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บทคัดย่อ 
การวิจัยศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่รากฐานชุมชนวิถีพอเพียง ของชุมชนบ้าน

เด่นพระ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ผลการศึกษามีดังนี ้
การประเมินรายได้-ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และพฤติกรรมการออมเงินระดับครัวเรือนของชุมชนบ้าน    

เด่นพระ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  โดยแบ่ง
ออกดังน้ี 1. ด้านรายได้ อันดับแรก พบว่า แหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือนมาจากการประกอบอาชีพหลัก อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 2. ด้านค่าใช้จ่าย อันดับแรก พบว่า มีการใช้จ่ายเงินเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือน เช่น ซื้อ
ยานพาหนะ ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่พักอาศัย เป็นต้น อยู่ในระดับปานกลาง 3. ด้านภาวะหนี้สิน อันดับแรก พบว่า มี
การกู้ยืมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป อยู่ในระดับมากที่สุด 4. ด้านพฤติกรรมการออม อันดับ
แรก พบว่า เงินออมบางส่วนถูกน าไปใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ/หรือเพื่อการช าระหนี้ อยู่ในระดับมาก  
 การสร้างบทเรียนการออมเงิน ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความหมายและวัตถุประสงค์
ของการออมเงิน บทที่ 2 หลักการออมเงิน บทที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงิน บทที่ 4 ประโยชน์ของการออมเงิน 
บทที่ 5 ปัจจัยในการเลือกสถาบันการเงินเพื่อการออมเงิน ส่วนคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ -รายจ่าย ประกอบด้วย
สาระส าคัญ 6 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน บทที่ 2 ขั้นตอนการวางแผนทาง
การเงิน บทที่ 3 ความหมายของการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย บทที่ 4 ประโยชน์ของการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย   
บทที่ 5 หลักการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย บทที่ 6 แบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 
 การประเมินความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ ประโยชน์ใช้งาน และการให้ความรู้ของผู้วิจัยต่อการใช้งาน
บทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยแบ่งออกดังนี้            
1. ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย อันดับแรก พบว่า เนื้อหามี
ความละเอียด ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก 2. ด้านประโยชน์ใช้งาน อันดับแรก พบว่า ช่วยใน
การวางแผนทางการเงินของครัวเรือน เช่น การวางแผนการออม การวางแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 3. ด้านการอบรมให้ความรู้ของผู้วิจัย อันดับแรก พบว่า ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ทดลองปฏิบัติวิธีการใช้งาน อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
ค าส าคัญ : การออมเงิน / บทเรียนการออมเงิน / คู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย  

 
Abstract 

 This research aims to study Saving Learning Center on Principle of Financial Planning to 
Community Sufficiency Economy Ban Denphra Buengtabrat Lan Krabue Kamphaeng Phet.  

The assessment income-expenses debt and household saving behavior of Ban Denphra 
Buengtabrat Lan Krabue Kamphaeng Phet. The result is medium level divide as 1. Income, First 
income assessment result is main job as much level. 2. Expenses, First expenses assessment 
result is expenses for quality of life such as private car, house repair as medium level. 3. Debt, 
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First debt assessment result is long term loan as most level. 4. Saving behavior, First saving 
behavior assessment result is saving for consume and debt payment as much level. 
 Creation of saving lesson include 5 chapter divide as Chapter 1 Meaning and purpose of 
saving, Chapter 2 Principle of saving, Chapter 3 Affect factor to saving, Chapter 4 Advantage of 
saving and Chapter 5 Factor of Financial Institution for saving choice. Creation of income-
expenses account manual include 6 chapter divide as Chapter 1 General knowledge of financial 
planning, Chapter 2 Procedure of financial planning, Chapter 3 Meaning of income-expenses 
account, Chapter 4 Advantage of income-expenses account, Chapter 5 Principle to make income-
expenses account and Chapter 6 income-expenses account form. 

The assessment satisfaction for performance, advantage for using and knowledge giving 
of researcher for saving lesson using. And the record income-expenses account manual. The 
result is much level divide as 1. Performance of saving lesson and the record income-expenses 
account. First satisfaction result is completely as much level. 2. Advantage for using First 
satisfaction result is help to finance planning for household such as planning for saving and 
planning for expense as most level. 3. Training of researcher. First satisfaction result is to giving 
using practice of researcher as most level. 
Keywords : Saving / Saving Lesson / Income-Expenses Account Manual 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวคิด คือ การด าเนินชีวิตโดยทางสายกลาง ซึ่งเป็นแนว ทางที่
เหมาะสมในการด ารงอยู่ การปฏิบัติตน ในทุกระดับ ทั้งระดับครอบครัว ชุมชน รวมถึงการพัฒนา และบริหาร
ประเทศของรัฐ โดยมีหลักการที่ส าคัญ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 
ภายใต้เง่ือนไข 3 เง่ือนไข คือ 1. ความรอบรู้ หมายถึง ความรู้ในตัวคน ในหลักวิชาการ และความรอบคอบ 
ระมัดระวัง 2. คุณธรรม คือ ความซื่อสัตย์ สุจริต 3. ความเพียร คือ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร มีสติ โดยมี
เป้าประสงค์ คือ เช่ือมโยงวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง เพื่อความสมดุล มั่นคง เป็นธรรม อัน
น าไปสู่ความยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลง (คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550, หน้า 34) 
 บุคคลเมื่อมีรายได้เพิ่ม หรือมีการใช้จ่ายเงินน้อยลง เพื่อต้องการเก็บเงินท่ีเหลือไว้เป็นเงินออมส าหรับใช้ใน
อนาคต แต่ถ้าการออมนั้นยังไม่ได้น าออกไปใช้จ่ายก็อาจจะน าไปแสวงหาผลประโยชน์ให้เกิดรายได้งอกเงยขึ้น เงิน
ออม หมายถึง ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ หรือที่กันเอาไว้ไม่น ามาใช้จ่ายในการบริโภคและอุปโภคในปัจจุบัน โดยมี
จุดประสงค์เพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในอนาคต เช่น ในยามป่วยไข้ เมื่อแก่ชรา หรือลงทุน เป็นต้น โดยการน าเงินไปฝากไว้
กับสถาบันการเงิน ผู้ฝากเงินจะได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย และสถาบันการเงินที่รับฝากเงินจะน าเงินนั้นไปให้ผู้
ลงทุนหรือผู้บริโภคกู้ต่อไป  
 หากการจะด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการออมเงินจากรายได้ส่วนที่เหลือใช้ เป็น
เรื่องที่ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้เกิดกระบวนการออมที่ถูกต้อง และมีประสิทธิผล ครัวเรือนในชุมชน
บ้านเด่นพระ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรม มีรายได้ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่จะมีรายรับเป็นรายปีจากการจ าหน่ายผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และมี
รายได้เสริมจากนอกภาคการเกษตรบ้างเป็นส่วนน้อย ดังนั้น การจัดการเงินสดครัวเรือนเกษตรกรย่อมจะมี
ความส าคัญยิ่งขึ้นในปัจจุบัน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็นว่า การด าเนินการวิจัย เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่
รากฐานชุมชนวิถีพอเพียง ของชุมชนบ้านเด่นพระ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร จะช่วย
ให้ครัวเรือนในชุมชนบ้านเด่นพระ มีการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย รับรู้ภาวะหนี้สินและการออมในครัวเรือน 
สามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินในครัวเรือนได้ ประชาชนรู้จักการบริหารเงิน รู้รับ -รู้จ่าย มีความเป็นอยู่ตามวิถี
พอเพียงพึ่งพาตนเองได้  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน ภาวะการออมเงิน ส าหรับการประเมินสุขภาพทางการเงิน
ของครัวเรือนในชุมชน 
 2. เพื่อสร้างบทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส าหรับเยาวชน คนในชุมชน 
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงิน อันน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับครัวเรือน 

3. เพื่อทดลองใช้บทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ -รายจ่าย ในการพัฒนาเยาวชน 
คนในชุมชนให้มีความพอประมาณ รู้จักใช้จ่ายเงินด้วยความรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษารายได้-ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน ภาวะการออมเงิน ส าหรับการประเมินสุขภาพ ทาง
การเงินของครัวเรือนในชุมชนบ้านเด่นพระ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร เก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากครัวเรือน ทั้งสิ้น 128 ครัวเรือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างบทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส าหรับเยาวชน คน
ในชุมชนบ้านเด่นพระ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ใช้ส าหรับการวางแผนทางการเงิน
อันน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับครัวเรือน โดยการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี เกี่ยวกับการออมเงิน การวางแผน
ทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน และการประเมินสุขภาพทางการเงินของครัวเรือนในชุมชน โดย
น าผลที่ได้จากการด าเนินกิจกรรมข้างต้นมาถอดบทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
 ขั้นตอนท่ี 3 การทดลองใช้บทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ -รายจ่าย ในการพัฒนา
เยาวชน คนในชุมชนบ้านเด่นพระ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ให้มีความพอประมาณ 
รู้จักใช้จ่ายเงินด้วยความรอบคอบ มีภูมิคุ ้มกันทางการเงิน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับครัวเรือน
ตัวอย่างที่เข้ารับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการออมเงิน การวางแผนทางการเงินระดับครัวเรือน จ านวน 30 
ครัวเรือน เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ -รายจ่าย 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. การประเมินรายได้-ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน ภาวะการออมเงิน ส าหรับการประเมินสุขภาพทางการเงิน
ของครัวเรือนในชุมชน สรุปผลการศึกษาดังน้ี 
 รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหนี้สิน และพฤติกรรมการออมเงินระดับครัวเรือนของชุมชนบ้านเด่นพระ ต าบลบึง
ทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร โดยการประเมินจ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ 1. ด้านรายได้ 2. ด้าน
ค่าใช้จ่าย 3. ด้านภาวะหนี้สิน 4. ด้านพฤติกรรมการออม ทั้ง 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย               
(x̅ = 3.22) โดยแบ่งออกดังน้ี ด้านรายได้ อันดับแรก พบว่า แหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือนมาจากการประกอบ
อาชีพหลัก อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.74) รองลงมา มีรายได้เพียงพอใช้จ่ายในการอุปโภค-บริโภค
ส าหรับจ านวนสมาชิกในครัวเรือน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.46) รองลงมา รายได้ที่ได้รับมีความมั่นคง 
สม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.01) ด้านค่าใช้จ่าย อันดับแรก พบว่า มีการใช้จ่ายเงินเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของครัวเรือน เช่น ซื้อยานพาหนะ ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่พักอาศัย เป็นต้น  อยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย (x̅ = 2.59) รองลงมา มีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้ที่ได้รับเฉลี่ยต่อเดือน อยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ย             
(x̅ = 2.57) รองลงมา มีการใช้จ่ายเงินอย่างน้อยร้อยละ 50 ของรายได้เพื่อการช าระดอกเบี้ยเงินกู้ยืม และ/หรือการ
ช าระหนี้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 2.34) ด้านภาวะหนี้สิน อันดับแรก พบว่า มีการกู้ยืมอย่างต่อเนื่องเป็น
ระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.56) รองลงมา เกิดการกู้ยืมเนื่องจากรายได้ไม่
เพียงพอกับค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.72) รองลงมา การกู้ยืมได้รับความยินยอมจากสมาชิกใน
ครอบครัว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.58) ด้านพฤติกรรมการออม อันดับแรก พบว่า เงินออมบางส่วนถูก
น าไปใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ/หรือเพื่อการช าระหนี้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.92) รองลงมา เงินออม
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เป็นส่วนของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.89) รองลงมา มีการออมเงินอย่างสม่ าเสมอ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.35) 
 2. การสร้างบทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ส าหรับเยาวชน คนในชุมชน 
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนทางการเงิน อันน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระดับครัวเรือน สรุปผลการศึกษาดังน้ี  
 บทเรียนการออมเงิน ประกอบด้วยสาระส าคัญ 5 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความหมายและวัตถุประสงค์ของการ
ออมเงิน บทที่ 2 หลักการออมเงิน บทที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงิน บทที่ 4 ประโยชน์ของการออมเงิน และบทที่ 
5 ปัจจัยในการเลือกสถาบันการเงินเพื่อการออมเงิน 
 คู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประกอบด้วยสาระส าคัญ 6 บท ดังนี้ บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
การวางแผนทางการเงิน บทที่ 2 ขั้นตอนการวางแผนทางการเงิน บทที่ 3 ความหมายของการท าบัญชีรายรับ-
รายจ่าย บทที่ 4 ประโยชน์ของการท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย บทที่ 5 หลักการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และ            
บทที่ 6 แบบบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 

3. การประเมินความพึงพอใจต่อบทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ -รายจ่าย ในการ
พัฒนาเยาวชน คนในชุมชนให้มีความพอประมาณ รู้จักใช้จ่ายเงินด้วยความรอบคอบ มีภูมิคุ้มกันทางการเงิน 
สรุปผลการศึกษาดังน้ี 
 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ ประโยชน์ใช้งาน และการให้ความรู้ของผู้วิจัยต่อการใช้งานบทเรียนการ
ออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย โดยการประเมินจ าแนกเป็น 3 ด้าน คือ 1. ด้านประสิทธิภาพของ
บทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย 2. ด้านประโยชน์ใช้งาน 3. ด้านการอบรมให้ความรู้
ของผู้วิจัย ทั้ง 3 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.06) โดยแบ่งออกดังนี้ ด้านประสิทธิภาพของ
บทเรียนการออมเงิน และคู่มือการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย อันดับแรก พบว่า เนื้อหามีความละเอียด ชัดเจน ตรง
ประเด็น เข้าใจง่าย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.03) รองลงมา มีการอธิบายวิธีการ ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.87) รองลงมา ใช้ภาษาสื่อสารเข้าใจง่าย ไม่คลุมเครือ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย                  
(x̅ = 3.82) ด้านประโยชน์ใช้งาน อันดับแรก พบว่า ช่วยในการวางแผนทางการเงินของครัวเรือน เช่น การวางแผน
การออม การวางแผนการใช้จ่ายเงิน เป็นต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.62) รองลงมา ช่วยให้รับรู้
ศักยภาพทางการเงินของครัวเรือน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.96) รองลงมา ช่วยให้ครัวเรือนมีภูมิคุ้มกันทาง
การเงิน อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.91) ด้านการอบรมให้ความรู้ของผู้วิจัย อันดับแรก พบว่า ผู้วิจัยเปิดโอกาส
ให้ทดลองปฏิบัติวิธีการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.85) รองลงมา ผู้วิจัยอธิบายวิธีการใช้งานโดย
ละเอียด เข้าใจง่าย และครอบคลุมทุกเนื้อหา อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.64) รองลงมา ผู้วิจัยอธิบายการ
ใช้งานเป็นระบบ ขั้นตอน ตามล าดับเนื้อหา อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.53)  
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง ศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่รากฐานชุมชนวิถีพอเพียง  ของ
ชุมชนบ้านเด่นพระ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ผู้วิจัยขออภิปรายผลดังนี้ 
 1. ด้านรายได้-ค่าใช้จ่าย ระดับครัวเรือนของชุมชนบ้านเด่นพระ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ครัวเรือนมีรายได้เพียงพอใช้จ่ายในการอุปโภค-บริโภคส าหรับจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.46) สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์  สุพรรณไชยมาตย์ และ ปรีดา  ประพฤติ
ชอบ (2546) พบว่า เมื่อพิจารณารายได้นอกภาคเกษตรด้วย เกษตรกรมีเงินสดเพียงพอกับรายจ่ายครัวเรือนทั้งปี 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากแหล่งรายได้ที่มั่นคง สอดคล้องกับผลการวิจัยที่ว่ารายได้ของครัวเรือนที่ได้รับมีความมั่นคง 
สม่ าเสมอ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.01) และแหล่งรายได้ส่วนใหญ่ของครัวเรือนมาจากการประกอบอาชีพ
หลัก อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.74) จากผลการวิจัย และความสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นอาจ
เป็นเพราะครัวเรือนมีรายจ่ายเฉลี่ยในครอบครัวที่ไม่สูงมากนัก หรืออาจเกิดจากการประหยัด รู้จักพอประมาณการ
ใช้จ่ายให้สอดคล้องตามรายได้ของครัวเรือน 
 2. ด้านภาวะหนี้สิน และพฤติกรรมการออมเงินระดับครัวเรือนของชุมชนบ้านเด่นพระ ต าบลบึงทับแรต 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า เงินออมบางส่วนถูกน าไปใช้เพื่อการอุปโภค -บริโภค และ/หรือเพื่อ
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การช าระหนี้ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (x̅ = 3.92) สอดคล้องกับงานวิจัยของนงลักษณ์  สุพรรณไชยมาตย์ และ 
ปรีดา  ประพฤติชอบ (2546) พบว่า เกษตรกรที่เงินสดขาดมือระยะสั้น แก้ปัญหาโดยการกู้ยืมเงินในพื้นที่จาก
กองทุนหมู่บ้าน ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน บางส่วนแก้ปัญหาโดยการไปรับจ้างท างานหรือขายข้าวเปลือก และขาย
เหมาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยว รวมทั้งใช้เงินออม จากผลการวิจัย และความสอดคล้องกับงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นอาจเป็น
เพราะว่าบางสภาวการณ์ครัวเรือนมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทั้งการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค -บริโภค และการ
ช าระภาระผูกพันทางการเงินท่ีมีอยู่ หรือจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ เช่น กรณีที่เศรษฐกิจเกิดภาวะเงินเฟ้อ ส่งผล
ท าให้ราคาสินค้ามีการปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อค่าครองชีพ จึงอาจท าให้ครัวเรือนต้องน าเงินออมออกมาใช้จ่าย 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 จากผลการวิจัยศูนย์เรียนรู้การออม ตามหลักการวางแผนทางการเงินสู่รากฐานชุมชนวิถีพอเพียง ของ
ชุมชนบ้านเด่นพระ ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร สามารถสรุปเป็นข้อเสนอแนะที่ควร
เผยแพร่ไว้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการวางแผนการออมเงิน และการใช้จ่ายเงิน
เพื่อการอุปโภคบริโภคในระดับครัวเรือน ระดับบุคคล และระดับชุมชน ดังนี้ 

1. เชิงนโยบาย ควรจัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับสถาบันการศึกษา เพื่อ
ให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชี เช่น การจัดการการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนทางการเงินระดับครัวเรือน บัญชีครัวเรือน เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินให้แก่
ครัวเรือนจากสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่มีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการเงิน
ของครัวเรือน ช่วยยกระดับฐานะทางการเงิน อันน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

2. เชิงปฏิบัติ การด าเนินงานโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นกับ
สถาบันการศึกษา เพื่อให้บริการวิชาการ ฝึกอบรมความรู้ด้านต่างๆ นั้น สถาบันการศึกษาจะต้องส ารวจความ
ต้องการรับบริการทางวิชาการ รวมถึงศักยภาพของชุมชนในการรับข่าวสารข้อมูลต่างๆ โดยเฉพาะสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจ และการเงิน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ รายจ่าย มาตรฐานการครองชีพ ภาวการณ์มีงานท า การค้า
ขาย เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักที่จะด าเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท รัดกุม สอดคล้องตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเห็นความส าคัญของการวางแผนทางการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมกับผลกระทบต่างๆ ที่
จะเกิดขึ้น นอกจากน้ี หน่วยงานท้องถิ่น และประชาชนจะต้องให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการรับบริการ 
ทั้งในด้านสถานที่ เวลา การเตรียมความพร้อม เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และการน าพาท้องถิ่นไปสู่สังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

3. เชิงวิชาการ ควรมีการจัดอบรม สัมมนา หรือจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทางการเงิน การวางแผนทางการเงิน บัญชีครัวเรือน ให้กับเยาวชน ชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความรู้ 
และค่านิยมที่ดีในการจัดการการเงินส่วนบุคคล อันจะน าไปสู่การบริหารการเงินในระดับครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการใช้จ่าย และพฤติกรรมการออม เพื่อให้ทราบถึง
แรงกระตุ้น ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระดับรายได้ และการออมของครัวเรือน 
 2. ควรมีการศึกษาการจัดการทางการเงิน และการออมในระดับครัวเรือนแยกตามประเภทการ
ประกอบอาชีพ เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรม และรูปแบบการจัดการทางการเงิน และการออม เพื่อน ามาวิเคราะห์ถึง
ข้อดี-ข้อเสีย เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทางการเงินในระดับครัวเรือนต่อไป 

3. ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย ที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรม และรูปแบบการอออมในระดับครัวเรือน 
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