว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการออม ประกอบด้วย 
รายได้ทรัพย์สินผลตอบแทน หรืออัตราดอกเบี้ยจ านวนผู้ที่มีเงินได้ในครัวเรือน รายจ่ายต่างๆ และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทัศนคติ  

ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเน่ืองจาก แล้วการออมเงินจะมีความสัมพันธ์กับรายได้และค่าใช้จ่าย กล่าวคือ หลังจาก
ที่นักเรียนผู้ตอบแบบสอบถามได้รับรายได้จากแหล่งต่างๆ เช่น ผู้ปกครอง การท างานพิเศษและกองทุนกู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) จะมีการน าไปเป็นค่าใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคในชีวิตประจ าวันและเพ่ือการศึกษาส่วนที่เหลือจึงค่อย
เก็บไว้เป็นเงินออม สอดคล้องกับศิริวัฒน์ วงษ์ศิริ (2560) ที่กล่าวว่า การออม คือ รายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้จริงซึ่งแม้
ไม่ได้จ่ายออกไปเพ่ือซื้อสินค้าและบริการเพ่ือการบริโภคปัจจุบัน อีกทั้งความรู้เกี่ยวกับการออมเงินก็เป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ต่อการออมจึงท าให้เป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญเป็นอันดับต้นๆ  

 
ผู้วิจัยอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 2 ได้ดังน้ี  
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่พบว่า ปัจจุบันนักเรียนมีเงิน

ออม โดยลักษณะการออมเป็นแบบจ่ายแล้วออม มีจ านวนเงินออมต่อวัน 1-50 บาท โดยการออมเงินน้ันออมเมื่อมี
เงินเหลือใช้ ออมโดยการหยอดกระปุกออมสิน และมีการจัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปานทิพย์ แสนสง (2557) ทีพ่บว่า โดยส่วนใหญ่นักศึกษามีเงินออมน้อยกว่า หรือเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท 
นักศึกษามีเทคนิควิธีการบันทึกรายรับ-รายจ่าย โดยการน าเงินออมมาใช้เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของรายจ่าย และการ
บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายจะช่วยปรับพฤติกรรมการออมของนักศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา ชุม
พลรักษ์ (2018) ทีพ่บว่า นักเรียนทีม่ีช่วงอายุ 15-20 ปี จะมีพฤติกรรมการออมมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ และรายได้ส่วน
ใหญ่ไม่เกิน 5,000 บาท นอกจากน้ันยังพบว่าพฤติกรรมการออมมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Pimonratanakan, S., Jituea, N., & Chantuk, T. (2017) ที่พบว่า นักศึกษาวิทยาลัยโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส่วนใหญ่ออมเงินเพ่ือไว้เป็นทุนการศึกษา โดยจะใช้รูปแบบการ
ออมแบบหยอดกระปุกออมสิน และจะมีการออมหลังน าไปใช้จ่าย 

ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียน และยังไม่สามารถประกอบอาชีพเองได้ 
จึงจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินตามจ านวนที่ได้รับจากผู้ปกครอง จ านวน 50-100 บาทต่อวัน จึงท าให้มีจ านวนรายจ่ายที่
ต้องรับผิดชอบเองในส่วนของการบริโภคระหว่างที่ไปโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนส่วนมากมีจ านวนเงินออมที่ค่อนข้าง
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ต่ าดังน้ันนักเรียนส่วนใหญ่จะมีการออมเงินโดยเหลือจากค่าใช้จ่ายและน าไปหยอดกระปุกออมสิน และท าการบันทึก
บัญชีรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน  

 
ผู้วิจัยอภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ ข้อที่ 3 ได้ดังน้ี  

 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้จากผู้ปกครอง รายได้จากการท างาน
พิเศษ (ต่อวัน) กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ค่าใช้จ่ายต่อวัน และค่าใช้จ่ายต่อเดือน กับพฤติกรรมการออม 
อภิปราย ได้ดังน้ี  
 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม พบว่า 
 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ด้านรายได้
จากผู้ปกครอง ด้านรายได้จากการท างานพิเศษ ด้านกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ด้านค่าใช้จ่ายต่อวัน ด้านค่าใช้จ่าย
ต่อเดือน ส่วนปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม  

 ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออม สอดคล้องกับงานวิจัยของสุมนา พูลผล 
(2018) ที่พบว่า นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ จะมีการจัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย แต่มีสัดส่วนการ
ออมน้อยมาก จะมีวิธีการออมท่ีไม่แน่นอนและเป็นการออมระยะสั้นเพ่ือสะสมไว้ซื้อสิ่งของที่ต้องการ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ (2561) พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ออมเพ่ือใช้จ่ายในอนาคตแตกต่างกัน ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมได้แก่รายได้และค่าใช้จ่าย และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วันดี หิรัญสถาพร และคณะ (2558) ที่พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการออม ได้แก่ เพศ รายได้จาก
ผู้ปกครอง ต่อรายเดือน รายได้พิเศษต่อเดือนและการมีบุคคลตัวอย่างในการออมเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมี
เงินออมของผู้แบบสอบถาม ขณะที่ งานวิจัยของวิไลลักษณ์ เสรี-ตระกูล (2557) กับพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออม 

จากผลการวิจัยข้างต้นที่พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมน้ัน ผลการวิจัยเป็น
เช่นน้ีเน่ืองมาจาก ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ยังไม่มีรายได้ประจ า จึงได้รับรายได้มาจาก
แหล่งต่างๆ เช่น ผู้ปกครอง การท างานพิเศษและกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ขณะเดียวกันนักเรียนก็มีการใช้
จ่ายในแต่ละวัน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายรายเดือนสอดคล้องกับ เสกสรร จันทรา (2555) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการออมส่วนบุคคลน้ันมีอยู่มากมายประชาชนทั่วไปอาจจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยที่เหมือนหรือแตกต่างกัน 
ข้ึนอยู่กับรูปแบบในการด ารงชีวิตของแต่ละคนว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกัน  

จากผลการวิจัยข้างต้นที่พบว่า ปัจจัยด้านสังคมและปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรม
การออมน้ัน ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ี เน่ืองจาก ผู้ตอบแบบสอบถามยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม ท าให้
นักเรียนยังไม่มีการวางแผนและการใส่ใจในเรื่องของการใช้จ่ายเงินในอนาคต ดังน้ันการส่งเสริม ให้ความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการออมแก่นักเรียนหรือเยาวชนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เขาเหล่าน้ันเป็นผู้ที่มีวินัยในการเก็บออมอีก
ทั้งยังช่วยเสริมสร้างและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในเรื่องการออมอีกด้วย (สุวณา กลัดเจริญ , 2557) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. รูปแบบการส่งเสริมการออมมีผลต่อการเลือกออมเงินซึ่งจะมีการออมเงินแบบหยอดกระปุกและ

หากนักเรียนต้องการปริมาณเงินให้เพ่ิมพูนข้ึนจะต้องน าเงินไปลงทุนเพ่ิมหรือน าเงินไปฝากธนาคารเพ่ือให้ได้อัตรา
ผลตอบแทนที่สูงข้ึน โดยธนาคารออมสินที่มีส่วนในการจัดต้ังธนาคารโรงเรียนจะต้องมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพ่ิม
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สูงข้ึนร่วมกับการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นและจูงใจเก่ียวกับการฝากเงินให้มากข้ึน เพ่ือที่นักเรียนจะได้สนใจฝากเงินกับ
ธนาคารโรงเรียนเพ่ิมข้ึน  

2. ความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย จะช่วยให้รู้ถึงปริมาณรายรับและรายจ่าย 
ดังน้ัน ผู้ปกครองและครู ควรให้ค าแนะน าและค าปรึกษา เพ่ือให้การบริหารเงินของนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ตลอดจนน ามาปรับใช้ส าหรับการบริหารธนาคารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับพฤติกรรมและสภาพ
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งการก าหนดนโยบายของโรงเรียน 

3. นักเรียนมีเงินออมต่ า เน่ืองจากค่าใช้จ่ายมีปริมาณไม่เท่ากันในแต่ละวัน ดังน้ัน นักเรียนควรมีการ
บริหารจัดการปริมาณรายจ่ายให้อยู่ในปริมาณที่น้อยกว่ารายรับและเก็บออมเท่าที่เหลือใช้แต่ควรออมทุกวันและ
ออมเงินอย่างสม่ าเสมอ โดยอาจเก็บออมจากจ านวนเงินเหลือจากหักค่าใช้จ่าย ส่วนธนาคารโรงเรียนจะต้องมีการจัด
กิจกรรมจูงใจให้นักเรียนออมเงินมากย่ิงข้ึนแต่ต้องสอดคล้องกับปริมาณรายได้และค่าใช้จ่ายของนักเรียน เพ่ือกระตุ้น
การออมของนักเรียนโดยมีของรางวัลให้กับนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม เช่น กิจกรรมออมเงินแรกใจในวันแห่ งความรัก 
กิจกรรมร้อยเรียงเรื่องราวการออมเงิน และกิจกรรมนักเรียนดีเด่นรักการออม เป็นต้น รวมทั้งครอบครัวที่มีบทบาท
ส าคัญย่ิงต่อการปลูกฝังวินัยบุตรหลานของตน จะต้องสร้างวินัยในด้านการใช้จ่ายเงินของบุตรหลานให้ถูกวิธีและ
สอดคล้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนจริงของครอบครัวด้วย   

4. การมีวินัยในตนเองเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียน ซึ่งจะท าให้มี
เงินจากการออมสะสมไปไว้ใช้ในอนาคต ดังน้ัน ครอบครัวและครูจึงต้องร่วมมือกันในการก าหนดวิธีการที่ถูกต้องเพ่ือ
ส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียนหรือบุตรหลานของตน มีระเบียบวินัยในตนเองและผู้ปกครองควรมีวิธีการควบคุมการใช้
จ่ายเงินของบุตรหลานให้เป็นระบบ ซึ่งจะท าให้เด็กหรือนักเรียนมีวิธีการเก็บออมเงินที่สอดคล้องกับพฤติกรรมการออม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึกหรือการสนทนาแบบกลุ่มเพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาที่

แท้จริงของการออม 
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยอาทิ เช่น ปัจจัยทางด้านทัศนคติที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม

อย่างต่อเน่ืองเพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการออม  
3. ควรมีการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของนักเรียนอย่าง

ต่อเน่ืองเพ่ือหาแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการออมมากย่ิงข้ึน 
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