
มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

 
 

บทที่ 2 
 

 แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิัยที่เกี่ยวของ 
 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัว เรือน :  กรณีศึกษาชุมชน          
พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดทําการคนควา
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนสวนสนับสนุนในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้ 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 2.5  ขอมูลทั่วไปของชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 2.7  กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 
 2.1.1  ความหมายของพฤติกรรม 
  ธนัญญา  ธีระอกนิษฐ (2555, หนา 5) กลาววา พฤติกรรม หมายถึง อาการที่มีการ
แสดงออกของมนุษย ปฏิกิริยาโตตอบตอสิ่งเราที่อยูรอบตัว โดยเกิดจากการสังเกตหรือการใช
เครื่องมือชวยวัดพฤติกรรมซึ่งสงผลตอกระบวนการทางรางกาย 
  วรรณา  โชคบรรดาลสุข (2555) ไดใหความหมายของพฤติกรรม วา การปฏิบัติ การ 
กระทํา หรือกริยาอาการที่มนุษยแสดงออกทางดานรางกาย ซึ่งสามารถสังเกตไดโดยตรงหรือไม
สามารถสังเกตไดโดยตรง 
  ประยุทธ  ไทยธานี (2550, หนา 7) ไดใหความหมายของพฤติกรรม หมายความวา การ
แสดงและกิริยาทาทาง ซึ่งสิ่งมีชีวิต ระบบ หรืออัตลักษณประดิษฐที่เกิดรวมกันกับสิ่งแวดลอม ซึ่งรวม
ระบบอื่นเชนเดียวกับสิ่งแวดลอมทางกายภาพ พฤติกรรมเปนการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิต
ตอสิ่งเราหรือการรับเขาทั้งหลายไมวาจะเปนรับเขาภายในหรือรับเขาภายนอก มีสติหรือไมมีสติระลึก
ชัดเจนหรือแอบแฝง และโดยตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ 
  อรวรรณ  ปลันธนโอวาท (2549, หนา 39) กลาววา”การกระทํา หรือพฤติกรรมของคน
สวนใหญตามปกติมักเกิดจากทัศนคติของบุคคลนั้น ทัศนคติจึงเปนเสมือนเครื่องควบคุมการกระทํา
ของบุคคล 
  ประสิทธิ์  ทองอุน (2542, หนา 4) ใหความหมายไววา พฤติกรรม หมายถึง การกระทํา
และการแสดงอาการ หรือกริยาของทั้งในสวนที่เจาของพฤติกรรมเองรับรูได และในสวนที่บุคคลอื่น
อยูในวิสัยที่จะรับรูได 
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  ผูวิจัยสรุปไดวา พฤติกรรม หมายถึง การแสดงออกและกิริยาทาทางโดยมีพื้นฐานมาจาก
ความรูและทัศนคติสงผลใหมีพฤติกรรมที่แตกตางกัน เปนการตอบสนองของระบบหรือสิ่งมีชีวิตตอ 
สิ่งเราหรือการรับเขาทั้งหลายไมวาจะเปนทั้งภายในและภายนอก 
 

2.1.2  ประเภทของพฤติกรรม 
 พฤติกรรมประกอบไปดวยการกระทําหรือการแสดงออกที่สามารถสังเกตไดโดยตรง 

และกระบวนการทางจิตที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับการแบงประเภทของ
พฤติกรรมที่นักวิชาการไดทําการแบงกลุมดังนี้ (Coon & Mitterer, 2013, pp. 14 อางถึงใน          
จิราภรณ  ตั้งกิตติภาภรณ, 2556, หนา 2-3)  

2.1.2.1  พฤติกรรมภายนอก 
 พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) คือ การกระทําหรือปฏิกิริยาทาง

รางกายทีส่ามารถสังเกตผานอวัยวะรับสัมผัส/ประสาทสัมผัส เชน ตา หู จมูก ลิ้น หรือผิวหนัง หรือใช
เครื่องมือทางวิทยาศาสตรในการสังเกตซ่ึงมีความหมายสอดคลองกับคําวา “พฤติกรรม” สามารถแบง
พฤติกรรมภายนอกออกเปน 2 ประเภท คือ 
  (1)  พฤติกรรมภายนอกชนิดโมลาร (Molar Behavior) เปนพฤติกรรมที่
สามารถสังเกตไดโดยใชอวัยวะรับสัมผัส ไมตองใชเครื่องมือชวย เชน การเดิน การวิ่ง การนอน การ
กิน การจาม เปนตน 
 (2) พฤติกรรมภายนอกชนิดโมเลกุล (Molecular Behavior) เปน
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตไดหรือวัดไดดวยเครื่องมือทางการแพทยหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร 
เชน การทํางานของตอมตางๆ ในรางกาย การทํางานของอวัยวะภายในรางกาย หรือการทํางานของ
ระบบประสาท เปนตน 
 2.1.2.2  พฤติกรรมภายใน  
   พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) คือ กระบวนการที่เกิดขึ้นในตัว
บุคคล จะโดยรูสึกตัวหรือไมรูสึกตัวก็ตาม ซึ่งเปนกระบวนการทีเ่ราไมสามารถสังเกตไดและไมสามารถ
ใชเครื่องมือวัดไดโดยตรง หากเจาของพฤติกรรมไมบอก ไดแก ความคิด อารมณ ความรูสึก ความจํา 
การรับรู ความฝน รวมถึงการไดยิน การไดกลิ่น ความรูสึกทางผิวหนัง เปนตน ทั้งนี้ พฤติกรรมภายใน
จําเปนตองมีการอนุมานหรือคาดเดาผานพฤติกรรมภายนอก โดยพฤติกรรมภายในมีความหมาย
สอดคลองกับคําวา “กระบวนการทางจิตหรือจิตลักษณะ” ทั้งนี้ พฤติกรรมภายในสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ  
   (1) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยรูสึกตัว (Conscious process) เปน
พฤติกรรมที่เจาของพฤติกรรมรูสึกตัววากําลังเกิดพฤติกรรมนั้น หากไมบอก ไมแสดงอาการหรือ
ทาทางใดๆ ก็ไมมีผูใดรับรูไดวาเกิดพฤติกรรมนั้นๆ ตัวอยางเชน อารมณ ความรูสึก ความคิด 
จินตนาการ เปนตน  
   (2) พฤติกรรมภายในที่เกิดขึ้นโดยไมรูสึกตัว (Unconscious process) 
เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยที่เจาของพฤติกรรมไมรูสึกตัว มีผลตอพฤติกรรมภายนอก ตัวอยางเชน 
แรงจูงใจ ความคาดหวัง ความวิตกกังวล เปนตน  
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ผูวิจัยสรุปไดวา ประเภทพฤติกรรม แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก พฤติกรรมภายใน และ
พฤติกรรมภายนอก โดยที่พฤติกรรมภายในจะเกิดขึ้นโดยรูสึกตัว และเกิดขึ้นโดยไมรูสึกตัว สวน
พฤติกรรมภายนอกสามารถสังเกตไดโดยใชอวัยวะรับสัมผัส ไมตองใชเครื่องมือชวย และเปน
พฤติกรรมที่สามารถสังเกตได หรือวัดไดดวยเครื่องมือทางการแพทยหรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร  
 

2.1.2  องคประกอบของพฤติกรรม 
  Cronbach (1972) กลาววา พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึน้ เพราะองคประกอบตอไปนี้ 
   (1) ความมุงหมาย (Goal) เปนความตองการหรือวัตถุประสงคที่ทําใหเกิด
กิจกรรม ซึ่งคนเราตองทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการที่เกิดขึ้น กิจกรรมบางอยางใหความพอใจ
หรือสนองความตองการไดทันที แตความตองการหรือวัตถุประสงคบางอยางตองใชเวลานานจึงจะ
สามารถบรรลุความตองการได คนเราจะมีความตองการหลาย ๆ อยางในเวลาเดียวกัน และมักจะ
เลือกสนองความตองการที่รีบกอนและสนองความตองการทีไ่มรีบออกไปในภายหลงั  
   (2) ความพรอม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่
จําเปนในการทํากิจกรรมเพื่อสนองความตองการ ซึ่งคนเราไมสามารถสนองความตองการบางอยางที่
อยูนอกเหนือความสามารถ 

  (3) สถานการณ (Situation) เปนเหตุการณที่มีการเปดโอกาสใหเลือกทํา
กิจกรรมเพ่ือสนองความตองการ 

  (4) การแปลความหมาย (Interpretation) กอนที่คนเราจะทํากิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งลงไป จําเปนตองพิจารณาสถานการณกอนแลวตัดสินใจเลือกวิธีการที่คิดวาจะใหความ
พอใจมากที่สุด 

  (5) การตอบสนอง (Response) เปนการทํากิจกรรมเพื่อสนองความ
ตองการ โดยวิธีการที่ไดเลือกแลวในขั้นของการแปลความหมาย 

  (6) ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อทํากิจกรรมแลวยอม
ไดรับรูผลจากการกระทํานั้น ซึ่งผลที่ไดรับอาจตรงกับที่คาดคิดไว (Confirm) หรืออาจตรงกันขามกับ
ความคาดหมาย (Contradict)  

  (7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หากคนเราไม
สามารถสนองความตองการไดก็อาจจะกลาวไดวาเขาประสบความผิดหวัง ในกรณีนี้อาจจะตอง
ยอนกลับไปแปลความหมายของสถานการณเสียใหมและเลือกวิธีการตอบสนองใหม 

ผูวิจัยสรุปไดวา องคประกอบของพฤติกรรม ประกอบดวยความมุงหมาย ความพรอม 
สถานการณ การแปลความหมาย การตอบสนอง ผลที่ไดรับหรือผลที่ตามมา และปฏิกิริยาตอความ
ผิดหวัง 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 
 
 2.2.1  ความหมายของการออม 

              จุฬารัตน  อมรสุทธิสัตย (2554, หนา 62) การออม หมายถึง การเก็บสะสมรายไดสวน
หนึ่งที่ไมไดใชจายเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเปนรายไดสวนหนึ่งที่เหลือจากการใชจายที่จําเปนตอ
การดํารงชีพ ซึ่งมีการนํามาเก็บไวเพื่อการใชจายในอนาคต โดยอาจจะนําไปฝากในธนาคาร ซื้อ
หลักทรัพย หรืออาจเก็บไวในรูปแบบของเงินสดหรือทรัพยสิน 
 วรรณพิมล  อุปโชติสุวรรณ (2553, หนา 113) การออม หมายถึง สวนของรายไดที่
เหลืออยูจากการที่ไมไดนํามาใชจายในการบริโภคอุปโภคในขณะปจจุบัน ซึ่งวัตถุประสงคของการออม          
สวนใหญ คือ เพื่อเก็บไวใชจายในยามชรา หรือเพ่ือใชจายในการประกอบกิจการ 
 John (1985 cited in Atkinson, 1961, p. 218-219) ไดใหความหมายของการออม   
ไววา เปนสวนตางของรายไดและคาใชจายหรือรายไดสวนที่เกินจากคาใชจาย ทั้งนี้ไดมีการสราง
ฟงกชั่น การบริโภคในระยะสั้นซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางการบริโภคกับรายไดและตั้งสมมติฐาน 
ไววา รายไดที่เพ่ิมขึ้นก็ตองออมไวและประชาชนมีแนวโนมที่จะใชจายในอัตราทีต่่ํากวารายไดที่เพ่ิมขึ้น 
 Knowles (1975, p. 364-365) ไดอธิบายวา การออม คือ รายไดสวนที่เหลือจากการใช
จายเพื่อการบริโภคและภาษี ซึ่งการออมดังกลาวไมจําเปนที่จะตองเปนเงินออมที่อยูในบัญชีออม
ทรัพยหรืออยูในรูปของทรัพยสินใด ๆ แตอยูในรูปของบัญชีที่เปนเงินฝากในบัญชีกระแสรายวันหรือมี
การเก็บไวที่ใดที่หนึ่งก็ได ซึ่งเปนรายไดที่ยังมิไดมีการใชจายเทานั้น 
 วิไลลักษณ  ไทยอุตสาห และวลัยภรณ อัตตะนันท (2530, หนา 33) ไดใหความหมาย 
ของการออมวาเปนรายไดสวนที่สามารถใชจายไดจริงแตไมไดจายออกไปเพื่อการบริโภค ซึ่งในปจจุบัน
รายไดสวนนี้ไดมีการเก็บออมไวในดังนี้   
   1.  เก็บออมไวเปนทรัพยสินทางการเงินโดยแบงเปน    
    1.1  เก็บออมไวที่สถาบันการออม เชน เงินฝากประเภทตาง ๆ   
    1.2  เก็บออมไวในรูปเครื่องมือทางการเงิน เชน เงินสด หุนทุน 
หุนกู พันธบัตร ตั๋วเงิน ฯลฯ   
   2.  เก็บออมไวในรูปทรัพยสินที่แทจริงหรือทรัพยสินถาวร เชน ที่ดิน ที่พัก
อาศัย เครื่องอํานวยความสะดากตาง ๆ อัญมณี ฯลฯ   
 ผูวิจัยสรุปไดวา การออม คือ การเก็บสะสมรายไดสวนหนึ่งที่ไมไดใชจายไป หรือเปน
รายไดสวนที่เหลือจากการบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชจายในอนาคต ซึ่งอาจจะนําไป           
ลงทุนตอ หรือฝากธนาคารไวกินดอกเบี้ย ซื้อหลักทรัพยหรือเก็บออมไวในรูปของทรัพยสินอื่น ๆ ก็ได  
  
 2.2.2  เหตุผลของการออม 
  การตัดสินในออมทรัพยของแตละคนอาจจะมีเหตุผลแตกตางกันไปซึ่งทฤษฏีความ
ตองการถือเงินของ Keynes (1989 อางถึงใน วเรศ  อุปปาติด, 2537, หนา 264-272) ไดกลาว ไววา 
คนจะมีความตองการถือเงินหรือเก็บเงินไวเพื่อวัตถุประสงค 3 ประเภทคือ   
  1.  ความตองการถือเงินไวเพื่อจับจายใชสอย   
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  2.  ความตองการถือเงินไวเพื่อยามฉุกเฉิน ซึ่งเกิดจากความไมแนนอนเกี่ยวกับ
รายได รายจายในอนาคตที่ไมสามารถคาดคะเนได   
  3. ความตองการถือเงินไวเพื่อเก็งกําไร โดยการตัดสินใจที่จะออมมีเหตุผล
ประกอบดวยดังนี้ (วิไลลักษณ  ไทยอตุสาห และวลัยภรณ  อัตตะนันท, 2530, หนา 33-46)    
   3.1  เพื่อไวใชจายในยามชรา    
   3.2  เพื่อไวใชจายในยามฉุกเฉิน ในยามที่เกิดเหตุการณที่ไมคาดคิดมากอน
ซึ่งจําเปนจะตองใชจายอยางกะทันหัน เชน การประสบอุบตัิเหตุ การเจ็บไขไดปวย เปนตน 
  3.3  เพื่อไวใชจายสําหรับการศึกษาโดยอาจจะเปนการเก็บออมไวเพื่อการศึกษา
สําหรับตนเองหรือสําหรับบุตรหลาน   
   3.4  เพื่อไวใชจายในการซื้อที่อยูอาศัย    
   3.5  เพื่อซื้อเครื่องมือใชในการประกอบอาชีพ    
   3.6  เพื่อไวใชจายในการซื้อสินคาถาวร เชน สิ่งอํานวยความสะดวกในบาน 
รถยนต เครื่องเสียง เปนตน โดยบุคคลทั่วไปมักจะมีไวเพื่อความสะดวกสบายในการดํารงชีวิต 
   3.7  เพื่อใหไดมาสําหรับหลักประกันบางอยาง ไดแก การประกันชีวิต 
ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ เปนตน ซึ่งถาบุคคลใดประสบภัยพิบัติหลักประกันเหลานั้นจะชวย
บรรเทาความเดือดรอนได    
   3.8  เพื่อหาผลประโยชน ผลประโยชนในที่นี้ก็คือผลตอบแทนที่จะได เชน 
ดอกเบี้ย เงินปนผล และสวนลด เปนตน หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาคือ ความตองการผลประโยชนจาก
การเก็บออม และโดยทั่วไปผูมีรายไดสูงถึงระดบัหนึ่งจะสามารถทําการออมเพื่อวัตถุประสงคนี้ได    
   3.9  เพื่อการจัดตั้งธุรกิจ โดยเชื่อวาการประกอบธุรกิจจะทําใหฐานะ
เศรษฐกิจของผูทําธุรกิจดีขึ้น เมื่อผูใดมีลูทางจะประกอบธุรกิจไดก็ยอมพยายามที่จะกระทํา โดยปจจัย
ที่สําคัญในการประกอบธุรกิจก็คือเงินทุน ดังนั้นการออมจึงเปนวิธีหนึ่งที่จะไดเงินทุนมาประกอบธุรกิจ  
   3.10  เพื่อใชจายในการซือ้เครื่องประดับ    
   3.11 เพื่อใชจายในกิจกรรมทางสังคม เชน การใหของขวัญวันเกิด แตงงาน 
ซื้อบานใหม รถยนตใหม เปนตน    
   3.12  เพื่อเก็บไวเปนมรดกของบุตรหลาน    
   3.13  เพื่อไวใชจายในกิจกรรมอื่น ๆ เชน ออมไวเพื่อใชจายในการแตงงาน 
เพื่อทองเที่ยว เพื่อทําบุญ เปนตน 
 สุภาณี  อรรถจินดา, ศรีอรุณ  เรศานนท, และจันทรเพ็ญ  จาปะเกษตร (2525, หนา 60-
61) ไดกลาววา บุคคลจะตองมีรายไดไวใชจายเสมอ เหตุผลในการออมมีหลายประการ ไดแก   
  1.  การออมเปนการสรางเงินทุนเพื่อความฉุกเฉินในเวลาที่ตองการ เชน การปวย 
กะทันหันในครอบครัว หรืออุบัติเหต ุซึ่งเหตุการณทั้งหมดสามารถกอใหเกิดการใชเงินออม  เนื่องจาก
มีภาระการเงินที่ไมแนนอนเกิดขึ้นโดยกะทันหัน   
  2.  การออมเพื่อซื้อกรมธรรมประกันชีวิตเปนสิ่งที่ทําใหบรรลุความตองการทางการ
เงนิ ซึ่งมีคาท่ีสุดของครอบครัว โดยทําใหมีการจัดหาเงินมาซื้อกรมธรรม   
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  3.  การออมเพื่อซื้อบาน โดยการที่บุคคลอยากมีบาน และความปรารถนาของ
ครอบครัวสามารถเปนจริงไดเพียงสามารถออมเงินไวใหเพียงพอจายเงินดาวน และผอนชําระสวนที่
เหลือ   
  4.  การออมเพื่อแขงขันในสังคม เชน การซื้อของแพง เพื่อเปนการพิสูจนตนเองวา          
มฐีานะทีด่ี มั่งคง   
  5.  การออมเพื่อการศึกษา   
  6.  อัตราการวางงานที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วเปนเหตุผลในการออม ซึ่งบางคนคิดวามี
ความมั่นคงในการทํางาน แตละครอบครัวก็จะลําบากเมื่อหัวหนาครอบครัวเกิดการวางงาน จึงตองมี
การออมเพื่อปองกันการวางงาน   
  7.  การออมสําหรับผูมีอายุมากเทาที่ผานมาจะมีแผนเบี้ยบํานาญและการคาดการณ
วาคาของเงินจะลดลง ดังนั้นในชวงเวลาเกษียณบุคคลอาจตองการรายไดซึ่งหาไดโดยการออม   
  8.  การออมเพื่อการสรางทรัพยสมบัติ หัวหนาครอบครัวทุกครอบครัวปรารถนาที่
จะสรางทรัพยสมบัติ และฐานะใหมั่นคงไวซึ่งเวลาที่เขาเสียชีวิตไปแลวจะไมทําใหการเงินของ
ครอบครัวแยไปดวย  
   9.  การออมเงินเพื่อการลงทุน และไดรับผลตอบแทน แมวาจะเปนการออมขนาด
ปานกลางที่สามารถทําใหเงินเพิ่มขึ้น อัตราตอบแทนในการลงทุนขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน สภาพ
คลอง ความปลอดภัย และความสะดวก บุคคลสามารถเลือกลงทุนในแบบที่อัตราผลตอบแทนในการ
ลงทุนสูงสุด 
 ผูวิจัยสรุปไดวา การออมเงินของแตละบุคคลมีเหตุผลที่แตกตางกันไป แตโดยเหตุผลที่สําคัญ
ของการออมคือ การเก็บเงินไวเพื่อใชจายในอนาคต 
 
 2.2.3 รูปแบบการออม 
 การออมไมไดมีเพียงแคการสะสมเงินไวในรูปแบบเงินสดเทานั้น แตยังสามารถออมเงินไวใน
รูปแบบอื่นๆ ไดอีก ซึ่งรูปแบบในการออมเงินนั้นมีอยูหลายวิธีโดยไดมีการจัดรูปแบบในการออม
ออกเปนหมวดหมูที่แตกตางกัน (วิไลลักษณ  ไทยอุตสาห และวลัยลักษณ  อัตตะนันท, 2531            
อางถึงใน ชลธิชา  อัศวนิรันดร, 2552) ไดแบงรูปแบบการออมออกเปน 3 รูปแบบดังนี้ 
  1. การออมในรูปสินทรัพยถาวร เปนการออมโดยการนํารายไดสวนที่เหลือจากการ
บริโภคไปใชจายโดยการซื้อสินทรัพยถาวร เชน ที่ดิน อาคาร บานเรือนหรือหองชุด การซื้อทรัพยสิน
ประเภททุน เชน เครื่องจักร เครื่องมือในการผลิต และการซื้อโลหะที่มีคา เชน ทองคํา รวมถึงอัญมณี
ตางๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนหลักประกันของชีวิตในอนาคต มุงหวังผลตอบแทนจากมูลคาของ
ทรัพยสินเหลานั้นที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต แตบางคนอาจมีวัตถุประสงคที่แตกตางไปจากนี้ เชน ซื้อไว
เพื่อความสวยงาม หรือเพื่อแสดงออกถึงการมีฐานะและความมั่งคั่ง เปนตน 
  2. การออมในรูปทรัพยสินทางการเงิน เปนการถือไวในรูปของทรัพยสินทางการเงิน ซึ่ง
การออมในรูปแบบนี้จะมีสภาพคลองสูง มีความเสี่ยงนอย และสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย ซึ่งมี
หลายวิธี ไดแก 
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   2.1 การออมในรูปทรัพยสินทางการเงินในระบบ คือ การออมในรูปของทรัพยสิน
ทางการเงินที่อยูภายใตความคุมครองของกฎหมายดังนี้ 
    2.1.1 การออมในตลาดเงิน ไดแก การฝากเงินกับธนาคารและการฝากเงิน
กับสถาบันการเงินที่มิใชธนาคาร เชน บริษัทเงินทุนหลักทรัพย บริษัทเงินทุน บริษัทประกันชีวิต และ
สหกรณออมทรัพย 
    2.1.2 การออมในตลาดตราสารหนี้ ไดแก พันธบัตรรัฐบาล หุนกูของเอกชน 
    2.1.3 การออมในตลาดทุน ไดแก การลงทุนในหุนสามัญ หุนบุริมสิทธิ์ 
หนวยลงทุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ 
   2.2 การออมในรูปทรัพยสินทางการเงินนอกระบบ คือ การออมในรูปของทรัพยสิน
ทางการเงินที่ไมมีกฎหมายคุมครอง ไดแก การปลอยเงินกูนอกระบบ และการเลนแชร 
  3. การออมในรูปอื่นๆ คือ การออมที่ไมไดเปนการสะสมหรือการถือเก็บไวเพื่อมูลคาที่
สูงขึ้น แตเปนการออมที่เกิดจากการลดรายจาย การลดลงของหนี้สิน และการมีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่ง
การกระทําดังกลาวทําใหไมตองนําเงินออมมาใช ในการใชจาย ใชชําระหนี้  และใช เปนคา
รักษาพยาบาล 
 ฐานียา  กัมพลาวลี (2552, หนา 99 - 101) ไดแบงรูปแบบการออมตามระดับความเสี่ยงของ
การออม โดยแบงออกเปน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
  1. การออมในรูปแบบของทรัพยสินทางการเงินที่มีความเสี่ยงต่ํา เปนการออมที่มีสภาพ
คลองสูง สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย โดยประกอบไปดวย 
    1.1 เงินฝากออมทรัพย เปนการออมที่มีความสะดวก ไมมีการกําหนด
วงเงินขั้นต่ําและระยะเวลา มีสภาพคลองสูง สามารถฝากถอนไดตามที่ตองการ เชน การฝากเงินโดย
เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) การถอนเงินโดยเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) การปรับสมุดคูฝาก
ผานเครื่องปรับสมุดอัตโนมัติ และการใชบริการผานระบบออนไลนของธนาคาร เปนตน โดย
ผลตอบแทนจะไดในรูปของดอกเบี้ย  
    1.2 เงินฝากประจํา เปนการฝากเงินที่ไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย
ที่สูงกวาเงินฝากออมทรัพย เนื่องจากไดมีการกําหนดวงเงินขั้นต่ําในการฝากถอน มีกําหนดระยะเวลา
ในการฝาก ซึ่งสามารถแบงออกเปนการฝากประจําระยะสั้น 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และการฝาก
ประจําระยะยาว 24 เดือน หรือ 36 เดือน โดยดอกเบี้ยที่ไดรับจะแตกตางกันไปตามระยะเวลาที่ฝาก 
    1.3 สหกรณออมทรัพย ประกอบไปดวยสหกรณของกลุมอาชีพตางๆ เชน 
สหกรณตํารวจ สหกรณครู สหกรณการเกษตร และสหกรณของพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปนตน สวน
ใหญเปนการออมในรูปของการซื้อหุนหรือการถือหุน และไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผล 
นอกจากนี้สมาชิกของสหกรณยังไดรับสิทธิ์ในการกูเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา และยังไดรับเงินเฉลี่ยคืน
จากการกู 
    1.4 สลากออมทรัพย ประกอบดวย สลากทวีสินของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร และสลากออมสินของธนาคารออมสิน จะไดรับผลตอบแทนในรูปของ
ดอกเบี้ย และผูฝากยังมีโอกาสลุนรางวัลจากการจับรางวัลทุกๆ เดือน 
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 2. การออมในรูปแบบของทรัพยสินทางการเงินหรือทรัพยสินถาวรที่มีความเสี่ยงสูง 
   2.1 พันธบัตรออมทรัพยหรือพันธบัตรรัฐบาล เปนตราสารหนี้ที่รัฐบาลโดย
กระทรวงการคลังเปนผูออก โดยผูถือพันธบัตรรัฐบาลจะไดรับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยตามที่
ระบุไว หรือไดรับกําไรจากผลตางของราคาพันธบัตรเมื่อขายใหกับผูอื่น 
   2.2 การทําประกันชีวิต เปนการปองกันความเสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงผานทางผู
รับประกัน โดยผูเอาประกันจะไดรับผลประโยชนหรือผลตอบแทนเมื่อสัญญาครบกําหนดหรือเมื่อเกิด
เหตุการณตามท่ีระบุไว 
   2.3 กองทุนตางๆ ประกอบดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ และกองทุนรวมหุนระยะยาว เปนตน แตละกองทุนจะมีรายละเอียดที่แตกตางกัน แตจะ
เหมือนกันตรงที่แตละกองทุนจะเปนการระดมเงินออมจากผูที่ตองการออมหรือลงทุน แลวนําไปลงทุน
ในตลาดเงินหรือตลาดทุน และมีการนําผลตอบแทนที่ไดมาเฉลี่ยคืนเปนเงินปนผลหรือดอกเบี้ย 
   2.4 ตลาดหลักทรัพย เปนการซื้อขายหลักทรัพยผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และตลาด เอ็ม เอ ไอ ซึ่งหลักทรัพยเหลานั้นประกอบดวยหุนสามัญ ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตราสาร
อนุพันธ เปนตน การซื้อขายจะทําไดเมื่อมีการเปดบัญชีไวกับบริษัทหลักทรัพยตางๆ แลวทําการซื้อ
ขายผานเจาหนาที่การตลาดของบริษัทหลักทรัพย หรือซื้อขายโดยผานระบบออนไลน ผลตอบแทนที่
ไดรับจะอยูในรูปของเงินปนผลหรือกําไรจากผลตางของราคาหลักทรัพยที่ขายใหกับผูอื่น 
   2.5 การออมในรูปแบบสินทรัพยถาวร เปนการออมหรือการลงทุนในรูปแบบของ
การซื้อหรือการถือครองท่ีดิน อสังหาริมทรัพย เชน คอนโด อาคารพาณิชย บาน และทองคํา การออม
ในรูปแบบนี้จะไดรับผลตอบแทนจากมูลคาของทรัพยสินที่สูงขึ้น แตมีสภาพคลองต่ํา เพราะ
เปลี่ยนเปนเงินสดไดชา 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2551) ไดจัดรูปแบบการ
ออมเปนหลายประเภท ดังนี้   
   1.  การออมในรูปแบบทรัพยสินถาวร เปนการออมโดยการนํารายไดที่เหลือจากการ
บริโภคใชจายโดยการซื้อทรัพยสินถาวร ซึ่งการถือครองทรัพยสินประเภทนี้เพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนแมวาจะมีสภาพคลองนอยมาก และในขณะเดียวกันก็สามารถหาผลตอบแทนไดโดยเฉพาะการ
ถือครองที่ดิน แตสวนใหญแลววัตถุประสงคของการออมในรูปแบบทรัพยสินถาวรคือ เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงและใหมีความมั่นคงในอนาคต สําหรับทรัพยสินถาวรที่นิยมถือไวไดแก    
    1.1 ที่ดินซึ่งสวนใหญนิยมถือไวเปนทรัพยสินอยางหนึ่ง โดยคาดวามูลคา 
ของทรัพยสินนี้จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต    
    1.2 อาคารและสิ่งปลูกสรางที่อยูอาศัย เปนลักษณะการออมอยางหนึ่งซึ่ง
ทั่วไปการซื้อที่อยูอาศัยอาจจะตองจายตามราคาซื้อขายดวยเงินสดหรือผอนชําระขึ้นอยูวาผูออมจะมี
กําลังเงินในการออมมากนอยเพียงใด 
    1.3 ทรัพยสินประเภทที่ใชในการผลิต เชน เครื่องจักร เครื่องมือ เพราะการ
ซื้อทรัพยสินการผลิตนั้นอาจถือไดวาเปนการออมอยางหนึ่ง    
    1.4 การเพิ่มขึ้นของราคาสินคาคงเหลือ ถือไดวาเปนการออมเชนกัน 
เนื่องมาจากจํานวนสินคาคงเหลือก็คือ สวนหนึ่งของรายไดที่ไมไดจายนั้นเอง    



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

14 
 

    1.5 การซื้อโลหะที่มีมูลคาและอัญมณี   
   2. การออมในรูปแบบทรัพยสินในทางการเงิน เปนอีกรูปแบบหนึ่งของการออมคือ 
การเก็บเงินเปนทรัพยสินในทางการเงิน โดยเหตุผลของการออมที่แตกตางกันไป เชน สภาพคลองสูง
เพราะเปลี่ยนแปลงเปนเงินสดไดงาย ใหผลตอบแทนการเสี่ยงนอย ซึ่งการออมในลักษณะนี้อาจทําได
หลายวิธีดังนี้ 
    2.1 การออมในรูปแบบทรัพยสินในระบบ หมายถึง การออมโดยการถือ
ทรัพยสินทางการเงินที่สรางขึ้นภายใตขอบเขตที่กฎหมายคุมครอง รูปแบบการออมประเภทนี้ ไดแก      
     2.1.1 เงินสดในมือ เปนการถือเงินสด เปนการออมเพื่อตองการ 
สภาพคลองสูงสุด แมวาไมมีผลตอบแทนเลย และอาจจะเกิดความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง 
คาเงินและการสูญหายได 
         2.1.2 เงินฝากที่สถาบันทางการเงินตางๆ แมวาจะไมมีสภาพคลอง
เทากับไดถือเงินสด แตการออมในรูปแบบนี้จะไดรับคาตอบแทนเปนดอกเบี้ยหรือเงินปนผล โดยจะไม
มีความเสี่ยงในเรื่องของการสูญหาย     
     2.1.3 การซื้อหลักทรัพยทางการเงินตางๆ ทั้งรัฐบาลและเอกชน 
เชน ตั๋วแลกเงิน พันธบัตร ตั๋วการคา คลังตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกู หุนสามัญ สลากออมสิน เปนตน การ
ถือครอง ในรูปแบบนี้จะมีสภาพคลองนอย เนื่องจากจะมีการกําหนดเวลาใชคืน แตไดรับผลประโยชน
ไมวาจะไดรับเปนเงินปนผลหรือดอกเบี้ย 
     2.1.4 การใหกูยืม โดยมีสัญญาเงินกูที่ถูกตองตองตามกฎหมายทั้ง
ระยะสั้น และระยะยาว จะไดรับผลตอบแทนในรูปแบบดอกเบี้ยเงินกู แตอาจไมมากเทากับการกู 
นอกระบบแตมีความเสี่ยงนอยกวา เนื่องจากมีสัญญากูถูกตองตามกฎหมาย     
     2.1.5 เบี้ยประกัน ตามกรมธรรมประกันชีวิตและกองทุนเลี้ยงชีพ
ของหนวยงานตาง ๆ เปนการออมเพื่อความมั่นคงในระยะยาว และเพื่อปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดใน
อนาคต     
     2.1.6 อื่นๆ เชน เงินหุนสมาชิกสหกรณ เงินคาสมาชิกฌาปนกิจ
สงเคราะห    
    2.2 การออมในรูปแบบทรัพยสินการเงินนอกระบบ หมายถึง การถือ
ทรัพยสินทางการเงินที่ไมอยูขอบเขตของกฎหมายที่คุมครอง การออมรูปแบบนี้ ไดแก 
     2.2.1 การเลนแชร     
     2.2.2 การใหกู เปนสวนตัวโดยไมมีสัญญากูยืม ซึ่งทั้งสองนี้มี
คาตอบแทนสูงแตจะมีความเสี่ยงมากเนื่องจากไมมีกฎหมายคุมครอง     
     2.2.3 อื่นๆ เชน การลดลงของหนี้สินครัวเรือน 
   3. การออมในสถาบันการออม  สถาบันการออมที่จัดตั้งภายใตระเบียบขอบังคับของ
กฎหมายและดําเนินการภายใตพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการออม โดยรูปแบบการออมของสถาบันอยู
ภายใตระเบียบของกฎหมาย ไดแก 
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       3.1 ธนาคารพาณิชยเปนสถาบันทางการออมที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการ
ระดมเงินออมในระบบเศรษฐกิจ สวนใหญธนาคารพาณิชยจะมีเอกชนเปนเจาของ มีเพียงสวนนอย 
เทานั้นมลีักษณะเปนรูปแบบรัฐวิสาหกิจ การฝากเงินแบงได 3 ลักษณะดังนี้     
     3.1.1 ฝากออมทรัพยเปนการฝากที่ผูออมสามารถออมเงินเปน
จํานวนเทาใดก็ได และสามารถถอนคืนไดตลอดเวลาโดยไมเสียดอกเบี้ย โดยใหผลตอบแทนในรูปแบบ
ของดอกเบี้ยเงินฝาก     
     3.1.2 ฝากประจําเปนการฝากเงินที่มีระยะในการฝากกําหนดไวคือ 
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน โดยผูฝากจะถอนเงินฝากคืนไดก็ตอเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาว จึงจะไดดอกเบี้ย และดอกเบี้ยที่ไดรับจะแตกตางกันออกไปตามระยะเวลาที่
กําหนด     
     3.1.3 ฝากโดยมีใบรับฝากเปนการรับฝากเงินจํานวนมาก คือ รับ
ฝากครั้งแรกตองไมต่ํากวา 100,000 บาท โดยมรีะยะเวลาการถอนที่กําหนดไว การฝากเงินประเภทนี้ 
จะมีใบรับฝากเงินเปนหลักฐานในการฝากเงินและใบรับฝากดังกลาวสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได สวน
ผลตอบแทนอยูในรูปดอกเบี้ย  
    3.2 ธนาคารเปนธนาคารของรัฐบาล จัดตั้งโดยกฎหมายพิเศษซึ่งมีจุดหมาย 
ในการสงเสริมใหเกิดการออมในหมูประชาชน โดยธนาคารมีระดมเงินออมดังนี้     
     3.2.1 รับฝาก ไดแก รับฝากออมทรัพย รับฝากประจํา และรับฝาก
ออมสิน เพื่อสงเคราะหชีวิตและครอบครัวซึ่งมีวิธีการรับฝากและการใหผลตอบแทนเหมือนกับวิธี ของ
ธนาคารพาณิชย     
     3.2.2 ออกพันธบัตรออมสิน และสลากออมสินเปนทรัพยสินทาง
การเงินที่ธนาคารออกเพ่ือจําหนายใหแกประชาชน เมื่อครบกําหนดอายุของหลักทรัพยก็นําไปไถถอน
คืนได และในแตละปจะไดรับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยตามจํานวนเงินตนที่ซื้อพันธบัตร หรือสลาก
ออมสิน สําหรับสลากออมสินยังมีผลตอบแทนคือ การถูกสลากออมสิน    
    3.3 บริษัทเงินทุน เปนสถาบันการออมอีกแหงซึ่งระดมเงินออมโดยออก
ทรัพย ที่มีชื่อวา ตั๋วสัญญาใชเงิน จําหนายโดยทั่วไปโดยตั๋วนี้จะกําหนดอายุและอัตราดอกเบี้ยไว
แนนอน    
    3.4 สหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการออมที่จัดตั้งขึ้นในหนวยงานหนึ่ง 
โดยการรวมตัวของพนักงานของหนวยงานนั้น มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการออมและชวยเหลือ 
ทางดานการใหกูแกสมาชิก การออมกระทําโดยสหกรณจะเรียกเก็บคาหุนสะสมจากสมาชิก ตามสวน
ของรายไดตอเดือน และใหดอกเบี้ยเปนคาตอบแทน สวนการออมอีกรูปแบบหนึ่ง คือ การฝากเงินไว
กับสหกรณ   
    3.5 บริษัทประกันชีวิต เปนสถาบันการออมอีกแหงที่มีสิทธิพิเศษ คือ ผูที่
ทําประกันชีวิตบริษัทประกันจะตองจายคาเบี้ยประกันเปนรายเดือนซึ่งเทากับเปนการสะสมทรัพยไป
ในตัว เมื่อครบกําหนดที่ประกันจะไดรับเงินตนคืนพรอมอัตราดอกเบี้ยคอนขางต่ํา จํานวนหนึ่ง โดยใน
ระหวางที่อยูในสัญญาประกัน ถาผูทําประกันชีวิตเสียชีวิต ผูรับกรมธรรมก็จะไดรับเงินจํานวนกอนนี้
ตามสัญญาผูกพัน    
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    3.6 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเกษตร มีลักษณะเปนรัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือเกี่ยวกับเงินทุนแกกิจกรรมทางดานการเกษตร และขณะเดียวกันก็รับฝากเงิน 
จากประชาชน ประเภทของเงินฝาก ไดแก ฝากออมทรัพย ฝากประจํา และฝากตามสวนกูเงิน 
ผลตอบแทนจากการฝากเงินจะอยูในรูปดอกเบี้ยเหมือนสถาบันการออมอื่น ๆ    
    3.7 ธนาคารอาคารสงเคราะห เปนสถาบันที่รับเงินฝากจากประชาชนใน
ลักษณะทั่วไป และลักษณะพิเศษ รับฝากทั่วไป ก็คือ ฝากประจําและฝากออมทรัพย สวนฝากลักษณะ
พิเศษ คือ การฝากสะสมทรัพยเพื่อซื้อที่อยูอาศัย โดยมีดอกเบี้ยเปนสิ่งจูงใจในการออม    
    3.8 กองทุนบําเหน็จบํานาญ เปนสถาบันการออมประเภทหนึ่งที่จัดตั้งใน
หนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง เพื่อเปนสวัสดิการสําหรับสงเคราะหเจาหนาที่และพนักงานในหนวยงาน
นั้น หลังจากเกษียณอายุทํางาน โดยในระหวางการทํางานพนักงานผูเปนสมาชิกจะตองสงรายได
สมทบกองทุนอยางสม่ําเสมอ เมื่อเกษียณอายุรายไดนั้นจะกลับมาเปนของสมาชิกผูนั้น ผลตอบแทน 
ที่ได คือ ดอกเบี้ย  
 จากขอมูลขางตนผูวิจัยสรุปไดวา รูปแบบการออมแบงออกเปนการออมในรูปของสินทรัพย
สินถาวร การออมในรูปของทรัพยสินทางการเงิน และการออมในสถาบันการออม โดยการออมใน
รูปแบบของทรัพยสินทางการเงินจะมีความเสี่ยงต่ําและความเสี่ยงสูง และมีสภาพคลองที่แตกตางกัน 

  
 2.2.4  ปจจัยท่ีมีผลตอการออม 
 บุญรุง  จันทรนาค (2554, หนา 13) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอการออม ประกอบไปดวยดังนี้  
  1. รายได เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการออม เพราะผูมีรายไดยอมมีเงินเหลือและ
ออมไดมากกวาผูที่ไมมีรายได โดยแหลงของรายได ไดแก งานประจํา งานอดิเรก เปนตน 
  2. คาใชจาย เปนปจจัยสําคัญหนึ่งในการกําหนดขีดความสามารถในการออม เพราะ
หากบุคคลใดมีคาใชจาย เงินที่เหลือจากรายไดเพื่อนําไปเก็บออมก็จะนอยลง  
  3. สถาบันการลงทุน สถาบันที่มีความมั่นคงสูงก็จะเปนแรงจูงใจใหมีผูออมมากขึ้น  
  4. อัตราดอกเบี้ย ถาหากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง ก็จะเปนแรงจูงใจใหผูบริโภค           
ลดการใชจายลง และนําเงินมาฝากมากขึ้น  
  5. โอกาสในการลงทุน ถาโอกาสในการลงทุน และการลงทุนนั้นใหผลตอบแทนดี   
ก็จะเปนการจูงใจใหมีการออมมากขึ้น  
  6. ขนบธรรมเนียมประเพณีบางอยางมีอิทธิพลตอการใชจายและการออมทรัพย เชน 
งานบวชนาค งานศพ งานแตงงาน ในบางทองที่มีการแขงขันกันมากทําใหเกิดการใชจายเงินที่เก็บ
ออมมาหลายปจนหมด บางรายถึงกับตองมีหนี้สินไปอีกนาน 
 วรากรณ  สามโกเศศ (2550, หนา 104-105) กลาววา ปจจัยที่มีผลตอการออมมีหลายปจจัย
ดวยกัน ดังนี้ 
   1. ความตองการมีแตจะเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ดังที่ Maslow กลาวไว 
   2. ความเขาใจโลกที่ไมเหมาะสม หลายคนเขาใจวาการดําเนินชีวิตของผูคนและ
ครอบครัวที่ปรากฏในสื่อ เชน โทรทัศน คือวิธีการดําเนินชีวิตของคนทั่วไป เชน การบริโภค คานิยม 
การเลียนแบบทําใหเกิดคาใชจายมากข้ึน 
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   3. อิทธิพลของสิ่งแวดลอม เชน สื่อโฆษณาที่นําเสนอใหใชสินคานั้นๆ หรือไปใน
สถานที่นั้นๆ ซึ่งเมื่อไดปฏิบัติตามจะทําใหเปนคนที่มีระดับ 
 ปจจัยอื่นๆ ไดแก 
   1. คาใชจายในชีวิตประจําวัน รวมถึงการดูแลครอบครัว บิดา มารดา หากมีบุคคลที่
จะตองรับผิดชอบมาก จะทําใหการออมลดลง 
   2. คาใชจายเพื่อจัดหาทรัพยสิน 
   3. การไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการออม หมายถึง การรับรูขอมูลที่สงเสริมหรือ
กระตุนใหบุคคลเกิดพฤติกรรมการออมเงิน ขอมูลเหลานั้นอาจแสดงถึงผลประโยชนของการออม 
วิธีการออมในรูปแบบตางๆ ตัวอยางการออมเงินของบุคคลสําคัญผานสื่อมวลชน เชน หนังสือพิมพ 
โทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพตางๆ เชน หนังสือ นิตยสาร วารสาร ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน      
   4. การเรียนรูหลักการ แนวคิดที่บุคคลอื่นนําเสนอไว ตลอดจนการเรียนรูจาก
ประสบการณตรงจากผูที่เก็บออมจนประสบความสําเร็จ 
   5. ปญหาสุขภาพ ความเจ็บปวยของบุคคลในระดับครัวเรือน ซึ่งสงผลตอรายไดที่
ลดลงหรือมีรายจายเพิ่มข้ึน สงผลตอการออมที่ลดลง 
  สุวีณา  กลัดเกิด (2551, หนา 77-78) กลาววา แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการออมของ
บุคคลจากงานวิจัยใน อดีต พบวา ปจจัยที่มีความสอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมการออม ดังนี้  
   1. รายได  รายไดที่ ใชจายจริงหลักหักภาษี เปนปจจัยสําคัญในการกําหนด           
การออมของบุคคล เพราะเงินออม คือ รายไดหลังจากที่ไดจับจายใชสอยไปเพ่ือการบริโภค 
   2. การบริโภค เปนปจจัยโดยตรงที่มีผลตอการออม เพราะการออมเกิดจากรายไดที่
เหลือจากการบริโภค หากมีการบริโภคมากก็จะมีเงินเหลือเพ่ือเก็บออมนอยลง  
   3. อัตราดอกเบี้ย เปนผลตอบแทนจากการนําเงินไปฝากไวกับสถาบันการเงิน หากมี 
อัตราดอกเบี้ยสูงก็จะทําใหไดรับผลตอบแทนสูง โดยบุคคลก็จะนําเงินไปออมกับสถาบันการเงินมาก
ขึ้น หากดอกเบี้ยต่ําผลตอบแทนที่ไดก็จะต่ํา และบุคคลก็จะเก็บออมไวกับสถาบันการเงินลดลง  
   4. ระดับราคาสินคา ถาราคาสินคาอยูในระดับต่ํา บุคคลก็จะมีรายไดที่เหลือจากการ 
ซื้อสินคาและบริการเก็บไวในรูปแบบของเงินออม ถาราคาสินคาอยูในระดับสูงเงินออมของบุคคลก็จะ
มีนอย เนื่องจากตองใชจายเพิ่มขึ้น รายไดที่เหลือในการออมก็จะนอยลง  
   5. จํานวนสาขาของสถาบันการเงิน หากการไปใชบริการที่สถาบันการเงินทําไดงายก็
จะเปนสิ่งจูงใจ และใหความสะดวกกับประชาชนในการออม  
   6. อายุมีผลตอการออมตามทฤษฏีวัฏจักรชีวิต คือ ผูที่มีอายุอยูในชวงวัยกลางชีวิต
โดยมักจะเปนวัยทํางานจะมีการออมสูงกวาในวัยตอนตนและวัยปลายชีวิต  
   7. การศึกษาโดยทั่วไปผูที่มีการศึกษาสูงจะออมมากกวาผูที่มีการศึกษานอยกวา 
เนื่องมาจากผูที่มีการศึกษาสูงมักมีรายไดสูงกวาหรือมีโอกาสในการแสวงหางานมากกวาผูที่การศึกษา
นอย  
   8. อาชีพ เปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการออม เพราะนอกจากความแตกตางกันของ
อาชีพจะทําใหเกิดความแตกตางกันในเรื่องรายได  
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   9. เปาหมายการออม ผูที่มีเปาหมายในการออมหรือการวางแผนในอนาคตเกี่ยวกับ
การออมมักจะมแีนวโนมที่จะมีปริมาณการออมสูงกวาผูที่ไมมีเปาหมายในการออม  
   10. การโฆษณาและสิ่งจูงใจเปนผลใหผูออมมีความตองการที่จะออมมากขึ้นตามแรง 
โฆษณาและสิ่งจูงใจ 
 ผูวิจัยสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอการออมสวนใหญเกิดจากรายได คาใชจาย อายุ การศึกษา 
อาชีพ อัตราดอกเบี้ย และสถาบันการเงิน  
 
 2.2.5 ประโยชนของการออม 
 การออมทําใหเกิดประโยชนสําคัญ 2 สวน คือ ประโยชนตอผูออมและระบบเศรษฐกิจและ
สังคม (คณะกรรมการวิชาเศรษฐศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิตที่ดี, 2551, หนา 156 และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2549, หนา 14) ดังนี้ 
  ประโยชนของการออมตอผูออม 
   1. ผูออมมีทรัพยสินเพิ่มขึ้น เนื่องจากการออมกอใหเกิดผลประโยชน ไดแก 
ดอกเบี้ย เงินปนผล กําไรสวนทุน (Capital Gain) 
   2. การออมทําใหมีความมั่นคงทางการเงิน การคลังและเศรษฐกิจของประเทศ 
เงินที่เพ่ิมขึ้นชวยสงเสริมการพัฒนาตลาดทุนไทย 
   3. รัฐไมจําเปนตองจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนดูแลผูสูงอายุ 
   4. มีเงินสํารองไวใชยามฉุกเฉิน 
   5. เปนทุนการศึกษาของบุตรหลาน หรือชวยใหบุตรหลานมีการศึกษาที่สูงขึ้น
   6. เพิ่มคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัวใหสูงขึ้นได 
  ประโยชนของการออมตอระบบเศรษฐกิจและสงัคม 
   1. เงินออมถูกนํามาใชเปนเงินทุนในระบบเศรษฐกิจเพื่อใชในการผลิตและบริการ 
ชวยใหระบบเศรษฐกิจของประเทศขยายตัวอยางแข็งแกรง 
   2. ภาครัฐมีรายไดจากการบริโภคของภาคครัวเรือน และการเก็บภาษี ซึ่งสามารถ
นําไปใชพัฒนาประเทศในดานตางๆ ไดอีกมาก เชน พัฒนาการศึกษาทําใหประชาชนมีรายไดมากขึ้น 
เปนตน 
   3. ชวยสงเสริมความสงบเรียบรอยของคนในสังคม ลดปญหาอาชญากรรม 
   4. ลดการกูยืมเงินจากตางประเทศเพื่อมาลงทุน 
   5. ลดภาระและลดการพึ่งพาบุตรหลาน อีกท้ังบุตรหลานไมทอดทิ้งผูสูงอายุ 
   6. ผูเกษียณอายุใชชีวิตอยางมคีวามสุข 
 การออมมีความสําคัญอยางมากตอคุณภาพชีวิตของประชาชนและระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ คณะรัฐมนตรีจึงกําหนดใหวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปเปนวันออมแหงชาติ เพื่อสงเสริมใหคน
ไทยมีนิสัยรักการออมตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการออม 
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.3.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 
   คณะกรรมการอํานวยการเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงมหาดไทย (2550, หนา 2-4) ไดให
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม
ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสรางภูมิคุมกันที่ดี ตลอดจนการใชความรู 
ความรอบคอบ และคุณธรรม 
   ณัฏฐพงศ  ทองภักดี (2550 หนา 11) ไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ไววา 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะตองอาศัยความ         
รอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการ
ดําเนินการทุกขั้นตอน และจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย มีความรอบรูที่เหมาะสม มีความอดทน ความเพียร มีสติปญญา 
   ภูสิทธ  ขันติกุล (2555, หนา 20) สรุปความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไววา เศรษฐกิจ
พอเพียง หมายถึง การครองชีวิตใหอยูบนหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่เรียกวา ทางสายกลาง 
“มัชฌิมาปฏิปทา” ใหรู เขาใจ เขาถึงตัวเอง วิถีชีวิตของตนเอง รากเหงาสังคม วัฒนธรรมของตนเอง 
รูจักพึ่งตนเองเปนลําดับแรก รูจักเผื่อแผคนอื่น และปรับตัวตามสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงใหดํารง
อยูอยางไมเบียดเบียนคนอ่ืน  
   วรเดช  จันทรศร (2554, หนา 16) ไดใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ไววา การ
ดํารงชีวิตอยูบนทางสายกลางตามหลักคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งสอนใหรูจักมองใหเขาใจสิ่ง
ทั้งหลายตามเปนจริง มีความพึงพอใจในตนเอง ในสถานภาพที่เปนอยูอยางมีความสุข ไมเบียดเบียน
ผูอื่น ไมเบียดเบียนสังคม ไมเบียดเบียนธรรมชาติ คํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสราง
ภูมิคุมกันในตัวที่ดี ใชความรูอยางรอบคอบ ใชคุณธรรมในการวางแผนดําเนินชีวิต การตัดสินใจ และ
การกระทํา     
   สมาน  พั่วโพธิ์  (2551, หนา 12) ไดสรุปไววา เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การที่
ประชาชนใชชีวิตความเปนอยูอยางเรียบงาย มีความพอเพียง มีเหตุผลของการดํารงอยูในความ
พอเพียง ไมวาจะเปนความพอเพียงในระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับกลุมองคกร ระดับชุมชน 
และระดับประเทศชาติ โดยสามารถปองกันตนเองไมใหเกิดความเดือดรอน แมจะมีเหตุการณตางๆ 
มากระทบ 
   สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(2555, หนา 7-18) ไดอธิบายคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy) หมายถึง 
เศรษฐกิจที่สามารถอุมชูตัวเองไดใหมีความพอเพียงกับตัวเอง อยูโดยไมตองเดือดรอน โดยสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองใหดี คือ ใหมีความพอกิน พอใช ไมมุงหวังสรางความเจริญเศรษฐกิจ
ใหรวดเร็วอยางเดียว เพราะผูที่มีอาชีพ และฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองยอมสามารถสรางความ
เจริญกาวหนา และฐานะทางเศรษฐกิจที่ดขีึ้นตอไปได 
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 ประเวศ  วะสี (2550, หนา 4-6) ไดอธิบายไววา เศรษฐกิจพอเพียง ไมได แปลวาไมเกี่ยวของ
กับใคร ไมคาขาย ไมสงออก ไมผลิตเพื่อคนอื่น ซึ่งคําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” หมายถึง พอเพียงใน
อยางนอย 7 ประการดวยกัน ไดแก  
     1. พอเพียงสําหรับทุกคน ทุกครอบครัว ไมใชเศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน   
     2. จิตใจพอเพียง ทําใหรักและเอ้ืออาทรคนอ่ืนได คนที่ไมพอจะรักคนอ่ืนไมเปน   
     3. สิ่งแวดลอมพอเพียง การอนุรักษและเพิ่มพูนสิ่งแวดลอมทําใหดํารงชีพและทํามา
หากิน ได เชน การเกษตรผสมผสาน ซึ่งไดทั้งอาหารไดทั้งสิ่งแวดลอม และไดทั้งเงิน  
     4. ชุมชนเขมแข็งพอเพียง การรวมตัวกันเปนชุมชนที่เขมแข็งจะทําใหสามารถ
แกปญหาตางๆ ได เชน ปญหาความยากจน ปญหาสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม  
     5. ปญญาพอเพียง มีการเรียนรูรวมกัน และปรับตัวไดอยางตอเนื่อง  
     6. อยูบนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของกลุมชนที่
สัมพันธอยูกับสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ดังนั้นเศรษฐกิจจึงควรสัมพันธและเติบโตขึ้นจากฐานทาง
วัฒนธรรม จึงจะมั่นคง  
     7. มีความมั่นคงพอเพียง ไมใชเดี๋ยวจนเดี๋ยวรวยแบบกะทันหัน เดี๋ยวตกงานไมมีกิน  
ไมมีใช ถาเปนแบบนั้นมนุษยคงทนไมไหวตอความผันผวนที่เร็วเกิน จึงสงผลตอสุขภาพจิต เครียด 
เศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงจึงทําใหสุขภาพจิตดี เมื่อทุกอยางพอเพียงก็เกิดความสมดุล ความสมดุลคือ
ความเปนปกติ และยั่งยืน ซึ่งอาจเรียกเศรษฐกิจพอเพียงในชื่ออื่น ๆ เชน เศรษฐกิจพื้นฐาน เศรษฐกิจ
สมดุล เศรษฐกิจบูรณาการ หรือเศรษฐกิจศีลธรรม 
 ผูวิจัยสรุปไดวา เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถในการดํารงชีวิตบนพื้นฐานความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล มีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี รูจักพึ่งตนเอง ใชความรูอยางรอบคอบ ใช
คุณธรรมในการวางแผนดําเนินชีวิต สงผลใหมีความเขมแข็งในระดับครอบครัว และชุมชน 

 
2.3.2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทาน เมื่อ 4 ธันวาคม 2540  
.........ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอยางนี้วา การที่จะเปนเสือนั้น มันไมสําคัญ สําคัญที่เรา

พออยูพอกิน และมีเศรษฐกิจการเปนอยูแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกิน หมายความวาอุมชูตัวเองได
ใหมีพอเพียงกับตัวเอง อันนี้เคยบอกวาความพอเพียงนี้ไมไดหมายความวาทุกครอบครัวจะตองผลิต
อาหารของตัว จะตองทอผาใสใหตัวเอง สําหรับครอบครัวอยางนั้นมันเกินไปแตวาในหมูบานหรือใน
อําเภอจะตองมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอยางที่ผลิตไดมากกวาความตองการก็ขายได           
แตในที่ไมหางไกลเทาไร ไมตองเสียคาขนสงมาก อยางนี้นักเศรษฐกิจตาง ๆ ก็มาบอกวาลาสมัย จริง
อาจจะลาสมัยเพราะวาคนอื่นเขาก็ตองมีการเศรษฐกิจที่ตองมีการแลกเปลี่ยน เรียกวาเปนเศรษฐกิจ 
การคา ไมใชเศรษฐกิจความพอเพียงรูสึกไมหรูหราแตประเทศไทย เปนประเทศที่มีบุญอยูวาการผลิต
ที่พอเพียงทําได......... 

 เพลินใจ แตเกษม และคณะ (2552, หนา 162-163) เศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาชี้ถึงแนว
ทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึง
ระดับรัฐ  ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศใหดําเนินไปใน “ทางสายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนา
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เศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และ
ความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน
และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี 
และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม 
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล และพรอมตอ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานทางวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางด ี

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริจึงประกอบดวยหลักการ หลักวิชาและ 
หลักธรรมหลายประการ เชน เปนปรัชญาการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ เปนปรัชญาในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนิน
ไปในทางสายกลาง จะชวยพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันโลกยุคโลกาภิวัตน เพื่อใหสมดุลและพรอมตอ
การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วกวางขวางทั้งดานวัตสังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจาก 
โลกภายนอกไดเปนอยางด ี

 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลรวมถึงความจําเปนที่จะตองมี
ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการ 
ตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนใน
ชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรมความ
ซื่อสัตยสุจริตและใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญาและ
ความรอบคอบ 

หลักการที่สําคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักการที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
 1. ความพอประมาณ หมายถึง การปฏิบัติตามทางสายกลาง มีความพอดีไมนอย

เกินไป และไมมากเกินไป โดยไมเบียนเบียนคนอื่นและผูอื่น  
 2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจจะตองเปนไปอยางมีเหตุผลโดยพิจารณา

จากเหตุปจจัยที่เก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 
  3. การมีภูมิคุมกันที่ดี หมายถึง การมีคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยว เตรียมตัวให
พรอมกับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 

 4. เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหอยูในระดับพอเพียง 
จะตองอยูภายใตเงื่อนไขที่สรางคุณภาพทั้งดานวัตถุและจิตใจ ซึ่งตองอาศัยความรู และคุณธรรม 
กลาวคือ 
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  4.1 เงื่อนไขความรู ประกอบดวยความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่
เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบและมีความระมัดระวังที่จะนําความรูมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันเพื่อ
ประกอบการวางแผน 

  4.2 เงื่อนไขคุณธรรม ประกอบดวยความตระหนักในคุณธรรม ความ
ซื่อสัตยสุจริต ความอดทน ความเพียร และการใชสติปญญา    

 
แผนภูมิที่ 1 สรุปกรอบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน (2549, หนา 5) 
 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีมิติ 4 ดาน   
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอยูเหนือกวาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมของตะวันตก ซึ่ง

เกี่ยวกับเรื่องวัตถุที่เปนรูปธรรม เชน เงิน ทรัพยสิน กําไร ไมเกี่ยวกับเรื่องจิตใจซึ่งเปนนามธรรม แต
เศรษฐกิจพอเพียงมีขอบเขตกวางขวางกวาเศรษฐกิจทุนนิยมหรือเศรษฐกิจธุรกิจ เพราะ ครอบคลุมถึง 
4 ดาน คือ มิติดานเศรษฐกิจ มิติดานจิตใจ มิติดานสังคมและมิติดานวัฒนธรรม  

ทางสายกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

        เงื่อนไขความรู   เงื่อนไขคุณธรรม 
(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง)        (ซื่อสัตย สุจริต สติปญญา ขยัน อดทน) 

พอประมาณ 

มีเหตุผล 

นําไปสู 

ชีวิต/ เศรษฐกิจ/ สังคม/ สิ่งแวดลอม 

สมดุล / มั่นคง / ยั่งยืน 

มีภูมิคุมกัน 
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 1) มิติดานเศรษฐกิจ เศรษฐกิจพอเพียงเปนเศรษฐกิจแบบพออยูพอกินใหมีความ 
ขยันหมั่นเพียรประกอบสัมมาอาชีพ เพื่อใหพึ่งตนเองไดใหพนจากความยากจน การปฏิบัติตามทฤษฎี
ใหมตามแนวพระราชดําริเปนตัวอยางของการปฏิบัติตามเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งไดชวยใหเกษตรกร
จํานวนมากมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น มีชีวิตที่เปนสุขตามสมควรแกอัตภาพ พนจากการเปนหนี้ และความ
ยากจนสามารถพึ่งตนเองไดมีครอบครัวที่อบอุนและเปนสุข  

 2) มิติดานจิตใจ เศรษฐกิจพอเพียงเนนที่จิตใจที่รูจักพอ คือ พอดี พอประมาณและ
พอใจในสิ่งที่ม ียินดีในสิ่งที่ได ไมโลภ เศรษฐกิจพอเพียงจะตองเริ่มที่ตัวเองโดยสรางรากฐานทางจิตใจ
ที่มั่นคง โดยเริ่มจากใจที่รูจักพอเปนการปฏิบัติตามทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทา ดร.สุเมธตันติ
เวชกุล ไดเขียนไวในหนังสือเรื่อง ใตเบื้องพระยุคลบาท วา เศรษฐกิจพอเพียงกลาวโดย สรุปคือ การ
หันกลับมายึดเสนทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดํารงชีวิต โดยใชหลักการพึ่งตนเอง           
5 ประการ คือ  

  2.1) พึ่งตนเองทางจิตใจคนที่สมบูรณพรอมตองมีจิตใจที่เขมแข็งมี จิตสํานึก
วาตนนั้นสามารถพ่ึงตนเองได ดังนั้น จึงควรที่จะสรางพลังผลักดันใหมีภาวะจิตใจฮึกเหิม ตอสูชีวิตดวย
ความสุจริต แมอาจจะไมประสบผลสําเร็จบางก็ตาม มิพึงควรทอแทใหพยายามตอไป พึงยึดพระราช
ดํารัส “ การพัฒนาตน”ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่วา ” บุคคลตองมีรากฐาน ทางจิตใจที่ดี 
คือความหนักแนนมั่นคงในสุจริตธรรมและความมุงมั่นที่จะปฏิบัติหนาที่ใหจนสําเร็จ ทั้งตองม ี       
กุศโลบายหรือวิธีอันแยบยลในการปฏิบัติงาน ประกอบพรอมกันดวยจึงจะสัมฤทธิ์ผลดีแนนอน และ
บังเกิดประโยชนอันยั่งยืนแกตนเองและแผนดิน ” 

   2.2) พึ่งตนเองทางสังคม ควรเสริมสรางใหแตละชุมชนในทองถิ่น ไดรวมมือ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน นําความรูที่ไดรับมาถายทอด และเผยแพรใหไดรับประโยชนซึ่งกันและกัน          
ดังพระบรมราโชวาทที่วา “เพื่อใหงานรุดหนาไปพรอมเพียงกันไมลดหลั่น จึงขอใหทุกคนพยายามที่จะ
ทํางานในหนาที่อยางเต็มที่และใหมีการประสานสัมพันธกันใหดี เพื่อใหงานทั้งหมดเกื้อหนุนสนับสนุน
กัน”  

  2.3) พึ่งตนเองไดทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การสงเสริมใหมีการนําเอา
ศักยภาพของผูคนในทองถิ่น สามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรือวัตถุในทองถิ่นที่มีอยูให
เกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งยังผลใหเกิดการพัฒนาประเทศไดอยางดียิ่ง สิ่งดีก็คือการประยุกตใชภูมิปญญา
ทองถิ่น (Local Wisdom) ซึ่งมีมากมายในประเทศ  

  2.4) พึ่งตนเองไดทางเทคโนโลยี ควรสงเสริมใหมีการศึกษา ทดลอง 
ทดสอบเพื่อใหไดมาซึ่งเทคโนโลยีใหม ๆ ที่สอดคลองกับสภาพภูมิประเทศและสังคมไทย และสิ่ง
สําคัญสามารถนําไปใชปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกันพระราชดํารัสที่วา “จุดประสงคของ
ศูนยศึกษาฯ คือ เปนสถานที่สําหรับคนควาวิจัยในทองที่ เพราะวาแตละทองที่สภาพฝนฟาอากาศและ
ประชาชน ในทองท่ีตาง ๆ กันก็มีลักษณะแตกตางกันมากเหมือนกัน” 

   2.5) พึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจ หมายถึง สามารถอยูไดดวยตนเองในระดับ
เบื้องตน กลาวคือแมไมมีเงินก็ยังมีขาว ปลา ผัก ผลไมในทองถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพและสามารถ
นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระดับมหภาค 
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 3) มิติดานสังคม เศรษฐกิจพอเพียงมุงใหเกิดสังคมที่มีความสุขสงบ ประชาชน         
มีความเมตตาเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน ไมใชตางคนตางอยู มุงใหเกิดความสามัคคีรวมมือกัน 
เพื่อใหทุกคนอยูรวมกันไดโดยปราศจากการเบียดเบียนกัน การเอารัดเอาเปรียบกัน การมุงราย 
ทําลายกัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกสภายุวพุทธิกสมาคม 
แหงชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่ออัญเชิญไปอานในพิธีเปดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ
ครั้งที่ 18 ในวันที่ 18 มกราคม 2530 มีขอความที่สําคัญดังนี้ “การสรางสรรคแผนดินไทยใหเปน
แผนดินทอง หรือการชวยตัวเองในปจจุบันนี้ เห็นวาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทําความสงบใหเกิดขึ้น
กอนโดยเร็วเพราะถาความสงบยังไมเกิด เราจะคิดอานแกปญหาหรือจะรวมกําลังกัน ทํางานชวย
ตัวเองไมได ความสงบนั้นภายนอก ไดแก สถานการณอันเรียบรอยเปนปกติไมมีวุนวาย ขัดแยงไมมี
การเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนหรือมุงรายทําลายกันภายใน ไดแก ความคิดจิตใจที่ไมฟุงซาน 
หวั่นไหวหรือเดือดรอนกระวนกระวายดวยอํานาจความมักไดเห็นแกตัว ความรายกาจเพง โทษ ความ
หลงใหลเหอเหิม อันเปนตนเหตุของอกุศลทุจริตทั้งหมด การทําความสงบนั้นตองเริ่มที่ภายในตัว ในใจ
กอน” 

 4) มิติดานวัฒนธรรม วัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิต (way of life) ของประชาชน 
เศรษฐกิจพอเพียงมุงใหเกิดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ประหยัด อดออม มีชีวิตที่เรียบงาย ไมฟุงเฟอ 
ฟุมเฟอย ไมตกเปนทาสของวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ซึ่งทําใหเกิดการเปนหนี้สิน เกิดการทุจริต 
คอรัปชั่นซึ่งเปนปญหาสังคมที่รายแรงที่สุดปญหาหนึ่ง ที่บอนทําลายความมั่นคงของชาติ สินคา             
เงินผอนทําใหตองมีหนี้สิน จํานวนหนี้สินไดเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ บางคนไมมีเงินชําระหนี้สินก็ตองหา 
ทางออกโดยการฆาตัวตาย ในทางเศรษฐกิจ เงินออม (Saving) ของประชาชนถือวาเปนปจจัยสําคัญ
ในการพัฒนาประเทศ ประเทศที่มีเงินออมสูงก็ไมจําเปนตองไปกูยืมเงินจากตางประเทศมา ใชสามารถ
ที่จะใหประเทศอ่ืนกูยืมเงินได สวนประเทศที่มีเงินออมต่ําหรือไมมีเงินออมก็ตองกูเงินจากตางประเทศ
มาใช หากกูและเปนหนี้มากเกินไปก็จะทําใหกระทบกระเทือนตอฐานะทางเศรษฐกิจและการเงินของ
ประเทศ เชน การที่ประเทศไทยตองกูยืมเงินจากตางประเทศเปนจํานวน ถึง 90,000 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกาในกลางป 2540 เปนเหตุหนึ่งที่ทําใหประเทศไทยตองประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ
และการเงินอยางรุนแรง คนที่มีเงินออมจะตองเปนคนประหยัดใชจายนอยกวารายได คนที่ไมควบคุม
การใชจายมีนิสัยฟุงเฟอฟุมเฟอย เห็นคนอื่นมีก็อยากมีบางทั้งที่ฐานะทางการเงินไมอํานวยให          
จะพยายามหาเงินมาไมวาโดยทางสุจริตหรือทุจริต ไมวาโดยชอบธรรมหรือไมชอบธรรม 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับความฟุงเฟอมีขอความที่
สําคัญดังนี้ “ความฟุงเฟอทําใหเกิดความไมพอ คนเราฟุงเฟอก็ไมมีทางที่จะหาทรัพยมาปอนความ
ฟุงเฟอได ความฟุงเฟอเปนปากที่หิวไมหยุด เปนปากที่หิวตลอดเวลา ปอนเทาไรไมพอ หาเทาไรไมพอ 
ฉะนั้นจะตองหาทางปองกันวิธีที่จะนํามาปอนความฟุงเฟอ ซึ่งการมีวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงมีขอปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้  

 4.1) มีชีวิตที่เรียบงาย ประหยัด ไมฟุงเฟอฟุมเฟอย  
 4.2) ใหยึดถือทางสายกลาง รูจักพอ พอดี พอประมาณและพอใจ  
 4.3) มีความเมตตาเอื้ออาทรตอกัน รวมมือและชวยเหลือกัน ไมเบียดเบียนกัน           

ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ไมมุงรายทํารายกัน  
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 4.4) ประกอบสัมมาอาชีพดวยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย สุจริตใฝหาความรู เพื่อ
นํามาใชใหเปนประโยชน  

 4.5) สามารถพึ่งตนเองไดใหพนจากความยากจน สามารถพออยูพอกิน ไมเดือดรอน 
ไมตกเปนทาสของอบายมุข วัตถุนิยมและบริโภคนิยม 

ความสําคัญของเศรษฐกิจพอเพียง   
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสําคัญของปรัชญา

เศรษฐกิจ ดังนี้ “เศรษฐกิจพอเพียงเปนเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของ แผนดิน 
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบานเรือนตัวอาคารไวนั่นเอง สิ่งกอสรางจะมั่นคงไดอยูที่เสาเข็ม 
แตคนสวนมากมองไมเห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียดวยซ้ําไป” ซึ่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความสําคัญดังนี้  

  1) เปนรากฐานที่สําคัญของชีวิตของแตละคน ใหสามารถดําเนินชีวิตอยางถูกตอง 
ตั้งตนไดในทางเศรษฐกิจ อยูในสังคมไดอยางมีความสุขและประโยชน  

  2) เปนรากฐานที่สําคัญของสังคม ทําใหสังคมมีความปกติสุข ไมเบียดเบียนกัน         
มีความ เมตตา เอื้ออาทรตอกัน ไมมีการขัดแยง แตกแยกความสามัคคี  

  3) เปนรากฐานที่สําคัญของประเทศชาติ ทําใหการบริหารประเทศมีความโปรงใส 
ปราศจากการทุจริตคอรัปชั่น มีการใชอํานาจที่เปนธรรมเพื่อประโยชนสวนรวมประเทศชาติมีความ 
เจริญรุงเรืองกาวหนาอยางสมดุลและยั่งยืน 
 การออมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

 ประเทศไทยเรานั้นเปนประเทศที่อุดมสมบูรณดวยทรัพยากรธรรมชาติ คือ มีทะเล มีภูเขา           
มีปา มีพืช มีสัตวนานาชนิด เราพูดรวมๆ วา ในน้ํามีปลา ในนามีขาว โดยเฉพาะภาคใตของเรามีครบ
ทุกอยาง เราจึงไมเดือดรอนในการแสวงหาปจจัย 4 มาบํารุงชีวิตของเราเลยอยากกินปลาก็หากินได 
ใกลๆ บาน อยากกินผักกินพืชก็มีใหกิน เจ็บปวยเราก็มียาสมุนไพร ยามไขใจเราก็มีพระคอยชวยเหลือ 
คอยใหทั้งสติและปญญา สอนใหเรามีศีลมีธรรม ไมเปนคนประมาทขาดสติ แตมาบัดนี้ วันนี้ สิ่งที่วา
ขางตนนั้นไดสูญหายไปเกือบจะหมดสิ้น จะเหลือก็เฉพาะความทรงจําของคนสูงอายุ อนุชนคนรุนหลัง
ของเราไมมีโอกาสไดสัมผัสบรรยากาศดังกลาวอีกตอไป เราถูกสอนใหเขาใจวานี้คือความเจริญ คือ         
มีถนนหนทางเต็มไปหมด มีรถวิ่งจนคนไมมีที่เดิน มีรานขายของ 24 ชั่วโมง มีอะไรตออะไรเต็มไปหมด 
แตที่เราขาด คือ ความอยูดีมีสุข เราตองอยูรอน นอนทุกขกับเรื่องตางๆ มากมาย ทั้งหมดนี้เราได
ขอสรุปแลววา เพราะเราเสียรูลัทธิทุนนิยม ซึ่งเปนระบบคิด ระบบรู ระบบทําของฝรั่งที่เราคิดวาเขา
เจริญกวาเรา เราจึงเชื่อเขาเกือบทุกอยาง เห็นเขาทําอะไรก็คิดวาดีหมด เชน ฝรั่งนอนแกผา นุงนอย
หมนอย เราก็คิดวาดี ฝรั่งแนะใหทําโนนทํานี้เราก็ทําตาม ฝรั่งแนะใหเราขายดิน ถางปา ขุดภูเขา เราก็
ทํา เพื่อใหไดสิ่งที่เรียกวา เงิน ก็เปนอันพอ แตในที่สุดทรัพยากรธรรมชาติทุกประเภทก็ถูกดูดเขาทอง
ฝรั่งเกือบหมด แมแตลูกหลานของเราก็ไปเปนคนรับใชพวกเขา เด็กสมองดีทั้งหลายถูกดูดเขาเมือง 
เขากรุงเทพ และเลยไปเมืองนอกไปทํางานอยูกับฝรั่ง กลับบานไมถูก ผลคือ ชุมชนเราขาดคนดูแล           
คนที่อยูในชุมชนก็ออนแอชวยตนเอง ชวยกันเองไดยาก หรือไมไดจึงเกิดปญหาสารพัดตามมา            
ดวยสายพระเนตรอันยาวไกล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเห็นภัยคุกคามท่ีวานี้ จึงไดทรงคิดคน
หาวิธีการแกไข และในที่สุดก็ทรงคนพบและบอกใหประชาชนคนไทยไดเรียนรูและปฏิบัติตามเพื่อกู
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และแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา ขอคนพบที่วานั้นเมื่อนํามาสรุปรวมแลว เรียกวา 
"ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง" คือ วิธีรู วิธีคิด และวิธีปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนของทุกคน ทุกอาชีพ            
ทุกชุมชน เพื่อความอยูดี มีสุขรวมกันของทุกคน เรียกคืนความดีงามที่เราเคยมีอยูกลับมาและคนหา
ทางเดินที่ถูกตองกันใหม โดยการศึกษาใหมีความรูจริงในสิ่งที่มี สิ่งที่ทําใหมีคุณธรรม คือ ความขยัน 
อดทน ซื่อสัตย สุจริต มีความรู ความคิด และการกระทําที่พอประมาน พอดี มีเหตุมีผล มีการระวังตน 
ไมประมาท รูจักระวังภัยในชีวิต การรู การคิด และการกระทําลักษณะนี้แหละเรียกวา การปฏิบัติตาม
ปรัชญาความคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมดีังนี้  

  1) ใหทุกคน ทุกชุมชนดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง ซึ่งเปนแนวทางที่ปราชญทั้ง
ปลาย เขาสอนกันมานาน เชน พระพุทธเจาก็สอนเรื่องนี้ที่เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทาหรือ มัชเฌนธรรม 
คือ มรรคมีองค 8 มีสัมมาทิฐิ คือ ความเห็นถูกเห็นชอบ เปนตน    

  2) หลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอประมาณ พอดี ความ         
มีเหตุผล ความมีภูมิคุมกัน ผลกระทบทั้งจากภายนอกและภายใน    

  3) เปาประสงค คือ ใหเกิดความสมดุล และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยาง รวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากภายนอกไดเปนอยาง
ดี  

  4) เงื่อนไข โดยจะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่
ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทนมีความเพียร มีสติ และความรอบคอบ จะตองอาศัยความรู 
ความรอบคอบ และ ความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผน และ
ดําเนินการทุกข้ันตอน 

 
2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 
 
 การพัฒนาประเทศในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จําเปนตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อ 
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวใหมุงตอยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคลองเชื่อมโยงและรองรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องกัน ไปตลอด 20 ป ตามกรอบยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560-2579) โดยมี
สาระสําคัญสรุปได ดังนี ้(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560, หนา 1-
22) 
 2.4.1 หลักการ 

หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและ
ขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม  

สําหรับการกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตรชาติที่
กําหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดในดานตางๆ ของ
แผนพัฒนาฯ ไดยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579 ที่เปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป มา
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เปนกรอบในการกําหนดเปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ป โดยที่เปาหมายและตัวชี้วัดตองสอดคลองกับ
กรอบเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่องคกรระหวางประเทศกําหนดขึ้น อาทิ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) ที่องคการสหประชาชาติกําหนดขึ้น 
เปนตน สวนแนวทางการพัฒนาไดบูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สําคัญของประเด็นการ
ปฏิรูปประเทศ 37วาระและ ไทยแลนด 4.0    
 2.4.2 ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
 ประเทศไทยแมวาไดดําเนินมาตรการเพื่อสงเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุน
ในโครงสรางพื้นฐานที่เปนระบบ โครงขายมากข้ึน และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต
อันดับความสามารถในการแขงขันของไทย ยังปรับตัวชาเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพ
คนต่ํา การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีนอย คุณภาพของโครงสรางพื้นฐานยังไมดี และปญหาการ
บริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบตางๆ ลาสมัยและขาดประสิทธิผลในการบังคับใช เมื่อตองเผชิญ
กับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ทําใหเศรษฐกิจไทยผันผวนไดงาย และเศรษฐกิจ
โดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ํากวาศักยภาพมาตอเนื่องหลายป   
  ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรสูสังคมสูง
วัยมากขึ้น จํานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผูสูงอายุมีปญหาสุขภาพและมีแนวโนมอยูคนเดียวสูงขึ้น 
ปญหาความยากจนยังกระจุกตัวหนาแนนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความ
แตกตางของรายได ระหวางกลุมคนรวยที่สุดและกลุมคนจนที่สุดสูงถึง 34.9 เทา ในป 2556 เนื่องจาก
การกระจายโอกาสการพัฒนาไมทั่วถึง ยิ่งไปกวานั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปญหาความ
ขัดแยงในการใชประโยชน ทรัพยากรธรรมชาติระหวางรัฐกับประชาชน และระหวางประชาชนในกลุม
ตางๆ เนื่องจากการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนยขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่  ในขณะที่
ปญหาสิ่งแวดลอมเพิ่มสูงขึ้นตาม การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพ
ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น ประเทศไทยตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรง
มากขึ้น สงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกวาในอดีต 
 ภายใตเงื่อนไขและสภาพแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ 
เกิดขึ้นทั้งในและตางประเทศดังกลาวจะเปนแรงกดดันใหประเทศไทยตองปรับตัวและมีการบริหาร
ความเสี่ยงอยางชาญฉลาดมากขึ้น ตอจากนี้ไปประเทศไทยตองปรับเปลี่ยนครั้งใหญเพื่อแกไขปญหา
รากฐานสําคัญที่เปนจุดออนและขอจํากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดําเนิน
ยุทธศาสตรเชิงรุกเพ่ือใชประโยชนจากจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตอง
ใหความสําคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณาการ และใชประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ไดอยางแทจริงอาทิ เชน การปฏิรูปดาน
การคลังและงบประมาณ ประกอบดวยการขยายฐาน ภาษี การปรับระบบการจัดทําคําของบประมาณ 
การจัดสรรงบประมาณ การจัดทํางบประมาณบูรณาการทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพื้นที่ การ
ติดตามและประเมินผลการใชจายงบประมาณ และกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียม และลดความซ้ําซอนของสิทธิประโยชน ดานสวัสดิการสังคม 
รวมทั้งสรางความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุมครองทางสังคม ไดแก การปรับปรุงระบบการ
ออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพารายไดจาก 
รัฐบาล 
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 2.4.3 วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12   
 วัตถุประสงค  
   1. เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย 
คานิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจน 
เปนคนเกงท่ีมีทักษะความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต  
   2. เพื่อใหคนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการ
เขาถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง
ชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งพาตนเองได  
   3. เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความ
เขมแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น  
สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสรางความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ํา   
   4. เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถ 
สนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   
   5. เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทํา 
งานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  
   6. เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อ
รองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม  
   7. เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศตางๆ ทั้งในระดับ           
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมี
บทบาทนําและสรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตางๆ ทั้ง
ในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก  
 เปาหมายรวม   
   เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายรวมการพัฒนาของ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบดวย  
   1. คนไทยมีคุณลักษณะเปนคนไทยที่สมบูรณ มีวินัย มีทัศนคติและ พฤติกรรมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเปนพลเมืองตื่นรู มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทาทัน
สถานการณ มีความรับผิดชอบและทําประโยชนตอสวนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ 
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเปนไทย  
   2. ความเหลื่อมล้ําทางดานรายไดและความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก มีความ
เขมแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี 
คุณภาพอยางทั่วถึงและเปนธรรม กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ 40 มีรายไดเพิ่มขึ้นอยางนอยรอยละ 
15 
   3. ระบบเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและแขงขันได โครงสรางเศรษฐกิจปรับสู 
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผูประกอบการรุนใหมและเปนสังคมผูประกอบการ ผูประกอบการ
ขนาด กลางและขนาดเล็กที่เขมแข็งสามารถใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคคุณคา
สินคาและบริการ มีระบบการผลิตและใหบริการจากฐานรายไดเดิมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น และมีการ
ลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรูชั้นสูงใหมๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและชุมชน รวมทั้ง
กระจายฐานการผลิตและการใหบริการสูภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้ําโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5 ตอป และมีปจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส พลังงาน 
และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อตอการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ  
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   4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนําโดยเพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 40 ของ 
พื้นที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและ
ขนสง ไมนอยกวารอยละ 7 ภายในป 2563 เทียบกับการปลอยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดสวนของ
ขยะมูลฝอยที่ไดรับการจัดการอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพ
อากาศในพ้ืนที่วิกฤตใหอยูในเกณฑมาตรฐาน  
   5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี 
และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติตอประเทศไทย ความขัดแยงทางอุดมการณและ ความคิดในสังคม
ลดลง ปญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนสง สินคา
และคามนุษยลดลง มีความพรอมที่ปกปองประชาชนจากการกอการรายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีสวนรวมในการกําหนดบรรทัดฐานระหวางประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนสง           
โลจิสติกส หวงโซมูลคา เปนหุนสวนการพัฒนาที่สําคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการ
เติบโตของมูลคา การลงทุนและการสงออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  
   6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอํานาจและมีสวนรวมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการใหบริการซึ่งภาคเอกชน 
ดําเนินการแทนไดดีกวาลดลง เพิ่มการใชระบบดิจิทัลในการใหบริการ ปญหาคอรรัปชั่นลดลง และ
การบริหารจัดการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่
จัดทําโดยสถาบัน การจัดการนานาชาติและอันดับความยากงายในการดําเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น 
การใชจายภาครัฐและระบบ งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกวางขึ้น และดัชนีการรับรูการ
ทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี ความรูความสามารถและปรับตัวไดทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 
 2.4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ   
 ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตาม
กรอบ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอ
ยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับการออม ดังนี้ 
 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
   การพัฒนาในชวงที่ผานมาทําใหสังคมไทยกาวหนาไปหลายดาน แตการแกปญหา
ความเหลื่อมล้ําและสรางความเปนธรรม ในสังคมไทยมีความคืบหนาชา ทั้งเรื่องความแตกตางของ
รายไดระหวางกลุมประชากร ความแตกตางของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอจํากัดในการ
เขาถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุม ผูดอยโอกาสและกลุมที่อยูในพื้นที่หางไกล ดังนั้น 
การพัฒนาในระยะตอไปจึงจําเปนตองมุงลดปญหาความ เหลื่อมล้ําดานรายไดของกลุมคนที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกตางกัน แกไขปญหาความยากจน เพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานทาง
สังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหมีความเขมแข็ง เพื่อใหชุมชน
พึ่งพาตนเองและไดรับสวนแบงผลประโยชนทางเศรษฐกิจมากข้ึน   
   แนวทางการพัฒนาทีส่ําคัญ ประกอบดวย  
    1. การเพิ่มโอกาสใหกับกลุมเปาหมาย ประชากรรอยละ 40 ที่มีรายได
ต่ําสุด สามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส การเขาถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยใหการดูแลนักเรียนที่
ครอบคลุมตั้งแตการสรางรายไดของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ใหทุนการศึกษา 
ตอระดับสูง  
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    2. การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและท่ัวถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ
ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากข้ึนเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความเขมแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได มีสิทธิใน
การจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการทาง
การเงินแกชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทําหนาที่เปนสถาบันการเงินใน
ระดับหมูบาน/ตําบลที่ทําหนาที่ทั้งการใหกูยืมและการออม และจัดตั้งโครงขายการเงินฐานรากโดยมี
ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย  
 
2.5 ขอมูลทั่วไปของชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ 
 

ประวัติความเปนมา 
  ชุมชนพรอมจิตร มีการจัดสรรที่ดินเปนหมูบานในป 2519 โดยมีนายประสิทธ พรหมประเทศ 
และนายสมพงษ สุขศิริพรฤทธิ์ ไดขายใหแกบุคคลที่ตองการมีที่ดินและบานไวอยูอาศัยเปนของตัวเอง 
ในอดีตเปนชุมชนขนาดเล็กมีบานอยูไมกี่ครัวเรือน ปจจุบันเปนชุมชนขนาดใหญได เปนชุมชนตั้งแตที่
ทําการไปรษณียคลองดานถึงเทศบาลตําบลคลองดาน (เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ  
จังหวัดสมุทรปราการ,2561, หนา 1-2) 
 

ลักษณะภูมิประเทศ 
- พื้นที่  2 ไร   
- เลี้ยงสัตว  2 ไร 
 
ที่สาธารณะประโยชน 
- ชื่อคริสตจักรสัมพันธคลองดาน เนื้อท่ี 3 งาน 72 ตารางวา 
- มีวัดจํานวน 1 แหง     
- โรงเรียน 1 แหง 
สถานที่ราชการอื่นๆ  
- เทศบาลตําบลคลองดาน 
- ที่ทําการไปรษณยีคลองดาน 

อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ ติดตอกับ   จรดถนนทางเขาชลประทาน 

 ทิศใต  ติดตอกับ   ตัดถนนสุขุมวิท 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ   ถึงบานนายประเสริฐ  ประเสริฐวิทย เลขที่ 106  หมู 6 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ   ทางแยกเขาโครงการชลประทานและเทศบาลตําบลคลองดาน 
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ประชาชน  
 - จํานวนครัวเรือน  317 ครัวเรือน 

 - ชาย 1,329 คน  หญิง  1,721 คน  รวม  3,050 คน 
 

 ขอมูลการคมนาคม / สาธารณูปโภค 
 - ถนนลาดยาง  
 - ถนนคอนกรีต 

 สาธารณูปโภค 
  - มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน 

- มีประปาภูมิภาค / หมูบานทุกแหง 
- โทรศัพทสาธารณะ  20 แหง 
 

 แหลงน้ํา 
- คลอง 2 แหง 

 ขอมูลการบริหาร (ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น อาสาสมัคร) 
1. ผูใหญบาน    ชื่อนายธนพจน ทรงกรานต 
2. ผูชวยผูใหญบาน   ชื่อนายประเสริฐ ทรงกรานต 
3. ผูชวยผูใหญบาน   ชื่อนางสาวปนิตา  เชียรศิลา 
4. สมาชิกสภาเทศบาล  ชื่อนางกฤตินี   พุทธพงษ 
5. สมาชิกสภาเทศบาล  ชื่อนายอรุณ   คงตรง 
6. อาสาพัฒนาชุมชน  ชื่อนายปวัตร   สุขประเสริฐ 
7. อาสาพัฒนาชุมชน  ชื่อนายไพศาล   เลิศสุวรรณ 
8. อาสาพัฒนาชุมชน  ชื่อนางปน   มีมา 
9. อาสาพัฒนาชุมชน  ชื่อนางสาวพเยาว  จี้เพรช 
10. อาสาสมัครอื่นๆระบุ อสม. ชื่อ นายปวัตร  สุขประเสริฐ 
11. อาสาสมคัรอื่นๆระบุ อสม. ชื่อ นางไพริน  ถนอมธรรม 
12. อาสาสมัครอื่นๆระบุ อสม. ชื่อ นางศิริวรรณ  บุญริมสนอง 
13. อาสาสมัครอื่นๆระบุ อสม. ชื่อ นางอารมณ  เลิศสุวรรณ 
14. อาสาสมคัรอื่นๆระบุ อสม. ชื่อ นางประไพ  เลิศสุวรรณ 
15. อาสาสมคัรอื่นๆระบุ อสม. ชื่อ นางละไม  เชิญอารมณ 

อาชีพของชุมชน 
  - ประมง, รับราชการ, คาขาย, รับจาง  
 

       เอกลักษณของชุมชนที่คนในชุมชนคาดหวัง 
  - อยากใหมีสิ่งแวดลอมดี เด็กและเยาวชนหางไกลจากสารเสพติด ประชาชนมีงาน

ทําและรายไดมาก ผูสูงอายุและเยาวชนมีที่ออกกําลังกายในหมูบานที่เพียงพอตอความตองการ 
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2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 ไกรวิชญ  ประชุมพันธ, ธนสุวิทย  ทับหิรัญรักษ และสุคนธ  เครือน้ําคํา (2561, หนา 313) 
ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการออมของผูบริโภคเพื่อใชจายในอนาคตของประชาชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอ
พฤติกรรมการออมของผูบริโภคเพื่อใชจายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการออมของผูบริโภคเพื่อใชจายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของผูบริโภคเพื่อใชจายในอนาคตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ดวย
วิธีการสํารวจ ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลคือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสวนการทดสอบสมมติฐานใชการ
พิสูจนความแตกตางแบบ T-test, F-test และวิเคราะหการถดถอยดวยสถิติ Multiple Linear 
Regression Analysis ผลการวิจัยพบวา ประชาชนที่มีสถานภาพตางกันมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการ
ออมเพื่อใชจายในอนาคตแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออม ไดแก 
รายได  และคาใชจ าย มีผลตอพฤติกรรมการออมเพื่อใชจ ายในอนาคตของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 
 วิโรจน  เจษฎาลักษณ และธนภรณ เนื่องพลี (2561, หนา 3061) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและ
ปจจัยที่มีผลตอการออมของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) 
พฤติกรรมการออมของผูสูงอายุ 2) ปจจัยที่มีผลตอการออมของผูสูงอายุ ดําเนินการวิจัยโดยระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางรวมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อ
เก็บรวบรวมขอมูลจากผูสูงอายุที่อาศัยอยูในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี จํานวน 11 ราย และนํา
ขอมูลมาวิเคราะหตามวัตถุประสงค มีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และนํามาสรุปผล
การศึกษาและนําเสนอการศึกษาในรูปแบบการพรรณนา ผลการศึกษาพบวา 1) พฤติกรรมการออม
ของผูสูงอายุ มีการออมในรูปแบบทรัพยสินถาวร ไดแก บานหรือที่ดิน และมีทรัพยสินทางการเงิน 
เชน เงินฝากในธนาคาร และยังมีการออมโดยการซื้อสลากออมสิน การทําประกันชีวิต และการออม
ผานสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ โดยจะออมมาตั้งแตเริ่มทํางาน 2) ปจจัยที่มีผลตอการ
ออมของผูสูงอายุ พบวา ดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคารไมใชสิ่งจูงใจ แตที่ออมก็เพราะสถาบัน
การเงินมีความมั่นคง เชื่อถือได สวนการทําประกันชีวิตจะไดรับความคุมครองหรือผลประโยชนตาม
กรมธรรมที่ตนทําไว เปนหนึ่งในการวางแผนการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงสวนบุคคลทั้งในเรื่องชีวิต 
สุขภาพและทรัพยสิน ในสวนของผูสูงอายุที่ซื้อสลากออมสิน เมื่อฝากครบกําหนดสามารถถอนและ
ไดรับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกําหนดไว และยังสามารถลุนรางวัลไดทุกงวด สวนผูสูงอายุที่ออมใน
สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปนผลหรือเงินอัตรา
ดอกเบี้ยของเงินฝากขึ้นอยูกับประเภทการออมเงิน การที่ผูสูงอายุมีการวางแผนสําหรับการออมใน
อนาคต เพราะ ตองการใหลูกหลานสบายแมวาจะเสียชีวิตไป และออมไวใชยามฉุกเฉินหรือเจ็บปวย
เพื่อใหตนสามารถใชชีวิตบั้นปลายไดอยางมีความสุข โดยที่ไมตองพึ่งพาลูกหลาน ผูสูงอายุสวนใหญ 
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คิดวา การออมเปนสิ่งที่ดี มีประโยชน เพียงแคเราตองมีวินัยในการออม ในการยอมรับความเสี่ยง 
ผูสูงอายุสวนใหญจะเลือกออมในสถาบันการเงินที่เชื่อถือได เพราะมีความปลอดภัยและมั่นคง 
 นเรศ  หนองใหญ (2560, หนา ง) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรเขตพื้นที่เมือง
พัทยาจังหวัดชลบุรี และเพื่อเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการออมของประชากรเขต
พื้นที่เมืองพัทยา จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ 
ไดแก ประชาชนในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา จํานวน 400 คน ซึ่งไดจากการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก ใช
เครื่องมือวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัย คือ การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเบี่ยงเบน
สวนมาตรฐาน และ คา t-test, F-test  โดยใชสถิติทดสอบที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 กลุมตัวอยาง         
สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท วัตถุประสงค
การจายเงินโดยเฉลี่ยแตละเดอืน เพ่ือซ้ือสินคา/ บริการที่จําเปนสําหรับชีวิตเพื่อใหเงิน กับบุพการีหรือ
ครอบครัว หนี้สินเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 10,000 บาท ลักษณะทรัพยสินที่ออมอยูในรูปทรัพยสินเงิน
ฝาก หุนพันธบัตร ทองคํา อัญมณี มีการฝากกับธนาคารประเภทฝากออมทรัพย เก็บเงินสดไวในมือ 
และทําประกันชีวิตโดยมีการจายเงิน เพื่อสะสมระยะยาว และมีทรัพยสินทางการเงินที่ออมนอกระบบ 
ไดแก เลนแชร และออกเงินกู วัตถุประสงคของการออม เพื่อซื้อทรัพยสิน เพื่อใชจายยามฉุกเฉิน และ
เพื่อเก็บไวใชในยามชราเกษียณอายุ ผลการวิเคราะหระดับการออมตอพฤติกรรมการออม พบวา 
พฤติกรรมการออมในภาพรวมอยูในระดับการออมพอใช และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา           
สวนใหญออมเงินโดยการนําเงินไปฝากธนาคารอยูในระดับการออมเกือบทุกเดือน สําหรับผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีเพศตางกันมีพฤติกรรมการออมไมแตกตางกัน แตประชาชนที่
มีอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน     
มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการออมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  มุกดา  โควหกุล (2559, หนา 128) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการการเงินสวนบุคคลที่มีผลตอ
พฤติกรรม การออมของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ปจจัยสวนบุคคลและ การจัดการการเงินสวนบุคคลที่มีผลและมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการออม
ของประชาชน โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมผูมีรายไดในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จํานวนทั้งสิ้น 400 ตัวอยาง ทําการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิง
อนุมาน ประกอบดวย รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา Chi-Square  ผลการศึกษาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางมากที่สุด คือ เพศหญิง สวนใหญมีอายุ 18-28 ป สถานภาพโสด 
มีระดับการศึกษาปริญญาโท สวนใหญมีอาชีพในบริษัทเอกชน โดยมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 20,000 
บาท และมีรายจาย 10,001 -15,000 บาท สําหรับการจัดการเงินสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 1) ดาน
ความรูความเขาใจการจัดการการเงินสวนบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 2) ดาน
วัตถุประสงคการจัดการการเงินสวนบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 3) ดานรูปแบบการจัด
การเงินสวนบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 4) ดานการวางแผนการจัดการเงินสวนบุคคล 
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวิตและเปาหมาย
ทางการเงิน และ5) ดานปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดการ การเงินสวนบุคคล โดยรวมอยูในระดับ
มาก สวนพฤติกรรมการออม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรูปแบบการออมมากที่สุด คือ มีบัญชีเงิน
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ฝากกับธนาคารพาณิชย (ทั้งออมทรัพยและฝากประจํา) จํานวนเงินออมเฉลี่ยตอเดือน คือ มากกวา 
5,000 บาท เหตุผลหลักในการออม คือ เพื่อไวใชยามฉุกเฉิน มีระยะเวลาการออมเงิน คือ 1 -5 ป 
และสวนใหญผูมีสวนตัดสินใจในการออม คือ ตนเอง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวน
บุคคลดานอาชีพ การศึกษา และรายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมทุกดาน ยกเวนดานอายุ 
สถานภาพ และรายจายที่ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม ดานสัดสวนเงินออมและผูมีสวน
ตัดสินใจในการออม สวนดานเพศไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมในทุกดาน ยกเวนดาน
จํานวนเงินออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับการจัดการการเงินสวนบุคคล ดาน
ความรูความเขาใจการจัดการ การเงินสวนบุคคล รูปแบบการจัดการการเงินสวนบุคคล และการวาง
แผนการจัดการการเงิน สวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมทุกดาน ยกเวนวัตถุประสงค
การจัดการการเงินสวนบุคคลที่ไมมีความสัมพันธกับผูมีสวนตัดสินใจในการออม และปจจัยที่มี
ผลกระทบตอการจัดการการเงินสวนบุคคลที่ไมมีความสัมพันธกับระยะเวลาในการออม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ดาราภรณ  โคสิริวิวัฒน (2558, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและ
รูปแบบการออมของขาราชการกองทัพอากาศ วัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออม
ของขาราชการกองทัพอากาศ ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอปริมาณการออมของขาราชการ
กองทัพอากาศ และศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรมและรูปแบบการออมของขาราชการ
กองทัพอากาศ กลุมตัวอยางคือขาราชการกลาโหมสังกัดกองทัพอากาศจํานวน 400 ตัวอยางเก็บ
รวบรวมขอมูลระหวางเดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 นําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห      
เชิงพรรณนาโดยใชสถิติ ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
รวมทั้งทดสอบความสัมพันธโดยใชสถิติไคสแควรที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ผลการศึกษาพบวา 
ในดานพฤติกรรมการออม ขาราชการกองทัพอากาศสวนใหญออกเพื่อใชจายยามฉุกเฉินหรือเพื่อซื้อ
สิ่งของที่ตองการ ออมเพ่ือลดหยอนภาษีหรือเพื่อตองการดอกเบี้ย/เก็งกําไรมีนอย โดยอาจกําหนดเงิน
ออมหรือไมกําหนดวงเงินออมที่แนนอน สวนใหญจัดสรรเงินออมดวยตนเอง ออมทุกเดือน ตัดสินใจ
ออมดวยตนเอง ในรูปแบบการออมเงินมีการออมเงินหลายรูปแบบ เชน ออมในสถาบันการเงิน เก็บ
สะสมในรูเงินสด ซื้อสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต การลงทุนในรูปของ
ทองคํา หุน กองทุนประเภทตาง ๆ สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยความปลอดภัย
ในการออมมีอิทธิพลตอปริมาณการออมในระดับปานกลางและความสําคัญปจจัยที่เกี่ยวของกับ
กิจกรรมสงเสริมการออมและการชวยลดหยอนภาษีนอยที่สุด ในดานความสัมพันธระหวางปจจัย         
สวนบุคคลกับพฤติกรรมและรูปแบบการออมพบวากลุมที่ชั้นยศนอย โสด ไมมีคนมีความดูและ และ
รายไดนอย มีแนวโนมออมเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่ตองการ โดยพอแมเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออม
นิยมเก็บสะสมในรูปเงินสด และบัญชีเงินฝากประเภทตาง ๆ ในสถาบันการเงิน กลุมที่อยูในชวงสราง
ครอบครัวนิยมออมเพื่อการศึกษาของบุตรและตนเอง กลุมที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ    
ต่ํากวามีหนี้สินและมี เงินออมตอเดือนนอย ไมนิยมกําหนดวงเงินออมที่แนนอนแตนิยมซื้อ
อสังหาริมทรัพยโดยมีคูสมรสกับแฟนเปนผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออม ในขณะที่ระดับชั้นยศสูง
สําเร็จการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรีไมมีหนี้สิน และมีจํานวนเงินออมตอเดือนสูง มีแนวโนมในการออม
เงินเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคง นิยมกําหนดวงเงินออมแนนอนและมีการซื้อกรมธรรมประกัน
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ชีวิต ดังนั้นหนวยงานและผูบังคับบัญชาควรมีการสงเสริมการออมขาราชการกองทัพอากาศทั้ง
ทางตรงและทางออมโดยใหความรูในดานการออมและการลงทุนรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการฝาก
เงินในสถาบันการเงิน เงินสด ซื้อสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย เชน การซื้อกรมธรรมประกัน
ชีวิต สหกรณออมทรัพย กองทุน การลงทุนเพื่อผลตอบแทน และการลดหยอนภาษี 
 สิริมา  วิทยา (2558, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของ
ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมรวมทั้งปจจัยที่มีผลตอรูปแบบการออม กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรสาขาอําเภอ
ทุงหวา จังหวัดสตูลจํานวน 100 คน เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลเปนแบบสอบถาม และการสุมตัวอยางใชวิธีการเลือกตัวอยางที่ผูตอบใหความรวมมือวิเคราะห
โดยใชคาสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชเทคนิคการวิเคราะหแบบตารางไขวโดย
ใชคาสถิติไคสแควร ในการทดสอบความสัมพันธของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ทําการสรุป
สมมติฐานวายอมรับเปนปฏิเสธที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.5 0.1 และ 0.01 ผลการศึกษาพบวาพฤติกรรม
การออมและรูปแบบการออมของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาอําเภอ          
ทุงหวา จังหวัดสตูล มีรูปแบบการออมในดานสินทรัพยดวยการเก็บไวกับตัวเองในสวนรูปแบบการ
ออมของสถาบันการเงินจะมีการออมดวยการฝากออมทรัพยฝากประจํา และจะมีการออมแบบประจํา
ทุกเดือน สวนเหตุผลในการออมเพื่อเปนหลักประกันใหกับครอบครัว และในดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การออมที่สงผลใหแตละบุคคลมีการออมเพิ่มขึ้นพบวา ปจจัยดานผลตอบแทนมีผลตอการออมมาก
ที่สุด ผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยดานประชากร เศรษฐกิจและสังคมกับการออมเงิน ดาน
สินทรัพยและดานสถาบันการเงินดวยเทคนิคการวิเคราะหแบบตารางไขว โดยใชคาสถิติไคสแควร
พบวา ระดับการศึกษาจะมีความสัมพันธกับการออมในดานสินทรัพยประเภทที่ดิน ที่อยูอาศัย 
ประเภททองคําอัญมณี ในสวนรายไดมีความสัมพันธตอการออมทั้งสองดาน ในสวนของจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน และอาชีพมีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอเดือน ดานสถานภาพในการสมรสจะ
มีความสัมพันธกับการออมทั้งสองดาน ไดแก รูปแบบการออมประเภทเก็บไวกับตัวเอง รูปแบบ
ทองคําอัญมณ ีรูปแบบสลากออมสิน สลากธ.ก.ส. และรูปแบบธนาคารพาณิชย 
  กนกวรรณ  วิเชียร (2555, หนา 84) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการออมของ
ขาราชการและ ลูกจางประจํา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมีวัตถุประสงคการศึกษา เพื่อ
ทําการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของขาราชการและลูกจางประจําในสังกัด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยทําการศึกษาปจจัยดานพื้นฐานสวนบุคคล และปจจัยดาน
เศรษฐกิจ ซึ่งใชกลุมตัวอยางของขาราชการ และลูกจางประจํา จํานวน 320 คน โดยสถิติที่นํามาใชใน
การวิเคราะห ขอมูล คือ คาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย และการทดสอบคา ไค-สแควร ผลการศึกษา
พบวา รูปแบบการออมจะเปนการออมโดยผานธนาคารมากที่สุด สําหรับผลการศึกษาปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับปริมาณการออม พบวา ปจจัยพื้นฐานที่มีความสัมพันธกับปริมาณการออมอยาง มี
นัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 คือ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อายุราชการ และประเภทบุคลากร สวน
ปจจัยดานเศรษฐกิจพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือน รายจายเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินโดยเฉลี่ยตอเดือนมี
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ความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมของขาราชการและลูกจางประจําในสังกัดมหาวิทยาลัย           
ศรีนครินทรวิโรฒอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับนัยสําคัญ 0.05 
  พรทิพย วงษวานิช, นพวรรณ ทับทอง และ เกียรติชัย วีระญาณนนท (2555, บทคัดยอ)            
ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออมและการกูยืมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟา
สวนภูมิภาค จํากัด โดยศึกษาพฤติกรรมการออม การกูยืม และความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะ
ทางประชากรศาสตรและสภาพทางเศรษฐกิจ กับพฤติกรรมการออมและการกูยืม ผลการวิเคราะห
ขอมูลจากผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งสวนใหญเปนหญิง มีอายุ 36 - 45 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สมรสแลว และปจจุบันปฏิบัติงานในกลุมงานปริญญา มีสมาชิกที่มีภาระตองอุปการะ 1 - 2 คน เปน
สมาชิกสหกรณออมทรัพยมาแลวมากกวา 10 ป มีรายไดตอเดือน มากกวา 40,000 บาท และมี
รายจายตอเดือนมากกวา 30,000 บาท โดยรายไดสมดุลกับรายจาย สวนใหญมีการวางแผนทาง
การเงิน และออมทั้งประเภททุนเรือนหุนและเงินฝากกับสหกรณออมทรัพย โดยมีการสะสมทุนเรือน
หุนโดยประมาณตอเดือนมากกวา 1,000 บาท เพราะตองการออมและตองการผลตอบแทนหรือเงิน
ปนผล มีปริมาณการฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยเฉลี่ย 10,000 ถึง 50,000 บาทตอป สวนใหญ
เลือกประเภทเงินฝากออมทรัพยพิเศษ เพื่อเปนทุนการศึกษาบุตรหลาน ลักษณะการใชจายที่
กอใหเกิดหนี้สิน คือ การซื้อบานที่อยูอาศัย กูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยเพราะไดรับความสะดวก
กวาสถาบันการเงินอื่น ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เพศ ระดับการศึกษา และรายไดรวมตอเดือน 
มีความสัมพันธกับรูปแบบของการออม อายุ สถานภาพ และรายไดรวมตอเดือนมีความสัมพันธกับ
ปริมาณการฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยเฉลี่ยตอป และวัตถุประสงคในการฝากเงินกับสหกรณออม
ทรัพย อาย ุตําแหนงงานและรายไดรวมตอเดือน มีความสัมพันธกับการสะสมทุนเรือนหุนกับสหกรณ
โดยประมาณตอเดือน รายไดรวมตอเดือนมีความสัมพันธกับการวางแผนทางการเงิน และ อายุ 
สถานภาพสมรส และมีความสัมพันธกับรูปแบบการกูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จุฑาธิบดิ์  ฤกษสันทัด (2554, หนา ค) ไดทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ออมของพนักงานบริษัทเอกชนและขาราชการในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพรรณาวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล ปจจัยดานเศรษฐกิจ 
พฤติกรรมการออม โดยวิธีการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชสถิติไคสแควรเพื่อ
ทดสอบสมมติฐานและนําเสนอผลในเชิงเปรียบเทียบ จากการศึกษาพบวาพนักงานบริษัทเอกชนและ
ขาราชการที่มีการออมสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 20-30 ป สถานภาพโสด และไมมีผูอยูในอุปการะ
เลี้ยงดู พนักงานบริษัทเอกชนที่มีการออมจะมีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 20,001-25,000 บาท สวน
ขาราชการที่มกีารออมเงินจะมีรายไดเฉลี่ยอยูในชวง 15,001-20,000 บาท ดานรายจายของพนักงาน 
บริษัทเอกชน มีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 10,001-15,000 บาท ขาราชการมีรายจายเฉลี่ยต่ํากวา
พนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายจายเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท ดานพฤติกรรมการออมพบวา
ทั้งพนักงานบริษัทเอกชนและขาราชการไมมีการวางแผนการออม คือ ไมมีการกําหนดปริมาณการ
ออมที่แนนอนในแตละเดือน แตจะออมตามเงินที่เหลือ มีจํานวนเงินออมเฉลี่ยตอเดือน 1,000-5,000 
บาท และมีวัตถุประสงคการออมคือเพื่อเก็บไวใชจายยามฉุกเฉิน ดานรูปแบบการออมสวนใหญออม
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ประเภทเงินฝากออมทรัพยและมีแนวโนมการออมในอนาคตเพิ่มขึ้น ดานปจจัยกําหนดการออมทั้ง
พนักงานเอกชนและขาราชการจะใหความสําคัญกับปจจัยดานระดับรายไดมากที่สุด 

เสาวลักษณ นิกรพิทยา, ภณิตา สุนทรไชย และกอบชัย นิกรพิทยา. (2554, บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่องการออมกอนวัยเกษียณของบุคลากรทางการศึกษา กรมสามัญศึกษาในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุนอย
กวา 60 ป สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีจํานวน 4 โรงเรียน ไดแก 
โรงเรียนสารคามพิทยาคม โรงเรียนผดุงนารี โรงเรียนมหาวิชานุกูล และโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร          
มีจํานวนทั้งสิ้น 203 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถาม ดานเพศพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 51 ปขึ้นไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอายุราชการ 31 – 40 ป 
สวนใหญมีสถานภพโสด มีรายไดสวนตัวเฉลี่ย 40,001 – 60,000 บาท/เดือน สวนใหญมีความรู
เกี่ยวกับการออมอยูในระดับปานกลาง ในภาพรวมกลุมตัวอยางมีทัศนคติที่มีตอการออมอยูในระดับ
มาก มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการออมเงินจากบริบทในโรงเรียน ครอบครัวและสังคม อยูในระดับมาก
ที่สุด มีพฤติกรรมการออม อยูในระดับมาก มีรายจายเกี่ยวกับการผอนชําระหนี้สินมากที่สุด และ
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญออมเงินในรูปแบบฝากเงินกับธนาคาร ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญออมเงินในรูปแบบเงินกับธนาคาร สวนใหญเก็บออมเงินต่ํากวา 2,000 บาท/เดือน สวนใหญ
เก็บออมเงินไวไดนอยกวาที่ตั้งใจ ปจจุบันกลุมตัวอยางสวนใหญมีปญหาอุปสรรคการออมเกี่ยวกับมี
รายจายมาก รายไดนอย มีหนี้สินมาก กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวา โรงเรียน/ภาครัฐควรสงเสริมการ
ออมใหกับเด็กนักเรียน ประชาชน ดวยกิจกรรมตาง ๆ อันดับแรกไดแก สรางทัศนคติที่ดีตอการออม 
รองลงมาคือ ใหความรูเกี่ยวกับการออมและจัดกิจกรรมเพื่อลดรายจายและเพิ่มรายไดในโรงเรียนและ
ชุมชนเปนประจําอยางตอเนื่อง 

อโนทัย  ศิริรักษ (2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออมของพนักงานฝาย
ผลิตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงพฤติกรรมการออมของพนักงานฝาย
ผลิตวามีพฤติกรรมการออมหรือไม และถามีจะมีการออมในรูปแบบใด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก พนักงานฝายผลิตในโรงงานที่อยูในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จํานวน 200 คน การ
วิจัยเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาสถิติรอยละ ผลการศึกษาโดยภาพรวมของพฤติกรรมการออมของพนักงานฝายผลิตในนิคม 
อุตสาหกรรมอมตะนคร พบวา พนักงานสวนใหญมีทัศนคติตอการออมที่ดี สวนมากมีการออมในรูป
ของทรัพยสินทางการเงินมากที่สุด ทั้งออมในระบบ คือการถือเงินสดและฝากออมทรัพยใกลเคียงกัน 
สวนออมนอกระบบจะมีการเลนแชรเปนสวนใหญ ในสวนของสถาบันการออมอื่นๆ ก็จะมีการทํา
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพยระยะยาว ในสวนการออมในรูปสินทรัพยถาวร เชน บาน ที่ดิน ยังเปน
สวนนอยเนื่องจากระดับรายไดและการศึกษาเปนตัวกําหนดซึ่งสวนใหญรายไดและการศึกษายังไมสูง
มากนักจะเห็นไดจากตารางการออมในรูปสินทรัพยถาวรวาสัดสวนในการซื้อบานและที่ดินจะผันแปร
กับสัดสวนการซื้อทอง พนักงานที่มีรายไดสูงจะมีสัดสวนการซื้อบานและที่ดินสูงกวาพนักงานที่มี
รายไดต่ํา เนื่องจากทองยังเปนสินทรัพยที่เก็บสะสมไดงายแมจะมีรายไดไมมากนักและแปรสภาพเปน
เงินไดคลองตัวกวา 




