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แบบสอบถาม 
เรื่อง 

การเปิดรับขา่วสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับการออมเงินของนสิตินักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามฉบับนี้ถูกจัดทําขึ้นเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทําวิจัยของอาจารย์กมลศักด์ิ  วงศ์ศรีแก้ว  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมในครั้งนี้จะไม่ถูกนําไปเผยแพร่ในทางอื่นๆ 
นอกจากการทํารายงานวิจัย บทความและสิ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่านั้น 

******************************************************************************************* 

กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง หรือกรอกรายละเอียดที่ตรงกับข้อมูลจรงิหรือความรูส้ึกของท่านมากที่สุด 
ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. เพศ 1.ชาย 2.หญิง 3.อื่นๆ 
2. อายุ ................ ปี 
3. ศึกษาอยู่ช้ันปีที่ .............  สาขาวิชา .................................................. คณะ................................................................ 
4. ศึกษาอยู่ที่สถาบันการศึกษา ....................................................................................................................................... 
5. รายรับต่อเดือน .............................บาท(รวมรายรับทุกด้านโดยประมาณ) 
6. แหล่งที่มาของรายรับ 

  1. จากพ่อ/แม่/บุคคลในครอบครัว/ผู้อุปการะ  2. จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)  

  3. จากการทํางานพิเศษ  4. จาก ขอ้ 1. และ ข้อ 2. 

  5. จากข้อ 2 .และ ข้อ 3.  6. จาก ขอ้ 1. และ ข้อ 3. 

  7. จากข้อ 1 ,ข้อ 2 .และ ข้อ 3.  8. จากแหล่งอื่นๆ (โปรดระบุ)..................................... 
7. ท่านต้องทํางานพิเศษเพื่อหารายได้มาใช้ในชีวิตประจําวันหรือจ่ายค่าเล่าเรียนหรือไม่ 

  1. ไม่ต้องทํางานพิเศษ  2. ไม่ต้องทํางานพิเศษก็ได้ แต่อยากทําเองเพื่อหารายได้เพิ่มเติม 

  3. ต้องทํางานพิเศษเพราะรายรับไม่พอกับค่าใช้จ่าย  
8. ท่านกู้เงินจาก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) หรอืไม่ 

  1. กู้    2. ไม่ได้กู้ 
9. รายจ่ายรวมทุกอย่างต่อเดือน(โดยประมาณ)................................................บาท 
ตอนที่ 2 การเปิดรับขา่วสาร 

 กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ที่ตรงความรู้สกึของท่านมากที่สุด 
 ท่านเปิดรับสื่อเกี่ยวกับ “การออม” จากสื่อใดบ้าง และบ่อยครั้งเพียงใด 

สื่อ 
ระดับความถี่ในการเปิดรับสือ่ 

บ่อยมาก 
แทบทุกวัน 

บ่อย 
3-4วัน/ครั้ง 

นานๆครั้ง ไม่เปิดรับ
สื่อนี้เลย 

สื่อมวลชน 
1. Facebook/Fanpageท่ีสอนหรืออธิบาย “การออมเงิน” 

    

2. website/Fanpageของสถาบนัการเงินต่างๆ เช่น ธนาคาร     
3. รายการโทรทัศน์ ท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวกับการออม การลงทุน     
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สื่อ 
ระดับความถี่ในการเปิดรับสือ่ 

บ่อยมาก 
แทบทุกวัน 

บ่อย 
3-4วัน/ครั้ง 

นานๆครั้ง ไม่เปิดรับ
สื่อนี้เลย 

4. หนังสือพิมพ์ ท่ีมีคอลัมน์ด้านการออม การลงทุน      
5. นิตยสารเฉพาะด้านการเงิน การออม การลงทุน     
สื่อบุคคล 
6. พ่อ แม่ ญาติพี่น้องในครอบครัว 

    

7. เพื่อนที่มีความรู้ในเรื่องการออม การลงทุน     
8. อาจารย์     
9. พนักงานธนาคาร เช่น พนักงานขาย หรือ พนักงานทั่วไป     
10. เจ้าหน้าท่ีประกันชีวิต/โบรกเกอร์     
สื่อเฉพาะกิจ 
11. ป้ายประชาสัมพันธ์ 

    

12. แผ่นพับ     
13. ใบปลิว     
14. นิทรรศการ/งานแสดง/มหกรรมการออม การลงทุน     
15. บทวิเคราะห์สถานการณ์การลงทุน หุ้น ต่างๆ     
16. สื่ออื่นๆ (โปรดระบุ) ..............................................................................     

ตอนที่ 3  ความตระหนักของนิสิตนักศึกษาที่มีต่อการออม 
 กรุณาทําเครื่องหมาย   ลงในช่อง  ที่ตรงความรู้สึกของท่านมากที่สุด 

ประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับการออม 

ทัศนคติ/ระดบัความเห็น 
เห็นด้วย   
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

1. การเรียนรู้ด้านการออม จะทําให้ชีวิตในปัจจุบันและอนาคตไม่ลําบาก      
2. ท่านรู้จักใช้จ่ายเงินอย่างระมัดระวัง ไม่ฟุ่มเฟือย และใช้จ่ายเท่าท่ีจําเป็น      
3. การเรียนรู้ด้านการออม จะทําให้เราสามารถเตรียมตัวเม่ือชีวิตเข้าสู่ช่วงหลัง
เกษียณอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

4. การไม่ออมเงินในช่วงวัยทํางาน จะส่งผลให้ชีวิตหลังเกษียณการทํางานลําบาก
แน่นอน 

     

5. เมื่อเข้าสู่ช่วงหลังเกษียณการทํางาน รายได้จะลดลง รายจ่ายจะเพิ่มขึ้นแน่นอน      
6. เมื่อท่านได้รับเงิน ท่านจะจัดสรรเงินจํานวนหนึ่งมาเป็นเงินออมก่อน      
7. การวางแผนในการใช้จ่ายเงินและออมเงินเป็นเรื่องที่ท่านสามารถปฏิบัติได้ยาก      
8. การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดเพื่อเหลือเงินออมเป็นเรื่องไร้สาระ      
9. ท่านมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ โดยมีสัดส่วนของการออมอยู่บ้าง
ตามสมควร 

     

10. ควรเริ่มต้นออมเงินให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้      
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ประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับการออม 

ทัศนคติ/ระดบัความเห็น 
เห็นด้วย   
มากที่สุด 

เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
ปาน
กลาง 

เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

11. การคํานึงถึงความจําเป็นในการซื้อของก่อนตัดสินใจซ้ือเป็นเรื่องจําเป็นมาก      
12.การบันทึกรายรับจ่ายเป็นประจํา เป็นสิ่งจําเป็น      
13. ท่านตั้งเป้าหมายการออมเงิน เมื่อได้เงินเดือนงวดแรกจากการทํางาน      

ตอนที่ 4  พฤติกรรมการออมเงินและความเข้าใจเกี่ยวกับการออมของท่าน 
1. ท่านคิดวางแผนด้านการออมเงินบ้างหรือไม ่

  1. ไม่เคยคิดเลย    2. เคยคิดเล่นๆ แต่ไม่จริงจัง 

 3. คิดอยู่แต่ยังไม่เริ่มออม 4. คิดอยู่และมีการออมแล้ว 
2. ปัจจุบันท่านมีการออมเงินหรือไม่(ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ) 

  1. ยังไม่ออมเงินเพราะไม่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับการออม / การลงทนุ 

  2. ยังไม่ออมเงินเพราะยังมีภาระต้องใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเงินทําให้ไม่เหลือเงินในการออม  

  3. ยังไม่ออมเงินเพราะขอเงินจากพ่อ/แม่/บุคคลในครอบครัว/ผู้อุปการะ ได้ตลอดเวลา  

  4. ยังไม่ออมเงินเพราะยังมีหนี้สินค้างชําระอยู่ 

 5. ยังไม่ออมเงินเพราะคิดว่ายังไม่ถึงเวลาต้องออม 

  6. ออมเงนิโดยฝากธนาคารแบบออมทรัพย์  

 7. ออมเงินโดยฝากธนาคารแบบประจํา 

  8. ออมเงนิโดยการซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ์

 9. ออมเงินโดยซื้ออสังหาริมทรัพย์เช่น บ้าน คอนโด ตึกแถว  

  10. ออมเงินโดยการซื้อทองคํา อัญมณี เครื่องประดับ 

  11. ออมเงินโดยการซื้อกองทุนรวมแบบต่างๆ  

  12. ออมเงินโดยการซื้อพันธบัตร/สลากออมสิน/สลาก ธกส. 

  13. ออมเงินโดยการลงทุนในหุ้น 

  14. ออมเงินโดยการแลกเงินตราต่างประเทศเก็บไว้ 

  15. ออมเงินโดยการเล่นแชร์/ให้กู้ยืมนอกระบบ 

  16. ออมเงินโดยการเก็บเงินสดไว้ที่ตัวเอง( เช่น หยอดกระปุกออมสิน) 

  17. ออมเงินโดยวิธีอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................... 
3. ท่านมีเงินออมในแบบต่างๆตามข้อ 2. รวมกันทั้งสิ้นประมาณ ................................................ บาท 
4. ท่านวางแผนการออมเงินอย่างไร 

  1. ยังไม่ได้วางแผนเกี่ยวกับการออมเลย    2. ออมไปเรื่อยๆ ส่วนจะใช้อะไรค่อยคิดอีกที 

  3. ออมโดยวางแผนชัดเจนว่าจะใช้เงินออมในสัดส่วนเท่าใด และเพือ่วัตถุประสงค์อะไรบ้าง   

 4. ออมโดยมีวิธีคิดอื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................... 
5. ท่านออมเงินเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง(ท่านสามารถตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ) 
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  1. ยังไม่มกีารออมเงิน    2. เพื่อหวังผลตอบแทน เช่น ดอกเบี้ย ปันผล 

  3. เพื่อใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการในอนาคต  4. เพื่อใช้ซื้อของที่ต้องการเช่น เสื้อผ้า เครื่องประดับ 

  5. เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน เจ็บป่วยหรือภัยพิบัติ    6. เพื่อใช้ในการท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ 

  7. เพื่อช่วยค่าใช้จ่ายในครอบครัว  8. เพื่อใช้ในการลงทุนทําธุรกิจในอนาคต 

  9. เพื่อการดํารงชีพในวัยชรา  10. เพื่อให้พ่อแม่สบายใจ เพราะพ่อแม่บังคับให้ออม 

  11. เพื่อใช้ในการศึกษาทั้งปัจจุบันและอนาคต  12. เพื่อเตรียมใช้ในงานแต่งงาน/งานบวช/วันเกิด 

  13. เพื่อเป็นมรดกให้บุตรหลานในอนาคต  14. อื่นๆ (โปรดระบุ)..................................................... 
ตอนที่ 5  ความเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการเรยีนรู้ด้านการออมการลงทนุ 
1. ท่านคิดว่าสถาบันการศึกษาที่ท่านศึกษาอยู่ควรมีการให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของ “การออม การลงทุน” หรือไม ่

  1. จําเป็น เพราะไม่มีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการออม การลงทุนโดยตรง 

  2. จําเป็น เพราะศึกษาเองจากสื่อต่างๆภายนอกแล้วยังไม่เข้าใจ จึงต้องการให้มีผู้สอน 

  3. ไม่จําเป็น เพราะมีรายวิชาที่สอนเกี่ยวกับการออม การลงทุนอยู่แล้ว 

  4. ไม่จําเป็นเพราะมีความรู้เกี่ยวกับการออม การลงทุนอยู่แล้ว 

  5. ไม่จําเป็นเพราะมีสื่อต่างๆที่สามารถให้ความรู้ในเรื่องการออม การลงทุนอยู่แล้ว 

  6. จําเป็น / ไม่จําเป็น เนือ่งจากเหตุผลอื่นๆ (โปรดระบุ) ...................................................................... 
2. รูปแบบการใหค้วามรู้ที่ท่านคดิว่าเหมาะสมและน่าจะนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงกับการออมในอนาคตคือแบบใด 

  1. เปิดเป็นรายวิชาการศึกษาทั่วไป (general education) 

  2. เปิดเป็นรายวิชาเลือกเสรี 

  3. เปิดเป็นคอร์สอบรมสัน้ๆ เช่น 3 ช่ัวโมง – 12 ช่ัวโมง 

  4. รูปแบบอ่ืนๆ ทีท่่านสนใจ (โปรดระบุ) ............................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ ที่ทา่นเห็นว่ามีประโยชนใ์นเรื่องการใหค้วามรู้ด้านการออม การลงทุน ในกลุ่มนสิตินักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบพระคณุที่ท่านใหค้วามกรุณาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี ้
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ประวัตินักวิจยั 
 

ชื่อ- สกุล นายกมลศักด์ิ  วงศ์ศรีแก้ว 
สังกัด  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
การศึกษา   
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ประกาศนียบัตรบัณฑิต  การวิจัยทางสังคม  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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