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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัย เรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จังหวัด

ก าแพงเพชร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 422 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 
มีนักเรียนไม่ออมเงิน จ านวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 78.20  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออมของนักเรียน อยู่ใน
ระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.30 นักเรียนจะออมเงินตามโอกาส คือ มีมากออมมากมีน้อยออมน้อย อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.93 โดยออมเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.44 ในอนาคตจะออมเงินด้วยการลงทุน ซื้อทองค าเก็บ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 โดยปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษามากที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการออมของครอบครัว อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 และภายหลังการเข้าร่วมโครงการนักเรียนมีพฤติกรรมการออมสูงขึ้น พบว่า อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01  
ค าส าคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล / พฤติกรรมการออม / การออม  
 

Abstract 
Research Study of Factors influencing savings behavior of students: Kamphaeng Phet 

Province. The aims to 1) study of saving behavior of students and 2) study the factors that 
influence the savings of student population. The population of students was in secondary 
schools in Kamphaeng Phet Province. A sample of 422 people, the statistics used were 
percentage, average and standard deviation. And found that students do not have savings of 330 
people: percentage of 78.20. The opinions of students about savings that are moderate with an 
average of 3.30 students to save money by saving opportunity is very much less than the savings. 
At a high level with an average of 3.93 by savings banks or bank statements. At a high level with 
an average of 4.44 in the future to save money by buying investment gold storage. At a high level 
with an average of 3.98 by a factor influencing savings behavior of students, including the savings 
of most families. At a high level with an average of 4.02 and subsequent participants. Students 
have the habit of savings found in much higher with an average of 4.01.  
Keywords: Factors Influencing / Savings Behavior / Savings 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
จากการเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโยลีต่างๆ ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของทุกคน 

ทุกวัย และทุกสถานการณ์ ส่งผลให้ต้นทุนในการใช้ชีวิตมีมูลค่าสูงขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน
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คนรุ่นใหม่ในการรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นได้นั้น การปลูกฝังเรื่องของการออมจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญเป็น
อย่างมาก เพราะเยาวชนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่ องการเงิน การลงทุน การออม ย่อมสามารถเตรียมรับการ
เปลี่ยนแปลงได้ดี และมีความได้เปรียบทางการเงินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในการด ารงชีพของผู้คนในปัจจุบันนี้มีต้นทุน
ในการใช้ชีวิตที่สูงขึ้น เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค ค่าลงทะเบียนเรียน ค่ารักษาพยาบาล และค่า
สันทนาการ ท่ีเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางของเศรษฐกิจของประเทศและต่างประเทศ หากไม่มีให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บ
ออมตั้งแต่เด็ก เมื่อเติบเข้าสู่วัยท างานก็สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแบ่งเงินรายได้ที่ได้รับเป็นเงิน
ออม เงินเพื่อใช้ในการด ารงชีพ เพื่อไม่ให้ตนเองขัดสนหากเกิดสถานการณ์ที่ไม่คิดคิด เช่น ตกงาน ทุพพลภาพจนไม่
สามารถท างานได้ หากมีเงินเก็บหรือเงินออมก็สามารถใช้ในการดูแลตนเองและคนที่รักได้ ดังนั้น เพื่อให้เด็กๆ หรือ
เยาวชนเกิดการตระหนักรู้จึงเกิดการศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร โดยปัจจัยที่ด าเนินการศึกษาจะประกอบไปด้วยประเด่นต่างๆ ดังนี้ หลักการออม 
การเพิ่มพูนรายได้ ความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง มานะอดทน รู้จักใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดและฉลาด อีกทั้ง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการออม ประกอบด้วย รายได้ ค่าใช้จ่าย สถาบันการลงทุน อัตราดอกเบี้ย โอกาสในการลงทุน 
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส่งผลต่อการใช่จ่ายของประชาชน  

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พบว่า บุณยาพร ภู่ทอง (2558, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาการ
พัฒนาการออมของเยาวชน กรณีชุมชนท่าน้ าสามแสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร การศึกษาวิจัยนี้วัตถุประสงค์ 1) 
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของชุมชนท่าน้ าสามแสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษารูปแบบการ
ออมของชุมชนท่าน้ าสามแสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และ 3) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมการออมของเยาวชนใน
ชุมชนท่าน้ าสามแสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยใช้แรงจูงใจเพื่อการพัฒนา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ศึกษาวิจัยกลุ่มประชากรชุมชนท่าน้ าสามแสน เก็บรวบรวมข้อมูล โดยอาศัยการ
แจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 126 คน จากผลการวิจัย พบว่าความเห็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชน
ชุมชนท่าน้ าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีค่าร้อยละอยู่ในระดับดีที่สุด โดยสรุปจากการส ารวจเชิงปริมาณ 
“ด้านท าเลที่ตั้งของสถาบันการเงิน” มีกลุ่มประชากรให้ค่าสูงที่สุด ซึ่งมีค่าร้อยละ 56.34 รองลงมา ตามด้วย “ด้าน
รายได้” มีค่าอยู่ร้อยละ 48.41 รองลงมาตามด้วย “ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน” มีค่าอยู่ร้อยละ 
38.09 และรองลงมาตามด้วย “ด้านผลิตภัณฑ์การออม” มีค่าอยู่ร้อยละ 33.33 ผลการวิจัย พบว่าข้อมูลด้านปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชนท่าน้ าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านท าเลที่ตั้งของสถาบันการเงินมีผลต่อ
การเลือกใช้รูปแบบการออมของเยาวชนท่าน้ าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ศริญญา  วรานุชิตกุล (2554, บทคัดย่อ) การให้ความหมาย พฤติกรรม และแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
การออมเงินของเยาวชน กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่เป็นสมาชิก
ธนาคารโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของการออม คือ การค่อยๆเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยเป็น
ประจ าเพื่อเอาไว้ใช้ในอนาคตยามจ าเป็น การจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย และการฝากเงินกับธนาคาร นักเรียนมีทัศนะ
ที่ดีต่อการออมเงิน เพราะท าให้รู้จักคุณค่าของเงิน เป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการออมเงิน พฤติกรรมการออมเงิน 
คือ ใช้จ่ายเฉพาะที่จ าเป็น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส าหรับใช้จ่ายและเก็บออมในกระปุกออมสิน ท าบันทึกรายรับ -
รายจ่าย โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการออมเงิน คือ ใช้จ่ายอย่างประหยัด พิจารณาวางแผนการใช้จ่าย รู้จักคุณค่า
ของเงิน รู้จักความพอเพียงของในหลวง รู้จักประมาณตน และที่ส าคัญที่สุด คือ การปฏิบัติตามค าสั่งสอนของ
ผู้ปกครอง อาจารย์ตามที่ได้รับ จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างตน พบว่า นักเรียนมีผลการออมที่ดีขึ้น ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องจากท้ังสองงานวิจัย คือ สถาบันการเงิน และพฤติกรรมของเรียนเรียนนั้นเอง  
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย   

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 
2.  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) มุ่งศึกษาพฤติกรรมการออมของเยาวชนระดับช้ันมัธยมศึกษา ในจังหวัดก าแพงเพชร  
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โดยมุ่งศึกษาพฤติกรรมการออมในปัจจุบัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออมเงิน และปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ออมที่เกิดการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเยาวชน ซึ่งการ
ด าเนินการศึกษาวิจัยนี้ได้ด าเนินการศึกษาหลักการทฤษฎีจากเอกสาร วารสาร งานวิจัย บทความวิจัย และการ
อบรมให้ความรู้จากการน าหลักการทฤษฎีสู่การบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างนักวิจัยและกลุ่มเป้าหมาย 

2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง หรือประชากรที่ศึกษา 
2.1 ประชากร คือ จ านวนนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร  
2.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดก าแพงเพชรที่เข้าร่วม

โครงการ จ านวน 422 คน 
3.  ตัวแปรที่ศึกษา  

   ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่  พฤติกรรมการออม ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของเยาวชน จ านวนผู้
ออมเงินมีเพิ่มขึ้น 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 

จากภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย โครงการวิจัยนี้มีกรอบแนวคิดตามขอบเขตงานวิจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ประกอบด้วย สาเหตุของการออม 
วัตถุประสงค์ของการออม รูปแบบการออม พฤติกรรมการออม และปัจจัยที่มีผลต่อการออมของเยาวชน ผลที่ได้จาก
การวิจัย ประกอบด้วย พฤติกรรมการออมของเยาวชนเพิ่มขึ้น และจ านวนผู้ออมเงินมีเพิ่มขึ้น 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การก าหนดปัญหาการวิจัย สืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน              
ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม หรือแม้แต่เทคโนโลยี ย่อมส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต การศึกษาของ
บุตรหลาน หรือแม้แต่การรักษาพยาบาลก็ตาม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในการรับมือ
กับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นได้นั้น การปลูกฝังเรื่องของการออมจึงเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างมาก เพราะเยาวชนที่
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงิน การลงทุน การออม ย่อมสามารถเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี และมีความ
ได้เปรียบทางการเงินเป็นอย่างมาก 

2.  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ การศึกษาบทความที่เกี่ยวข้องการการออมของสถาบัน
การเงินต่างๆ สถานศึกษาที่เห็นถึงความส าคัญของการออม คู่มือการออมเงิน และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออม
เงินส าหรับเยาวชน 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัด

ก าแพงเพชร 
- สาเหตุของการออม  
- วัตถุประสงค์ของการออม  
- รูปแบบการออม  
- พฤติกรรมการออม  
- ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของเยาวชน 
 

 

พฤติกรรมการออมของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 

- พฤติกรรมการออมของเยาวชนเพิ่มขึ้น 
- จ านวนผู้ออมเงินมีเพิ่มขึ้น 
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3.  การศึกษาและออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย โดยเมื่อออกแบบเครื่องมือแล้วก็ส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจและให้ความเห็น และน าข้อเสนอแนะนั้นมาปรับปรุงแบบสอบถาม พร้อมทั้งหาค่า 
IOC ภายหลังการปรับปรุงจึงน าแบบสอบถามนั้นไปใช้ประกอบการศึกษาวิจัย 

4.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วยค าถามปลายปิด และค าถาม
ปลายเปิด แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา   
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา และข้อเสนอแนะต่อการส่งเสริมการออมส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษา 

 5. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทีมผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก นักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษา ในเขตพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร ที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 422 คน 

6.  การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 422 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน 
คือ กระบวนการก่อนและหลังการอบรมให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

6.1 สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 
ในเขตพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับการแปลความหมาย ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    6.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ใน
เขตพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร ส าหรับการแปลความหมาย ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ 

7.  สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวิจัย  
            สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวิจัย ประกอบด้วย ร้อยละ , ค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ (แบบ Open Ended) ใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถามปลายเปิด 

8.  ด าเนินการวิจัยตามกระบวนการและสรุปรายงานผลการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการออม
เงินของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งพบว่าด้านการ
วางแผนในอนาคตของนักเรียนมีประสงค์ในรูปแบบออมเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ด้าน
วิธีการออมของนักศึกษา มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ล าดับที่สาม คือ สถาบันการเงินที่นักเรียนเลือกที่จะ
ออมเงินในอนาคต มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ล าดับท่ีสี่ คือ วัตถุประสงค์ของการออมของนักเรียน มี
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง และน้อยท่ีสุด คือ ด้านความคิดเห็นต่อการออมของนักศึกษา มีระดับความ
คิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ภาพรวมของพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร 

พฤติกรรมการออม  ̅ S.D 

ความคิดเห็นต่อการออม 3.30 .78 
วิธีการออมของท่าน 3.51 .70 
วัตถุประสงค์ของการออมของท่าน 3.33 .56 
สถาบันการเงินท่ีนักเรียนจะออมเงินในอนาคต 3.46 .64 
อนาคตท่านประสงค์จะออมเงินในรูปแบบใด 3.56 .98 

ภาพรวม 3.43 .65 

(ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2559) 
 

จากตารางที่ 1 แสดงว่าพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา จังหวัดก าแพงเพชร ในปัจจุบัน
มีระดับความคิดเห็นต่อการออมอยู่ในระดับปานกลาง ทีค่่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ซึ่งส่วนใหญ่ที่ออมเพราะคิดถึงอนาคต 
ทีร่ะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทีค่่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ปัจจัยด้านวิธีการออม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
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มาก ทีค่่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 โดยนักเรียนออมที่สถาบันการเงินใกล้บ้านของนักเรียน ทีร่ะดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 โดยแต่ละคนมีวัตถุประสงค์ของการออมแตกต่างกัน ที่ระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และความคิดเห็นต่อการออมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
ทีค่่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการออมที่แตกต่างกัน แต่มีปริมาณการออมที่น้อยมาก 
เพราะทุกคนคิดว่าตนยังเด็กมีผู้ปกครองหาเลี้ยงจึงไม่คิดว่าต้องเริ่มต้นท่ีจะออมเงิน 
 
ตารางที่ 2  ความคิดเห็นต่อการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ความคิดเห็นต่อการออม  ̅ S.D 

1. ท่านคิดว่าท่านมีความรู้เรื่องการออมมากน้อยแค่ไหน 3.31 .65 
2. ท่านคิดว่าท่านให้ความใส่ใจต่อการออมมากน้อยแค่ไหน 3.23 .69 
3. ครัวเรือนของท่านมีการออมเงินในระดับใด 3.13 .75 
4. ครัวเรือนของท่านมีการฝากเงินกับธนาคารในระดับใด 3.32 .70 

รวม 3.30 .78 

(ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2559) 

จากตารางที่ 2 แสดงว่านักเรียนช้ันมัธยมศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร มีความรู้ ความคิดเห็นต่อการออมใน
ระดับปานกลาง  ซึ่งครัวเรือนของนักเรียนมีผลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนมากที่สุด อีกทั้งความรู้เรื่องการ
ออมที่นักเรียนให้ความใส่ใจเกิดจากการปลูกฝังของครัวเรือนของนักเรียนด้านการออมเงิน ซึ่งนักเรียนมีความคิดเห็น
ต่อการออมในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.31, 3.23, 3.13 และ 3.32 ตามล าดับ) 
 
ตารางที่ 3  วิธีการออมเงินของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

วิธีการออมของนกัเรียน  ̅ S.D 

1. รายวันทุกวัน 2.85 .47 
2. รายเดือนทุกเดือน 3.31 .79 
3. ออมเมื่อรับรายได้ 3.73 .53 
4. ออมเมื่อมีเงินเหลือ 3.73 .42 
5. ออมแล้วแต่โอกาส คือ มีมากออมมาก มีน้อยออมน้อย 3.93 .79 

รวม 3.51 .70 

(ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2559) 

จากตารางที่ 3 แสดงวิธีการออมเงินของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา อยู่ในระดับมาก ซึ่งวิธีการออมของ
นักเรียนส่วนใหญ่ออมตามโอกาส มีมากออมมากมีน้อยออมน้อย เมื่อออมเงินเมื่อมีรายได้และออมเงินเมื่อมีเงินเหลือ
หลังการใช้จ่าย วัน ( ̅ = 3.73, 3.73 และ 3.93 ตามล าดับ) ในการออมของนักเรียนแบ่งเป็น ออมรายเดือนทุก
เดือน และออมรายวันทุกวัน ( ̅ = 2.85 และ 3.31 ตามล าดับ) 
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ตารางที่ 4  วัตถุประสงค์ของการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

วัตถุประสงค์ของการออมนกัเรียน  ̅ S.D 

1. เพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน 2.91 .58 
2. เพื่อหาผลตอบแทนจากเงินออม 3.50 .24 
3. เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต หรือในวัยชรา 2.40 .67 
4. เพื่อการศึกษาของตนเองหรือคนในครอบครัว 3.68 .70 
5. เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว 4.19 .80 

รวม 3.33 .56 

(ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2559) 

จากตารางที่ 4 แสดงวัตถุประสงค์ของการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา พบว่า วัตถุประสงค์ของการ
ออมโดยรวม มีระดับความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ของการออมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 ซึ่ง
นักเรียนส่วนใหญ่ออมเงินเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของครอบครัวในอนาคต รองลงมา คือ การศึกษาของ
นักเรียนหรือคนในครอบครัว และ เพื่อหาผลตอบแทนจากเงินออม ( ̅ = 4.19, 3.68 และ 3.50 ตามล าดับ) อีกทั้ง
การออมเงินเพื่อใช้จ่ายยามฉุกเฉิน และเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต หรือในวัยชรา มีระดับของวัตถุประสงค์ที่ต่ า เพราะ
นักเรียนคิดว่ายังห่างไกลจากตัวนักเรียน ( ̅ = 2.91 และ 2.40 ตามล าดับ) 

 
ตารางที่ 5  สถาบันการเงินท่ีนักเรียนจะออมเงินในอนาคต 

สถาบันการเงินที่จะออมเงินในอนาคต  ̅ S.D 

1. ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจ 4.44 .72 
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียน 4.17 .83 
3. บริษัทเงินทุน 3.46 .65 
4. บริษัทประกันชีวิต 3.06 .85 
5. กองทุนประกันสังคม 3.25 .38 
6. กองทุนรวม 2.42 .77 

รวม 3.46 .64 

(ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2559) 

จากตารางที่ 5 แสดงสถาบันการเงินที่นักเรียนจะออมเงินในอนาคต ซึ่งสถาบันการเงินที่นักเรียนต้องการ
จะออมเงินในอนาคต คือ ธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียน มีระดับความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.44 และ 4.17 ตามล าดับ) ถัดมา คือ บริษัทเงินทุน กองทุนประกันสังคม บริษัท
ประกันชีวิต มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง ( ̅ = 3.45, 3.25 และ 3.06 ตามล าดับ) และการลงทุนใน
กองทุนรวม มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย ( ̅ = 2.42) 
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ตารางที่ 6  รูปแบบการออมเงินในอนาคตของนักเรียน 

อนาคตท่านประสงค์จะออมเงินในรูปแบบใด  ̅ S.D 

1. พันธบัตรรัฐบาล 3.70 .83 
2. ถือเงินสด 3.71 .81 
3. สลากออมสิน 3.70 .76 
4. ซื้ออสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน 2.36 .38 
5. สลาก ธกส. 3.70 .78 
6. การประกันชีวิต 3.42 .28 
7. เงินสมทบประกันชีวิต 3.70 .77 
8. เงินฝากประเภทออมทรัพย์กับธนาคาร 3.83 .48 
9. ซื้อทองค าเก็บ 3.98 .30 

รวม 3.56 .98 

(ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2559) 

ตารางที่ 6 แสดงรูปแบบการออมเงินในอนาคตของนักเรียน ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เลือกออมโดยซื้อทองค า
เก็บ และฝากเงินในประเภทออมทรัพย์กับธนาคาร ถือเงินสด เงินสมทบประกันชีวิต สลาก ธกส. สลากออมสิน และ
พันธบัตรรัฐบาล  ( ̅ = 3.98, 3.83, 3.71, 3.70, 3.70, 3.70 และ 3.70 ตามล าดับ) รองลงมา คือ การประกันชีวิต 
( ̅ = 3.42) และซื้ออสังหาริมทรัพย์นักศึกษาเลอืกออมเงินน้อย ด้วยคิดว่า ณ ปัจจุบันนี้นักเรียนมีบ้านแล้วจึงไม่ออม

เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ( ̅ = 2.36) 

2.  ผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
สามารถสรุปผลการศึกษาได้ ดังตารางที่ 7 – 9  
 
ตารางที่ 7  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการออม  ̅ S.D 

1. รายได้ทีไ่ดร้ับ 3.74 .94 
2. ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายช าระ 3.95 .21 
3. ภาระหนีส้ิน 3.86 .98 
4. ความต้องการในการบรโิภคอุปโภค 3.91 .93 
5. อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 3.91 .93 
6. ภาวะเศรษฐกิจ 3.91 .93 
7. นโยบายของรัฐบาล 3.89 .95 
8. พฤติกรรมการออมของครอบครัว 4.02 .88 
9. อิทธิพลจากเพื่อน 3.88 .85 
10. การวางแผนอนาคต 3.98 .84 

รวม 3.90 .76 

(ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2559) 
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จากตารางที่ 7 ตามความคิดเห็นของนักเรียน นักเรียนคิดว่า พฤติกรรมการออมของครอบครัว การ
วางแผนอนาคต ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายช าระ ความต้องการในการบริโภคอุปโภค อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ภาวะเศรษฐกิจ 
นโยบายของรัฐบาล อิทธิพลจากเพื่อน ภาระหนี้สินของนักเรียน และรายได้ที่ได้รับ มีอิทธิพลต่อการออมเงินของ
นักเรียน อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.02, 3.98, 3.95, 3.91, 3.91, 3.91, 3.89, 3.88, 3.86 และ3.74 ตามล าดับ)   
 
ตารางที่ 8  ข้อเสนอแนะเพื่อการออมเงินของนักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีจังหวัดก าแพงเพชร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการออมเงิน 
จ านวนผู้ตอบ 

(คน) 
คิดเป็นร้อยละ 

(N = 422) 

1. นักเรียนส่วนใหญ่เห็นควรให้ยกตัวอย่างการออมเงินในลักษณะ
ของกองทุนรวมเพื่อเด็กหรือเยาวชนด้วย  

    15    3.55 

2. เห็นควรยกตัวอย่างการค านวณอัตราดอกเบี้ย กรณีการกู้ยืมด้วย 
เพราะมีนักเรียนที่กู้ยืมเรียน เพื่อจะได้คิดดอกเบี้ยในอนาคตที่
ต้องจ่าย เพราะเป็นรายจ่ายในอนาคตของนักเรียนท่ีกู้ยืมเรียน  

    10    2.36 

3. เห็นควรเน้นย่ าให้นักเรียนเห็นถึงความส าคัญของการออม เพื่อ
อนาคตให้ต่อเนื่อง และทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลหรือ
เยาวชนท่ีอยู่บนพื้นที่สูง เช่น ชาวเขา  

    10    2.36 

4. เห็นควรให้ไปอบรมให้ผู้ปกครองด้วย เพราะพ่อแม่ไม่เคยสอนให้
ออมเงิน มีแต่สอนให้หาเงิน  

6 1.42 

5. เห็นควรมีการท างานรวมกับโรงเรียน เพราะโรงเรียนมีธนาคาร
โรงเรียน แต่ไม่มีการอธิบายถึงผลประโยชน์ในการออมระยะยาว 
หรือการลงทุนในอนาคตของนักเรียน  

4 0.94 

6. เห็นควรมีการยกตัวอย่างในเวลาเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจด้วย 
เพราะพ่อแม่เจอวิกฤตทางเศรษฐกิจไม่มีเงินให้ลูกเรียน เพื่อนต้อง
ออกจากการเรียนกลางคันหลายคน  

2 0.47 

(ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2559) 
 

จากตารางที่ 8 แสดงข้อเสนอแนะของนักเรียนเพื่อการออมเงิน สามารถสรุปได้ดังนี้ นักเรียนส่วนใหญ่เห็น
ควรให้ยกตัวอย่างการออมเงินในลักษณะของกองทุนรวม เพื่อเด็กหรือเยาวชนด้วย และเห็นควรยกตัวอย่างการ
ค านวณอัตราดอกเบี้ย กรณีการกู้ยืมด้วย เพราะมีนักเรียนที่กู้ยืมเรียน เพื่อจะได้คิดดอกเบี้ยในอนาคตที่ต้องจ่าย 
เพราะเป็นรายจ่ายในอนาคตของนักเรียนที่กู้ยืมเรียน อีกทั้งเห็นควรเน้นย้ าให้เยาวชนเห็นถึงความส าคัญของการ
ออม เพื่ออนาคตให้ต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะพื้นท่ีห่างไกลหรือเยาวชนท่ีอยู่บนพื้นที่สูง เช่น ชาวเขา เห็นควรให้
ไปอบรมให้ผู้ปกครองด้วย เพราะพ่อแม่ไม่เคยสอนให้ออมเงิน มีแต่สอนให้หาเงิน  เห็นควรมีการท างานรวมกับ
โรงเรียน เพราะโรงเรียนมีธนาคารโรงเรียน แต่ไม่มีการอธิบายถึงผลประโยชน์ในการออมระยะยาว หรือการลงทุนใน
อนาคตของนักเรียน และเห็นควรมีการยกตัวอย่างในเวลาเจอวิกฤตทางเศรษฐกิจด้วย เพราะพ่อแม่เจอวิกฤตทาง
เศรษฐกิจไม่มีเงินให้ลูกเรียน เพื่อนต้องออกจากการเรียนกลางคันหลายคน จ านวนผู้เสนอ 2 คน 
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ตารางที่ 9  พฤติกรรมการออมภายหลังการเข้าร่วมโครงการ 

พฤติกรรมการออมภายหลังการเข้าร่วมโครงการ  ̅ S.D 

1. มีการวางแผนการใช้เงินเมื่อได้รับเงินจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง 3.97 .79 
2. มีเงินเก็บมากกว่าตอนท่ียังไม่มีการวางแผนการออมเงิน 3.96 .78 
3. มีการวางแผนการใช้เงินทุกครั้ง  4.04 .80 
4. สามารถน าเงินเก็บไปใช้ แทนการขอเงินจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง 4.09 .79 
5. มีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ “การส่งเสริมการออมเพื่ออ

นาคนของเยาวชน” 
4.04 .80 

รวม 4.01 .70 

(ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2559) 

จากตารางที่ 9 แสดงพฤติกรรมการออมเงินของนักเรียนภายหลังการเข้าร่วมโครงการ   ซึ่งนักเรียนมี
พฤติกรรมการออม ที่สูงข้ึนซึ่งสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมต่างๆ ของนักเรียน คือ สามารถน าเงินเก็บไปใช้แทน
การขอเงินจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง มีการวางแผนการใช้เงินทุกครั้ง และมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการ 
“การส่งเสริมการออมเพื่ออนาคนของเยาวชน” มีการวางแผนการใช้เงินเมื่อได้รับเงินจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครอง และ
มีเงินเก็บมากกว่าตอนท่ียังไม่มีการวางแผนการออมเงิน ( ̅ = 4.09, 4.04, 4.04, 3.96 และ3.97 ตามล าดับ)   

ความคิดเห็นต่อการออมของนักเรียน ณ ปัจจุบัน คือ นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการออมในระดับที่สูงขึ้น 
นักเรียนจะออมเงินตามโอกาส คือ มีมากออมมากมีน้อยออมน้อย โดยจะออมเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือธนาคาร
เฉพาะกิจ ซึ่งในอนาคตจะออมเงินด้วยการลงทุนซื้อทองค าเก็บ อีกทั้งปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษา คือ พฤติกรรมการออมของครอบครัวนั้นเอง 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษา พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบัน มีความคิดเห็นต่อการออมเงิน อยู่ในระดับปาน
กลาง นักเรียนจะออมเงินตามโอกาส คือ มีมากออมมากมีน้อยออมน้อย อยู่ในระดับมาก โดยออมเงินกับธนาคาร
พาณิชย์หรือธนาคารเฉพาะกิจ อยู่ในระดับมาก ในอนาคตจะออมเงินด้วยการลงทุนซื้อทองค าเก็บ อยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากนักเรียนมีโอกาสได้ซื้อขายเปลี่ยนมือบ่อย เช่น เมื่อนักเรียนท างานในช่วงปิดเทอมสามารถไปท างานโรงงาน 
รับจ้างรายวัน และเก็บเงินน้ันด้วยการซื้อทองค าเก็บและน ามาขายเปลี่ยนเป็นเงินสด เมื่อนักเรียนมีความจ าเป็นต้อง
ใช้เงิน ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ บุณยาพร ภู่ทอง (2558, บทคัดย่อ) ที่ท าการศึกษาการพัฒนาการออม
ของเยาวชน กรณีชุมชนท่าน้ าสามแสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ศึกษาวิจัยกลุ่มประชากรชุมชนท่าน้ าสามแสน 
โดยอาศัยการแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง 126 คน พบว่าความเห็น ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชน
ชุมชนท่าน้ าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มีค่าร้อยละอยู่ในระดับดีที่สุด โดยสรุปจากการส ารวจเชิงปริมาณ 
“ด้านท าเลที่ตั้งของสถาบันการเงิน” ซึ่งมีค่าร้อยละ 56.34 รองลงมา ตามด้วย “ด้านรายได้” มีค่าอยู่ร้อยละ 48.41 
รองลงมาตามด้วย “ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงิน” มีค่าอยู่ร้อยละ 38.09 และรองลงมาตามด้วย 
“ด้านผลิตภัณฑ์การออม” มีค่าอยู่ร้อยละ 33.33 ผลการวิจัย พบว่าข้อมูลด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมของเยาวชน
ท่าน้ าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้านท าเลที่ตั้งของสถาบันการเงินมีผลต่อการเลือกใช้รูปแบบการออมของ
เยาวชนท่าน้ าสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งประเด็นความสอดคล้อง คือ นักเรียนเลือกการฝากเงินกับ
ธนาคารพาณิชยห์รือธนาคารเฉพาะกิจ 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา คือ พฤติกรรมการออมของครอบครัว อยู่ใน
ระดับมาก ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการออม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การได้ทดลองค านวณหาความต้องการใช้เงินในอนาคตของนักเรียน เช่น ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อวันของนักเรียน
ประมาณการในอนาคต(หลังเกษียณ) ถึงจ านวนเงินท่ีจ าเป็นต้องใช้ อีกท้ังค่าใช้จ่ายในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จะมี
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ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นมาก เช่น ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าที่พัก ค่าเดินทาง ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของ ศริญญา  
วรานุชิตกุล (2554, บทคัดย่อ) ซึ่งได้ศึกษาและการให้ความหมาย พฤติกรรม และแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการ
ออมเงินของเยาวชน กรณีศึกษา นักเรียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ที่เป็นสมาชิกธนาคาร
โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของการออม คือ การค่อยๆเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยเป็นประจ าเพื่อ
เอาไว้ใช้ในอนาคตยามจ าเป็น การจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย และการฝากเงินกับธนาคาร นักเรียนมีทัศนะที่ดีต่อการ
ออมเงิน เพราะท าให้รู้จักคุณค่าของเงิน เป็นการฝึกลักษณะนิสัยที่ดีในการออมเงิน พฤติกรรมการออมเงิน คือ ใช้
จ่ายเฉพาะที่จ าเป็น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส าหรับใช้จ่ายและเก็บออมในกระปุกออมสิน ท าบันทึกรายรับ-รายจ่าย 
โดยมีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการออมเงิน คือ ใช้จ่ายอย่างประหยัด พิจารณาวางแผนการใช้จ่าย รู้จักคุณค่าของเงิน 
รู้จักความพอเพียงของในหลวง รู้จักประมาณตน และที่ส าคัญที่สุด คือ การปฏิบัติตามค าสั่งสอนของผู้ปกครอง 
ประเด็นท่ีมีความสอดคลอ้ง คือ นักเรียนมีพฤติกรรมการออมเงินเพิ่มสูงขึ้น และปัจจัยที่ส่งผลการพฤติกรรมการออม
เงินของนักเรียน คือ ครอบครัว จึงท าให้ นักเรียนมีผลการออมที่ดีขึ้น  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

1. ควรศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนท่ีส่งผลกระทบต่อครอบครัวในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
2. ควรศึกษาการออมของเยาวชน หรือนักเรียนที่ส่งผลกระทบต่อการเกษียณในอนาคต 
3. ควรศึกษาพฤติกรรมการออมของผู้ปกครองนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัด

ก าแพงเพชร  
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

ส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้เหมาะส าหรับผู้ปกครอง สถานศึกษา และสถาบันการเงิน เพื่อปลูกจิตส า
หนึกการจัดการทางการเงินส าหรับเยาวชน ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะการรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผัน
ผวน หรือการก าหนดกิจกรรมการเสิงเสริมการออมเงินให้กับเยาวชน 
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