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บทคัดยอ 
การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือนและเพ่ือศึกษาปจจัยตางๆท่ีสงผลตอ

พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปชาง ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา      
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในหมูท่ี 6 บานเหลาและหมูท่ี 9 บานการเคหะ จํานวน      
310 ครัวเรือน การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษาวิจัย พบวา  พฤติกรรมการออมของ
ครัวเรือนสวนใหญมีการออมเงิน สาเหตุของการไมมีการออมเกิดจากมีรายไดไมเพียงพอ รายไดและรายจายของ
ครัวเรือนสวนใหญ คือ 10,001-20,000 บาทตอเดือน ครัวเรือนท่ีมีการออมเงินจะมีการออมในจํานวนเงิน       
1,000 – 5,000 บาทตอเดือน โดยออมเงินเปนประจําทุกเดือน วัตถุประสงคหลักในการออมเงินของแตละครัวเรือน
น้ันสวนใหญเพ่ือใชจายในยามฉุกเฉิน และมีรูปแบบการออมเงินในระบบเปนรูปแบบเงินฝากประเภทตางๆ สวน
รูปแบบการออมเงินนอกระบบเปนการถือเงินสด (เก็บไวท่ีตนเอง) และพบวาครัวเรือนสวนใหญมีพฤติกรรมการวาง
แผนการออมโดยการใชจายเงินอยางประหยัดและระมัดระวัง มีเงินเก็บสะสมทุกเดือนถึงแมจะมีจํานวนไมมาก อีก
ท้ังยังมีการคํานึงถึงความจําเปนในการซ้ือและคิดหาวิธีท่ีจะมีรายไดเพ่ิมเสมอ จากการทดสอบความแตกตางของ
พฤติกรรมการวางแผนการออมของครัวเรือน พบวา ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มี
พฤติกรรมการวางแผนการออมดานการใชจายเงินอยางประหยัดและระมัดระวังไมแตกตางกัน และดานการ
เรียงลําดับความสําคัญในการใชจายเสมอไมแตกตางกัน  
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Abstract  
 This research aims to study the behavior of household savings and to study the factors 
that affect all those behaviors in the area of Kaoroopchang municipality, Tambon Kaoroopchang, 
Muang, Songkhla by studying 310 samples only in Ban-lao (Moo 6) and Ban-kan-kaha (Moo 9) 
district with questionnaire method. The study showed that most of them always save their 
money unless they cannot get enough income. The rate of household income and expense is 
approximately 10,001-20,000 baht per month and mostly save the money around 1000-5000 
baht per month. Their main purpose of saving money is for the emergency such as medical fee 
and they choose two types of saving form which is by deposit saving account and by cash (keep 
the money by themselves). Moreover, the study found that they always have a saving plan and 
try to save the money every month and always think about how to spend the money properly 
and keep working hard to get more income. The research is also study in the point of the 
difference in household-saving plan behavior and found that the different personal and 
economic factors does not effect on how they spend and save the money at all.      
Keyword: The behavior of household savings, households  
 
บทนํา 

คนสวนใหญเขาใจวา รายไดท่ีเหลือจากการหักคาใชจายท้ังหมด เรียกวา “เงินออม” เงินออมของแตละ
บุคคลแตกตางกันขึ้นอยูกับรายได รายจายและการเก็บสะสมเงินของบุคคลน้ัน ซ่ึงแตละคนก็จะมีวัตถุประสงคในการ
ออมท่ีแตกตางกันตามเปาหมายท่ีไดวางแผนไว เชน เพ่ือซ้ืออาคาร เพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการรักษาพยาบาล เปน
ตน และมีรูปแบบท่ีหลากหลายแตกตางกัน เชน การฝากเงินกับสถาบันการเงินการซื้อพันธบัตร หุนหรือหลักทรัพย 
การทําประกัน หรือการออมในรูปแบบทรัพยสิน เชน ทองคํา  เปนตน 

ปจจุบันการออมในประเทศไทยอยูท่ีคนเพียงบางกลุมโดยเฉพาะกลุมคนท่ีมีฐานะ จึงไมใชเร่ืองงายท่ีจะ
สนับสนุนใหมีเงินออมในประเทศเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากคาครองชีพในปจจุบันไดเพ่ิมสูงขึ้นมาก ทําใหประชาชนเดือดรอน
จากขาวของแพง รวมท้ังพฤติกรรมการบริโภคทําใหประชาชนจับจายใชสอยและเปนหน้ีสินกันมาก จากการบริโภค
นิยมท่ีสนองความตองการท่ีเกินตัวและการสงเสริมการตลาดเพ่ือจูงใจผูบริโภค ผลท่ีเกิดขึ้นคือ การออมภาค
ครัวเรือนลดลงตรงขามกับการบริโภคท่ีเพ่ิมขึ้น ประกอบกับการชวยเหลือของภาครัฐเชิงสวัสดิการ ทําใหประชาชน
เกิดความรูสึกมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น ทําใหครัวเรือนมองขามความจําเปนในการท่ีจะออมเงินไวใช
ยามฉุกเฉิน และท่ีสําคัญครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยและมีปญหาตอการวางแผนการออมดวย ปญหาอัตราเงินเฟอท่ี
สูงขึ้นทําใหราคาสินคาเพ่ิมขึ้นสูงกวาการขยายตัวของรายได จากปญหาดังกลาวหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
ไดพยายามรณรงคใหประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคท่ีฟุมเฟอยใหมีการใชจายอยางประหยัดและเก็บออมไว
ใชยามเดือดรอนหรือเหลือเก็บไวใชในอนาคต เงินออมถือเปนเงินทุนท่ีสําคัญตอการลงทุนของประเทศ เปนรากฐาน
และปจจัยท่ีสําคัญท่ีกําหนดการลงทุนใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต สรางเสถียรภาพและลดความผันผวน
ทางเศรษฐกิจได  

จะเห็นไดวา การออมเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีจะทําใหเปาหมายท่ีบุคคลไดกําหนดไวในอนาคตบรรลุ
จุดประสงคและเปนจริงขึ้นมาได นอกจากน้ีเงินออมยังใชสาํหรับแกไขปญหาความเดือดรอนทางการเงินท่ีอาจเกิดขึน้
ได และยังมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจดวย เพราะฉะน้ัน บุคคลจึงควรมีการออมอยางสม่ําเสมอในชีวิต 
เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและเกิดความมั่นคงในอนาคต  (สหกรณออมทรัพย กระทรวงการคลัง, 2557) 

เทศบาลเมืองเขารูปชาง ประกอบดวย 10 หมูบาน (เทศบาลเมืองเขารูปชาง, 2557) ซึ่งแตละหมูบานจะมี
พ้ืนท่ีและมีจํานวนประชากรท่ีแตกตางกัน และพบวาฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็คอนขางแตกตางกันดวย 
กลาวคือ บางหมูบานอยูในสภาพแวดลอมท่ีดี พ้ืนท่ีท่ีอยูอาศัยก็มีความเจริญ รายไดท่ีดี แตบางหมูบานท่ีอยูใน
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สภาพแวดลอมท่ีคอนขางแออัด รายไดคอนขางต่ํา ทําใหแตละหมูบานจึงมีความแตกตางกันในหลายๆดาน จากการ
สอบถามและศึกษาคนควาขอมูลพบวามีเพียง 2 หมูบานเทาน้ันท่ีมีกลุมออมทรัพยประจําของหมูบาน คือ หมูท่ี 6 
บานเหลาและหมูท่ี 9 บานการเคหะ น่ันหมายถึงครัวเรือนในหมูบานดังกลาวนาจะเห็นถึงความสําคัญของการออม
ซ่ึงเหมาะแกการศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของครัวเรือน 

ดวยสาเหตุดังกลาว ทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมือง
เขารูปชาง ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลาวาเปนอยางไร และมีปจจัยอะไรบางท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ออมของครัวเรือน โดยคาดวาผลการศึกษาท่ีไดทําใหทราบถึงพฤติกรรมการออมของครัวเรือน และเพ่ือเปนระโยชน
ตอหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปเปนแนวทางตอการเลือกการออมประเภทตางๆของประชาชน เพ่ือนําไป
กําหนดแนวทางในการสงเสริมใหมีพฤติกรรมการออมในรูปแบบตางๆท่ีเหมาะสม  

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปชาง ตําบลเขารูปชาง อําเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือศึกษาปจจัยตางๆท่ีสงผลตอพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปชาง ตําบล

เขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
เดช กาญจนางกูร (2539) ไดอธิบายเก่ียวกับทฤษฎีความตองการถือเงินของจอหน เมนารด เคนส ไววา 

อัตราดอกเบ้ียจะถูกกําหนดโดยอุปสงคของการถือเงิน และอุปทานของเงินในระบบเศรษฐกิจ ดานอุปสงคตอการถือ
เงินน้ันเพ่ือวัตถุประสงค 3 ประการ คือ  ความตองการถือเงินไวเพ่ือใชจายประจําวัน ความตองการถือเงินไวใชจาย
ยามฉุกเฉิน และความตองการถือเงินไวเพ่ือเก็งกําไร 

สุขใจ นํ้าผุด (2545) ไดอธิบายเก่ียวกับการออมวา การเก็บเงินออมไวกับตนเองยอมไมปลอดภัยและเปน
การสูญเสียรายไดท่ีควรไดรับ ดังน้ันเงินออมควรเก็บไวในท่ีปลอดภัยและมีรายไดดวย โดยฝากธนาคาร สถาบัน
การเงินตาง ๆ หรือเก็บออมในรูปการซ้ือหลักทรัพยหรือตราสารทีมีความมั่นคง กอใหเกิดรายได และสามารถเปลี่ยน
มาเปนเงินสดไดงาย  

ศิรินุช อินละคร (2550) ไดกลาวถึงประโยชนของการวางแผนการเงินสวนบุคคล ไวดังน้ี 
1.  ชวยใหบุคคลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการเงินท่ีตองการ 
2.  ชวยใหบุคคลมีการจัดการรายรับรายจาย รวมท้ังเงินออมไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
3.  ชวยใหบุคคลมีการควบคุมสถานะทางการเงินของตนอยางมีประสิทธิภาพ อยางสม่ําเสมอ เพ่ือปองกัน

มิใหบุคคลมีภาระหน้ีสินมากเกินไป 
4.  ชวยลดความวิตกกังวลทางการเงินของบุคคล เพราะมีการวางแผนและการคาดการณลวงหนา ท้ัง

รายได รายจายของบุคคลในอนาคต แลวนําไปวางแผนทางการเงินเพ่ือใหบรรลุเปาหมายทางการเงินท่ีตองการ  
รัชนีบูลย  ลิ้มปญญาเลิศ  (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรในชุมชนเขตเทศบาลเมือง

ลพบุรี กลุมตัวอยางจํานวน 390 คน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมการออมของประชากรอยูในระดับปานกลาง ผล
การทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยทางสังคมท่ีแตกตางกันในเร่ืองเพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครอบครัว ความ
มัธยัสถ การเปนแบบอยางท่ีมีความแตกตางกันไมมีผลตอพฤตกรรมการออม นอกจากน้ียังพบวา ปจจัยทางสังคมใน
เร่ือง ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เปาหมายการออม และการมีระเบียบวินัย ท่ีมีความแตกตางกันมีผลตอ
พฤติกรรมการออม ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจท่ีแตกตางกันในเร่ืองรายไดตอเดือน รายจาย
ตอเดือน ภาระหน้ีสิน ทรัพยสิน ท่ีมีความแตกตางกันไมมีผลตอพฤติกรรมการออม นอกจากน้ียังพบวา ปจจัยทาง
เศรษฐกิจในเร่ืองอาชีพ ท่ีมีความแตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการออม 

รัชศักดิ์  คอยประเสริฐ  (2553) ไดศึกษาแบบแผนการออมภาคครัวเรือน ตําบลชางคลาน อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม โดยใชขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 100 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบวา 
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ครัวเรือนสวนใหญมีการออม วัตถุประสงคของการออมเพ่ือเปนหลักประกันความมั่นคงของครอบครัว มีการเลือกใช
บริการการออมในรูปแบบเงินฝากตางๆ สวนปจจัยตางๆท่ีมีผลตอการออมของครัวเรือนพบวา ปจจัยทางการตลาด
ดานผลิตภัณฑการออมคือ การมีใหเลือกหลายรูปแบบและเปนผลิตภัณฑท่ีทําใหเงินออมมีความปลอดภัยไมลดมูลคา
เปนปจจัยท่ีมีผลตอการออมของครัวเรือนมากท่ีสุด   

วณิชยา  ตะตองใจ  (2553) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนบานหนองสองหอง ตําบลเม็งราย  
อําเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงราย  กลุมตัวอยางท้ังหมดเปนกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนของบานหนองสองหอง 
ตําบลเม็งราย  อําเภอพญาเม็งราย  จังหวัดเชียงรายมีจํานวนท้ังสิ้น 100 คน การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการออม 
พบวา  กลุมตัวอยางเพศชายรอยละ 100 มีการออมเพ่ือเก็บไวใชในยามฉุกเฉิน/ยามชรา  สวนกลุมตัวอยางเพศหญิง
รอยละ 100  ทําการออมเพ่ือเปนทุนในการประกอบอาชพี  ซึ่งจะทําการออมกับธนาคารพาณิชย/การออมกับบริษัท
ประกันชีวิต/การออมกับสหกรณออมทรัพย/การออมโดยการซื้อหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย/การ
ลงทุนในสินทรัพยหรือหลักทรัพยทางการเงิน/การออมในรูปแบบสลากออมสิน  และการออมโดยการเลนแชร 

ปยรัตน  กฤษณามระ และคณะ (2554) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมและปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบการออม
ของผูออมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการใชแบบสอบถามจากกลุม ท่ีมีรายไดตั้งแต 20,000 บาทขึ้น
ไป และมีอายุตั้งแต 20 ป เปนจํานวนท้ังสิ้น 400 ตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา จากกลุมตัวอยางของผูออมในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉลี่ยมีการศึกษาดี มีรายไดปานกลางไปถึงคอนขางสูง และมีอัตราการออมเฉลี่ย
รอยละ 32 ของรายไดประจํา โดยท่ีวัตถุประสงคหลักของการออมคือ เพ่ือไวใชจายหลังการเกษียณอายุ รูปแบบการ
ออมท่ีเลือกคือ ธนาคาร ซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต และซ้ืออสังหาริมทรัพยมากกวาการลงทุนซื้อตราสารการเงินใน
ตลาดทุน เพราะตลาดทุนมีความเสี่ยงสูง และมีความซับซอนเขาใจยาก นอกจากน้ันยังพบวา ผูออมใหความสําคัญ
ตอการจัดสรรเงินออมไปลงทุนซ้ืออสังหาริมทรัพยมากเปนอันดับหน่ึง เน่ืองจากเชื่อวา การลงทุนประเภทน้ีมีความ
เสี่ยงนอยกวาการลงทุนในตราสารการเงิน รวมท้ังความจําเปนในเร่ืองท่ีอยูอาศัย 

ปพิชญา  บุญศรี  (2555) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมและปจจัยท่ีมีผลตอการออมของครัวเรือนในเขต
อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม  โดยใชขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 100 ราย ผล
การศึกษาพบวา  ครัวเรือนในอําเภอเมืองสวนใหญไมไดมีการออมไวเพ่ือหาผลตอบแทนจากเงินออม แตการออม
สวนใหญก็เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากความไมแนนอนของสถานการณในอนาคต และปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอการ
ออมของครัวเรือน พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมของครัวเรือนมากท่ีสุด คือ ปจจัยทางดานรายได และรายจาย 
สําหรับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมของครัวเรือนมากคือ เร่ืองของภาระหน้ีสิน ความตองการในสินคาอุปโภค
บริโภค ภาวะเศรษฐกิจ และอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมของครัวเรือนปานกลาง และ
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการออมของครัวเรือนนอยคือ พฤติกรรมของคนใกลชิด นโยบายของรัฐบาล ตามลําดับ 

สุกัญญา  บุญเทียม  (2555) ไดศึกษาปจจัยความตองการในการออมทรัพยของครัวเรือนในเขตเทศบาล
ตําบลแมคือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยอาศัยขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ท่ีได
จากแบบสอบถามการออมของกลุมตัวอยาง 100 ตัวอยางผลการศึกษาพบวา  ครัวเรือนสวนใหญในเขตเทศบาล
ตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  จํานวน 78 ครัวเรือนมีการออม และพบวาปจจัยสําคัญท่ีทําให
สัดสวนการออมภาคครัวเรือนมีแนวโนมลดลง เปนผลมาจากการคาดการณรายไดในอนาคตของครัวเรือนไทย 
กลาวคือถาหากอัตราการวางงานลดลงครัวเรือนมีโอกาสถูกออกจากงานหรือตกงานต่ํา ซึ่งครัวเรือนจะคาดวาใน
อนาคตจะมีรายไดเพ่ิมขึ้น จึงทําใหครัวเรือนมีการออมลดลง  
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กรอบแนวคิด 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของไดกรอบแนวคิด ดังน้ี 

       ตัวแปรตน/ตัวแปรอิสระ                                            ตัวแปรตาม 
 

 ปจจัยสวนบุคคล                                                            
- เพศ                                                                                                              
- อายุ                                                                                                                                                                   
- ระดับการศึกษา                                                                                                                                                                                               
- สถานภาพสมรส                                                                                                                                                     
- อาชีพ                                    
- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน                                                                                                                                        

   
                                                                                     
                                                                                    

 ปจจัยทางเศรษฐกิจ                                               
- รายไดของครัวเรือน                                                  
-     รายจายของครัวเรือน                                            
                                                                                                               

 
รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิด 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของครัวเรือนใน
เขตเทศบาลเมืองเขารูปชาง ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเพ่ือศึกษาปจจัยตางๆท่ีสงผลตอ
พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองเขารูปชาง ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูใน 2 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี 6 บานเหลาและ
หมูท่ี 9 บานการเคหะ ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปชาง ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซ่ึงมีจํานวน
ครัวเรือนท้ังหมด 1,357 ครัวเรือน 
 กลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูใน 2 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี6 บานเหลาและหมูท่ี 9 บานการ
เคหะ ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปชาง ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยการคํานวณหาขนาดของกลุม
ตัวอยางโดยการใชสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) โดยกําหนดระดับคาความเชื่อมั่นท่ีรอยละ 95  ขนาด
ของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเทากับ 310 ตัวอยาง ทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบเจาะจง 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของครัวเรือน โดย
แบงออกเปน 3 สวน ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจของครัวเรือน เปนแบบเลือกตอบ มี
จํานวน 8 ขอ 
 สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของครัวเรือน เปนแบบเลือกตอบ มีจํานวน 9 ขอ  

พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขต
เทศบาลเมืองเขารูปชาง ตําบลเขารูปชาง 
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
- จํานวนเงินออม 

- วิธีการออม 

- ระยะเวลาในการออม 

- วัตถุประสงคในการออม 

- รูปแบบการออม 

- การวางแผนการออม 
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 สําหรับขอท่ี 9. เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการวางแผนการออม ซ่ึงจะมีตัวเลือกท่ีกําหนดไว 5 ตัวเลือก 
ผูตอบแบบสอบถามตองเลือกตอบใหตรงกับระดับความคิดเห็นใหมากท่ีสุดเพียงขอเดียว ตัวเลือกท่ีกําหนดไวบอกถึง
ระดบัความคิดเห็นในการวางแผนการออม มีจํานวน 9 ขอ  
 สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปด 
โดยมีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
  มีพฤติกรรมการวางแผนการออม  มากท่ีสุด   ให  5   คะแนน 
  มีพฤติกรรมการวางแผนการออม   มาก       ให  4   คะแนน 

มีพฤติกรรมการวางแผนการออม  ปานกลาง  ให 3   คะแนน 
มีพฤติกรรมการวางแผนการออม  นอย        ให  2   คะแนน 
มีพฤติกรรมการวางแผนการออม  นอยท่ีสุด   ให  1   คะแนน 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังน้ี 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออม

ของครัวเรือนและปจจัยตางๆท่ีสงผลตอพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ซ่ึงไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูใน 2 หมูบาน ประกอบดวย หมูท่ี6 บานเหลาและหมูท่ี 9 บานการเคหะ ในเขตเทศบาลเมืองเขา
รูปชาง ตําบลเขารูปชาง อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการคนควาจากแหลงขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการออม ไดแก ตํารา เอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการคนควาจากอินเตอรเน็ต เพ่ือใช
เปนขอมูลสนับสนุนขอมูลปฐมภูมิ เพ่ือท่ีจะทําใหผลการศึกษาท่ีไดมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

3. จากการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดแจกแบบสอบถามไปจํานวน 310 ชุด โดยมีแบบสอบถามท่ีไดรับ
กลับคืนมา และมีความสมบูรณ จํานวน 310 ชุด คิดเปน 100 เปอรเซ็นต 

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยคร้ังน้ี แบงการวิเคราะหออกเปน 2 ตอน คือ การวิเคราะหขอมูล
เก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจของครัวเรือน และการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออม
ของครัวเรือน โดยใชวิธีการประมวลผลคาทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร จากโปรแกรมสําเร็จรูป 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยเลือกใชสถิติในการวิเคราะหเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูล 
ประกอบดวยสถิติ 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ดังน้ี 
 1.1 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจของครัวเรือน ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดของครัวเรือน และรายจายของครัวเรือน หา
คาความถี่ (Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

 1.2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของครัวเรือน หาคาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน ไดแก t-test, F-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน ดังน้ี 

 2.1 ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และจํานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน ท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมการออมท่ีแตกตางกัน 
 2.2 ปจจัยทางเศรษฐกิจ ไดแก รายไดของครัวเรือน และรายจายของครัวเรือน ท่ีแตกตางกันมี
พฤติกรรมการออมท่ีแตกตางกัน 
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เกณฑการแปลผล 
 ในการวิจัยคร้ังน้ี กําหนดเกณฑการแปลผลคาเฉลี่ย ดังน้ี (สรชัย พิศาลบุตร, 2550) 
 คาเฉลี่ย                                                                                   จัดอยูในระดับ 
 4.21 – 5.00 หมายถึง  มีพฤติกรรมการวางแผนการออม      มากท่ีสุด 
 3.41 – 4.20 หมายถึง  มีพฤติกรรมการวางแผนการออม      มาก 
 2.61 – 3.40 หมายถึง  มีพฤติกรรมการวางแผนการออม      ปานกลาง 
 1.81 – 2.60 หมายถึง  มีพฤติกรรมการวางแผนการออม      นอย 
 1.00 – 1.80 หมายถึง  มีพฤติกรรมการวางแผนการออม      นอยท่ีสุด 

สรุปผลการวิจัย 
สวนท่ี 1 ขอมูลเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจของครัวเรือน 
ผลการศึกษา พบวา ครัวเรือนท่ีเปนกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 

41-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสอยูดวยกัน ประกอบอาชีพรับจางท่ัวไป มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน 5 คน รายไดและรายจายของครัวเรือนสวนใหญท่ีระดับ 10,001-20,000 บาทตอเดือน  

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของครัวเรือน 
ผลการศึกษา พบวา ครัวเรือนสวนใหญมีการออมเงินมากกวาไมมีการออมเงิน สาเหตุท่ีไมมีการออมเงิน

เน่ืองจากมีรายไดไมเพียงพอ ครัวเรือนท่ีมีการออมเงินจะมีการออมในจํานวนเงิน 1,000 – 5,000 บาทตอเดือน 
สวนใหญมีวิธีการออมเงินเปนประจําทุกเดือน ซ่ึงพบวาระยะเวลาในการออมเงินจะออมมาแลว 6 ปขึ้นไป 
วัตถุประสงคหลักในการออมเงินของแตละครัวเรือนสวนใหญเพ่ือใชจายในยามฉุกเฉิน รูปแบบการออมเงินในระบบ
เปนรูปแบบเงินฝากประเภทตางๆ สวนรูปแบบการออมเงินนอกระบบเปนการถือเงินสด (เก็บไวท่ีตนเอง) และพบวา 
ครัวเรือนสวนใหญมีพฤติกรรมการวางแผนการออม โดยการใชจายเงินอยางประหยัดและระมัดระวัง มีเงินเก็บสะสม
ทุกเดือนถึงแมจะไมมาก อีกท้ังยังมีการคํานึงถึงความจําเปนในการซื้อและคิดหาวิธีท่ีจะมีรายไดเพ่ิมเสมอ  

สวนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ครัวเรือนท่ีมีเพศ และอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมดานจํานวน

เงินออมท่ีไมแตกตางกัน แตครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายได
ของครัวเรือนและรายจายของครัวเรือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมดานจํานวนเงินออมท่ีแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ครัวเรือนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมดานวิธีการออมเงิน
ท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ครัวเรือนท่ีมีเพศ สถานภาพสมรส อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดของครัวเรือนและรายจายของ
ครัวเรือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมดานระยะเวลาในการออมเงินท่ีไมแตกตางกัน แตครัวเรือนท่ีมีอายุ และ
ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมดานระยะเวลาในการออมเงินท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 

ครัวเรือนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมดานวัตถุประสงค
ในการออมเงินท่ีแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ครัวเรือนท่ีมีเพศ และอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมดานรูปแบบการออมเงินในระบบท่ีไมแตกตาง
กัน แตครัวเรือนท่ีมีระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดของครัวเรือนและ
รายจายของครัวเรือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมดานรูปแบบการออมเงินในระบบท่ีแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ครัวเรือนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมดานรูปแบบการออมเงินนอกระบบท่ีไมแตกตางกัน แต
ครัวเรือนท่ีมีเพศ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดของครัวเรือนและ
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รายจายของครัวเรือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมดานรูปแบบการออมเงินนอกระบบท่ีแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ครัวเรือนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีพฤติกรรมการวางแผนการออมดาน
การใชจายเงินอยางประหยัดและระมัดระวัง และดานการเรียงลําดับความสําคัญในการใชจายเสมอไมแตกตางกัน 
แตครัวเรือนท่ีมีปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีพฤติกรรมการวางแผนการออมดานการจด
บันทึกรายรับ-รายจายอยางสม่ําเสมอ ดานการวางแผนการใชจายเงินทุกคร้ัง ดานการคํานึงถึงความจําเปนในการซ้ือ
เสมอ ดานการจัดสรรเงินจํานวนหน่ึงมาเปนเงินออมเสมอ ดานการคิดหาวิธีท่ีจะมีรายไดเพ่ิมเสมอ ดานการเก็บ
สะสมเงินใหพอกอนท่ีจะซ้ือทุกคร้ัง และดานการมีเงินเก็บสะสมทุกเดือนถึงแมจะไมมากท่ีแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจของครัวเรือนสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวา

เพศชาย มีอายุระหวาง 41-50 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรสอยูดวยกัน ประกอบ
อาชีพรับจางท่ัวไป มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 5 คน รายไดและรายจายของครัวเรือนสวนใหญท่ีระดับ 10,001-
20,000 บาทตอเดือน และพบวางานวิจัยน้ีสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วณิชยา ตะตองใจ (2553) ในแงของการท่ี
ครัวเรือนสวนใหญมีพฤติกรรมการวางแผนการออม โดยการใชจายเงินอยางประหยัดและระมัดระวัง มีเงินเก็บสะสม
ทุกเดือนถึงแมจะไมมาก อีกท้ังยังพบวามีพฤติกรรมการวางแผนการออมในการคํานึงถึงความจําเปนในการซ้ือและ
คิดหาวิธีท่ีจะมีรายไดเพ่ิมอีกเสมอ จากการศึกษาพฤติกรรมการวางแผนการออม โดยพบวามีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก  

จากการวิจัยการทดสอบความแตกตางของพฤติกรรมการวางแผนการออมของครัวเรือน พบวา ปจจัยสวน
บุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีพฤติกรรมการวางแผนการออมดานการใชจายเงินอยางประหยัดและ
ระมัดระวังไมแตกตางกัน และดานการเรียงลําดับความสําคัญในการใชจายเสมอไมแตกตางกัน แตครัวเรือนท่ีมี
ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีพฤติกรรมการวางแผนการออมดานการจดบันทึกรายรับ-
รายจายอยางสม่ําเสมอ ดานการวางแผนการใชจายเงินทุกคร้ัง ดานการคํานึงถึงความจําเปนในการซ้ือเสมอ ดาน
การจัดสรรเงินจํานวนหน่ึงมาเปนเงินออมเสมอ ดานการคิดหาวิธีท่ีจะมีรายไดเพ่ิมเสมอ ดานการเก็บสะสมเงินใหพอ
กอนท่ีจะซ้ือทุกคร้ัง และดานการมีเงินเก็บสะสมทุกเดือนถึงแมจะไมมากท่ีแตกตางกัน  

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
จากการศึกษาพบวา ครัวเรือนมีการออมเงินอยูในระดับปานกลาง และมีครัวเรือนจํานวนหนึ่งท่ีไมมีการ

ออมเงิน แสดงใหเห็นวาครัวเรือนท่ีมีรายไดมากก็มีการออมเงินมาก สวนครัวเรือนท่ีมีรายไดนอยก็มีการออมเงินนอย 
อีกท้ังยังพบวา ครัวเรือนสวนใหญมีพฤติกรรมการวางแผนการออมโดยการใชจายเงินอยางประหยัดและระมัดระวัง 
และมีเงินเก็บสะสมทุกเดือนถึงแมจะไมมาก และจะคํานึงถึงความจําเปนในการซ้ือและคิดหาวิธีท่ีจะมีรายไดเพ่ิม
เสมอ แตไมมีพฤติกรรมการวางแผนการออมในการจดบันทึกรายรับ-รายจาย ทําใหไมสามารถทราบรายละเอียดใน
ดานน้ี ดังน้ันควรมีการใสใจในเร่ืองการออมเงินใหมากยิ่งขึ้น เพราะการออมเงินเปนเร่ืองท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิต 

จากผลการศึกษาทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนําไปใชเพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมการออมใน
รูปแบบตางๆใหเหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติไดในอนาคต โดยควรเนนสงเสริมใหมีการวางแผนการใชจายและ
บันทึกรายรับ-รายจายของแตละครัวเรือน 
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