
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

(1) 
 

ชื่อเรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร  
  เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  
ชื่อ-สกุล     สุวรรณา  รุจิโมระ และฎายิน  พรยุทธพงศ 
หนวยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ป  2563 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื ่อศ ึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัว เร ือน : 
กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อ
ศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชน       
พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะตอพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน: กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร 
เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ 
ประชาชนในชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย จํานวน 346 คน ตัวแทนชุมชน จํานวน 2 คน และตัวแทนครัวเรือน 
จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชคือ แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่น 0.802  และแบบสัมภาษณ 
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา Chi-
Square ปรากฏผลดังนี้ 
 ผลการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชน         
พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ พบวาโดยรวมมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปนอยคือ ดานทัศนคติที่มีตอการออม ดานพฤติกรรมการออม 
ดานความรูเกี่ยวกับการออมเงิน ดานอุปสรรคในการออม และดานรูปแบบการออมเงิน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน 
ไดแก เพศมีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอเดือน และภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพ
มีความสัมพันธกับภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน จํานวนบุตรมีความสัมพันธกับรายจาย และภาระ
รับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการออมเงิน รายได
เฉลี่ยตอเดือน และภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน และอาชีพมีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอ
เดือนไมแตกตางกัน สวนเพศมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน อายุมี
ความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน รายจาย ภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน และ
ภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน สถานภาพมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน รายจาย 
และภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน จํานวนบุตรมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออม
เงิน และภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอเดือน และ
ภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน อาชีพมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการออม การสงเสริมที่ทําใหออมเงิน
ได ภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน และภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
ออมเงินของครัวเรือนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

(2) 
 

 ผลการสัมภาษณตัวแทนชุมชน และตัวแทนครัวเรือน สามารถสรุปไดวา พฤติกรรมใน
การออมเงินของคนในชุมชนนั้นเปนการออมเพื่อชวยในเรื่องของการดําเนินชีวิตในประจําวัน  โดยคน
ในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออมเงิน มีการวางแผนชีวิตในครอบครัว โดยมีการตัด
รายจายทําใหการออมมากขึ้น หนี้สินลดลง และมีวัตถุประสงคในการออมเพื่อใชในยามจําเปน และ
เปนมรดกใหบุตรหลาน วิธีการออมเงินจะนําไปออมกับสถาบันการเงิน ออมโดยฝากผานกองทุน  
สวนอุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน คือ ปญหาทางดานเศรษฐกิจ การมีรายไดนอย รายจาย
เยอะ การใชจายในงานสังคม สินคาฟุมเฟอย และการขาดวินัยในการออมเงิน และประโยชนที่ไดจาก
การออมเงินนั้นทําใหรูจักประหยัดเก็บออม สงผลใหครอบครัวมีความสุข ไมตองเปนหนี้สินใคร 
สามารถพึ่งพาตนเองได และดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง 

 
คําสําคัญ :  การออมเงิน ครัวเรือน  
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Abstract 
 

This research have objective for study of household saving behavior : a case 
study of Promchit community, Khlongdan sub-district, Bangbo district, Samutprakan 
province this study aimed to study factors related to household savings behavior :        
a case study of Promchit community, Khlongdan sub-district, Bangbo district, 
Samutprakan province and to study problems, obstacles and suggestions on 
household savings behavior : a case study of Promchit community, Khlongdan sub-
district, Bangbo district, Samutprakan province. The population used in the research 
is the people of the Promchit community. Khlongdan Sub-district Municipality, 
Bangbo District, Samutprakan Province A simple random sampling was used for 346 
people, 2 community representatives and 10 household representatives. The 
questionnaire had a confidence value of 0.802 and an interview form. The data were 
analyzed by descriptive statistics, percentage, mean, standard deviation and Chi-
square value appears as follows 
 The results of the study of household saving behavior : a case study of 
Promchit community, Khlongdan sub-district, Bangbo district, Samutprakan province. 
Found that the overall mean was at a high level. In descending order is Attitude 
towards saving Saving behavior Knowledge about saving money Barriers to saving And 
the forms of saving money. The results of hypothesis testing showed that Personal 
factors were related to household savings behavior, ie gender was related to average 
monthly expenditure. And average responsibility per month The status is related to 
the average monthly debt burden. The number of children is related to the 
expenses. And average responsibility per month education level is related to Money-
saving influencers Average monthly income And the average monthly liability and 
occupation correlated with the average expenditure per month was no different. Sex 
was related to influential people in saving money. Age was associated with the 
influencers in their average monthly savings decisions, expenses, and liability. And 
average debt per month Status correlates with influencers in saving decisions, 
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monthly average expenditures and responsibilities. The number of children is related 
to the influential person in saving money. And average debt per month education 
level was correlated with average monthly expenditures. And average debt per 
month Career correlates with savings influencers Promotion that makes saving money 
Average accountability per month The average monthly debt burden was related to 
the savings behavior of households. Statistically significant at the 0.05 level.  
 Results of interviews with community representatives and household 
representative can conclude that the behavior of saving money of the people in the 
community is saving to help in everyday life. In which people in the community have 
changed their behavior in saving money family life is planned by cutting expenses, 
making savings more, less debt. And has the purpose of saving for use in times of 
need and as an inheritance for children how to save money will be used to save at 
financial institutions. Savings by depositing through funds the barriers to saving 
household money are economic problems. Having low income, large expenditure, 
spending on social events luxury goods and the lack of discipline in saving money. 
And the benefits obtained from saving money that make it known to save and save 
resulting in a happy family no need to be in debt can be self-sufficient and live a life 
with sufficiency. 
 
Keywords: Saving money household 
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