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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดที่ 4 แนวการจัดการศึกษาในมาตรา 
22 ที่ระบุว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ต้องสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพของผู้เรียน นอกจากนั้นในมาตรา 24 ยังระบุว่าการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม
กระบวนการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลเป็นสําคัญ รวมทั้งต้องฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และ
การประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้พื่อป้องกันและแก้ปัญหา ต้องจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดการ
จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี
งามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, 
หน้า 7) 

 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2560, หน้า 4) กล่าวใน

สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ไว้ว่าการเตรียมความพร้อมด้าน
กําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัยเป็นสิ่งสําคัญ กล่าวคือ ต้องมีการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้เติบโตอย่างมี
คุณภาพ รวมไปถึงการหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุข
ภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่
สอดคล้อง กับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21  ซึ่ง
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นี้มียุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี
ยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีจํานวน 6 ยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุนอีก 4 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ของยุทธศาสตร์ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีคือ
เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งกล่าวถึงการพัฒนาในระยะต่อไปของประเทศ
ไทยว่าต้องให้ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ
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สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้นโดยแนวทางการพัฒนาที่สําคัญประการแรก
คือ การปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  อาทิ การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ ประการถัดมาคือ การพัฒนาคนให้มี
ทักษะ ความรู้ ความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ การส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการ
พัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่าง
เป็นระบบ  

 
การรู้จักการออมเงินเป็นหนึ่งในความสามารถในการดํารงชีวิตอย่างมีคุณค่า ซึ่งศูนย์คุ้มครอง

ผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (2559, หน้า 1) ได้กล่าวไว้ว่า “การวางแผนทาง
การเงินเป็นเครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนําชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งควรเริ่มจาก
การปลูกฝังนิสัยการออมและการใช้เงินอย่างสมเหตุสมผลต้ังแต่วัยเด็กเพื่อบ่มเพาะวินัยทางการเงินไว้
ก่อน เมื่อเข้าสู่วัยทํางานก็จําเป็นต้องรู้วิธีการวางแผนการจัดสรรรายได้ให้เพียงพอกับการออมเงินตาม
เป้าหมายและรายจ่ายต่างๆอย่างเหมาะสม เมื่อมีครอบครัวก็จําเป็นต้องดูแลทั้งตนเองและคนใน
ครอบครัว ทําให้ความรับผิดชอบและภาระทางการเงินยิ่งเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้การวางแผนทางการเงินมี
ความสําคัญมากขึ้น แม้กระทั่งเมื่อเกษียณอายุ ก็ยังต้องวางแผนทางการเงิน เพราะเป็นวัยที่มีรายได้
ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ยังคงอยู่ หรืออาจสูงขึ้นในบางหมวด เช่น การรักษาพยาบาล ซึ่งหากไม่มี
การวางแผนที่ดีก็อาจเกิดปัญหาได้”  

 
 แต่จากงานวิจัยเรื่องการเตรียมความพร้อมสําหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของ
กลุ่มแรงงานในระบบช่วงอายุ 40-60 ปีในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของสถาบันวิจัยเพื่อตลาด
ทุนและสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบายพบว่า มีความผิดพลาด 7 ประการที่ทําให้
คนที่อยู่ในวัยน้ีมีเงินออมไม่พอใช้หลังเกษียณอายุคือ (1) กลุ่มตัวอย่างเริ่มวางแผนช้าเกินควร และมี
จํานวนเพียงร้อยละ 38 ที่เคยวางแผนเพื่อการเกษียณและปฏิบัติตามแผนได้อย่างสม่ําเสมอ (2) กลุ่ม
ตัวอย่างวางแผนด้วยความมั่นใจมากเกินควร โดยร้อยละ 71 ของกลุ่มตัวอย่างมั่นใจว่าคุณภาพชีวิต
หลังเกษียณจะใกล้เคียงหรือดีกว่าปัจจุบัน (3) กลุ่มตัวอย่างประมาณค่าใช้จ่ายหลังเกษียณน้อยเกิน
ควร ซึ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายในปีแรกหลังเกษียณต่อรายได้ปีสุดท้ายก่อนเกษียณที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการ
วางแผนมีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 34 ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับเกณฑ์ค่าที่นิยมใช้ในการวางแผนทาง
การเงินคือร้อยละ 70 (4) กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28 ต้องการเกษียณก่อนกําหนด แต่ผู้ที่ต้องการเกษียณ
ก่อนกําหนดโดยส่วนใหญ่มีเงินออมไม่เพียงพอสําหรับวัยเกษียณ (5) กลุ่มตัวอย่างออมเงินไว้น้อยเกิน
ควร ถ้าไม่รวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีเข้าไปในสินทรัพย์เพื่อการเกษียณแล้ว พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
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จะมีเงินออมไม่เพียงพอสําหรับวัยเกษียณ (6)กลุ่มตัวอย่างประมาณอายุขัยน้อยเกินควร ทําให้มีโอกาส
ที่เงินออมจะหมดก่อนสิ้นอายุขัย และ (7) กลุ่มตัวอย่างวางแผนโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม 
โดยกลุ่มตัวอย่างคาดว่าจะลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในสัดส่วนที่สูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น และละเลยผลของ
เงินเฟ้อในอนาคต (วรวรรณ ธาราภูมิ, 2556, หน้า 1) 
 
 จากความสําคัญของปัญหาดังที่กล่าวมา ภาครัฐก็มิได้นิ่งนอนใจ ดังจะเห็นได้จากการที่รัฐมี
การรวบรวมข้อมูลต่างๆมาใช้ในการกําหนดนโยบายและแผนที่จะรองรับสังคมสูงวัยอย่างชัดเจน อาทิ
เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 นอกจากนั้นยังมีแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการดําเนินงานตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) โดย
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555 ได้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนดังกล่าว ผลการ
ประเมินช้ีให้เห็นว่า ประเทศไทยได้มีความพยายามดําเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมประชากรและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุในทุกมิติ ซึ่งงานด้านที่มีการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในช่วง 
5 ปีที่ผ่านมาคือการขยายขอบเขตของการให้หลักประกันทางเศรษฐกิจขั้นพื้นฐานในรูปของเบี้ยยังชีพ 
มีการออกพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ (วิราภรณ์ โพธิศิริและคณะ, 2556)เพื่อกระตุ้นให้
เกิดการออมขึ้นกับกลุ่มประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในระบบสวัสดิการของรัฐ เช่น กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ หรือกองทุนประกันสังคม เป็นต้น ในขณะเดียวกันในส่วนของภาคเอกชนก็มีการคิด
ผลิตภัณฑ์หรือเครื่องมือทางการเงินออกมาเป็นจํานวนมาก เช่น รูปแบบของการประกันภัยแบบต่างๆ 
การจัดต้ังกองทุนรวมที่มีหลากหลายประเภทให้เลือก การเปิดโอกาสให้ประชาชนสะสมทองคําแบบ
ออนไลน์ เป็นต้น 
   
 จากสภาพปัญหาด้านการออมที่เกิดขึ้น ทั้งที่มีความพยายามของภาครัฐในการสร้างสวัสดิการ
และการคิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินจากภาคเอกชนที่มีความหลากหลายที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษากับกลุ่มนิสิตนักศึกษาซึ่งเป็นกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ของประเทศ ที่จะก้าวเป็นวัย
แรงงานที่สําคัญของประเทศ และสามารถที่จะกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและเห็นความสําคัญของ
การออมได้ทัน โดยประเด็นที่สนใจคือ นิสิตนักศึกษาในปัจจุบันมีพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารอย่างไร
รวมไปถึงความตระหนักที่มีต่อความสําคัญของการออมเงินและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมเงิน
ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไร เพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในการวางแผนในการส่งเสริมผ่านสื่อ
หรือช่องทางต่าง ๆให้นิสิตนักศึกษาที่เป็นกําลังสําคัญของประเทศในอนาคตได้เห็นคุณค่า ความสําคัญ 
และเกิดพฤติกรรมการออมที่ดีต่อไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินของ
นิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  การวิจัยนี้ศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเปิดรับข่าวสาร ความ
ตระหนัก และพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออมเงินเท่านั้น 
 ขอบเขตด้านประชากรการวิจัยนี้ศึกษากับประชากรที่เป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 ขอบเขตด้านพื้นที่การวิจัยนี้ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลที่มีสถาบัน 
การศึกษาตั้งวิทยาเขตอยู่ 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา การวิจัยนี้ศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2560-2561 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

การเปิดรับข่าวสารการออมเงิน หมายถึง การเปิดรับข่าวสารโครงการออมเงินจากสื่อต่างๆ 
ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความตระหนักที่มีต่อการออม หมายถึง การที่นิสิตนักศึกษารับรู้และให้ความสําคัญกับ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออม 

พฤติกรรมการออมเงินหมายถึง การท่ีนิสิตนักศึกษามีการเก็บออมเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น 
การออมเงินโดยการฝากธนาคารแบบออมทรัพย์ การฝากธนาคารแบบประจํา การฝากเงินโดยการ
เก็บเงินสดไว้ที่ตัวเอง เป็นต้น 

 
ประโยชน์ที่ไดร้ับ 

1. ทําให้ทราบถึงการเปิดรับข่าวสารการออมเงินจากสื่อต่างๆของนิสิตนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. ทําให้ทราบถึงความตระหนักที่มีต่อการออมของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. ทําให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. สามารถนําผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและปรับกลยุทธ์การสื่อสารเกี่ยวกับ

การรณรงค์ให้เกิดการออมในกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์มาก
ที่สุด 

 
  




