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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
 ปจจุบันการออมในประเทศไทยอยูที่คนเพียงบางกลุมเทานั้น โดยเฉพาะกลุมคนที่มีฐานะ         
จึงไมใชเรื่องงายที่จะสนับสนุนใหมีเงินออมในประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจากคาครองชีพในปจจุบันเพิ่ม
สูงขึ้นทําใหประชาชนเดือดรอนจากขาวของแพง รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่ทําใหประชาชน
จับจายใชสอยและเปนหนี้สินกันมาก ผลที่เกิดขึ้นคือการออมภาคครัวเรือนลดลงตรงกันขามกับการ
บริโภคที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสวนหนึ่งเกิดจากการเขาถึงแหลงเงินกูยืมที่สะดวกขึ้น รวมทั้งมาตรการใหเครดิต
สินเชื่อ เครดิตสินคาที่ผอนปรนจูงใจใหมีการซื้อสินคาเงินผอนในสารพัดรูปแบบ ประกอบกับการ
ชวยเหลือของภาครัฐเชิงสวัสดิการ เชน โครงการประกันสุขภาพ ทําใหประชาชนเกิดความรูสึกมีความ
มั่นคงและปลอดภัยในชีวิตมากขึน้ มีผลใหครัวเรือนมองขามความจําเปนในการที่จะออมเงินไวใชยาม
ฉุกเฉิน และที่สําคัญครัวเรือนที่มีรายไดนอย หรือมีการศึกษาต่ําจะเปนกลุมที่มีการออมต่ําและมี
ปญหาตอการวางแผนการออมดวย ประกอบกับคาเงินแทจริงหดตัวลงเนื่องจากอัตราเงินเฟอที่สูงขึ้น
ทําใหราคาสินคาเพิ่มขึ้นเกินกวาการขยายตัวของรายได “การบริโภคนิยม” จึงมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
เกินกวา “การออมนิยม” ซึ่งถาไมมีวินัยการออมที่ดีการเขาถึงแหลงเงินทุนที่งายจะยอนกลับมาสงผล
เสียรุนแรงตอเศรษฐกิจ (กระทรวงการคลัง, 2558) 

เงนิออม คือ เงินที่เก็บไวใชยามจําเปนสําหรับอนาคตหรือเงินที่เหลือจากการหักรายจายแลว 
และสวนที่เหลืออยูถือเปนสวนของรายไดที่ไมถูกนํามาใชสอย สิ่งสําคัญที่จะทําใหการออมเงินบรรลุ
เปาหมาย คือ ความตั้งใจจริง มุงมั่นตั้งใจทําอยางจริงจัง เชน เรื่องเงิน ตัวอยางงายๆ คือ เพียงเริ่ม
หยอดเหรียญหาหรือเหรียญสิบเหรียญแรกลงในกระปุกและตั้งใจแนวแนวาจะออมเงินตอไป เหรียญ
เหลานั้นจะดึงดูดเหรียญอื่นๆ ตามมาอยางตอเนื่อง เหรียญสิบเก็บสิบครั้งก็มีคาเทาแบงครอย หรือ
แบงคพันสิบใบ ก็กลายเปนเงินหมื่น หากยังไมลมเลิกความตั้งใจ อดทนเก็บเงินหมื่นรวมกันสิบครั้ง 
เงินแสนก็มาถึงในไมชาก็เร็วและยิ่งเรียนรูวิธีการบริหารเงินออมใหงอกงาม เงินออมก็จะออกดอกออก
ผลนําพาเขาใกลเงินลานเร็วขึ้นทุกที (ธนัยนันท ทิพาพงศสิริ, 2553) 

การออมครัวเรือนถือเปนการออมระดับจุลภาคเมือเทียบกับการออมในภาพรวมของ 
ประเทศ โดยรอยละ 30 ของการออมสุทธิในประเทศเปนการออมจากภาคครัวเรือน หาก
ครัวเรือนมีหนี้สินครัวเรือนสูงก็จะสงผลใหการออมครัวเรือนลดลง ความมั่นคงในชีวิตก็ลดลงไป
ดวย ดังนั้นรัฐบาลจําเปนตองสนับสนุนการเพิ่มฐานรายไดใหมั่นคงและสรางพฤติกรรมการออม 
ทั้งกับกลุมทีมีการออมอยูแลวและกับกลุมเปาหมายที่ยังมีระดับการออมไมเพียงพอ เพื่อเปนการ
ยกระดับการออมครัวเรือนและความมั ่นคงในชีวิตของประชาชนใหมากขึ ้น พรอมกับมีการ
สงเสริมการออมภาคธุรกิจเอกชนและภาครัฐ เพื่อใหการออมรวมของประเทศเพียงพอตอการ
ลงทุนของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2556) 
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ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไดรับ
การสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐ โดยไดดําเนินการสงเสริมการดําเนินชีวิตพัฒนาหมูบานและชุมชม
อยางยั่งยืน โดยศาสตรพระราชาตามแนวทางประชารัฐ สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และผูดอยโอกาส รวมถึงการสงเสริมใหมีการออมเงิน เพื่อนําไปสูการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการใชเงินที่ไมจําเปนทั้งตอการใชชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ แตประชาชน
บางสวนยังไมเขาใจถึงวัตถุประสงคในการออมเงิน วิธีการออมเงินอยางถูกวิธี รูปแบบในการออมเงิน 
รวมถึงการออมเงินอยางตอเนื่อง 

ผูวิจัยจึงสนใจที่ศึกษาการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชน
พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทราบถึงระดับ
พฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินของ
ครัวเรือน พฤติกรรมการออมเงินในรูปแบบตาง ๆ ตลอดจนปญหา และขอเสนอแนะ เพื่อนําขอมูลที่
ไดไปใชเปนแนวทางสําคัญในการสงเสริมการออมเงินใหกับประชาชน ซึ่งประชาชนในชุมชนไดเห็นถึง
ความสําคัญของการออมเงิน สามารถเขาใจถึงวัตถุประสงคในการออมเงิน วิธีการออมเงินอยางถูกวิธี 
กระทําไดดวยความสมัครใจ และดวยความตอเนื่อง รวมถึงการไดรับประโยชนจากการออมเงิน  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1.  เพื่อศึกษาระดับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอม
จิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 2.  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินของครัว เร ือน : 
กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 3.  เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : 
กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 
 ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษา
ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
   เปนงานวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ มุงเนนศึกษาถึง
พฤติกรรมการออมเงิน และปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงิน 
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 2.  ขอบเขตดานตัวแปร 
  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม มีรายละเอียดดังนี้ 
   2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) แบงออกเปน 3 ตัวแปร 
ไดแก      
   2.1.1 ลักษณะประชากร เชน เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนบุตร ระดับ
การศึกษา และอาชีพ        
    2.1.2 ปจจัยดานสังคม เชน วัตถุประสงคในการออม และผูมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจ 
   2.1.3 ปจจัยดานเศรษฐกิจเชน รายได รายจาย และภาระหนี้สิน 
  2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ไดแก การศึกษาพฤติกรรมการออมเงิน
ของครัวเรือน: กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ แบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ เชิงปริมาณ ไดแก แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพ ไดแก 
แบบสัมภาษณตัวแทนชุมชน และตัวแทนครัวเรือน 
 3. ขอบเขตดานประชาการ 
  ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบไปดวยดังตอไปนี้ 
   3.1 ตัวแทนชุมชน จํานวน 2 คน และตัวแทนครัวเรือน จํานวน 10 คน 
(เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ, 2561, หนา 1-2) 
   3.2 ประชาชนในชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 3,050 ราย (เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ, 2561, หนา 1-2) 
 4. กลุมตัวอยาง (Sampling) ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการสุมประชาชนในชุมชนพรอมจิตร 
เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) อยางเปนระบบไดขนาดกลุม
ตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปกลุมตัวอยาง (Krejcie and Morgan. 1970 : 608 อางจาก บุญชม ศรี
สะอาด. 2545 : 40) ไดกลุมตัวอยางจํานวน 346 คน 
 5. ขอบเขตดานพ้ืนที่  

  ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
 6. ขอบเขตดานระยะเวลา 
  ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึง วันที่ 20 สิงหาคม 2563 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
 
 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกและกิริยาทาทางโดยมีพื้นฐานมาจากความรูและทัศนคติ
สงผลใหมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน เปนการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตตอ สิ่งเราหรือการรับเขา
ทั้งหลายไมวาจะเปนทั้งภายในและภายนอก 
 การออม หมายถึง การเก็บสะสมรายไดสวนหนึ่งที่ไมไดใชจายไป หรือเปนรายไดสวนที่เหลือ
จากการบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชจายในอนาคต ซึ่งอาจจะนําไปลงทุนตอ หรือฝาก
ธนาคารไวกินดอกเบี้ย ซื้อหลักทรัพยหรือเก็บออมไวในรูปของทรัพยสินอื่น ๆ ก็ได 
 ประชาชน หมายถึง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนครัวเรือน และประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน  
พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  จังหวัดสมุทรปราการ  
  
 
 

1. ลักษณะประชากร  
 - เพศ     - จํานวนบุตร 
 - อายุ     - ระดับการศึกษา 
     - สถานภาพ  - อาชีพ 
 

2. ปจจัยดานสังคม 
 - วัตถุประสงคในการออม 
    - ผูมีอิทธิพลตอการตัดสนิใจ 
 

3. ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
 - รายได 
 - รายจาย 
 - ภาระหนี้สิน 
 

 

การศึกษาระด ับพฤติกรรมการออมเง ินของ
ครัวเรือน :กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาล
ตํ า บ ล ค ล อ ง ด า น  อํ า เ ภ อ บ า ง บ อ  จ ัง ห ว ัด
สมุทรปราการ 
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 
 1. ทราบถึงระดับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร 
เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 
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