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บทคัดยอ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ลักษณะเปนงานวิจัยเชิงสํารวจ ท่ีใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย โดยประชากรวิจัยไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 โรงเรียน 
ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางมีสัดสวน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 400 คน โดยวิเคราะหคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาเอฟ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนหญิง อายุเฉลี่ย 13 ป  มีระดับรายได
และรายจายตอเดือนอยูในระดับ 2,001-2,500 บาท ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ท้ังนี้นักเรียนท่ีมีการออม มีเพียง   
รอยละ 26.67 โดยพฤติกรรมการออมพบวา มีวิธีการออม โดยมีเงินเหลือจากการใชจายแลวจึงออม มีจํานวนเงินท่ี
ออมตอเดือนระดับ 501-1,000 บาท มีรูปแบบการออมโดยนําเงินไปฝากธนาคาร สําหรับวัตถุประสงคการออม 
ตองการมีเงินเก็บไวใชในอนาคต  ดานระยะเวลาการออมอยูในชวง 1-3 ป สําหรับปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการ
ออม พบวา ปจจัยดานสื่อ ดานเพ่ือน ดานโรงเรียน สงผลตอพฤติกรรมการออมของนักเรียนไมแตกตางกัน ยกเวน
ปจจัยดานครอบครัว ท่ีแตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการออมของนักเรียนท่ีแตกตางกัน  
คําสําคัญ:  พฤติกรรมการออม, ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออม, นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน, จังหวัดยะลา 
 

Abstract 
The purpose of this research was to study the savings behavior and the influent factors 

on savings the case of secondary student in Sateng Muang District, Yala Province.This survey 
research applied the questionaires as research tools. The population of the study consisted of 
secondary students from 5 schools. This research applied proportional  stratified  random 
sampling, selected 400 samples and analyzed frequency, percentile, average, standard division 
and F statistic.  
 The study found that most of the secondary students were female. The average ages 
were 13 years and revenue were between 2,001–2,500 baht, monthly. Furthermore, the survey 
reveals that 26.67 percentages of students have savings behavior. They will save after spending. 
Savings amount at 501-1000 baht per month by bank deposits. The objective of savings was 
future using, period between 1 to 3 years. The savings atmosphere factors which are media, 
friend’s influence and school environment did not consist of significant impact on savings 
behavior. Except, the different of family backgrounds affects the savings behavior. 
Keywords:  Saving Behavior, Factors Affecting Saving Behavior, Secondary Student, Yala Province 
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บทนํา 
การออมมีความสําคัญตอความมั่นคงของประเทศ ชวยเสริมสรางความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและลด

ความผันผวนจากวิกฤตการณการเงินโลก โดยเงินออมจะถูกนําไปเปนแหลงเงินกูใหแกรัฐบาล และภาคเอกชนเพ่ือใช

ในการลงทุน กอใหเกิดการจางงาน และสรางรายได นอกจากน้ีการออมยังเปนองคประกอบหน่ึงท่ีสําคัญของการใช

ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของไทย  ขอมูลจากสํานักงานสถิติแหงชาติของ

ไทย ป 2558 พบวาภาคครัวเรือนประชาชนมีรายไดและคาใชจายท่ีเพ่ิมขึ้น จากรายไดตอเดือนเฉลี่ย 17,787 บาท 

เพ่ิมขึ้นเปน 26,915 บาท และคาใชจายตอเดือนเฉลี่ย 14,311 บาท เพ่ิมขึ้นเปน 21,157 บาท ตามลําดับ ซ่ึงหาก

วิเคราะหแลวพบวา รายไดสูงกวาคาใชจายท่ีจําเปนในการยังชีพ 5,758 บาทตอเดือน หรือประมาณ 1,986 บาทตอ

คน (ขนาดของครัวเรือนเฉลี่ย เทากับ 2.9 คน)  รายไดท่ีเหลือดังกลาวสวนใหญจะถูกนําไปใชในการชําระหน้ี เชน 

หน้ีเพ่ือการซ้ือบาน/ท่ีดิน หน้ีอุปโภคบริโภค จากน้ันจึงจะเก็บไวเพ่ือการออม (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2558)  ซ่ึงใน

รอบ 10 ปท่ีผานมา การออมภาคครัวเรือนมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง สาเหตุมาจากพฤติกรรมการใชจายท่ีเนน

วัตถุนิยมในการแสวงหาความสุขเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงมีพฤติกรรม “ใชกอน-ออมทีหลัง”  นอกจากน้ีการจูงใจของ

ธุรกิจสถาบันการเงินท่ีเปดโอกาสใหกูยืมงายและมากขึ้น พรอมจูงใจดวยอัตราดอกเบ้ียตํ่า ก็นับวามีสวนสําคัญท่ี

สงผลใหคนไทยมีพฤติกรรมการออมลดลง และมีหน้ีสะสมปริมาณท่ีมากขึ้น 

การสรางวินัยในการออม  จัดเปนหน่ึงในการบริหารจัดการเพ่ือแกปญหาวิกฤติการณดานการเงิน  ซ่ึงควร

สงเสริมและปลูกฝงใหเกิดขึ้นกลุมเยาวชนเพ่ือท่ีจะไดเติบโตเปนผูใหญท่ีสามารถบริหารจัดการการเงินท่ีมี

ประสิทธิภาพ ท้ังน้ีสถาบันทางการเงินท่ีไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญ พรอมสนับสนุนกิจกรรมการออมผาน

โครงการตางๆ อาทิ โครงการโรงเรียนธนาคารของธนาคารการเกษตรและสหกรณการเกษตร  โครงการเงินฝาก

ซุปเปอรจูเนียร ของธนาคารออมสิน  หรือแมแตโครงการของกระทรวงศึกษาธิการท่ีกําหนดใหวันท่ี 31 ตุลาคมของ

ทุกป เปน “วันออมแหงชาติ” รวมถึงจัดสัปดาหสงเสริมวัฒนธรรมการออมแหงชาติ ฯลฯ  ซ่ึงมีท้ังโครงการท่ีประสบ

ความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ  ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการออมและปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรม

การออมของเยาวชน โดยเฉพาะการออมของเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต ท่ีไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

ความไมสงบ แตเน่ืองจากงบประมาณวิจัยท่ีไดรับมีจํากัด งานวิจัยนี้จึงมุงศึกษาเฉพาะเยาวชนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน ในเขตตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลาเทาน้ัน  ท้ังน้ีผลท่ีได คาดวาจะเปนประโยชน

สําหรับผูปกครอง ครู และหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมสรางวินัยในการออมใหกับเยาวชนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตตําบลสะเตง อําเภอเมือง 

จังหวัดยะลา 

2. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตตําบลสะเตง 

อําเภอเมือง จังหวัดยะลา 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนท่ีมีปจจัยการออมท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรมการออมแตกตางกัน 
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แนวคิด ทฤษฏี กรอบแนวคิด 
งานวิจัยน้ีอาศัยทฤษฏตีามหลักการบริโภคและการออมของเคนส (John Maynard Keynes. 1961, อาง

ใน มณีรัตน ภิญโญภูษาฤกษและคณะ 2551 : 77-81) ไดกลาวถึงพฤติกรรมผูบริโภควา ปจจัยดานรายได กับ

ปริมาณการบริโภคสินคาและบริการของแตละบุคคลมีความสอดคลองกัน คือ บุคคลมีรายไดตํ่าจะมีการบริโภคต่ํา 

แตเมื่อมีรายไดเพ่ิมขึ้นก็จะมีการบริโภคเพ่ิมขึ้น โดยปริมาณการเพ่ิมขึ้นของการบริโภคจะไมเทากับการเพ่ิมขึ้นของ

รายได เน่ืองจากปริมาณการใชจายเปนปจจัยพ้ืนฐานสําหรับการดํารงชีวิต ซึ่งจากทฤษฎีท่ีกลาวขางตนจึงสรุปไดวา 

เงินออมของนักเรียนมีความสัมพันธกับจํานวนเงินท่ีไดรับจากผูปกครอง สวนทฤษฎีการวิเคราะหพฤติกรรมของไฮ

เดอร  (Heider, 1958) ไดอธิบายวา การรับรูพฤติกรรมของคนเราน้ันตองสังเกตพฤติกรรมและอนุมานวาการเกิด

พฤติกรรมน้ันมีสาเหตุมาจาก องคประกอบสวนบุคคล ซ่ึงเปนแรงจูงท่ีจะกระทํา และ องคประกอบจากสิ่งแวดลอม 

เปนแรงสนับสนุนท่ีบังคับใหกระทํา ซ่ึงท้ังสองสิ่งน้ีมีความสัมพันธกันท้ังทางบวกและทางลบ มิลตัน ฟรีดแมน 

(Milton Fried. 1969; อางใน ชมเพลิน จันทรเรืองเพ็ญ. 2536 : 145-155) ไดกลาววา ผูเปนเจาของทรัพยสิน

สามารถเลือกถือครองสินทรัพยในหลายรูปแบบ โดยบุคคลจะแบงสรรการถือทรัพยใหอยูในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหได

ประโยชนสูงสุด  สําหรับเปาหมายการออม หรือวัตถุประสงคในการออม จอหน เมยนารด เคนสเคนส (John 

Maynard Keynes. 1961) ไดแบงจุดมุงหมายในการถือครองเงินเปน 3 ประเภท คือ ความตองการถือเงินเพ่ือใช

จายในชีวิตประจําวัน ความตองการถือเงินเพ่ือสํารองไวใชยามฉุกเฉิน และความตองการถือเงินเพ่ือเก็งกําไร ซ่ึง

สําหรับเปาหมายการออมของนักเรียนสวนใหญเปนการออมเพ่ือสํารองไวใชยามฉุกเฉิน เก็บสะสมไวซ้ือสิ่งของท่ี

ตองการ รวมถึงไวสําหรับใชจายเพ่ือการศึกษาในอนาคต ดังน้ันจึงไดแบงพฤติกรรมการออมไว 5 ดาน คือ           

1) รูปแบบการออม 2) วิธีการออม 3) ระยะเวลาการออม 4) จํานวนการออม 5) วัตถุประสงคการออม  เงินออม

เปนปจจัยท่ีทําใหบุคคลบรรลุเปาหมายท่ีตองการ คือ การออมในวัยเกษียณ การออมเพ่ือการลงทุนท้ังทางตรงและ

ทางออม และสุดทายการออมเพ่ือการศึกษา (สุรัสวดี บูรณะไพบูลย, 2551) แนวการพัฒนาพฤติกรรมการออมของ

นักศึกษา ตองใหความรูเพ่ือใหเกิดความคิดท่ีจะออม ปรับวิธีการออมจากการใชกอนแลวท่ีเหลือจึงออม เปนออม

กอนแลวใชสวนท่ีเหลือ ใหมีการวางแผนรายรับ รายจาย และเงินออม สรางวินัยในการออมตามท่ีวางแผน (กุลยา 

อนุโลก, 2555) สวนการกําหนดปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออม แบงได  4 ดาน ไดแก 1) ดานสื่อ 2) ดานเพ่ือน 

3) ดานโรงเรียน  4) ดานครอบครัว พฤติกรรมของมนุษยมีความซับซอน แรงจูงใจอาจทําใหเกิดพฤติกรรมเหมือน

หรือตางกัน (Schiffman and Kanuk, 1991) แรงจูงใจทางดานสังคม เปนความตองการท่ีจะอยูรวมกับครอบครัว 

เพ่ือน และความตองการท่ีไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรม โดยปจจัยกําหนดพฤติกรรมผูบริโภค

ประกอบดวยปจจัยภายในมีความเกี่ยวของกับลักษณะของบุคคล ประกอบดวย การรับรู การเรียนรู ความตองการ

แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ทัศนคติ และคานิยมและวิถีชีวิต สวนปจจัยภายนอก คือสภาพแวดลอมภายนอก ซ่ีงมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมการบริโภค ประกอบดวย ครอบครัว กลุมอางอิง วัฒนธรรม ชนชั้นทางสังคม (ชูชยั สมิทธิไกร, 2554)  

  

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey  Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการ

วิจัย  ประชากรวิจัยไดแกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในเขตตําบลสะเตง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา จาก 5 

โรงเรียน  ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รวมท้ังสิ้น 6,859 คน ผูวิจัยไดสัดสวนของขนาดกลุมตัวอยางแตละ

โรงเรียน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางมีสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) คิดเปนรอยละ 

5.82   แลวทําการสุมแบบบังเอิญ (accidental  sampling)  ขนาดกลุมตัวอยางคํานวณโดยวิธี Taro Yamane ท่ี
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ระดับความคลาดเคลื่อน ±5% ไดกลุมตัวอยาง 400 คน จําแนกเปน โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง โรงเรียนสตรียะลา 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ คิดเปนจํานวน 69, 50, 

182, 41 และ 58 คน ตามลําดับ    

 ในสวนของแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูล 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน ไดแก  เพศ  อายุ  รายไดตอเดือน  รายจายตอเดือน ความ

เพียงพอตอการใชจาย  รวม 4 ขอ โดยเปนคําถามท่ีใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว ยกเวนคําถามเก่ียวกับอายุ ท่ีให

ผูตอบเขียนระบุ 

ตอนท่ี 2  ขอมูลดานพฤติกรรมการออม ไดแก  วิธีการออม จํานวนการออม รูปแบบการออม 

วัตถุประสงคการออม ระยะเวลาการออม รวม      5 ขอ  โดยเปนคําถามท่ีใหผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว  

ตอนท่ี 3  ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออม โดยแบงเปน 4 ดาน ไดแก 1) ดานสื่อ 2) ดานเพ่ือน  

3) ดานโรงเรียน  4) ดานครอบครัว  โดยเปนคําถามมาตรสวนประมาณคา (rating scale)  ใหผูตอบแสดงความ

คิดเห็นแบงเปน  5 ระดับ กําหนดคาคะแนนแบงเปน 5, 4, 3, 2, 1  แสดงความคิดเห็นระดับเห็นดวยมากท่ีสุด เห็น

ดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยท่ีสุด ตามลําดับ   

สําหรับการทดสอบความนาเชื่อถอืของเคร่ืองมือ แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ไดนําไปปรึกษาผูเชี่ยวชาญ

จํานวน 3 ทาน เพ่ือขอรับคําแนะนําและใหคะแนนดังน้ี 

+1    เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ัน สอดคลองกับพฤติกรรมการออมท่ีกําหนด 

  0    เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ัน  สอดคลองกับพฤติกรรมการออมท่ีกําหนดหรือไม 

 -1    เมื่อแนใจวาขอคําถามนั้น  ไมสอดคลองกับพฤติกรรมการออมท่ีกําหนด 

ถาคาดัชนี  IC  (Index  of  Item – Objective  Congruence)  ท่ีคํานวณไดมากกวา  0.5 ขอคําถามน้ัน

จะเลือกไวใช  และถาขอคําถามใดมีคาดัชนีตํ่ากวา  0.5  จะถูกตัดไป หรือนําไปปรับปรุงแกไขใหม  ผลการพิจารณา

ของผูเชี่ยวชาญไดคาดัชนีความสอดคลอง ระหวาง 0.66 – 1.00  อยูในเกณฑใชไดทุกขอ หลังจากน้ันผูวิจัยไดนํา

แบบสอบถามท่ีผานการพิจารณาแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมท่ีมีคุณลักษณะคลายคลึงกับ

กลุมตัวอยาง จํานวน 30 ชุด   และนําผลการทดลองมาวิเคราะหความเชื่อมั่น (Reliability)  ดวยสัมประสิทธ์ิ

แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach, 1970, p 161) โดยภาพรวมแบบสอบถามท้ังชุดมีความ

เชื่อมั่นเทากับ   0.8703    ซ่ึงถือวามีคุณภาพสูง  กอนจะนําไปจัดเก็บขอมูล และนําไปประมวลผลดวยโปรแกรม

สําเร็จรูปเพ่ือทําการวิเคราะหคาความถี่  คารอยละ คาเฉลี่ย ในสวนขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักเรียนและขอมูล

พฤติกรรมการออม   คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะหขอมูลปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม

การออม อีกท้ังวิเคราะหและทดสอบ F - test   เพ่ือหาความเก่ียวของระหวางปจจัยท่ีมีอิทธิพล กับ พฤติกรรมการ

ออม   โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นไมนอยกวารอยละ  95 

 

สรุปผลการศึกษา 
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนหญิงคิดเปนรอยละ 55  อายุเฉลี่ย 

13 ป  รายไดตอเดือน 2,001-2,500 บาท คิดเปนรอยละ 34.60 รายได 1,501-2,000 บาท รอยละ 16.13  รายได 

2,501-3,000 บาท รอยละ 15.88  สําหรับรายจาย 2,001-2,500 บาท คิดเปนรอยละ 32.05 รายจาย 1,501-

2,000 บาท รอยละ 15.22  รายจาย 2,501-3,000 บาท รอยละ 12.73  ท้ังนี้นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออมเมื่อ

เทียบกับไมออม คิดเปนสัดสวนรอยละ 26.67 : 73.33  
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2. ขอมูลดานพฤติกรรมการออม นักเรียนท่ีมีการออมรอยละ 26.67 เมื่อศึกษาพฤติกรรมการออมพบวา 

มีวิธีการออม โดยมีเงินเหลือจากการใชจายแลวจึงออม คิดเปนรอยละ 90.66  เก็บเงินออมกอนแลวท่ีเหลือจึง

นําไปใชจาย รอยละ 9.34  ท้ังน้ีจํานวนเงินท่ีออมตอเดือน 501-1,000 บาท คิดเปนรอยละ 27.63  ระดับไมเกิน 

500 บาทตอเดือน รอยละ 22.37 และ 1,001-1,500 รอยละ 15.78  โดยรูปแบบการออม นําเงินไปฝากธนาคาร 

คิดเปนรอยละ 73.79  เก็บเงินไวท่ีตนเอง รอยละ 13.26 ฝากไวกับผูปกครอง รอยละ 12.95  สําหรับวัตถุประสงค

การออม ตองการมีเงินเก็บไวใชในอนาคต คิดเปนรอยละ 26.10 เก็บไวเปนทุนการศึกษา รอยละ 19.33 เก็บไวซ้ือ

สิ่งของท่ีตองการ รอยละ 15.18  สวนระยะเวลาการออม 1-3 ป รอยละ 40.79 ระยะเวลาต่ํากวา 1 ป และ 3-5 ป 

มีสัดสวนท่ีเทากัน คิดเปนรอยละ 18.13 

3. ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออม โดยแบงเปน 4 ดาน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานสื่อ ดาน

เพ่ือน ดานโรงเรียน สงผลตอพฤติกรรมการออมของนักเรียนไมแตกตางกัน ยกเวนปจจัยดานครอบครัว ท่ีแตกตาง

กัน สงผลตอพฤติกรรมการออมของนักเรียนท่ีแตกตางกัน โดยครอบครัวมผีลตอ จํานวนเงินออม และระยะเวลาการ

ออมของนักเรียน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
 งานวิจัยน้ี สามารถอภิปรายผลท่ีเกิดขึ้นไดดังน้ี 

1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมการออมมีสัดสวนท่ีนอย

กวาเมื่อเทียบกับนักเรียนท่ีไมออม ท่ีเปนเชนน้ีสามารถอธิบายไดวา พฤติกรรมการออมเปนพฤติกรรมท่ีตองอาศัย

ระยะเวลาและความตอเน่ืองในการออม ซ่ึงขัดแยงกับคุณลักษณะของกลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุน ท่ีชอบอะไรแบบ

งายๆ ไมตองรอ อีกท้ังวัยรุนเห็นคุณคาของการออมเงินนอย เน่ืองจากไดเงินมางายๆ จากผูปกครอง (Fonda, 2014)  

สอดคลองกับงานวิจัยของกุลยา อนุโลก (2555) ท่ีวิจัยพฤติกรรมการออมของนักศึกษาและพบวานักศึกษาสวนใหญ

ขาดการออมเงิน เพราะไมมีเงินเหลือท่ีจะออม และมีรายจายมากกวารายรับ 

2. ขอมูลดานพฤติกรรมการออม ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีรูปแบบการออม โดยนําเงินไปฝากธนาคาร 

ซ่ึงสามารถอภิปรายไดวา การนําเงินไปฝากธนาคารจัดเปนรูปแบบการเก็บเงินท่ีปลอดภัยท่ีสุดทามกลางวิกฤต

อันตรายรอบตัว (Choudhry, 2012)   สอดคลองกับงานวิจัยของวิไลลักษณ เสรีตระกูล(2557) ศึกษาพบวา

นักศึกษาเก็บเงินออมดวยวิธีการฝากธนาคาร  

3. ขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออม ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานครอบครัวท่ีแตกตางกัน สงผลตอ

พฤติกรรมการออมของนักเรียนท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีสามารถอภิปรายไดวา ครอบครัวจัดเปนกลุมอางอิงท่ีมีอิทธิพลตอ

การอบรมเลี้ยงดู รวมถึงเปนแบบอยางดานการใชชีวิต ครอบครัวจึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุตรหลาน กอใหเกิด

การเชื่อฟง เลียนแบบและทําตาม (Solomon, 2012) ซึ่งแตกตางจากงานวิจัยของ วิไลลักษณ เสรีตระกูล (2557) ท่ี

ศึกษาพบวาระดับการศึกษาของบิดา ฐานะทางการเงินของครอบครัวและเงินท่ีไดรับจากผูปกครองไมมีผลในการ

ทํานายพฤติกรรมการออมของนักศึกษา  
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ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 งานวิจัยน้ีเปนแนวทางสําหรับผูปกครอง ครู  สถาบันการเงิน รวมถึงหนวยงานท่ีเก่ียวของในการสนับสนุน

พฤติกรรมการออมใหกับเยาวชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดยะลา รวมถึงจังหวัดท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีพิเศษ 

โดยจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ิมแรงจูงใจ เสริมสรางลักษณะนิสัยและทัศนคติท่ีถูกตองเก่ียวกับการออมตั้งแตยังเปน

เยาวชน โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาของเยาวชนใชเปนแนวทางกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมการออม 

และจัดโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการออมใหเปนสวนหน่ึงของหลกัสูตรการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน ใหมีกระตุน

เยาวชนโดยการมอบรางวัล สําหรับนักเรียนท่ีมีการวางแผนการออมอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังใหโรงเรียนเปนศูนยกลาง

การใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการออมท่ีถูกตอง เพ่ือใหเยาวชนนําไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และเปน

นักเรียนท่ีเติบโตเปนผูใหญท่ีมีการรักการออมในอนาคตตอไป ในการทําวิจัยคร้ังตอไปควรมีการศึกษาถึงผลสัมฤทธ์ิ

ในการจัดต้ังโครงการธนาคารโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนใต หากผลสัมฤทธิ์การจัดต้ังธนาคารโรงเรียน

สามารถสรางใหเยาวชนเกิดลักษณะนิสัยการออมไดอยางสม่ําเสมอ ควรใหโรงเรียนมีการจัดตั้งธนาคารโรงเรียน

ใหกับทุกโรงเรียนในพ้ืนท่ีตอไป 

 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไปใหมีการศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษา เพ่ือใหมีการเปรียบเทียบระดับ

การออมของเยาวชน และควรมีการศึกษาธนาคารโรงเรียนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต 
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