
358 
 

การศึกษาแรงจูงใจในการออมของเยาวชน:กรณีศึกษาธนาคารโรงเรียน 
ในเขตอําเภอเมือง  จงัหวัดตาก 

Youth’s Saving Motivation: Case Study of School Bank in 
Muang Tak, Tak Province 

 
กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว1, น้ําฝน คงสกุล1 และวรรณา กรินวงศา1 

 
1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนในการออมเงินท่ีธนาคาร
โรงเรียนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก และ 2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของเยาวชน อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยมีจํานวน 608 คน จากโรงเรียนผดุงปัญญา และ
โรงเรียนตากพิทยาคม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า แรงจูงใจในการออมภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือแยกออกเป็นรายข้อท้ัง  
9 ข้อ ทั้งหมดอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผลการวิจัยพฤติกรรมการออมของเยาวชนพบว่า
ในระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายนของโรงเรียนผดุงปัญญารวมเงินฝากท้ังหมดเป็นเงิน 
21,354.30 บาทซ่ึงในสัปดาห์ท่ี 1 มีเงินฝากจํานวน 9,131.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.76สัปดาห์ท่ี 2 
มีเงินฝากจํานวน 280 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.31 สัปดาห์ที่ 3 มีเงินฝากจํานวน 1,581.09 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 7.40 สัปดาห์ท่ี 4 มีเงินฝากจํานวน 260 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.22 สัปดาห์ท่ี 5 มีเงิน
ฝากจํานวน 4,465.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.91 สัปดาห์ท่ี 6 มีเงินฝากจํานวน 81.06 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.38 สัปดาห์ท่ี 7 มีเงินฝากจํานวน 5,555 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.01 และในสัปดาห์ท่ี 8 
เป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาค จึงไม่มีเงินฝาก  

สําหรับพฤติกรรมการออมของโรงเรียนตากพิทยาคมพบว่า ยอดรวมเงินฝากทั้งหมดเป็นเงิน 
177,843.73 บาท ซ่ึงในสัปดาห์ท่ี 1 มีเงินฝากจํานวน 28,474.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.01 สัปดาห์
ท่ี 2 มีเงินฝากจํานวน 13,186.32  บาท คิดเป็นร้อยละ 7.41 สัปดาห์ท่ี 3 มีเงินฝากจํานวน 
29,214.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.43 สัปดาห์ที่ 4 มีเงินฝากจํานวน 22,733.21  บาท คิดเป็นร้อยละ 
12.78 สัปดาห์ท่ี 5 มีเงินฝากจํานวน 15,636.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.79 สัปดาห์ท่ี 6 มีเงินฝาก
จํานวน 68,598.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.57ส่วนในสัปดาห์ที่ 7 และสัปดาห์ท่ี 8 เป็นสัปดาห์ของ
การสอบปลายภาค จึงไม่มีเงินฝาก 
คําสําคัญ: แรงจูงใจของการออมเยาวชนธนาคารโรงเรียน  
 
Abstract 
 This research had aim to 1) study youth’s saving motivation at school bank in 
Muang Tak, Tak province, and 2) study youth’s saving behavior, Muang Tak, Tak 
province. The sample group that used in the research had 608 persons who were 
from Phadungpanya School and Takphitthayakhom School. The tool that used in the 
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research was questionnaire. The statistic that used in analysis data was percentage, 
average, and standard division. 
 The research result found that overall of saving motivation was at high level 
and when it was divided into 9 topics was also at high level. Moreover, the result 
research of youth’s saving behavior found that the total deposit of Phadungpanya 
School during August to September was 21,354.30 baht. For the first week, the 
deposit was 9,131.77 baht and the percentage was 42.76. The second week, the 
deposit was 280 baht and the percentage was 1.31. The third week, the deposit was 
1,581.09 baht and the percentage was 7.40. The fourth week, the deposit was 260 
baht and the percentage was 1.22. The fifth week, the deposit was 4,465.38 baht and 
percentage was 20.91. The sixth week, the deposit was 81.06 baht and the 
percentage was 0.38. The seventh week, the deposit was 5,555 baht and the 
percentage was 26.01. And the eighth week was the week of final exam, so there 
wasn’t any deposit. 
 For the saving behavior of Takphitthayakhom School found that the total 
deposit was 177,843.73 baht. For the first week, the deposit was 28,474.69 baht and 
the percentage was 16.01. The second week, the deposit was 13,186.32 baht and the 
percentage was 7.41. The third week, the deposit was 29,214.53 baht and the 
percentage was 16.43. The fourth week, the deposit was 22,733.21 baht and the 
percentage was 12.78. The fifth week, the deposit was 15,636.31 baht and the 
percentage was 8.79. The sixth week, the deposit was 68,598.67 baht and the 
percentage was 38.57. The seventh and the eighth week were the week of final 
exam, so there wasn’t any deposit. 
Keywords: Saving Motivation/Youth/School Bank 
 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 วัฒนธรรมการออม มีมาต้ังแต่สมัยคร้ังโบราณ และในประเทศไทยมีการจัดต้ัง ธนาคาร
พาณิชย์แห่งแรก ในสมัยรัชกาลท่ี 5 หรือคนไทยรู้จักการออมเมื่อมีการจัดต้ังธนาคารออมสิน (พัชรินทร์ 
เฉลิมพงศ์พิพัฒน์, 2551, น.3) เป็นการปลูกฝังและส่งเสริมกิจการฝากเงินกับเด็กๆ ท่ีมาร่วมฝากเงิน
กับธนาคาร เพราะเช่ือว่าปลอดภัยกว่าการเก็บทรัพย์สินไว้กับตัวเอง จากการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน โดยเฉล่ียครัวเรือนจะมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่ายที่จําเป็นในการยังชีพ และเม่ือ
พิจารณาผลต่างของรายได้และค่าใช้จ่ายของครัวเรือน พบว่า มีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าค่าใช้จ่าย ซ่ึงส่วนใหญ่
จะนําไปเก็บออมไว้ หรือชําระหน้ี เม่ือครัวเรือนมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายมากขึ้นเท่าใด หน้ีสินต่อ
รายได้ก็จะลดลงเรื่อย ๆ ครัวเรือนจึงน่าจะมีความสามารถในการออม และชําระหน้ีได้เพ่ิมข้ึน 
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2552) ปัจจุบันหน่วยงานราชการ มีการรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดและการ
ออม เพ่ือสร้างวินัยในการใช้จ่าย เก็บออมและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ในการรณรงค์มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการประหยัดและการออมที่ถูกต้อง ปลูกฝังนิสัยการ
วางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดและรักการออมในทุกระดับ และเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมการออมให้
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ทุกคนตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัด และการออมจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจําวัน
พร้อมท้ังมีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ(พัชรินทร์ เฉลิมพงศ์พิพัฒน์, 2551, น.3) และธนาคารออมสิน ได้
เล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนที่จะเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของสังคมในอนาคต ธนาคาร
จึงมุ่งส่งเสริมวินัยการออมและค่านิยมอันดีให้กับเยาวชน โดยการจัดต้ังธนาคารโรงเรียนในโรงเรียน
และสถาบันการศึกษา เป็นการจําลองสาขาธนาคารไว้ในโรงเรียน มีนักเรียนและนักศึกษาเป็น
ผู้ ดําเนินการด้วยตนเอง (ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน, 2557) ซ่ึงจาก
ความสําคัญดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจถึงการศึกษาแรงจูงใจในการออมของเยาวชน:กรณีศึกษา
ธนาคารโรงเรียนในเขต อําเภอเมือง จังหวัดตาก เน่ืองจากนิสัยการใช้เงินหรือนิสัยการออมเป็นเร่ืองที่
จะต้องได้รับการปลูกฝังและได้รับการสอนต้ังแต่เด็กๆ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนในการออมเงินท่ีธนาคารโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตาก 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของเยาวชน อําเภอเมือง จังหวัดตาก 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร (population)  ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เยาวชนในโรงเรียนตากพิทยาคม และ
โรงเรียนผดุงปัญญา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก จํานวน 2,845 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง  (sample)  เป็นเยาวชนในโรงเรียนตากพิทยาคม และโรงเรียนผดุงปัญญา 
จํานวน 2,845 คนกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) (ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, 2551,น.78) และใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
(Multistage Random Sampling)) (ปาจรีย์ ผลประเสริฐ, 2551,น.73) 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เครื่องมือในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม 

(questionnaire)โดยการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ จากเอกสารทางวิชาการ รายงานการวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือนํามาประกอบในการสร้างแบบสอบถามให้เหมาะสม โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1สอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ 
และระดับช้ันการศึกษา ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบสํารวจรายการ (checklist) 

ตอนที่ 2สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการออม ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(rating scale) 

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเป็นแบบคําถามปลายเปิด (open-ended response question) 
สําหรับการตอบวัตถุประสงค์ข้อท่ี 2 ผู้วิจัยได้ทําการหาข้อมูลจากธนาคารโรงเรียนท้ัง 2 

โรงเรียน ซ่ึงเป็นข้อมูลทุติยภูมิ แล้วนําเขียนพรรณนา และนําตัวเลขข้อมูลการออมมาหาค่าเฉลี่ยใน
การออมของเยาวชน ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึง เดือนกันยายน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผู้วิจัยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําเสนอและ
สรุปผลต่อไป โดยใช้การคํานวณค่าร้อยละ(percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
สรุปผลการวิจัย 

1. แรงจูงใจในการออมของเยาวชนในการออมเงินท่ีธนาคารโรงเรียนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดตาก ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.88) ประกอบด้วย 1) ด้านอัตราดอกเบ้ีย
เงินฝากธนาคารที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.88)2) ด้านการออมมีภูมิคุ้มกันต่อตนเอง อยู่ในระดับ
มาก ( ̅ = 4.00)3) ด้านการออมสามารถสร้างวินัยในตนเองได้อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.97)4) ด้าน
การจัดต้ังธนาคารโรงเรียน สร้างความสะดวกในการออมมากขึ้นอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.86)5) ด้าน
ความเหมาะของเวลาและสถานท่ีอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.66)6) ด้านเจ้าหน้าท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีอยู่
ในระดับมาก ( ̅ = 3.85)7) ด้านเจ้าหน้าที่มีความสนใจต่องานที่ทําเป็นอย่างดี สร้างความเช่ือม่ันใน
การออมแก่ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.87) 8) ด้านเพ่ือเป็นทุนการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( ̅ 
= 3.95) และ 9) ด้านการออมช่วยให้เรามีเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 3.95) 

2. การศึกษาพฤติกรรมการออมของเยาวชน อ.เมือง จ.ตาก ทางผู้วิจัยได้รวบรวบข้อมูล
รายละเอียดยอดการฝากเงินในแต่ละสัปดาห์ของท้ัง 2 โรงเรียน เพ่ือนํามาคิดเป็นอัตราร้อยละโดย
พฤติกรรมการออมของเยาวชนในระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายนของโรงเรียนผดุงปัญญารวม
เงินฝากทั้งหมดเป็นเงิน 21,354.30 บาทซ่ึงในสัปดาห์ท่ี 1 มีเงินฝากจํานวน 9,131.77 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.76 สัปดาห์ท่ี 2 มีเงินฝากจํานวน 280 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.31 สัปดาห์ท่ี 3 มีเงินฝาก
จํานวน 1,581.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.40 สัปดาห์ที่ 4 มีเงินฝากจํานวน 260 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.22 สัปดาห์ท่ี 5 มีเงินฝากจํานวน 4,465.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.91สัปดาห์ท่ี 6 มีเงินฝาก
จํานวน 81.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.38 สัปดาห์ท่ี 7 มีเงินฝากจํานวน 5,555บาท คิดเป็นร้อยละ 
26.01และในสัปดาห์ท่ี 8 เป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาค จึงไม่มีเงินฝาก 

และพฤติกรรมการออมของเยาวชนในระหว่างเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายนของโรงเรียน
ตากพิทยาคมรวมเงินฝากท้ังหมดเป็นเงิน 177,843.73 บาทซึ่งในสัปดาห์ท่ี 1 มีเงินฝากจํานวน 
28,474.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.01 สัปดาห์ท่ี 2 มีเงินฝากจํานวน 13,186.32  บาท คิดเป็นร้อยละ
7.41 สัปดาห์ท่ี 3 มีเงินฝากจํานวน 29,214.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.43 สัปดาห์ท่ี 4 มีเงินฝาก
จํานวน 22,733.21  บาท คิดเป็นร้อยละ 12.78สัปดาห์ท่ี 5 มีเงินฝากจํานวน 15,636.31 บาท คิด
เป็นร้อยละ 8.79ในสัปดาห์ท่ี 6 มีเงินฝากจํานวน 68,598.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.57และใน
สัปดาห์ท่ี 7 และสัปดาห์ที่ 8 เป็นสัปดาห์ของการสอบปลายภาค จึงไม่มีเงินฝาก 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. แรงจูงใจในการออมของเยาวชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดตาก ท่ีโรงเรียนผดุงปัญญา 
และโรงเรียนตากพิทยาคม เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ในทุกข้ออยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
เยาวชนมีความสนใจในการออม มาก และใส่ใจออมอย่างสมํ่าเสมอ สําหรับงานวิจัยในอดีตที่ผ่าน
มายังไม่มีใครจัดทําข้ึน แต่มีงานวิจัยท่ีใกล้เคียงกันกับผลการวิจัยของอทิตยา เสนะวงศ์ (2555) ศึกษา
เรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการทํางานของบุคลากรระดับปฏิบัติการและระดับหน้างานท่ีคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย M พบว่า ระดับความคิดเห็น เก่ียวกับปัจจัย
แรงจูงใจในการทํางาน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับศุภลักษณ์ ตรีสุวรรณ(2548) ศึกษาเรื่อง
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แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสงคราม 
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน อีกท้ังนวะรัตน์ พ่ึงโพธ์ิ
สภ(2552)ศึกษาเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับปานกลาง 

2. การศึกษาพฤติกรรมการออมพบว่าธนาคารโรงเรียนท้ัง 2 โรงเรียน จะมีความเคล่ือนไหว
ของบัญชีอยู่ตลอดทุกสัปดาห์ของวันท่ีเปิดทําการ แต่จะมีบางสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดหรือเป็นสัปดาห์
การสอบ จึงไม่มีความเคลื่อนไหว ท้ังน้ีเพราะธนาคารของแต่ละโรงเรียนจะเปิดทําการสัปดาห์ละ 2 – 
3 วัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของดวงกนก พงศ์เรขนานนท์ (2556) เรื่อง พฤติกรรมการออมของ
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ีพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสําคัญในการออม 
โดยมีเหตุผลแตกต่างกันไป คือ การออมเพื่อใช้ในยามจําเป็น ออมเพ่ือซ้ือสินค้าที่ต้องการ ออมเพ่ือ
อนาคต ออมเพ่ือมูลค่าสินทรัพย์ ออมเพ่ือศึกษา และออมเป็นนิสัยส่วนตัว 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

1.โรงเรียนมีการส่งเสริมการออมอยู่ในระดับดีมากอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นโรงเรียนควรรักษา
มาตรฐานไว้ใช้กับนักเรียนท่ีจะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของธนาคารโรงเรียน และเป็นแบบอย่างให้กับ
โรงเรียนต่างๆท่ีจะเปิดธนาคารโรงเรียนในอนาคตได้มาศึกษาวิธีการส่งเสริมการออมจากทั้งสอง
โรงเรียน 

2.ควรมีการขยายสถานที่ของธนาคารโรงเรียนให้กว้างกว่าเดิมเพราะสถานท่ีนั้นคับแคบ และ
ควรขยายระยะเวลาในการให้บริการเพ่ือเพ่ิมจํานวนสมาชิกในธนาคารโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1.ศึกษาการเปรียบเทียบแรงจูงใจในการออมของท้ังสองโรงเรียนว่ามีปัจจัยใดบ้างที่ส่งผลให้

เยาวชนตัดสินใจออม 
2.ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจออมของเยาวชน 
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