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ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามมติคณะรัฐมนตรี
-----------------------------------ชื่อโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ศึกษาการออมของครัวเรือน ในตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
(ภาษาอังกฤษ) Study household savings in Khlongyong Phutthamonthon
Nakhon Pathom Province
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย
 โครงการวิจัยใหม่

โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…….ปี ปีนี้เป็นปีท.ี่ .….. รหัสโครงการวิจัย..…....….....…..
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุ
ความสอดคล้ องเพี ยง 1 ยุท ธศาสตร์ ที่มี ค วามสอดคล้ อ งมากที่ สุ ด โดยโปรดดู
รายละเอียดในผนวก 2)
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่
ตนเอง
II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ 1
กลยุทธ์ และ 1 แผนงานวิจัย ที่มีความสอดคล้องมากที่ สุด โดยโปรดดูรายละเอียด
ในผนวก 3)
ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1 การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพั ฒนาทาง
สังคม
กลยุทธ์การวิจัยที่ 8 ส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่น
และสังคม
แผนงานที่ 8.4 การวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม กระบวนการออมและการสร้ า ง
หลักประกันรายได้ ตลอดจนความมั่นคงในครัวเรือน
III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล (กรุณาระบุความสอดคล้อง
เพียง 1 หัวข้อที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยโปรดดูรายละเอียดในผนวก 4)
- นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการในปีแรก : เรื่อง 

สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ http://eval.nrct.go.th

ส่วน ข :
1.
1.
2.
3.

- นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล : นโยบาย นโยบายเศรษฐกิจ
มหภาค ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการที่หลากหลายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้เป็นทั้งแหล่งเงินทุนแก่
ผู้ประกอบการและเป็นช่องทางการออมของประชาชน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มี
รายได้น้อย รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินงานขององค์กรทาง
การเงินชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพต่าง ๆ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ
สหกรณ์ทุกระดับ พร้อมกับการพัฒนาความรู้พื้นฐานทางการเงินแก่ประชาชน
องค์ประกอบในการจัดทาโครงการวิจัย
ผู้รับผิดชอบ [คณะผู้วิจัย บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทาวิจัย และสัดส่วนที่ทา
การวิจัย (%)] และหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
คณะนักวิจัย
บทบาท
สัดส่วนการทางาน %
อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง
หัวหน้าโครงการวิจัย
90 %
อาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ
ผู้ร่วมวิจัย
5%
อาจารย์อนุช นามภิญโญ
ผู้ช่วยวิจัย
5%
1.1 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง
ตาแหน่ง
อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน่วยงาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษานครปฐม
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 111/3-5 หมู่ที่ 2 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170
โทรศัพท์
094-494-4514
E-mail
boonsbac@hotmail.com
บทบาท คือ รั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารโครงการวิ จัย ตลอดจนปฏิบั ติ งานวิ จัย ตั้ งแต่ เริ่ ม ต้ น
งานวิจัยจนสาเร็จตามเป้าหมายโครงการ
สัดส่วนการทางานวิจัย ร้อยละ 90
1.2 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์วิริยา บุญมาเลิศ
ตาแหน่ง
อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ปริญญาโทการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
หน่วยงาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษานครปฐม
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 111/3-5 หมู่ที่ 2 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170
โทรศัพท์
081-721-5862
E-mail
boonmalert_wiriya @hotmail.com
บทบาท
คือ ให้คาปรึกษา
สัดส่วนการทางานวิจัย ร้อยละ 5

1.3 ผู้รับผิดชอบ อาจารย์อนุช นามภิญโญ
ตาแหน่ง
อาจารย์
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
จักรพงษ์ภูวนารถ
ปริญญาโทบริหารธุรกิจธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
หน่วยงาน
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษานครปฐม
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 111/3-5 หมู่ที่ 2 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 73170
โทรศัพท์
081-721-5862
E-mail
boonmalert_wiriya @hotmail.com
บทบาท
คือ ให้คาปรึกษา
สัดส่วนการทางานวิจัย ร้อยละ 5
1.4 ที่ปรึกษางานวิจัย ผศ. เอกณรงค์ วรสีหะ
รหัสนักวิจัย ตาแหน่ง
อาจารย์
หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติ ดต่อได้สะดวก : วิทยาลั ย โลจิส ติกส์ และซัพพลายเชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษานครปฐม
เลขที่ 111/3-5 หมู่ที่ 2 ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทรศัพท์ที่ทางาน 034-964-915
โทรศัพท์มือถือ 08-1573-7410
E-mail
ekgnarong 2513@gmail.com
2. ประเภทการวิจัย (ผนวก 5)
การวิจัยพื้นฐาน (basic research)
3. สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทาการวิจัย (ผนวก 5)
สาขาเศรษฐศาสตร์
4. คาสาคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย
การออม /การบริโภค/ ครัวเรือน
5. ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย
ตาบลคลองโยงเป็นตาบลเก่าแก่เป็นคลองที่ใช้เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างจังหวัด
นนทบุรีและกรุงเทพฯ ในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ติดต่ออาเภอนครชัยศรี และ จังหวัด
สุพรรณบุรีในลุ่มแม่น้าท่าจีน "คลองโยง" เป็นคลองธรรมชาติที่มีใช้กันมานาน โดยใช้เป็น
เส้นทางลัด ไปนมัสการนครปฐมเจดีย์ ตั้งแต่สมัยราชการที่ ๓ ดังปรากฏในหนังสือนิราศ
สุพรรณบุรีและนิราศบทประชมของสุนทรภู่ในปี พ.ศ. ๒๓๘๒,๒๓๘๕ เดิมเป็นตาบลหนึ่ง
ขึ้นอยู่กับกิ่งอาเภอพุทธมณฑล อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้
มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกิ่งอาเภอพุทธมณฑลเป็นอาเภอพุทธมณฑล

ตาบลคลองโยง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีลาคลองสายหลักไหลผ่านหลาย
สาย พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมักตั้งบ้านเรือน อยู่อาศัยริมสองฝั่งคลองสาย
หลัก การเดินทาง ไปมาหาสู่กัน ต้องอาศัยลาคลองเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา เพราะ
ในอดีตนั้นการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นการสัญจรไปมาต้องอาศัยเรือเป็น
พาหนะ ซึ่งพวกพ่อค้าได้ใช้เรือที่โยงติดกันหลาย ๆ ลาในการขนส่งสินค้า ชาวบ้านและ
พ่อค้าวานิชต่างๆ จึงเรียกกันติดปากต่อ ๆ มาว่า "ตาบลคลองโยง"
เทศบาลตาบลคลองโยง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล มี
ระยะทางห่างจากที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ
31.63 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
19,768 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลอง
ธรรมชาติ คลองส่งน้าไหลผ่านหลายสาย มีผลทาให้พื้นที่ของเทศบาลตาบลคลองโยงเป็น
พื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเกษตรกรรมระชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
ทาการเกษตรทานา รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ รายได้ประชากรเฉลี่ย
71,359 บาท/คน/ปี (ค้นคว้าจาก www.khlongyong.go.th ณ 30 พฤษภาคม 2559)
ตารางที่ 1.1 จานวนประชากรตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หมู่ที่
ครัวเรือน
ชาย
หญิง
รวม
หมู่ที่ 1 บ้านคลองโยง
423
586
688
1274
หมู่ที่ 2 บ้านชัยขันธ์
83
152
123
275
หมู่ที่ 3 บ้านแหลนหาย
196
309
376
685
หมู่ที่ 4 บ้านวัดมะเกลือ
861
1036
1083
2119
หมู่ที่ 5 บ้านดอนทอง
905
740
804
1544
หมู่ที่ 6 บ้านคลองโยงใหม่
646
794
901
1695
หมู่ที่ 7 บ้านเจริญสุข
258
296
311
607
หมู่ที่ 8 บ้านสหกรณ์
132
285
299
584
รวม
3,507
4,200 4,588
8,788
www.khlongyong.go.th สืบค้นเมื่อ 30 พฤษภาคม 2559
ในสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน พบว่าเงินออมของคนไทยลดลง อันเนื่องมาจากภาวะ
เศรษฐกิจ เงินออมมีความสาคัญทั้งระดับครัวเรือนและระดับประเทศ โดยเฉพาะประเทศไทยเป็น
ประเทศที่ขาดแคลนเงินออมค่อนข้างมาก จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปีพ.ศ.2504 รัฐบาลจะมีนโยบาย แนวทางการพัฒนาประเทศให้
เป็นไปตามแผนฯ แต่ปัญหาที่พบคือขาดเงินทุน เนื่องจากเงินทุนนั้นต้องเกิดจากการออม ทาให้
รัฐบาลต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ
ทาให้เกิดปัญหาเรื่องการขาดดุลของบัญชี
เดินสะพัด ประเทศที่มีปริมาณเงินออมสูงจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว สามารถ
นาเงินออมที่มีมาเป็นทุนในการพัฒนาประเทศ สร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน มีการจ้างงาน
ประชาชนมีรายได้มีมาตรฐานการดารงชีพที่ดี อีกทั้งการออมยังช่วยให้ชีวิตของผู้ออมมีทางเลือกที่
หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เลือกที่จะจัดการศึกษาที่ดีให้แก่บุตร
หลาน เลือกที่จะมีชีวิตบั้นปลายภายหลังเกษียณอย่างมีความสุข(กรัณฑรัตน์ ดวงใจสืบ ,2555
อ้างถึงสมาคมนักวางแผนการเงินไทย,2552)

คนไทยมีการใช้จ่ายในการบริโภคค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆตาม
วัตถุนิยมในโลกโลกาภิวัตน์ ด้วยเหตุนี้ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการใช้
จ่ายอย่างประหยัด ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการออมที่เพื่อที่จะสร้างอนาคต รวมทั้งส่งเสริมให้มี
การออมที่เป็นระบบ สามารถสร้างรายได้จากการออม
ตารางที่ 1.2 รายได้ ค่าใช้จ่ายและการออมเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนไทย
รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ย/เดือน
ค่าใช้จ่าย
ครัวเรือนเฉลี่ย/
เดือน
การออม
ครัวเรือนเฉลี่ย/
เดือน
สัดส่วนการออม
ครัวเรือนต่อ
รายได้ (%)

2550

2551

2552

2553

2554

2555

18,660

19,782

20,903

22,471

23,236

25,327

14,500

15,353

16,205

16,819

17,403

19,665

4,160

4,429

4,698

5,652

5,833

5,662

22.29

22.39

22.48

25.15

25.10

22.35

ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) (รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555)
เมื่อพิจารณาสัดส่วนการออมต่อรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย ในปี 2550 ถึงปี 2552 การออมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย ในปี 2553 เพิ่มมากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ25.15 แต่ในปี 2554 เริ่มลดลงเหลือ 25.10 อย่างไรก็ตาม
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยการออมต่อรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ย ตั้งแต่ปี 2550-2554 พบว่า
สัดส่วนการออมต่อรายได้ของครัวเรือนเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 23.48
ต่อปี กล่าวคือ เมื่อครัวเรือนมีรายได้ 100 บาท ครัวเรือนจะเก็บออมไว้ 23.48 บาท จะเห็นได้ว่าสัดส่วน
การออมต่อรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย(Average Propensity to Save) ในปี 2554 (ร้อยละ 25.10) นั้นยังคงมี
อัตราที่สูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ร้อยละ 23.48) ซึ่งหมายถึงว่า ในปี 2554
ภาคครัวเรือนยังคงมีศักยภาพในการออมอยู่สูงกว่าค่าเกณฑ์เฉลี่ย แต่ในปี 2555 การออมภาคครัวเรือนจะ
ต่ากว่าระดับการออมเฉลี่ย
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาการออมของประชาชนตาบลคลองโยง
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อหาปัจจัยที่กาหนดการออม และหาแนวทางการส่งเสริมการออม
ของประชาชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
6.1 เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของครัวเรือนใน ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
6.2 เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนใน ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม
6.3 เพื่อเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานเพื่อส่งเสริมการออมให้กับประชาชน ตาบลคลองโยง
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
7. ขอบเขตของโครงการวิจัย
7.1 ขอบเขตด้านพื้นที่
พื้นที่ศึกษาในโครงการวิจัยนี้ได้แก่พื้นที่ในตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม จานวน 4 หมู่บ้าน
7.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
7.2.1 ส ารวจการออม ของประชาชน ในต าบลคลองโยงอ าเภอพุ ท ธมณฑล
จังหวัดนครปฐมจานวน 4 หมู่บ้าน
7.2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม
7.2.3 ดาเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของการ
ออม
7.3 ขอบเขตด้านเวลา
ระยะเวลาดาเนินการวิจัยตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 60
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ มีแนวทางในการศึกษาโดยใช้ ทฤษฏีและกรอบแนวคิดที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
8.1 ทฤษฎีความต้องการถือเงินของจอห์น เมนาร์ด เคนส์ (The Keynesian Theory of
Money Demand) เคนส์ได้แบ่งความต้องการถือเงินสดไว้เพื่อวัตถุประสงค์ 3 ประการ (อ้างใน
เดช กาญจนางกูล,2539)
ความต้องการถือเงินไว้เพื่อใช้จ่ายประจาวัน (Transaction Demand for
Money)
- ความต้องการถือเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน(Precautionary Demand for
Money)
- ความต้องการถือเงินไว้เพื่อเก็งกาไร(Speculative Demand for Money)
8.2 แนวคิดการออม (รัตนา สายคณิต,2521) การออมมีความสัมพันธ์กับรายได้ที่
สามารถใช้จ่ายได้จริง กับการบริโภค

8.3 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิเคราะห์การออมของประชาชน ตาบลคลองโยง
อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นครป
วิเคราะห์การออมของเยาวชน ตาบล าลาลา
อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
รายได้

รายจ่าย
ผลิตภัณฑ์ของการออม
ผลตอบแทนของการออม

ฐม

รูปแบบการส่งเสริ มการออม

เผยแพร่รูปแบบการออมสูห่ น่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
และชุมชน
รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจยั

9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง
9.1 สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ศึกษา
ตาบลคลองโยงเป็นตาบลเก่าแก่เป็นคลองที่ใช้เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรี
และกรุงเทพฯ ในลุ่มแม่น้าเจ้าพระยา ติดต่ออาเภอนครชัยศรี และ จังหวัดสุพรรณบุรีในลุ่มแม่น้าท่าจีน
"คลองโยง" เป็นคลองธรรมชาติที่มีใช้กันมานาน โดยใช้เป็นเส้นทางลัด ไปนมัสการนครปฐมเจดีย์ ตั้งแต่
สมัยราชการที่ ๓ ดังปรากฏในหนังสือนิราศสุพรรณบุรีและนิราศบทประชมของสุนทรภู่ในปี พ.ศ.
๒๓๘๒,๒๓๘๕ เดิมเป็นตาบลหนึ่งขึ้นอยู่กับกิ่งอาเภอพุทธมณฑล อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2534 ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกิ่งอาเภอพุทธมณฑลเป็นอาเภอพุทธมณฑล
ตาบลคลองโยง มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มมีลาคลองสายหลักไหลผ่านหลายสาย
พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนมักตั้งบ้านเรือน อยู่อาศัยริมสองฝั่งคลองสายหลัก การเดินทาง ไป
มาหาสู่กัน ต้องอาศัยลาคลองเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา เพราะในอดีตนั้นการคมนาคมไม่สะ -ดวก
เหมือนในปัจจุบัน ดังนั้นการสัญจรไป-มาต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ ซึ่งพวกพ่อค้าได้ใช้เรือที่โยงติดกัน
หลาย ๆ ลาในการขนส่งสินค้า ชาวบ้านและพ่อค้าวานิชต่างๆ จึงเรียกกันติดปากต่อ ๆ มาว่า "ตาบลคลอง
โยง" จนถึงบัดนี้

เทศบาลตาบลคลองโยง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล มีระยะทาง
ห่างจากที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล ประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 31.63 ตารางกิโลเมตร หรือ
คิดเป็น
19,768 ไร่ ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองธรรมชาติ คลองส่งน้าไหลผ่านหลายสาย มีผลทา
ให้พื้นที่ของเทศบาลตาบลคลองโยงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกและเกษตรกรรม อาณา
เขตติดต่อ ดังนี้
ทิศเหนือ
แนวเขตติดต่อโดยมีคลองชัยขันธ์กั้นระหว่างตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
กับตาบลนราภิรมย์, ตาบลบางระกา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
แนวเขตติดต่อโดยมีคลองโยงกั้น ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล กับ ตาบล
ศาลายา, ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล
ทิศตะวันออก แนวเขตติดต่อโดยมีคลองนราภิรมย์กั้นระหว่าง ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
กับตาบลหนองเพรางาย อาเภอไทรน้อย, ตาบลบ้านใหม่ อาเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันตก แนวเขตติดต่อโดยมีคลองชัยขันธ์กั้นระหว่าง ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
กับตาบลลานตากฟ้า,ตาบลบางแก้วฟ้า อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
9.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการออม
9.2.1 ทฤษฎีความต้องการถือเงินของจอห์น เมนาร์ด เคนส์ (The Keynesian Theory
of Money Demand) เกี่ยวกับทฤษฎีความต้องการถือเงินของจอห์น เมนาร์ด เคนส์ นั้น อัตราดอกเบี้ย
จะถูกกาหนดโดยอุปสงค์ของการถือเงิน (Demand for Money) และอุปทานของเงิน (Supply for
Money) ในระบบเศรษฐกิจด้านอุปสงค์ต่อการถือเงินนั้น เคนส์ได้แบ่งความต้องการถือเงินสดไว้เพื่อ
วัตถุประสงค์ 3 ประการ (เดช กาญจนางกูล,2539)
1) ความต้องการถือเงินไว้เพื่อใช้จ่ายประจาวัน (Transaction Demand for Money)
สาหรับผู้บริโภคนั้นการถือเงินประเภทนี้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายได้และระยะเวลาที่จะจ่ายเงินงวด
ใหม่เป็นสาคัญ กล่าวคือ ถ้าประชาชนมีรายได้มากและระยะเวลาจ่ายเงินแต่ละงวดห่างกันมาก ปริมาณเงิน
ที่ต้องการถือไว้จ่ายประจาวัน เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าพักผ่อน และค่าอื่น ๆ ก็จะมาก ทั้งนี้เพราะ
เมื่อมีรายได้มากก็ย่อมต้องการหาซื้อสินค้าหรือบริการมากขึ้นด้วย
ส่วนหน่วยธุรกิจก็จะมีลักษณะ
เช่นเดียวกัน คือ การจะถือเงินไว้ใช้จ่ายประจาวันมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยธุรกิจและ
ปริมาณการซื้อขายประจาวันของหน่วยธุรกิจนั้นๆ
2) ความต้องการถือเงินไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉิน(Precautionary Demand for Money)
การถือเงินประเภทนี้ของบุคคลหรือหน่วยธุรกิจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับรายได้สภาพแวดล้อม ตลอดจน
โอกาสที่พึ่งบริการทางสังคมจากรัฐบาล กล่าวคือ ผู้ที่มีรายได้สูง หรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตของ
ตนมากก็จะเก็บเงินประเภทนี้ไว้มาก
3) ความต้องการถือเงินไว้เพื่อเก็งกาไร(Speculative Demand for Money)การถือเงิน
ประเภทนี้ของบุคคลหรือหน่วยธุรกิจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันและการ
คาดคะเนการเปลี่ยนแปลงระดับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต
กล่าวคือถ้าปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยมีระดับต่า
หลักทรัพย์มีสภาพคล่องสูงจะมีค่าสูง ประชาชนจะลงทุนซื้อหลักทรัพย์ไว้เป็นจานวนมาก โดยคาดว่าระดับ
อัตราดอกเบี้ยจะสูงขึ้นในอนาคต (ราคาหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงจะต่าลง) แล้วขายหลักทรัพย์ก่อนที่
ราคาหลักทรัพย์จะลดลง คือถือเงินเพื่อเก็งกาไรไว้มาก ในทางกลับกัน ถ้าระดับอัตราดอกเบี้ยสูง
ผลตอบแทนหรือราคาหลักทรัพย์จะมีค่ามากประชาชนจึงลงทุนซื้อหลักทรัพย์ไว้เป็นจานวนน้อยหรือถือ
เงินสดเพื่อเก็งกาไรไว้น้อย
โดยรอให้ระดับอัตราดอกเบี้ยลดลงจึงจะซื้อหลักทรัพย์มากขึ้นก่อนที่ราคา
หลักทรัพย์จะสูงขึ้น

9.3 แนวคิดเกี่ยวกับการออม
การออม คือ การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งการ
ออมส่วนใหญ่มักจะอยู่ในรูปของเงินฝากกับธนาคาร หรือบริษัทเงินทุน โดยได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน
เมื่อเรามีเงินเหลือใช้เป็นประจาทุกเดือน โดยทั่วไปเรามักจะเก็บในรูปเงินสดหรือฝากธนาคาร บริษัท
เงินทุน ซึ่งเราจะเรียกวิธีการนี้ว่า "การออม" หรือถ้าใช้วิธีการซื้อทองรูปพรรณ ทองแท่ง หรือที่ดินเก็บ
ไว้ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หรือหลักทรัพย์อื่น ๆ ก็จะเข้าลักษณะที่เรียกว่า "การลงทุน"เครื่องมือสาหรับการ
ออมที่ทุกคนรู้จักกันดี ได้แก่ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจา แม้อัตราดอกเบี้ยจะไม่สูงนักแต่
ก็มีความปลอดภัยในการฝากเงิน ทั้งนี้ ด้วยความที่ระบบเงินฝากมีความเสี่ยงต่า ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
จากการฝากเงินจึงอยู่ในระดับที่ไม่สูงนัก แต่เป็นการตอบแทนความมั่นคงของการเก็บเงินนั้นไว้แทน ดังนั้น
คนส่วนใหญ่จึงคุ้นเคยกับการจัดสรรเงินไว้ในระบบเงินฝาก เพื่อสามารถเบิกถอนออกมาใช้ได้สะดวกใน
ยามที่ต้องการนั่นเอง
การออมมีความสัมพันธ์กับรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้จริง กับการบริโภค โดยสามารถ
เขียนในรูปสมการได้ดังนี้(รัตนา สายคณิต,2521)
Y
=
C+S
(1)
โดย Y
=
รายได้
C
=
ค่าใช้จ่ายในการบริโภค
S
=
การออม
ตัววัดค่าพฤติกรรมการออม
ตัววัดค่าพฤติกรรมการออมที่นิยมใช้กันคือ APS (Average Propensity to Save :
ความโน้มเอียงในการออม) แสดงให้เห็นว่ารายได้ 1 หน่วยจะมีการเก็บออมเท่าไร ทาให้ทราบถึงพฤติกรรม
การจัดสรรรายได้ไปในการออม และ MPS (Marginal Propensity to Save : ความโน้มเอียงหน่วย
สุดท้ายในการออม) เป็นค่าที่แสดงให้เห็นว่าเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น 1 หน่วย ปริมาณการออมจะเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร โดย APS และ MPS สามารถหาค่าได้ดังนี้
APS
=
S/Y
(2)
MPS
=
∆S/∆Y
(3)
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและการออม
นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปจะกล่าวถึงการออมและการบริโภคควบคู่กันไปเสมอ ดังนั้นค่า
APC และ MPC คือ ความโน้มเอียงเฉลี่ยในการบริโภค (average propensity to consume) และ ความ
โน้มเอียงหน่วยสุดท้ายในการบริโภค (marginal propensity to consume) ตามลาดับ ซึ่งในความหมาย
ก็คล้ายกับ APS และ MPS ต่างกันแต่มองในแง่ของการบริโภคมากกว่าการออม
APC
=
C/Y
(4)
MPC
=
∆C/∆Y
(5)
ถ้าปริมาณการออม รวมกับค่าใช้จ่ายในการบริโภคเท่ากับรายได้ตามสมการที่ (1) จะได้
ว่า
C+S
=
Y
C/Y+S/Y
=
Y/Y =
1
APC +APS
=
1
(6)
∆C/∆Y+ ∆S/∆Y
=
∆Y/∆Y
MPC+MPS
=
1
(7)
9.4 ทฤษฎีการบริโภคมวลรวม

นักเศรษฐศาสตร์โดยทั่วไปมักจะกล่าวถึงการออมและการบริโภคควบคู่กันไปเสมอ ทั้งนี้
เนื่องจากต่างก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกออกมาจากรายได้ของครัวเรือนที่สามารถจับจ่ายใช้สอยได้จริง
การ
บริโภคนั้นมีความหมายว่า การใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง โดยสิ่งที่มีอยู่นั้นจะเสื่อมสภาพร่อย
หรอ
หรือหมดไปในชั่วระยะเวลาหนึ่ง
และอาจต้องหาสิ่งใหม่มาเพิ่มเติมเมื่อต้องการใช้อีกในทาง
เศรษฐศาสตร์สินค้าและบริการ สามารถนับเป็น สิ่งที่มีอยู่ ได้เช่นกัน ถึงแม้ว่าบริการจะเป็นเพียงนามธรรม
แต่บริการก็สามารถเกี่ยวโยงกับรูปธรรมอื่นๆ ที่สามารถบริโภคได้ (รัตนา สายคณิต, 2521)
9.4.1 ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้มวลรวม (Absolute Income Theory of
Consumption) ของ John Maynard Keynes ได้อธิบายพฤติกรรมการบริโภคว่าโดยเฉลี่ยแล้วผู้บริโภค
จะเพิ่มการบริโภคเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่การบริโภคจะไม่เพิ่มเท่ากับการเพิ่มของรายได้ นั่นคือเมื่อมีรายได้
เพิ่มขึ้นช่องว่างระหว่างรายได้กับการบริโภคจะเพิ่มมากขึ้น การออมก็จะเกิดขึ้น
9.4.2 ทฤษฎีการบริโภคแบบรายได้เปรียบเทียบ (Relative Income Theory of
Consumption) ของ James S. Duesenberry มีแนวคิดว่าการออมไม่ได้มีความสัมพันธ์กับรายได้มวล
รวมเท่านั้น แต่มีความสัมพันธ์กับรายได้เปรียบเทียบกับบุคคลอื่นด้วย ผู้บริโภคจะสนใจรายได้เปรียบเทียบ
กับบุคคลอื่นในสังคม จึงพยายามรักษามาตรฐานการครองชีพของตน ให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานเฉลี่ยของ
สังคม
9.4.3 ทฤษฎีการบริโภคที่สัมพันธ์กับรายได้ถาวร (Permanent Income Theory of
Consumption) ของ Milton Friedman มีแนวคิดว่าการที่ผู้บริโภคเลือกระดับการบริโภคในแต่ละ
ช่วงเวลาเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ภายใต้ขีดจากัดของรายได้ตลอดชีวิต เขาเสนอว่าการบริโภคขึ้นกับ
รายได้เฉลี่ยที่ได้รับทั้งในปัจจุบันและอนาคตด้วย โดยรายได้เฉลี่ยนี้เขาให้ชื่อว่ารายได้ถาวรนอกจากนี้เขา
ยังบอกว่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงระหว่างรายได้กับการบริโภคนั้น รายได้ถาวรจะเป็นสัดส่วนคงที่กับการ
บริโภคถาวร โดยขึ้นกับอัตราดอกเบี้ย รสนิยม และอัตราส่วนของทรัพย์สมบัติที่เป็นสิ่งของกับทรัพย์สมบัติ
รวม
9.4.4 ทฤษฎีการบริโภคตลอดวงจรชีวิต (Life Cycle Theory of Consumption) ของ
Franco Modigliani, Albert Ando และ Richard Brumberg และคณะมีแนวคิดว่าการตัดสินใจในการ
บริโภคของบุคคลค่อนข้างมีเสถียรภาพตลอดวงจรชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับตลอด
ชีวิต เพราะเชื่อว่าการบริโภคไม่ได้ขึ้นกับรายได้ในขณะนั้นเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการคาดคะเนรายได้
ตลอดอายุขัยทั้งหมด คือตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตอีกด้วย บุคคลมักจะเก็บออมเงินไว้ขณะที่ท
งานเพื่อให้ได้เงินออมเพียงพอต่อแผนการบริโภคซึ่งวางไว้สาหรับตอนเกษียณอายุ เมื่อบุคคลวางแผนจะ
บริโภคในระดับที่คงตัวตลอดวงจรชีวิต ขณะที่รายได้ต่อปีของบุคคลเมื่อมีอายุน้อยมักจะมีอยู่ในระดับต่า
และจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น ทาให้มีรายได้สูงสุดตอนกลางชีวิต จนกระทั่งเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุก็จะมี
รายได้ลดลงอีกครั้ง จึงทาให้การออมนั้นต่าในช่วงปีแรกที่เริ่มงานและจะสูงขึ้นในปีหลังๆ เหตุผลที่นามา
อธิบายคือประสิทธิภาพในการผลิต โดยในตอนต้นของชีวิตบุคคลจะมีประสิทธิภาพในการผลิตต่าแล้วจะ
ค่อย ๆสูงขึ้นในตอนกลางของชีวิต และกลับมีประสิทธิภาพในการผลิตต่าลงในตอนปลายชีวิต บุคคลที่
เข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งคาดว่ารายได้ของตนจะสูงขึ้นตลอดเวลานั้น มักมีความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ย
(APC: Average Propensity to Consume) มีค่ามากกว่า 1 ในขณะที่ APC ของผู้ที่ใกล้เกษียณจะมีค่า
น้อยกว่า 1 ซึ่งพฤติกรรมนี้สอดคล้องกับการศึกษาแบบภาคตัดขวางที่พบว่า บุคคลที่มีรายได้ต่ามีแนวโน้ม
ที่จะไม่ออม แต่บุคคลที่มีรายได้สูงก็มีแนวโน้มที่จะออม ดังนั้นจึงคาดว่าความโน้มเอียงในการบริโภคเฉลี่ย
(APC) จะคงตัวตลอดเวลา ถ้ากาลังแรงงานประกอบไปด้วยสัดส่วนของวัยหนุ่มสาว วัยกลางคน และวัย
ชราเท่าๆกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับการศึกษาแบบอนุกรม และปัจจัยที่สาคัญในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

การบริโภคภายใต้สมมติฐานนี้ก็คือ ดอกเบี้ยที่ได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงิน รายได้จากมรดก อายุเมื่อ
เกษียณ และจานวนปีของการเกษียณอายุที่คาดไว้ ดังแสดงไว้ในรูปที่ 1.2

รูปที่ 1.2 การบริโภคตามทฤษฎีการบริโภคตลอดวงจรชีวิต
9.5 ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บุรินทร์ แสงแก้ว (2553บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้า
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการออม พฤติกรรม และปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงรายซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้
จากการเก็บแบบสอบถามจากพ่อค้าแม่ค้าในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย โดยศึกษาปัจจัยด้านรายได้
คือรายรับและรายจ่ายพบว่าทั้งสองปัจจัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมมากคือปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์การ
ออม คือรูปแบบการออม การเปลี่ยนเป็นเงินสดง่าย และนาไปค้าประกันได้ตามกฎหมาย เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลปานกลาง ส่วนปัจจัยที่ทาให้เงินออมมีความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้า
แม่ค้ามาก ปัจจัยผลตอบแทนมีอิทธิพลมากเช่นกัน ปัจจัยด้านทาเลที่ตั้งของสถาบันการเงินก็มีอิทธิพลมาก
ปัจจัยด้านการส่งเสริมกิจกรรมมีอิทธิพลต่อพ่อค้า แม่ค้าปานกลาง และปัจจัยด้านอื่นๆเช่นอัตราเงินเฟ้อ
นโยบายของรัฐมีอิทธิพลต่อพ่อค้า แม่ค้าปานกลาง
ประยงค์ คูศิริสิน (2551 บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของ
ครัวเรือนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าครัวเรือนในเขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จานวน
331 ครัวเรือนคิดเป็น ร้อยละ 82.8 ของกลุ่มตัวอย่างมีการออม ส่วนครัวเรือนที่เหลืออีก 69 ครัวเรือนคิด
เป็นร้อยละ 17.2 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการออมเนื่องจากการที่มีภาระรายจ่ายมาก เมื่อศึกษาในส่วนของ
ครัวเรือนที่มีการออม 331 ครัวเรือนพบว่าหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีพหลักคือการค้าขายมี
อาชีพรองคือการรับจ้าง อาชีพหลักของคู่สมรสคือการรับจ้าง จานวนบุตรที่อยู่ในการดูแล 2 คนรายได้

รวมของครัวเรือน 30,001-40,000 บาทต่อเดือนรายจ่ายรวมของครัวเรือน 30,001-40,000 บาทต่อ
เดือน ภาระรายจ่ายของครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหาร เสื้อผ้า-ของใช้ โดยมีการใช้บัตร
เครดิตเพื่อ ชาระค่าใช้จ่าย ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่มีบัตรเครดิต 2 ใบ และในการใช้บัตรเครดิตแต่ละครั้งมี
การคิดถึงภาระหนี้สินที่จะตามมาก่อนใช้ โดยมีหนี้สินรวมของครัวเรือน 100,001-500,000 บาท และ
ภาระหนี้สินส่วนใหญ่ของครัวเรือนเป็นหนี้สินประเภทหนี้บัตรเครดิต
รัชนีบูลย์ ลิ้มปัญญาเลิศ (2553บทคัดย่อ) ศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรใน
ชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออมของประชากรอยู่ในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าเพศ อายุ จานวนสมาชิกในครอบครัวความมัธยัสถ์
การเป็นแบบอย่าง รายได้ต่อเดือน ภาระหนี้สิน และทรัพย์สินที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออม
นอกจากนี้ยังพบว่าระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส เป้าหมายการออม การมีระเบียบวินัย และอาชีพ
ที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยศึกษาพฤติกรรมการ
ออมของประชาชน ศึกษาปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนชุมชนเทศบาลเมืองลพบุรี มีกลุ่มตัวอย่าง 390 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติ
ที่ใช้ได้แก่การทดสอบแบบทีเพื่อหาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปร 2 กลุ่ม การวิเคราะห์แบบ
แปรปรวนเพือ่ หาความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไป และหาความเชื่อมั่นของแบบวัดโดย
วิธีของครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามพฤติกรรมการออมเท่ากับ 0.89
พนม กิติวัง (2550 บทคัดย่อ) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่ พบว่า รูปแบบการออมของครัวเรือนยังให้ความสาคัญกับการออมกับสถาบัน
การเงินค่อนข้างสูง รองลงมาจะออมในรูปของกรมธรรม์ประกันชีวิต การฝากแชร์ การซื้อหลักทรัพย์
การซื้อพันธบัตร และสลากของธนาคาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของครัวเรือนพบว่ามีตัวแปร 2 ตัว
แปรคือ รายได้ของครัวเรือน และอายุของหัวหน้าครัวเรือน สาหรับแนวโน้มการออมของครัวเรือนใน
อนาคต
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คาดว่าจะออม โดยให้ความสาคัญในด้านความมั่นคง และ
ผลตอบแทน
ไพโรจน์ เงาวิจิตร (2550) ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ผลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างมีความถี่ในการออมไม่
แน่นอน วัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายเวลาเจ็บป่วย รูปแบบการออมส่วนใหญ่เป็นแบบเงิน
ฝากออมทรัพย์ โดยเลือกการออมทรัพย์กับธนาคารพาณิชย์เพราะมีความมั่นคง ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการออม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส ระดับรายได้ และอาชีพ มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการออมของประชาชนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัด
เชียงใหม่
สนธยา นริสศิริกุล (2551) ได้ศึกษาปัจจัยที่กาหนดพฤติกรรมการออมและปัจจัยที่มีผล
ต่อการ ออมภาคครัวเรือนไทย ในปี 2517-2533 โดยการออกแบบสอบถาม 560 ครัวเรือน ผล
การศึกษาพฤติกรรมการออมในรูปแบบต่าง ๆ พบว่าปัจจัยที่กาหนดการออมของครัวเรือนอย่างมีนัยสา
คัญคือรายได้ต่อหัวจากแรงงาน
และอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ทางการเงินและ
สินทรัพย์ถาวรสุทธิ สาหรับเหตุผลในการออมในระบบสถาบันการเงินขึ้นอยู่กับความพอใจในบริการต่าง
ๆและความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ส่วนการออมนอกสถาบันการเงินขึ้นอยู่กับผลตอบแทนที่ได้รับมากกว่า
การออมในสถาบันการเงินทางด้านวัตถุประสงค์ในการออม
ส่วนใหญ่ต้องการออมเงินไว้ใช้ในยามชรา
เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษา การรักษาพยาบาลและเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการออมของ
ครัวเรือนที่มีนัยสาคัญ คือรายได้ต่อหัวจากแรงงาน อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ทาง
การเงินและสินทรัพย์ถาวรสุทธิ

10. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย
บุรินทร์ แสงแก้ว .(2553) “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของพ่อค้าแม่ค้าในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ประยงค์ คูศิริสิน.(2551) “ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตอาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่”วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
พนม กิติวัง.(2550) “พฤติกรรมการออมของครัวเรือนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่”
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รัตนา สายคณิต. (2544). มหเศรษฐศาสตรวิเคราะห์ : จากทฏษฎีสูนโยบาย. (พิมพ
ครัง้ ที่ 4 กรุงเทพฯ: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงาน
ที่นาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
เป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปใช้ในการดาเนินงาน
12. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย
การจัดการประชุม
13. วิธีการดาเนินการวิจัย และสถานที่ทาการทดลอง/เก็บข้อมูล
วิธีดาเนินการวิจัย การสารวจ การรวบรวมข้อมูล เป็นขั้นตอนที่สาคัญขั้นตอนหนึ่งในการ
วิจัย เกี่ยวกับการออมของประชาชนในตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม ข้อมูลที่มีความถูกต้องและมีผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของผลการวิจัย ในส่วน
นี้จะกล่าวถึงวิธีการสารวจและการจัดการข้อมูลเบื้องต้น โดยแบ่งขั้นตอนการดาเนินการ
ออกเป็น 7 ขั้นตอนด้วยกัน คือ
1) ประชุมนักวิจัยเพื่อวางแผนในการดาเนินงานวิจัย
2) ศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ การออมของประชาชน ตาบลคลองโยง อาเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3) ขั้นตอนการออกแบบและวางแผนวิธีการสารวจข้อมูล
4) การสร้างแบบสอบถามและทดสอบแบบสอบถาม
5) ขั้นตอนการสารวจและรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
6) การจัดการกับข้อมูลเบื้องต้น
7) สรุปผลการศึกษา

14. ระยะเวลาทาการวิจัย และแผนการดาเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่าง
ละเอียด)
ระยะเวลาดาเนินงาน (เดือนที่)
การบริหารแผนงานวิจัย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. การพัฒนานักวิจัยแบบมีส่วนร่วม
2. การลงพื้นที่ศึกษา สารวจข้อมูลเบื้องต้น
3. การพัฒนาแผนปฏิบัติงานของโครงการวิจัย
4. การพัฒนาแผนงานวิจัย
5. การลงพื้นที่ศึกษา สารวจข้อมูลเชิงลึก
6. การรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1
7. การศึกษาเรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่ศึกษา
8. การรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2
9. การพัฒนาการเขียนผลงานวิจัย
10. การวิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน
11. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ระยะเวลาและสถานที่ทาการวิจัย
งานวิจัยนี้จะการศึกษา การจัดการโลจิสติกส์กับห่วงโซ่อุปทานของสินค้า มะม่วงปลอดภัยและจะ
ดาเนินการวิจัยให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) หลังได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัย
15. ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่
ต้องการเพิ่มเติม
การประสานความร่ว มมือกับผู้นาชุมชน เพื่อให้ประชชาชนในชุมชน ในการให้ ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม การสัมภาษณ์

1
2

16. งบประมาณของโครงการวิจัย
16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณ
ที่เสนอขอ (ผนวก 6)]
รายละเอียดงบประมาณ
จานวนเงิน(บาท)
งบบุคลากร
20,000
1.1 ค่าผู้ช่วยนักวิจัย (นักศึกษา 200 บาท×10 คน×10วัน) 20,000
งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน
13,000
ค่าตอบแทนนักวิจัย
2,000
ค่าตอบแทนนักวิจัยร่วม(2 คน×1,000 บาท)
2,000
ค่าตอบแทนผู้ทรงตรวจเครื่องมือ (3 คน × 3,000 บาท) 9,000
2.2 ค่าใช้สอย
15,500
ค่าถ่ายเอกสาร
5,000
ค่าจ้างทารายงานความก้าวหน้า 3 บท และเล่มสมบูรณ์ 7,000
ค่าผลิตแบบสอบถาม (500 ชุด×5 บาท)
2,500
2.3 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (ไวนิล)
1,000
รวมงบประมาณ (ถัวเฉลี่ยทุกรายการ)
48,500
16.2 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย จาแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ที่เสนอขอใน
แต่ละปี [กรณีเป็นโครงการวิจัย ที่มีระยะเวลาดาเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี
(ผนวก 9)]
16.3 งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัย
ต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทาการวิจัยแล้ว)
17. ผลสาเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ
ความสาเร็จระดับเบื้องต้น (P)
ทราบถึงปัจจัยที่กาหนดการออมของประชาชน ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
 ความสาเร็จกึ่งกลาง (I)
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางในการส่งเสริมการออม
ความสาเร็จตามเป้าประสงค์ (G)
สังคม ชุมชน มีความเข้มแข็งอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

18. โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป
18.1 คารับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือ
เป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)
18.3 รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)
19. คาชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)
20. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี

(อาจารย์บุณยาพร ภู่ทอง)
31 พฤษภาคม 2559

ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย นางสาว นาง ยศ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr., Miss, Mrs., Rank
2. เลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน
3. ตาแหน่งปัจจุบัน
4. หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)
5. ประวัติการศึกษา
6. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทาการวิจัยว่าเป็นผู้อานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือ
ผู้ร่วมวิจัยในแต่ละผลงานวิจัย
8.1 ผู้อานวยการแผนงานวิจัย : ชื่อแผนงานวิจัย
8.2 หัวหน้าโครงการวิจัย : ชื่อโครงการวิจัย
8.3 งานวิจัยที่ทาเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน
(อาจมากกว่า 1 เรื่อง)
8.4 งานวิจัยที่กาลังทา : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทา
วิจัยว่าได้ทาการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด
หมายเหตุ :

1. กรณีที่หน่วยงานมิได้ทาการวิจัยเองแต่ใช้วิธีจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มที่กาหนดไว้ให้มากที่สดุ พร้อมทั้งแนบแบบข้อกาหนด (terms of reference - TOR) การ
จัดจ้างทาการวิจัยด้วย
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนักวิจัยมี
ความประสงค์ จ ะเสนอของบประมาณการวิ จั ย ในปี งบประมาณต่ อ ไป ต้ อ งจั ด ท าโครงการวิ จั ย
ประกอบการเสนอของบประมาณด้วย
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผล
4. กรณีโครงการวิจัยทีม่ ีการใช้สตั ว์ ให้ปฏิบัตติ ามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ สภาวิจยั
แห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองในผนวก 12 จานวน 1 ชุด
5. กรณีโครงการวิจัยที่มีการทาวิจัยในคนให้ปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในคน (ผนวก 13) และจัด ทา
เอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยหรือ Certiftcate of Approval
)
6. กรณีโครงการวิจัยที่มีการดาเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพสาหรับการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่หรือพันธุวิศวกรรม
(ผนวก 15) และจัดทาเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรองการอนุมัติให้ดาเนินการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ ที่ออกโดยคณะกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพของสถาบัน (ผนวก 16)
จานวน 1 ชุด

__________________________________

