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สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษา
ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อศึกษาปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาล
ตําบลคลองดาน อํา เภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและ
ขอเสนอแนะตอพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบล
คลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย แบง
ออกเปนกลุมตัวอยางเชิงปริมาณ ไดแก ประชาชนในชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน 
อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ เก็บขอมูลดวยวิธีการสุมอยางงาย(Simple Random 
Sampling) อยางเปนระบบ เปรียบเทียบตารางเครจซีและมอรแกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 
608 อางจาก บุญชม ศรีสะอาด. 2545 หนา 40) จํานวนตัวอยาง 346 คน และกลุมตัวอยางเชิง
คุณภาพ ไดแก ตัวแทนชุมชน จํานวน 2 คน และตัวแทนครัวเรือน จํานวน 10 คน เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยนําเสนอการวิเคราะหขอมูล ซึ่งผลการวิเคราะห
ขอมูลแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนที่ 1 สรุปผลขอมูลปจจัยดานลักษณะประชากร ปจจัยดานสังคม และปจจัยดาน
เศรษฐกิจ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage) 
 สวนที่ 2 สรุปและอภิปรายผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : 
กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

สวนที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยจําแนกตามลักษณะของตัวแปร สถิติที่ใช
คือ สถิติไคสแควร (Chi-Square) ทดสอบสมมติฐาน ณ ระดับนยัสําคัญ .05 และแปลความหมาย 

สวนที่ 4 สรุปผลการสัมภาษณการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน: กรณีศึกษา
ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ไดจากการ
สัมภาษณตัวแทนชุมชน และตัวแทนครัวเรือน ซึ่งผูศึกษาขอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและจัดทํา
ขอเสนอแนะ ดังนี ้
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สรุปผลการวิจัย    
1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานลักษณะประชากร 
จากกลุมตัวอยาง 346 คน พบวา สวนมากเปนเพศชาย อายุ 21-30 ป มีสถานภาพสมรส           

ไมมีบุตร ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี และมอีาชีพธุรกิจสวนตัว  
2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสังคม 
จากกลุมตัวอยาง 346 คน พบวา สวนมากมีวัตถุประสงคในการออมเพื่อซื้อทรัพยสิน            

มีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน คือ พอ-แม และการสงเสริมการออมเงินแบบมีเจาหนาที่สถาบัน
การเงินมาใหคําแนะนํา และเพ่ือใหเงินกับบุพการีหรือครอบครัว 

3. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานดานเศรษฐกิจ 
จากกลุมตัวอยาง 346 คน พบวา สวนมากมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท         

มีรายจายเฉลี่ยตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท ในแตละเดือนมีการใชจายเกี่ยวกับเพื่อซื้อสินคา/
บริการที่จําเปนสําหรับชีวิต และเพื่อใหเงินกับบุพการีหรือครอบครัว มีภาระรับผิดชอบเฉลี่ยตอเดือน
เปนบริษัทขายสินคาเงินผอน และมภีาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน ไมเกิน 50,000 บาท 

 
2. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาระดับพฤติกรรมการออมเงินของ

ครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ 

พบวา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การศึกษาพฤติกรรมการออม
เงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูในระดับมาก อันดับที่หนึ่ง คือ ดานทัศนคติที่มีตอ
การออม รองลงมาคือ ดานพฤติกรรมการออม ดานความรูเกี่ยวกับการออมเงิน ดานอุปสรรคในการ
ออม และอันดับสุดทาย คือ ดานรูปแบบการออมเงิน ตามลําดับ  

ผูวิจัยยังมีประเด็นที่นาสนใจในการวิเคราะหเปนรายดาน ดังนี้ 
2.1 ดานรูปแบบการออมเงิน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูในระดับมาก อันดับที่
หนึ่งคือ การออมเงินโดยการนําเงินไปฝากธนาคาร รองลงมาคือ การออมโดยเก็บเงินสดไวในมือ  ทาน
ออมเงินโดยการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต การออมเงินโดยการนําเงินฝากผานกองทุน เชน กองทุน
หมูบาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯ ทานออมเงินโดยการนําไปซื้อทอง หรือลงทุนในหุน ทานออมเงิน
โดยการนําไปซื้อสลากกับธนาคาร การออมเงินในรูปของสินทรัพยถาวร เชน นําไปซื้อ อาคาร ที่ดิน ฯ 
การออมเงินโดยการเลนแชร และอันดับสุดทาย คือ ทานออมเงินโดยการนําเงินไปใหกูยืมตามลําดับ  

2.2 ดานความรูเกี่ยวกับการออมเงิน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
พบวา การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูในระดับมาก 
อันดับที่หนึ่งคือ การออมชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโต รองลงมา คือ การออม คือ การนํา
รายไดที่เหลือจากการใชจายเพื่อการบริโภคมาเก็บไว การกําหนดจํานวนเงินออมตองสอดคลองกับ
รายจายของตน เงินฝากธนาคารประเภทฝากสะสมทรัพยจะไดรับดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด และอันดับ
สุดทาย คือ การซื้อบานอยูอาศัยถือเปนสวนหนึ่งของการออมตามลําดับ  
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2.3 ดานทัศนคตทิี่มีตอการออม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูในระดับมาก อันดับ 
ที่หนึ่งคือ ทานชอบการออมเงินโดยสมัครใจมากกวาการบังคับ รองลงมา คือ รายไดมีผลตอการออม 
ความเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีผลตอการออม ความฟุงเฟอ ความหรูหราตามสังคม         
รอบขาง เชน เสื้อผา เครื่องประดับ เฟอรนิเจอร ฯ ทําใหการออมเงินลดลง การออมชวยใหชีวิตของ
ตนมีความมั่นคง ความมั่นคงในอาชีพมีผลตอการออม เทากับชื่อเสียง ความนาเชื่อถือของสถาบัน
การเงินมีผลตอการออม รายจายที่สูงทําใหการออมลดลง และอันดับสุดทาย คือ อัตราผลตอบแทน 
เชน ดอกเบี้ย มีผลตอการออมตามลําดับ  

2.4 ดานพฤติกรรมการออม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูในระดับมาก อันดับที่
หนึ่งคือ ทานมีการวางแผนในการออมเงินในแตละครั้ง รองลงมา คือ ทานมีการจัดสรรเงินออม เชน 
กําหนดไวในทุกๆ เดือน กําหนดไวบางสวน หรือไมมีการกําหนด ออมตามเงินที่เหลือ ทานมีการออม
เงินเปนประจําทุกเดือนอยางสม่ําเสมอ ทานมีการออมเงินในหลากหลายชองทาง และยอมรับความ
เสี่ยงและผลตอบแทน และอันดับสุดทาย คือ ทานมีเปาหมายในการออมเงินไมนอยกวารอยละ 10 
ของรายไดประจํา ตามลําดับ 

2.5 ดานอุปสรรคในการออม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูในระดับมาก อันดับที่
หนึ่งคือ ทานมีรายไดนอย รองลงมา คือ สถาบันการเงินมีความเสี่ยงสูง ขาดความรูเกี่ยวกับการ         
ออมเงิน ไมสะดวกในการเดินทางไปที่สถาบันการเงิน และอันดับสุดทาย คือ ทานมีหนี้สินมาก  
ตามลําดับ  

3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากที่ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานไว คือ ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม

เงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัด
สมุทรปราการ จึงขอสรุปแตละประเด็น ดังนี้ 

3.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามเพศ  
พบวา เพศมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
พบวา เพศมีความสัมพันธกับการสงเสริมที่ทําใหออมเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอเดือน กลาวไดวาเพศชาย และเพศหญิงมี

รายจายเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
พบวา เพศไมมีความสัมพันธกับภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน กลาวไดวาเพศชาย 

และเพศหญิงมภีาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
3.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามอายุ  
พบวา อายุมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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พบวา อายุมีความสัมพันธกับรายจายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

พบวา อายุมีความสัมพันธกับภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

พบวา อายุมีความสัมพันธกับภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

3.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามสถานภาพ 
พบวา สถานภาพมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
พบวา สถานภาพมีความสัมพันธกับรายจาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05          

ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
พบวา สถานภาพมีความสัมพันธกับภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
พบวา สถานภาพไมมีความสัมพันธกับภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน กลาวไดวา ไมวาจะเปน

สถานภาพโสด สมรส หยาราง/หมาย แยกกันอยู มีภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ซึ่งไม
เปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

3.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามจํานวนบุตร 
พบวา จํานวนบุตรมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
พบวา จํานวนบุตรไมมีความสัมพันธกับรายจาย กลาวไดวาบุตร 1 คน บุตร 2 – 3 คน 

บุตร 4 – 5 คน บุตร 6 คนขึ้นไป หรือไมมีบุตร รายจายเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

พบวา จํานวนบุตรไมมีความสัมพันธกับภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน กลาวไดวาบุตร 
1 คน บุตร 2 – 3 คน บุตร 4 – 5 คน บุตร 6 คนขึ้นไป หรือไมมีบุตร ภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอ
เดือนไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

พบวา จํานวนบุตรมีความสัมพันธกับภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

3.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการออมเงิน กลาวไดวา ระดับ

การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สูงกวา
ปริญญาตรี และอ่ืนๆ ผูมีอิทธิพลในการออมเงินไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับรายไดเฉลี่ยตอเดือน กลาวไดวา ระดับ
การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สูงกวา
ปริญญาตรี และอ่ืนๆ รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
 พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
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พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน กลาวไดวา 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี         
สูงกวาปริญญาตรี และอื่นๆ ภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว 

พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

3.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามอาชีพ 
พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับการสงเสริมที่ทําใหออมเงินไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
พบวา อาชีพไมมีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอเดือนกลาวไดวา อาชีพขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัท รับจางทั่วไป เกษตรกร คาขาย แมบาน และอื่นๆ รายจาย
เฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

พบวา อาชีพมีความสัมพันธกับภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

5. ผลการสัมภาษณการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชน
พรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

5.1 สรุปผลการสัมภาษณตัวแทนชุมชน และตัวแทนครัวเรือนในชุมชนพรอมจิตร 
เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ 

ผูใหสัมภาษณทานที่ 1  
อาชีพ  รับราชการ 
1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช

หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
ตอบ  ชวยในเรื่องของการดําเนินชีวิตในประจําวัน เพราะการออมเงินชวยแกปญหาไดจริง 

เพราะการออมทําใหทราบถึงจํานวนเงินที่เก็บไวอนาคต และรูวาจะตองใชจายอยางไรเพื่อใหมีเงินเก็บ
ออม ชวยใหวางแผนการใชจายในอนาคตไดถูกตอง สามารถตัดรายจายที่ไมจําเปนออกไปได  

 

2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
ตอบ  ทําใหครอบครัวรูจักการออมเงินมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออมเงิน         

มีการวางแผนชีวิตในครอบครัว และมีความมั่นคงทางการเงิน อยางเชน ขาพเจาออมเงินเพื่อชวยสราง
ความมั่นคงการเงินใหกับตนเองและครอบครัวเมื่อมีความจําเปนจะไดนําเงินมาใชจายโดยไมตองไป        
กูหนี้ยืมสิน เพราะไมตองการมีหนี้สิน และการออมเงินใหความสุขและความภาคภูมิใจใหกับตนเอง
และทุกคน 
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3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  

ตอบ  รูสึกดีเพราะไดดอกเบี้ยจากการออมเงิน ซึ่งเมื่อเราไดออมเงินและมีการวิเคราะหผลที่
ไดนั้นแลวทําใหเราทราบวาเรามีเงินออมไวจํานวนมากหรือนอยเพียงใด มีการปรึกษาหารือกันใน
ครอบครัววา การออมเงินที่ผานมาในหนึ่งเดือนที่ผลเปนอยางไร ซึ่งกิจกรรมตรงนี้ถือวาเปนการสาน
สัมพันธของครอบครัวที่ดีที่สุด รวมถึงการแนะนํา สั่งสอนบุตรหลานถึงการออมเงิน 
 

4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการ
ออมเงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 

ตอบ  แตกตางกัน เพราะกอนที่ไมมีการออมเงิน ไมสามารถรับรูเงินออมไดเลย จึงไมมีการ
วางแผนการใชจายเงนิ อยากใชจายอะไรก็ใช สงผลใหเกิดหนี้สิน แตหลังจากที่ไดมีการออมเงินแลวทํา
ใหครอบครัวทราบถึงรายรับและรายจาย ทําใหตัดสินใจไดวาควรตัดรายจายที่ไมจําเปนออก เพื่อใหมี
เงินเก็บออมมากขึ้นและทําใหหนี้สินลดลง  

 

  5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
  ตอบ  มีการเปลี่ยนแปลง ถึงจะยังเปลี่ยนแปลงกันไมมากแตก็คอยๆปรับและเปลี่ยนแปลง 
กันไป เพราะทําใหสมาชิกในครอบครัวรูจักวางแผนการใชเงิน รูจักประหยัดเก็บออม ใชชีวิตอยาง
พอเพียง อยางครอบครัวของขาพเจา จะมีการจดบันทึกวาใชอะไรไปบาง เพื่อดูวาเราใชจายสูงไปหรือ
เปลา เพราะถาเราจายสูงไป เงินเราอาจไมพอใช และไมมีเก็บออม ซึ่งทําใหครอบครัวของขาพเจามี
การวางแผนใชจายเงินประจําวันในงบประมาณที่ไดตั้งไวในแตละเดือนโดยไมเกินไปกวายอดที่ได
กําหนด เปนวิธีตัดหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการใชจายอยางประมาทไดอยางเด็ดขาด ทําใหมีเงินเก็บไว
ใชยามฉุกเฉิน และทําใหครอบครัวมีความสุขเพราะไมตองเปนหนี้สินใคร สามารถพึ่งพาตนเองได และ
ดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง 
 

  6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
 ตอบ การออมเงินที่ถูกวิธีควรนําไปออมกับสถาบันการเงิน ไมควรนําไปปลอยใหกูนอกระบบ 
เพราะจะสงผลเสียตอตัวเราเองได เนื่องจากคนที่กูยืมไปไมใชเงินคืน 
 

  7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
  ตอบ การใชจายที่ไมจําเปน การฟุมเฟอย ฟุงเฟอ และการอยากได อยากมีตามผูอื่น 

 
 

 ผูใหสัมภาษณทานที่ 2  
 อาชีพ  รับราชการ 

 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
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 ตอบ  ใช ชวยในเรื่องของการใชจายในครอบครัว และเปนการเก็บไวยามจําเปน เชน เมื่อ
ตนเองเกิดอาการเจ็บไขไดปวย เงินที่เคยเก็บออมไวถูกมาใชประโยชนในดานการรักษาพยาบาลใหกับ
ตนเองเชนเดียวกันประโยชนจากการใชเงินที่ออมไวสงผลดีใหกับครอบครัวของตนเองดวย 
  

 2. ทานคดิวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ มีเก็บออมมาอยางยาวนานมาใชประโยชนใหกับตนเองและครอบครัวในชวงเวลาที่
ประสบปญหาทางการเงิน และมีใหบุตรหลานไปศึกษาตอ 
 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
 ตอบ  รูสึกดีเพราะการออมเงินนั้นสามารถนํามาชวยเหลือครอบครัวเวลาที่ครอบครัวประสบ
ปญหาทางดานการเงิน เชน เมื่อมีคนในบานเจ็บปวยมีความจําเปนที่ตองใชเงินในการรักษาพยาบาล
เปนอยางมาก เงินออมไดถูกนํามาใชประโยชนในการใชจายคารักษาพยาบาลใหกับคนในครอบครัว 
และมีพฤติกรรมการใชจายเงินตามสถานภาพ ของตนเอง คือมีนอยก็ใชนอย และตองมีเงินออมอยู
สม่ําเสมอ 
 

 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการ
ออมเงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ตอบ  แตกตางกัน เพราะกอนที่ไมมีการออมเงินทําใหเกิดปญหาความขัดแยงในครอบครัว 
เพราะไมมีการวางแผนการใชจายเงิน อยากใชจายอะไรก็ใช แตหลังจากที่ไดมีการออมเงินแลวทําให
ครอบครัวไมเกิดปญหาความขัดแยงกัน มีกินมีใชทุกวัน 
 

  5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
  ตอบ  มีการเปลี่ยนแปลง ฝกฝนการออมทีละเล็กละนอย เพราะการออมเงินเปนการเก็บออม
ไวใชในอนาคต ไวใชในยามฉุกเฉิน หรือซื้อสินทรัพย ทําใหเราสามารถวิเคราะหรายรับ รายจายของ
ครอบครัวไดวาควรใชจายที่จําเปน รายการไหนไมจําเปนเราก็ตัดออกไป กลายมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น          
มีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้น เห็นคุณคาของเงินมากขึ้นและรูจักเก็บออมเงินเพ่ือไวใชยามฉุกเฉิน 
 

  6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
  ตอบ มีการหยอดกระปุกออมสินไว  และมีการออมกับสถาบันการเงิน  
 

  7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
  ตอบ ปญหาทางดานเศรษฐกิจมีผลตอการออมเงิน เพราะวาถาเศรษฐกิจไมดี รายไดไมดี ก็ไม
มีเงินไวเก็บออม 
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 ผูใหสัมภาษณทานที่ 3  
 อาชีพ  แมบาน  
 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
 ตอบ  ใช เพราะสาเหตุที่ตัดสินใจในการออมเงิน เพราะตองการเก็บไวใชในยามฉุกเฉิน ไวใช
ยามชรา รวมไปถึงไวใหบุตรหลาน และเปนการแกปญหาเรื่องรายจายของครัวเรือน ซึ่งถาไมมีการ
ออมเงินไวเลย เวลาลําบากหรือมีเรื่องเดือดรอนจะทําใหเราตองไปกูหนี้ยืมสิน  
 

 2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ เกิดการออมมากขึ้น เมื่อมีออมเงินทําใหหนี้สินของครอบครัวลดลง เพราะไดมีการวาง
แผนการใชจายใหเพียงพอกับรายไดที่ไดรับมา ไมไปกูหนี้ยืมสินเพิ่ม เปนการสรางวินัยในการใช
จายเงินใหเกิดขึ้น ทําใหเรามองเห็นสถานะทางการเงินของครอบครัว เราสามารถบอกไดทันทีกอนที่
จะจายเงินไปกับสิ่งใดก็ตามวาเรามีความสามารถในการจายหรือไม หรือรายจายนั้นจําเปนตอการจาย
จริงหรือไม เพราะมันสงผลตอการออมเงินของเรา ถาเราใชจายมากเราก็อาจจะไมมีเงินออมเลย 
 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
 ตอบ  มีความรูสึกดีมาก รูสึกดีใจที่มีเงินเก็บออมไวใชยามฉุกเฉิน ครั้งหนึ่งครอบครัวของดิฉัน
ไดนําเงินไปซื้อเสื้อผา ซื้อโทรศัพทท่ีราคาแพงเกือบเปนหมื่น ทําใหมีการสนทนากันในครอบครัววาเรา
ใชจายในสิ่งที่ฟุมเฟอย เพราะเสื้อผาเราก็มีอยูแลว และยังใสไดอยู แตเราก็นําเงินไปซื้อบอยจนเกินไป 
โทรศัพทมือถือเครื่องเกาก็ยังใชได ไมมีความจําเปนเลยที่จะตองซื้อ แตเราก็นําเงินไปซื้อจึงทําให
รายรับไมพอกับรายจาย และไมมีเงินเก็บออมเลย ซึ่งตั้งแตวันนั้นเปนตนมาปจจุบันครอบครัวของดิฉัน
ยึดหลักความประหยัด ใชจายใหรอบคอบมากขึ้น จึงทําใหมีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้น มีเงินฝากทุกเดือน
จากเมื่อกอนดิฉันไมเคยมีฝากเลย หรือถามีก็มีนอยมาก 
 

 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการ
ออมเงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ตอบ  ไมเหมือนกัน เพราะกอนที่ไมมีการออมเงินทําใหไมมีเงินเก็บเลย เกิดปญหาใน
ครอบครัว จึงมีการปรับพฤติกรรมการใชจายเทาที่จําเปน ไมตองไปหยิบยืมใครใหเปนหนี้เปนสิน รูถึง
สถานะรายไดของครอบครัวตนเองไดชัดเจน รวมถึงสถานะทางการเงินของครอบครัวที่มีขอมูลเปน
ปจจุบันมากที่สุด จะใชจายอะไรก็มีสติในการใชจายมากยิ่งขึ้น ตระหนักถึงความจําเปนและ
ความสําคัญของคาใชจายแตละรายการที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะทําใหมีเงินออมในการเก็บไวใชยามฉุกเฉิน 
 

  5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
  ตอบ  มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปมาก เมื่อกอนมีหนี้สินมาก เพราะเคยใชจายเงินไปในทางที่ไม
เหมาะสม เพียงเพื่ออยากรวยเหมือนคนอื่นเขา แตพอปรับพฤติกรรมในการใชจายเงิน สมาชิกใน
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ครอบครัวรูจักการใชเงินอยางประหยัด ไมฟุมเฟอย เพ่ือท่ีจะไดมีไวใชยามคับขัน โดยจะตองมีการเก็บ
ออมเงินไวใชในยามจําเปน ทําใหสรางความสุขใหสมาชิกในครัวเรือน  
 

 6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
  ตอบ มีการออมกับสถาบันการเงิน  
 

  7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
 ตอบ เกิดข้ึนไดหลายอยาง เชน ปญหารายจายมากกวารายรับ และปญหาที่เกิดจากตัวเราเอง 
การออมเงินที่ไมตอเนื่องเพราะขาดวินัยในการออม  
 
 

 ผูใหสัมภาษณทานที ่4 
 อาชีพ  พนักงานรักษาความปลอดภัย 
 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
 ตอบ  สามารถแกปญหาไดจริง โดยเฉพาะปญหาหนี้สิน เพราะในแตละเดือนถาเรามีการออม
เงินไวเราก็สามารถแยกแยะรายได รายจาย ถาเราเห็นวาหนี้สินมันยังสูงกวารายได มันก็เปนหนทาง
ใหเราลดคาใชจายที่ไมจําเปนลง หรือตัดท้ิงไปไดยิ่งดี มันจะทําใหเราตัดหนี้ตัดสินได และก็จะทําใหเรา
มีเงินเก็บออมมากขึ้น เพราะการออมเงินจะทําใหเราสามารถนําเงินมาไวใชในยามฉุกเฉิน ไวใชยามแก
เฒา และไวใหลูกหลาน  

 

 2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ การใชจายดีขึ้น ไมขัดสน ผมสามารถวิเคราะหไดดวยตนเองได รวมทั้งสามารถแยกแยะ
รายรับ-รายจาย เพื่อเปนหนทางไปสูการลด การตัดคาใชจายที่ไมจําเปน เพื่อที่จะไดมีเงินไวเก็บออม 
สงผลใหครอบครัวไมประสบปญหาทางการเงิน 
 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
 ตอบ  มีความรูสึก ปลอดภัย และชองทางการเงินก็มีใหเก็บออมไวหลากหลาย เชน การนําเงิน
ไปฝากธนาคาร การออมเงินโดยการนําเงินฝากผานกองทุน การนําไปซื้อสลากกับธนาคาร ทําให
ครอบครัวไมเกิดการทะเลาะหรือความขัดแยงกันที่เกิดจากการใชจายเงินที่ไมเพียงพอ เพราะฉะนั้น
การออมเงินจึงเปนสิ่งทีท่ําใหครอบครัวมีความมั่นคง และไดดอกเบี้ยจากการออมเงิน 
 

 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการออม
เงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ตอบ  ไมเหมือนกัน เพราะแตกอนไมมีการออมเงินไวเลย ทําใหเกิดปญหาในครอบครัว เชน 
ทะเลาะ ขัดสนเรื่องเงิน เกิดปญหาหนี้สิน แตเมื่อมีการออมเงินแลวทําใหครอบครัวไมเกิดการทะเลาะ
กัน และปญหาหนี้สินก็ดีขึ้นเรื่อยๆ และการเก็บเงินออมก็ดีข้ึน สงผลใหหนี้สินของครอบครัวก็ลดลง 
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  5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
  ตอบ  มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปทีละเล็กละนอย เพราะทําใหครอบครัวรูจักประหยัด รูจักการใช
เงิน ทุกคนในครอบครัวใชจายอยางประหยัดจนเปนนิสัย ทําใหมีการออมเงินเพิ่มขึ้น ทําใหครอบครัว
มีความสุข มีความมั่นคงขึ้น ครอบครัวมีความพอเพียง ใชจายเงินอยางพอดี  
 

  6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
  ตอบ มีการฝากประจํากับธนาคาร และมีการหยอดกระปุกออมสิน  
 

 7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
 ตอบ มีหลายอยางขึ้นอยูกับสถานการณที่พบเจอ เชน อุบัติเหตุ ตกงาน เจ็บปวย ซอมรถ จึง
สงผลตอการนําเงินที่ออมอยูมาใช  
 
 

 ผูใหสัมภาษณทานที ่5 
 อาชีพ  รับจาง 
 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
 ตอบ  ใช สามารถแกปญหาในเรื่องของคาใชจายในครอบครัว และคาใชจายสวนตัว รวมไปถึง
ปญหาเรื่องหนี้สินก็ลดลงเรื่อยๆ ชวยทําใหรับรูถึงรายไดและรายจายในแตละเดือน ทําใหการจายเงิน
ในเดือนถัดไปลดลง สามารถสรางวินัยในการใชจายเงิน มีความสมดุลระหวางรายรับและรายจายใน
แตละเดือน ทําใหเรามีเงินเก็บออมมากขึ้นและเห็นความสําคัญของการออมเงิน 
 

 2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจาย การใชจายอยางประหยัด โดยที่รายจายใดที่ไม
จําเปนจึงถูกลดหรือตัดออก ทําใหรายไดที่มีอยูมีปริมาณสูงขึ้นเมื่อเทียบกับรายจายที่มียอดต่ําลง 
ดังนั้นหนี้สินที่ครอบครัวมีอยูจึงสามารถถูกชําระหนี้ไปไดในที่สุด อีกทั้งการใชจายอยางมีสติสงผลให
การจายในแตละเดือนมียอดไมเกินไปกวารายไดที่ครอบครัวมี เปนการตัดปญหาการกูยืมเงินที่เกิด
จากการอุปโภค บริโภค ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนเกิดจากการออมเงิน 
 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
 ตอบ มีความรูสึกดีมาก เพราะการออมเงินเปนการสรางความมั่นคงในชีวิต ซึ่งไดวางแผนไว
ลวงหนาเชน เรามีการออมเพื่อใชจายยามเกษียณอายุ การออมเพื่อการศึกษา การออมเพื่อซื้อที่อยู                      
อาศัยโดยหวังผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย เงินปนผล  
 

 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการออม
เงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
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 ตอบ  แตกตางกัน เพราะทําใหไมสามารถรับรูวาในแตละเดือนมีรายไดทั้งหมดเทาไหร และเรา
ใชจายไปทั้งหมดเทาไหร แตหลังจากที่มีการออมเงินทําใหเราตัดสินใจไดวาคาใชจายบางอยางที่ไม
จําเปนตอการดําเนินชีวิตของเรา เราควรที่จะตัดทิ้งไปเพื่อนําเงินสวนนั้นมาไวเปนเงินออมเพื่อใชยาม
จําเปนในอนาคต 
 

 5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
  ตอบ  มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปทีละเล็กละนอย เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นเรื่อยๆ ตัด
ปญหาการใชจายเงินเกินงบประมาณที่ไดตั้งไว หรือปญหาหนี้สินจากการใชจาย เมื่อไมมีปญหาเรื่อง
เงินแลวก็ทําใหครอบครัวมีความมั่นคง มีเงินไวเก็บออมมากขึ้น มีเวลาทุมเทใหกับการแกไขปญหาใน
ดานอื่นมากขึ้น มีความเขมแข็ง พอครอบครัวมีความเขมแข็งก็สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง พึ่งพา
ตนเองได ทําใหชุมชนมีความสุขและยืนหยัดไดอยางม่ันคง 
 

 6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
 ตอบ มีการฝากกับธนาคาร และมีการหยอดกระปุกออมสิน  
 

 7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
 ตอบ รายไดนอย ขาดความรูเรื่องการออม และการลงทุน ขาดความรูในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ไมมีการวางแผนการใชจาย จึงเก็บออมไดนอย 
 
 

 ผูใหสัมภาษณทานที ่6 
 อาชีพ  แมบาน 
 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
 ตอบ  ใช สามารถแกปญหาในเรื่องของการชําระหนี้ การทองเที่ยวของครอบครัว ทําใหมีการ
วางแผนในการใชจายเงินมากขึ้น การประหยัด การออมคือการรูจักประหยัด การรูจักประหยัดทําให
เรารูสึกการใชจายเงินอยางมีเหตุผล พอประมาณ ถือเปนสิ่งสําคัญในการออม โดยที่การออมของดิฉัน
จะไมไดหมายความวา เราจะอดอยากไปทั้งหมด ไมใชแตเราใชเทาที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และก็มี
การกําหนดจํานวนเงินออมไววาจะออมไวเทาไหร ไมพอเราก็สามารถเบิกมาใชได 
 

 2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ มีเก็บออมไวใชยามเจ็บปวย ทําใหมีเงินออมในแตละเดือนเพิ่มขึ้น สวนรายจายลดลง ใน
อนาคตขางหนาพอเราตายไปลูกเราก็มีเงินที่เราเก็บออมไวให เก็บออมใหลูกไปสูรุนหลานเราได ดีกวา
เราไมไดเก็บออมเอาไวเลย 
 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
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 ตอบ  มีความรูสึกดี เพราะมีความอบอุนใจและไมมีความกังวลใจเรื่องของการเงิน ทําใหมี
สุขภาพจิต ที่ดี ใชจายเงินตามความจําเปนและมีการไปลงทุนเพิ่มข้ึน  
 

 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการออม
เงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ตอบ  แตกตางกัน เพราะแตกอนไมไดเก็บออมไวเลยทําใหเราไมทราบรายจายที่จายไปวาเกิน
หรือเพียงพอกับรายไดหรือไม นึกจะใชจายอะไรก็จายๆไป เพียงแคขอมีเงินอยูในมือพอมีรายจาย
เกิดขึ้นก็จายไปอยางงายดาย ไมไดคํานึงถึงความจําเปน แตพอมีการเก็บออมเงินไว ทําใหเราเห็น
ความสําคัญของการออมเงิน ทําใหรูวาจะตองใชจายในรายการไหนที่จําเปนเทานั้น เพื่อทําใหเราไดมี
เงินเหลือในการเก็บออม และทําใหมีการคิดใครครวญอยูเสมอกอนที่จะจายเงินทุกครั้ง 

 

 5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
 ตอบ  มีการขยันเก็บออมมากขึ้น เพราะการออมเงินจะชวยใหเราสามารถพึ่งพาตนเองได โดย
ไมเปนภาระลูกหลาน เมื่อเกิดความจําเปน เชน ยามเจ็บปวย คาใชจายในชีวิตประจําวัน โดยไมตอง
พึ่งพาผูอ่ืนเพราะวาทุกคนก็มีภาระที่ตองรับผิดชอบ  
 

 6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
 ตอบ นําไปฝากธนาคาร และนําไปฝากผานกองทุน 
 

 7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
 ตอบ การใชจายในงานสังคม เชน งานแตง งานบวช งานศพ 
 
 

 ผูใหสัมภาษณทานที ่7 
 อาชีพ  รับจาง 
 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
 ตอบ  ใช สามารถแกปญหาในเรื่องของคาใชจายในครอบครัว เชน คาเชาบาน ที่ดินหรือที่ทํา
กิน เพราะการมีเงินเก็บออมทําใหเราสามารถนํามาใชจายในยามฉุกเฉินได ทําใหไมตองไปกูยืมผูอื่นให
เปนหนี้ 
 

 2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ การมีสินทรัพยเปนของตนเอง การหมดหนี้สิน ทําใหครอบครัวไมลําบากและไมเปนภาระ
ใหกับลูกหลาน 
 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
 ตอบ  รูสึกดี ถึงแมวาจะยังไมสามารถชําระหนี้ไดหมด แตหนี้สินก็ลดลงไปเรื่อยๆ ทําใหคลาย
ความเครียด ความกังวล รูสึกชีวิตมีความมั่นคงมากขึ้นเพราะมีการเก็บออมเงินไว 
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 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการออม
เงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ตอบ  ไมเหมือนกัน เพราะแตกอนไมรูจักเก็บออมเงินไว ก็ใชจายฟุมเฟอย ครอบครัวเกิด
ปญหาในเรื่องเงิน แตพอมีการเก็บออมเงินแลวมันทําใหเราชวยตัวเองไดไมตองพึ่งพาอาศัยคนอื่น 
เพราะถาเราไปขอเงินคนอ่ืนบอยๆ ก็จะเปนที่นารําคาญเพราะลูกหลานเขาก็มีภาระที่ตองรับผิดชอบ 

 

 5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
 ตอบ  มีการเก็บออมทีละเล็กละนอย เพราะการออมเงินชวยใหเราสามารถพึ่งพาตนเองได เรา
สามารถเก็บออมไวเพื่อเปนมรดกใหแกลูกหลานเมื่อตนเองเสียชีวิต โดยจะไมนําเงินออมไปใช
ประโยชนอยางอ่ืนถาหากไมมีความจําเปน ยกเวนเพื่อรักษาพยาบาลตนเอง 
  

 6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
 ตอบ ฝากธนาคาร และกองทุนหมูบาน 

 

 7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
 ตอบ การที่เรามีรายจายเยอะเกินกวารายไดของเราในแตละเดือน จนไมสามารถที่จะมีเงิน
เหลือเก็บได เชน ผอนรถ ผอนบาน ผอนทุกอยางที่ผอนได จนไมมีเงินเหลือเก็บ  
 
 

 ผูใหสัมภาษณทานที ่8  
 อาชีพ  แมบาน 
 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
 ตอบ  ใช สามารถแกปญหาในเรื่องของคาใชจายในการดําเนินชีวิตในครอบครัว การมีเงินเก็บ
ออมทําใหเราสามารถนํามาใชจายในเวลาจําเปนฉุกเฉิน ใชจายบริโภคและเพ่ือเปนมรดกใหลูกหลาน 
 

 2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ ทําใหครอบครัวเกิดความมั่นคงทางการเงิน สงผลใหครอบครัวมีความสุข สามารถนําเงิน
ไปลงทุนในกิจการ เพื่อใหเกิดรายไดเพ่ิมเติมข้ึนได 
 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
 ตอบ  รูสึกดีมาก มีเงินเก็บออมไวเปนประจํา ทําใหฐานะทางการเงินดี เพราะการมีเงินออมมัน
ทําใหรูสึกวาเรามีภูมิคุมกันทางการเงินที่ดี เมื่อไหรที่เจอสถานการณที่จําเปนที่จะตองใชเงิน เงินที่เรา
เก็บออมไวจะชวยกูสถานการณรายๆ จากหนักใหเปนเบาได 
 

 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการออม
เงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
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 ตอบ  แตกตางกัน เพราะแตกอนไมมีเงินเก็บเลย แตพอมีการเก็บออมเงินแลวมันทําใหเรามี
เงินออมไวเพื่อใชในอนาคตหรือเปนมรดกใหลูกหลานได ชวยตัวเองไดไมตองพึ่งพาอาศัยคนอ่ืน  

 

  5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
 ตอบ  มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทีละเล็กละนอย เพราะการออมเงินชวยใหเรามีเงินเก็บไว
ในอนาคต ในบั้นปลายของชีวิต แกตัวไมลําบาก สงผลใหเรามีสุขภาพจิตดีมีความสุข เพราะเมื่อมีเงิน
ออม ก็สามารถจะทําอะไรไดหลายๆอยาง อยากกินอะไรไดกิน อยากเที่ยวที่ไหนก็ไดเที่ยว โดยอยูบน
พื้นฐานของการใชจายที่ประหยัดและจําเปน 
 

 6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
 ตอบ ฝากธนาคาร นําไปซื้อสลากกับธนาคาร และกองทุนหมูบาน 

 

 7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
 ตอบ การใชจายเพื่องานสังคม เชน งานแตง งานบวช และการไมรูจักประมาณตนเอง และการ
ทองเที่ยว  
 

 ผูใหสัมภาษณทานที่ 9 
 อาชีพ  รับจาง 
 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
 ตอบ  ใช สามารถแกปญหาในเรื่องของคาใชจายในครอบครัว ทําใหไมเกิดความขัดแยงกันใน
ครอบครัวเพราะปญหาทางการเงิน และการมีเงนิเก็บออมทําใหเรามีไวใหกับลูกหลาน สามารถที่จะใช
จายสวนตัว โดยที่ไมตองไปขอผูอื่นใหเปนภาระกับเขา  
 

 2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ ใชจายไมขัดสน ใชจายยามจําเปน เก็บไวใชในยามชรา ใหลูกหลานได และนําเงินไป
ลงทุนในกิจการ  
 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
 ตอบ  รูสึกดี เพราะเงินออมมีประโยชนมากในยามที่ชีวิตของเรามีความไมแนนอน อาจจะมี
เหตุไมคาดคิดเกิดขึ้นไดทุกเมื่อ ดังนั้นจึงตองมีเงินออมเผื่อไวใชยามฉุกเฉิน ไมตองไปพึ่งพาใคร และ
เงินออมทําใหเรามีความสุข มีเงินเก็บ ก็จะไมเครียด เพราะกลุมใจกับเงินที่ไมพอใช เมื่อมีเงินออมก็จะ
มีความสุขมากขึ้น 
 

 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการออม
เงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
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 ตอบ  แตกตางกัน เพราะแตกอนไมเห็นความสําคัญของการออมเงินเลย จึงไมมีเงินเก็บ ทําให
ครอบครัวขัดสน เพราะใชจายโดยที่ไมนึกถึงความจําเปน อยากใชอะไรก็ใช แตพอมีการเก็บออมเงิน
แลวทําใหการใชจายในครอบครัวไมขัดสน ไมตองเหนื่อยในการทํางานมากนัก มีเวลาทําอะไรมากขึ้น 
ชีวิตมีอิสระมากข้ึน สามารถทําสิ่งที่ชอบได  
 

 5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
 ตอบ  มีการเปลี่ยนแปลง เพราะการออมเงินชวยใหเราไมเปนภาระลูกหลาน เจ็บไขไดปวยเรา
สามารถชวยเหลือตนเองได ไมลําบากลูกหลาน เงินออมทําใหมีความมั่นคงในชีวิตและมีไวใหลูกหลาน
ในอนาคต 
 

 6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
 ตอบ ฝากธนาคาร นําไปซื้อสลากกับธนาคาร  

 

 7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
 ตอบ สินคาฟุมเฟอย เชน กระเปา รองเทา ควรซื้อเทาที่จําเปนเทานั้น เพราะสวนใหญเปนของ
สะสมฟุมเฟอยที่มีราคาแพง และใชประโยชนไดเพียงแคชื่นชมสวนตัวและเพื่อสนองตอบความชอบ
ของตัวเองเปนสําคัญ   
 

 ผูใหสัมภาษณทานที่ 10 
 อาชีพ  แมบาน/แมคา 
 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
 ตอบ  ชวยในเรื่องทางดานคาขายเพราะตัวดิฉันเองทําอาชีพคาขาย และเปนแมบานไปดวย 
เพราะการมีเงินเก็บออมมันชวยในเรื่องของการลงทุนในอาชีพได ทําใหไมตองไปกูยืมใหเปนหนี้สิน 
และชวยในเรื่องการดูแลคาใชจายของทุกคนในครอบครัว  
 

 2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ  ชวยทําใหมีเงินเก็บออมเอาไวใชในยามชรา เก็บเงินออมไวเผื่อการซอมแซมขาวของ
เครื่องใชทรัพยสิน ตางๆ เชน บาน รถ มีโอกาสชํารุดเสียหาย ดังนั้นก็ตองมีเงินออมไวเผื่อใชจายเปน
คาซอมแซม และมีเงินออมไวเผื่อชวยเหลือคนอื่น หากพ่ีนอง ครอบครัว มีปญหาการเงิน ก็จะสามารถ
ใหความชวยเหลือได เพราะคนเรานั้นชีวิตมีขึ้นมีลง หากมีเพื่อนที่ดียามเดือดรอนก็ตองชวยเหลือกัน            

 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
 ตอบ  รูสึกดีเพราะไดดอกเบี้ยจากธนาคารที่เราไดนําเงินสดไปฝากธนาคารไว  ซึ่งทําใหเรา
ไดรับผลประโยชนในรูปของดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินออม การนําเงินออมไปลงทุน ทําใหเราทราบวาเรา
มีเงินออมไวจํานวนมากหรือนอยเพียงใด มีการปรึกษาหารือกันในครอบครัววา การออมเงินที่ผานมา
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ในหนึ่งเดือนที่ผลเปนอยางไร ซึ่งกิจกรรมตรงนี้ถือวาเปนการสานสัมพันธของครอบครัวที่ดีที่สุด 
รวมถึงการแนะนํา สั่งสอนบุตรหลานถึงการออมเงิน 
 

 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการออม
เงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ตอบ  แตกตางกัน เพราะกอนที่ไมมีการออมเงิน ทําใหไมมีการวางแผนทางการเงินเลย อยาก
ใชจายอะไรก็ใช หมดไปกับสินคาฟุมเฟอยก็เยอะแตหลังจากที่ไดมีการออมเงินแลวทําใหเรามีการเก็บ
ออมเงินไดมากขึ้น เปนการสรางวินัยทางการเงินใหกันตนเองดวย ชีวิตมีเปาหมายและวางแผน
เกี่ยวกับการออมมากเงิน คือเราก็ตองมีความสม่ําเสมอในการออมเงิน  
 

 5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
 ตอบ  มีการเปลี่ยนแปลง สมาชิกในครอบครัวรูจักประหยัดอดออมกันมากขึ้น รูจักวางแผนการ
ใชเงิน มีการจดบันทึกวาใชอะไรไปบาง เพื่อดูวาเราใชจายสูงไปหรือเปลา เพราะถาเราจายสูงไป เงิน
เราอาจไมพอใช และไมมีเก็บออม  
 

 6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
 ตอบ นําไปฝากธนาคาร ซื้อกองทุน 
 

 7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
 ตอบ ซื้อของแพงตามแฟชั่น ไมมีการทําบัญชีเพื่อดูรายรับ รายจาย และรายไดท่ีลดนอยลง 
    
 

 ผูใหสัมภาษณทานที่ 11 
 อาชีพ  รับจาง 
 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
 ตอบ  ชวยในเรื่องคาใชจายในครอบครัวแกปญหาเงินไมพอใช หลังจากมีการออมเงินแลว ทํา
ใหชีวิตครอบครัวมีความเปนอยูดีขึ้น มีคาใชจายลดลง เพราะจะใชจายอะไรก็รูจักวางแผน รูรายรับ 
รายจายของตนเอง มีเงินออมเพิ่มขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนในครอบครัวใหรูจักการ         
ออมเงินมากขึ้น  

 

 2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ  ชวยทําใหมีเงินเก็บออมเอาไวในการดํารงชีวิตในอนาคต ทําใหชีวิตไมลําบากหากตกงาน           
เพิ่มความมั่นคงตอฐานะความเปนอยู เอาไวซื้อทรัพยสิน และเอาไวใหลูกหลานไดศึกษาตอ  
 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
 ตอบ  รูสึกพึงพอใจในการที่ไดออมเงิน เพราะมีเงินเก็บออมเพื่อเปาหมายในอนาคต เชน การมี
บาน  มีรถ การศึกษาของบุตร ซึ่งมันจะไมเกิดขึ้นเลยถาเราไมไดมีการเก็บออมเงิน และทําใหรูคุณคา



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

111 
 

ของเงินและคุณคาของตนเองจากการที่ไดลงมือเก็บออมเงินดวยตัวเอง มีความภูมิใจในสิ่งที่ไดมา 
เพราะสิ่งของที่ไดมานั้นเปนสิ่งที่มีคุณคากับเราที่เกิดจากการเก็บออม 
 

 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการออม
เงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ตอบ  แตกตางกัน เพราะกอนที่ไมมีการออมเงิน คนในครอบครัวไมไดสนใจที่จะออมเงิน ไมได
เห็นความสําคัญ การใชจายก็ยังฟุมเฟอยอยูในบางครั้ง แตพอมีการออมเงินแลวทุกคนมีความภูมิใจ 
กระตือรือรนที่อยากจะออมเงิน เปนลักษณะของการแขงขันกันในการออมเงิน เกิดการผลักดันที่จะ
ออมเงิน 
 

 5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
 ตอบ  มีการเปลี่ยนแปลง รูจักประหยัดกันมากขึ้น สามารถวางแผนการใชจายเงินที่ยังคง
เหลืออยูไดอยางรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อที่จะไดไมใชจายเกินกวารายได มีเงินออมเพิ่มขึ้น และทําให
หนี้สินลดลง 

 

 6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
 ตอบ นําไปฝากธนาคาร และซื้อกรมธรรมประกันชีวิต 
 

 7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
 ตอบ ความอยากมีอยากไดสิ่งที่พบเห็นทุกอยางจนลืมคิดถึงการออมเงินเพื่อสําหรับใชใน
อนาคต ซึ่งความอยากมีอยากไดนี้ทําใหแผนการออมเงินลมเหลว  
 
 

 ผูใหสัมภาษณทานที่ 12 
 อาชีพ  รับจาง 
 1. ทานตองการออมเงินเพราะเปนการแกปญหาในเรื่องของการใชจายเงินในครอบครัวใช
หรือไม แลวการออมเงินชวยแกไขปญหาในเรื่องอะไรไดบาง 
 ตอบ  ใช เพราะชวยแกปญหาในสถานการณท่ีฉุกเฉิน เชน การเกิดอุบัติเหตุโดยไมไดคาดคิด ก็
มีเงินออมกอนนี้ที่คอยชวย หรือคนในครอบครัวเกิดปวยไมสบายกะทันหัน ก็สามารถนําเงินออมไป
ชวยโดยที่การเงินของเราไมสะดุด และชวยเราในยามแกเฒา ชวยใหมีเงินใชจายตอในเวลาที่เราไมมี
เรี่ยวแรงทํางานตอแลว 
 

 2. ทานคิดวาการออมเงินของครัวเรือน ชวยใหเกิดอะไรขึ้นกับทานและครอบครัว 
 ตอบ  ชวยใหไดสินทรัพยที่ตองการ เชน ตัวผมตองการมีรถยนตเปนของตนเอง การออมเงินก็
ทําใหผมมีเงินที่จะไปซื้อรถยนตได สามารถนําเงินไปลงทุน หรือทําธุรกิจโดยที่ไมตองไปกูหนี้ยืมสิน ทํา
ใหฐานะความมั่นคงของครอบครัวดีขึ้น และลูกหลานตอไปในอนาคต 
 

 3. ทานมีความรูสึกอยางไร หลังจากที่ทานวิเคราะหผลจากการออมเงินของครัวเรือน แลว
พบวา  ไมมีปญหาในเรื่องของการเงิน สามารถใชเงินไดอยางไมขัดสน และไดรับผลตอบแทนจากการ
ออมเงิน  
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 ตอบ  รูสึกถึงความประหยัด เห็นคุณคาของเงิน เพราะมีเงินเก็บออมเพื่อเปาหมาย เชน เก็บไว
ใชในยามชรา และเก็บไวเปนมรดกใหลูกหลาน เพราะการที่เรามีเงินออมที่เพียงพอนอกจากจะไมตอง
พึ่งพาลูกหลานในยามชราแลว ยังสามารถท่ีจะมอบตอเงินออมใหกับลูกหลานได 
 

 4. ขอใหทานบรรยายความรูสึกในชวงที่ครอบครัวมีการออมเงินของครัวเรือน กับไมมีการออม
เงินของครัวเรือนไวเลย มีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร 
 ตอบ  แตกตางกัน เพราะกอนที่ไมมีการออมเงิน คนในครอบครัวคอนขางที่จะไมเห็นคุณคา
ของเงินเทาไหร บางครั้งใชจายโดยที่ไมไดนึกถึงความจําเปน แตพอมีการออมเงินแลวทุกคนใน
ครอบครัวนั้นเห็นคุณคาของเงินมากขึ้น มีการตัดรายจายที่ไมจําเปนออก เพื่อลดภาระการจายเงิน
ออกจากครอบครัว เชน รายจายเกี่ยวกับการพนัน สิ่งเสพติดของมึนเมา รายจายฟุมเฟอย สิ่งเหลานี้
พอลดภาระการจายออกไปไดก็ทําใหมีการออมเงินมากขึ้น 
 

 5. ทานและคนในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพราะการออมเงินหรือไม อยางไร  
 ตอบ  มีการเปลี่ยนแปลง ทุกคนรูจักอดออม รูจักตัดคาใชจายที่ไมจําเปนใหลดลง มีเงินออม
เพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง อยูไดอยางพอกินพอใชไมเดือดรอน มีความอบอุนใจและไมมีความกังวลในเรื่อง
เงิน สงผลทําใหมีสุขภาพจิตที่ดี  
 

 6. ทานเขาใจวิธีการออมเงินของครัวเรือนที่ถูกวิธี หรือไมวามีวิธีการอยางไรบาง 
 ตอบ หยอดกระปุก นําไปฝากธนาคาร นําไปซื้อทรัพยสิน 
 

 7. ปญหาหรืออุปสรรคในการออมเงินของครัวเรือน 
 ตอบ การขาดวินัยในการออมเงิน ดังนั้นจึงตองฝกฝนตนเองใหรูจักคําวา พอเพียงตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
อภิปรายผล  

 

1. การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร 
เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ พบวามีคาเฉลี่ยรวมและรายดานอยู
ในระดับมาก เปนเพราะประชาชนมีการออมเงินของครัวเรือน โดยมีการออมในรูปแบบของการซื้อ
ทรัพยสิน การออมโดยการซื้อสลากออมสิน การออมโดยนําเงินฝากธนาคาร และการทําประกันชีวิต
ซึ่งไดรับความคุมครองหรือผลประโยชนตามกรมธรรมที่ตนทําไว เปนการปองกันความเสี่ยงในเรื่อง
ชีวิต สุขภาพ ซึ่งประชาชนใหความสําคัญของการออมเงินไดอยางชัดเจน ผลลัพธที่ไดสงผลให
ครัวเรือนมีความเปนอยูที่พอเพียง  ไมขัดสน มีเงินเก็บออมไวใชยามฉุกเฉินหรือเจ็บปวย โดยที่ไมตอง
พึ่งพาลูกหลาน และตองมีวินัยในการออม รูจักสถานะทางการเงินของครัวเรือน มีการบริหารจัดการ
ทางการเงินอยางพอดี มีความเขมแข็ง พึ่งตนเองได สงผลใหครัวเรือนมีความสุขอยางยั่งยืน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของวิโรจน  เจษฎาลักษณ และธนภรณ เนื่องพล ี(2561, หนา 3061) ไดวิจัย
เรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการออมของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษา
พบวา พฤติกรรมการออมของผูสูงอายุ มีการออมในรูปแบบทรัพยสินถาวร ไดแก บานหรือที่ดิน และ
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มีทรัพยสินทางการเงิน เชน เงินฝากในธนาคาร และยังมีการออมโดยการซื้อสลากออมสิน การทํา
ประกันชีวิต และการออมผานสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ โดยจะออมมาตั้งแตเริ่มทํางาน 
ปจจัยที่มีผลตอการออมของผูสูงอายุ พบวา ดอกเบี้ยจากการฝากเงินในธนาคารไมใชสิ่งจูงใจ แตที่
ออมก็เพราะสถาบันการเงินมีความมั่นคง เชื่อถือได สวนการทําประกันชีวิตจะไดรับความคุมครอง
หรือผลประโยชนตามกรมธรรมที่ตนทําไว เปนหนึ่งในการวางแผนการเงินเพื่อปองกันความเสี่ยงสวน
บุคคลทั้งในเรื่องชีวิต สุขภาพและทรัพยสิน ในสวนของผูสูงอายุที่ซื้อสลากออมสิน เมื่อฝากครบ
กําหนดสามารถถอนและไดรับดอกเบี้ยตามที่ธนาคารกําหนดไว และยังสามารถลุนรางวัลไดทุกงวด 
สวนผูสูงอายุที่ออมในสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการจะไดรับผลตอบแทนในรูปของเงินปน
ผลหรือเงินอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากขึ้นอยูกับประเภทการออมเงิน การที่ผูสูงอายุมีการวางแผน
สําหรับการออมในอนาคต เพราะ ตองการใหลูกหลานสบายแมวาจะเสียชีวิตไป และออมไวใชยาม
ฉุกเฉินหรือเจ็บปวยเพื่อใหตนสามารถใชชีวิตบั้นปลายไดอยางมีความสุข โดยที่ไมตองพึ่งพาลูกหลาน 
ผูสูงอายุสวนใหญ คิดวา การออมเปนสิ่งที่ดี มีประโยชน เพียงแคเราตองมีวินัยในการออม ในการ
ยอมรับความเสี่ยง ผูสูงอายุสวนใหญจะเลือกออมในสถาบันการเงินที่เชื่อถือได เพราะมีความปลอดภัย
และมั่นคง 

ผูวิจัยยังมีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายผลดังนี้ 
1.1 ดานรูปแบบการออมเงิน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูในระดับมาก 
เปนเพราะมีการออมเงินโดยการนําเงินไปฝากธนาคาร การออมโดยเก็บเงินสดไวในมือ การออมเงิน
โดยการซื้อกรมธรรมประกันชีวิต การออมเงินโดยการนําเงินฝากผานกองทุน เชน กองทุนหมูบาน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ฯ และออมเงินโดยการนําไปซื้อทอง หรือลงทุนในหุน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของนเรศ  หนองใหญ (2560, หนา ง) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทรัพยสินที่ออมอยูในรูปทรัพยสินเงินฝาก หุน
พันธบัตร ทองคํา อัญมณี มีการฝากกับธนาคารประเภทฝากออมทรัพย เก็บเงินสดไวในมือ และทํา
ประกันชีวิตโดยมีการจายเงิน เพื่อสะสมระยะยาว วัตถุประสงคของการออม เพื่อซื้อทรัพยสิน เพื่อใช
จายยามฉุกเฉิน และเพื่อเก็บไวใชในยามชราเกษียณอายุ และสวนใหญออมเงินโดยการนําเงินไปฝาก
ธนาคารอยูในระดับการออมเกือบทุกเดือน 

 1.2 ดานความรูเกี่ยวกับการออมเงิน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน      
รายขอ พบวา การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน: กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูใน
ระดับมาก เปนเพราะการออมชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโต การออม คือ การนํารายไดที่เหลือ
จากการใชจายเพื่อการบริโภคมาเก็บไว และการกําหนดจํานวนเงินออมตองสอดคลองกับรายจาย 
ของตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของมุกดา โควหกุล (2559, หนา 128) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการ
การเงินสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรม การออมของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ผลการศึกษาพบวา การจัดการเงินสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ดานความรูความเขาใจการจัดการ
การเงินสวนบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานวัตถุประสงคการจัดการการเงินสวนบุคคล 
โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดานรูปแบบการจัดการเงินสวนบุคคล โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก ดานการวางแผนการจัดการเงินสวนบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ มีการ
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กําหนดเปาหมายในการดําเนินชีวิตและเปาหมายทางการเงิน และดานปจจัยที่มีผลกระทบตอการ
จัดการ การเงินสวนบุคคล โดยรวมอยูในระดับมาก 

1.3 ดานทัศนคติท่ีมตีอการออม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน: กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูในระดับมาก เปน
เพราะชอบการออมเงินโดยสมัครใจมากกวาการบังคับ รายไดมีผลตอการออม ความเชื่อมั่นในภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศมีผลตอการออม ความฟุงเฟอ ความหรูหราตามสังคมรอบขาง เชน เสื้อผา 
เครื่องประดับ เฟอรนิเจอร ฯ ทําใหการออมเงินลดลง การออมชวยใหชีวิตของตนมีความมั่นคง และ
ความมั่นคงในอาชีพมีผลตอการออม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอโนทัย  ศิริรักษ (2549, 
บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออมของพนักงานฝายผลิตในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ผลการวิจัยพบวา พนักงานสวนใหญมีทัศนคติตอการออมที่ดี สวนมากมีการออมในรูปของทรัพยสิน
ทางการเงินมากท่ีสุด ทั้งออมในระบบ คือการถือเงินสดและฝากออมทรัพยใกลเคียงกัน สวนออมนอก
ระบบจะมีการเลนแชรเปนสวนใหญ ในสวนของสถาบันการออมอื่นๆ ก็จะมีการทําประกันชีวิตแบบ
สะสมทรัพยระยะยาว ในสวนการออมในรูปสินทรัพยถาวร เชน บาน ที่ดิน ยังเปนสวนนอยเนื่องจาก
ระดับรายไดและการศึกษาเปนตัวกําหนด 

1.4 ดานพฤติกรรมการออม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูในระดับมาก เปน
เพราะมีการวางแผนในการออมเงินในแตละครั้ง มีการจัดสรรเงินออม เชน กําหนดไวในทุกๆ เดือน 
กําหนดไวบางสวน หรือไมมีการกําหนด ออมตามเงินที่เหลือ มีการออมเงินเปนประจําทุกเดือนอยาง
สม่ําเสมอ มีการออมเงินในหลากหลายชองทาง และยอมรับความเสี่ยงและผลตอบแทน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของดาราภรณ  โคสิริวิวัฒน. (2558, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรม
และรูปแบบการออมของขาราชการกองทัพอากาศ ผลการศึกษาพบวา ในดานพฤติกรรมการออม 
ขาราชการกองทัพอากาศสวนใหญออกเพื่อใชจายยามฉุกเฉินหรือเพื่อซื้อสิ่งของที่ตองการ ออมเพื่อ
ลดหยอนภาษีหรือเพื่อตองการดอกเบี้ย/เก็งกําไรมีนอย โดยอาจกําหนดเงินออมหรือไมกําหนดวงเงิน
ออมที่แนนอน สวนใหญจัดสรรเงินออมดวยตนเอง ออมทุกเดือน ตัดสินใจออมดวยตนเอง ในรูปแบบ
การออมเงินมีการออมเงินหลายรูปแบบ เชน ออมในสถาบันการเงิน เก็บสะสมในรูเงินสด ซื้อ
สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต การลงทุนในรูปของทองคํา หุน กองทุน
ประเภทตาง ๆ  

1.5 ดานอุปสรรคในการออม โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร อยูในระดับมาก เปน
เพราะมีรายไดนอย สถาบันการเงินมีความเสี่ยงสูง ขาดความรูเกี่ยวกับการออมเงิน และมีหนี้สินมาก 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ นิกรพิทยา, ภณิตา สุนทรไชย และกอบชัย นิกรพิทยา. 
(2554, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องการออมกอนวัยเกษียณของบุคลากรทางการศึกษา กรมสามัญ
ศึกษาในเขตอําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญออมเงินใน
รูปแบบเงินกับธนาคาร สวนใหญเก็บออมเงินต่ํากวา 2,000 บาท/เดือน สวนใหญเก็บออมเงินไวได
นอยกวาที่ตั้งใจ ปจจุบันกลุมตัวอยางสวนใหญมีปญหาอุปสรรคการออมเกี่ยวกับมีรายจายมาก รายได
นอย มีหนี้สินมาก กลุมตัวอยางสวนใหญระบุวา โรงเรียน/ภาครัฐควรสงเสริมการออมใหกับเด็ก
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นักเรียน ประชาชน ดวยกิจกรรมตาง ๆ อันดับแรกไดแก สรางทัศนคติที่ดีตอการออม รองลงมาคือ 
ใหความรูเกี่ยวกับการออมและจัดกิจกรรมเพื่อลดรายจายและเพิ่มรายไดในโรงเรียนและชุมชนเปน
ประจําอยางตอเนื่อง 

 

2. อภิปรายผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปจจัยสวนบุคคลมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษา

ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  
2.1 เพศมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยสอดคลองเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จึงอภิปรายไดวา เพศมีผลตอกับ
ผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจในการออมเงิน เพศชายและเพศหญิงมีความรูสึกนึกคิดตอผูมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจในการออมเงินที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของกนกวรรณ  วิเชียร (2555, 
หนา 84) ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการออมของขาราชการและ ลูกจางประจํา มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับปริมาณการออมคือ เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา อายุราชการ และประเภทบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  

2.2 เพศมีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอเดือน และภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอ
เดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยไมสอดคลองไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
จึงอภิปรายไดวา เพศชาย และเพศหญิงมีรายจายเฉลี่ยตอเดือน และภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอ
เดือนไมแตกตางกัน เพศชาย และเพศหญิงยังคงมีรายจายและความรับผิดชอบในครัวเรือนเหมือนกัน 
ซึ่งสอดคลองกับผลงานของวิจัยนเรศ  หนองใหญ (2560, หนา ง) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออม
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชาชนที่มีเพศ
ตางกันมีพฤติกรรมการออมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.05 
 2.3 อายุมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน มีความสัมพันธกับ
รายจาย มีความสัมพันธกับภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน และมีความสัมพันธกับภาระหนี้สิน
เฉลี่ยตอเดือนอยาง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยสอดคลองเปนไปตามสมมติฐานที ่
ตั้งไว จึงอภิปรายไดวาชวงอายุของประชาชนที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมในการออมเงินของ
ครัวเรือน ทุกชวงอายุจะมีผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินที่แตกตางกัน มีรายจาย มีภาระ
รับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน และภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันไป ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของนเรศ หนองใหญ (2560, หนา ง) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมของประชาชนใน
เขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการออม
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.4 สถานภาพมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน มีความสัมพันธกับ
รายจาย และมีความสัมพันธกับภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลการวิจัยสอดคลองเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จึงอภิปรายไดวาสถานภาพของประชาชนที่
แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมในการออมเงินของครัวเรือน สถานภาพจะมีผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ออมเงินที่แตกตางกัน มีรายจาย และมีภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันไป ซึ่ง
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สอดคลองกับผลงานวิจัยของพรทิพย วงษวานิช, นพวรรณ ทับทอง และ เกียรติชัย วีระญาณนนท 
(2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออมและการกูยืมของสมาชิกสหกรณออมทรัพย
พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค จํากัด ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อายุ สถานภาพ และรายได
รวมตอเดือนมีความสัมพันธกับการสะสมทุนเรือนหุนกับสหกรณโดยประมาณตอเดือน และ           
มีความสัมพันธกับรูปแบบการกูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.5 สถานภาพมีความสัมพันธกับภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ผลการวิจัยไมสอดคลองไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จึงอภิปรายไดวา ไมวาจะเปน
สถานภาพโสด สมรส หยาราง/หมาย แยกกันอยู มีภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของมุกดา  โควหกุล (2559, หนา 128) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการการเงิน
สวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรม การออมของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ และรายจายไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.6 จํานวนบุตรมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงิน และมีความสัมพันธ
กับภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยสอดคลองเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว จึงอภิปรายไดวา จํานวนบุตรของประชาชนที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมในการ
ออมเงินของครัวเรือน จํานวนบุตรจะมีผูมีอิทธิพลในการตัดสินใจออมเงินที่แตกตางกัน และมีภาระ
หนี้สินเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันไป ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของสิริมา วิทยา (2558, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ในสวนของจํานวน
สมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธกับการออม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.7 จํานวนบุตรมีความสัมพันธกับรายจาย และมีความสัมพันธกับภาระรับผิดชอบโดย
เฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยไมสอดคลองไมเปนไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว จึงอภิปรายไดวา บุตร 1 คน บุตร 2 – 3 คน บุตร 4 – 5 คน บุตร 6 คนขึ้นไป หรือไมมีบุตร 
รายจายเฉลี่ยตอเดือนและภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของสิริมา  วิทยา (2558, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมและรูปแบบการ
ออมของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ในสวนของจํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอ
เดือนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.8 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการออมเงิน มีความสัมพันธรายได
เฉลี่ยตอเดือน และมีความสัมพันธภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลการวิจัยไมสอดคลองไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จึงอภิปรายไดวา ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี 
และอื่นๆ ผูมีอิทธิพลในการออมเงิน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือนไม
แตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของกนกวรรณ วิเชียร (2555, หนา 84) ไดวิจัยเรื่อง 
การศึกษาพฤติกรรมการออมของขาราชการและ ลูกจางประจํา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ        



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

117 
 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับปริมาณการออมคือ เพศ อายุ  ระดับการศึกษา อายุ
ราชการ และประเภทบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 2.9 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอเดือน และมีความสัมพันธกับภาระ
หนี้สินเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยสอดคลองเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว จึงอภิปรายไดวา ระดับการศึกษาของประชาชนที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมใน
การออมเงินของครัวเรือน ระดับการศึกษาจะมีรายจายเฉลี่ยตอเดือน และมีภาระหนี้สินเฉลี่ยตอเดือน
ที่แตกตางกันไป ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ นเรศ  หนองใหญ (2560, หนา ง) ไดวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และหนี้สินเฉลี่ยตอเดือนที่ตางกัน 
มีความคิดเห็นตอพฤติกรรมการออมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 2.10 อาชีพมีความสัมพันธกับผูมีอิทธิพลในการออม มีความสัมพันธกับการสงเสริมที่ทํา
ใหออมเงินได มีความสัมพันธกับภาระรับผิดชอบโดยเฉลี่ยตอเดือน และมีความสัมพันธกับภาระหนี้สิน
เฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยสอดคลองเปนไปตามสมมติฐานที ่
ตั้งไว จึงอภิปรายไดวา การประกอบอาชีพมีผลตอพฤติกรรมในการออมเงินของครัวเรือน เนื่องจาก
ความรู ความสามารถในแตละอาชีพที่ตางกันไป สงผลใหมีการออมเงินของครัวเรือนที่ตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของมุกดา  โควหกุล (2559, หนา 128) ไดวิจัยเรื่อง การจัดการการเงิน
สวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรม การออมของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อาชีพ การศึกษา และรายได มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออมทุกดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  2.11 อาชีพมีความสัมพันธกับรายจายเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ผลการวิจัยไมสอดคลองไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว จึงอภิปรายไดวา อาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจสวนตัว พนักงานบริษัท รับจางทั่วไป เกษตรกร คาขาย แมบาน และอื่นๆ รายจาย
เฉลี่ยตอเดือนไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของสิริมา วิทยา (2558, บทคัดยอ) ได
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมของลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สาขาอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อาชีพมีความสัมพันธกับ
รายจายเฉลี่ยตอเดือน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. สรุปผลการสัมภาษณการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษา
ชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  

ผลการสัมภาษณตัวแทนชุมชน และตัวแทนครัวเรือน สามารถสรุปไดวา การศึกษา
พฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอมจิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอ
บางบอ จังหวัดสมุทรปราการ พฤติกรรมในการออมเงินของคนในชุมชนนั้นเปนการออมเพื่อชวยใน
เรื่องของการดําเนินชีวิตในประจําวัน  โดยคนในชุมชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการออมเงิน ซึ่ง
มีการฝกฝนการออมทีละเล็กละนอย มีการวางแผนชีวิตในครอบครัว มีการตัดรายจายที่ไมจําเปนออก 
เพื่อใหมีเงินเก็บออมมากขึ้นและทําใหหนี้สินลดลง วัตถุประสงคตองการออมเงินไวเพื่อเก็บไวใชยาม
ฉุกเฉิน ยามชรา ซื้อสินทรัพย และเปนมรดกใหบุตรหลาน วิธีการออมเงินจะนําไปออมกับสถาบัน
การเงิน ออมโดยฝากผานกองทุน หยอดกระปุกออมสิน หรือซื้อสลากออมสิน สวนอุปสรรคในการ
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ออมเงินของครัวเรือน คือ ปญหาทางดานเศรษฐกิจ การใชจายที่ฟุมเฟอย การมีรายไดนอย รายจาย
เยอะ การใชจายในงานสังคม สินคาฟุมเฟอย และการขาดวินัยในการออมเงิน และประโยชนที่ไดจาก
การออมเงินนั้นทําใหรูจักประหยัดเก็บออม สงผลใหครอบครัวมีความสุข ไมตองเปนหนี้สินใคร 
สามารถพึ่งพาตนเองได  และดํารงชีวิตไดอยางพอเพียงสอดคลองกับงานวิจัยของวิ โรจน           
เจษฎาลักษณ และธนภรณ เนื่องพลี (2561, หนา 3061) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอ
การออมของผูสูงอายุในอําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการออมของ
ผูสูงอายุ มีการออมในรูปแบบทรัพยสินถาวร ไดแก บานหรือที่ดิน และมีทรัพยสินทางการเงิน เชน 
เงินฝากในธนาคาร และยังมีการออมโดยการซื้อสลากออมสิน การทําประกันชีวิต และการออมผาน
สหกรณออมทรัพยในสถานประกอบการ โดยจะออมมาตั้งแตเริ่มทํางาน การที่ผูสูงอายุมีการวางแผน
สําหรับการออมในอนาคต เพราะตองการใหลูกหลานสบายแมวาจะเสียชีวิตไป และออมไวใชยาม
ฉุกเฉินหรือเจ็บปวยเพื่อใหตนสามารถใชชีวิตบั้นปลายไดอยางมีความสุข โดยที่ไมตองพึ่งพาลูกหลาน 
และสอดคลองกับงานวิจัยของนเรศ  หนองใหญ (2560, หนา ง) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษาพบวา วัตถุประสงคของการออม เพื่อซื้อ
ทรัพยสิน เพื่อใชจายยามฉุกเฉิน และเพื่อเก็บไวใชในยามชราเกษียณอายุ ลักษณะทรัพยสินที่ออมอยู
ในรูปทรัพยสินเงินฝาก หุนพันธบัตร ทองคํา อัญมณี มีการฝากกับธนาคารประเภทฝากออมทรัพย          
ผลการวิเคราะหระดับการออมตอพฤติกรรมการออม พบวา สวนใหญออมเงินโดยการนําเงินไปฝาก
ธนาคารอยูในระดับการออมเกือบทุกเดือน  
 
ขอเสนอแนะ 

 

1.  ขอเสนอแนะจากผูวิจัย 
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือน : กรณีศึกษาชุมชนพรอม

จิตร เทศบาลตําบลคลองดาน อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้  
1. ควรสงเสริมใหครัวเรือน ตระหนักถึงการออมเงิน มีความมุงมั่นและเต็มใจในการ         

ออมเงิน เพื่อเปนประโยชนตอการบริหารจัดการทางการเงินในอนาคต 
2. ควรกําหนดเปาหมายในการออมเงิน เชน ไมนอยกวารอยละ 10 ของรายไดประจํา 

และเจาหนาที่จากสถาบันการเงินควรมีบทบาทในการใหความรูเพิ่มเติมแกประชาชนในเรื่องของการ
ออมเงิน ประโยชนของการออมเงิน การออมเงินที่ถูกวิธี เพื่อใหประชาชนสามารถใชชีวิตในประจําวัน
ไดอยางมีความสุข บนพื้นฐานของความพอเพียง โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 

3. ควรมีการยกยองและใหรางวัลแกครวัเรือนที่สามารถออมเงินไดอยางตอเนื่อง เพื่อเปน
สิ่งกระตุนและเปนกําลังใจในการออมเงินตอไป 

4. ควรมีการรักษาระดับพฤติกรรมการออมเงินของครัวเรือนไว เพื่อเปนแบบอยางใหกับ
พื้นที่หรือจังหวัดใกลเคียง 

5. ผูนําชุมชน และตัวแทนครัวเรือน สามารถนําผลที่ไดจากการออมเงิน ไปใชในการ
วางแผนทางการเงินของตนเองได เพื่อใหสถานะทางการเงินมีความเขมแข็ง มั่นคง มีความสุข ไมตอง
เปนหนี้สินใคร สามารถพ่ึงพาตนเองได และดํารงชีวิตไดอยางพอเพียง 
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2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรที่จะศึกษาถึงปญหาในการออมเงินและการลงทุนทางการเงินในรูปแบบตาง ๆ  
เพื่อใชในการตัดสินใจในการออมเงินและการลงทุนมากกวาการออมไวกับธนาคารเพียงแหงเดียว   

2. ในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาผูคนในชวงวัยอื่น เชน วัยทํางานที่กําลังมีเงิน
มากจากการทํางานในปจจุบัน เพื่อใหไดขอมูลของรูปแบบการออมที่เปนปจจุบันและปจจัยตางๆที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่สงผลตอการออม 

3. ในการศึกษาครั้งตอไป ผูวิจัยควรศึกษาเรื่องความสัมพันธและความเสี่ยงที่มีผลตอการ
ออมที่แตละบุคคลจะรับความเสี่ยงไดไมเทากัน ซึ่งเปนปจจยัสําคัญที่ทาใหการออมมีประสิทธิภาพ 

4. ควรศึกษารูปแบบการออมใหหลากหลาย เพื่อใหผูออมหรือผูรับออมสามารถ
ตอบสนองความตองการหรือยอมรับสิ่งที่คาดหวังได ควรศึกษาการออมในรูปแบบตางๆ เพื่อใหได
ผลตอบแทนที่ตองการ 

5. ควรศึกษาความคาดหวังถึงผลของการออมเงินในครัวเรือน วาอยูในระดับใด เชน 
ระดับการออมเงินทําใหครัวเรือนมีความพออยูพอกิน มีความอยูดีกินดี มีความมั่งมีศรีสุข มีความ
เหมือนหรือแตกตางกันในแตละชุมชนหรือไม เพื่อทําใหทราบถึงความสําเร็จของการปรับเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นในแตละชุมชน เพื่อเปนประโยชนใหกับชุมชนอื่นที่สนใจในแนวทางมุงสูการพัฒนาที่สมดุล 
ยั่งยืน มีภูมิคุมกัน อยูดีมีสุข 


	



