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The purposes of this research were to: 1) study the students’ level of saving 

behavior, promoting saving behavior from school, promoting saving behavior from 

family, future oriented and observing saving behavior from friends, 2) compare the 

students’ saving behavior as classified by sex, living style, daily allowance, parental 

occupation and school location, and 3) to analyze promoting saving behavior from 

school, promoting saving behavior from family, future oriented and observing saving 

behavior from friends as predictors of students’ saving behavior. Research sample 

was 369 grade six students in Samut Sakhon Primary Educational Service Area Office 

derived by multi-stage sampling. Instrument used to collect data was a 

questionnaires constructed by the researcher. Data were analyzed with percentage, 

mean, standard deviation, t – test, One - way ANOVA and the stepwise multiple 

regression analysis. 

The results found that:  

1. The students’ saving behavior, promoting saving behavior from school, 

promoting saving behavior from family, future oriented, observing saving behavior 

from friends were at a high level. 

2. The students’ saving behaviors as classified by sex, living style, daily 

allowance, parental occupation and school location were found no statistical 

different. 

3. Promoting saving behavior from school, promoting saving behavior from 

family, future oriented, and observing saving behavior from friends predicted the  

students’ saving behavior at the percentage of 59.70, with statistical significant at 

.001. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9  ทรงกล่าวถึงเร่ืองท่ีสําคญั
และคุณธรรมท่ีเอ้ือต่อการฟ้ืนฟูและพฒันาเศรษฐกิจ  ความวา่  

“ ทุกวนัน้ี   ประเทศไทยยงัมีทรัพยากรพร้อมมูล    ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร 
บุคคล ซ่ึงเราสามารถนาํมาใชเ้สริมสร้างความอุดมสมบูรณ์และเสถียรภาพอนัถาวรของ
บา้นเมืองได้เป็นอย่างดี ขอ้สําคญัเราตอ้งรู้จกัใช้ทรัพยากรนั้นอย่างฉลาดคือไม่นาํมา
ทุ่มเทใชใ้หเ้ปลืองไปโดยไร้ประโยชน์หรือไดป้ระโยชน์ไม่คุม้ค่า หากแต่การระมดัระวงั
ใชด้ว้ยความประหยดั รอบคอบ ประกอบดว้ยความคิดพิจารณาตามหลกัวิชา เหตุผลและ
ความถูกต้องเหมาะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงท่ีจะเกิดแก่ประเทศชาติ ทั้ งใน
ปัจจุบนัและอนาคตอนัยนืยาว”  
(พระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั      ในการเสด็จออกมหาสมาคมในงาน        
พระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธนัวาคม: 2529)   
จากพระราชดาํรัสข้างต้นจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมการประหยดัเป็นเร่ืองท่ีสําคญัและ

จาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรับคนไทยท่ีจะตอ้งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งฉลาดและคุม้ค่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ในสังคมปัจจุบนัน้ี เป็นยุคท่ีทุกคนจะตอ้งมีชีวิตท่ีตอ้งแข่งขนักนัค่อนขา้งสูงเพื่อให้

สังคมของตนเกิดการยอมรับ มนุษยจึ์งได้มีการแสวงหาวตัถุมาเพื่อให้ตนเองไดรั้บคาํชมเชยจาก
สังคม จึงทาํให้เกิดพฤติกรรมท่ีเรียกว่า “ บริโภคนิยม ” ซ่ึงเกิดผลกระทบต่อชีวิตประจาํวนัของคน            
ทุกครัวเรือน โดยเฉพาะในกลุ่มนกัเรียน ฉะนั้นจึงตอ้งมีการเปล่ียนทศันคติ ในการดาํเนินชีวิตไม่วา่
จะเป็นดา้นการเรียน ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการใชชี้วิตประจาํวนั จะตอ้งอยูใ่นพื้นฐานของการประหยดั 
โดยท่ีจะตอ้งทาํให้ทุก ๆ ระดบัของสังคมไม่ว่าจะเป็นในระดบัครอบครัวไปจนถึงระดบัประเทศ  
มนุษยทุ์กช่วงอายตุั้งแต่เด็กอนุบาล เด็กประถมศึกษา ไปจนถึงวยัชรา โดยเฉพาะเด็กนกัเรียนช่วงวยั
ระดบัประถมศึกษาพบวา่ยงัมีพฤติกรรมการใชจ่้ายอยา่งไม่ประหยดั (สุชาติ  เศรษฐมาลินี, 2551) 
ทั้งน้ี การประหยดัเป็นส่ิงท่ีสําคญัอย่างยิ่งแล้วหากถา้ไม่ประหยดัจะทาํให้ตนเองและครอบครัว    
เกิดปัญหาสังคมและประเทศชาติ จนอาจนาํไปสู่ปัญหาอาชญากรรมได้ รวมถึงการโจรกรรม         
การทะเลาะววิาท การเล่นการพนนั รวมถึงการติดยาเสพติด (รัชชิตา สุกิปราณีนิจ, 2547: 3) 
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สถาบนัรามจิตติ (2556) ไดส้าํรวจเร่ืองของพฤติกรรมการจดัการการเงินส่วนบุคคล โดย

การสํารวจ ใน 7 ภาค ๆ ละ 2 จงัหวดั รวม 12 จงัหวดั ได้แก่ เชียงใหม่ ลาํปาง พิษณุโลก สุโขทยั 
พระนครศรีอยธุยา ชยันาท มหาสารคาม ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นนทบุรีและกรุงเทพมหานคร 
ในกลุ่มของนกัเรียนนกัศึกษาพบวา่  นกัเรียนระดบัประถมศึกษามีรายไดเ้ฉล่ียวนัละ 30 บาท และ      
มีรายจ่ายเฉล่ีย 27 บาทต่อวนั โดยนกัเรียนระดบัประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีระดบัรายจ่ายเฉล่ียสูงกว่าทุกภาค โดยในดา้นการบริโภคมีขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจคือการท่ีนกัเรียน      
มีพฤติกรรมการบริโภคท่ีค่อนขา้งฟุ่มเฟือยเกินความจาํเป็น โดยพิจารณาจากการท่ีนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา ร้อยละ 30 มีปัญหาใจร้อนใจเร็วในการใช้จ่ายร้อยละ 64 มีปัญหายืมเงินเพื่อนและ     
ร้อยละ 90 ซ้ือของท่ีไม่มีประโยชน์ตามลําดับและมีโทรศพัท์มือถือใช้และมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ          
ค่าโทรศพัท์มือถือเฉล่ียถึง 300 และ 350 บาท ต่อเดือนตามลาํดบั ในด้านของผลการสํารวจยงัพบ    
อีกวา่ นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ถึงร้อยละ 29 มีปัญหารายรับไม่พอกบัรายจ่ายและตอ้งขอค่าขนม
เพิ่มจากผูป้กครองเป็นประจาํ ทั้งน้ีโดยท่ีไม่มีความแตกต่างมากนักในเร่ืองนิสัยและพฤติกรรม       
การบริโภคของนกัเรียนระหวา่งเพศ แต่ ในแง่ของภาคภูมิศาสตร์พบวา่นกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงค่าเฉล่ียเก่ียวกบัทศันคติและพฤติกรรมการบริโภคสูงกวา่
ภาคอ่ืน จากการสํารวจช้ีให้เห็นว่าปัญหาด้านพฤติกรรมการบริโภคหรือการใช้จ่ายในลักษณะ
ดงักล่าว ตามมาด้วยภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างตามลาํดบั เป็นปัญหาท่ีสําคญัจาํเป็นตอ้งเร่ง
ดาํเนินการอยา่งเร่งด่วน คือการพฒันาพฤติกรรมการประหยดัในกลุ่มนกัเรียนให้ดีข้ึน โดยการนอ้ม
นาํเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํรัสไปปฏิบติัให้เกิดประโยชน์สุขทั้ง แก่ตนเอง 
ครอบครัว ชุมชนและประเทศชาติ (วจิิตร  ศรีสะอา้น, 2550)  

จากสภาพปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ไดมี้หน่วยงานการศึกษาและนกัวิชาการไดน้าํประเด็น
ท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมการประหยดั มาทาํการกาํหนดคุณลกัษณะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน โดยมีการนิยามคาํท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการประหยดั ดงัเช่น กอง
วิจยัทางการศึกษา (2542: 66) ไดใ้ห้ความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการประหยดัไวค้ลา้ยคลึง
กบัศึกษานิเทศก์ กรมสามญัศึกษา (2542) ดงัน้ี ไดแ้ก่การใช้จ่ายเงินเท่าท่ีจาํเป็นและใช้อย่างคุม้ค่า 
การใชส่ิ้งของเคร่ืองใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น ใชอ้ยา่งถูกวิธีและดูแลซ่อมแซมให้ใชไ้ดน้าน การใชเ้วลาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ รู้จกับริหารเวลาของตนในแต่ละวนั ใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ ในระดบันโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) ได้มีการกําหนดคุณลักษณะของเด็กไทยท่ีเรียกว่า 
คุณธรรม 8 ประการ โดยไดป้ระกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมนาํความรู้  
สร้างความสาํนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉนัท ์สันติวธีิ วถีิประชาธิปไตย   
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พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรม   เป็นพื้นฐานของกระบวนการการเรียนรู้       ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของ 
สถาบนัครอบครัว ชุมชน ศาสนาและสถาบนัการศึกษา เพื่อพฒันาเยาวชนใหเ้ป็นคนดี มีความรู้และ 
อยูดี่มีสุข โดยคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ประกอบดว้ย เร่ืองของการประหยดั คือ ผูท่ี้ดาํเนินชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จกัฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซ้ือ เก็บออมถนอมใช้
ทรัพยสิ์นส่ิงของอย่างคุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อ รู้จกัทาํบญัชีรายรับ - รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ   
ซ่ึงนกัเรียนควรจะมีการแสดงออกถึงการประหยดั ตามนโยบายดงักล่าวนั้น โดย ชาตรี ศิริสวสัด์ิ 
(2541: 13) ได้กล่าวถึงบุคคลท่ีมีการกระทาํให้เกิดการประหยดัว่า ควรมีลกัษณะดงัน้ีคือ มีความ
เป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่แปรเปล่ียนไปตามแฟชัน่ ใชจ่้าย เงินจาํนวนนอ้ยของตนให้เกิดประโยชน์
มากท่ีสุด  คิดก่อนใชจ่้ายและจ่ายเท่าท่ีจาํเป็นเสมอ ไม่ใช้จ่ายอยา่งสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย  แต่ก็มิได้
ตระหน่ีถ่ีเหนียวจนเกินสมควรแก่เหตุ  รู้จกัใช ้ ดูแลและบูรณะทรัพยส่ิ์งของเคร่ืองใชท้ั้งของตนและ
ของส่วนรวม  มีการวางแผนใช้จ่ายให้รอบคอบโดยมีสัดส่วนและรู้จกัมีความคิดเพิ่มพูนทรัพย ์   
ดว้ยการแบ่งเก็บหรือนาํไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งการท่ีคนเรารู้จกัการประหยดั มีความสําคญั
อยา่งยิง่   

จากความสําคญัท่ีกล่าวมาน้ี  หากนกัเรียนไม่รู้คุณค่าในการประหยดัจะส่งผลให้เกิดผล
เสียต่อตนเองและผลเสียในเชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษา         
ถ้าไม่ได้รับการปลูกฝังในเร่ืองของการประหยดัแล้ว ก็จะทาํให้เกิดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย           
ไม่ประหยดั ซ่ึงลกัษณะนิสัยดงักล่าวจะติดตวัไปจนถึงผูใ้หญ่ โดยการปลูกฝังเร่ืองของการประหยดั
เพื่อป้องกนัเม่ือถึงวยัรุ่นท่ีใชเ้งินไม่เป็น ใชเ้งินเกินตวั คิดไม่ไดคิ้ดไม่เป็นจึงจบัจ่ายในเร่ืองท่ีไม่เป็น
สาระ ดงันั้นใครมีลูกวยัประถมศึกษา ตอ้งรีบสร้างนิสัยของการประหยดั  เพราะวยัประถมศึกษา 
เป็นวยัท่ีลูกเร่ิมใช้เงินดว้ยตนเอง บริหารจดัการค่าขนมของตนเอง เป็นวยัท่ียงัมีความใกลชิ้ดกบั    
พ่อแม่ ดังนั้น ครอบครัวยงัมีอิทธิพลต่อการคิดและปลูกฝังอุปนิสัยท่ีดีให้กับเด็ก(ชัยอนันต ์        
สมุทวณิช, 2554 : Online) จากแนวคิดท่ีมีผูก้ล่าวถึงการประหยดันั้น จึงเป็นพฤติกรรมท่ีนกัเรียนควร
มีการปฏิบติัตามเป็นอยา่งยิ่ง  เพื่อให้มีการใชจ่้ายอยา่งพอเหมาะและเป็นส่ิงท่ีนกัเรียนควรไดรั้บการ
ปลูกฝังเป็นอยา่งดี 

ในการประหยดัทรัพยากรธรรมชาตินั้นเราตอ้งใชท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งฉลาด โดยใชใ้ห้น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยคาํนึงถึงระยะเวลาในการใชใ้ห้ยาวนาน 
แล ะ ก่ อใ ห้ เ กิ ดผ ล เ สี ย ห า ย ต่ อ ส่ิ ง แวด ล้อม น้อ ย ท่ี สุ ด  ร วม ทั้ ง ต้อง มี ก า ร ก ร ะ จา ย ก า รใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งทัว่ถึง อยา่งไรก็ตามในสภาพปัจจุบนัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
มีความเส่ือมโทรมมากข้ึน ดงันั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจึงมีความหมาย
รวมไปถึงการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เราจะ  
 
 



 
4 

 
สามารถกระทาํไดห้ลายวธีิ  ทั้งทางตรงและทางออ้ม ในทางตรง การใชอ้ยา่งประหยดั  การใชเ้ท่าท่ีมี 
ความจาํเป็นเพื่อให้มีทรัพยากรท่ีมีอยู่ไวใ้ช้ไดน้านและเกิดประโยชน์อยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด ทั้งน้ีเรา
ควรจะมีการการเฝ้าระวงัดูแล   และป้องกนัไม่ใหท้รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มถูกทาํลาย เช่น 
ปลูกตน้ไม ้การเฝ้าระวงัการทิ้งขยะ ส่ิงปฏิกูลลงแม่นํ้ า คูคลอง ใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ปิดนํ้ า     
ปิดไฟ เม่ือเลิกใชง้าน เป็นตน้(กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจดัการสํานกังาน กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2557: Online) จากแนวคิดดงักล่าวในเร่ืองการประหยดั
ทรัพยากรธรรมชาติมีความจาํเป็นอยา่งยิง่เพื่อใหมี้ใชไ้ดน้านๆ 

ในขณะเดียวกนัในเร่ืองของการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้นั้น นกัเรียนจะตอ้งมีความรู้
เพื่อและตระหนักถึงส่ิงดงักล่าวเน่ืองจากในคุณธรรม 8 ประการของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) ในเร่ืองการใชส่ิ้งของ
เคร่ืองใชต่้างๆ  ทั้งของตนเองและของส่วนรวมให้เกิดประโยชน์คุม้ค่ามากท่ีสุด รู้จกัรักษาส่ิงของ
เคร่ืองใชง้านไดน้าน ไม่ใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยเกินความจาํเป็น ส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้นกัเรียนใชน้ั้นมีทั้งของ
ส่วนตวัและของส่วนรวม ซ่ึงจะเป็นการส่งเสริมเด็กประถมให้มีคุณธรรมดา้นความประหยดัโดยใช้
ส่ิงของอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์มากท่ีสุด เช่น การสอนให้เด็กรู้จักนํากล่องยาสีฟัน              
มาประดิษฐ์เป็นของเล่น โดยไม่ตอ้งไปซ้ือของเล่นท่ีมีราคาแพง การให้เด็กรู้จกัขวดนํ้ าพลาสติก    
มาดดัแปลงเป็นท่ีสําหรับเก็บวสัดุเคร่ืองเขียนและส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ความเขา้ใจและปฏิบติัตน
ในการดาํเนินชีวิตตามหลกัความพอประมาณ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงตามหลกัของ
ความพอประมาณแลว้จะระบุว่า ควรดาํเนินชีวิตแบบพอมีพอกิน ไม่มากหรือน้อยเกินไป เป็นการ
ดาํเนินชีวติตามอตัภาพ รู้จกัการนาํส่ิงของ อุปกรณ์เหลือใชก้ลบัมาใชป้ระโยชน์ให้มากท่ีสุด (นิติธร 
ปิลวาสน์, 2553: Online) จากเหตุผลดงักล่าวในเร่ืองการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใชก้็เป็นส่ิงท่ีจาํเป็น
ในการสร้างลกัษณะนิสัยนกัเรียนเพื่อท่ีจะได้มีการใชส่ิ้งของเพื่อเป็นการประหยดัเงิน และประหยดั
ทรัพยากรไดอี้กทางหน่ึงได้ ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดั
โดยมีปัจจยัหลายประการเช่น ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียนและการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน 
โดยผูว้จิยัไดน้าํเสนอถึงปัจจยัต่างๆดงัน้ี 
                    ลกัษณะมุ่งอนาคตของนักเรียน จะเป็นปัจจยัท่ีเกิดข้ึนภายในตวัของนักเรียน ถ้าหาก
นักเรียนมีคุณลักษณะในการมุ่งอนาคตแล้ว มักจะมีการวางแผนในการคาดการณ์การใช้จ่าย
ทรัพยากร การใช้จ่ายเงิน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การวางแผนการใช้นํ้ า ไฟฟ้า การใช้
จ่ายเงินทอง การใชส่ิ้งของท่ีคุม้ค่า  กนกวรรณ  อุ่นใจ (2553) กล่าววา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต คือการมอง
สู่อนาคตของบุคคลโดยท่ีผูท่ี้มีลกัษณะมุ่งอนาคตจะสามารถคาดการณ์ไกลและตดัสินใจเลือกในการ 
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กระทาํอย่างเหมาะสม หาแนวทางแก้ปัญหาและวางแผนดาํเนินการเพื่อจะประสบความสําเร็จ       
ในอนาคต ซ่ึงหากนักเรียนมีคุณลักษณะด้านน้ีแล้ว นักเรียนจะเป็นผูท่ี้รู้จักการใช้เงิน การใช ้
ทรัพยากร การเลือกสรรในการใชส่ิ้งของท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน เพื่อท่ีจะมีใชต้ลอดไปในอนาคต 
ซ่ึงในงานวจิยัของพฤติพล น่ิมพร้าว  (2547: บทคดัยอ่)ไดศึ้กศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดัของ 
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวทิยาพุทธมณฑล หลงัจากการศึกษา พบวา่ ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงลาํดบัจากมาก
ท่ีสุดไปหาน้อยท่ีสุด มี 6 ปัจจยั สําหรับลกัษณะมุ่งอนาคต  ซ่ึงปัจจยัน้ี สามารถร่วมกนัพยากรณ์
ทศันคติต่อการประหยดัของนกัเรียนช่วงชั้น ท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 
ไดร้้อยละ 49.60 จากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงคาดวา่ลกัษณะมุ่งอนาคตจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะส่งผลต่อ
การประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

นอกจากน้ี การท่ีนักเรียนจะเป็นผูท่ี้มีลกัษณะพฤติกรรมการประหยัดได้นั้น จาํเป็น  
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปลูกฝังจากครอบครัว โดยปัจจยัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจาก
ครอบครัวเป็นปัจจยัท่ีสาํคญัอยา่งยิ่ง โดยสถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัแรกท่ีนกัเรียนควรไดรั้บการ
ปลูกฝังค่านิยมในเร่ืองของการประหยดั โดยในครอบครัวนั้นถา้ไดมี้การส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม
ดา้นการประหยดั  เช่นการประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างให้แก่เด็ก การกล่าวชม การให้กาํลงัใจ             
การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการประหยดัในชุมชน      
อรวรรณ  ชมชยัยา (2550: 4) กล่าวไวว้่า การปลูกจิตสํานึกดา้นจริยธรรมแก่บุตรวยัเรียน มารดา
สามารถทาํได้โดยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การสร้างเจตคติต่อการทาํความดี และเสริมสร้าง
พฤติกรรมท่ีพึงปรารถนา ผูว้ิจยัสังเกตว่าการส่งเสริมพฤติกรรมนกัเรียน ปัจจยัท่ีมีส่วนสําคญัเป็น 
อย่างมากคือสถาบนัครอบครัว เป็นสถาบนัสังคมแรกเร่ิมท่ีมีความสําคญัท่ีสุดเพราะเป็นสถาบนั
พื้นฐานท่ีมีบทบาทสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม  เป็นสถาบนัแรกท่ีทาํหน้าท่ี     
ทางสังคมในการถ่ายทอดค่านิยม ปลูกฝังความเช่ือ สร้างเสริมทศันคติ กาํหนดบุคลิกภาพ และวิธี
ประพฤติปฏิบติัตน รวมทั้งการสร้างบรรทดัฐานทางสังคมให้แก่เยาวชนในครอบครัวและสอนให้
นกัเรียนรู้จกัวิธีการประหยดั โดยพ่อแม่อาจทาํเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กในบา้น ซ่ึงสอดคล้องกบั
งานวิจยัของ พนัคาํ มีโพนทอง (2533: 91 – 109) ได้ศึกษาค่านิยมพื้นฐานห้าประการของครู 
ผูป้กครองและนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  จาํนวน  359 คน สังกดัสํานกังานประถมศึกษา
จงัหวดัขอนแก่น โดยผลจากการศึกษาพบว่า นักเรียนท่ีมีปริมาณการได้รับการถ่ายทอดค่านิยม
พื้นฐานจากผูป้กครองสูง จะมีค่านิยมพื้นฐานทั้ งด้านความรักชาติ ด้านประหยดัและอดออม        
ด้านการมีระเบียบวินัย ด้านความขยนัหมัน่เพียร ด้านการพึ่งตนเอง สูงกว่านักเรียนท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดค่านิยมพื้นฐานจากผูป้กครองในปริมาณตํ่า จากเหตุผลดงักล่าว  ผูว้จิยัจึงคาดวา่การส่งเสริม 
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พฤติกรรมประหยดัจากครอบครัว  จะเป็นปัจจยัหน่ึงในการส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา  

ในขณะเดียวกนัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน น่าจะเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมประหยดัของนกัเรียนได ้  โดยบทบาทของสถานศึกษาในการส่งเสริมพฤติกรรม 
การประหยดัของนกัเรียนนั้น  มีการสร้างค่านิยมในเร่ืองน้ีกล่าวไดคื้อ  ในแต่ละสถานศึกษาไดมี้การ 
นาํความรู้เก่ียวกบัการประหยดั  โดยการเช่ือมโยงองคค์วามรู้จากคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ซ่ึง
หน่ึงในคุณธรรมนั้นคือ การประหยดั  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ไดมี้การส่งเสริมออกมาใน
หลากหลายรูปแบบ ทุกระดบัชั้น ตั้งแต่ในระดบัประถมศึกษาจนถึงในระดบัมหาวิทยาลยั ในการ
ส่งเสริมดา้นพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาท่ีเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นั้น สํานกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดต้ระหนกัถึงความสําคญัของการปลูกฝังลกัษณะ
นิสัยท่ีพึงประสงค์แก่นกัเรียนระดบัประถมศึกษา โดยได้กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 4 มาตราท่ี 23 ขอ้ท่ี 2 ความรู้
และทกัษะดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรวมทั้งความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ในเร่ืองของ
การจดัการ การบาํรุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมดุล
ย ัง่ยนื (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) โดยในโรงเรียนเอง ก็มีผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองของการสนับสนุนให้นกัเรียนเกิดการประหยดัไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทุกภาคส่วนในโรงเรียน โดยการออกมาเป็นโครงการตามนโยบายหรือการทาํกิจกรรมเกือบทุก
โรงเรียน โดยเฉพาะในระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา ไดมี้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมใน
ด้านการประหยดั คือ ออกมาในรูปแบบของกิจกรรมธนาคารโรงเรียน โรงเรียนท่ีส่งเสริมการ
ประหยดัตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง การให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัเร่ืองของการประหยดั การให้
ขอ้มูลในรูปแบบการแนะนาํปรึกษาให้กบันกัเรียน ทั้งน้ีไดมี้ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความเห็นในเร่ืองน้ี พิเชษฐ  
เช้ือทอง (2551: บทคดัย่อ) ศึกษาการพฒันาค่านิยมดา้นการประหยดัและการอดออมของนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  โรงเรียนชนบทศึกษา จงัหวดัขอนแก่น จากการศึกษาวิจยัพบว่า 
ผลสัมฤทธ์ิของการจดักิจกรรมตามโครงการพฒันาและส่งเสริมค่านิยมดา้นการประหยดัและการ
ออมของนกัเรียนจากโรงเรียนชนบทศึกษา ในภาพรวมและรายกิจกรรม ทุกกิจกรรมมีผลสัมฤทธ์ิ 
ในระดบัมาก จากเหตุผลดงักล่าว  ผูว้ิจยัคาดวา่การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน จะ
เป็นปัจจยัหน่ึง ในการส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

นอกจากการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน น่าจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมประหยดัของนกัเรียน ซ่ึงนกัเรียนในปัจจุบนัโดยธรรมชาติแลว้นกัเรียนส่วนมากก็มกัจะมี 
การเลียนแบบพฤติกรรมจากเพื่อน โดยเด็กระดบัประถมศึกษา   เพื่อนเป็นบุคคลท่ีสาํคญัท่ีมีอิทธิพล 
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ต่อความคิดในการกระทาํของเด็ก ทั้งน้ี สุชา จนัทน์เอม (2542: 153 – 154) ไดก้ล่าวถึงแนวคิดท่ี
เก่ียวกบัการเลียนแบบวา่ วยัรุ่นพยายามท่ีจะหาเพื่อนท่ีอยูใ่นรุ่นราวคราวเดียวกนั ก็จะทาํให้นกัเรียน
ได้มีการปฏิบติัแบบอย่างจากเพื่อนเช่นกัน โดยมีผูว้ิจยัในเร่ืองของการเลียนแบบพฤติกรรมการ
ประหยดัจากเพื่อน พฤติพล น่ิมพร้าว (2547: 61) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียน
ช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวทิยาพุทธมณฑล  พบวา่สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบั
เพื่อนส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียนจากเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยั จึงคาดวา่ การเลียนแบบพฤติกรรม 
การประหยดัจากเพื่อน    จะเป็นปัจจยัหน่ึงในการส่งผลต่อการประหยดั    ของนกัเรียนระดบัประถม 
ศึกษา 

ในขณะเดียวกนัจากการเก็บขอ้มูลเบ้ืองต้นในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา ผูว้ิจยัได้
ดาํเนินการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  ผูว้ิจยัพบขอ้มูลในประเด็นเร่ืองของพฤติกรรมการ  
ใชจ่้ายของนกัเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาในแต่ละวนั โดยดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูรั้บผิดชอบงานสหกรณ์โรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยสรุปพบวา่ ในประเด็นการออมเงินของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  6 
ของโรงเรียนมียอดเงินฝากลดลงจากเดิม เน่ืองจากนกัเรียนไม่ไดน้าํเงินมาฝากครูประจาํชั้น เพราะ
นาํเงินไปซ้ือของเล่น ซ้ืออาหารท่ีไม่มีประโยชน์ นาํไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในร้านเกมในหมู่บา้น 
(นนัทิวา เดชอุดม, 2559 ) ในการจ่ายเงินนกัเรียนจาํนวนมากมีการใช้จ่ายเงินในร้านคา้สหกรณ์
โรงเรียนโดยการซ้ืออุปกรณ์การเรียน เช่น สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไมบ้รรทดั  เพราะส่ิงของท่ี
ไดรั้บจากการแจกจ่ายของโรงเรียนใชไ้ดไ้ม่นานและมีการมาซ้ือใหม่อีก โดยตอนน้ีทางโรงเรียนได้
มีการรณรงค์ ในการประหยดันํ้ า ประหยดัไฟ อนัเน่ืองจากนักเรียนมกัจะละเลยเม่ือออกจาก
ห้องเรียนหรือเลิกการใช้งาน (จิตตานนัท์  มิตรธรรมพิทกัษ,์ 2559) นกัเรียนเป็นจาํนวนมากมกัไม่
นิยม ซ้ืออาหารในร้านอาหารของโรงเรียน ซ่ึงมีราคาถูกกว่าและคุณภาพดีกว่า แต่มกันิยมไปซ้ือ
อาหารจากร้านคา้ของผูป้กครองท่ีนาํมาตั้งขายนอกโรงเรียนท่ีมีราคาอาหารท่ีแพงกว่า  (วรุณยุภา   
คะโยธา, 2559) นักเรียนมกันาํเงินท่ีได้มาจากผูป้กครองนาํมาซ้ือของเล่นและเล่นเกมออนไลน์
มากกวา่การนาํเงินมาฝากในธนาคารโรงเรียนและการซ้ืออาหารท่ีมีประโยชน์มารับประทาน  แต่ใน
บางโรงเรียนก็ยงัมีการนาํหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการกบักิจกรรมและทาํเป็นรูปธรรม อีกทั้ง
ยงัให้นกัเรียนนาํวสัดุท่ีเหลือใชเ้ช่น ปากกา ดินสอและถุงนม มาทาํเป็นผลิตภณัฑ์ของโรงเรียนเพื่อ
เป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มอีกประการหน่ึง(สมจิตต์  เกิดชาํนาญ, 2559) ซ่ึงในบางพื้นท่ีนกัเรียน
โรงเรียนในเมืองก็ยงัมีการซ้ือของตามเพื่อนบา้ง (ปวณีา กองแกว้, 2559) 
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ขอ้สรุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผูว้ิจยัคิดวา่ปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาสําคญัท่ีน่าสนใจ

และผูท่ี้เก่ียวขอ้งควรใหค้วามสนใจ ถา้หากสถานการณ์ไม่ประหยดัเช่นน้ีดาํเนินต่อไป อาจส่งผลต่อ
การดาํเนินชีวิตการใช้จ่ายของนกัเรียนในอนาคต เป็นผลเสียต่อตนเอง ต่อครอบครัวและเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติในอนาคตได ้จากการศึกษาขอ้มูลเอกสารและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การประหยดัของนกัเรียนนั้น  ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะทาํการศึกษาถึงระดบัพฤติกรรมการประหยดัของ
นกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร โดยศึกษาจากตวัแปรส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ลกัษณะการพกัอาศยั ค่าใช้จ่าย          
ท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั อาชีพหลกัของผูป้กครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน ตลอดจนศึกษาตวั
แปรในการทาํนายพฤติกรรมการประหยดั  เช่น    การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว     
การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน ลักษณะมุ่งอนาคต  การเลียนแบบพฤติกรรม
ประหยดัจากเพื่อน เพื่อให้การวิจยัน้ีสามารถนําขอ้มูลดงักล่าวไปปรับปรุงและพฒันาและจดัทาํ
โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะดา้นการประหยดัให้แก่นกัเรียนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา 
เพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไปในอนาคต 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการประหยดั การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจาก
ครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน ลกัษณะมุ่งอนาคต การเลียนแบบ
พฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร   

2.  เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยดั ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  6  
จาํแนกตามเพศ ลักษณะการพักอาศัย ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับในแต่ละวนั อาชีพหลักของ
ผูป้กครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน         

3.  เพื่อวิเคราะห์การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน ลักษณะมุ่งอนาคต การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดั    
จากเพื่อน เป็นตวัแปรท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียน   
ปัญหาการวจัิย 

1.  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร มีพฤติกรรมการประหยดัลกัษณะมุ่งอนาคต การ
ส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน    
การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อนอยูใ่นระดบัใด 

2.  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมี เพศ ลกัษณะการพกัอาศยั ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียน
ได้รับในแต่ละวนั อาชีพหลักของผู ้ปกครอง สถานท่ีตั้ งของโรงเรียนท่ีต่างกันมีพฤติกรรม            
การประหยดัแตกต่างกนัหรือไม่ อยา่งไร 
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3.  ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริม

พฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน  เป็นตวัแปร    
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดั ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดห้รือไม่ อยา่งไร 
สมมุติฐานการวจัิย 

1.  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั แตกต่างกนั 

2.  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีลกัษณะการพกัอาศยัต่างกัน มีพฤติกรรมการ
ประหยดัแตกต่างกนั 

3.  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนัต่างกนั มี
พฤติกรรม การประหยดัแตกต่างกนั 

4.  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีอาชีพหลกัของผูป้กครองต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ประหยดัแตกต่างกนั 

5.  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีสถานท่ีตั้งของโรงเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ประหยดัแตกต่างกนั 

6.  ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน เป็นปัจจยั       
ท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนใน
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  
ขอบเขตของการวจัิย    

ในการศึกษาพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  6 ของโรงเรียน
ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดก้าํหนด
ขอบเขตการวจิยัดงัน้ี 

1.  ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ของโรงเรียนใน

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   จงัหวดัสมุทรสาคร  ปีการศึกษา 2559 
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ภาคเรียนท่ี 2 ซ่ึงมีนกัเรียนทั้งหมด 103 โรงเรียน มีจาํนวน 4,366 คน (ขอ้มูลจากสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2559) 

2.  ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกดั

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน  369  คน ไดม้า 
โดยคาํนวณจากสูตรของยามาเน่ (Yamane 1973 : 725 – 727) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมให้
คลาดเคล่ือนได ้ร้อยละ 5 สุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Random Sampling) ตาม
สัดส่วนจาํแนกตามโรงเรียน 

3.  ขอบเขตด้านตัวแปรทีศึ่กษา  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
3.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variable) จาํแนกเป็น 

3.1.1 ขอ้มูลส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  ลกัษณะการพกัอาศยั  ค่าใชจ่้ายท่ี
นกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั อาชีพหลกัของผูป้กครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 

3.1.2  ลกัษณะมุ่งอนาคต 
3.1.3  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
3.1.4  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 
3.1.5  การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน 

3.2  ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ไดแ้ก่  พฤติกรรมการประหยดั    
นิยามศัพท์เฉพาะ 

เพื่อให้เขา้ใจความหมายของคาํท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ีตรงกนั ผูว้ิจยัได้มีการนิยาม
ความหมายและคาํต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.  พฤติกรรมการประหยดั หมายถึง การท่ีนกัเรียนไดมี้การกระทาํหรือการแสดงออกใน
การรู้จกัการใชท้รัพยากรหรือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีมีอยูห่รือไดรั้บจากครอบครัวหรือจากโรงเรียน
ตามความจาํเป็นหรือความตอ้งการอย่างมีเหตุผล มีความพอเหมาะพอควร ไม่ใช้อย่างฟุ่มเฟือย มี
ความระมดัระวงัในการใช้ มีการรักษาให้คงอยูแ่ละใชอ้ยา่งคุม้ค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อ
ตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม ซ่ึงในท่ีน้ีแบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ 

1.1  การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงการใชน้ํ้ า ใชไ้ฟ อยา่งรู้คุณค่าและ
ใชต้ามความจาํเป็น ปิดนํ้ า ปิดไฟ เม่ือเลิกใชง้านแลว้ ไม่ทาํลายตน้ไมใ้ห้เกิดความเสียหาย ช่วยกนั
รักษาทรัพยากร ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ ตลอดจนช่วยกนัดูแลรักษา   

1.2  การประหยดัเงิน หมายถึงการรู้จกัใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า มีการระมดัระวงัใน
การใชเ้งิน ใชเ้งินอยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล ใชเ้งินตามความจาํเป็น รู้จกัเก็บเงินและใชเ้งินให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
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1.3  การประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้หมายถึงการรู้จกัใชเ้คร่ืองใชใ้นชีวิตประจาํวนั  

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองเล่นด้วยความระมดัระวงั ใช้ส่ิงของต่างๆอย่างรู้คุณค่า ไม่ทาํลายส่ิงของ
เคร่ืองใชใ้หเ้กิดความเสียหาย รักษาความสะอาดส่ิงของเคร่ืองใชใ้ห้พร้อมใชง้าน ใชส่ิ้งของเคร่ืองใช้
ใหถู้กกบัประเภทของงานและใชส่ิ้งของเคร่ืองใชใ้หคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.  ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถึงการท่ีนกัเรียนไดมี้การแสดงออกถึงการคาดการณ์ในเร่ือง
ของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ การใชเ้งินและการใชส่ิ้งของ ตลอดจนมองเห็นความสําคญัของผลดี
ผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและสามารถควบคุมตนเองด้วยการวางแผนการใช้เงินการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชเ้พื่อป้องกนัผลเสียท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการกระทาํดงักล่าว 

3.  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัว คือการท่ีบุคคลในครอบครัวไดมี้
การแสดงออกหรือมีการกระทาํในลกัษณะของการส่งเสริม สนบัสนุนใหน้กัเรียนไดมี้การแสดงออก               
ถึงการประหยดั ไดแ้ก่ 

3.1  การประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งและมีการช้ีนาํแบบอยา่งจากบุคคลและ
ส่ือ ให้การสั่งสอนอบรม บอกกล่าวตกัเตือนในเร่ืองของการประหยดั การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า
และเหมาะสม 

3.2  การกล่าวชม พูดให้กาํลงัใจ เม่ือนกัเรียนไดมี้การทาํพฤติกรรมท่ีดีในการ
ประหยดั อดออม 

3.3  การสนบัสนุนให้ความร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประหยดัในชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดัในโรงเรียน 

4.  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากโรงเรียน คือการท่ีโรงเรียนไดมี้การกระทาํท่ี
แสดงถึงการส่งเสริมการประหยดัใหแ้ก่นกัเรียน ดงัน้ี 

4.1  การอบรมสั่งสอนและให้แบบอย่าง ไดแ้ก่ครูไดมี้การกระทาํพฤติกรรม
ประหยดัท่ีเป็นแบบอยา่ง มีการสอดแทรกในเน้ือหาเก่ียวกบัพฤติกรรมการประหยดัในกิจกรรมการ
เรียนการสอน มีการยกตวัอยา่งบุคคลท่ีมีพฤติกรรมการประหยดัท่ีเป็นแบบอยา่งได ้

4.2  การใหป้ระสบการณ์ ไดแ้ก่โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมใน
เร่ืองของการประหยดั ส่งเสริมให้นกัเรียนไดมี้การลงมือปฏิบติั การให้ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเป็น
แบบอย่างของพฤติกรรมการประหยดัในรูปแบบต่าง ๆ นาํเสนอกิจกรรม โครงการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พฤติกรรมการประหยดั 

4.3  การเสริมแรง ได้แก่การกล่าวชมเชยเม่ือนักเรียนแสดงพฤติกรรมการ
ประหยดั ประกาศให้รางวลัและยกยอ่งนกัเรียนท่ีมีการประหยดั หรือนกัเรียนท่ีไดมี้การร่วมมือใน
การเขา้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลกัษณะในเร่ืองของการประหยดั 
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4.4  การจดัสภาพแวดล้อม ไดแ้ก่มีการจดัการเผยแพร่ มีการทาํป้ายประชา 

สัมพนัธ์ทางส่ือในเร่ืองของการประหยดั เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดัใน
สถานศึกษา โรงเรียน เช่น การจดัป้ายนิเทศ การประชาสัมพนัธ์ในวารสารโรงเรียน เวบ็ไซด์และส่ือ
สังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนและผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 

5.  การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยัดจากเพื่อน คือการท่ีนักเรียนได้มีการแสดง
พฤติกรรมการประหยดัตามแบบอย่างจากเพื่อน อนัไดแ้ก่ มีการใช้จ่ายเงินอย่างรู้คุณค่าตามอย่าง
เพื่อน การรู้จกัใช้เงินอย่างพอเหมาะตามท่ีเพื่อนแนะนาํ มีการใช้ส่ิงของตามอย่างเพื่อน ใช้อย่าง
เหมาะสมต่อตนเอง เพี่อใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด ทั้งต่อตนเองและส่วนรวม 
ประโยชน์ทีไ่ด้จากการวจัิย 

1.  ทาํให้ทราบวา่ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรม การประหยดัจากครอบครัว 
การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน
เป็นปัจจยั ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนใน
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร   

2.  สามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัโครงการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัของ
นกัเรียนระดบัประถมศึกษา ใหก้บัโรงเรียนหรือผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง 

3.  ผลการวิจยัน้ี จะเป็นขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในการส่งเสริมและพฒันานกัเรียนในสังกดั
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

ในงานวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาพฤติกรรมการประหยัด ของนักเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี  6  ของโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้จิยัไดท้บทวนหลกัการ แนวคิดและทฤษฎี จากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยั โดยมีเน้ือหาตามลาํดบั ดงัน้ี 

1.  บริบทของชุมชนในจังหวดัสมุทรสาคร 
1.1   ขอ้มูลทัว่ไปของจงัหวดัสมุทรสาคร 
1.2   สภาพสถานศึกษาในจงัหวดัสมุทรสาคร 
1.3   สภาพเศรษฐกิจในจงัหวดัสมุทรสาคร 
1.4   ความเป็นอยูข่องคนในจงัหวดัสมุทรสาคร 

2.   แนวคิดเกีย่วกบัพฒันาการของวยัรุ่น 
2.1   ความหมายของพฒันาการของวยัรุ่น 
2.2   พฒันาการของวยัรุ่น 
2.3   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของวยัรุ่น 
2.4   แนวคิดเก่ียวกบัการเรียนรู้เก่ียวกบัสังคมวฒันธรรม 
2.5  วยัรุ่นกบัพฤติกรรมการประหยดั 

3.  พฤติกรรมการประหยดั 
3.1   ความหมายของการประหยดั 
3.2   ประเภทของการประหยดั 
3.3   ความสาํคญัของการประหยดั 
3.4   แนวทางในการพฒันาพฤติกรรมการประหยดั 
3.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการประหยดั 

4.  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
4.1  แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
4.2  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว 
4.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
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5.  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 

5.1  ความหมายของการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัในโรงเรียน 
5.2  องคป์ระกอบของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการประหยดัในโรงเรียน 
5.3  แนวทางการจดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัในโรงเรียน 
5.4   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 

6.  การเลยีนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพือ่น 
6.1   แนวคิดเก่ียวกบัการเลียนแบบเพื่อน 
6.2   อิทธิพลของเพื่อนท่ีมีต่อวยัรุ่น 
6.3   แนวทางในการปฏิบติัต่อเพื่อน 
6.4   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน 

7.  ลกัษณะมุ่งอนาคต 
7 .1   ความหมายของลกัษณะมุ่งอนาคต 
7.2   องคป์ระกอบของลกัษณะมุ่งอนาคต 
7.3   ความสาํคญัของลกัษณะมุ่งอนาคต 
7.4   บุคคลท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคต  
7.5   กระบวนการพฒันาการของการมุ่งอนาคต 
7.6   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะมุ่งอนาคต 

8.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อกบัตัวแปรส่วนบุคคลและพฤติกรรมการประหยดั 
8.1   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเพศและพฤติกรรมการประหยดั 
8.2   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะการพกัอาศยัและพฤติกรรมการประหยดั 
8.3   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนัและพฤติกรรม        

การประหยดั           
8.4   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาชีพหลกัของผูป้กครองและพฤติกรรมการประหยดั 
8.5   งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานท่ีตั้งของโรงเรียนและพฤติกรรมการประหยดั 
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1.  บริบทของชุมชนในจังหวัดสมุทรสาคร 

1.1  ข้อมูลทัว่ไปของจังหวดัสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นจงัหวดัหน่ึงในภาคกลางของประเทศไทย ได้รับการจดัตั้งข้ึน

คร้ังล่าสุดตามพระราชบญัญติัจดัตั้งจงัหวดัสมุทรปราการ จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัสมุทรสาครและ
จงัหวดันครนายก พุทธศกัราช 2489  ซ่ึงมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 มีพื้นท่ี 
872.347 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดกบัจงัหวดันครปฐม ทิศใต ้ติดกบัอ่าวไทย  
ทิศตะวนัออก ติดกบักรุงเทพมหานคร ทิศตะวนัตก ติดกบัจงัหวดัสมุทรสงครามและจงัหวดัราชบุรี 
(สาํนกังานจงัหวดัสมุทรสาคร, 2559)  

จงัหวดัสมุทรสาคร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 อาํเภอ 40 ตาํบล และ 290 หมู่บา้น 
ประกอบดว้ย อาํเภอเมืองสมุทรสาคร อาํเภอกระทุ่มแบนและอาํเภอบา้นแพว้ จากรายงานสถิติของ
ประชากร 508,812 คน เป็นชาย 245,830 คน เป็นหญิง 262,982 คน (สํานกังานจงัหวดัสมุทรสาคร, 
2559)  
1.2  สภาพสถานศึกษาในจังหวดัสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร มีสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 3 อาํเภอ คือ 
อาํเภอเมืองสมุทรสาคร อาํเภอกระทุ่มแบนและอาํเภอบา้นแพว้ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  ตั้ งอยู่ เลข ท่ี  2/3 หมู่  8 ถนนเศรษฐกิจ  ตําบล ท่ าทราย อํา เภอ                  
เมืองสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมีเขตความรับผิดชอบการดูแลดา้นการศึกษาครอบคลุม 
ทั้งจงัหวดัสมุทรสาคร (สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2559)   
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แผนภาพที่ 1 แสดงพื้นท่ีเขตความรับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร 

ท่ีมา: (รายงานผลการดาํเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2559) 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร มีสถานศึกษา
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบใน 3 อาํเภอ คืออาํเภอเมือง อาํเภอกระทุ่มแบนและอาํเภอบา้นแพว้ มี
โรงเรียนทั้งหมด  103 โรงเรียน ดงัน้ี 

โรงเรียนในอาํเภอเมือง จาํนวน 55 โรงเรียน  
โรงเรียนในอาํเภอกระทุ่มแบน จาํนวน 18 โรงเรียน  
โรงเรียนในอาํเภอบา้นแพว้ จาํนวน 27 โรงเรียน  
สําหรับจาํนวนนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร มีทั้งหมด 4,366 คน แบ่งเป็น ชาย 2,224 คน         
หญิง 2,142 คน มีห้องเรียน จาํนวน 165 ห้องเรียน (สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร, 2559)   
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แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องในเร่ืองของการส่งเสริมด้านการประหยัด  ของนักเรียนสังกัด

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ได้มีการ

ดํา เนินการตามแนวทางการส่งเสริมนักเรียนในเร่ืองของการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด               
เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน โดยมีแนวทางการจดัออกมาในรูปแบบของโครงการขบัเคล่ือน
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในสถานศึกษาตน้แบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้โรงเรียนส่งเสริม  
ให้นกัเรียนมีพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ดา้นการประหยดัอดออมตามแนวทางคุณธรรม 8 ประการ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550) คือด้านการประหยดั สอดคล้องกับ          
หลกัคุณธรรมทั้ง 8 ประการ ตามท่ีทางกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด  

ตามแนวนโยบายสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกาํหนดให้โรงเรียน
ดาํเนินกิจกรรมส่งเสริมในเร่ืองเศรษฐกิจของโรงเรียนในรูปกิจกรรมโครงการ อนัไดแ้ก่ กิจกรรม
ศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมยุวเกษตรกร  กิจกรรมดอกไมคุ้ณธรรม กิจกรรมเงินทอง
ของมีค่า กิจกรรมการออม กิจกรรมครอบครัวนกัประหยดัตามรอยพ่อ กิจกรรมประกวดโครงงาน
คุณธรรมจริยธรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมวิถีพุทธ กิจกรรมเปิดบา้นคุณธรรม มุมเศรษฐกิจ
พอเพียง กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อรักษาส่ิงแวดล้อม ในการดาํเนินงานขบัเคล่ือนหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่า สถานศึกษาตน้แบบ มีการจดักิจกรรมครอบคลุมมิติทั้ง 4 
ดา้น คือ มิติดา้นวตัถุ มิติดา้นสังคม มิติดา้นส่ิงแวดลอ้มและมิติดา้นวฒันธรรม ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนาํแนวคิดหลกัปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหาร
จดัการการเรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนัและสอดแทรกคุณธรรมควบคู่ไป
กับการจดักิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกในตนเองและผูอ่ื้น โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้ เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบติัจริงเพื่อพฒันา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมต่อไป ความเป็นองค์รวมน้ีจะเกิดข้ึนได ้ครูตอ้งใช้ความรู้และ
คุณธรรมเป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือนและส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยประหยดั อดออมและการใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าอีกประการหน่ึง  
1.3  สภาพเศรษฐกจิในจังหวดัสมุทรสาคร 

จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจท่ีมีศกัยภาพทั้งทางดา้นการอุตสาหกรรม การ
ประมงและการเกษตรกรรม จากข้อมูลสถิติผลิตภณัฑ์ภาคและจงัหวดั (GPP) ประจาํปี ของ
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  พบวา่  สภาพเศรษฐกิจโดยรวม 
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ของจงัหวดัสมุทรสาคร ชะลอตวัจากปีก่อน เน่ืองจากวิกฤตการณ์การเงินโลกท่ีส่งผลกระทบต่อ
ความต้องการสินค้าและบริการภายในประเทศและต่างประเทศท่ีลดลง แต่อย่างไรก็ดีจงัหวดั
สมุทรสาคร ยงัเป็นจงัหวดั 1 ใน 10 ของประเทศท่ีมีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมสูงตลอดมาในปี  2555
จงัหวดัสมุทรสาคร มีมูลค่าผลิตภณัฑ์มวลรวมจงัหวดั เท่ากบั 319,406 ลา้นบาท เป็นอนัดบัท่ี 7 ของ
ประเทศ และมีผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัต่อหวั เท่ากบั 351,516 บาท เป็นอนัดบัท่ี 8 ของประเทศ 

ด้านการเกษตร สภาพทัว่ไปของจงัหวดัสมุทรสาคร เป็นพื้นท่ีราบลุ่มสูงกว่าระดับ       
นํ้ าทะเลประมาณ 1-2  เมตร มีแม่นํ้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางของพื้นท่ีจากทางดา้นเหนือไหลลงสู่
อ่าวไทยท่ีอาํเภอเมืองสมุทรสาคร มีคลองชลประทานจาํนวนมากกระจายอยู่ทัว่พื้นท่ี เพื่อการ
คมนาคมและเพื่อการชลประทาน ทาํให้การใช้พื้นท่ีคร่ึงหน่ึงของจงัหวดั เป็นไปเพื่อการเกษตร 
กรรม ทางดา้นทิศเหนือของจงัหวดั จะเป็นพื้นท่ีการเกษตร ซ่ึงประกอบดว้ย นาขา้ว และสวนผลไม ้
โดยสวนผลไมส่้วนใหญ่จะอยูใ่นพื้นท่ีอาํเภอบา้นแพว้และอาํเภอกระทุ่มแบน โดยเฉพาะพื้นท่ีดินท่ี
อยูใ่กลค้ลองดาํเนินสะดวกและคลองภาษีเจริญ จะมีการปลูกไมย้นืตน้ ผกัผลไมเ้ป็นจาํนวนมาก เช่น 
มะพร้าว ปาลม์ ทางทิศใต ้เป็นบริเวณท่ีราบและนํ้าทะเลท่วมถึง มีสภาพเป็นป่าชายเลนและมีการทาํ
นาเกลือ ซ่ึงในเวลาต่อมาป่าชายเลนไดถู้กทาํลายลงจนเหลือพื้นท่ีเป็นป่าชายเลนเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 
และการทาํนาเกลือไดเ้ปล่ียนมาทาํการเล้ียงกุง้เพิ่มมากข้ึน ในส่วนของพื้นท่ีบริเวณท่ีนํ้ าท่วมไม่ถึง มี
การทาํสวนมะพร้าวเป็นจาํนวนมาก   

ดา้นการประมง จงัหวดัสมุทรสาคร มีชายฝ่ังทะเลยาว 41.8 กิโลเมตร จึงมีการประกอบ
อาชีพทาํการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ํ้ าเป็นอาชีพหลกั ผลผลิตจากการประมงทะเลส่วนใหญ่
ไดรั้บจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติ ไดแ้ก่ บริเวณอ่าวไทย ทะเลอนัดามนั และมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้ง
ทะเลด้านประเทศเวียดนาม นอกจากน้ี ชาวประมงจังหวดัสมุทรสาคร ยงัได้ทําการประมง          
นอกน่านนํ้ าไทย โดยมีเรือประมงทะเลท่ีเป็นเรือบรรทุกห้องเยน็ขนถ่ายสินคา้สัตวน์ํ้ าท่ีไปร่วมทาํ
การประมงในน่านนํ้ าต่างประเทศ เช่น เมียนม่าร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ไปจนถึงประเทศในทวีป
แอฟริกา เช่น โซมาเลีย เยเมน ซ่ึงวตัถุดิบท่ีจบัได้จะเป็นปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาเก๋า ปลากะพง 
ปลาหมึก โดยเรือบรรทุกขนถ่ายสินคา้สัตวน์ํ้า (เรือแม่) จะนาํสินคา้สัตวน์ํ้ ากลบัข้ึนฝ่ังโดยมีท่าเทียบ
เรือและรถตูค้อนเทนเนอร์ ตลอดจนแพปลาจาํนวนมากรองรับ  

ดา้นแรงงานในปี 2558 จงัหวดัสมุทรสาคร มีประชากรท่ีอยูใ่นกาํลงัแรงงาน จาํนวน 
366,896 คน จาํแนกเป็นผูมี้งานทาํ จาํนวน 363,407 คนและผูว้า่งงานหรือไม่มีงานทาํ จาํนวน 3,489 
คน ในส่วนของผูมี้งานทาํเป็นผูท่ี้ทาํงานอยูใ่นภาคเกษตรกรรม ร้อยละ5.10 (18,557 คน)และผูท่ี้
ทาํงานอยูน่อกภาคเกษตรกรรม ร้อยละ 94.89 (344,850 คน) โดยกลุ่มผูท้าํงานนอกภาคเกษตรกรรม
จะทาํงานในสาขาการผลิตมากท่ีสุด ร้อยละ 57.57 (198,522คน) 
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1.4  ความเป็นอยู่ของคนในจังหวดัสมุทรสาคร 

ผูว้จิยัไดด้าํเนินการสํารวจขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพของนกัเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ศึกษาขอ้มูลคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์          
ท่ีเก่ียวข้องกับการประหยดัของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยศึกษาจากข้อมูลเอกสาร            
การสัมภาษณ์ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  ท่ีเก่ียวข้องกับงานสหกรณ์โรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจาํนวน 1 ท่าน และครูผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัสหกรณ์โรงเรียนจาํนวน 3 ท่าน โดยใช้
คาํถามเดียวกนัคือ  1.  นกัเรียนในโรงเรียนของท่านมีการใชจ่้ายอยา่งไร  2.  นกัเรียนของท่านมีการ
ส่งเสริมการประหยดัในโรงเรียนอยา่งไร  3.  นกัเรียนในโรงเรียนของท่านมีการออมเงินอยา่งไร 

จากการสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัได้สรุปจากบทสัมภาษณ์ พบวา่ เงินในสมุดบญัชีออมเงินของ
นกัเรียน มียอดเงินฝากลดลงจากเดิมอนัเน่ืองมาจากนกัเรียนไม่ไดน้าํเงินมาฝาก ครูประจาํชั้น เพราะ
นาํเงินไปใชซ้ื้อของเล่น ซ้ืออาหารท่ีไม่มีประโยชน์ นาํไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในร้านเกมในหมู่บา้น
ไม่เหลือเงินกลบับา้น จนกระทั้งในบางคร้ังก็ยืมเงินเพื่อน ค่ากระแสไฟฟ้าของโรงเรียนเพิ่มข้ึน
เน่ืองมาจากการท่ีนกัเรียนนาํโทรศพัท์มือถือมาชาร์จท่ีโรงเรียนเป็นจาํนวนมากและเวลาออกนอก
ห้องเรียนก็มกัจะไม่ปิดไฟ ไม่ปิดพดัลม ใช้นํ้ าแล้วไม่ปิด จึงทาํให้สถิติค่านํ้ า ค่ากระแสไฟของ
โรงเรียนสูงข้ึนเร่ือย ๆ เป็นตน้ ดงัจะขอกล่าวถึงในแต่ละประเด็นของการสัมภาษณ์ ดงัต่อไปน้ี 

นันทิวา เดชอุดม รักษาการผู ้อ ํานวยการโรงเรี ยนวดันาขวาง [นันทิวา เดชอุดม     
(สัมภาษณ์ ) 4 มีนาคม, 2559 ] ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า นักเรียนจาํนวนมากใช้อุปกรณ์การเรียนเช่น สมุด 
ดินสอ ยางลบ ท่ีไดรั้บจากการแจกจ่ายจากทางโรงเรียนเป็นเวลาไม่นานและมาซ้ือใหม่อีก นกัเรียน
บางคนเขา้ร้านคา้สหกรณ์เพื่อซ้ือของเกือบทุกวนั ทางโรงเรียนจึงไดมี้การส่งเสริมการออม โดยการ
รณรงคใ์ห้นกัเรียนนาํเงินไปฝากกบัครูประจาํชั้นทุกวนัและมีการตรวจสอบบญัชีการออมเงินของ
นกัเรียน พบวา่ นกัเรียนมีการฝากเงินนอ้ยลงกวา่เดิม เม่ือเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

จิตตานันท์ มิตรธรรมพิทกัษ์ ครูโรงเรียนวดันาขวาง [จิตตานันท์ มิตรธรรมพิทกัษ ์
(สัมภาษณ์) 4 มีนาคม, 2559]  ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ นกัเรียนเป็นจาํนวนมากมกัไม่ซ้ืออาหารในร้านอาหาร
ของโรงเรียน ซ่ึงมีราคาอาหารท่ีถูกกวา่ แต่มกันิยมไปรับประทานจากร้านผูป้กครองท่ีนาํมาตั้งขาย
นอกโรงเรียนท่ีมีราคาท่ีแพงกวา่ ซ่ึงสาเหตุในการไม่ซ้ืออาหารในสหกรณ์โรงเรียน   อาจเน่ืองมาจาก   
อาหารร้านท่ีผูป้กครองนาํมาขายขา้งนอกโรงเรียนมีสีสันและรสชาติอาหารท่ีอร่อยกว่า แต่ราคา  
แพงกวา่ในโรงเรียนและนกัเรียนบางคนไม่ไดน้าํเงินมาฝากกบัครูประจาํชั้นทุกวนั 
                    วรุณยุภา คะโยธา ครูโรงเรียนวดัศรีเมือง [วรุณยุภา คะโยธา (สัมภาษณ์) 5 มีนาคม, 
2559] ไดใ้หข้อ้มูลวา่ นกัเรียนมกันาํเงินท่ีไดจ้ากผูป้กครองนาํมาซ้ือของเล่นและมาเป็นค่าโทรศพัท ์
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มากกวา่การใชเ้งินสาํหรับซ้ืออาหารมารับประทานและซ้ือส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์    เน่ืองมาจากการ 
เลียนแบบเพื่อนและส่ือจากโทรทศัน์ ส่ือสังคมออนไลน์ สําหรับโรงเรียนทางคณะครูและผูบ้ริหาร
ไดมี้โครงการใหน้กัเรียนมีการออมเงิน แต่ผลปรากฏวา่ยงัไม่เป็นท่ีน่าพึงพอใจเท่าท่ีควร 

สมจิตต ์เกิดชาํนาญ ครูโรงเรียนชายทะเลบา้งกระเจา้ [สมจิตต ์ เกิดชาํนาญ (สัมภาษณ์) 
25 มีนาคม, 2559] ไดใ้ห้ขอ้มูลว่า โรงเรียนไดเ้ขา้ร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร นักเรียนในโรงเรียน
ได้รับการสั่งสอนจากครู โดยสอดแทรกเร่ืองการประหยดัในวิชาต่าง ๆ นักเรียนไม่ค่อยได้ซ้ือ
ส่ิงของมากนัก เน่ืองจากผูป้กครองให้เงินค่าขนมมาโรงเรียนพอใช้ในแต่ละวนั โดยโรงเรียน           
มีอาหารกลางวนัใหน้กัเรียนไดรั้บประทานโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย แต่จะมีบา้งท่ีซ้ือของตามเพื่อน  

ปวีณา กองแก้ว ครูโรงเรียนวดัป้อมวิเชียรโชติการาม [ปวีณา กองแก้ว (สัมภาษณ์)               
5 มีนาคม, 2559] ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่ โรงเรียนมีกิจกรรมการออมเงินในธนาคารโรงเรียน นกัเรียนมีเงิน
ฝากเป็นประจาํ แต่ลกัษณะท่ีตั้งของโรงเรียนเป็นโรงเรียนในตวัเมืองมีบางคร้ังท่ีนกัเรียนซ้ือของเล่น 

จากการศึกษาสภาพปัจจยัในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ท่ีกล่าวมาน้ี พบวา่นกัเรียนยงัมีพฤติกรรมไม่ประหยดัเท่าท่ีควรทั้งน้ี โรงเรียนในสังกดั  
ไดมี้การนาํหลกัการเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในโรงเรียน จึงทาํให้นกัเรียนมีพฤติกรรมการ
ประหยดัท่ีดีข้ึน ผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะศึกษาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดัของ
นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
ต่อไป 

2.  แนวคิดเกีย่วกบัพฒันาการของวัยรุ่น 
2.1  ความหมายของวยัรุ่น 

การท่ีให้ความหมายของคาํวา่ “วยัรุ่น” เป็นการท่ีจะบ่งเฉพาะลกัษณะของวยัของคน ซ่ึง
เป็นการกาํหนดตามความเจริญเติบโตของร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของคนเรา ท่ีมีความ
เปล่ียนแปลงไปตามแต่ละช่วงวยั จึงมีผูใ้หค้วามหมายเก่ียวกบัคาํวา่วยัรุ่นดงัน้ี 

เฮอร์ล็อค (Hurlock, 1987, อา้งถึงในนิยม ฉิมตระกูล, 2545: 3) กล่าว่า วยัรุ่น 
Adolescence มีรากศพัทจ์ากภาษาละติน คือ อะโดเลสเซียร์ แปลวา่ การเจริญเติบโตไปสู่วฒิุภาวะ 

สุชา จนัทร์เอม และสุรางค์ จนัทร์เอม (2516: 20) กล่าววา่ วยัรุ่น (adolescence) คือ วยัท่ี
ยา่งเขา้สู่วฒิุภาวะทางเพศอยา่งสมบูรณ์ สามารถจะเป็นพอ่แม่คนได ้ 

ศรีเรือน แกว้กงัวาน (2545: 23) ไดก้ล่าว่า วยัรุ่น (Adolescence) เป็นวยัท่ีมีพฒันาการ
ปรับเปล่ียนจากวยัเด็กเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ เร่ิมตั้งแต่ช่วงอายุประมาณ 12 หรือ 13 ปี จนกระทัง่ถึงอายุ
ประมาณ  20  ปี   มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นร่างกาย    เป็นสัญญาณสาํคญัท่ีบอกถึงการพน้ระยะการ 
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เป็นเด็กคือการเปล่ียนแปลงร่างกายภายนอกและการมีวุฒิภาวะทางเพศ เช่น ความสูง นํ้ าหนกั การ
เร่ิมมีลกัษณะทางเพศ ไดแ้ก่ การมีหนา้อกในวยัรุ่นหญิง    การมีหนวดและการเปล่ียนแปลงของเสียง 
ในวยัรุ่นชาย ขณะเดียวกนัก็มีการเปล่ียนแปลงในพฒันาการดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ความสนใจในเพศ
ตรงขา้ม การเปล่ียนแปลงทางอารมณ์และสังคม เป็นตน้  

โดยสรุปแล้วว่า วยัรุ่น หมายถึง บุคคลท่ีอยู่ในช่วงวยัแห่งการเปล่ียนแปลงจากเด็กสู่
ผูใ้หญ่ โดยจะอยูใ่นช่วงอายุ 12 – 20 ปี ทั้งน้ี กลุ่มตวัอย่างนกัเรียนท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเป็นนกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงจดัอยู่ในช่วงวยัรุ่นตอนตน้ จึงมีพฤติกรรมและความสนใจในส่ิง  
ต่าง ๆ ตามภาวะของร่างกายท่ีเปล่ียนไป 
2.2  พฒันาการของวยัรุ่น 

ฮาวิกเฮอร์ส์ ไดเ้สนอไวแ้ละถือเป็นแบบฉบบัในการศึกษาวยัรุ่นเก่ียวกบัพฒันาการของ
วยัรุ่น ดงัน้ี(Havighurst, 1953: 53) 

1.  วยัรุ่นจะตอ้งมีความสาํเร็จในการเขา้กบัเพื่อนฝงูวยัเดียวกนั ทั้งท่ีเป็นเพศเดียวกนัหรือ
ต่างเพศ 

2.  รับรู้บทบาทของผูใ้หญ่ทั้งชายและหญิง 
3.  ยอมรับรูปร่างหนา้ตาของตนเองและรู้จกัส่วนต่าง ๆ ของร่างกายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  รับฟังเหตุผลของผูสู้งวยักวา่ เช่น บิดามารดา ผูป้กครอง ครู เป็นตน้ 
5.  มีอิสระในดา้นเศรษฐกิจ รู้จกัหลกัการใชจ่้าย 
6.  เตรียมตวัและรู้จกัการเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนเอง 
7.  เตรียมตวัเพื่อชีวติแต่งงานและการครองเรือนท่ีดี 
8.  เตรียมตวัท่ีจะเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ โดยหาความรู้เก่ียวกบัหนา้ท่ีพลเมืองท่ีดี 
9.  มีความตอ้งการท่ีจะรับรู้ความรับผดิชอบในสังคม 
10. มีค่านิยมซ่ึงเป็นหลกัในการดาํเนินชีวติ 
สุชา จนัทร์เอม (2540: 138) กล่าววา่ วยัรุ่นมีความเจริญเติบโตทางร่างกายอยา่งรวดเร็ว

และจะค่อยช้าลงในตอนปลาย มีความเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนกบัชีวิตของวยัรุ่นมากมาย ทั้งในด้าน
ร่างกาย จิตใจและความรู้สึกนึกคิด มีความคิดอยากมีอิสระ เร่ิมคิดพึ่งพาตนเอง อยากเรียนรู้ความ
ผิดพลาดดว้ยตนเองมากกวา่ท่ีจะเรียนรู้จากคาํสั่งสอน มีการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว วูว่าม แสดงออก
ทางดา้นอารมณ์อย่างรุนแรง ชอบโตเ้ถียง มกัมีความรู้สึกน้อยเน้ือตํ่าใจและมีความเครียด เน่ืองจาก
เป็นระยะท่ีตอ้งเผชิญกบัปัญหาต่าง ๆ ในการปรับตวั หากนับวยัรุ่นเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลง   
อย่างมาก ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ สังคมปัจจุบนัเป็นยุคข่าวสารไร้พรมแดน ส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม    ความรู้สึกนึกคิดของวยัรุ่นมากข้ึน   ในระยะวยัรุ่นเป็นระยะหวัเล้ียวหวัต่อ 
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ของชีวิต เป็นวยัวิกฤต (critical period) หรือวยัพายุบุแคม (strom and stress) เน่ืองจากมีการ
ปรับเปล่ียนการดาํเนินชีวิต   อย่างมาก มีปัญหาและมีความยากลาํบากในการปรับตวั ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวนั้น การปรับตวัทางร่างกาย ทางอารมณ์ ทางสังคมและสติปัญญา ลว้นมีส่วน
ในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของวยัรุ่นนั้น  ผูว้จิยัเห็นวา่    พฒันาการในดา้นต่างๆจะมีส่วนช่วยให ้
วยัรุ่นเกิดการเรียนรู้ถึงขอ้ดีและขอ้เสียในดา้นต่างๆรวมถึงพฤติกรรมการประหยดัและสามารถปรับ
พฤติกรรมใหถู้กตอ้งและเหมาะสม 

2.2.1  การพฒันาการด้านสังคม 
อิริคสัน ( Erikson, 1963 อา้งถึงใน พรพิมล  เจียมนาครินทร์, 2538: 76) กล่าววา่ วยัรุ่นอยูใ่นขั้น
พฒันาการขั้นท่ี 5 คือ ความมีเอกลกัษณ์ประจาํตวัหรือความสับสนในบทบาทของตนเอง ( identity 
vs. identity diffusion) เป็นวยัท่ีพฒันาเอกลกัษณ์ของตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง สังคม
ของเด็กคือกลุ่มเพื่อน จะยึดแบบจากกลุ่มเพื่อนและบุคคลท่ีตรงกบัอุดมคติ อาจจะเกิดความขดัแยง้
ดา้นสัมพนัธภาพกบัผูใ้หญ่และเกิดความสับสนทางจิตใจ หากไม่สามารถแกไ้ขความสับสนน้ีได ้
เด็กจะเป็นคนท่ีมีบุคลิกภาพสับสนไม่มัน่คง ความสัมพนัธ์ระหว่างเพื่อนวยัรุ่นมีความตอ้งการใน
การท่ีจะเป็นท่ียอมรับของเพื่อนและสังคมรอบ ๆ ตวั มีการรวมกลุ่มเพื่อนรุ่นเดียวกนั ซ่ึงส่วนใหญ่มี
ความคิดหรือทาํอะไรคลา้ย ๆ กนั ช่วยเหลือกนั มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ซ่ึงกนัและกนัเม่ืออยู่
ในกลุ่ม กลุ่มเพื่อนน้ีจะมีอิทธิพลมากต่อทศันคติ ความสนใจ และพฤติกรรมการแสดงออกของวยัรุ่น 
วยัรุ่น มกัมีความคิดว่าความคิดเห็นของคนอ่ืน ๆ ไม่มีความสําคญัเท่ากบัความเห็นของกลุ่มและมี
ความตอ้งการให้ผูใ้หญ่ยอมรับกลุ่มเพื่อนของตนดว้ย ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนต่างเพศ เม่ือเด็ก
อายปุระมาณ 13 –14  ปี เด็กหญิงเร่ิมสนใจเด็กชายและพยายามท่ีจะเรียกร้องความสนใจจากเด็กชาย 
แต่เด็กชายยงัไม่มีความรู้สึกน้ี เม่ือเด็กชายอายุประมาณ 14 – 16 ปี จะเร่ิมสนใจเพศตรงขา้มและบาง
คนเร่ิมแยกตวัไปสนิทสนมกบัเพศตรงขา้ม วยัรุ่นหญิงจะพิถีพิถนัเร่ืองการแต่งกายอยา่งมาก เอาใจ
ใส่เร่ืองรูปร่างความสวยงามของหนา้ตา เช่นเดียวกนัวยัรุ่นชายก็มีพฤติกรรมท่ีมุ่งให้วยัรุ่นหญิงสนใจ
ตนเอง เช่น แซวหรือหยอกลอ้วยัรุ่นหญิง ในวยัรุ่นท่ีมีรูปร่างหน้าตาสวย เป็นท่ียอมรับของ กลุ่ม
เพื่อน มกัจะไม่มีปัญหา แต่ในวยัรุ่นท่ีมีความคิดว่าตนเองแตกต่างจากเพื่อน มีปมดอ้ยเร่ืองรูปร่าง
หน้าตามกัจะตอ้งแสดงพฤติกรรมอ่ืนให้เป็นท่ีน่าสนใจของเพศตรงขา้ม เม่ือวยัรุ่นชายและหญิงมี
ความสนใจซ่ึงกนัและกนั ทั้งสองฝ่ายเร่ิมใหค้วามสาํคญัต่อการแสดงออกของบทบาททางเพศ ความ
สนใจและความสนิทสนมกบัเพื่อนต่างเพศน้ี อาจย ัง่ยืนไปจนกระทัง่มีการแต่งงานเกิดข้ึนในวยั
ผูใ้หญ่ต่อไป ในเร่ืองพฒันาการทางดา้นสังคมท่ีส่งผลต่อการประหยดัของวยัรุ่น จากการท่ีเป็นเด็ก
ไปสู่การเป็นผูใ้หญ่ เด็กวยัน้ีจะมีการรู้จกัการใช้เหตุผลนาํมาพิจารณาไดม้ากข้ึน โดยใช้ขอ้มูลมา
ประกอบการตดัสินใจ การนาํขอ้มูลมาใชใ้นการคิดและพร้อมจะแสดงออกในเร่ืองของการประหยดั 
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โดยการแสดงออกถึงพฤติกรรมการประหยดัอย่างเหมาะสม ซ่ึงอาจเป็นการเห็นแบบอยา่งท่ีดีจาก
เพื่อนท่ีมีพฤติกรรมการประหยดั เช่น การใช้เงิน การใช้ส่ิงของและทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ประหยดั เป็นตน้  

2.2.2   พฒันาการด้านสติปัญญา 
พฒันาการทางความคิด ตามแนวคิดของเพียเจท์ (Piaget, 1996 อา้งถึงใน ทิพยภ์า       

เชษฐ์เชาวลิต, 2541: 18 - 23) เด็กวยัรุ่นพฒันาความคิดจากความคิดแบบรูปธรรม (concrete) มาจาก 
วยัเด็ก มาสู่กระบวนการพฒันาความคิดแบบเป็นเหตุผล เป็นรูปแบบชดัเจน (Cognitive thought 
phase หรือ Formal operation period ) ซ่ึงมีลกัษณะเด่นคือ สามารถคิดอยา่งมีเหตุผลโดยไม่ใชว้ตัถุ
เป็นส่ือ มีการคิดแบบใชต้รรกะจากเง่ือนไขท่ีกาํหนด การคิดแบบใชเ้หตุผลเชิงสัดส่วน การคิดแบบ
แยกตวัแปรเพื่อสรุปผลการคิดแบบใช้เหตุผลสรุปเป็นองค์รวม คาดการณ์อนาคตได้  โดยมอง     
ยอ้นอดีต ความคิดแบบตวัเองเป็นศูนยก์ลางในวยัรุ่น (Adolescent egocentrism) คือจะคิดว่า
พฤติกรรมของตนถูกเฝ้ามองจากบุคคลอ่ืน ให้ความใส่ใจอย่างมากต่อคาํวิพากษ์วิจารณ์ของ     
บุคคลอ่ืน (The Imagination Audience) โดยเฉพาะในเร่ืองการแต่งกาย ทรงผม และรูปร่างของตน 
วยัรุ่นมกัคาดหวงัว่าส่ิงท่ีตนแสดงออกว่าสนใจ ชอบ บุคคลอ่ืนจะตอ้งรู้สึกเช่นนั้นดว้ยและวยัรุ่น     
มีความคิดฝัน มีจินตนาการวา่ ตนเป็นคนเก่ง (hero) และมีโลกส่วนตวั (The Personal Fable )  

ขอ้สรุปจากการศึกษาพฒันาการดา้นต่างๆ ของวยัรุ่นสรุปไดว้า่ วยัรุ่นคือ เป็นวยัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้ของวยัรุ่น จากการท่ีเป็นเด็กไปสู่การเป็นผูใ้หญ่ เป็นวยัท่ี
สามารถท่ีจะมีการคิดอ่านแบบเชิงนามธรรมไดม้ากกว่าวยัเด็ก เด็กวยัน้ีจะมีการรู้จกัการใช้เหตุผล
นาํมาพิจารณาได้มากข้ึน โดยใช้ขอ้มูลมาประกอบการตดัสินใจและในฐานะท่ีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จดัวา่เป็นเด็กวยัรุ่นตอนตน้ ซ่ึงผูว้จิยัเห็นวา่ เป็นวยัท่ีกาํลงัมีการเรียนรู้เกิดข้ึนและ
สามารถนาํเร่ืองราวต่างๆ ประกอบกบัสภาวะการพฒันาการของเด็กวยัรุ่นท่ีสามารถนาํไปสู่การปรับ
พฤติกรรมดา้นการประหยดัของนกัเรียนได ้
2.3  แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัการเรียนรู้ของวยัรุ่น 

แบนดูรา (ประทีป จินง่ี.  2539; อา้งอิงจาก Bandura.  1986: 167)  กาํหนดเป็นกรอบใน
การศึกษา เน่ืองจากทฤษฎีการเรียนรู้ทางปัญญาสังคมดังกล่าวเช่ือว่า “พฤติกรรมของมนุษย์มี
ปฏิสัมพนัธ์กบัปัจจยัหลกั 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factor หรือ P) กบัปัจจยั
สภาพแวดลอ้ม (Environmental Factors หรือ E) จากแนวคิดพื้นฐานท่ีแบนดูรา (Bandura) นาํเสนอ
นั้นเนน้วา่ พฤติกรรมของบุคคลเปล่ียนแปลง ไม่ไดเ้ป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มแต่เพียงอยา่งเดียว 
หากแต่มีผลมาจากกระบวนการทางปัญญาด้วย กล่าวคือ ถ้ากระบวนการทางปัญญาเปล่ียน 
พฤติกรรมของบุคคลก็เปล่ียนแปลงไปดว้ย    ดงันั้น    แบนดูรา   จึงไดเ้สนอวธีิการท่ีจะเปล่ียนแปลง 
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กระบวนการทางปัญญาหรือพฤติกรรมภายในไวว้า่ เกิดจากการเรียนรู้จากการสังเกต (Observational 
Learning) และการรับรู้ความสามารถของตน (Self – Efficacy) 

การเรียนรู้จากการสังเกต (Observational Learning) แบนดูรา (Bandura) มีความเช่ือว่า
การเปล่ียนแปลงความคิดหรือการเรียนรู้ของบุคคล ส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตจากตวัแบบ ทั้งน้ี
เพราะตวัแบบเป็นส่ิงท่ีสามารถถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพ้ร้อมๆกนั เน่ืองจากคนเรา 
นั้น ใชชี้วิตในแต่ละวนัในสภาพแวดลอ้มท่ีแคบ ๆ ดงันั้นการรับรู้เก่ียวกบัสภาพการณ์ต่าง ๆ ของ
สังคม จึงผา่นมาจากประสบการณ์ของผูอ่ื้นโดยการไดย้ินและไดเ้ห็น โดยไม่มีประสบการณ์ตรงมา
เก่ียวขอ้ง คนส่วนมากรับรู้เร่ืองราวต่าง ๆ ของสังคมโดยการผา่นส่ือแทบทั้งส้ิน แบนดูรา ไดแ้บ่งตวั
แบบออกเป็น 4 ประเภทหลกั คือ ตวัแบบทางพฤติกรรม ตวัแบบทางวาจา ตวัแบบสัญลกัษณ์และตวั
แบบสัมผสั 

1.  ตวัแบบทางพฤติกรรม (Behavioral Modeling) หมายถึง การมีตวัแบบท่ีแสดง
พฤติกรรมใหบุ้คคลเห็น เช่นพอ่แม่ทิ้งขยะลงถงัขยะใหลู้กเห็น ครูทาํงานเป็นระเบียบใหน้กัเรียนเห็น 
แบนดูรา ให้ความสําคัญกับการเป็นตัวแบบทางพฤติกรรมเพราะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
เสริมสร้างพฤติกรรมใหม่ 

2.  ตวัแบบทางวาจา (Verbal Modeling) หมายถึง การมีตวัแบบท่ีพูด บอกหรือเขียนบอก
วา่จะทาํอะไร อยา่งไร เพราะมนุษยส์ามารถทาํส่ิงต่าง ๆ ไดม้ากมายจากการฟัง การพูดบอกของผูอ่ื้น 
หรือจากการอ่านส่ิงท่ีผูอ่ื้นเขียนข้ึน เช่น ทาํอาหารจากการอ่านตาํราอาหาร เป็นตน้ 

3.  ตวัแบบสัญลกัษณ์ (Symbolic Modeling) หมายถึง การมีตวัแบบภาพหรือเสียงท่ีผา่น
ส่ือต่างๆ คือ วิทยุ โทรทศัน์  วีดิทศัน์ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มนุษยใ์นปัจจุบนัเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ผา่นส่ือ
เหล่าน้ีทั้ งท่ีเป็นรูปธรรม เช่น การแต่งกาย การใช้สินค้า การแสดงอากัปกิริยาต่างๆและท่ีเป็น
นามธรรมเช่น ความเช่ือ ค่านิยม เจตคติ เป็นตน้ 

4.  ตวัแบบสัมผสั (Kinesthetic Modeling) หมายถึงการมีตวัแบบโดยใชก้ารสัมผสั เช่น 
เด็กท่ีหูหนวกและตาบอด เวลาจะเรียนการออกเสียง  อาจตอ้งใช้การสัมผสัริมฝีปากของครูผูส้อน 
เป็นตน้ 
2.4  แนวคิดเกีย่วกบัการเรียนรู้เกีย่วกบัสังคมวฒันธรรม 

2.4.1  ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction)  
ไวก็อตสก้ี (Vygotsky, 1978) ไดก้ล่าววา่ทารกเกิดมาพร้อมกบัพื้นฐานทางความคิดความ

เขา้ใจกบัส่ิงต่าง ๆ ในระดบัตํ่า (Lower Mental Functions) คือ มีความใส่ใจ การรู้สึก การรับรู้ 
ความจาํท่ีไม่ซบัซอ้น เน่ืองจากขีดจาํกดัทางชีวภาพ การมีจินตนาการหรือจารึกประสบการณ์บางส่ิง
บางอยา่ง ใหอ้ยูภ่ายในความทรงจาํ  อาจยากเกินกวา่ความสามารถของเด็กท่ีจะสามารถทาํได ้แต่การ 
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ท่ีเด็กมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Interaction) กบัพอ่แม่ ครูและคนอ่ืน ๆ ท่ีใหค้วามเอาใจใส่ดูแล 
ช่วยเหลือแก่เด็ก จะช่วยทาํให้เด็กไดส้ร้างและเด็กสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างไม่มีขีดจาํกดั ข้ึนอยู่กบั
บริบททางสังคมท่ีจะเอ้ือให้เด็กเกิดปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลรอบขา้งท่ีให้ความช่วยเหลือสนับสนุน   
ความช่วยเหลือในพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการ นอกจากจะเป็นปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ช่ียวชาญกบัผูเ้ร่ิม
ฝึกหดั เม่ือผูเ้ช่ียวชาญมีความสามารถมากกวา่ ไดช่้วยเหลือผูเ้ร่ิมฝึกหดั การช่วยเหลือในพื้นท่ีรอยต่อ 
พฒันาการท่ีไวก็อตสก้ีไดอ้ธิบายไวน้ั้น ยงักินความหมายท่ีกวา้งและลึกซ้ึงยิ่งกวา่น้ี โดยขยายความ
รวมไปถึง  การร่วมมือทางสังคมในการทาํกิจกรรมดว้ย   ซ่ึงไม่ใช่เพียงเด็กตอ้งการผูใ้หญ่   ท่ีคอยให ้
ความช่วยเหลือเท่านั้น ไวก็อตสก้ีเช่ือวา่ เด็กสามารถเร่ิมกิจกรรมในพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการระดบัท่ี
สูงข้ึนไดจ้ากการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบัเพื่อน ๆ หรืออาจจะกบัเด็ก ๆ ท่ีอยูใ่นระดบัพฒันาการท่ี
ต่างกนัหรือแมก้ระทัง่กบัเพื่อนในจินตนาการ (ชยัวฒัน์  สุทฺธิรัตน์, 2522: หนา้ 37 - 39) 

สําหรับการสร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียนนั้น ผูส้อนอาจทาํได้หลายอย่าง 
เช่น ผูส้อนอาจแสดงการพูดเป็นนยัหรือเพียงแค่บอกใบ ้สร้างเง่ือนไขในการเรียนรู้บางอยา่งข้ึนมา
การถามคาํถามนํา การบอกให้ผูเ้รียนทบทวนส่ิงท่ีได้พูดอธิบายไปแล้ว การถามผูเ้รียนว่าเข้าใจ
อะไรบา้งจากการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ การสาธิตประกอบการอธิบายซ่ึงบางงานอาจจะสาธิตบางส่วน
หรืออาจจะสาธิตให้เห็นทั้งหมด การจดัส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ การฝึกหัดทกัษะ
เฉพาะอยา่งท่ีจาํเป็นสาํหรับผูเ้รียนเพื่อการเรียนรู้ เป็นตน้ นอกจากน้ีพฤติกรรมการมีปฏิสัมพนัธ์ทาง
สังคมยงัรวมไปถึงการโตต้อบพดูคุยกบับุคคลซ่ึงไดน้าํเสนอผลงาน หรือขณะท่ีเด็กกาํลงัจินตนาการ
แลว้กาํลงัพยายามถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นคาํพดูเพื่ออธิบายบางส่ิงบางอยา่งใหแ้ก่เพื่อนๆ  

2.4.2.  วฒันธรรม (Culture)  
ไวก็อตสก้ี (Vygotsky, 1978) อธิบายวา่ เด็กจะปรับเปล่ียนความคิดความเขา้ใจไปตาม

ประสบการณ์ท่ีได้รับจากสังคมและวฒันธรรมของเขา จนกระทัง่สร้างความรู้ข้ึนมา ทาํให้เด็ก         
มีกระบวนการทางปัญญาในระดับท่ีสูงข้ึน (Higher Mental Functions) ซ่ึงแต่ละวฒันธรรม            
จะถ่ายทอดลักษณะเฉพาะของความเช่ือและค่านิยมในวฒันธรรมนั้นไปสู่เด็ก ๆ ทาํให้เขารู้ว่า       
เขาคิดอะไรและควรคิดอยา่งไรจึงจะเหมาะสม (Shaffer, 1999: 259-260) เช่น เด็กท่ีอยู่นอกระบบ
การศึกษา แมว้า่จะไม่สามารถคิดคาํนวณตวัเลขดว้ยวิธีการท่ีเป็นขั้นตอนและเป็นระบบเหมือนกบั
เด็กท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียน แต่เด็กเหล่านั้นก็มีความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัเลขท่ีจะตอ้งใชใ้นชีวิตประจาํวนั 
ในแบบฉบบัของเขา รู้จกัใชต้วัเลขในการเจรจาต่อรองหรือการบริหารความเส่ียงเพื่อให้เขาสามารถ
เอาตวัรอดจากการถูกคุกคามต่าง ๆ ได้ ซ่ึงเด็กท่ีเรียนในระบบการศึกษาอาจยงัไม่มีความเข้าใจ      
ในเร่ืองน้ีดีเท่ากบัเขา นัน่เป็นเพราะเด็กทั้งสองกลุ่มอยู่คนละบริบทเชิงสังคมวฒันธรรม (ชยัวฒัน์  
สุทฺธิรัตน์, 2552 : หนา้ 37-39) 
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2.5   วยัรุ่นกบัพฤติกรรมการประหยดั 

ในเร่ืองดงักล่าวนั้น วยัรุ่นเป็นวยัท่ีกาํลงัเกิดความเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรม อนัเน่ือง   
มาจากกาํลงัเขา้สู่วยัผูใ้หญ่ ในเร่ืองของการประหยดัก็เช่นกนั ซ่ึงเราตอ้งมีการปลูกฝังค่านิยมเร่ือง
ดงักล่าว เพื่อท่ีจะไดเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในชีวติประจาํวนัต่อไป 

ธิดา  พิทกัษสิ์นสุข (2554) ไดก้ล่าววา่ การปลูกฝังเร่ืองของการประหยดัน้ี ทาํเสียก่อนท่ี
ลูกจะเขา้สู่วยัรุ่น  เพื่อป้องกนัวยัรุ่นท่ีใชเ้งินไม่เป็น  ใช้เงินเกินตวั  อยากไดโ้น่นไดน่ี้  คิดไม่ได ้คิด
ไม่เป็น จึงจบัจ่ายในเร่ืองท่ีไม่เป็นสาระ ดงันั้น ใครมีลูกวยัประถมศึกษา ตอ้งรีบสร้างนิสัยของการ
ประหยดั เพราะวยัน้ีเป็นวยัท่ีลูกเร่ิมใชเ้งินดว้ยตวัเอง ตอ้งบริหารจดัการค่าขนมของตนเอง เป็นวยัท่ี   
ยงัมีความใกลชิ้ดกบัพอ่แม่  ดงันั้น ครอบครัวยงัมีอิทธิพลต่อการคิดและปลูกฝังอุปนิสัยท่ีดีใหก้บัลูก          
พอ่แม่คือแบบอยา่งท่ีดี ส่ิงท่ีสอนกบัส่ิงท่ีปฏิบติัตรงกนั เร่ืองน้ีคงเห็นตรงกนัเพราะลูกจะเป็นอยา่งท่ี
เราเป็นนัน่แหละ ต่อใหส้อนเร่ืองการประหยดั แต่ในบา้นก็เปิดไฟกนัทั้งบา้น มีรองเทา้เต็มตู ้แต่ก็ยงั
ซ้ือมาอีกจนลน้ตู ้ซ้ืออาหารการกินมามากเกินกิน กินคร่ึงทิ้งคร่ึง อยา่งน้ีก็จบกนักบัการสอนเร่ืองการ
ประหยดั การประหยดัสอนไดดี้และไดผ้ลถา้ไดฝึ้กฝนและปฏิบติัเป็นประจาํและสมํ่าเสมอ พ่อแม่ทาํ
และชวนลูกทาํไปดว้ยกนั ช่ืนชมกนัเม่ือใครทาํไดท้าํดี เช่น ช่วยกนัปิดนํ้ า ปิดไฟ ไม่เปิดนํ้ าแรงจนซ่า
กระจาย เป็นเร่ืองง่ายใกลต้วัท่ีทาํไดง่้าย ๆ ในทุกวนั ลูกจะคุน้เคยกบัการประหยดัในเร่ืองเล็ก ๆ แลว้
เป็นนิสัยติดตวัท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติัในเร่ืองอ่ืน ๆ หรือเรียกวา่ประยุกตก์ารประหยดัเป็นไปสู่เร่ือง
อ่ืน ๆ ไดโ้ดยง่าย เพราะมีนิสัยติดตวัไปแลว้นั้นเอง 

ซ่ึงในการเรียนรู้ดงักล่าว จะสรุปในประเด็นของการประหยดัไดว้า่ การเห็นแบบอยา่ง
การประหยดัจากการสังเกตเห็น รับรู้พฤติกรรมของตวัแบบท่ีเป็นพ่อแม่ ครู ส่ือและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
วยัรุ่น ก็จะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างพฤติกรรมประหยดั ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.  พฤติกรรมการประหยดั 
3.1  ความหมายของการประหยดั 

การประหยดั เป็นพฤติกรรมท่ีนกัเรียนจาํเป็นตอ้งมีการประพฤติตนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะ
เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา ตลอดจนบุคคลทัว่ไป จะตอ้งรู้จกัการใช้จ่าย การ
จดัสรรการใช้เงิน ส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจาํเป็น ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ตนเองและสังคม เพื่อให้มีการใช้อย่างมีคุณภาพ โดยมีนักวิชาการหรือหน่วยงานได้กล่าวถึง
ความหมายของคาํวา่ประหยดั มีดงัต่อไปน้ี 

อาํนวย แตงรอด (2540: 8) ให้ความหมายวา่ “ประหยดั” หมายถึง การรู้จกัอดออม การ
รู้จกับริโภคสินคา้เท่าท่ีจาํเป็นและลดการใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือย 
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โครงการศึกษาศกัยภาพของเด็กไทย กองวจิยัทางการศึกษา (2542: 66) ไดใ้ห้ความหมาย

ของการประหยดัไวค้ลา้ยคลึงกบัศึกษานิเทศก์ กรมสามญัศึกษา ดงัน้ี  1.  การใชจ่้ายเงินเท่าท่ีจาํเป็น
และใชอ้ย่างคุม้ค่า  2.  การใชส่ิ้งของเคร่ืองใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น ใชอ้ยา่งถูกวิธีและดูแลซ่อมแซมให้ใช ้   
ไดน้าน  3.  การใชเ้วลาอยา่งมีประสิทธิภาพ รู้จกับริหารเวลาของตนในแต่ละวนั ใชเ้วลาวา่งให้มี
ประโยชน ์

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามญัศึกษา (โครงการศึกษาศกัยภาพของเด็กไทย กองวิจยั
ทางการศึกษา, 2542: 49; อา้งอิงจาก หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามญัศึกษา, 2529: unpaged) ไดใ้ห้
ความหมายของ “การประหยดัและการออม” หมายถึง การรู้จกัออมทรัพยสิ์น เวลา ทรัพยากรทั้ง
ส่วนตนและสังคมตามความจาํเป็นให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าท่ีสุด รวมทั้งการรู้จกัดาํรงชีวิต        
ใหเ้หมาะสมกบัสภาพฐานะความเป็นอยูส่่วนตนและสังคม                                

รังสรรค ์ หนองสอง (2542: 2) ให้ความหมายของการประหยดัวา่ หมายถึงการประหยดั
ไม่ใช่การตระหน่ีถ่ีเหนียว แต่หมายถึงการรู้จกัใชเ้งินหรือทรัพยากรอยา่งมีคุณค่า 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2554: 713)ให้ความหมาย  “ประหยดั”  
วา่ ยบัย ั้ง ระมดัระวงั เช่น ประหยดัปาก ประหยดัคาํ ใชจ่้ายแต่พอควรแก่ฐานะ 

พงศจิ์รา สินพยคัฆ ์(2542: 60) ให้ความหมาย “การประหยดั” โดยใชค้าํวา่ “การออม”  
หมายถึง การลดการบริโภคในปัจจุบนั เพื่อสามารถบริโภคในอนาคตได้มากข้ึน อาจกล่าวได้ว่า   
การประหยดัหรือการออมคือการบริโภคอย่างฉลาด รู้จกับริโภคเศรษฐทรัพย ์ ในปริมาณท่ีพอดี    
กบัความตอ้งการหรือความจาํเป็นจริงๆจึงมีผลทาํให้มีรายได้เหลือเก็บเป็นเงินออมเพื่อการใช้จ่าย 
ในอนาคตได ้

กาญจนา นาคสกุล (2550) ให้ความหมายประหยดัว่า เป็นคาํท่ีรับมาจากภาษาเขมรว่า          
บฺรยตฺัน แปลวา่ ระวงั ในภาษาไทย ใชเ้ฉพาะในบางเร่ือง การระวงัการใชจ่้ายหรือระวงัการใชส้อย   
ส่ิงต่าง ๆ ไม่ให้หมดเปลืองไปโดยไม่สมควร เช่น ประหยดัเงิน การระวงัการใชจ่้ายไม่ให้เกินฐานะ 
เกินรายไดข้องตน อาจใชว้า่ประหยดัเท่านั้นก็ได ้เช่น ถา้เราอยูอ่ยา่งประหยดั เงินเดือนนอ้ยก็พออยู ่
กนัไดไ้ม่ขดัสน การประหยดัทาํให้ชีวิตเป็นสุขเพราะไม่ตอ้งพะวงกบัการเป็นหน้ี คาํว่า ประหยดั     
ถา้ไม่ระบุวา่ประหยดัอะไร ก็จะมีความหมายวา่ ประหยดัเงิน ประหยดัค่าใชจ่้าย 

โดยสรุปแลว้ ในเร่ืองความหมายของคาํวา่ประหยดั หมายถึงการใช้ทรัพยากรอยา่งเท่าท่ี
จาํเป็น เก็บรักษาให้มีสภาพท่ีคงอยู ่มีการใชจ่้ายเงินแต่พอเหมาะพอควรและจดัสรรการใช้ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพท่ีดี ไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียว ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

 
 
 
 



 
28 

 
3.2  ประเภทของการประหยดั 
                    ในเร่ืองของการประหยดันั้นมีหลายประเภท ซ่ึงการประหยดัไม่ไดเ้ป็นการประหยดัเงิน 
เพียงอยา่งเดียว หากแต่เป็นการประหยดัในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ประหยดัทรัพย ์ประหยดัเงิน ประหยดั
ส่ิงของเคร่ืองใช ้เป็นตน้ ทั้งน้ีไดมี้ผูไ้ดก้ล่าวถึงประเภทของการประหยดัไวห้ลายท่านดงัน้ี  

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2529: 74) ได้กล่าวถึง
ประเภทการประหยดัไวด้งัน้ี 

1.  การประหยดัเงิน หมายถึง การรู้จกัวางแผนการใชจ่้ายเงินให้เกิดประโยชน์คุม้ค่ามาก
ท่ีสุดเหมาะสมกบัรายรับ - รายจ่าย มีการเก็บออม ยบัย ั้งความตอ้งการของตน อนัเป็นผลทาํให้ใชเ้งิน
อยู่ในขอบเขตท่ีพอเหมาะพอควร ตดัสินใจใช้เงินโดยคาํนึงถึงประโยชน์คุม้ค่า ความจาํเป็นของ
ตนเองอยา่รอบคอบ ไม่ตระหน่ีถ่ีเหนียวเกินไป 

2.  ประหยดัเวลา หมายถึง การรู้จกัวางแผนการใชเ้วลาของตน ใชเ้วลาให้เกิดประโยชน์ 
คุม้ค่ามากท่ีสุด 

3.  ประหยดัทรัพยากร หมายถึง การใชแ้ละรักษาวตัถุส่ิงของท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 4.  การประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้ หมายถึง การรู้จกัใช้ส่ิงของเคร่ืองใช้ของตนและ
ส่วนรวมให้เกิดประโยชน์ คุม้ค่ามากท่ีสุด รักษาและซ่อมแซมส่ิงของเคร่ืองใช้ทั้งของตนเองและ   
ของส่วนรวมให้ใชง้านอยูเ่สมอ ไม่ใชจ่้ายส่ิงของเคร่ืองใชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยเกินความจาํเป็น ดว้ยความ 
เคยชินหรือความสะดวกสบายของตน เช่น ให้ความร่วมมือในการประหยดัไฟฟ้าและนํ้ าประปา    
ของส่วนรวม 

สํารอง  เพง็หนู (2524: 2 – 4, อา้งถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ กองวิจยัการศึกษา, กรม
วชิาการ 2542: 19) ไดแ้บ่งประเภทของการประหยดัออกเป็นประเภทต่างๆ ดงัน้ี 

1.  ประหยดัทรัพย ์หมายถึง การรู้จกัใชจ่้ายทรัพยสิ์นเงินทองท่ีมีอยูห่รือหามาไดใ้นทาง
ท่ีเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวตามความจาํเป็นอยา่งแทจ้ริง สามารถปลูกฝังได ้
ได้แก่ แบ่งทรัพย์ออกเป็นสัดส่วน ใช้จ่ายตามสัดส่วนให้พอดี เลือกซ้ือหาส่ิงของหรือเคร่ืองใช ้      
ตามสมควรแก่ฐานะ ไม่เท่ียวเตร่ในสถานเริงรมยต่์าง ๆ ละทิ้งค่านิยมท่ีไม่ดี เช่น ใชข้องราคาแพง ๆ
นิยมใชข้องมาจากต่างประเทศ 

2.  ประหยดัเวลา หมายถึง การท่ีรู้จกัคุณค่าของเวลาและใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมให้มากท่ีสุด โดยไม่ปล่อยให้เวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ไดแ้ก่ รู้จกัแบ่งเวลา 
ให้เป็นสัดส่วนและใช้เวลาให้ถูกทาง พยายามใช้เวลาให้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด ไม่ทาํให้คนอ่ืน
เสียเวลาเพราะตวัเราเป็นตน้เหตุ 
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3.  การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จกัประโยชน์และคุณค่าของ

ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ดิน นํ้ า อากาศ แร่ธาตุ ตน้ไม ้เป็นตน้ ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติโดยสามารถ          
ใช้ประโยชน์ในทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อตนเองและสังคม ได้แก่ ใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า ไม่ทาํลายทรัพยากรให้เสียหาย ตอ้งถือวา่เป็นเจา้ของร่วมกนัควรหาเพิ่ม
หรือสร้างข้ึนมาทดแทนส่วนท่ีเสียหาย 

วชิิต  อิสระวริิยะกุล (2527: 177 – 118) แบ่งการประหยดัเป็น  3 ประเภท คือ  
1.  การประหยดัทรัพย ์หมายถึง การรู้จกัสัดส่วนรายไดข้องตนตามความจาํเป็น รู้จกั

เลือกซ้ือส่ิงของท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งคุม้ค่ามากท่ีสุด ไม่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย เลือกใชจ่้ายแต่ส่ิงท่ีจาํเป็น
เท่านั้น 

2.  การประหยดัเวลา หมายถึง การรู้จกัคุณค่าของเวลาและใชเ้วลาให้เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมใหม้ากท่ีสุด โดยไม่ปล่อยใหผ้า่นไปโดยไร้ประโยชน์ 

3.  การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง การรู้จกัประโยชน์และคุม้ค่าของ
ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ดิน นํ้ า อากาศ ตน้ไม ้เป็นตน้ ท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ โดยใช้ให้เกิดประโยชน์
อยา่งคุม้ค่าต่อตนเองและสังคม 

ทั้งน้ีจาการศึกษาจากเอกสารแลว้นั้น ผูว้ิจยัจึงมีการนาํมาศึกษาการวิจยัในลกัษณะของ
พฤติกรรมการประหยดัใน 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ การประหยดัเงิน      
การประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้เพื่อท่ีไดล้กัษณะของการประหยดัท่ีครอบคลุมทุกดา้นดงัน้ี 

1.  การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงการใชน้ํ้ า ใชไ้ฟ อยา่งรู้คุณค่าและใช้ตาม
ความจาํเป็น ปิดนํ้ า ปิดไฟ เม่ือเลิกใช้งานแล้ว ไม่ทาํลายตน้ไมใ้ห้เกิดความเสียหาย ช่วยกนัรักษา
ทรัพยากร ใหอ้ยูใ่นสภาพสมบูรณ์ ตลอดจนช่วยกนัดูแลรักษา   

2.  การประหยดัเงิน หมายถึงการรู้จกัใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า มีการระมดัระวงัในการใชเ้งิน                      
ใช้เงินอย่างรอบคอบและสมเหตุสมผล ใช้เงินตามความจาํเป็น รู้จกัเก็บเงินและใช้เงินให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

3.  การประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้  หมายถึงการรู้จกัใช้เคร่ืองใช้ในชีวิตประจาํวนั 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์เคร่ืองเล่นดว้ยความระมดัระวงั ใช้ส่ิงของต่างๆอย่างรู้คุณค่า ไม่ทาํลายส่ิงของ
เคร่ืองใชใ้หเ้กิดความเสียหาย รักษาความสะอาดส่ิงของเคร่ืองใชใ้ห้พร้อมใชง้าน ใชส่ิ้งของเคร่ืองใช้
ใหถู้กกบัประเภทของงานและใชส่ิ้งของเคร่ืองใชใ้หคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
3.3  ความส าคัญของการประหยดั 

พฤติกรรมท่ีแสดงออกมา เป็นกระบวนการรับรู้ท่ีมีส่ิงต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือกาํหนด เช่น
ครอบครัว โรงเรียน กลุ่มเพื่อนและส่ือมวลชน จึงเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงเป็นปัจจยั 
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ท่ีก่อให้เกิดผลการประหยดั พฤติกรรมการประหยดัเป็นการผสมผสานกันระหว่างความรู้สึก 
ความคิด เจตคติ ค่านิยมและความคิดเห็นท่ีเกิดจากผลการประเมินค่าดา้นการประหยดัท่ีผา่นมา ท่ี
ผา่นจากกระบวนการเรียนรู้และจากประสบการณ์ ซ่ึงมีแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดั ดงัน้ี 

“การใชจ่้ายอยา่งประหยดันั้น จะเป็นหลกัประกนัความสมบูรณ์พนูสุขของผูป้ระหยดัเอง
และครอบครัว ช่วยป้องกนัความขาดแคลนในวนัขา้งหน้า การประหยดัดงักล่าวน้ี จะมีผลดีไม่
เฉพาะแก่ผู ้ท่ีประหยัดเท่านั้ น ย ัง เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติด้วย” (พระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ืองในวนัข้ึนปีใหม่: 31 ธนัวาคม พ.ศ.  2502) 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรงสั่งสอนลูกหลานไทยเสมอ ท่ีทรงย ํ้าเตือนคนไทย 
ความวา่ “ในการพฒันาประเทศนั้นจาํเป็นตอ้งทาํตามลาํดบัขั้น  เร่ิมดว้ยการสร้างพื้นฐานคือความมี
กินมีใช้ของประชาชนก่อนดว้ยวิธีการท่ีประหยดัระมดัระวงั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชา เม่ือพื้นฐาน
เกิดข้ึนมัน่คงพอควรแลว้ จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลาํดบั ดว้ยความ
รอบคอบ ระมดัระวงัและประหยดันั้น ก็เพื่อป้องกนัความผิดพลาดลม้เหลวและเพื่อให้บรรลุผล
สํา เ ร็จได้แ น่นอนบ ริบูรณ์ . . ”(พระ บรม ราโชวาทใ นพิ ธี พ ระ ราช ท านป ริญญาบัตรของ
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์: 19 กรกฎาคม พ.ศ.  2517) 

พระพิศาลธรรมพาที (มติชน, 2541)  กล่าววา่  อยากให้ทุกคนยึดหลกัพระพุทธศาสนา 
อยา่ตกเป็นเหยือ่ของโลกสวยๆ เสียงเพราะๆ กล่ินหอมๆอยา่ตะกละตะกลามกินเกินใชเ้กิน เท่ียวเกิน 
เล่นเกิน จะกลายเป็นเร่ืองลุ่มหลงทาํให้อดอยากลาํบาก ประเทศชาติจะยากจนไปอีก ยึดความเขียม
ประหยดั เป็นหลกัชีวติ 

พระครูประชานาถ (มติชน, 2541) กล่าววา่ เป็นเร่ืองสําคญัท่ีจะตอ้งทาํกนัคือตอ้งเขา้ใจ
สภาพท่ีแยล่งมนัเป็นวฏัจกัร เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะตอ้งเกิดข้ึนไม่ชา้ก็เร็ว หากเราไม่คิดหาทางแกไ้ข
หรือเปล่ียนแปลงการดาํเนินชีวิต มีแต่จะยิ่งทุกข์มากข้ึน ส่ิงท่ีอยากจะแนะนาํคือตอ้งรู้จกัคิดเร่ือง  
การจดัองคป์ระกอบในการดาํเนินชีวิตโดยเนน้เร่ืองการประหยดั ลดหรือตดัส่ิงท่ีฟุ่มเฟือยเพิ่มความ
ขยนัหมัน่เพียร เสริมรายไดใ้หค้รอบครัวและตอ้งรู้จกัอดทน 

สุรัฐ ศิลปะอนนัต ์(ไทยโพสต,์ 2541) กล่าววา่ วิกฤติประเทศชาติขณะน้ีทุกคนจะตอ้ง
ช่วยกัน โดยมองประโยชน์ส่วนรวมของชาติ ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการท่ีทาํงาน       
ในสาํนกังานประจาํอาํเภอและประจาํจงัหวดั รวมทั้งสถานศึกษา ครู นกัเรียน ผูป้กครอง แลว้ทุกคน
จะตอ้งช่วยกนัทุกวถีิทาง เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม ถา้เราช่วยกนัประหยดัได ้เช่ือวา่เราจะหยดัได้
เป็นพนัลา้นบาท 

วีรพล  จินประดิษฐกุล (ผูจ้ดัการรายวนั, 2545) กล่าวว่าเยาวชนมีส่วนช่วยครอบครัว
ประหยดัค่าไฟฟ้าได ้ถา้หากรู้วธีิใชอ้ยา่งรู้คุณค่าและประหยดั โดยท่ียงัไดป้ระโยชน์เท่าเดิม 
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3.4  แนวทางในการพฒันาพฤติกรรมประหยดั 

แนวทางในการพฒันาพฤติกรรมประหยดัของนักวิชาการ  มีอยู่หลายแนวทางดว้ยกนั 
โดยมีผูก้ล่าวถึงแนวทางในการสร้างเสริมพฤติกรรมประหยดั ดงัน้ี 

คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540) ได้เสนอแนวทางในการพฒันาพฤติกรรม
ประหยดัของบุคคลแต่ละคนใหมี้พฤติกรรมการประหยดัดงัน้ี 

1.  มีความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย 
2.  มีความพอดีในการบริโภค ละเวน้การผอ่นส่งเกินความสามารถ 
3.  ใชท้รัพยากรและเวลาใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด 
4.  คาํนึงถึงฐานะและเศรษฐกิจ คิดก่อนจ่าย และใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น 
5.  ไม่ใชจ่้ายสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยหรือตระหน่ีถ่ีเหนียวจนเกินไป 
6.  จดังานและพิธีต่าง ๆ โดยใชเ้ท่าท่ีจาํเป็น 
7.  เพิ่มพนูทรัพยด์ว้ยการเก็บนาํไปทาํใหเ้กิดประโยชน์ 
8.  รู้จกัใช ้ดูแลรักษา และบูรณะทรัพยท์ั้งของตนเองและส่วนรวม 
9.  วางแผนการใชจ่้ายรอบคอบ มีสัดส่วนและออมไวบ้า้งตามสมควร 
ชาตรี ศิริสวสัด์ิ (2541: 13) ไดก้ล่าวถึงบุคคลท่ีมีการกระทาํให้เกิดการประหยดัวา่ ควรมี

ลกัษณะดงัน้ี คือ มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่แปรเปล่ียนไปตามแฟชัน่ ใช้จ่ายเงินจาํนวนน้อย  
ของตนใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด  คิดก่อนใชจ่้ายและจ่ายเท่าท่ีจาํเป็นเสมอ ไม่ใชจ่้ายอยา่งสุรุ่ยสุร่าย
ฟุ่มเฟือย แต่ก็มิไดต้ระหน่ีถ่ีเหนียวจนเกินสมควรแก่เหตุ รู้จกัใช ้ดูแลและบูรณะทรัพยส่ิ์งของเคร่ือง     
ใชท้ั้งของตนและของส่วนรวม มีการวางแผนใช้จ่ายให้รอบคอบ โดยมีสัดส่วนและรู้จกัมีความคิด
เพิ่มพนูทรัพย ์ดว้ยการแบ่งเก็บหรือนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ไดอี้ก 

ศุภวิชญ์  จทัรทรัพยว์งษ์ (2548) กล่าวว่าบุคคลตอ้งมีการพฒันาการประหยดัอนัไดแ้ก่ 
ประหยดั ทรัพยสิ์นเงินทอง เวลา ส่ิงของเคร่ืองใชแ้ละทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งส่วนตนและส่วนรวม
รู้จกัดาํรงชีวติใหเ้หมาะสมกบัสภาพฐานะความเป็นอยูข่องตน 

สาํรอง   เพง็หนู (2524: 2-4) เสนอแนวทางในการพฒันาการประหยดัวา่ บุคคลสามารถ
กระทาํไดด้งัน้ี 

1.  การประหยดัทรัพย ์
1.1  แบ่งทรัพยอ์อกเป็นสัดส่วน ใชจ่้ายตามสัดส่วนใหพ้อดี 
1.2  เลือกซ้ือหาส่ิงของหรือเคร่ืองใชต้ามควรแก่ฐานะ 
1.3  งดใชจ่้ายในส่ิงท่ีไม่จาํเป็น 
1.4  ไม่เท่ียวเตร่สถานเริงรมยต่์าง ๆ 
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1.5  ละทิ้งค่านิยมท่ีไม่ดี เช่น การใชข้องราคาแพง ๆ การนิยมของต่างประเทศ

และของใชฟุ่้มเฟือย 
2.  การประหยดัเวลา 

2.1  รู้จกัแบ่งเวลาใหเ้ป็นสัดส่วนและใชเ้วลาใหถู้กตอ้ง 
2.2  พยายามใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์มากท่ีสุด 
2.3  ไม่ทาํใหค้นอ่ืนเสียเวลาเพราะเราเป็นตน้เหตุ 

3.  การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 
3.1  ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 
3.2  ใชท้รัพยากรท่ีจาํเป็น 
3.3  ไม่ทาํลายทรัพยากรใหเ้สียหายหรือเส่ือมคุณค่า โดยท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควร 
3.4  ตอ้งถือวา่ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าต่อสังคมและเป็นส่วนรวม 

การทาํลายทรัพยากรถือวา่เป็นการทาํลายทรัพยสิ์นของสังคม  
3.5  ควรหาทางเพิ่มหรือสร้างทรัพยากรข้ึนทดแทนส่วนท่ีตอ้งเสียหายหรือถูก

ทาํลาย 
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ผูว้ิจยัจึงมีการนาํเอาขอ้มูลมานิยามศพัท ์เก่ียวกบั

พฤติกรรมการประหยดั ท่ีเป็นตวัแปรตาม คือการท่ีนกัเรียนไดมี้การกระทาํหรือการแสดงออกใน
ลกัษณะของการรู้จกัการใชท้รัพยากรหรือส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีมีอยูห่รือไดรั้บจากครอบครัวหรือ
ทางโรงเรียน ตามความจาํเป็นหรือความตอ้งการอยา่งมีเหตุผล มีความพอเหมาะพอควร ไม่ฟุ่มเฟือย
ในการใช ้มีการระมดัระวงัในการใช ้มีการรักษาใหค้งอยูแ่ละใชเ้พื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าและก่อใหเ้กิด 
ประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเอง ครอบครัวและส่วนรวม   ซ่ึงในท่ีน้ีแบ่งออกเป็น 3 ดา้นไดแ้ก่ 

1.  การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ การใช้นํ้ า ใชไ้ฟ ใช้พลงังานอย่างรู้คุณค่ามี
การใชอ้ยา่งจาํเป็น มีการปิดนํ้า ปิดไฟ เม่ือเลิกใชง้านแลว้ ไม่ทาํลายตน้ไมใ้ห้เกิดความเสียหาย มีการ
ใชไ้ฟ ใชน้ํ้ า ตลอดจนช่วยกนัดูแลรักษา มีการใช้อยา่งคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเอง
และส่วนรวม  

2.  การประหยดัเงิน ไดแ้ก่ การรู้จกัใช้เงินอย่างรู้คุณค่า มีการระมดัระวงัในการใช้เงิน
อยา่งรอบคอบและสมเหตุสมผล มีการใชเ้งินตามความจาํเป็น มีการรู้จกัเก็บเงินตลอดจน การใชเ้งิน
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

3.  การประหยดัในด้านส่ิงของเคร่ืองใช้ ได้แก่ การรู้จกัใช้เคร่ืองใช้ในชีวิตประจาํวนั 
เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองเล่นดว้ยความระมดัระวงั การใชส่ิ้งของอยา่งรู้คุณค่าไม่ทาํลายส่ิงของเคร่ือง 
ใชใ้ห้เกิดความเสียหาย มีการรักษาความสะอาดส่ิงของเคร่ืองใช ้ ให้พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ มีการใช้
ส่ิงของเคร่ืองใชใ้หถู้กประเภทของงาน ใชส่ิ้งของเคร่ืองใชใ้หคุ้ม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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3.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการประหยดั 

พฤติกรรมการประหยดั เป็นพฤติกรรมท่ีนกัเรียนในทุกระดบัชั้น ควรมีการปลูกฝังใน
ทุก ๆ ระดบัการศึกษา โดยเฉพาะนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงเป็นวยัท่ีกาํลงัจะเขา้สู่การ
เป็นวยัรุ่น เป็นวยัท่ีจะตอ้งมีพฤติกรรมการประหยดั อดออม เพื่อท่ีในอนาคตจะสามารถมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดี  ดงัท่ีไดมี้ผูศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการประหยดัของกลุ่มคนต่าง ๆ ดงัน้ี 

พฤติพล น่ิมพร้าว (2547: 53) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดั ของนกัเรียนช่วงชั้น  
ท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดัของ
นกัเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด มี 6 ปัจจยั 
ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบับิดามารดา สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อน ลกัษณะ
มุ่งอนาคต  การใช้เวลาว่าง บุคลิกภาพและอายุ ซ่ึงปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยัน้ี สามารถร่วมกนัพยากรณ์
ทศันคติต่อการประหยดัของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวทิยาพุทธมณฑล ได้
ร้อยละ 49.60 

บรรยงค์ ณ บางช้าง (2551: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาผลการใช้วิธีการเอทีเอ็มในการเสริม 
สร้างพฤติกรรมประหยดั ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 - 
6 ไดเ้ปรียบเทียบวิธีการใชเ้อทีเอ็ม กบันกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 พบวา่ นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การเสริมสร้างพฤติกรรมประหยดัโดยใชว้ธีิการเอทีเอม็มีพฤติกรรมประหยดัสูงกวา่ นกัเรียนท่ีไม่ได้
รับการเสริมสร้างพฤติกรรมประหยดัโดยใชเ้อทีเอม็ ทั้งในการวเิคราะห์โดยภาพรวมและจาํแนกตาม
ระดบัชั้นนกัเรียน โดยภาพรวมมีพฒันาการของพฤติกรรมการประหยดัทั้ง 4 ดา้น แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบั  .05  โดยนกัเรียนมีพฒันาการของพฤติกรรมการประหยดั ในดา้นการใช ้
ทรัพยากรธรรมชาติสูงสุด   รองลงมาคือ     พฒันาการของพฤติกรรมการประหยดัในดา้นการใชเ้งิน 
พฒันาการของพฤติกรรมการประหยดัในดา้นส่ิงของเคร่ืองใช้และพฤติกรรมการประหยดัในดา้น
การใชเ้วลา ตามลาํดบัและเม่ือจาํแนกตามระดบัชั้น พบวา่นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 - 6 มี
พฒันาการของพฤติกรรมการประหยดัในดา้นทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการใช้เงิน ดา้นการใช้เวลา
และดา้นการใชส่ิ้งของเคร่ืองใช ้แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปัธนญา ราชแพทยาคม (2554: บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุ ดา้นธนาคารในโรง 
เรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุม้กนัทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมประหยดัและเก็บออมเงินของ
นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการประหยดั 
ประหยดัและเก็บออมเงินน้อย (กลุ่มเส่ียง) ไดแ้ก่นกัเรียนชาย นกัเรียนท่ีมีผลการเรียนตํ่า มีการ
สนบัสนุนจากเพื่อนน้อย ปัจจยัปกป้องสําคญัท่ีควรเสริมสร้าง คือ แบบอย่างท่ีดีจากครอบครัวมาก 
เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมประหยดัและเก็บออมมาก การรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การ
ประหยดัและเก็บออมเงินในโรงเรียนมาก เจตคติท่ีดีต่อโครงการธนาคารโรงเรียนมาก และการมี
ภูมิคุม้กนัทางจิตสูง  
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จากการประมวลเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองพฤติกรรมการประหยดัขา้งตน้ 

พอสรุปไดว้า่ คุณลกัษณะพื้นฐานท่ีมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดั ไดแ้ก่ เพศ  ลกัษณะ
การพกัอาศยั  ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับในแต่ละวนั  อาชีพหลักของผูป้กครอง สถานท่ีตั้ งของ
โรงเรียน  เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการประหยดั และส่วนปัจจยัทางดา้นสังคมคือ ลกัษณะ
มุ่งอนาคต  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดั
จากโรงเรียน  การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน สําหรับพฤติกรรมการประหยดันั้นมี
ความสําคญัอยา่งยิ่ง สําหรับนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 นั้นอยู่ในช่วงวยัเรียนและยงัมีผลต่อ
เศรษฐกิจในครอบครัว ผูว้จิยัจึงทาํการศึกษาตวัแปรดงักล่าว 

4.  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
4.1  แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมการประหยดัจากครอบครัว 

ในการส่งเสริมการประหยดั ในเด็กระดบัประถมศึกษานั้น เร่ิมตน้จากครอบครัวเป็นท่ี
แรกเป็นเสมือนโรงเรียนท่ีช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และการบ่มเพาะพฤติกรรม คุณธรรม 
จริยธรรมต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนควรปฏิบติัตน โดยท่ีครอบครัวมีหนา้ท่ีส่งเสริมให้นกัเรียนมีพฤติกรรม
การประหยดั มีการอบรมคุณธรรมและส่งเสริมพฤติกรรมท่ีดีงามใหแ้ก่นกัเรียน โดยมีผูใ้ห้ความเห็น
ดงัต่อไปน้ี 

สํานักงานกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (2547: 8) กล่าวไวว้่า การสร้างความ
เขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจของครอบครัวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ดว้ยการทาํมาหารายไดแ้ละ
จบัจ่ายใชส้อยอยา่งเหมาะสม รู้จกัประหยดัและออมเพื่ออนาคต เป็นผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคท่ีมีคุณภาพ  
ไม่ตามกระแสบริโภคนิยมและช่วยให้ครอบครัวสามารถสร้างงานและรายได้อย่างซ่ือสัตยแ์ละ
รับผดิชอบ โดยใหพ้อ่แม่และผูป้กครองเป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อเด็กและเยาวชน 

จะเห็นไดว้า่ ครอบครัวเป็นพื้นฐานท่ีสาํคญัในการใหเ้ด็กมีพฤติกรรมอนัพึงประสงคเ์ช่น
พฤติกรรมประหยดั เป็นตน้ ครอบครัวเป็นส่วนช่วยมากในการให้ลูกเกิดการเรียนรู้ เพื่อมีให้เกิด
พฤติกรรมท่ีดี โดยพ่อและแม่ควรมีการกระทาํตนให้ลูกเห็นแบบอย่าง ซ่ึงการกระทาํดงักล่าว         
จะส่งผลให้ลูกเกิดการเรียนรู้และทาํพฤติกรรมการประหยดัตามพ่อแม่ เป็นพฤติกรรมท่ีดีแก่ 
นกัเรียนได ้
4.2  การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว 

ศกัด์ิไทย  สุรบวรกิจ (2545, อา้งถึงใน ชีดะห์  สาเมาะ, 2545: 14) กล่าวไวว้า่ การอบรม
ของครอบครัวสามารถทาํไดท้างตรงและทางออ้ม ทางตรง คือ การบอกตรง ๆ วา่ตอ้งทาํตวัอยา่งไร
ถึงจะถูกตอ้งเหมาะสม ทางออ้ม คือ การอบรมแบบไม่เป็นทางการ เช่น การเลียนแบบหรือการ
รับเขา้โดยไม่รู้ตวั 

 
 



 
35 

 
เบิรนส์ (Berns, 1985, อา้งถึงใน ณญาดา กฤษณา, 2552: 18) กล่าววา่ปัจจยัในการพฒันา

พฤติกรรมของนกัเรียน มีดงัน้ี 
1.  การให้รางวลัและการลงโทษ พฤติกรรมจะถูกกระตุน้โดยรางวลัอนัเกิดจากการ

กระทาํพฤติกรรมนั้นและการสังเกตบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมนั้น 
2.  การเป็นตวัแบบ ผลของการเป็นตวัแบบจะมีอิทธิพลต่อทั้งเด็กและผูใ้หญ่ ซ่ึงตวัแบบ

พฤติกรรมจะสามารถส่งผลระยะยาวต่อเด็ก ทาํใหเ้ด็กมีการแสดงพฤติกรรมนั้นออกมา 
3.  การสอนและการบอกกล่าวใหเ้ด็กกระทาํพฤติกรรม เป็นวิธีหน่ึงท่ีจะทาํให้เด็ก แสดง

พฤติกรรมดงักล่าว แมจ้ะมีอิทธิพลจากการสังเกตแบบอยา่งดว้ยก็ตาม 
เกรียงศกัด์ิ เจริญวงคศ์กัด์ิ (2554) กล่าวไวว้า่ ครอบครัวควรปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม

ใหเ้กิดในชีวติของลูกตน โดยเร่ิมจากวธีิการต่างๆดงัน้ี 
1.  สร้างค่านิยมความเป็นคนดีมีคุณธรรม คือ การช้ีให้ลูกเห็นอยา่งชดัเจนวา่ อะไรถูก

อะไรผิด และมีค่าอะไรน่ารังเกียจ รวมถึงฝึกลูกสามารถคิดวิเคราะห์และใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมได้
โดยการตั้งคาํถามเชิงปรัชญาและค่านิยมต่าง ๆ ท่ีไม่ถูกตอ้งในสังคม 

2.  สร้างแรงจูงใจให้ทาํส่ิงดี โดยการเปล่ียนแปลงกระบวนความคิด ให้เห็นคุณค่าและ
ประโยชน์ของการมีคุณธรรมจริยธรรม พ่อแม่สามารถสร้างแรงจูงใจให้ลูกเป็นคนดีมีคุณธรรม     
ไดโ้ดย 

2.1  การสั่งสอนอบรม โดยสามารถอา้งอิงจากหลกัคาํสอนทางศาสนามาอธิบาย
ใหเ้ห็นอยา่งเป็นรูปธรรมหรือสอนอยา่งเป็นธรรมชาติ ผา่นข่าวสารท่ีเกิดข้ึนรอบตวั 

2.2  การให้เห็นเป็นแบบอยา่ง โดยคนในครอบครัวตอ้งเป็นแบบอยา่งชีวิตใน
การทาํดีและยนืหยดัในคุณธรรมหรือช้ีนาํใหเ้รียนแบบอยา่งบุคคลสาํคญัท่ีกระทาํความดีตาม 

2.3  การให้รางวลัเม่ือทาํความดี เป็นการสร้างแรงจูงใจอยา่งหน่ึง เพื่อให้เห็นวา่
การทาํความดีนั้น เป็นส่ิงท่ีน่ายกยอ่งและภาคภูมิใจ 

3.  สร้างช่องทางใหท้าํดี คือ พอ่แม่ควรสร้างช่องทางต่าง ๆ ท่ีหลากหลายในการทาํความ
ดีใหก้บัลูกอยา่งเป็นรูปธรรมดว้ยเช่นกนั อาทิ เช่น 

3.1  สนบัสนุนใหลู้กเขา้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการทาํดี พอ่แม่ไม่ควรมุ่งเนน้ให้ลูก
เอาแต่เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่ควรสนับสนุนให้ลูกเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม
อาสาสมคัร กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์ หรือชมรมต่างๆ ในการช่วยเหลือสังคม 

3.2  นาํลูกให้มีส่วนร่วมในการเรียกร้องคุณธรรม จริยธรรมในสังคมเม่ือเห็น
ความไม่ชอบมาพากล ความตกตํ่าทางคุณธรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ควรพาลูกให้มีส่วนร่วม  
ในกิจกรรม ตวัอยา่ง เช่น การร่วมช่ือรณรงค ์เป็นตน้ 
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3.3  สร้างกิจกรรมส่งเสริมการทาํความดีภายในบา้น พ่อแม่สามารถ สร้าง

บรรยากาศทาํดีภายในบา้น โดยการสร้างเสริมกิจกรรมส่งเสริมการทาํดีต่าง ๆ อาทิ เช่นกิจกรรม
สะสมดาวรักษค์วามดี โดยเม่ือลูกทาํความดี 1 อยา่ง เช่นช่วยเหลืองานบา้น ช่วยดูแลนอ้ง จะไดรั้บ
ดาวสะสม 1 ดวง และสามารถแลกเป็นของรางวลัไดใ้นทุก ๆ  ส้ินเดือน เป็นตน้ 

ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร (2556: online) ไดก้ล่าวถึง หลกัการสอนลูกในการประหยดั 
จะตอ้งสํารวจการใชจ่้าย สําหรับท่ีบา้น ในครอบครัว พ่อแม่ลองชกัชวนลูก ๆ สํารวจส่ิงของต่าง ๆ
ในบา้น แลว้รวมราคาคร่าว ๆ วา่มีราคามหาศาล ท่ีบา้นของเราอยูก่นัก่ีคน ชวนกนัสํารวจครัวและ
การกินของสมาชิกในบา้นวา่ กินเพื่อสุขภาพดีจริงหรือมีมากเกินไป แต่ละเดือนจ่ายค่าอาหาร ค่าไฟ
เท่าไร เราสร้างขยะจากการกินมหาศาลเพียงใด ทุกวนัน้ีเรามีความสุขจริงหรือกับวิถีชีวิตท่ี
สะดวกสบาย ซ้ือ หา กิน ใช้ เร่ือย ๆ ไป จะซ้ืออะไรใกลไ้กลแค่ไหนก็สะดวกสบาย ซ้ือผ่าน
ออนไลน์ กดคลิกเดียวก็ซ้ือได้ ยิ่งซ้ือง่าย ก็ยิ่งเผลอง่าย อะไรก็ดูจะจาํเป็นตอ้งมี ตอ้งใช้ ตอ้งซ้ือ      
ไปหมด เราตอ้งหาทรัพยสิ์นเงินทองมากมายเท่าไร จึงจะเพียงพอกบัวิถีชีวิตท่ีไม่พอเพียง บางที    
เราอาจลืมนึกไปวา่  ส่ิงท่ีเรากินเราใช ้มีท่ีมาท่ีไปอย่างไร เบียดเบียนใคร โดยวิธีการสอนให้บุตร
หลานของท่านเกิดพฤติกรรมการประหยดั ทาํไดด้งัน้ี 

1.  สร้างภูมิคุ้มกนัให้ลูก นิสัยประหยัด สร้างให้เกิดข้ึนไดง่้าย ๆ กบัลูกของเราดว้ยการท่ี
บ้านเราจะรองนํ้ าใส่แก้วเวลาแปรงฟัน ไม่เปิดนํ้ าไหลทิ้ง อาบนํ้ าธรรมดา ไม่ต้องใช้นํ้ าอุ่น             
ด่ืมนํ้ าอดัลมน้อย ๆ ด่ืมนํ้ าธรรมดามาก ๆ ด่ืมนมหมดแล้วนาํกล่องไปตดั ล้าง ตาก นาํไปใช้
ประโยชน์ได้อีก ปลูกผกัสวนครัวไวรั้บประทานเอง ให้ลูกช่วยรดนํ้ า ติดตามดูการเจริญเติบโต      
ไดใ้กลชิ้ดธรรมชาติ ดูตน้ไม ้ดูแมลง เก็บผกัท่ีปลูกมาทาํอาหาร เขา้ครัวแสนสนุก และรับประทาน
อาหารใหห้มดจาน ไม่กินเหลือทิ้งขวา้ง เห็นคุณค่าของอาหาร รับประทานให้พอดีกบัความตอ้งการ
ของร่างกาย  

2.  เปิดโอกาสให้ลูกได้เป็นผู้บริการผู้อื่น ดว้ยการจดัโต๊ะอาหาร จดัเก็บภาชนะ ลา้งจาน
ชาม ทาํความสะอาดหอ้งนอน บา้นเรือนของตวัเอง จะทาํใหลู้กเรียนรู้ท่ีจะให้บริการ มีนํ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือ 
นึกถึงผูอ่ื้น รู้จกัสังเกต เอาใจเขามาใส่ใจเรา ท่ีสําคญัไดต้ระหนกัถึงผลจากการกระทาํของตวัเอง ท่ีมี
ผลต่อส่วนรวม ทั้งดา้นดีและดา้นท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุง  

3.  สร้างนิสัยอดออมและนิสัยประหยดัให้เกดิกบัลูก ดว้ยการทาํบญัชีรายรับ–รายจ่าย  ใน
แต่ละวนั ฝึกลูกให้ตระหนกัและคิดถึงผูอ่ื้นในเชิงประหยดั รู้คุณค่าท่ีแทข้องส่ิงต่าง ๆ จนกระทัง่
กลายเป็นนิสัย รู้จกัคาํวา่ “จาํเป็น” (บริโภคดว้ยปัญญา) กบัคาํวา่ “อยาก” (บริโภคดว้ยตณัหา) และ 
เห็นพ่อแม่ทาํให้ดู ทาํให้เห็นอยู่เป็นประจาํ ลูกก็จะมีแนวคิด แนวพูด แนวการกระทาํ ตามอย่างท่ี  
คุณพอ่คุณแม่ทาํใหดู้นั้น  
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4.  การสร้างนิสัยประหยัดให้เกิดขึ้น จาํเป็นตอ้งมีระบบจดัการท่ีจะช่วยให้สมาชิกใน

ครอบครัว มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียงและเบียดเบียนโลกให้นอ้ยท่ีสุด โดยแต่ละคนลงมือจดัการขยะท่ีเกิด
จากมือเรา ก็จะเป็นการกระตุน้เตือนตนเองให้ใชใ้ห้นอ้ยลงทุกคร้ัง เร่ิมจากการทาํจากจุดเล็ก ๆ แลว้
ขยายผลให้กวา้งออกไปในทุกดา้นของวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นครอบครัวและพยายามให้ทุกคนไดมี้
ส่วนร่วมในการสร้างระบบ แบบแผนท่ีเอ้ือใหเ้กิดวถีิชีวติท่ีพอเพียงและประหยดัร่วมกนั พยายามทาํ
เร่ืองใหญ่ใหก้ลายเป็นเร่ืองเล็ก เร่ืองท่ีสมาชิกทุกคนทาํได ้จนเป็นวิถีปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัในเร่ือง
การรู้อยู ่รู้กินและรู้ประมาณตน อยา่งพอเหมาะพอดีไดด้ว้ยตนเอง เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ 

เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้ลูกมีนิสัยประหยดั ก็ฝึกลูกให้ ย ํ้าคิด ย ํ้าพูด ย ํ้าทาํ ในเร่ือง
ประหยดั อยากจะให้ลูกมีนิสัยอดออม รู้จกัออมทรัพยเ์ป็น ไม่ว่าจะออมทรัพยเ์ป็นตวัเงินหรือจะ 
ออมทรัพย์เป็นบุญก็ตาม ต้อง ฝึกลูกให้ ย ํ้ าคิด ย ํ้าพูด ย ํ้ าทาํ ในเร่ืองของการอดออมอยู่เสมอ 
จนกระทัง่กลายเป็นนิสัย แต่วา่การท่ีจะให้ลูกหลานของเราหรือใครก็ตาม ย ํ้าคิด ย ํ้าพูด ย ํ้าทาํในเชิง
ประหยดั ในเชิงอดออมไดน้ั้น ตอ้งมีขอ้แม ้เอาเป็นวา่จากในครอบครัวก็แลว้กนั คือ 

1.  คุณพ่อคุณแม่ตอ้งทาํให้ดู การประพฤติปฏิบติัตนดว้ยความประหยดัและอดออมให้
ลูกดู คือวิธีการสอนท่ีวิเศษท่ีสุดเพราะเม่ือพ่อแม่ทาํให้ดู ทาํให้เห็นอยู่เป็นประจาํลูกก็จะมีแนวคิด 
แนวพูด แนวการกระทาํ ตามอย่างท่ีคุณพ่อคุณแม่ทาํให้ดูนั้น เพราะฉะนั้นนิสัยประหยดั นิสัย       
อดออมของลูก แน่นอนและชดัเจนลงไปเลยวา่ยอ่มไดจ้ากคุณพอ่คุณแม่เป็นหลกั  

2.  หาเพื่อนดีให้ลูกคบ เพื่อนท่ีมีนิสัยประหยดั มีนิสัยอดออม หาทางชวนให้มาท่ีบา้น
บ่อย ๆ เพื่อส่งเสริมใหค้บกบัลูก ๆ ของเรา แลว้การซึมซบันิสัยดี ๆ จากเพื่อนก็จะเกิดข้ึน 

3.  หาครูดีให้ลูก พาไปเรียนหนงัสือหรือหาครูดีๆ มาสอนหนงัสือท่ีบา้นให้ลูกของเรา
เป็นพิเศษ ซ่ึงครูนั้นนอกจากจะมีความรู้ดา้นวชิาการดีแลว้ ยงัตอ้งมีนิสัยประหยดั มีนิสัยอดออมดว้ย       
เด๋ียวก็จะซึมซบันิสัยดี ๆ เหล่านั้น จากคุณครูเขา้มาในตวัของไดเ้อง  

ส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองของการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให้กบัลูกของเรา ซ่ึงจดัเป็นองคป์ระกอบ
ภายนอก  แต่ท่ีสาํคญัคือองคป์ระกอบภายใน  ซ่ึงก็ตกเป็นหนา้ท่ีของคุณพอ่คุณแม่อีกเหมือนกนัท่ีจะ 
ตอ้งให้หลกัการท่ีชดัเจน เม่ือไดห้ลกัการแห่งการประหยดั การอดออมท่ีชดัเจนแลว้แกจึงจะเขา้ใจ
ในส่ิงท่ีคุณพอ่คุณแม่ทาํใหดู้ ท่ีเพื่อนทาํใหดู้ ท่ีคุณครูไดอ้บรมสั่งสอนอยูเ่ป็นประจาํ 

กาญจนา หงส์ทอง (หนงัสือพิมพม์ติชน 2550: 16 ) ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบัการสอนลูก      
ในเร่ืองของการประหยดัอดออม มีดงัน้ี 

1.  ให้คุณแม่ใช้วิธีซ้ือกระปุกออมสินให้ 2 กระปุก คือกระปุกเงินออมและกระปุก
สําหรับเงินบริจาค เพื่อสอนให้เด็ก ๆ รู้จกัการให้มากกวา่การฝักใฝ่ในตวัเลขของเงิน โดยมีกติกาว่า 
หากเหลือเงินค่าขนมเพื่อมาหยอดกระปุกเท่าไหร่ก็ตาม คุณแม่จะเพิ่มใหอี้ก 2 เท่าของเงินท่ีเหลือเช่น 
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เหลือมา 2 บาท ก็จะไดเ้งินมาหยอดกระปุก 2 * 2 = 4 บาท ( หากเกิดการแข่งขนัระหวา่งลูก ๆ ใน
ครอบครัว คุณแม่ตอ้งเป็นผูท่ี้คอยคุมเกมและเป็นกองเชียร์คอยให้กาํลงัใจคนท่ีเก็บเงินไดน้้อยกว่า
ดว้ยนะครับ เพราะเด็ก ๆ อาจใชว้ธีิ ไม่ยอมกินขนมเพื่อจะออมเงินแบบไม่ถูกตอ้ง ) 

2.  พาเด็ก ๆ ไปเปิดบญัชีท่ีเป็นช่ือของเขาเองท่ีธนาคารใกลบ้า้น แมไ้ม่มากมายแต่อยา่ง
น้อยก็จะทาํให้เขาภูมิใจว่าไดท้าํอะไรแบบน้ีสมํ่าเสมอ จนเป็นนิสัยทุกเดือน เขาก็จะออมเงินใน
อนาคตโดยอตัโนมติั โดยใหเ้ขาเขา้แถวเอง นาํเงินเขา้บญัชีตวัเอง อดออมในกระปุกของตวัเอง วิธีน้ี
น่าจะทาํใหเ้ขาจะภูมิใจมาก ท่ีไดฝ้ากเงินดัง่ลูกคา้รายอ่ืน ๆ 

3.  คุณแม่อาจแบ่งเงินบางส่วนไปซ้ือประกนัสะสมทรัพยใ์ห้ลูก เพื่อเป็นทุนการศึกษา
หรือซ้ือสลากออมสิน ซ่ึงหากถูกรางวลัก็จะไดเ้งินเขา้บญัชีเพิ่ม เม่ือไดดู้ตวัเลขยอดเงินในสมุดคู่ฝาก 
จะทาํใหเ้กิดแรงบนัดาลใจอยากจะเก็บเงินใหย้อดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

4.  หากลูกของคุณอยากซ้ือของเล่น ก็ให้ใชเ้งินท่ีเก็บออมน้ีในการใชจ่้าย ถา้เห็นวา่ของ
ส่ิงนั้นสมควรซ้ือหรือมีราคาสูงมาก คุณแม่อาจใช้วิธีออกให้คร่ึงหน่ึงอย่าใช้วิธีซ้ือให้ก่อนแลว้ให ้
เด็ก ๆ ผอ่นจ่ายภายหลงั เพราะวธีิน้ีจะสร้างนิสัยท่ีผดิวธีิในการใชจ่้าย 

5.  เม่ือไดรั้บเงินพิเศษจากญาติผูใ้หญ่ คุณแม่ควรแนะนาํลูก ๆ ให้นาํเงินน้ีไปเขา้บญัชี 
โดยคุณแม่อาจเพิ่มกติกาโบนสั เช่นถา้เงินในบญัชีมียอดถึง 5,000 บาท จะไดเ้พิ่มเป็น 3 เท่าหรือ    
ไดข้องขวญัพิเศษ 1 ช้ิน   

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในครอบครัว ดงัท่ีกล่าวมา 
พอจะสรุปลกัษณะการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว ไดแ้ก่ 

1.  การประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างและมีการช้ีนาํแบบอยา่งจากบุคคลและส่ือให้
การสั่งสอนอบรม บอกกล่าวตกัเตือนในเร่ืองของการประหยดั การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและ
เหมาะสม 

2.  การกล่าวชม พดูใหก้าํลงัใจ เม่ือนกัเรียนไดมี้การทาํพฤติกรรมท่ีดีในการประหยดั 
3.  การสนบัสนุน ใหค้วามร่วมมือในการเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดัใน

ชุมชน การเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดัในโรงเรียน 
4.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 

ครอบครัวเป็นองค์กรท่ีสําคญัในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและการฝึกอบรมนิสัย
ใหก้บันกัเรียนเป็นท่ีแรกของชีวติ ผูป้กครองเป็นบุคคลท่ีสาํคญัท่ีจะช่วยให้นกัเรียนไดเ้กิดการเรียนรู้
และซึมซบัพฤติกรรม เพื่อให้นกัเรียนมีนิสัยรักการประหยดั มีการจดัระเบียบการใชชี้วิตในอนาคต 
ดงันั้นการศึกษางานวจิยัเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัวมีดงัต่อไปน้ี   
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พนัคาํ มีโพนทอง (2533: 91–109) ไดศึ้กษาค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ของนกัเรียน               

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  สังกดัสํานกังานประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น โดยผลจากการศึกษา
พบว่า นักเรียนท่ีมีปริมาณการได้รับการถ่ายทอดค่านิยมพื้นฐานจากผูป้กครองสูง จะมีค่านิยม
พื้นฐานทั้งด้านความรักชาติ ด้านประหยดัและอดออม  ด้านการมีระเบียบวินัย ด้านความ
ขยนัหมัน่เพียร ดา้นการพึ่งตนเอง สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดค่านิยมพื้นฐานจากผูป้กครอง
ในปริมาณตํ่า 

จิตติพร ไวโรจน์วทิยาการ (2551: 216 – 217) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงเหตุและ ผลของนักเรียน
มธัยมศึกษาตอนตน้ในโรงเรียนท่ีประยกุตห์ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ การมีแบบอยา่งจาก
ครอบครัว เม่ือเขา้ทาํนายร่วมกบัตวัทาํนายชุดลกัษณะสถานการณ์อีก 2 ตวัแปร  คือ การควบคุมตน
และพฤติกรรมการออมเงิน รวมเป็น 3 ตวัแปร สามารถเขา้ร่วมทาํนายเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมตาม
หลกัเศรษฐกิจ 

ปัธนญา ราชแพทยาคม (2554: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุด้านธนาคารใน
โรงเรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุม้กนัทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมประหยดัและเก็บออมเงิน
ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบักิจกรรมธนาคารในโรงเรียน 
พบปัจจยัทาํนายท่ีสําคญัคือ เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมประหยดัและเก็บออม แบบอย่างท่ีดีจาก
ครอบครัว เจตคติ ท่ีดีต่อโครงการธนาคารในโรงเรียน 

ขนิษฐา  ใจเย็น (2555: 82) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นํ้ าของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแม่นํ้ าท่าจีน จงัหวดันครปฐม พบว่าการให้
การศึกษาอบรมสั่งสอนเก่ียวกบัการอนุรักษ์แม่นํ้ าจากครอบครัว มีความสัมพนัธ์ในทางบวกกบั
พฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นํ้าอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05   

จากการศึกษางานวิจยั ขา้งตน้จะเห็นไดว้่าครอบครัวมีส่วนสําคญัท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิด
คุณลกัษณะท่ีดีในเร่ืองของการประหยดั ครอบครัวเป็นด่านแรกท่ีจะสนบัสนุนและส่งเสริม เป็น
แบบอย่างท่ีดีในการใช้ทรัพยากร การใช้เงิน การใช้ส่ิงของท่ีเหมาะสมโดยผ่านการปลูกฝัง การ
อบรมสั่งสอนจากครอบครัว ดงันั้นการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัวจึงน่าจะส่งผล
ต่อพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 

5.  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 
5.1  ความหมายของการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 

การประหยดัเป็นคุณธรรมสาํคญัท่ีมีความจาํเป็นตอ้งปลูกฝังให้เกิดข้ึนต่อนกัเรียนทุกคน
โดยเฉพาะโรงเรียนมีส่วนสําคญัอยา่งยิ่งในการช่วยเหลือนกัเรียนมาก ซ่ึงทั้งน้ี มีผูใ้ห้ความหมาย
เก่ียวกบัการส่งเสริมคุณธรรม ดงัน้ี 
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สําเริง  เฉลิมเผา่ (2527: 18 – 19 ) ไดก้ล่าววา่ การส่งเสริมจริยธรรมของโรงเรียนไวว้า่ 

โรงเรียนมีหนา้ท่ีภาระอย่างสําคญัโดยตรงต่อการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนของชาติ   
ซ่ึงจะเป็นสมาชิกของสังคมในภายภาคหน้าและเป็นบา้นแห่งท่ีสองของนกัเรียน ท่ีเป็นเบา้หลอม
ลกัษณะนิสัย คุณธรรม จริยธรรมใหติ้ดตวัเด็กต่อไป 

เพ็ชรี  รูปะวิเชตร์ (2547) ไดก้ล่าววา่ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา มี
สถานศึกษาเป็นจาํนวนมากท่ีได้ละเลย หรือขาดความเข้มแข็งในการท่ีจะรักษาหรือส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร ทั้งท่ีเป็นผูส้อนและผูเ้รียน ทั้งน้ีเพราะมีการมุ่งเนน้การผลิตคน
ให้มีความรู้เป็นปริญญาชนมากกว่าปัญญาชน หรือบางแห่งผลิตคนแต่เป็นคนท่ีไม่มีความรู้ 
ความสามารถเพียงพอ มีแต่วุฒิการศึกษาเป็นเคร่ืองประดบัเท่านั้น หรือผลิตคนท่ีมีความรู้แต่ขาด
คุณธรรมและจริยธรรม หรือมีทศันคติและค่านิยมท่ีผิด ๆ จนทาํให้คนในสังคมวดัคุณค่ากัน            
ท่ีผลประโยชน์ การมุ่งหาส่ิงตอบสนองความตอ้งการของตนเองอยา่งขาดคุณธรรมประจาํใจ มีความ
ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย การเอาเปรียบซ่ึงกนัและกนั นอกจากน้ียงัไดใ้หค้วามเห็นวา่การแกไ้ขหรือการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา ครูอาจารยมี์ส่วนสําคญั ในการนาํและการสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพราะเป็นเร่ืองภายในจิตใจท่ีสะท้อนออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก ครูจึงควรเป็น
แบบอยา่งท่ีดี ครูจะตอ้งสร้างจิตใจ ท่ีมีความเมตตากรุณาต่อนกัเรียน มีความปรารถนาดีต่อนกัเรียน 
การสอนทุกคร้ังจะตอ้งสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมและทกัษะชีวิต ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาของ
นกัเรียนอย่างสมํ่าเสมอ ครูตอ้งหมัน่หาบทความรายงานการวิจยังานเขียนเร่ืองราว หรืออาจสร้าง
บทความท่ีดี ท่ีสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สังคมและนาํมาเผยแพร่ให้กบันกัเรียนในห้องเรียน 
หรือติดบอร์ดเพื่อใหมี้การอ่านอยา่งทัว่ถึงอยูเ่สมอ ครูตอ้งรณรงค ์ส่งเสริมยกยอ่ง ประกาศให้รางวลั
แก่ผูเ้รียนหรือคนในสังคมท่ีทาํความดีความงาม มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ียกยอ่งและเป็นแบบอยา่ง 
ขณะเดียวกนันกัเรียนท่ีขาดคุณธรรมจริยธรรมท่ีดีงาม ครูจะตอ้งให้อภยัและให้โอกาสสนบัสนุนให้
นกัเรียนคนนั้นกลบัตวักลบัใจ เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเสียใหม่อยา่งอดทนอดกลั้นและทุ่มเท 

อรุณ  เสนาะคาํ (2548: 21) ได้สรุปว่า การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียน 

โดยสรุปแลว้ การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากครู บุคลากรและผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยมีการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ
จดับรรยากาศเพื่อเอ้ือต่อการเรียนรู้ การใหน้กัเรียนไดรั้บแบบอยา่งท่ีดีจากครูอยา่งเหมาะสม             
5.2  องค์ประกอบของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 

สงบ ลกัษณะ (2523: 6 -7) กล่าวถึงองคป์ระกอบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้
เกิดแก่นกัเรียน ดงัน้ี 
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1.  การใหค้วามเขา้ใจดว้ยเหตุผลไม่ใช่เพียงการบอกเล่าแต่ตอ้งช้ีแนะแยกประเด็นปัญหา

ใหเ้ห็น วเิคราะห์ใหดู้เป็นตวัอยา่ง แลว้ใหน้กัเรียนคิดวเิคราะห์คน้หาจนพบขอ้สรุปดว้ยตนเอง 
2.  การให้เห็นตวัแบบ ส่ิงน้ีจะมีอิทธิพลมาก หากตน้แบบเป็นผูท่ี้มีช่ือเสียง เป็นคนเก่ง

และอยูใ่นวยัเดียวกนักบัผูเ้รียนจะทาํใหเ้ลียนแบบไดดี้ 
3.  การให้ประสบการณ์ตรงในการคิดคน้ พบคาํตอบด้วยตวัเองได้ปฏิบติัได้แสดง      

บทบาทเป็นการเนน้ท่ีการปฏิบติั 
4.  การใชก้ลุ่มสัมพนัธ์อิทธิพลของการประชาสัมพนัธ์ในกลุ่มทาํใหเ้กิดการคลอ้ยตามได ้
จินดา สิทธิฤทธ์ิ (2523: 18) ไดก้ล่าวถึงหลกัในการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม แก่   

นกั เรียน ควรคาํนึงถึงหลกัต่างๆ ดงัน้ี 
1.  กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม ตอ้งเหมาะสมกบัวยัและส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียน 
2.  การจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม จะตอ้งมีการปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ 
3.  คณะครูและผูป้กครอง ร่วมมือกนัในการจดักิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมแก่นกัเรียน 
4.  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย ร่วมปรึกษาหารือกนั เพื่อแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง ๆท่ี

เกิดข้ึน 
5.  มีการยกยอ่ง ชมเชย หรือใหร้างวลั รวมถึงลงโทษควบคู่กนัไปดว้ย 
บรรเทา กิตติศกัด์ิ (ม.ป.ป.  : 56 – 57) กล่าววา่ หลกัยึดในการปลูกฝังและการพฒันา  

จริย ธรรมในโรงเรียน มี  3 ประการ คือ 
1.  ตอ้งเป็นการปฏิบติัมากกวา่เป็นการเรียน 
2.  ตอ้งมีการสอนจริยธรรมในทุกระดบัชั้นและสอดแทรกอยูใ่นทุกวิชา ครูตอ้งมีความ

เขา้ใจและถือเป็นหนา้ท่ีและตอ้งมีการอบรมอยา่งสมํ่าเสมอ 
3.  ครูเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน ทั้งความประพฤติและการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบั  

ส่ิงท่ีตอ้งการปลูกฝังและพฒันาแก่นกัเรียน 
กระทรวงศึกษาธิการ: แนวทางการจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน (2544: 41-43) กล่าวถึง การ

จดัการเรียนการสอนกิจกรรมจริยศึกษาและศาสนศึกษาในแต่ละดา้น ดงัน้ี 
1.  กระตุน้ใหเ้กิดความสนใจใคร่รู้เป็นอนัดบัแรก ดว้ยการใชส่ื้อหรือวธีิการต่างๆ 
2.  กระตุน้ใหน้กัเรียนทุกคน มีส่วนร่วมในกิจกรรมและกลา้แสดงออก 
3.  ใช้เทคนิคการสอนท่ีเหมาะสม เช่น การใช้กิจกรรม เกม เพลง บทบาทสมมุติ การ

อภิปราย การใชก้รณีศึกษา การระดมสมอง เป็นตน้ 
4.  ส่งเสริมให้นกัเรียนรู้จกัการคิดวิเคราะห์ หาเหตุสนบัสนุน หาความรู้เพิ่มเติมและนาํ

ผลการเรียนรู้ไปปฏิบติัอยา่งมีวจิารณญาณ ตามความสามารถของเด็กแต่ละวยั 
5.  สรุปและประเมินผลการเรียนรู้ ตามจุดเนน้การเรียนรู้แต่ละชั้นปี 
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ทั้งน้ี การใชกิ้จกรรมควรทาํให้มีอยา่งหลากหลาย เช่น การใชส่ื้อต่าง ๆ การทาํเป็นการ

แสดงบทบาทสมมุติ การเล่นเป็นละคร การทาํรายงานการคน้ควา้เร่ืองราว การนาํเสนอเป็นงานวิจยั 
การอภิปรายหรือการโตว้าที เป็นตน้ 

ศิลปะชยั หอมทรัพย ์(2549, อา้งถึงใน สุวรรณ มีทองคาํและคณะ, 2552: 82 -83)ได้
เสนอกรอบการดาํเนินงานของสถานศึกษา ในดา้นการส่งเสริมดา้นการสนบัสนุนผูเ้รียนไดป้ระพฤติ
ปฏิบติัตามหลกัจริยธรรม ดงัน้ี 

1. ครูในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัเรียน 
2. ส่งเสริมให้นกัเรียน ไดแ้สดงพฤติกรรมจริยธรรมในชุมชน ดว้ยวิธีการท่ีหลากหลาย           

ใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัในสังคมได ้โดยเร่ิมจากโรงเรียนยกยอ่งผูท่ี้มีพฤติกรรมท่ีดี เป็นตน้ 
3.  กาํหนดใหน้กัเรียนทุกคน ประพฤติในส่ิงท่ีถูกตอ้งตามระเบียบวินยัของโรงเรียนและ

ชุมชน โดยครูท่ีปรึกษาจะเป็นผูป้ระเมินพฤติกรรมของนกัเรียนเป็นระยะ 
4.  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ให้ผูป้กครองไดท้ราบกิจกรรมส่งเสริมการประพฤติปฏิบติั

ตามหลกัจริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอ เช่น เชิญผูป้กครองมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียนและ
ประชาสัมพนัธ์ทางส่ือต่าง ๆ ของสถานศึกษา เป็นตน้ 

5.  กาํหนดพฤติกรรมตามหลกัจริยธรรม ใหน้กัเรียนนาํไปปฏิบติัในชีวิตประจาํวนัทั้งใน
สถานศึกษาและท่ีบา้น 

6.  สนบัสนุนและส่งเสริมให้นกัเรียน มีส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพฒันา
คุณธรรมจริยธรรมของนกัเรียน 

7.  เปิดโอกาสให้นกัเรียน ริเร่ิมและดาํเนินกิจกรรมทางจริยธรรมดว้ยตนเอง ดว้ยการ
เสนอโครงการผา่นคณะกรรมการนกัเรียน 

8.  ส่งเสริมให้นักเรียน ปฏิบติักิจกรรมนอกเวลาเรียน โดยกาํหนดให้นกัเรียนปฏิบติั
กิจกรรมในช่วงพกักลางวนั วนัหยดุเสาร์ – อาทิตย ์และหลงัเลิกเรียน เป็นตน้ 

9.  ประกาศยกยอ่ง ชมเชย นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมจริยธรรมอยา่งสมํ่าเสมอ เพื่อเป็น
ขวญักาํลงัใจและเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหก้บันกัเรียนในสถานศึกษาในโอกาสต่างๆ 

10.  ส่งเสริมใหน้กัเรียน ร่วมกิจกรรมดา้นจริยธรรมของชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
 5.3  แนวทางการจัดกจิกรรมเพือ่ส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัในโรงเรียน 

ประไพ ประดิษฐ์สุขถาวร (2556: Online)ไดก้ล่าวถึง กิจกรรมส่งเสริมการประหยดัใน
โรงเรียน ควรเป็นชุมชนท่ีมีวฒันธรรมองคก์รและวิถีชุมชน ท่ีใชว้ิถีพอเพียงในชุมชนอยา่งเขม้แข็ง 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกนัของครู ผูป้กครองและนกัเรียน เป็นกลัยาณมิตรต่อกนั  
สนับสนุน เอ้ือเฟ้ือ ให้เกียรติและเคารพซ่ึงกนัและกัน ร่วมมือร่วมใจในการทาํกิจกรรมท่ีเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวม ดงัน้ี 
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1.  จัดให้มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ท่ีนาํปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไป

ประยุกต์ใช้ในบริบทของโรงเรียน เพราะหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียง คือสติและปัญญา ผูรู้้ คือ         
รู้ตวัเอง ฝึกฝนตนจนเกิดปัญญา สามารถตระหนกัถึงคุณธรรม มีหิริโอตตปัปะ (ความละอายและ
เกรงกลวัต่อบาป) ความเมตตากรุณา การไม่เบียดเบียนใคร รวมทั้ง การมีปัญญารู้ว่าอะไรคือส่ิงท่ี
ควรทาํท่ีจะเกิดผลดี ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ความประหยดั พอดี พอเพียง จึงเป็นพื้นฐานของการ           
อยู่ร่วมกนัและสร้างให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนเป็นบุคคลท่ีน่ารักน่าคบ ทาํให้โรงเรียนเกิดความ
อบอุ่น เอ้ืออาทรเป็นชุมชนท่ีน่าอยู ่  

2.  บูรณาการหลักวิชาการลงสู่วิถีชีวิต ครูจดัการเรียนการสอน ดว้ยการให้เด็กลงมือ
ปฏิบติัจริง เรียนรู้จากการทาํโครงงาน การลงมือปฏิบติัในสถานการณ์ต่างๆ จากบุคคลและชุมชน
ตน้แบบ จนเกิดความเขา้ใจในการใชชี้วติอยูก่บัธรรมชาติอยา่งสมดุล เป็นการเรียนรู้ท่ีแนบอยูก่บัวิถี
การดาํเนินกิจวตัรประจาํวนัและจดัการการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า สมประโยชน์ ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้การทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นกบัชุมชนและสังคมภายนอกโรงเรียน สามารถรู้เท่าทนัต่อสถานการณ์
ต่าง ๆ ในสังคม เขา้ถึงปัญหาและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนของตน ตลอดจนสังคมได ้ 

3.  โรงเรียนเป็นพืน้ที่ปลอดขยะ จดัพื้นท่ีต่างๆในบริเวณโรงเรียนเป็นพื้นท่ีปลอดขยะ   
มีการรณรงค ์ลด-ละ-เลิก การบริโภคท่ีเกินจาํเป็น ก่อใหเ้กิดขยะลน้เมือง มีการจดัการทรัพยากรอยา่ง
คุม้ค่า ดูแลจดัการทรัพยากรในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ จดัพื้นท่ีให้คนในชุมชนทาํเกษตรอินทรีย ์
สนบัสนุนการบริโภค การแลกเปล่ียนในครัวเรือน  

4.  ปลูกฝังความประหยัดและอดออม จดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีปลูกฝังความประหยดัและ  
อดออมให้กบัทุกคนในชุมชน มีกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วฒันธรรมและความ   
เป็นไทย ภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน พร้อมทั้งเรียนรู้เท่าทนัความหลากหลายของวฒันธรรม
ต่าง ๆ  

5.  เลิกวิถีบริโภคที่ฟุ่มเฟือย คนในชุมชนพร้อมเพรียงและพร้อมใจกนัลด-ละ-เลิก วิถี
บริโภคท่ีไม่พอเพียง ฟุ่มเฟือย เกินพอดี ครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจ เลือก
ทาํในส่ิงท่ีดี มีความประหยดั อดออม สร้างพฤติกรรมท่ีดีงามให้เกิดข้ึน จนกลายเป็นอุปนิสัยท่ีดี     
ท่ีสามารถสร้างศรัทธาใหค้นในชุมชนไดป้ฏิบติัตาม  

จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการส่งเสริมพฤติกรรมประหยดัจากโรงเรียน ท่ีกล่าวมา 
ผูว้จิยัไดมี้การสรุปองคป์ระกอบของการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน  4 ดา้น คือ 

1.  การอบรม สั่งสอนและใหแ้บบอยา่ง ไดแ้ก่ ครูไดมี้การทาํพฤติกรรมประหยดัท่ีเป็น 
แบบอย่างในการสอดแทรกในเน้ือหาในกิจกรรมการเรียนการสอน มีการยกตวัอย่างสถานการณ์
หรือบุคคลท่ีมีพฤติกรรมการประหยดัท่ีเป็นแบบอยา่งได ้ใหน้กัเรียนไดรั้บรู้ 
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2.  การให้ประสบการณ์ ไดแ้ก่ โรงเรียนมีการจดักิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมในเร่ือง

ของการประหยดั โดยให้นักเรียนได้มีการลงมือปฏิบติัและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแสดง
ความคิดเห็น ในการนาํเสนอกิจกรรม โครงการ ท่ีนกัเรียนสามารถปฏิบติักิจกรรมเองได ้ 

3.  การเสริมแรง ไดแ้ก่ การกล่าวชมเชยหรือให้กาํลงัใจ เม่ือนกัเรียนไดมี้การแสดงออก
ถึงพฤติกรรมการประหยดัและไดมี้การให้รางวลั ประกาศชมเชยนักเรียนท่ีมีความประหยดัหรือ
นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีส่งเสริมใหเ้กิดการประหยดั 

4.  การจดัสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ มีการจดัการเผยแพร่ มีการทาํป้ายประชาสัมพนัธ์ทาง
ส่ือ ในเร่ืองของการประหยดั เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดัในสถานศึกษา 
โรงเรียน เช่น การจดัป้ายนิเทศ การประชาสัมพนัธ์ในวารสารโรงเรียน เว็ปไซด์และส่ือสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อใหน้กัเรียนและผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม 
5.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 

โรงเรียนนั้นเป็นสถานท่ีทาํให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมอนัดีงาม ท่ีเป็น
พฤติกรรมอนัพึงประสงค์ท่ีมนุษยใ์นโลกน้ีควรกระทาํ ซ่ึงสถานศึกษาน้ีมีส่วนสําคญัท่ีจะช่วยให้
นกัเรียน เกิดการเรียนรู้และการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผูเ้รียนในเร่ืองของพฤติกรรม
การประหยดั เตรียมพร้อมเพื่อการใช้จ่าย การจดัระบบทรัพยข์องตนให้คงอยู่ต่อไป ดงัมีผูศึ้กษา            
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมพฤติกรรมประหยดัจากโรงเรียนและงานวิจยัท่ีเทียบเคียงกบัตวัแปร 
ท่ีน่าจะอธิบายได ้ไวด้งัน้ี 

พิเชษฐ เช้ือทอง (2551: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการพฒันาค่านิยมดา้นการประหยดัและการ
อดออมของนกัเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา จงัหวดัขอนแก่น จากการศึกษาวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิของ
การจดักิจกรรมตามโครงการพฒันาและส่งเสริมค่านิยมดา้นการประหยดัและการออมของนกัเรียน
จากโรงเรียนชนบทศึกษา ในภาพรวมและรายกิจกรรมทุกกิจกรรม มีผลสัมฤทธ์ิในระดบัมาก 

พระอธิการบญัญติั เมืองโคตร (2552: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาการดาํเนินงาน
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ในโรงเรียนวดัศรีบุญเรือง
วิทยา อาํเภอเมือง จงัหวดัมุกดาหาร ใน 3 ด้านคือ การประหยดัทรัพย ์การประหยดัเวลาและการ
ประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้กลยุทธ์ในการพฒันาคือ การประชุมระดมสมอง กิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการประหยดั 5 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมตั้งกลุ่ม
เครือข่ายกิจกรรมเขา้ค่ายการประหยดั กิจกรรมการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมด้านการ
ประหยดัในคาบเรียนพิเศษ  กิจกรรมประชุมครูและผูป้กครองและการนิเทศ สรุปผลการดาํเนินงาน
พบวา่ การพฒันาการดาํเนินงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดา้น การประหยดัของนกัเรียนโรงเรียน 
วดัศรีบุญเรืองวทิยา   อาํเภอเมือง   จงัหวดัมุกดาหาร    โดยใชก้ลยทุธ์การประชุมระดมสมอง การจดั 
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดา้นการประหยดั 5 กิจกรรม ไดแ้ก่ กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม     
ตั้งกลุ่มเครือข่าย  กิจกรรมเขา้ค่ายการประหยดั   กิจกรรมการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมดา้น 
การประหยดัในคาบเรียนพิเศษ กิจกรรมประชุมครูและผูป้กครองและการนิเทศ สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการพฒันาคือนกัเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนวดัศรีบุญเรืองวทิยา ทุกคนมีคุณธรรม
จริยธรรมด้านการประหยดัทั้ ง 3 ด้าน คือด้านการประหยัดทรัพย์ ประหยัดเวลา ประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ อยูใ่นระดบัสูง 

ปัธนญา ราชแพทยาคม (2554: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัเชิงสาเหตุด้านธนาคารใน
โรงเรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุม้กนัทางจิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการประหยดัและเก็บออม
เงินของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ ในเขตกรุงเทพมหานคร เก่ียวกบักิจกรรมธนาคารใน
โรงเรียน พบปัจจยัในการส่งเสริมดา้นการประหยดัจากในโรงเรียนคือพฤติกรรมการประหยดัการ
ใชจ่้ายไดร้ะหวา่งร้อยละ 33.7   ถึง   50.0  โดยทาํนายไดสู้งสุดในกลุ่มนกัเรียนท่ีบิดา   มีการศึกษาตํ่า  
พบตวัทาํนายท่ีสําคญัคือเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมประหยดัและเก็บออม แบบอยา่งท่ีดีจากครอบครัว
และการมีภูมิคุม้กนัทางจิต การสนบัสนุนจากครู เจตคติท่ีดีต่อโครงการธนาคารในโรงเรียน 

ขนิษฐา  ใจเย็น (2555: 82) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการอนุรักษ์แม่นํ้ าของนักเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแม่นํ้ าท่าจีน จงัหวดันครปฐม พบว่า การให้
การศึกษาอบรมเก่ียวกบัการอนุรักษแ์ม่นํ้ าจากโรงเรียน มีความสัมพนัธ์ในทางลบกบัพฤติกรรมการ
อนุรักษแ์ม่นํ้า อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี .05   

จากการศึกษางานวิจยั ขา้งตน้จะเห็นไดว้่า โรงเรียนมีส่วนสําคญัท่ีช่วยให้นกัเรียนเกิด
คุณลกัษณะท่ีดีในเร่ืองของการประหยดั โดยโรงเรียนจะเป็นท่ีสนบัสนุนและส่งเสริม เป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีในการใชท้รัพยากร การใช้เงิน การใชส่ิ้งของท่ีเหมาะสมโดยผา่นการเรียนการสอนในโรงเรียน
ดงันั้น การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน จึงน่าจะส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดั
ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 

6.  การเลยีนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพือ่น 
6.1  แนวคิดเกีย่วกบัการเลยีนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพือ่น 

เพื่อนมีอิทธิพลในเร่ืองพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน เน่ืองจากนักเรียนจะต้องมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน ซ่ึงเพื่อนจะมีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กอยา่งมาก โดยเฉพาะวยัรุ่นในเร่ืองการ
เลียนแบบพฤติกรรมโดยตอ้งการการยอมรับจากเพื่อน ซ่ึงคิดวา่หากเพื่อนมีพฤติกรรมการประหยดั
แลว้ก็จะมีพฤติกรรมตามอยา่งได ้โดยมีผูใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัเพื่อน ดงัต่อไปน้ี 

ณรงค ์ เส็งประชา (2538: 166) ให้แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มเพื่อนไวว้า่ กลุ่มเพื่อนจะช่วยให้
เด็กไดเ้รียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีอาจไม่ไดรั้บจากครอบครัวหรือผูใ้หญ่เช่น เพศศึกษา ความเสมอภาค ความ 
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เป็นผูน้าํในกลุ่มเพื่อน เด็กจะเป็นตวัของตนเองมากข้ึน เด็กจะเลือกคบเพื่อนท่ีถูกใจและอาจนาํ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของเพื่อนมาใชเ้ป็นแนวปฏิบติัของตน 

สุชา จนัทน์เอม (2542: 153 – 154) กล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนไวว้า่ วยัรุ่น
พยายามท่ีจะหาเพื่อนท่ีอยูใ่นรุ่นราวคราวเดียวกนั มีรสนิยมเหมือนกนั เพื่อจะไดเ้อาไวค้บหาสมาคม
พดูคุยสังสรรคก์นั กลุ่มของเด็กวยัรุ่นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อความประพฤติ การแต่งกาย กิริยาท่าทาง 
การพยายามเลียนแบบกนัเพื่อให้เกิดสัญลกัษณ์กลุ่มข้ึน แมว้า่การกระทาํบางอย่างนั้นจะทาํไปเพื่อ
ความโกเ้ก๋และเพื่อใหเ้กิดเป็นจุดสนใจข้ึน แมจ้ะขดัต่อสายตาของผูใ้หญ่ก็ตาม 
6.2  อทิธิพลของเพือ่นทีม่ีต่อวยัรุ่น 

การคบเพื่อนร่วมวยั เป็นพฤติกรรมสังคมท่ีสําคญัยิ่งต่อจิตใจของมนุษย ์แต่การคบเพื่อน
ก็ยอ่มมีทั้งคุณและโทษ เพื่อนอาจเป็นผูป้ระคบัประคองจิตใจของวยัรุ่นในยามทุกขร้์อน ช้ีแนะส่ิงท่ี
มีประโยชน์ เพื่อท่ีจะทาํให้วยัรุ่นรู้สึกวา่ต่างคนต่างเป็นเจา้ของชีวิตของกนัและกนั โลกน้ีมีท่ีรักและ
มีผูรั้กคนอ่ืน ๆ แต่ในมุมกลบักนั เพื่อนอาจชกันาํวยัรุ่นไปในทางเส่ือมถอย อาชญากร วยัรุ่นมากมาย 
เม่ือคน้หาสาเหตุ มกัพบว่าปัจจยัหน่ึงเกิดจากถูกเพื่อนชักจูง ประวติัเด็กวยัรุ่นตามสถานศึกษาท่ี    
เสียคน เสียเด็กไปโดยประการต่าง ๆ เช่น ติดยาเสพติด ลว้นมีสาเหตุสําคญัมาจากการถูกเพื่อนชกัจูง 
เพราะจิตใจวยัรุ่นนั้นละเอียดอ่อน เปราะบางกบั “การมีเพื่อนและไม่มีเพื่อน”  

ดงันั้น การรู้จกัคบเพื่อนท่ีดีนั้น จะชักจูงกนัไปในทางท่ีดีและการกระทาํพฤติกรรมท่ี
เหมาะสม วยัรุ่นทุกคนควรจะสํานึกสุภาษิตไทย คือ “ คบเพื่อนดี เป็นศรีแก่ตวั คบเพื่อนชัว่ หาตวั
อบัปาง” (สายฝน จนัทะพรม, 2546: 45) 

เม่ือเด็กเติบโตข้ึนก็จะเขา้ร่วมสังคมกบัเพื่อน ๆ เช่นเพื่อนบา้น เพื่อนท่ีโรงเรียน กลุ่ม
เพื่อนมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ในเร่ืองทศันคติ ค่านิยมตลอดจนการแสดงออกดา้นพฤติกรรม ดงันั้น
ถ้าเด็กคบเพื่อนท่ีดีจะได้รับแบบอย่างท่ีดี ในทางตรงกนัขา้มถ้าคบเพื่อนไม่ดี ก็อาจจะนาํให้เกิด
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และกลุ่มเพื่อนจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ ท่ีอาจไม่ได้รับจาก
ครอบครัวหรือผูใ้หญ่ เช่น ความเสมอภาค ความเป็นตวัของตวัเอง ความเป็นผูน้าํในกลุ่มเพื่อน      
จะเป็นตวัของตวัเองมากข้ึน เด็กจะเลือกคบเพื่อนท่ีถูกใจและอาจนาํเอาพฤติกรรมต่าง ๆ ของเพื่อน
มาใชเ้ป็นแนวปฏิบติั (สุชา จนัทร์เอม, 2528: 158 – 159) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้นแสดงว่า เพื่อนมีส่วนในเร่ืองพฤติกรรมของนกัเรียน ผูว้ิจยัจึง
คาดวา่ เพื่อนมีส่วนเป็นอย่างมากในการแสดงออกในเร่ืองพฤติกรรมต่าง ๆ ในเร่ืองของพฤติกรรม
การประหยดันั้น หากเพื่อนมีพฤติกรรมท่ีดีในการช่วยกนัประหยดั จะเป็นแรงผลกัดนันกัเรียน      
ทาํพฤติกรรมดงักล่าว เพื่อท่ีเพื่อนในกลุ่มจะไดมี้การยอมรับตน 
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6.3 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการเลยีนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพือ่น 

การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน เป็นกระบวนการอย่างหน่ึงท่ีเป็น      
กลไกให้มนุษย์ได้มีการเรียนรู้และปฏิบติัตามในส่ิงต่าง ๆ ถ้ามนุษย์ได้มีการเห็นต้นแบบท่ีมี
พฤติกรรมของเพื่อนนั้น ก็จะทาํให้นกัเรียนแสดงพฤติกรรมการประหยดัไดอ้ย่างเหมาะสม ดงัมี      
ผูศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน ไดด้งัต่อไปน้ี     

พฤติพล น่ิมพร้าว (2547: 61) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียนช่วงชั้น
ท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล พบว่า สัมพนัธภาพระหว่างนกัเรียนกบัเพื่อน 
ส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี  3  เป็นอนัดบัท่ีสอง นกัเรียนท่ีมีสัมพนัธภาพกบัเพื่อน 
ท่ีดี ทาํใหมี้การประหยดัมาก 

จากการศึกษางานวิจยั ขา้งตน้จะเห็นไดว้า่เพื่อนมีอิทธิพลต่อการดาํเนินชีวิต การกระทาํ
ต่อนกัเรียนโดยนกัเรียนจะมีการกระทาํตามท่ีเพื่อนทาํดงันั้นนกัเรียนจึงมีการเลียนแบบการกระทาํ
ของเพื่อน ดงันั้น   การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อนจึงน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการ
ประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 

7.  ลกัษณะมุ่งอนาคต 
7.1  ความหมายของลกัษณะมุ่งอนาคต 

ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นลกัษณะนามธรรมท่ีคลา้ยกบัการคิดเชิงอนาคต ท่ีสามารถในการ
คาดคะเนถึงพฤติกรรมของนักเรียนว่า อนาคตจะเป็นไปในทิศทางใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเร่ือง       
การประหยดัแลว้ ถา้หากนกัเรียนเกิดคุณลกัษณะน้ีได ้ก็จะเกิดผลดีในการใชชี้วิตในอนาคต โดยใน
เร่ืองน้ีไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไวห้ลายท่าน ดงัน้ี 

มิสเซล (Mischel, 1974 อา้งใน จกัรวาล ภูวพนัธ์, 2537: 59) ลกัษณะมุ่งอนาคต ไดใ้ห้
ความหมายของลกัษณะมุ่งอนาคตวา่ หมายถึงความสามารถในการคาดการณ์ไกลและเล็งเห็นผลเสีย 
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต มีความตอ้งการไดรั้บผลในอนาคตท่ีดีกวา่หรือมากกวา่ ท่ีจะไดรั้บในปัจจุบนั   
มีการวางแผนเพื่อปฏิบติั ตลอดจนควบคุมตนเองให้ปฏิบติัเป็นขั้นตอนตามแผนท่ีวางไว ้เพื่อไปสู่
เป้าหมายท่ีตนตอ้งการในอนาคต 

ซีกูร่า (Segura, 1991) ลักษณะของการมุ่งอนาคต กล่าวว่าลกัษณะมุ่งอนาคต เป็น
ความสามารถของแต่ละบุคคลในการมองอนาคต ในการวางแผนและการจดัการเก่ียวกบัอนาคต     
ท่ีเป็นไปได ้ 

ดวงเดือน พนัธุมนาวนิ (2524) กล่าววา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถึงความสามารถในการ
ควบคุมตนเองของบุคคล ซ่ึงแสดงออกเป็นพฤติกรรมได ้
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อุบล เล้ียววาริณ (2534) กล่าวว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นการรู้จกัคิดถึงอนาคต เล็งเห็น

ผลดีผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้ งใกล้และไกล ทั้ งท่ีจะเกิดกับตนเองและสังคมในอนาคต        
และสามารถควบคุมตนเอง ใหก้ระทาํหรืองดเวน้การกระทาํบางอยา่งไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อนาํไปสู่
ส่ิงท่ีตอ้งการได ้

กนกวรรณ  อุ่นใจ (2535) กล่าวว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต คือการมองสู่อนาคตของบุคคล 
โดยท่ีผูท่ี้มีลกัษณะมุ่งอนาคต จะสามารถคาดการณ์ไกลและตดัสินใจเลือกกระทาํอย่างเหมาะสม   
หาแนวทางแกปั้ญหาและวางแผนดาํเนินการเพื่อจะประสบความสาํเร็จในอนาคต 

จากความหมายดงักล่าวจึงเห็นวา่ ถา้หากนกัเรียนเกิดคุณลกัษณะท่ีดีในอนาคตนั้นแลว้
จะส่งผลใหเ้กิดการวางแผนในเร่ืองของอนาคตของตนเอง โดยเฉพาะเร่ืองการใชจ่้ายเงินทอง การใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยดั เพื่อเก็บไวใ้นการใชจ่้ายในยามจาํเป็น มีการแบ่งส่ิงของไปใชเ้ป็นสัดเป็น
ส่วน เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนการท่ีวางไว ้
7.2  องค์ประกอบของลกัษณะมุ่งอนาคต 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และเพญ็แข ประจนปัจจนึก (2520: 35) ไดก้ล่าววา่ลกัษณะมุ่ง
อนาคต เป็นบุคลิกภาพประเภทหน่ึงของบุคคล ในอนัท่ีจะคาดการณ์ไกลและเห็นความสําคญัของส่ิง
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ลกัษณะมุ่งอนาคตน้ีมี 3 องค์ประกอบ คือ 1.  ความสามารถคาดการณ์ไกล            
2.  ความเช่ือว่าส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตนั้น อาจเกิดกบัตนไดเ้ช่นเดียวกบัท่ีจะเกิดกบัคนอ่ืนและ        
3.  เช่ือวา่ส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคต มีคุณค่าหรือมีความสาํคญัท่ีไม่ลดลง อนัไดแ้ก่ 

1.  ความสามารถคาดการณ์ไกล  คือการท่ีบุคคลสามารถจะคิดไดว้า่ อะไรจะเกิดข้ึนใน
อนาคต เขา้ใจและสามารถมองเห็นเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได้ แมน้ว่าส่ิงท่ียงัไม่เกิดข้ึน     
จะเป็นส่ิงท่ียงัไม่มีตวัตน ยงัอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม ดงันั้นความสามารถในการคาดการณ์ไกล 
จึงมีความสัมพนัธ์กบัความสามารถทางดา้นสติปัญญา ซ่ึงพฒันาการดา้นน้ี ควรเกิดข้ึนไดอ้ยา่งเต็ม
รูปแบบในบุคคลปกติตั้งแต่วยัรุ่นเป็นตน้ไป ส่วนการเขา้ใจส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคตไดอ้ยา่งชดัเจน อาจ
เกิดข้ึนได ้2 วธีิ คือ จากการท่ีเคยมีประสบการณ์นั้นมาก่อน ทั้งจากประสบการณ์โดยตรงของตนเอง
หรือจากการเห็นปัญหาของผูอ่ื้นหรือเกิดจากการค้นคว้าเอกสารหรือซักถามจากผูรู้้ ลักษณะ          
มุ่งอนาคต จะตรงกนัขา้มกบัลกัษณะมุ่งปัจจุบนั ผูท่ี้มุ่งปัจจุบนั จะคิดและรับรู้แต่ในส่ิงท่ีผา่นไปแลว้
หรือส่ิงท่ีกาํลงัจะเกิดข้ึนเฉพาะในปัจจุบนัเท่านั้นหรืออาจคิดไดแ้ต่ส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอนัใกล้
เช่นพรุ่งน้ี อาทิตยห์น้าได้เท่านั้น ไม่สามารถท่ีจะวางแผนการณ์ไกลไปในอนาคตหรืออาจคิดได้
อยา่งผวิเผนิ   
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2.  ความเช่ือวา่ส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคต คือส่ิงนั้นอาจเกิดข้ึนกบัตนเองไดเ้ช่นเดียวกนัทั้งน้ี

เน่ืองจากการมองไม่เห็นว่า การกระทาํในปัจจุบนัของตนจะส่งผลอย่างไรในอนาคต ซ่ึงเกิดจาก
ความดอ้ยปัญญาทาํให้ไม่เห็นความเก่ียวขอ้งระหวา่งสาเหตุและผลท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาท่ีทิ้งช่วง
ห่างกนันานหรืออาจเกิดจากความวิตกกงัวลว่า ถา้ยอมรับก็จะทาํให้รู้สึกว่าตนกาํลงัตกอยู่ในภาวะ   
ท่ีหม่ินเหม่ต่ออนัตราย จึงพยายามลดความวิตกกงัวลโดยปฏิเสธความจริงนั้นเสีย ซ่ึงเป็นวิธีการ
ปรับตวัท่ีไม่ถูกตอ้ง เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและนาํไปสู่ผลเสียอยา่งจริงจงัในอนาคต 

3.  การมองเห็นคุณค่าหรือความสําคญัของส่ิงท่ีจะเกิดในอนาคตในปริมาณท่ีไม่ลดลง 
โดยจะมองเห็นผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดกบัตวัเขาในอนาคต ในปริมาณท่ีเท่ากนัหรือมากกวา่ท่ีจะเกิด
กบัเขาทนัทีในปัจจุบนั  

ลกัษณะมุ่งอนาคตทั้งสามองคป์ระกอบน้ี พฒันาข้ึนในบุคคล จากการท่ีบุคคลนั้นอยูใ่น
สภาพแวดลอ้มและสังคมท่ีมีความมัน่คงถาวร มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น บิดามารดา 
รักษาคาํพูดและรักษาสัญญา เม่ือเป็นเด็กเคยมีประสบการณ์ว่าส่ิงท่ีตนรอคอยนั้นได้รับจริง ๆ        
ในท่ีสุด แต่การมุ่งอนาคตเพียงอยา่งเดียวก็ไม่มีประโยชน์ บุคคลจึงตอ้งพฒันาลกัษณะการควบคุม
ตนเองดว้ย 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน; และเพญ็แข ประจนปัจจนึก (2520: 35) ไดก้ล่าวไวว้า่ ลกัษณะ       
มุ่งอนาคตและควบคุมตน แบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคตคือการคิดและการรับรู้ของ
บุคคลแบบคาดการณ์ไกลและเห็นความสําคญัของส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตมี 3 องคป์ระกอบ คือ                
1) ความสามารถคิดคาดการณ์ไกลว่าอะไรจะเกิดในอนาคตทั้งใกล้และไกล 2) ความเช่ือว่าส่ิงท่ี     
จะเกิดในอนาคตนั้น อาจจะเกิดกบัตนไดเ้ช่นเดียวกบัท่ีจะเกิดกบัผูอ่ื้น และ  3) เห็นว่าส่ิงท่ีจะเกิด   
ในอนาคต มีคุณค่าหรือความสําคญัไม่ลดลงและการควบคุมตนคือการมีทกัษะท่ีจะดาํเนินการ   
ระยะยาวให้เกิดผลในอนาคตท่ีตนไดต้ั้งเป้าหมายเอาไว ้โดยการท่ีบุคคลจะจดัการกบัสาเหตุภายใน
ตนเองและสาเหตุภายนอกตน  เพื่อใหต้นมีพฤติกรรมอยา่งต่อเน่ืองโดยกระทาํไดบ้่อย ๆ และกระทาํ 
ในปริมาณมากอย่างเหมาะสม เป้าหมายและการกระทาํเหล่าน้ี เกิดจากตนเองเป็นผูก้าํหนด มิได ้  
ถูกบีบบงัคบัจากผูอ่ื้น การควบคุมตนมีขั้นตอนสําคญั 4 ขั้น คือ 1) สังเกตพฤติกรรมตนเอง เพื่อใช้
เป็นพื้นฐานการกาํหนดพฤติกรรมขั้นต่อไป 2) กาํหนดเป้าหมายยอ่ย เป้าหมายรวมของพฤติกรรม  
3) จดัสภาพแวดลอ้มเพื่อเพิ่มพฤติกรรม 4) ใหร้างวลัตนเอง เม่ือกระทาํตามเป้าหมายยอ่ยไดส้าํเร็จ  
7.3  ความส าคัญของลกัษณะมุ่งอนาคต 

บุญรับ ศกัด์ิมณี (2532: 35) ไดก้ล่าวถึงความสําคญัของลกัษณะมุ่งอนาคตวา่ บุคคลท่ีมี
ลกัษณะมุ่งอนาคตสูง จะส่งผลใหบุ้คคลนั้นทาํงานอยา่งแข็งขนัในปัจจุบนั เพื่อรอรับผลดีในอนาคต 
โดยลกัษณะมุ่งอนาคต    มีความสัมพนัธ์กบัความสาํเร็จในการทาํงาน      ซ่ึงความสาํเร็จในแต่ละขั้น 
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จะเป็นแรงจูงใจให้คนพยายามทาํงานในขั้นต่อไปให้สําเร็จ ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นการคาํนึงถึง
อนาคตและควบคุมพฤติกรรมไปสู่แนวทางการทาํงานให้สําเร็จ ทาํให้บุคลสามารถปรับวิธีการและ
เป้าหมายใหถู้กตอ้งและสัมพนัธ์กนั  

จนัทนา นนทิกร (2534: 76) กล่าววา่ บุคคลท่ีมีเป้าหมายหรือมีการกาํหนดส่ิงท่ีตอ้งการ        
ไวล่้วงหน้าชดัเจน ยอ่มมีความตั้งใจและใชค้วามพยายามอยา่งจริงจงัในการกระทาํพฤติกรรม เพื่อ
บรรลุเป้าหมายในอนาคต ซ่ึงเป้าหมายจะมีหน้าท่ีสําคญั 2 ประการ ท่ีเป็นพื้นฐานของการจูงใจ       
มุ่งตรงไปสู่พฤติกรรมนั้น 

1.  เป้าหมายท่ีกาํหนดแนวทางการตดัสินใจว่า ควรจะใช้ความพยายามเท่าใดในการ
ทาํงานนั้น  

2.  เป้าหมายท่ีมีอิทธิพลต่อการเกิดพฤติกรรมการทาํงาน โดยตระหนกัถึงความสําคญั
ของงาน 

ดว้ยเหตุน้ี ความสําคญัของลกัษณะมุ่งอนาคต หมายถึงการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมพลงั
ในตวับุคคลภายภายใตโ้ลกาภิวฒัน์ ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทั้งธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม สังคมชาวโลก 
และความเจริญทางดา้นเทคโนโลยี ท่ีส่งผลกระทบต่อทุกคนทั้งไดรั้บประโยชน์และเสียประโยชน์ 
การจดัการศึกษาอนาคตจะช่วยให้บุคคลเลือกและตดัสินใจในการปรับตนเองให้เผชิญกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งมีสติและเขา้ใจ  
7.4  บุคคลทีม่ีลกัษณะมุ่งอนาคต  

มิเชล (Mischel, 1974) กล่าววา่ ลกัษณะมุ่งอนาคต มีความสําคญัต่อการพฒันาประเทศ 
เน่ืองจากประเทศท่ีกาํลงัพฒันา จะตอ้งมีการปรับเปล่ียนทางวฒันธรรม ระเบียบ ประเพณี ประชาชน
ของประเทศท่ีกาํลังพฒันา จะต้องเห็นความสําคญัของการวางแผนเพื่อประโยชน์ท่ีจะได้รับ           
ในอนาคต นอกจากน้ี Mischelและนกัวิจยัอ่ืน ๆ พบวา่ ลกัษณะมุ่งอนาคตน้ี ยงัมีความสัมพนัธ์กบั
ลกัษณะอ่ืน ๆ  

ไรท์ (Wright, 1979) กล่าวว่า ผูท่ี้มีลกัษณะมุ่งอนาคตสูง คือผูท่ี้สามารถปฏิบติัตนได้
อยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ ไม่ฝ่าฝืนกฎเกณฑข์องศาสนาและกฎหมาย ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ผูท่ี้มีลกัษณะ
มุ่งอนาคต จดัวา่เป็นผูท่ี้มีจริยธรรมสูงดว้ยและยงัพบวา่ยุวอาชญากร มีลกัษณะมุ่งอนาคต  ตํ่ากวา่ใน 
เด็กกรุ่นเดียวกนั  

ดวงเดือน พนัธุนาวนิ และคณะ (2530) กล่าวถึง คุณลกัษณะของผูท่ี้มีลกัษณะมุ่งอนาคต
นั้น สามารถควบคุมตนเองและปรับตวัได ้ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  

1.  สามารถคาดการณ์ไกล เห็นความสําคญัของอนาคตและตดัสินใจเลือกกระทาํอยา่ง
เหมาะสม  
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2.  หาแนวทางแกไ้ขปัญหาและวางแผนดาํเนินการ เพื่อเป้าหมายในอนาคต  
3.  รู้จกัปฏิบติัใหเ้กิดการอดได ้รอไดอ้ยา่งเหมาะสม  
4.  สามารถใหร้างวลัและลงโทษตนเอง เม่ือกระทาํไม่เหมาะสม  
สุรพงษ ์ชูเดช (2534: 4) กล่าวถึง คุณสมบติัของบุคคลท่ีมีลกัษณะมุ่งอนาคต ดงัน้ี  
1.  เป็นผูท่ี้สามารถคาดการณ์ไกล เล็งเห็นผลดีและผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
2.  สามารถวางแผนปฏิบติัเพื่อรับผลดีหรือป้องกนัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  
3.  มีความสามารถท่ีจะจดัสภาพแวดลอ้มให้ตนและสามารถทาํพฤติกรรม ตามท่ีตนตั้ง 

ใจไว ้ 
หากนักเรียนจะเป็นบุคคลท่ีมีลักษณะมุ่งอนาคต ต้องเป็นผูไ้ด้รับการอบรมความมี

ระเบียบวินัย มารยาท ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีจากครอบครัวเป็นอย่างดีและได้รับการฝึกฝน
ความคิดอยา่งรอบคอบ คิดกวา้งคิดไกล คิดถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตวัจากสถานศึกษา จนตกผลึก
เป็นความตระหนกัถึงผล ซ่ึงในเร่ืองของการประหยดัคิดวา่ หากนกัเรียนมีการคิดในเร่ืองการจดัสรร
การใชจ่้ายทรัพยากรในอนาคต ก็จะทาํใหส่้งผลต่อพฤติกรรมประหยดัได ้
7.5  แนวทางการพฒันาลกัษณะมุ่งอนาคต 

นาตยา ปิลนัธนานนท ์(2526) ไดเ้สนอการพฒันาลกัษณะมุ่งอนาคต ดงัน้ี  
1.  เร่ิมตน้ดว้ยการใหผู้เ้รียนวาดมโนภาพของตนเองเก่ียวกบัอนาคต  
2.  นาํวชิาต่าง ๆ มาสัมพนัธ์กนักบัอนาคตท่ีผูเ้รียนตอ้งการ  
3.  จดัหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการในอนาคตของผูเ้รียนใหย้ดืหยุน่สอดคลอ้ง

กบัความสนใจ ความสามารถและแผนการในอนาคตของผูเ้รียน  
4.  นาํความรู้ปัจจุบนัเขา้ผสมผสาน เนน้ให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ใจความคลา้ยคลึงกนั ของส่ิงมี    

ชีวติกบัระบบสังคม  
5.  จดัสภาพการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ สร้างแรงจูงใจให้แก่ผูเ้รียน ให ้     

ผู ้เรียน แสวงหาความสามารถของตนเอง  
6.  เนน้ทกัษะอยูเ่หนือความรู้ ให้ผูเ้รียนเรียนดว้ยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การ

พยากรณ์ และการคาํนึงถึงขอ้เทจ็จริง  
7.6  กระบวนการพฒันาการของการมุ่งอนาคต 

เนอมิ (Nurmi, 1991) กล่าวว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นลกัษณะท่ีซับซ้อนท่ีพฒันาข้ึน    
ในตวับุคคลอยา่งเป็นกระบวนการ ท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1.  การตั้งเป้าหมาย (Future-oriented motives, interests and goals) ในขั้นน้ี บุคคลจะ     
มีการตั้งเป้าหมายหรือส่ิงท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต โดยอาศยัความรู้พื้นฐานเก่ียวกับส่ิงท่ี
ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงบุคคลมีอยู ่
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2.  การวางแผน ( Future-oriented planning ) ในขั้นน้ีบุคคลจะมีการวางแผนปฏิบติัการ 

เพื่อท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ีได้กาํหนดไวใ้นขั้นตอนแรก มีการตดัสินใจเลือกวิธีการหรือแนวทาง    
ท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีการตรวจสอบวา่ วธีิการหรือแนวทางนั้น จะนาํไปสู่เป้าหมายไดห้รือไม่ หาก
พบวา่แผนหรือวธีิการท่ีเลือกไว ้ไม่สามารถนาํไปสู่เป้าหมายได ้ก็มีการเปล่ียนแปลงวธีิการเสียใหม่ 

3.  การดูความเป็นไปได ้(Evaluation of the future) เป็นขั้นการประเมินถึงความเป็นไป
ไดข้องจุดมุ่งหมายหรือความตอ้งการในอนาคต ตลอดจนแผนปฏิบติัการท่ีไดว้างไวว้่าจะประสบ
ความสําเร็จมากน้อยเพียงใด ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากกระบวนการน้ี จะส่งผลต่อการมีลกัษณะ      
มุ่งอนาคตของบุคคล กล่าวคือหากส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลเป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือตอ้งการ บุคคล   
ก็จะมีลกัษณะมุ่งอนาคตเพิ่มมากข้ึน แต่หากวา่ส่ิงท่ีคาดหวงัไวไ้ม่เกิดข้ึน บุคคลก็จะขาดความเช่ือมัน่
ในอนาคต 

ลกัษณะมุ่งอนาคต จะเกิดจากการสะสมการเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต ทั้งจากการ
อบรมเล้ียงดู การศึกษา การเลียนแบบ ตลอดจนส่ือมวลชนและลกัษณะมุ่งอนาคตมีความสัมพนัธ์กบั
นกัเรียน โดยกระบวนการน้ี จะช่วยใหน้กัเรียนก่อใหเ้กิดถึงพฤติกรรมในการใชจ่้าย การปรับเปล่ียน
และประเมินวา่อะไรควร อะไรไม่ควร ก็จะทาํใหเ้กิดพฤติกรรมการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและมีการ 
ตั้งวตัถุประสงค์ในการใช้ว่าใช้เพื่ออะไร เพื่อท่ีจะสามารถใช้ทรัพยากร ใช้เงิน ใช้ส่ิงของอย่าง         
มีประสิทธิภาพและมีการรักษาเป็นอยา่งดียิง่ 
7.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะมุ่งอนาคตทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการประหยดั 

ลกัษณะมุ่งอนาคต มีส่วนสําคญัท่ีส่งผลให้พฤติกรรมอยา่งหน่ึง ท่ีเป็นกลไกให้มนุษย ์ 
ไดมี้การเรียนรู้และปฏิบติัตามในส่ิงต่าง ๆ ถา้มนุษยไ์ดมี้จุดมุ่งหมายเพื่ออนาคตแลว้นั้น ก็จะทาํให้
มนุษย ์ โดยเฉพาะผูท่ี้เป็นนกัเรียนแสดงพฤติกรรมการประหยดัได้อย่างเหมาะสม ดงัมีผูศึ้กษา
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะมุ่งอนาคต ดงัน้ี 

เนตรนภิส กาฬเนตร (2543: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาอิทธิพลของลกัษณะการรับชมโทรทศัน์ 
ท่ีมีต่อพฤติกรรมการประหยดัของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนท่ีมี
ลกัษณะมุ่งอนาคตและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีพฤติกรรมการประหยดัสูงกว่านกัเรียนท่ีมี
ลกัษณะตรงกนัขา้ม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

พฤติพล น่ิมพร้าว (2547: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียน    
ช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
การประหยดัของนกัเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงลาํดบัจากมากท่ีสุดไปหา
น้อยท่ีสุดมี 6 ปัจจยัได้แก่ ลักษณะมุ่งอนาคต เป็นปัจจยัลาํดับท่ี 3 ซ่ึงปัจจยัน้ีสามารถร่วมกัน
พยากรณ์ทศันคติต่อการประหยดัของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธ
มณฑล ไดร้้อยละ 49.60 
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จากการศึกษางานวจิยัขา้งตน้นั้นจะเห็นไดว้า่  ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นส่ิงท่ีทาํใหน้กัเรียน

เกิดคุณลกัษณะของพฤติกรรมการประหยดั   ท่ีเป็นผลต่อในอนาคตของนกัเรียนได ้   ดงันั้น  คาดวา่ 
ลกัษณะมุ่งอนาคตน่าจะเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 
ปีท่ี 6  

8.  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการประหยดั 
8.1  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัเพศและพฤติกรรมการประหยดั 

จากการศึกษาค้นควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องพบว่า งานวิจยัเก่ียวกับเพศกับพฤติกรรม
ประหยดั มีดงัน้ี        

นิรัชรา จนัทิหลา้ (2541: บทคดัยอ่) ศึกษาพฤติกรรมการรักษาความสะอาดชั้นเรียนและ
ความเป็นระเบียบของอุปกรณ์การเรียน  เคร่ืองใช้ส่วนตัวของนักเรียนของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเจียรวนนทอุ์ทิศ 3 ปีการศึกษา 2540 พบวา่ นกัเรียนเพศหญิงกบัเพศชาย 
มีการปรับพฤติกรรมรักษาความสะอาดชั้นเรียนและความเป็นระเบียบของอุปกรณ์การเรียนเคร่ืองใช้
ส่วนตวัของนกัเรียน ไม่แตกต่างกนั 

เนตรนภิส กาฬเนตร (2543: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาอิทธิพลของลกัษณะการรับชมโทรทศัน์ 
ท่ีมีต่อพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีมีเพศ
แตกต่างกนั ส่งผลต่อลกัษณะการรับชมโทรทศัน์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนต่างกนั 
โดยนกัเรียนหญิงมีพฤติกรรมการประหยดั สูงกวา่นกัเรียนชาย 

พฤติพล น่ิมพร้าว (2547: 53)ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ อยา่งมีนยัทางสถิติท่ี .01  

ชนาวทิย ์ ผูน้าํพล (2547: 78) ศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 โรงเรียนวดัพิกุล สังกดักรุงเทพมหานคร โดยศึกษาพฤติกรรมอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้ม กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาจาํนวน 105 คน ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัเร่ืองเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

พระครูประโชติจนัทวิมล (นาม จนฺทโชโต) (2555: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั
นนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี จากการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี อาํเภอปากเกร็ด
จงัหวดันนทบุรี   ท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้   โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  ทั้ง  5  ดา้น   ไดแ้ก่ ดา้นความมีนํ้าใจ  ดา้นความประหยดั   
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ดา้นความขยนั ดา้นความมีวินยัและดา้นความซ่ือสัตย ์ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม นกัเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั นนทบุรี จาํแนกตามเพศและ
ระดบัชั้นเรียนโดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั  

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างเพศกบัพฤติกรรมการประหยดั ยงัมีอีกหลาย
เร่ืองท่ีพบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือไม่แตกต่าง แต่ก็เพียงพอท่ีจะใหผู้ว้จิยัเช่ือวา่ เพศมีความสัมพนัธ์
กบัพฤติกรรมการประหยดั ดังนั้นผูว้ิจยัจึงตั้ งสมมติฐานในการวิจยัในคร้ังน้ีว่า นักเรียนท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีพฤติกรรมการประหยดัแตกต่างกนั 
8.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัลกัษณะของการพกัอาศัยและพฤติกรรมการประหยดั 

จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า งานวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะของการพกั
อาศยั กบัการแสดงถึงพฤติกรรมการประหยดั มีดงัน้ี         

รุ่งเรือง สายสรรค์พงษ์ (2549: 63)ได้ศึกษาพฤติกรรมการประหยดัพลังงานไฟฟ้าใน
ชีวติประจาํวนัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 ของโรงเรียนกุนนทีพุทธารามวิทยาคม พบวา่
นกัเรียนท่ีมีการพกัอาศยัท่ีต่างกนัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เป็นปัจจยัท่ีไม่สัมพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและนกัเรียนมีพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า อยู่ใน
ระดบัมาก 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างลกัษณะของการพกัอาศยักบัพฤติกรรมการ
ประหยดัพบวา่ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดั แต่ผูว้ิจยัเช่ือวา่ลกัษณะการพกัอาศยั
น่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัเน่ืองจากมีสภาพการพกัอาศยัท่ีต่างกนัยอ่มทาํให้มีพฤติกรรม
การประหยดัท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานในการวิจยัในคร้ังน้ีวา่ นกัเรียนท่ีมีลกัษณะ
ของการพกัอาศยัต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดัแตกต่างกนั 
8.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัค่าใช้จ่ายทีนั่กเรียนได้รับในแต่ละวนัและพฤติกรรมการประหยดั           

จากการศึกษาคน้ควา้งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ งานวจิยัเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บ
ในแต่ละวนักบัการแสดงถึงพฤติกรรมการประหยดั มีดงัน้ี  

พนัคาํ มีโพนทอง (2533: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6  สังกดัสาํนกังานประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น โดยผลจากการศึกษานกัเรียน 
ท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูง มีค่านิยมพื้นฐานดา้นการประหยดัและอดออม สูงกวา่
นกัเรียนท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวตํ่า 

พฤติพล น่ิมพร้าว (2547: 59) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียนช่วงชั้น
ท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวทิยาพุทธมณฑล จากการศึกษา พบวา่ รายรับท่ีไดจ้ากผูป้กครอง
ต่อวนัต่างกนั ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการประหยดัของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 
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จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องระหว่างค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับในแต่ละวนักับ

พฤติกรรมการประหยดัพบว่ายงัมีไม่มากนกั แต่ก็เพียงพอท่ีจะให้ผูว้ิจยัเช่ือว่าค่าใช้จ่ายท่ีนกัเรียน
ไดรั้บในแต่ละวนั ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดั ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานในการ
วิจยัในคร้ังน้ีวา่ นกัเรียนท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนัต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั
แตกต่างกนั 
8.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัอาชีพหลกัของผู้ปกครองและพฤติกรรมการประหยดั 

จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ งานวิจยัเก่ียวกบัอาชีพของผูป้กครองกบั
พฤติกรรมการประหยดั มีดงัน้ี        

เนตรนภิส กาฬเนตร (2543: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาอิทธิพลของลกัษณะการรับชมโทรทศัน์ 
ท่ีมีต่อพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า นกัเรียนท่ีบิดา
มารดามีอาชีพรับจา้งและเกษตรกรรม มีลกัษณะการรับชมโทรทศัน์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการประหยดั 
สูงกวา่นกัเรียนท่ีมีบิดามีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

พฤติพล น่ิมพร้าว (2547: 59) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียนช่วงชั้น
ท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล จากการศึกษา พบวา่ฐานะทางเศรษฐกิจของ
บิดามารดา ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการประหยดั ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 

เสน่ห์ ร่องสุวรรณ (2556: 64) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมทรัพยข์องนักเรียน
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5  ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา  เขต  1  จากการ 
ศึกษาพบว่า อาชีพของผูป้กครอง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพย์ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งระหว่างอาชีพหลกัของผูป้กครองกบัพฤติกรรมการ
ประหยดัพบวา่ยงัมีไม่มากนกั แต่ก็เพียงพอท่ีจะใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปไดว้า่อาชีพหลกัของผูป้กครอง 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการประหยดั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานในการวิจยัในคร้ังน้ีว่า
นกัเรียนท่ีมีอาชีพหลกัของผูป้กครองต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดัแตกต่างกนั 
8.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัสถานทีต่ั้งของโรงเรียนและพฤติกรรมการประหยดั 

จากการศึกษาค้นควา้งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ไม่พบงานวิจัยเก่ียวกับลักษณะท่ีตั้ งของ
โรงเรียนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดัโดยตรง ดงันั้น เพื่อให้งานวิจยัฉบบัน้ีมีความชดัเจนมาก
ยิง่ข้ึน ผูว้จิยัจึงขอเสนองานวจิยัท่ีมีลกัษณะเทียบเคียงกบัตวัแปรและประชากรกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  

ขนิษฐา ใจเยน็ (2555: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นํ้ าของนกัเรียน
ระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแม่นํ้ าท่าจีน จงัหวดันครปฐม การวิจยัคร้ังน้ี       
เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นํ้า   ความรู้เก่ียวกบัการอนุรักษแ์ม่นํ้า     การอบรมสั่งสอน 
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เก่ียวกบัการอนุรักษ์แม่นํ้ าจากครอบครัว การให้การศึกษาอบรมเก่ียวกบัการอนุรักษ์แม่นํ้ าจาก
โรงเรียนและการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการอนุรักษ์แม่นํ้ าของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา      
ปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแม่นํ้ าท่าจีน จงัหวดันครปฐมและเปรียบเทียบพฤติกรรมการอนุรักษ์
แม่นํ้าของนกัเรียน จาํแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ สถานท่ีตั้งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีโรงเรียนตั้งอยูแ่ละขนาดของโรงเรียน ซ่ึงมีจาํนวนนกัเรียน 2,566 
คน  ผลการวิจยั พบว่า นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนท่ีมีพื้นท่ีติดแม่นํ้ าท่าจีน จงัหวดั
นครปฐม ท่ีมีสถานท่ีตั้ งของโรงเรียน เขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ี
โรงเรียนตั้งอยูแ่ละขนาดของโรงเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมการอนุรักษแ์ม่นํ้าไม่แตกต่างกนั 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องระหว่างสถานท่ีตั้ งของโรงเรียนกับพฤติกรรมการ
ประหยดั พบวา่โรงเรียนทั้งมีสถานท่ีตั้งหรือบริบทของโรงเรียนท่ีต่างกนั มีการจดักิจกรรมท่ีต่างกนั
ยอ่มท าให้ผูเ้รียนมีพฤติกรรมการประหยดัท่ีแตกต่างกนัผูว้ิจยัคาดวา่สถานท่ีตั้งของโรงเรียนจึงไม่มี
ความสัมพนัธ์ หรือไม่แตกต่างกบัพฤติกรรมการประหยดั ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตั้งสมมติฐานในการวิจยัใน
คร้ังน้ีวา่ นกัเรียนท่ีมีสถานท่ีตั้งของโรงเรียนต่างกนั  มีพฤติกรรมการประหยดัแตกต่างกนั 

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ผูว้ิจ ัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ประหยดัของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ในโรงเรียนสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกตาม เพศ ลกัษณะการพกัอาศยั ค่าใช้จ่ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่    
ละวนั อาชีพหลกัของผูป้กครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน และศึกษาปัจจยัสามารถทาํนายพฤติกรรม
การประหยดัของนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 คือ ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบ
พฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน สามารถสรุปเป็นกรอบแนวความคิดดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 

          ตัวแปรอสิระ                                             ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่                                               
-  เพศ                                                             
- ลกัษณะการพกัอาศยั                                           
- ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั                        
- อาชีพหลกัของผูป้กครอง                                                                                              
- สถานท่ีตั้งของโรงเรียน                                 

- ลกัษณะมุ่งอนาคต 

- การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ประหยดัจากครอบครัว 

- การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ประหยดัจากโรงเรียน 

- การเลียนแบบพฤติกรรมการ
ประหยดัจากเพื่อน 

 

พฤติกรรมการประหยดั 



 
 

 
 
 

บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการวจัิย 
 

การวิจยัเร่ือง “พฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาศึกษาปี 6 สังกดั
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร“ เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) โดยมีนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยวิเคราะห์
( Unit of Analysis) ในการดาํเนินการวจิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
5.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1  ประชากรท่ีศึกษา ได้แก่นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขต       
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ซ่ึงมีนกัเรียนจาํนวน 4,366 คน(สํานกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2559) 

1.2  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา ไดแ้ก่นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดั
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จาํนวน 369 คน ซ่ึงไดม้าจากการใช้
สูตรของ ยามาเน่ (Yamane) และการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi – Stage  Random Sampling) ตาม
สัดส่วนของจาํนวนประชากร จาํแนกตามโรงเรียน 

1.2.1  กาํหนดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตร ยามาเน่ (Yamane, 1969: 886, อา้งถึงใน 
ประคอง กรรณสูตร, 2542: 11) กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 คลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 
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n   =             N 
        1 + N (e)2 
เม่ือ  n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
             N  =  จาํนวนประชากร 
 e   =  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนไดมี้ค่าเท่ากบั .05 
 

แทนค่าในสูตร  n =         4,366   
     1 + (4,366   (0.05)2) 
    =      4,366   
       1 + 10.90 
    =             369  คน 

จากการคาํนวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 369  คน 
การสุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน(Multi – Stage Random Sampling)                

ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
ขั้นตอนที ่1 สุ่มจาํนวนโรงเรียน 

สุ่มจาํนวนโรงเรียนในอาํเภอท่ีเป็นท่ีตั้ งของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มาร้อยละ 30 โดยการสุ่มอยา่งง่าย  (Simple  Random Sampling) 
ดว้ยวธีิการจบัสลาก จากจาํนวน 103 โรงเรียน จะเท่ากบั 31 โรงเรียน  
ขั้นตอนที ่2 สุ่มนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

เม่ือสุ่มจาํนวนโรงเรียนมาได ้31 โรงเรียนแลว้ จึงใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งตามสัดส่วนของ
จาํนวนนักเรียนท่ีอยู่ในแต่ละโรงเรียน โดยท่ีจาํนวนนกัเรียนท่ีไดจ้ากการสุ่มจาํนวน 31 โรงเรียน   
จะมีจํานวนทั้ งหมด 1,277 คน จากนั้ นกําหนดขนาดจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยการเทียบ
บญัญติัไตรยางค ์ 
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ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
 

ช่ือโรงเรียน จ านวนประชากร (คน) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
1.  เอกชยั 352 30 
2.  อนุบาลสมุทรสาคร 345 29 
3.  เกตุมดีศรีวราราม   95   8 
4.  บา้นบางนํ้าจืด   53   4 
5.  วดับางป้ิง(บริษทัเกลือไทยสงเคราะห์)   95   8 
6.  วดัป้อมวิเชียรโชติการาม 199 17 
7.  วดัโพธิแจ ้ 100   9 
8.  วดับางปลา 113 10 
9.  วดัใหญ่บา้นบ่อ 165 14 
10.  วดัคลองครุ 163 14 
11.  วดัราษฎรังสรรค ์ 179 15 
12.  วดัโสภณาราม(ปร่ังร่วมราษฎบ์าํรุง) 158 13 
13.  วดัโคกขาม (นรสิงห์อนุสรณ์)   82   7 
14.  วดัศรีเมือง 131 11 
15.  บางหญา้แพรก 108   9 
16.  ปัจจนัตาราม   75   7 
17.  วดักาหลง 118 10 
18.  วดัคลองซ่ือ   95   8 
19.  อนุบาลบา้นแพว้ (วนัครู 2500) 118 10 
20.  วดัยกกระบตัร   65   6 
21.  หลวงสินธุราษฎรั์งสฤษฎ ์   75   7 
22.  ทีปังกรณ์วิทยาพฒัน(์วดัสุนทรสถิต) 102   9 
23.  วดัหลกัสองราษฎบ์าํรุง   52   4 
24.  วดัราษฎร์บาํรุง 113 10 
25.  วดันางสาว 143 12 
26.  บา้นดอนไก่ดี   89   8 
27.  บา้นแคราย   82   7 



 
28.  วดัศรีสาํราญราษฎบ์าํรุง 203 18 
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ตารางท่ี 1  แสดงจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั ( ต่อ ) 
 

ช่ือโรงเรียน จ านวนประชากร (คน) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
29.  บา้นสวนหลวง                 139                12 
30.  บา้นคลองกระทุ่มแบน                 172                14 
31.  วดัออ้มนอ้ย (มิตรครูราษฏร์รังสรรค)์                 336                29 

รวม              1,277              369 

 
2.  ตัวแปรทีศึ่กษา 
            ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
2.1.1  ข้อมูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

2.1.1.1  เพศ ไดแ้ก่    
เพศชาย                
เพศหญิง   

2.1.1.2  ลกัษณะการพกัอาศยั ไดแ้ก่ 
อาศยัอยูร่่วมกนักบัพอ่และแม่ 
อาศยัอยูร่่วมกนักบัพอ่หรือแม่ 
อาศยัอยูร่่วมกนักบัญาติพี่นอ้งหรือบุคคลอ่ืน 

2.1.1.3  ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั ไดแ้ก่      
พอใชแ้ละเหลือเก็บ 
พอใช ้แต่ไม่เหลือเก็บ 
ไม่พอใช ้
ไม่พอใชแ้ละมีหน้ีสิน 

2.1.1.4  อาชีพหลกัของผูป้กครอง ไดแ้ก่ 
อาชีพเกษตรกร  
อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ 
อาชีพรับจา้ง 
อาชีพรับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 
อาชีพอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......... 
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2.1.1.5  สถานท่ีตั้งของโรงเรียน ไดแ้ก่ 
ในเขตเทศบาล 
นอกเขตเทศบาล 

2.1.2  ลกัษณะมุ่งอนาคต 
2.1.3  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
2.1.4  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 
2.1.5  การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน 

2.2  ตัวแปรตาม พฤติกรรมการประหยดั  
 

3.  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลสําหรับการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม

จาํนวน 1 ชุด โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูใ้หข้อ้มูล แบ่งอออกเป็น 6 ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ ลกัษณะการพกัอาศยั ค่าใช้จ่ายท่ี

นกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั อาชีพหลกัของผูป้กครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน เป็นแบบให้เลือกตอบ
ตามรายการ (Check List)  

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะมุ่งอนาคต ผูว้ิจยัไดท้บทวนงานวิจยัต่าง ๆ และ
สร้างแบบสอบถามข้ึนเอง มีขอ้คาํถามจาํนวน 29 ขอ้  

แบบสอบถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) ประกอบดว้ยตวัเลือก          
5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
มาก   หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 
ปานกลาง หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 
นอ้ย   หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 
ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก ขอ้ความท่ีแสดงถึงลกัษณะมุ่งอนาคต หากตอบ 

เป็นจริงมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย นอ้ยท่ีสุด จะไดค้ะแนน 5,4,3,2,1 ตามล าดบั ส่วนขอ้ความ
ตรงกนัขา้ม(ขอ้ 5 ,6 และ 14) จะไดค้ะแนนกลบักนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนมาก จะเป็นผูท่ี้
มีลกัษณะมุ่งอนาคตมากกวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 

การแปลความหมายของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามเกณฑข์อง เบสท ์(Best, 1981: 179 – 182)  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ค่าเฉล่ีย    4.50 – 5.00  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะมุ่งอนาคตอยูใ่นระดบั

มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย    3.50 – 4.49  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะมุ่งอนาคตอยูใ่นระดบั

มาก 
ค่าเฉล่ีย    2.50 – 3.49  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะมุ่งอนาคตอยูใ่นระดบั

ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย    1.50 – 2.49  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะมุ่งอนาคตอยูใ่นระดบั

นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย    1.00 – 1.49  หมายถึง ผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะมุ่งอนาคตอยูใ่นระดบั

นอ้ยท่ีสุด 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 

ผูว้จิยัไดท้บทวนงานวจิยัต่าง ๆ และสร้างแบบสอบถามข้ึนเอง มีขอ้คาํถามจาํนวน 27 ขอ้  
แบบสอบถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบดว้ยตวัเลือก           

5 ระดบั ดงัน้ี 
มากท่ีสุด หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
มาก               หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 
ปานกลาง     หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 
นอ้ย              หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด      หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 
ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก ขอ้ความท่ีแสดงถึงการส่งเสริมพฤติกรรมการ

ประหยดัจากครอบครัว หากตอบไดม้ากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด จะไดค้ะแนน 5,4,3,2,1 
ตามล าดับ ผูท่ี้ตอบได้คะแนนมากแสดงว่ามีการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว
มากกวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 

การแปลความหมายของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามเกณฑข์อง เบสท ์(Best, 1981: 179 – 184)  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากครอบครัว อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากครอบครัว อยูใ่นระดบั มาก 
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ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งเสริมพฤติกรรม

การประหยดัจากครอบครัว อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งเสริมพฤติกรรม

การประหยดัจากครอบครัว อยูใ่นระดบั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งเสริมพฤติกรรม

การประหยดัจากครอบครัว อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด   
ส่วนที ่4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน ผูว้ิจยั

ไดท้บทวนงานวิจยัต่าง ๆ และสร้างแบบสอบถามข้ึนเอง มีขอ้คาํถามจาํนวน 38 ขอ้ แบบสอบถาม
เป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale)  ประกอบดว้ยตวัเลือก  5  ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 
ปานกลาง หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 
นอ้ย หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 
ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก ขอ้ความท่ีแสดงถึงการส่งเสริมพฤติกรรมการ

ประหยดัจากโรงเรียน หากตอบไดม้ากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด จะไดค้ะแนน 5,4,3,2,1 
ตามลาํดับ ผูท่ี้ตอบได้คะแนนมากแสดงว่ามีการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน
มากกวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 

การแปลความหมายของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามเกณฑข์อง เบสท ์ (Best, 1981: 179 – 184) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากโรงเรียน อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากโรงเรียน อยูใ่นระดบั มาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากโรงเรียน อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49  หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากโรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีการส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากโรงเรียน อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
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ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเก่ียวกบัการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน ผูว้ิจยัได้ทบทวน
งานวิจยัต่าง ๆ และสร้างแบบสอบถามข้ึนเอง มีขอ้คาํถามจาํนวน 40 ขอ้ แบบสอบถามเป็นแบบวดั
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating  scale) ประกอบดว้ยตวัเลือก 5 ระดบั ดงัน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 
ปานกลาง หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 
นอ้ย  หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 
ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก ขอ้ความท่ีแสดงถึงการเลียนแบบพฤติกรรมการ

ประหยดัจากเพื่อน หากตอบไดม้ากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จะไดค้ะแนน 5,4,3,2,1 
ตามล าดบั ส่วนขอ้ความตรงกนัขา้ม (ขอ้ 4,5,6,23,26 และ 31 ) จะไดค้ะแนนกลบักนั  ผูต้อบท่ีได้
คะแนนมากแสดงว่าเป็นผูมี้พฤติกรรมเลียนแบบเพื่อนมากกว่าผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนน
นอ้ย 

การแปลความหมายของแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
เกณฑข์อง เบสท ์(Best, 1981 : 179 – 184) มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีการเลียนแบบพฤติกรรม
การประหยดัจากเพื่อน อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีการเลียนแบบพฤติกรรม
การประหยดัจากเพื่อน อยูใ่นระดบั มาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีการเลียนแบบพฤติกรรม
การประหยดัจากเพื่อน อยูใ่นระดบั ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49   หมายถึง   ผูต้อบแบบสอบถามมีการเลียนแบบพฤติกรรม
การประหยดัจากเพื่อน อยูใ่นระดบั นอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49   หมายถึง    ผูต้อบแบบสอบถามมีการเลียนแบบพฤติกรรม
การประหยดัจากเพื่อน อยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด 
ส่วนที่ 6 แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการประหยดั ผูว้ิจยัไดท้บทวนงานวิจยัต่าง ๆ และสร้าง
แบบสอบถามข้ึนเอง มีขอ้คาํถามจาํนวน 97 ขอ้ โดยแบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

1.  พฤติกรรมการประหยดัดา้นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ        จาํนวน  30  ขอ้       
2.  พฤติกรรมการประหยดัดา้นการประหยดัเงิน                                  จาํนวน  26  ขอ้  
3.  พฤติกรรมการประหยดัดา้นการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้              จาํนวน  41 ขอ้  
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แบบสอบถามเป็นแบบวดัมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ประกอบดว้ยตวัเลือก          

5 ระดบั ดงัน้ี 
มากท่ีสุด หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นในระดบั มากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นในระดบั มาก 
ปานกลาง หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นในระดบั ปานกลาง 
นอ้ย  หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นในระดบั นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามปฏิบติัตามขอ้ความนั้นในระดบั นอ้ยท่ีสุด 
ให้ผูต้อบเลือกตอบเพียง 1 ตวัเลือก ข้อความท่ีแสดงถึงการส่งเสริมพฤติกรรมการ

ประหยดั หากตอบไดม้ากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด จะไดค้ะแนน 5,4,3,2,1 ตามล าดบั 
ส่วนขอ้ความตรงกนัขา้ม (ขอ้ 4,14 และ 16 )  ในดา้นการประหยดัเงิน  (ขอ้ 24, 25 และ 27 ) ในดา้น
การประหยดัส่ิงของเคร่ืองใชจ้ะไดค้ะแนนกลบักนัโดยผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนมากจะเป็น 
ผูท่ี้มีพฤติกรรมการประหยดัมากกวา่ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนนอ้ย 

การแปลความหมายของแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลตาม
เกณฑข์อง เบสท ์ (Best, 1981: 179 – 184)  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการประหยดั   
ในระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการประหยดั   
ในระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการประหยดั  
ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการประหยดั
ในระดบันอ้ย  

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง  ผูต้อบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการประหยดั
ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
4.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 

ในการวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัทาํการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ โดยดาํเนินการตามขั้นตอน
ดงัน้ี 

4.1  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อสร้างนิยามศพัทเ์ฉพาะพฤติกรรม
การประหยดั ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน  
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4.2 สร้างข้อคาํถามตามขอบเขตของเน้ือหา ให้ครอบคลุมนิยามศพัท์เฉพาะและ

วตัถุประสงค์ของการวิจยั ผ่านการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดย        
ผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไ้ข  

4.3 นาํแบบสอบถามท่ีไดรั้บการปรับปรุงจากผูค้วบคุมวทิยานิพนธ์เสนอต่อผูท้รงคุณวุฒิ
จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยวิธีการหาค่าดชันีความ
สอดคลอ้ง IOC (Index of Item  Objective Congruence) แลว้นาํตารางมาวิเคราะห์ค่า IOC ของ
ผูเ้ช่ียวชาญนาํมาคาํนวณดชันีความสอดคลอ้ง  โดยใชสู้ตรคาํนวณ     จากนั้นผูว้จิยัทาํการคดัเลือกขอ้ 
คาํถามท่ีมีดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.5 ข้ึนไป เพื่อนาํไปทดลองใชต่้อไป ในท่ีน้ีขอ้คาํถามแต่ละ
ขอ้มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 – 1.00 

4.4  ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม ตามคาํแนะนาํของผูท้รงคุณวุฒิและนาํไปทดลองใช ้
(Try – out) กบันกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจริงในการวจิยั จาํนวน 30 คน   

4.5  หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha – coefficient) วิเคราะห์ในโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติและ
ปรับปรุงจนไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามแต่ละส่วน ดงัต่อไปน้ี 

4.5.1  แบบสอบถามการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว  มีขอ้
คาํถามทั้งส้ิน 27 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ .858   

4.5.2  แบบสอบถามการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน     มีขอ้
คาํถามทั้งส้ิน 38 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ .913 

4.5.3  แบบสอบถามลกัษณะมุ่งอนาคต  มีขอ้คาํถามทั้งส้ิน 29 ขอ้ มีค่าความ
เช่ือมัน่ .875 

4.5.4  แบบสอบถามการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน มีขอ้คาํถาม
ทั้งส้ิน 40 ขอ้ มีค่าความเช่ือมัน่ .907 

4.5.5  แบบสอบถามพฤติกรรมการประหยดั มีขอ้คาํถามทั้งส้ิน 91 ขอ้     มีค่า
ความเช่ือมัน่ .966 
5.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
5.1  ผูว้ิจยัทาํหนงัสือถึงคณบดีบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพื่อให้ทาํหนงัสือ        

ขอความร่วมมือไปยงัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เพื่อขออนุญาตและ      



 
ขอความร่วมมือในการดํา เนินการเก็บข้อมูลและให้นักเรียนระดับชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  6                
ตอบแบบสอบถาม 
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5.2  ผูว้ิจยัติดต่อประสานงานกบัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร    

ในการทาํหนังสือถึงผูอ้าํนวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร เพื่อขออาํนวยความสะดวกในการดาํเนินการเก็บขอ้มูล 

5.3  ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม พบวา่ แบบสอบถามท่ีแจกจ่ายไป
ยงักลุ่มตวัอย่าง มีจาํนวน 369 ฉบบั ไดรั้บคืน 369 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 เม่ือตรวจสอบความ
สมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถามแต่ละชุด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งตอบไดส้มบูรณ์ครบทุกฉบบั ผูว้ิจยั
จึงดาํเนินการลงรหสัใหค้ะแนนแลว้นาํไปวเิคราะห์ขอ้มูลตามวธีิทางสถิติต่อไป 
6.  การวเิคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูลใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอย่าง โดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และร้อยละ (percentage) 
6.2  การวิเคราะห์ค่าระดบั พฤติกรรมการประหยดั ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม

พฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การ
เลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน โดยใชค้่าสถิติค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D) 

6.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการประหยดั ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกตาม เพศ
และสถานท่ีตั้งของโรงเรียน โดยการทดสอบค่าที แบบ Independent t – test  

6.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการประหยดั ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จาํแนกตาม 
ลกัษณะการพกัอาศยั ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั อาชีพหลกัของผูป้กครอง โดยทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และหากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสําคญั       
ทางสถิติ ผูว้ิจยัดาํเนินการทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  
(Scheffe’s test for all possible comparison) 

6.5 การวิเคราะห์ตัวแปรท่ีทาํนายพฤติกรรมการประหยดั  ของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ไดแ้ก่ ลกัษณะ
มุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดั
จากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน โดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ ตามลาํดบัความสาํคญัของตวัแปรท่ีนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 



 
 
 
 

 
 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการ
ประหยดัของนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ของทั้งสังกดั จาํนวน 369 คน นาํมาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์ โดยใช้
ตารางประกอบการบรรยาย จาํแนกออกเป็น 4 ตอน รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 
6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ค่าระดบัของ ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรม
การประหยดัจากเพื่อนและพฤติกรรมประหยดั ของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการประหยดัของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  
จาํแนกตาม เพศ ลักษณะ การพกัอาศัย ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับในแต่ละวนั อาชีพหลักของ
ผูป้กครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์อิทธิพลปัจจยัของลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรม
การประหยดัจากเพื่อนและพฤติกรรมประหยดั ของกลุ่มตวัอย่างนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  

สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวจิยั มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
Y            แทน    พฤติกรรมการประหยดั 
X1             แทน    ลกัษณะมุ่งอนาคต   
X2    แทน    การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
X3    แทน    การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน  
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X4  แทน    การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน 
n   แทน    จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
x   แทน    ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t   แทน  ค่าสถิติทดสอบท่ีใชพ้ิจารณาใน  t – distribution 
F  แทน  ค่าสถิติทดสอบท่ีใชพ้ิจารณาใน  F – distribution 
r   แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
df   แทน  องศาอิสระ ( Degree of Freedom) 
SS  แทน  ผลรวมกาํลงัสองของค่าเบ่ียงเบน ( Sum of Square) 
MS  แทน  ค่าเฉล่ียความเบ่ียงเบนกาํลงัสอง (Mean Square) 
*     แทน  ค่าระดบันยัสาํคญัของการทดสอบสถิติทดสอบ(Significance) 
R   แทน     ค่าประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (Multiple R) 
R2   แทน     ประสิทธิภาพในการทาํนาย (R Square) 
Adj R2  แทน     ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีปรับแลว้ (Adjusted R Square) 
R2 Change  แทน  ประสิทธิภาพในการทาํนายท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือเพิ่มตวัแปรอิสระ 
b   แทน ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอย (Regression   Coefficients ) 
Beta  แทน   ค่าสัมประสิทธ์ิความถดถอยมาตรฐาน (Standardized  Regression   

Coefficients) 
S.E.  แทน ค่าความคาดเคล่ือนมาตรฐานของการทาํนาย (Standard Error of  

Estimate) 
a   แทน ค่าคงท่ี (Constant) 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
การวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 

สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํนวน 369 คน 
โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ดงัปรากฏผล ในตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงจาํนวนร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง   ซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัประถม 

ศึกษา ปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   จงัหวดัสมุทร 
สาคร จาํแนกตาม เพศ ลกัษณะการพกัอาศยั ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั อาชีพ 
หลกัของผูป้กครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

 
            128 
            241 

 
        34.70 
        65.30 

รวม             369       100.00 
ลกัษณะการพกัอาศัย  
          อาศยัอยูร่่วมกนักบัพ่อและแม่ 
          อาศยัอยูร่่วมกนักบัพ่อหรือแม่ 
          อาศยัอยูร่่วมกนักบัญาติพ่ีนอ้งหรือ 
          บุคคลอ่ืน 

 
           228 
             92 
             49 

 
        61.80 
        24.90 
        13.30 

รวม            369       100.00 
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละวนั         
          พอใชแ้ละเหลือเกบ็ 
          พอใชแ้ต่ไม่เหลือเกบ็ 
          ไม่พอใช ้
          ไม่พอใชแ้ละมีหน้ีสิน 

 
           263 
             75 
             28 
               3 

 
        71.30 
        20.30 
          7.60 
          0.80 

รวม            369       100.00 
อาชีพหลกัของผู้ปกครอง   
           อาชีพเกษตรกร  
           อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ 
           อาชีพรับจา้ง 
           อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
           อาชีพอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......... 

 
             18 
             76 
           238 
             29 
               8 

 
          4.90 
        20.60 
        64.50 
          7.90 
          2.20 

รวม            369       100.00 
สถานที่ตั้งของโรงเรียน 
           ในเขตเทศบาล 
           นอกเขตเทศบาล 

 
           152 
           217 

 
        41.20 
        58.80 

รวม            369       100.00 
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จากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างนกัเรียน ซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เป็นเพศหญิง
จาํนวน 241 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.30 มีลกัษณะการพกัอาศยัอยูร่่วมกนักบัพ่อและแม่ จาํนวน 228 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 มีค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั มีเงินพอใชแ้ละเหลือเก็บ จาํนวน 
263 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 อาชีพหลกัของผูป้กครอง มีอาชีพรับจา้งจาํนวน 238 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 64.50 และมีสถานท่ีตั้งของโรงเรียนอยู่นอกเขตเทศบาล จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.80   

กลุ่มตวัอย่างนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร เม่ือแยกกลุ่มย่อยแลว้ บางกลุ่มมีจาํนวนมากและ    
บางกลุ่มมีจาํนวนน้อยเกินไป สืบเน่ืองจากการท่ีผู ้วิจยัได้พบขอ้มูลท่ีน่าสนใจในบางประเด็น       
จากขอ้มูลส่วนบุคคล เช่น ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนัและอาชีพของผูป้กครอง โดยเฉพาะ
อาชีพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อาชีพนกัแสดงลิเก โปรแกรมเมอร์ ผูป้ระกอบศาสนพิธี หมอทาํขวญั ผูต้ ั้งศาล
พระภูมิ ฯลฯ ท่ีสามารถทาํใหมี้ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มอยา่งมาก ผูว้ิจยัจึงจดัขอ้มูลใหม่เพื่อความ
เหมาะสมในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 แสดงจาํนวนร้อยละกลุ่มใหม่     ของขอ้มูลส่วนบุคคล      ของกลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนระดบั 

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดั 
สมุทรสาคร 

 
ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละวนั         
          พอใชแ้ละเหลือเกบ็ 
          พอใชแ้ต่ไม่เหลือเกบ็ 
          ไม่พอใช ้   

 
263 
 75 
 31 

 
69.40 
22.80 
7.80 

รวม              369            100.00 
อาชีพหลกัของผู้ปกครอง   
           อาชีพเกษตรกร /อาชีพรับจา้ง 
           อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ/อาชีพอิสระ 
           อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

 
             256 

84 
29 

 
             69.40 
             22.70 
               7.90 

รวม              369            100.00 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนัของกลุ่มตวัอย่าง นกัเรียน
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร  ส่วนมากมีค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั  พอใชแ้ละเหลือเก็บ  จาํนวน  263 คน  
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คิดเป็นร้อยละ 69.40 ส่วนอาชีพหลกัของผูป้กครอง มีอาชีพเกษตรกร /อาชีพรับจา้ง จาํนวน 256 คน 
คิดเป็นร้อยละ 69.40 
ตอนที่ 2 แสดงการวิเคราะห์ค่าระดบัของ พฤติกรรมการประหยดั ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน  การ
เลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน ของกลุ่มตวัอย่างนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 
สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ดงัรายละเอียด
ตารางท่ี 4 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่าระดบัของพฤติกรรมการประหยดั   ลกัษณะมุ่ง 

อนาคต   การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว   การส่งเสริมพฤติกรรมการ 
ประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 
ตวัแปร X  S.D. ระดบั 

พฤติกรรมการประหยดั 
- ดา้นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 
- ดา้นการประหยดัเงิน 
- ดา้นการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้

ลกัษณะมุ่งอนาคต                       
การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว    
การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน     
การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพ่ือน 

4.094 
4.042 
3.992 
4.065 
3.948 
4.049 
4.085 
3.793 

0.508 
0.598 
0.617 
0.635 
0.471 
0.546 
0.565 
0.602 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า กลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดั

สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร มีระดบัพฤติกรรมการ
ประหยดัโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =  4.094 ) เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีดา้น
การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการประหยดัเงินและดา้นการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้อยูใ่น
ระดบั มาก ( X =  4.042, 3.992 และ 4.065 ตามลาํดบั) มีลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียนและการเลียนแบบ
พฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน อยู่ในระดบั มาก ( X  = 3.948, 4.049, 4.085 และ 3.793 
ตามลาํดบั) 
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ตอนที ่3 การวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 
6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตาม เพศ 
ลกัษณะการพกัอาศยั ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั อาชีพหลกัของผูป้กครอง สถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนท่ีต่างกนั 

1.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยดั ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา    
ปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตาม 
เพศ สถานท่ีตั้งของโรงเรียน ท่ีต่างกนั โดยใชส้ถิติทดสอบค่า (t –test) ตามตารางท่ี 5 และ 6 
ตารางท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร      จงัหวดัสมุทรสาคร      ท่ีมีเพศ 
ต่างกนั 

 
เพศ n X  S.D. T 

ชาย 
หญิง 

128 
241 

4.136 
4.072 

0.527 
0.498 

1.150 

 
จากตารางท่ี 5 พบว่า นักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั   
ไม่แตกต่างกนั 
ตารางท่ี 6 แสดงเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  6  สังกดั 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร     จงัหวดัสมุทรสาคร   ท่ีมีสถาน 
ท่ีตั้งของโรงเรียนต่างกนั 

 
สถานที่ตั้งของโรงเรียน n X  S.D. T 

                           ในเขตเทศบาล 
นอกเขตเทศบาล 

152 
217 

4.106 
4.086 

0.531 
0.493 

0.375 

 
จากตารางท่ี 6 พบว่านักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีสถานท่ีตั้ งของโรงเรียนต่างกัน               
มีพฤติกรรมการประหยดั ไม่แตกต่างกนั 
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2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร จาํแนกตามลกัษณะ การพกัอาศยั ค่าใช้จ่ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั อาชีพหลกั   
ของผูป้กครอง โดยใช้สถิติในการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA)            
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 7 – 12 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   ค่าระดบัพฤติกรรมการประหยดัของกลุ่มตวัอยา่ง 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทร 
สาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตามลกัษณะการพกัอาศยั 

 
ลกัษณะการพกัอาศัย จ านวน 

n 
ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่า
ระดบั 

อาศยัอยูร่่วมกนักบัพ่อและแม่ 
อาศยัอยูร่่วมกนักบัพ่อหรือแม่ 
อาศยัอยูร่่วมกนักบัญาติพ่ีนอ้งหรือบุคคลอ่ืน 

228 
  92 
  49 

4.076 
4.110 
4.149 

0.511 
0.469 
0.569 

มาก 
มาก 
มาก 

   
จากตารางท่ี  7  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มท่ีอาศยัอยูร่่วมกนักบัพ่อและ
แม่ มีพฤติกรรมการประหยดั อยูใ่นระดบั มาก กลุ่มท่ีอาศยัอยูร่่วมกนักบัพอ่หรือแม่ มีพฤติกรรมการ
ประหยดัอยู่ในระดบั มาก กลุ่มท่ีอาศยัอยู่ร่วมกันกับญาติพี่น้องหรือบุคคลอ่ืน มีพฤติกรรมการ
ประหยดั อยูใ่นระดบั มาก ( X  = 4.076, 4.110 และ 4.149 ตามลาํดบั ) 
ตารางท่ี 8 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา 

ปีท่ี  6  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  
จาํแนกตามลกัษณะการพกัอาศยั 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
                         ภายในกลุ่ม 

     2 
366 

  0.252 
94.771 

.126 

.252 
.486 

รวม 368 95.023   
          

จากตารางท่ี 8 พบว่า นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีลกัษณะการพกัอาศยัต่างกนั มีพฤติกรรม
การประหยดั ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 9 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าระดบัพฤติกรรมการประหยดัของ กลุ่มตวัอยา่ง 

นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทร 
สาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตามค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั 

 
ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในแต่ละวนั จ านวน 

n 
ค่าเฉลีย่ 

( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่าระดบั 

             พอใชแ้ละเหลือเกบ็ 
             พอใชแ้ต่ไม่เหลือเกบ็ 
             ไม่พอใช ้/ ไม่พอใชแ้ละมีหน้ีสิน 

263 
 75 
31 

4.090 
4.048 
4.241 

.506 

.513 

.498 

มาก 
มาก 
มาก 

             
จากตารางท่ี 9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บใน 
แต่ละวนัพอใชแ้ละเหลือเก็บ มีพฤติกรรมการประหยดั อยูใ่นระดบั มาก กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียน
ไดรั้บใน แต่ละวนัพอใช้แต่ไม่เหลือเก็บ มีพฤติกรรมการประหยดั อยูใ่นระดบั มากและกลุ่มท่ีมี
ค่าใช้จ่ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั ไม่พอใช้ / ไม่พอใชแ้ละมีหน้ีสิน มีพฤติกรรมการประหยดั  
อยูใ่นระดบั มาก ( X  = 4.090, 4.048 และ 4.241 ตามลาํดบั) 
ตารางท่ี  10  การวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤติกรรมการประหยดั      ของนกัเรียนระดบัประถม 

ศึกษาปีท่ี  6  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทร 
สาคร จาํแนกตาม ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

     2 
366 

  0.835 
  94.188 

0.418 
0.257 

1.623 

รวม 368   95.023   
 

จากตารางท่ี 10 พบว่า นักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีการจาํแนกตาม ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บ
ในแต่ละวนัท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 11 แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าระดบัพฤติกรรมการประหยดัของกลุ่มตวัอยา่ง 
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทร 
สาคร จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตาม อาชีพหลกัของผูป้กครอง   

 
อาชีพหลกัของผู้ปกครอง   จ านวน 

n 
ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ค่าระดบั 

            อาชีพเกษตรกร /อาชีพรับจา้ง 
            อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ /อาชีพอิสระ 
            อาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

256 
  84 
  29 

4.099 
4.053 
4.178 

.054 

.514 

.534 

มาก 
มาก 
มาก 

 
จากตารางท่ี 11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร กลุ่มท่ีผูป้กครองมีอาชีพเกษตรกร/
อาชีพรับจา้ง มีพฤติกรรมการประหยดั อยูใ่นระดบั มาก กลุ่มท่ีผูป้กครองอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ / อาชีพ
อิสระ มีพฤติกรรมการประหยดั อยู่ในระดบั มากและกลุ่มท่ีผูป้กครองมีอาชีพรับราชการหรือ
รัฐวสิาหกิจ ( X  = 4.099, 4.053 และ 4.178 ตามลาํดบั) 
ตารางท่ี 12  การวเิคราะห์ความแปรปรวน   ของพฤติกรรมการประหยดั    ของนกัเรียนระดบัประถม 

ศึกษาปีท่ี 6  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร   จงัหวดัสมุทร 
สาคร จาํแนกตาม อาชีพหลกัของผูป้กครอง 

 
แหล่งความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งกลุ่ม 
                         ภายในกลุ่ม 

     2 
366 

    .320 
94.649 

.164 

.259 
.530 

รวม 368 95.023   
      

จากตารางท่ี 12 พบว่า นักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีการจาํแนกตามอาชีพหลกัผูป้กครองท่ี
ต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั ไม่แตกต่างกนั 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรอิสระ ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียนและการ
เลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ ถดถอยพหุคูณตามลาํดับ
ความสําคญัของตวัแปรนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple Regression  Analysis) ดงัรายละเอียด 
ตารางท่ี 13 – 14 
ตารางท่ี 13 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของลกัษณะมุ่งอนาคต (X1 ) การส่งเสริมพฤติกรรมการ 

ประหยดัจากครอบครัว  (X2 ) การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน (X3 )  การ 
เลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน  (X4 )  และพฤติกรรมการประหยดั (Y)    ของ 
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี   6         สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

 
ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา พฤติกรรม    

การประหยดั 
(Y) 

ลกัษณะ           
มุ่งอนาคต    

(X1 ) 

การส่งเสริม
พฤติกรรม     

การประหยดั 
จากครอบครัว 

(X2 ) 

การส่งเสริม
พฤติกรรม

การประหยดั
จากโรงเรียน 

(X3 ) 

การ
เลียนแบบ
พฤติกรรม

การ
ประหยดั
จากเพ่ือน 

(X4) 
พฤติกรรมการประหยดั  

(Y) 
1.00     

ลกัษณะมุ่งอนาคต 
(X1 ) 

.562** 1.00    

การส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจาก
ครอบครัว (X2 ) 

.642** .657** 1.00   

การส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดั 

จากโรงเรียน (X3 ) 

.617** .470** .702** 1.00  

การเลียนแบบพฤติกรรม              
การประหยดัจากเพ่ือน  

(X4 ) 

.670** .419** .515** .585** 1.00 

  
 **p<.01 
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จากตารางท่ี 13 เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม พบว่า 
ลักษณะมุ่งอนาคต (X1) การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว (X2) การส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน (X3) การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน (X4 )          

มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบัพฤติกรรมการประหยดั (Y) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01      
(r = .562, .642, .617 และ .670  ตามลาํดบั) โดยการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน (X4) 

สัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการประหยดั (Y) มากท่ีสุด (r = .670 ) รองลงมาคือการส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว (X2) (r = .642) รองลงมา การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดั
จากโรงเรียน (X3 ) (r = .617) และลกัษณะมุ่งอนาคต (X1) (r = .562) ตามลาํดบั  

เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระดว้ยกนัเอง พบว่า ลกัษณะมุ่งอนาคต 
(X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว (X2) กบัการ
ส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน (X3) และการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจาก
เพื่อน (X4) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ( r = .657, .470 และ .419 ตามลาํดบั) การส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว (X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ประหยดัจากโรงเรียน (X3) และการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน (X4) อยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .702 และ .515 ตามลาํดบั) การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจาก
โรงเรียน (X3) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน (X4) อยา่ง
มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01(r = .585) โดยท่ีการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
(X2) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน (X3) มากท่ีสุด       
(r = .702) และลกัษณะมุ่งอนาคต (X1) มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการเลียนแบบพฤติกรรมการ
ประหยดัจากเพื่อน (X4) นอ้ยท่ีสุด (r = .419) 
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ตารางท่ี 14 การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณของตวัแปรอิสระไดแ้ก่  ลกัษณะมุ่งอนาคต  การส่งเสริม 

พฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 
และการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน        เป็นปัจจยัทาํนายพฤติกรรมการ 
ประหยดั    ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี    6    สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร     โดยใชว้ธีิการถดถอยพหุคูณ (Stepwise  
Multiple Regression  Analysis) 

 
ล าดบัตวัแปรที่ถูกคัดเลอืก    

เข้าสมการ 

R R2 Adj R2 R2 Change b  Beta T 

1. การเลียนแบบพฤติกรรม       
    การประหยดัจากเพ่ือน (X4) 
2. การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ประหยดัจากครอบครัว (X2) 
3. ลกัษณะมุ่งอนาคต  (X1) 
4. การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ประหยดัจากโรงเรียน   (X3) 

.670 
 

.754 
 

.766 

.773 

.448 
 

.569 
 

.587 

.597 

.447 
 

.566 
 

.584 

.593 

.448 
 

.120 
 

.019 

.010 

.565 
 

.376 
 

.197 

.136 

.670 
 

.405 
 

.183 

.151 

17.272*** 
 

10.106*** 
 

  4.061*** 
   3.017** 

Constant  =  .689                                          S.E.cst   =     .158                                                  F overall  =135.059 
   
 ** p < .01   *** p < .001  

จากตารางท่ี 14  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ตามลาํดบัความสาํคญัของการนาํตวั
แปรนาํเขา้สมการ พบวา่ การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน (X4) เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บ
เลือกการเขา้สมการลาํดบัท่ี 1 มีประสิทธิภาพในการทาํนายพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ร้อยละ 44.8 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว (X2) เป็นตวัแปรท่ีคดัเลือกเขา้สมการ    
เป็นลาํดบัท่ี 2 สามารถทาํนายพฤติกรรมการประหยดั เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.0 โดยการเลียนแบบ
พฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน (X4) สามารถร่วมทาํนายพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ร้อยละ 56.90 อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 
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ลกัษณะมุ่งอนาคต (X1) เป็นตวัแปรท่ีคดัเลือกเขา้สมการเป็นลาํดบัท่ี 3 สามารถทาํนาย
พฤติกรรมการประหยดั เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.90 โดยการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน (X4)   

และการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว (X2)            สามารถร่วมทาํนายพฤติกรรมการ 

ประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ไดร้้อยละ 58.70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน (X3) เป็นตวัแปรท่ีคดัเลือกเขา้สมการ        
เป็นลาํดบัท่ี 4 สามารถทาํนายพฤติกรรมการประหยดั เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.00 โดยการเลียนแบบ
พฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน (X4) การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว (X2) และ
ลกัษณะมุ่งอนาคต  (X1) สามารถร่วมทาํนายพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
ปีท่ี  6  สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ไดร้้อยละ 
59.70 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีความคาดเคล่ือนในการทาํนาย .158 

ซ่ึงสามารถเขียนสมการทาํนายในรูปคะแนนดิบ ดงัน้ี 
         Y = .689 +.565 (X4) + .376 (X2) +.197 (X1) +.136 (X3)  
สามารถเขียนสมการทาํนายในรูปคะแนนมาตรฐาน ดงัน้ี 
          Z = .670 (X4) + .405 (X2) + .183 (X1) + .151 (X3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

บทที ่5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผล  ข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการประหยดัของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด
สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์
เพื่อ  1) เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการประหยดั การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว
การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน ลกัษณะมุ่งอนาคต การเลียนแบบพฤติกรรมการ
ประหยดัจากเพื่อน ของนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการประหยดัของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
จงัหวดัสมุทรสาคร จาํแนกตาม เพศ ลกัษณะการพกัอาศยั ค่าใช้จ่ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั
อาชีพหลกัของผูป้กครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั  3) เพื่อศึกษาว่าการส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน ลกัษณะ   
มุ่งอนาคต การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน เป็นตวัแปรท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรม
การประหยดั ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 

ประชากรในการวิจยั ไดแ้ก่นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนท่ี 2 ซ่ึงมีจาํนวน
โรงเรียนทั้งหมด 103 โรงเรียน จาํนวนนกัเรียน 4,336 คน (ขอ้มูลจากสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2559)โดยกาํหนดกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 369 คน โดยคาํนวณ
จากสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973: 725 – 727) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ยอมให้
คลาดเคล่ือนได ้ร้อยละ 5 การสุ่มตวัอยา่งเป็นแบบหลายขั้นตอน(Multi – Stage  Random Sampling) 
ตามสัดส่วนจาํแนกตามโรงเรียน และจาํนวนนกัเรียน 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือแบบสอบถามท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนประกอบด้วย
แบบสอบถามจัดทาํเพื่อวดัพฤติกรรมประหยดั ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัด
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น  6  ส่วน  ไดแ้ก่ ส่วนท่ี  1 แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 
แบบสอบถามลกัษณะมุ่งอนาคต  ส่วนท่ี  3     แบบสอบถามการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจาก 
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ครอบครัว ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน  ส่วนท่ี  5   แบบ 
สอบถามการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อนและส่วนท่ี 6 แบบสอบถามพฤติกรรมการ
ประหยดั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ียร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (X) และส่วนเบ่ียงเบนเฉล่ีย (S.D.)  เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม โดย
การทดสอบค่าที (t – test) การทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One – Way  ANOVA ) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ตามลาํดบัความสําคญัของตวัแปรนาํเขา้สมการ (Stepwise Multiple 
Regression  Analysis) 

 
สรุปผลการวจัิย 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบ

แบบสอบถาม ซ่ึงเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนมากเป็นเพศหญิงจาํนวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ
65.30 ลกัษณะการพกัอาศยัอยูร่่วมกนักบัพ่อและแม่ จาํนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 61.80 ค่าใชจ่้าย
ท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั คือ พอใชแ้ละเหลือเก็บ จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 71.30 อาชีพ
หลกัของผูป้กครองคือ อาชีพรับจา้งจาํนวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 64.50 และมีสถานท่ีตั้งของ
โรงเรียน อยูน่อกเขตเทศบาล จาํนวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 58.80 

2.  การวิเคราะห์ระดบัระดบัพฤติกรรมการประหยดั ด้านการประหยดัทรัพยากร  
ธรรมชาติ ดา้นการประหยดัเงิน ดา้นการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริม
พฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การ
เลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน มีรายละเอียดดงัน้ี 

กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร มีระดบัพฤติกรรมการประหยดัโดยรวม อยูใ่นระดบั
มาก ( X = 4.094) โดยมีพฤติกรรมการประหยดัดา้นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ พฤติกรรม
การประหยดัดา้นการประหยดัเงินและพฤติกรรมการประหยดัดา้นการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้อยู่
ในระดบัมาก ( X = 4.042, 3.992 และ 4.065 ตามลาํดบั) มีลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรม
การประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน  การเลียนแบบ
พฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.948, 4.049, 4.085 และ 3.793 ตามลาํดบั) 
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3.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการประหยดัของนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 
จาํแนกตามเพศ ลักษณะการพกัอาศยั ค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับในแต่ละวนั อาชีพหลักของ
ผูป้กครอง  สถานท่ีตั้งของโรงเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั ไม่แตกต่างกนั 

3.2  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีสถานท่ีตั้งของโรงเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั            
ไม่แตกต่างกนั 

3.3  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีลกัษณะการพกัอาศยัต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั               
ไม่แตกต่างกนั 

3.4  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีการจาํแนก ตามค่าใช้จ่ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั       
ท่ีต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั ไม่แตกต่างกนั 

3.5  นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีการจาํแนกตามอาชีพหลกัผูป้กครองท่ีต่างกนั มีพฤติกรรม
การประหยดั ไม่แตกต่างกนั 

4.  การวิเคราะห์ตวัแปรท่ีสามารถทาํนายระดบัพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียน
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่า การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบ
พฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัวและลกัษณะ  
มุ่งอนาคต สามารถร่วมทาํนายพฤติกรรมการประหยดั ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดั
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ไดร้้อยละ 59.70 อยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผลการวจัิย  

จากผลสรุปของการวจิยั สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1.  การวเิคราะห์ระดบัพฤติกรรมการประหยดั ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรม

การประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบ
พฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1.1  ผลการวิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการประหยดัโดยรวมรวม พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่ง มีพฤติกรรมการประหยดัโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก ( X ) = 4.0942 ทั้งน้ี สามารถอธิบายได้
จากการสํารวจจากแบบสอบถามเก่ียวกบั ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บ ส่วนมากจะมีค่าใชจ่้ายแบบ
พอใชแ้ละเหลือเก็บ เป็นร้อยละ 69.4 ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่ โดยนิสัยประจาํตวัของนกัเรียน มีพื้นฐาน
ของพฤติกรรมการประหยดัอยูใ่นตวัแลว้ แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเป็นผูท่ี้มีนิสัยการ
ประหยดั รู้จกัใชจ่้ายอยา่งเหมาะสมและในขณะเดียวกนั ก็รู้จกัเก็บไวใ้นวนัขา้งหนา้และเม่ือพิจารณา 
พฤติกรรมการประหยดัในแต่ละดา้น คือดา้นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ ดา้นการประหยดัเงิน 
ดา้นการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้ก็ยงัพบวา่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.094, 3.992, 4.065 ตามลาํดบั)
โดยกลุ่มตวัอย่าง มีพฤติกรรมการประหยดัทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ 
ดา้นการประหยดัเงินและดา้นการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้ดงัน้ี 

1.1.1  ดา้นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีพฤติกรรม
การประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ในระดบัมาก ( X ) = 4.094 ดงัจะเห็นได้จากการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ท่ีมีคะแนนสูงสุดใน 3 ลาํดบัแรก ซ่ึงอยู่ในระดบัมากคือขอ้ท่ี 17
นกัเรียนปิดคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังเม่ือเลิกใช ้( X = 4.350) ขอ้ท่ี 18 นกัเรียนปิดพดัลมทุกคร้ัง เม่ือออก
จากห้องเรียน ( X = 4.306 ) และขอ้ท่ี 12 นกัเรียนปิดก๊อกนํ้ าให้สนิททุกคร้ัง หลงัใช้งานเสร็จ           
( X = 4.295) ทั้งน้ีแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตวัอยา่งมีคุณลกัษณะของความเป็นอยู่ท่ีมีพฤติกรรมการ
ประหยดัอยูใ่นตวั เช่น การปิดนํ้ า การปิดไฟ การใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกคร้ังแลว้ปิด จนทาํให้เกิดเป็น
ลกัษณะนิสัย ซ่ึง สาํรอง เพง็หนู (2524: 2-4) แนวทางในการพฒันาการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ
ไวด้งัน้ี โดยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุม้ค่า ใช้ทรัพยากรท่ีจาํเป็นและไม่ทาํลายทรัพยากรให้
เสียหายหรือเส่ือมคุณค่า โดยท่ีไม่มีเหตุผลอนัสมควร ทั้งน้ี รุ่งเรือง สายสรรค์พงษ์ (2549: 63)ได้
ศึกษาพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าในชีวติประจาํวนั ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษ ปีท่ี 1- 3 
ของโรงเรียนกุนนทีพุทธารามวิทยาคม  พบว่า นักเรียนท่ีมีการพกัอาศัยของนักเรียนระดับ
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3  เป็นปัจจยัท่ี ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและ
นกัเรียนมีพฤติกรรมประหยดัพลงังานไฟฟ้า อยูใ่นระดบัมาก 

1.1.2  ดา้นการประหยดัเงิน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งพฤติกรรมการประหยดัเงิน
อยูใ่นระดบัมาก ( X  = 3.992 ทั้งน้ี เม่ือพบวา่ จากขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียน ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียน
ไดรั้บในแต่ละวนั ส่วนใหญ่พอใชแ้ละเหลือเก็บ เป็นร้อยละ 69.40 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ดงัจะเห็นได้
จาก การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคะแนนสูงสุด 3 ลาํดบัแรก ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย อยูใ่นระดบั
มาก คือ ขอ้ท่ี 1 นกัเรียนนาํเงินไปใช้ซ้ือของท่ีจาํเป็นเท่านั้น ขอ้ท่ี 23 นกัเรียนใช้เงินเฉพาะเร่ืองท่ี
จาํเป็นจริง ๆ  เท่านั้น  ( X  = 4.249)  และขอ้ท่ี  24   นกัเรียนนาํเงินค่าขนมท่ีเหลือ   หยอดใส่กระปุก 
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ออมสิน ( X = 4.230) ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวน้ี จะแสดงให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมในการ 
ใช้เงินอย่างประหยดั เช่น ดงัท่ี ชาตรี ศิริสวสัด์ิ (2541: 13) ไดก้ล่าวถึงบุคคลท่ีมีการกระทาํให้เกิด
การประหยดัว่า ควรมีลกัษณะดงัน้ี คือมีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไม่แปรเปล่ียนไปตามแฟชั่น    
ใช้จ่ายเงินจาํนวนน้อยของตนให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด คิดก่อนใช้จ่ายและจ่ายเท่าท่ีจาํเป็นเสมอ  
ไม่ใชจ่้ายอยา่งสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือย แต่ก็มิไดต้ระหน่ีถ่ีเหนียวจนเกินสมควรแก่เหตุ รู้จกัใช ้ดูแลและ
บูรณะทรัพยส่ิ์งของเคร่ืองใช้ทั้งของตนและของส่วนรวม มีการวางแผนใชจ่้ายให้รอบคอบ โดยมี
สัดส่วนและรู้จกัมีความคิดเพิ่มพูนทรัพยด์ว้ยการแบ่งเก็บหรือนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอี้กและ
สภาพจงัหวดัสมุทรสาคร  มีจาํนวนหา้งสรรพสินคา้จาํนวนไม่มาก    จึงทาํใหโ้อกาสท่ีนกัเรียน  จะมี 
การนาํเงินเพื่อใชจ่้ายต่าง ๆ เป็นไปไดน้อ้ย  ซ่ึงในบริบทจงัหวดัสมุทรสาครเป็นโรงเรียนท่ีส่วนใหญ่
ไม่ไดอ้ยูใ่นเมือง จึงมีโอกาสในการใชเ้งินไดน้อ้ย ซ่ึง เสน่ห์  ร่องสุวรรณ (2556: 63) ศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการออมทรัพย ์ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ในสังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จากการศึกษาพบว่า นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 มีพฤติกรรมการ
ออม อยูใ่นระดบัสูง และพบวา่ นกัเรียนหญิง มีพฤติกรรมการออมทรัพย ์มากกวา่นกัเรียนชาย 

1.1.3  ดา้นการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการ
ประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้อยู่ในระดับมาก ( X = 4.065) และเน่ืองมาจากนักเรียนระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ไดมี้การไปรับการสั่งสอน การแนะนาํจากท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน ในการใช้
ส่ิงของเคร่ืองใช้อย่างถูกวิธี พร้อมวิธีการรักษาส่ิงของเคร่ืองใช้ท่ีจาํเป็นเพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีดี
ตลอดเวลา โดยสามารถอธิบายในคาํถามขอ้ท่ี 7 นกัเรียนใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ตามท่ีครูแนะนาํ
อยา่งเคร่งครัด ( X  = 4.238, 4.227 และ 4.203) ขอ้คาํถามท่ี 25 นกัเรียนดูแลทาํความสะอาดของเล่น
ให้สะอาดอยู่เสมอ ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ นิรัชรา จนัทิหล้า (บทคดัย่อ: 2541) ศึกษา
พฤติกรรมการรักษาความสะอาดชั้นเรียนและความเป็นระเบียบของอุปกรณ์การเรียน เคร่ืองใช้
ส่วนตวัของนกัเรียน ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเจียรวนนทอุ์ทิศ 3 ปีการศึกษา
2540 พบว่า นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 มีการปรับพฤติกรรมการรักษาความสะอาดชั้นเรียน
และความเป็นระเบียบของอุปกรณ์การเรียน เคร่ืองใชส่้วนตวัของนกัเรียนอยูใ่นระดบัสูง ส่วนขอ้ท่ี 4
นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์ท่ีบา้นอยา่งถูกวิธี ทั้งน้ีนกัเรียนต่างไดรั้บความรู้จากการเรียนรู้จากทั้งท่ีบา้น
และท่ีโรงเรียน ซ่ึง ยรรยง ณ บางชา้ง(130: 2551) ไดท้าํการศึกษาผลการใชว้ิธีการเอทีเอ็มในการ
เสริมสร้างพฤติกรรมประหยดั ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนกัเรียนระดบัประถมศึกษา  
ปีท่ี 4 – 6 พบวา่ ผลการพฒันาของคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการประหยดัการใชเ้งิน ประหยดัการ
ใชเ้วลา ประหยดัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ และประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช ้อยูใ่นระดบัสูง  
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1.2  ผลการวิเคราะห์ระดบัของ ลกัษณะมุ่งอนาคตของกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่ง มีลกัษณะมุ่งอนาคต อยูใ่นระดบัมาก ( X ) = 3.948 ซ่ึงอธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ 
ความเขา้ใจ ในเร่ืองของการประหยดั ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีความรู้คิดและคิดวา่ ถา้หากเขามีพฤติกรรม
การประหยดั แลว้นั้น จะทาํเกิดผลดีต่อตนเองได ้ดงัจะเห็นไดจ้าก แบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง  
ท่ีมีคะแนนสูงสุดใน 3 ลาํดบัแรก คือ จากคาํถามขอ้ท่ี 11 คือนกัเรียนคิดว่า การเก็บเงินเป็นส่ิงท่ีดี 
เพื่อใชใ้นยามจาํเป็น คาํถามขอ้ท่ี 1 นกัเรียนคาดวา่ หากเปิดไฟทิ้งไว ้ พ่อแม่จะเสียค่าไฟฟ้า เป็น
จาํนวนมากและคาํถามขอ้ท่ี 12 นกัเรียนคิดวา่ การเล่นของเล่นอยา่งทะนุถนอม จะไดมี้ของเล่นไวใ้ช้
นาน ๆ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดและมาก ตามลาํดบั ( X  = 4.693, 4.406 และ 4.4529 
ตามลาํดบั) ทั้งน้ีกลุ่มตวัอย่าง สามารถเห็นขอ้เสียในเร่ืองของการท่ีไม่ประหยดั จะส่งผลดา้นลบ   
ต่อตนเองอย่างไร ดงัเห็นไดจ้ากแบบสอบถามขอ้ท่ี 13 คือหากนกัเรียนยงัใช้เงินแบบไม่คิดก่อนใช ้
จะทาํใหน้กัเรียนไม่เหลือเงินเก็บ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.105 ) ทั้งน้ี เม่ือพบขอ้มูลจาก 
แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของนกัเรียน ในประเด็นเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั 
พอใชแ้ละเหลือเก็บ มีจาํนวนร้อยละ 69.40 ผลการวิจยัน้ีแสดงให้เห็นวา่ นกัเรียนมีกระบวนการคิด
เร่ืองการวางแผน ความตระหนักถึงข้อดีและข้อเสียในส่ิงต่างๆท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงสอคล้องกับ          
อุบล เล้ียววาริณ (2534) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะของคนท่ีมุ่งอนาคต เป็นการรู้จกัคิดถึงอนาคต เล็งเห็น
ผลดี ผลเสีย ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล ทั้งท่ีจะเกิดกบัตนเองและสังคมในอนาคต และ
สามารถควบคุมตนเองให้กระทาํหรืองดเวน้การกระทาํบางอยา่งไดอ้ยา่งเหมาะสม เพื่อนาํไปสู่ส่ิงท่ี
ตอ้งการได ้ ซ่ึง พฤติพล น่ิมพร้าว (2547: บทคดัย่อ) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดัของ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล จากการศึกษาพบว่า ปัจจยั      
ท่ีส่งผลต่อการประหยดัของนกัเรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยเรียงลาํดบั จากมาก
ท่ีสุดไปหานอ้ยท่ีสุด มี 6 ปัจจยัไดแ้ก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นปัจจยัลาํดบัท่ี 3 ซ่ึงปัจจยัน้ี สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ทศันคติต่อการประหยดั ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรี
วทิยาพุทธมณฑล ไดร้้อยละ 49.60 

1.3  ผลการวิเคราะห์ระดบัของการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัดจากครอบครัว อยู่ในระดับมาก              
( X  = 4.049) ซ่ึงอธิบายไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่ง ไดมี้การเห็นตวัอยา่งพฤติกรรมท่ีดีในการประหยดัจาก
ครอบครัว เม่ือพบขอ้มูลจากแบบสอบถาม ในขอ้ท่ี 8 ผูป้กครองนาํเร่ืองราวในการใชส่ิ้งของอยา่ง
ประหยดัของ ในหลวงรัชกาลท่ี 9 เพื่อเป็นแบบอยา่ง และ ขอ้ท่ี 5 ผูป้กครองนาํพฤติกรรมของบุคคล
ท่ีมีการออมเงินเป็นแบบอยา่ง มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมากตามลาํดบั ( X =  4.159 และ 3.940) ทั้งน้ี

เม่ือพบจากขอ้มูลแบบสอบถามลกัษณะการพกัอาศยั   อยูร่่วมกนักบัพอ่และแม่ ร้อยละ 61.80 จะเห็น 
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ไดว้า่ นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไดรั้บความอบอุ่นในครอบครัวและการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ ซ่ึงจะ 
ทาํให้นกัเรียนเกิดการซึมซบัจากประสบการณ์ตรงผา่นการสั่งสอนบอกกล่าว ดงัเห็นไดจ้าก ขอ้ท่ี 3 
ผูป้กครองเตือนนกัเรียนให้ปิดไฟฟ้าทุกคร้ังเม่ือเลิกใช้ ขอ้ท่ี 11 ผูป้กครองช้ีนาํให้นกัเรียนรู้คุณค่า
ของเงินและขอ้ท่ี 9 ผูป้กครองอบรมสั่งสอนให้นกัเรียนเก็บเงินเพื่อใชใ้นยามจาํเป็น ซ่ึงอยูใ่นระดบั
มาก ( X  = 4.514, 4.495 และ 4.466 ตามลาํดบั) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั เคน (Kane)และธิดา พิทกัษสิ์นสุข 

(2554)ได้กล่าวว่า พ่อแม่คือแบบอย่างท่ีดี ส่ิงท่ีสอนกบัส่ิงท่ีปฏิบติัตรงกัน เร่ืองน้ีคงเห็นตรงกัน 
เพราะลูกจะเป็นอย่างท่ีเราเป็นนั้น ต่อให้สอนเร่ืองการประหยดั แต่ในบ้านก็เปิดไฟกันทั้งบ้าน         
มีรองเทา้เต็มตู ้แต่ก็ยงัซ้ือมาอีกจนลน้ตู ้ซ้ืออาหารการกินมามากเกิน กินคร่ึงทิ้งคร่ึง อย่างน้ีก็จบ    
กนักบัการสอนเร่ืองการประหยดั การประหยดัสอนไดดี้และไดผ้ลถา้ไดฝึ้กฝนและปฏิบติัในเร่ือง     
ใกลต้วัเป็นประจาํและสมํ่าเสมอ พ่อแม่ทาํและชวนลูกทาํไปดว้ยกนั ช่ืนชมกนัเม่ือใครทาํไดท้าํดี 
เช่น ช่วยกนัปิดนํ้า ปิดไฟ ไม่เปิดนํ้าแรงจนซ่ากระจาย เป็นเร่ืองง่าย ๆ ใกลต้วัท่ีทาํไดง่้าย ๆ ในทุกวนั 
ลูกจะคุน้เคยกบัการประหยดัในเร่ืองเล็ก ๆ แลว้เป็นนิสัยติดตวั  ท่ีจะนาํไปสู่การปฏิบติัในเร่ืองอ่ืน ๆ 
หรือเรียกวา่  ประยกุตก์ารประหยดัไปสู่เร่ืองอ่ืน  ๆ  ไดโ้ดยง่าย   เพราะมีนิสัยติดตวัไปแลว้    นั้นเอง 
ซ่ึง  พนัคาํ มีโพนทอง (2533: 91 – 109) ไดท้าํการศึกษาค่านิยมพื้นฐานห้าประการของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น โดยผลจากการศึกษาพบว่า 
นักเรียนท่ีมีปริมาณการได้รับการถ่ายทอดค่านิยมพื้นฐานจากผูป้กครองสูง จะมีค่านิยมพื้นฐาน     
ทั้งดา้นความรักชาติ ดา้นประหยดัและอดออม ดา้นการมีระเบียบวินยั ดา้นความขยนัหมัน่เพียร ดา้น
การพึ่งตนเอง สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดค่านิยมพื้นฐานจากผูป้กครองในปริมาณตํ่า    

1.4  ผลการวิเคราะห์ระดบัของการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัของการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก 
( X = 4.085) เน่ืองจากทุกโรงเรียนในสังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร ไดมี้นโยบายให้ทุกโรงเรียนเป็นโรงเรียนตามแนวหลกัเศรษฐกิจพอเพียง จึงมี
แนวทางในการปฏิบติัเพื่อส่งเสริมการประหยดั ดงัเช่นกิจกรรม/โครงการนกัเศรษฐศาสตร์น้อย 
กิจกรรมธนาคารขยะ กิจกรรมภูมิปัญญาทางบญัชีสู่คุณภาพชีวิต กิจกรรมการจดัการเรียนรู้สหกรณ์ 
กิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ มุมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลเพื่อรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ ซ่ึงทุกโรงเรียนไดมี้การปฏิบติัไดน้ั้น รวมทั้งเป็นหนา้ท่ีหลกัของโรงเรียนท่ีตอ้ง
ขบัเคล่ือนแนวทางปฏิบติัสู่ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ี บรรเทา กิตติศกัด์ิ (ม.ป.ป., หนา้ 
56-57) ไดก้ล่าววา่ การปลูกฝังและการพฒันาจริยธรรมในโรงเรียน มีหลกัท่ีควรจะยึดถือ 3 ประการ 
ดงัน้ี   1.  ตอ้งใหมี้การปฏิบติัดา้นความประพฤติ  มากกวา่การเรียนแต่เน้ือหาวชิา   2.  จริยธรรม ตอ้ง
สอนทุกระดบัและสอดแทรกอยูใ่นทุกวชิาอยา่งสมํ่าเสมอ     โดยถือเป็นหนา้ท่ีโดยตรงของครูทุกคน   
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3.  การประพฤติและการปฏิบติัตวัของครู จะตอ้งสอดคล้องกบัส่ิงท่ีตอ้งการปลูกฝังและพฒันา
นกัเรียน    ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิเชษฐ เช้ือทอง (2551: บทคดัยอ่) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันา
ค่านิยมดา้นการประหยดัและการอดออม ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 โรงเรียนชนบท
ศึกษา จงัหวดัขอนแก่น จากการศึกษาวจิยัพบวา่  ผลสัมฤทธ์ิของการจดักิจกรรมตามโครงการพฒันา
และส่งเสริมค่านิยมด้านการประหยดัและการออมของนักเรียนจากโรงเรียนชนบทศึกษา ใน
ภาพรวมและรายกิจกรรมทุกกิจกรรม มีผลสัมฤทธ์ิในระดบัมาก 

1.5  ผลการวิเคราะห์ระดบัของการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัของการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน อยู่ในระดบัมาก       
(X = 3.793) ซ่ึงอธิบายได้ว่า กลุ่มตวัอย่างได้มีการกระทาํในเร่ืองของพฤติกรรมการประหยดั       
ตามอย่างเพื่อน โดยเห็นว่า เพื่อนสามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบติัได้ เม่ือพบขอ้มูลจาก
แบบสอบถามใน 3 ลาํดบัแรก ท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เช่นขอ้ท่ี 2 นกัเรียนปิดนํ้ า เม่ือเลิกใช ้  
ตามอยา่งเพื่อน และขอ้ท่ี 3 เม่ือนกัเรียนอยูท่ี่โรงเรียน นกัเรียนปิดคอมพิวเตอร์ เม่ือเลิกใชง้านตามท่ี
เพื่อนทาํ และข้อท่ี 8 นักเรียนไม่ซ้ือขนมท่ีแพงอย่างท่ีเพื่อนทาํ (X = 4.176, 4.122 และ 3.856 
ตามลาํดับ) ซ่ึงสอดคล้องจากการสัมภาษณ์ครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  ไดก้ล่าวถึงนกัเรียนมกันาํเงินท่ีไดม้าจากผูป้กครอง  นาํมาซ้ือของเล่นและ  
มาเป็นค่าโทรศพัท ์ มากกวา่การใชเ้งินสําหรับซ้ืออาหารมารับประทานและส่ิงของท่ีเป็นประโยชน์ 
เน่ืองมาจากการเลียนแบบเพื่อนและส่ือจากโทรทัศน์ ในโลกสังคมออนไลน์  เช่นเดียวกับ            
สุชา จนัทน์เอม (2542: 153 – 154) กล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนไวว้า่ วยัรุ่นพยายามท่ีจะ   
หาเพื่อนท่ีอยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกนั มีรสนิยมเหมือนกนั เพื่อจะได้เอาไวค้บหาสมาคมพูดคุย
สังสรรคก์นั กลุ่มของเด็กวยัรุ่นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อความประพฤติ การแต่งกาย กิริยาท่าทาง มีการ
พยายามเลียนแบบกนั เพื่อใหเ้กิดสัญลกัษณ์กลุ่มข้ึน แมว้า่การกระทาํบางอยา่งนั้น จะทาํไปเพื่อความ
โกเ้ก๋และเพื่อใหเ้กิดเป็นจุดสนใจข้ึนแมจ้ะขดัต่อสายตาของผูใ้หญ่ก็ตาม 

2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการประหยดั ของนกัเรียนระดบัประถม  
ศึกษาปีท่ี 6 จาํแนกตาม เพศ ลกัษณะการพกัอาศยั ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั อาชีพหลกั
ของผูป้กครอง สถานท่ีตั้งของโรงเรียน มีรายละเอียดดงัน้ี 

2.1  ผลการวิเคราะห์พบวา่ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีเพศต่างกนั มี
พฤติกรรมการประหยดัไม่แตกต่างกัน ซ่ึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้ งไวว้่านักเรียนระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6  ของโรงเรียนในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
จงัหวดัสมุทรสาคร ท่ีมีเพศต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดัแตกต่างกนั ทั้ งน้ีเน่ืองจากนักเรียน     
ไม่วา่จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย   นกัเรียนส่วนใหญ่อยูก่บัพอ่และแม่    อีกทั้งยงัเป็นนกัเรียนระดบั  
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ประถมศึกษา จึงยงัไม่มีการใชจ่้ายมากนกั รวมถึงนกัเรียนยงัไดรั้บการปลูกฝังพฤติกรรมจากพ่อและ
แม่ ซ่ึง ธิดา พิทกัษ์สินสุข (2554) ไดก้ล่าวว่า การปลูกฝังเร่ืองของการประหยดัน้ี ทาํเสียก่อนท่ีลูก  
จะเขา้สู่วยัรุ่น เพื่อป้องกนัวยัรุ่นท่ีใชเ้งินไม่เป็น ใชเ้งินเกินตวั อยากไดโ้น่นไดน่ี้ คิดไม่ไดคิ้ดไม่เป็น
จึงจบัจ่ายในเร่ืองท่ีไม่เป็นสาระ ดงันั้น ใครมีลูกวยัประถมศึกษา ตอ้งรีบสร้างนิสัยของการประหยดั 
เพราะวยัน้ีเป็นวยัท่ีลูกเร่ิมใชเ้งินดว้ยตวัเอง ตอ้งบริหารจดัการค่าขนมของตนเอง เป็นวยัท่ี ยงัมีความ
ใกลชิ้ดกบัพ่อแม่ ดงันั้นครอบครัวยงัมีอิทธิพลต่อการคิดและปลูกฝังอุปนิสัยท่ีดีให้กบัลูก ถา้หาก
ไดรั้บการปลูกฝังท่ีดีแลว้นั้น ก็เป็นผลให้นกัเรียนทุกคนไม่ว่าเป็นชายหรือหญิง ไดเ้กิดพฤติกรรม
การประหยดัท่ีไม่ต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พฤติพล น่ิมพร้าว (2547: 53) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
ประหยดัของนกัเรียนช่วงชั้น ท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล จากการศึกษา 
พบวา่ ปัจจยัเก่ียวกบัเพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาตอนตน้ 
อยา่งมีนยัทางสถิติท่ี .01  

2.2  ผลการวเิคราะห์พบวา่ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีมีลกัษณะการพกั
อาศยัต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า
นักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี  6  ท่ีมีลักษณะการพกัอาศยัต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั 
แตกต่างกนั สามารถอธิบายไดว้า่ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ในเร่ืองของลกัษณะการพกัอาศยั
ของนกัเรียน เป็นนกัเรียนซ่ึงไดมี้การอบรมสั่งสอนและปลูกฝังคุณธรรมจากครอบครัวและจากทาง
โรงเรียน ซ่ึงทุก ๆ โรงเรียนไดมี้การดาํเนินการคุณธรรมเร่ืองการประหยดัอยูแ่ลว้   เม่ือพบจากขอ้มูล 
ส่วนบุคคลพบว่า นกัเรียนส่วนใหญ่ในจงัหวดัสมุทรสาคร จะมีค่าใช้จ่ายของนกัเรียนในแต่ละวนั
พอใช้และเหลือเก็บเป็นจาํนวนมาก แสดงว่านกัเรียนมีพฤติกรรมการประหยดั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  
การวิจยัของ รุ่งเรือง สายสรรค์พงษ์.  (2549: 63) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้า     
ในชีวิตประจาํวนั ของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 ของโรงเรียนกุนนทีพุทธารามวิทยาคม
พบวา่ นกัเรียนท่ีมีการพกัอาศยัท่ีต่างกนัของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1 – 3 เป็นปัจจยัท่ี ไม่มี
ความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและนกัเรียนมีพฤติกรรมประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้า อยูใ่นระดบัมาก 

2.3  ผลการวิเคราะห์พบว่า นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ี
นักเรียนได้รับในแต่ละวนัต่างกัน มีพฤติกรรมการประหยดัไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
สมมุติฐานท่ีตั้งไวว้่านักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีนักเรียนได้รับในแต่ละวนั
ต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดัแตกต่างกนั สามารถอธิบายไดว้า่ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6
ท่ีมีค่าใช้จ่ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนัต่างกนั  มีพฤติกรรมการประหยดัแตกต่างกนั ซ่ึงอธิบาย  
ไดจ้ากขอ้มูลส่วนบุคคล  ค่าใชจ่้ายท่ีนกัเรียนไดรั้บในแต่ละวนั    ส่วนใหญ่ค่าใชจ่้ายในแต่ละวนัของ 
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นักเรียน มีลักษณะท่ีพอใช้และเหลือเก็บ ยงัอยู่ในวยัท่ีพฒันาการทางความคิดตามแนวคิดของ      
เพียเจท ์(Piaget, 1996 อา้งถึงในทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต, 2541: online) เด็กวยัรุ่นพฒันาความคิดจาก
ความคิดแบบรูปธรรม (concrete) จากวยัเด็กมาสู่กระบวนการพฒันาความคิดแบบเป็นเหตุผล เป็น
รูปแบบชดัเจน (Cognitive thought phase หรือ Formal operation period ) ไดม้ากข้ึน การไดรั้บการ
อบรมเล้ียงดูเป็นอยา่งดีสามารถนาํความรู้มาปฏิบติัตนได ้ ท่ีเห็นไดจ้ากการท่ีนกัเรียนมีลกัษณะของ
มุ่งอนาคต อยูใ่นระดบัมาก เห็นไดจ้ากคาํถามขอ้ท่ี 19, 20 และ 21 ท่ีกล่าววา่ นกัเรียนวางแผนการ  
ใช้เงินโดยไม่เกินจาํนวนท่ีกาํหนด นกัเรียนวางแผนการใช้เงินดว้ยการทาํบญัชีรายรับ – รายจ่าย
นกัเรียนวางแผนการใชเ้งินโดยการนาํเงินค่าขนมท่ีเหลือใชไ้ปฝากธนาคาร ( X  = 3.902, 3.869 และ
3.878 ตามลาํดบั) ประกอบกบั นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร ซ่ึงนกัเรียนไม่ไดมี้การใชจ่้ายในการซ้ือของต่าง ๆ 
มากนกั เน่ืองจากทางโรงเรียนในสังกดัมีการอบรมและปลูกฝังให้นกัเรียนรู้จกัการออมเงินโดยมี
โครงการธนาคารโรงเรียนในหลายโรงเรียน ซ่ึงประสบผลสําเร็จในการดาํเนินงานเป็นอย่างดี    
พฤฒิพล น่ิมพร้าว (2547: 59) ท่ีไดท้าํการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดัของ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล เขตทวีวฒันา กรุงเทพมหานคร
พบว่า รายรับท่ีได้จากผูป้กครองต่อวนัต่างกัน ไม่มีความสัมพนัธ์ต่อการประหยดัของนักเรียน     
ช่วงชั้นท่ี 3 

2.4  ผลการวิเคราะห์ พบวา่นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีอาชีพหลกัของ
ผูป้กครองต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดัไม่แตกต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่า 
นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี   6   ท่ีมีอาชีพหลกัของผูป้กครองต่างกนั    มีพฤติกรรมการประหยดั 
แตกต่างกัน ซ่ึงสามารถอธิบายว่า นักเรียนท่ีส่วนใหญ่อาศยัอยู่กบัผูป้กครอง อาชีพทุกอาชีพ 
ผูป้กครองนกัเรียนทุก ๆ คน มีการปลูกฝังให้นกัเรียนมีนิสัยท่ีประหยดัอดออมคือเป็นการสร้างนิสัย
ประหยดัให้เกิดข้ึน จึงจาํเป็นตอ้งมีระบบจดัการท่ีจะช่วยเอ้ือให้สมาชิกในครอบครัว มีวิถีชีวิตท่ี
พอเพียงและเบียดเบียนโลกใหน้อ้ยท่ีสุด โดยแต่ละคนลงมือจดัการขยะท่ีเกิดจากมือเรา ก็จะเป็นการ
กระตุน้เตือนตนเองใหใ้ชใ้หน้อ้ยลงทุกคร้ัง เร่ิมจากการทาํจากจุดเล็ก ๆ แลว้ขยายผลให้กวา้งออกไป
ในทุกด้านของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวและพยายามให้ทุกคนไดมี้ส่วนร่วมในการสร้าง
ระบบแบบแผนท่ีเอ้ือใหเ้กิดวถีิชีวติท่ีพอเพียงและประหยดัร่วมกนั พยายามทาํเร่ืองใหญ่ให้เป็นเร่ือง
เล็ก เร่ืองท่ีสมาชิกทุกคนทาํได้  จนเป็นวิถีปฏิบติัในชีวิตประจาํวนั  ในเร่ืองการรู้อยู ่ รู้กินและ      รู้
ประมาณตนเองอยา่งพอเหมาะพอดีไดด้ว้ยตนเอง เม่ือเติบโตเป็นผูใ้หญ่ อีกทั้งสอดคลอ้งกบั   เสน่ห์ 
ร่องสุวรรณ (2556: 64)ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการออมทรัพยข์องนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5  
ในสังกดัสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จากการศึกษาพบว่าอาชีพของ
ผูป้กครอง ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมทรัพยข์องนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 5  
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2.5  ผลการวิเคราะห์พบวา่ นกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีสถานท่ีตั้งของ
โรงเรียนต่างกนั มีพฤติกรรมการประหยดั ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไวท่ี้วา่ 
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีสถานท่ีตั้งของโรงเรียนต่างกัน มีพฤติกรรมการประหยดั
แตกต่างกนั ซ่ึงสามารถอธิบายในเร่ืองเก่ียวกบัโรงเรียนในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร  จงัหวดัสมุทรสาคร มีแนวนโยบายเก่ียวกับการดาํเนินการขบัเคล่ือนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาตน้แบบ มีการจดักิจกรรมครอบคลุมมิติทั้ง 4 
ดา้นคือ ดา้นวตัถุ ดา้นสังคม ดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นวฒันธรรม ผูบ้ริหารสถานศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษาและนกัเรียน มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนาํ
แนวคิด หลกัการปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการบริหารจดัการ การ
เรียนการสอน ตลอดจนประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาํวนั สอดแทรกคุณธรรมควบคู่ไปกับการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ก่อให้เกิดความตระหนกัและฝังรากลึกในตนเองและผูอ่ื้น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ 
มุ่งเน้นให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฏิบติัจริง เพื่อพฒันาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชนและสังคม ซ่ึงความเป็นองค์รวมน้ีจะเกิดข้ึนได ้ครูตอ้งใช้ความรู้เป็นปัจจยัในการขบัเคล่ือน
และส่งเสริมใหน้กัเรียนมีนิสัยประหยดั อดออม การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า จากผลการวิจยัดงักล่าว
พบว่า เร่ืองสถานท่ีตั้งของโรงเรียน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียน อีกทั้งสภาพ
พื้นท่ีของจงัหวดัสมุทรสาคร ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นโรงงานอุตสาหกรรมและมีห้างสรรพสินคา้   
เป็นจาํนวนนอ้ย สภาพพื้นท่ีของอาํเภอเมือง อาํเภอบา้นแพว้ อาํเภอกระทุ่มแบน มีสภาพเป็นนาเกลือ
และพืชสวน ทาํใหน้กัเรียนไม่ค่อยมีโอกาสไดไ้ปใชจ่้ายอะไรมากนกั ประกอบกบัโรงเรียนมีอาหาร
กลางวนัให้นกัเรียนรับประทานฟรีจากงบประมาณของรัฐบาล จึงทาํให้ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการ
ซ้ืออาหารมากนกั    

3.  การวิเคราะห์ตวัแปรอิสระได้แก่ ลกัษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการ
ประหยดัจากครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรม
การประหยดัจากเพื่อน ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีสามารถทาํนายพฤติกรรมการประหยดั ของนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะมุ่งอนาคต การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจาก
ครอบครัว การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดั
จากเพื่อน สามารถร่วมกันทาํนายพฤติกรรมการประหยดัของนักเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ไดร้้อยละ 59.70 
อยา่งมีนยัสาํคญั ทางสถิติท่ีระดบั .05 
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3.1  การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน เป็นตวัแปรท่ีไดรั้บเลือกการ

เขา้สมการลาํดบัท่ี 1 มีประสิทธิภาพในการทาํนายพฤติกรรมการประหยดั  ของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร  
ร้อยละ 44.8 และจากสหสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการประหยดั มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกกบั    
การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน มากท่ีสุด (r = .562) โดยสามารถอธิบายไดว้่า
นกัเรียนในจงัหวดัสมุทรสาคร ในบริบทชุมชนท่ีไม่ค่อยมีศูนยก์ารคา้มากนกั จึงทาํให้นกัเรียนไม่ได้
มีโอกาสไดใ้ชเ้งินเพื่อซ้ือสินคา้ ประกอบกบันกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ค่อยซ้ือของเพราะเม่ือเลิกเรียนแลว้
จะเดินทางกลบับา้นโดยไม่แวะซ้ือของ เม่ือเพื่อนไม่ซ้ือนกัเรียนก็จะไม่ซ้ือตาม ทั้งน้ีสามารถอธิบาย
ไดจ้ากเร่ืองของอิทธิพลจากเพื่อนโดยเพื่อนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอย่างมาก โดย อิริคสัน ( Erikson, 
1963 อา้งถึงใน พรพิมล เจียมนาครินทร์, 2538) กล่าววา่ วยัรุ่นอยูใ่นขั้นพฒันาการขั้นท่ี 5 คือ ความมี
เอกลกัษณ์ประจาํตวัหรือความสับสนในบทบาทของตนเอง (identity vs. identity diffusion) เป็นวยัท่ี
พฒันาเอกลกัษณ์ของตนเอง มีจุดมุ่งหมายในชีวิตของตนเอง สังคมของเด็กคือกลุ่มเพื่อน จะยึด
แบบอยา่งจากกลุ่มเพื่อนและบุคคลท่ีตรงกบัอุดมคติ ซ่ึงเพื่อนเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีสุดสําหรับเด็กวยัน้ี 
สอดคลอ้งกบั สุชา จนัทน์เอม (2542: 153 – 154) กล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนไวว้า่ วยัรุ่น
พยายามท่ีจะหาเพื่อนท่ีอยูใ่นรุ่นราวคราวเดียวกนั มีรสนิยมเหมือนกนั เพื่อจะไดเ้อาไวค้บหาสมาคม
พดูคุยสังสรรคก์นั กลุ่มของเด็กวยัรุ่นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อความประพฤติ การแต่งกาย กิริยาท่าทาง
มีการพยายามเลียนแบบกนั เพื่อใหเ้กิดสัญลกัษณ์กลุ่มข้ึน แมว้า่การกระทาํบางอยา่งนั้น จะทาํไปเพื่อ
ความโกเ้ก๋และเพื่อใหเ้กิดเป็นจุดสนใจข้ึน แมจ้ะขดัต่อสายตาของผูใ้หญ่ก็ตาม ในเร่ืองเก่ียวกบัเพื่อน
นั้น นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงอยูใ่นช่วงวยัรุ่น เพื่อนมีอิทธิพลสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง ทั้งน้ี
สอดคลอ้งกบัสาํนวนไทยท่ีวา่ “ คบเพื่อนดี เป็นศรีแก่ตวั คบเพื่อนชัว่ หาตวัอบัปาง”  ซ่ึงในเร่ืองการ
ประหยดัเช่นกนั นกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จะมีพฤติกรรมการประหยดัไดน้ั้น เพื่อน
จะเป็นส่วนสําคญัในการก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ได ้ ไวก็อตสก้ี (Vygotsky, 1978) เช่ือวา่ เด็ก
สามารถเร่ิมกิจกรรมในพื้นท่ีรอยต่อพฒันาการระดบัท่ีสูงข้ึนได ้  จากการมีปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบั 
เพื่อน ๆหรืออาจจะกบัเด็ก ๆ ท่ีอยูใ่นระดบัพฒันาการท่ีต่างกนัหรือแมก้ระทัง่กบัเพื่อนในจินตนาการ 
ทั้งน้ีมีผูท้าํการวิจยัในเร่ืองเพื่อนกบัการประหยดั ซ่ึง พฤติพล น่ิมพร้าว (2547: 61) ไดท้าํการศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประหยดั ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธ
มณฑล หลงัจากการศึกษาพบวา่ สัมพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนกบัเพื่อนส่งผลต่อการประหยดัของ
นกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 เป็นอนัดบัท่ีสอง นกัเรียนท่ีมีสัมพนัธภาพกบัเพื่อนท่ีดีจะทาํให้มีการประหยดั
มาก  
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3.2  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว เป็นตวัแปรท่ีคดัเลือกเขา้
สมการเป็นลาํดบัท่ี 2 สามารถทาํนายพฤติกรรมการประหยดั เพิ่มข้ึนร้อยละ 12.0 โดยการเลียนแบบ
พฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน สามารถร่วมทาํนายพฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร 
ร้อยละ 56.90 และจากสหสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการประหยดั ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบั    
การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว (r = .642) สามารถอธิบายไดว้า่ นกัเรียนท่ีได ้     
มีการส่งเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการเรียนรู้ในชีวิตประจาํวนั  อีกทั้งในการเล้ียงดูจาก
ครอบครัว คือนกัเรียน เรียนรู้ผา่นการเลียนแบบ โดยเฉพาะกบัคนใกลชิ้ดอยา่งพ่อแม่นั้น มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของลูกมาก รองลงมาก็จะเป็นส่ือและผูค้นในสังคมแวดลอ้ม ซ่ึงอยา่งหลงัน้ีเป็นปัจจยั
ภายนอกท่ีตามไปควบคุมยาก ดงันั้นคุณพ่อคุณแม่และผูใ้หญ่ในบา้นตอ้งทาํตวัเป็นแบบอย่างท่ีดี
ก่อน (วิกนิกานต์,  2547: Online) ทั้งน้ี ในเร่ืองการสอนนกัเรียนโดยผ่านการการเรียนรู้จากการ
สังเกต (Observational Learning) แบนดูรา (Bandura) มีความเช่ือวา่ การเปล่ียนแปลงความคิดหรือ
การเรียนรู้ของบุคคล  ส่วนใหญ่เกิดจากการสังเกตจากตวัแบบ ทั้งน้ีเพราะตวัแบบเป็นส่ิงท่ีสามารถ
ถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกไดพ้ร้อม ๆ กนั เน่ืองจากคนเรานั้นใช้ชีวิตในแต่ละวนัใน
สภาพแวดล้อมท่ีแคบ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่           
ของนักเรียน ทั้ งน้ีในการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพฤติกรรมท่ีดี มีการส่งเสริมจากครอบครัว        
ธิดา พิทกัษสิ์นสุข (2554) ไดก้ล่าววา่ การปลูกฝังเร่ืองของการประหยดัน้ี ทาํเสียก่อนท่ีลูกจะเขา้สู่
วยัรุ่น เพื่อป้องกันวยัรุ่นท่ีใช้เงินไม่เป็น ใช้เงินเกินตวั อยากได้โน่นได้น่ี คิดไม่ได้ คิดไม่เป็น          
จึงจบัจ่ายในเร่ืองท่ีไม่เป็นสาระ ดงันั้น ใครมีลูกวยัประถมศึกษา ตอ้งรีบสร้างนิสัยของการประหยดั
เพราะวยัน้ีเป็นวยัท่ีลูกเร่ิมใช้เงินดว้ยตวัเอง ตอ้งบริหารจดัการค่าขนมของตนเอง เป็นวยัท่ียงัมี  
ความใกล้ชิดกับพ่อแม่ ดังนั้นครอบครัวยงัมีอิทธิพลต่อการคิดและปลูกฝังอุปนิสัยท่ีดีให้กับลูก             
พนัคาํ  มีโพนทอง (2533: 91–109) ได้ทาํการศึกษาค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ของนักเรียนชั้ น
ประถมศึกษา สังกดัสาํนกังานประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น โดยผลจากการศึกษาพบวา่ นกัเรียนท่ีมี
ปริมาณการได้รับการถ่ายทอดค่านิยมพื้นฐานจากผูป้กครองสูง จะมีค่านิยมพื้นฐานทั้งด้านความ   
รักชาติ ด้านประหยดัและอดออม ด้านการมีระเบียบวินัย ด้านความขยนัหมั่นเพียร ด้านการ
พึ่งตนเอง สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการถ่ายทอดค่านิยมพื้นฐานจากผูป้กครองในปริมาณตํ่า 

3.3  ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นตวัแปรท่ีคดัเลือกเขา้สมการเป็นลาํดบัท่ี 3 สามารถ
ทาํนายพฤติกรรมการประหยดั เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.90 โดยการเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดั     
จากเพื่อนและการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว สามารถร่วมทาํนายพฤติกรรม   
การประหยดั ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
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สมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาครได้ร้อยละ 58.70 และจากสหสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการ
ประหยดั ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัลกัษณะมุ่งอนาคต (r =.562) อธิบายไดว้า่ การท่ีนกัเรียนมี
ลกัษณะมุ่งอนาคตอยู่ในตนนั้น จะก่อให้เกิดผลดีต่อนกัเรียนในอนาคต ในเร่ืองของพฤติกรรมการ
ประหยดันั้น ถา้หากนกัเรียนมีการวางแผน การจดัระเบียบ  การใช้เงิน การรักษาส่ิงของ การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยดั จะทาํให้นักเรียนมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน ถ้าหากไม่คาํนึงถึงจุดน้ีแล้ว
ผลเสียท่ีจะตามมาคือจะไม่มีใชใ้นอนาคต ซ่ึง เนอมิ (Nurmi, 1991) กล่าววา่ ลกัษณะมุ่งอนาคตเป็น
ลกัษณะท่ีซับซ้อนท่ีพฒันาข้ึนในตวับุคคลอย่างเป็นกระบวนการท่ีประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 
ดงัต่อไปน้ี  1.  การตั้งเป้าหมาย (Future-oriented motives, interests and goals) ในขั้นน้ี บุคคลจะมี
การตั้งเป้าหมายหรือส่ิงท่ีตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต โดยอาศยัความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัส่ิงท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงบุคคลมีอยู ่ 2.  การวางแผน ( Future-oriented planning ) ในขั้นน้ี บุคคลจะมี
การวางแผนปฏิบติัการเพื่อท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมายท่ีไดก้าํหนดไวใ้นขั้นตอนแรก มีการตดัสินใจเลือก
วิธีการหรือแนวทางท่ีเหมาะสม ตลอดจนมีการตรวจสอบว่าวิธีการหรือแนวทางนั้น จะนาํไปสู่
เป้าหมายไดห้รือไม่ หากพบวา่ แผนหรือวิธีการท่ีเลือกไวไ้ม่สามารถนาํไปสู่เป้าหมายได ้ก็จะมีการ
เปล่ียนแปลงวิธีการเสียใหม่  3.  การดูความเป็นไปได ้(Evaluation of the future) เป็นขั้นการ
ประเมินถึงความเป็นไปไดข้องจุดมุ่งหมายหรือความตอ้งการในอนาคต ตลอดจนแผนปฏิบติัการท่ี
ไดว้างไวว้า่ จะประสบความสาํเร็จมากนอ้ยเพียงใด ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากกระบวนการน้ี จะส่งผล
ต่อการมีลกัษณะมุ่งอนาคตของบุคคล กล่าวคือ หากส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบับุคคลเป็นไปตามท่ีคาดหวงัหรือ
ตอ้งการ บุคคล  ก็จะมีลกัษณะมุ่งอนาคตเพิ่มมากข้ึน แต่หากวา่ส่ิงท่ีคาดหวงัไวไ้ม่เกิดข้ึน บุคคลก็จะ
ขาดความเช่ือมัน่ในอนาคต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พฤติพล น่ิมพร้าว (2527: 61) ไดท้าํการศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการประหยดั ของนกัเรียนช่วงชั้นท่ี 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล 
หลงัจากการศึกษา พบวา่ลกัษณะมุ่งอนาคต ยงัคงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดั โดย
การเรียงลาํดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมประหยดัมากท่ีสุด ไปหานอ้ยท่ีสุด  

3.4  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน เป็นตวัแปรท่ีคดัเลือกเขา้
สมการเป็นลาํดับสุดท้าย สามารถทาํนายพฤติกรรมการประหยดั เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.00 โดยการ
เลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัวและ
ลกัษณะมุ่งอนาคต สามารถร่วมทาํนายพฤติกรรมการประหยดั ของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 
สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ไดร้้อยละ 59.70 
และจากสหสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการประหยดั           ท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการส่งเสริม 
พฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน (r =.617) อธิบายไดว้่า โรงเรียนเป็นเหมือนบา้นหลงัท่ีสอง 
ของนกัเรียน โรงเรียนมีบทบาทสาํคญัในการอบรมสั่งสอนดว้ยหลกัวชิาการในห้องเรียน การอบรม  
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ปลูกฝังจากครูผูส้อน เพื่อสร้างนักเรียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ ในรูปกิจกรรมการสอน 
เพื่อใหส้อดรับกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ไดก้าํหนดคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงค ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการประหยดั ตรงกบัคุณลกัษณะอยูอ่ยา่งพอเพียง ท่ีนกัเรียน
ควรมีพฤติกรรมในเร่ืองของใชท้รัพยสิ์นของตนเอง เช่น เงิน ส่ิงของ เคร่ืองใช ้อยา่งประหยดั คุม้ค่า
และเก็บรักษาดูแลอย่างดี การใช้เวลาอย่างเหมาะสม ใช้ทรัพยากร ของส่วนรวมอย่างประหยดั 
ปฏิบติัตนและตดัสินใจดว้ยความรอบคอบ มีเหตุผลไม่เอาเปรียบผูอ่ื้นและไม่ทาํให้ผูอ่ื้นเดือดร้อน 
พร้อมให้อภยัเม่ือผูอ่ื้นกระทาํผิดพลาด อีกทั้งนกัเรียนสามารถประพฤติปฏิบติัตามอย่างครูในเร่ือง
ของการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่าของเงิน การรู้จกัใชเ้งินอยา่งเหมาะสมกบัเงินท่ีตนเองไดรั้บ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์มากท่ีสุดทั้งต่อตนเองและครอบครัว เช่น ครูซ้ือของท่ีมีประโยชน์ ไม่ซ้ือของตามผูอ่ื้น ครู
ไดมี้การทาํพฤติกรรมการประหยดั เพื่อเป็นแบบอย่าง การท่ีโรงเรียนไดใ้ห้โอกาสนกัเรียนมีส่วน
ร่วมในการทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดัและรู้จกัการจดัสรรเงินส่วนหน่ึงในการออม 
รวมทั้งนโยบายของสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ท่ีให้สถานศึกษามีการ
จดัการเรียนการสอนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้โรงเรียนในสังกดัดาํเนินการจดักิจกรรม
ท่ีส่งเสริมในเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนออกมาในรูปกิจกรรม/โครงการ ซ่ึง บรรเทา 
กิตติศกัด์ิ (ม.ป.ป., หนา้ 56 - 57) ไดก้ล่าววา่ การปลูกฝังและการพฒันาจริยธรรมในโรงเรียน มีหลกั
ท่ีควรจะยึดถือ 3 ประการ ดงัน้ี 1.  ตอ้งให้มีการปฏิบติัด้านความประพฤติมากกว่าการเรียนแต่
เน้ือหาวิชา  2.  จริยธรรมตอ้งสอนทุกระดบัและสอดแทรกอยูใ่นทุกวิชาอยา่งสมํ่าเสมอ โดยถือเป็น
หน้าท่ีของครูทุกคน 3.  การประพฤติและการปฏิบติัตวัของครู จะตอ้งสอดคล้องกบัส่ิงท่ีตอ้งการ
ปลูกฝังและพฒันานกัเรียน  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดั
ในโรงเรียน โดยการศึกษาของ พิเชษฐ เช้ือทอง (2551: บทคดัยอ่) ศึกษาการพฒันาค่านิยมดา้นการ
ประหยดัและการอดออม ของนกัเรียนโรงเรียนชนบทศึกษา จงัหวดัขอนแก่น จากการศึกษาวิจยั 
พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิของการจดักิจกรรมตามโครงการพฒันาและส่งเสริมค่านิยมดา้น การประหยดัและ
การออม ของนักเรียนจากโรงเรียนชนบทศึกษา ในภาพรวมและรายกิจกรรมทุกกิจกรรมมี
ผลสัมฤทธ์ิ ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั ปัธนญา ราชแพทยาคม (บทคดัย่อ: 2554) ได้ศึกษา
ปัจจยัเชิงสาเหตุดา้นธนาคารในโรงเรียน ครอบครัว การมีภูมิคุม้กนัทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรม
การประหยดัและเก็บออมเงิน ของนักเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนต้นในเขต กรุงเทพมหานคร 
เก่ียวกบักิจกรรมธนาคารในโรงเรียน พบวา่ ปัจจยัในการส่งเสริมดา้นการประหยดัจากในโรงเรียน 
คือพฤติกรรมประหยดัการ ใช้จ่ายได้ระหว่าง ร้อยละ 33.7 ถึง 50.0 โดยทาํนายไดสู้งสุดในกลุ่ม
นกัเรียนท่ีบิดามีการศึกษาตํ่า พบตวัทาํนายท่ีสําคญัคือเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมประหยดัและเก็บออม 
แบบอยา่งท่ีดีจากครอบครัว การมีภูมิคุม้กนัทางจิต และการสนบัสนุนจากครู 
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ข้อเสนอแนะ 

ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัและการนาํผลการวจิยันาํไปใช ้ดงัน้ี 
1.  การวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน เป็นตวัแปร

ทาํนายท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํนายพฤติกรรมการประหยดัสูงสุด ในการทาํนายพฤติกรรมการ
ประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ดงันั้นผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีประกอบดว้ย ครู ผูบ้ริหาร ผูป้กครอง ควรมีการ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 

1.1 ทางโรงเรียนควรจะมีการช่วยส่งเสริมพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดั
ของนกัเรียน โดยเน้นให้นกัเรียนเกิดพฤติกรรมการประหยดั โดยอาจจดัโครงการประกวดเพื่อหา
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมการประหยดัยอดเยี่ยม เพื่อให้นกัเรียนคนอ่ืนไดน้าํเอาแบบอยา่งในเร่ืองของ
การประหยดัในทุกด้าน ให้โรงเรียนสร้างจิตสํานึกแก่นักเรียนอย่างแท้จริง โดยอาจทาํการจัด
โครงการประกวดหนูนอ้ยนกัประหยดัในโรงเรียน เป็นตน้ 

1.2 ผูป้กครองและชุมชน ควรมีส่วนร่วมกบัโรงเรียนในการช้ีนาํพฤติกรรมท่ีดี 
ของเพื่อนในเร่ืองของการประหยดั เพื่อเป็นแบบอยา่ง เช่น เม่ือเพื่อนมีการทาํพฤติกรรมท่ีดีในการ
ประหยดั เก็บเงินออมไดเ้ป็นจาํนวนมาก การรักษาส่ิงของเคร่ืองใช้ให้มีความสะอาดและสภาพดี   
อยู่เสมอ การปิดนํ้ า ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือเลิกใช้ จนมีคาํชมเชยพร้อมกบัการให้ความตระหนกัถึงผลท่ี 
จะเกิดข้ึนตามมา เม่ือนกัเรียนไดมี้การทาํพฤติกรรมท่ีดีในเร่ืองของการประหยดัตามอยา่งท่ีเพื่อนทาํ  

2.  จากผลการวิจยัพบวา่ การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว เป็นตวัแปร
ทาํนายท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํนายพฤติกรรมการประหยดัในลาํดบัท่ี 2 ในการทาํนายพฤติกรรม
การประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรสาคร ดังนั้นผูเ้ก่ียวข้องท่ีประกอบด้วยผูป้กครองนักเรียน ควรมีการ
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี  

2.1 ครอบครัว ควรมีการอบรมสั่งสอนให้นกัเรียนเห็นความสําคญัและตระหนกั
ในการเร่ืองของการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การใช้นํ้ า ใช้ไฟอย่างมีคุณค่าและให้เห็น
ความสาํคญัในการทรัพยากรธรรมชาติวา่ ส่ิงเหล่านั้นอาจหมดไป ถา้มีการใชอ้ยา่งไม่ประหยดั ไม่รู้
คุณค่า การใช้เงิน การใช้ส่ิงของหากถา้นกัเรียนใช้อย่างไม่ระมดัระวงั ใช้อย่างฟุ่มเฟือยอาจทาํให้
ต่อไปจะไม่มีใช ้เป็นตน้ 

2.2 ครอบครัว จะตอ้งมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสนกัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม
โครงการของโรงเรียนเพื่อดาํเนินกิจกรรม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดั โดยอาจสร้างเป็นเครือข่าย
ความร่วมมือกบัชุมชน        ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา     เพื่อใหค้วาม 
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เห็นชอบในกิจกรรมและเพื่อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในเร่ืองของการ 
ประหยดัจะครอบคลุมทุกดา้น เช่นการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ การประหยดั   เงินการประหยดั 
ส่ิงของเคร่ืองใช ้การท่ีครอบครัวไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการประหยดัพลงังานกบัทางโรงเรียน การร่วม
โครงการอนุรักษแ์หล่งนํ้าในชุมชน การเขา้ร่วมในโครงการธนาคารออมเงินของโรงเรียนหรือการท่ี
จะพานักเรียนไปฝากเงินท่ีธนาคารดว้ยตนเอง การเขา้ร่วมโครงการธนาคารขยะกบัทางโรงเรียน  
เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในเร่ืองของหลักการเศรษฐกิจพอเพียง          
อีกประการหน่ึง 

3.  จากผลการวิจยัพบวา่ลกัษณะมุ่งอนาคต เป็นตวัแปรทาํนายท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ทาํนายพฤติกรรมการประหยดัในลาํดบัท่ี 3 ในการทาํนายพฤติกรรมการประหยดั ของนกัเรียน
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จงัหวดั
สมุทรสาคร ดงันั้น ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีประกอบดว้ย ผูป้กครอง นกัเรียน ครู ควรมีการดาํเนินการดงัน้ี 

3.1  โรงเรียนควรมีการร่วมมือกบัผูป้กครอง ให้มีการปลูกฝังนกัเรียนในเร่ืองของ
การประหยดั เช่น การสอนนักเรียนรู้จกัคิดอย่างมีหลกัการและเหตุผล ให้นกัเรียนมีการวางแผน
ตระหนกัถึงในเร่ืองของการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เช่น การใหค้วามตระหนกัวา่ นํ้ า ไฟ ถา้ใชม้าก ๆ  
ก็จะมีวนัหมด ผูป้กครองจึงตอ้งฝึกให้นกัเรียนรู้จกัการใชท้รัพยากรธรรมชาติ นํ้ า ไฟ โดยไม่เปิดนํ้ า 
เปิดไฟทิ้งไว ้เพราะอาจทาํให้ตอ้งเสียเงินค่าไฟเป็นจาํนวนมาก การใช้เงิน ถ้าผูป้กครองได้มีการ
แนะนําการวางแผนการใช้เงิน โดยการฝึกให้นักเรียนมีการทาํบญัชี  รายรับ - รายจ่าย การเห็น
ความสําคญัในการใช้เงิน เพื่อท่ีจะใช้ในยามจาํเป็น เป็นตน้ การใช้ส่ิงของให้นกัเรียนรู้คุณค่าของ 
การใชส่ิ้งของ เช่น การสร้างจิตสํานึกในการใชส่ิ้งของต่าง ๆ การใชป้ากกาดินสอให้ถูกกบัประเภท
ของงาน ไม่นาํไปทาํลายหรือการใชอ้ยา่งผดิประเภท ทั้งน้ีเพื่อท่ีจะไดใ้ชไ้ปนาน ๆ 

3.2  โรงเรียนควรมีการสร้างความตระหนักและแนะแนวทางในเร่ืองของการ      
ให้ความสําคญัของการใช้ทรัพยากร การใช้เงิน การใช้ส่ิงของ การวางแผนการล่วงหน้า เพื่อให้
นกัเรียนเห็นความสําคญัส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนตามมา เช่น การท่ีโรงเรียนไดมี้การจดันิทรรศการเก่ียวกบั
เร่ืองของการใชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า มีการนาํเสนอวิธีการใชน้ํ้ า ใชไ้ฟอยา่งไร จึงจะประหยดัและ
คุม้ค่า แนะนาํวธีิการบริหารจดัการเงินออมของนกัเรียนหรือการนาํเสนอวิธีการรักษาส่ิงของอยา่งไร 
ใหใ้ชไ้ดเ้ป็นเวลานาน ๆ เป็นตน้ เพื่อท่ีนกัเรียนไดน้าํความรู้ดงักล่าวไปปฏิบติัตนอยา่งถูกตอ้ง 

4.  จากผลการวิจยัพบวา่ การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน เป็นตวัแปร
ทาํนายท่ีมีประสิทธิภาพในการทาํนายพฤติกรรมการประหยดัในลาํดบัท่ี 4 ในการทาํนายพฤติกรรม
การประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 สังกดัสํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา



 
สมุทรสาคร จังหวดัสมุทรสาคร ดังนั้ นผูเ้ ก่ียวข้องท่ีประกอบด้วยผู ้บริหารและครู ควรมีการ
ดาํเนินการดงัน้ี 
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4.1 ครูควรมีการสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของการประหยดั ไวใ้นกลุ่ม

สาระวชิาต่าง ๆ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ     ในเร่ืองของการบูรณาการ 
กบัหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ออกมาในรูปของการบูรณาการในสาระวชิาต่างๆหรือ การทาํส่ือการสอน
ท่ีมีเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการประหยดัแก่นกัเรียน 

4.2 โรงเรียนควรมีการประชาสัมพนัธ์ โดยการติดป้ายประกาศ การให้ความรู้   
ทางส่ือต่าง ๆ เช่น เว็บไซด์ สังคมออนไลน์ ใบปลิวหรือวารสารของโรงเรียน ให้แก่นักเรียน 
ผูป้กครอง/ชุมชน เพื่อให้ไดรั้บข่าวสารหรือความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดั เพื่อให้หลกัการและ
วธีิการนาํไปใชท่ี้บา้นอยา่งมีประสิทธิภาพ  

4.3  โรงเรียนโดยผูบ้ริหาร ครู ชุมชนและผูป้กครอง ควรมีการดาํเนินการเพื่อ
ส่งเสริมเก่ียวกบัคุณลกัษณะของพฤติกรรมการประหยดัในนกัเรียนให้เกิดเป็นรูปธรรม เช่นการจดั
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นกัเรียนไดป้ฏิบติัจริง ในเร่ืองของการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ  
การประหยดัเงิน การประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้ ในดา้นของการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
โครงการประหยดัไฟหารสองในโรงเรียน โครงการรักษ์นํ้ าในชุมชนบริเวณโรงเรียน เป็นต้น        
ในดา้นของการประหยดัเงิน โรงเรียนควรมีการจดัโครงการในลกัษณะท่ีสามารถนาํผูป้กครองเขา้มา
มีส่วนร่วมได้ เช่นในการดาํเนินการโครงการธนาคารเงินออมของโรงเรียน โครงการธนาคาร
พอเพียง สหกรณ์ร้านคา้ของโรงเรียน เป็นตน้ ในดา้นส่ิงของเคร่ืองใช้ เช่น โครงการธนาคารขยะ 
โครงการหนงัสือพี่ใหน้อ้งยมื โครงการบริจาคเส้ือผา้เพื่อเด็กยากไร้ เป็นตน้ 

4.4 โรงเรียนควรจดัให้มีสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศภายในโรงเรียน ท่ีเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ การปลูกฝังคุณลกัษณะดา้นการประหยดั โดยให้นกัเรียนไดมี้การแสดงความสามารถ    
โดยให้นกัเรียนไดมี้การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดั การแสดงความคิดเห็น 
พร้อมกบัมีการให้รางวลัหรือคาํชม เม่ือนกัเรียนมีการทาํพฤติกรรมประหยดัท่ีดีและสามารถเป็น
แบบอยา่งใหก้บันกัเรียนคนอ่ืนไดท้าํตามได ้

 
2.  ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

2.1 ควรมีการนาํตวัแปรดงักล่าวไปใช้ เพื่อการต่อยอดในการทาํวิจยัเชิงทดลอง 
เช่น การทาํการปลูกฝังนกัเรียนระดบัประถมศึกษา เพื่อการปฏิบติัตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง   
ในสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกบัค่านิยม 12 ประการและเป็นไปตามแนวทางนโยบายของ
สถานศึกษาพอเพียง 



 
2.2 ควรเพิ่มการทาํวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการใช้การสัมภาษณ์นกัเรียนเพื่อให้ได้

ปัจจยัท่ีแทจ้ริงในการดาํเนินการสรุปเป็นแนวทางการวิจยัและเพื่อเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษ์ในการ
สนบัสนุนผลการวจิยั เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งมากยิง่ข้ึน 
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2.3 ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ เช่น การเห็นแบบอยา่งจากส่ือ ระดบัผลการเรียน 

ขนาดของสถานศึกษาวา่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยดัไดห้รือไม่ อยา่งไร 
2.4 ควรนาํการศึกษาวิจยัไปใชป้ระโยชน์ในการดาํเนินการจดัโครงการส่งเสริม

คุณลกัษณะของการประหยดั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัทุกภาคส่วนอยา่งแทจ้ริง  
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง  พฤติกรรมการประหยดัของนกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 

สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 
 

 
ค าอธิบายประกอบแบบสอบถาม  
                    แบบสอบถามน้ี จดัทาํเพื่อวดัพฤติกรรมการประหยดัของนักเรียนระดบัประถมศึกษา    
ปีท่ี 6 สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โดยแบ่งสอบถามเป็น 6 ส่วน 

ส่วนท่ี  1  แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี  2  ลกัษณะมุ่งอนาคต 
ส่วนท่ี  3  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
ส่วนท่ี  4  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 
ส่วนท่ี  5  การเลียนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพื่อน 
ส่วนท่ี  6  พฤติกรรมการประหยดั    
ขอความร่วมมือให้นกัเรียน ตอบแบบสอบถามตรงตามความเป็นจริงกบัตวันกัเรียน  

มากท่ีสุดและกรุณาตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้ 
การวิจยัคร้ังน้ีกระทาํเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ การวิเคราะห์ขอ้มูล จะทาํในลกัษณะ

ส่วนรวม ไม่เกิดผลเสียต่อตวันกัเรียนแต่ประการใด 
ผูว้จิยัขอขอบคุณในความร่วมมือของนกัเรียน ในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี ดว้ยความ

ตั้งใจอยา่งครบถว้น 
 
 
 
 

                                                                               นางสาววรุณรัตน์  คุม้แสง 
                                                                                นกัศึกษาปริญญาโท สาขาจิตวทิยาชุมชน  

                                                                                   ภาควิชาจิตวทิยาและการแนะแนว 
                                                                                    บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ส่วนที ่1  แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                    คาํอธิบาย โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องวา่ง ซ่ึงตรงกบัความจริงเก่ียวกบั             
ตวันกัเรียน เพียงขอ้เดียว 
                    1.  เพศ                   เพศชาย                      เพศหญิง   
                    2.  ลกัษณะการพกัอาศัย  
                               อาศยัอยูร่่วมกนักบัพอ่และแม่ 
                               อาศยัอยูร่่วมกนักบัพอ่หรือแม่ 
                               อาศยัอยูร่่วมกนักบัญาติพี่นอ้งหรือบุคคลอ่ืน 
                    3.  ค่าใช้จ่ายทีนั่กเรียนได้รับในแต่ละวนั         

พอใชแ้ละเหลือเก็บ 
พอใช ้ แต่ไม่เหลือเก็บ 
ไม่พอใช ้
ไม่พอใชแ้ละมีหน้ีสิน 

4.  อาชีพหลกัของผู้ปกครอง   
อาชีพเกษตรกร  
อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ 
อาชีพรับจา้ง 
อาชีพรับราชการหรือรัฐวสิาหกิจ 
อาชีพอ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......... 

                     5.  สถานทีต่ั้งของโรงเรียน 
                              ในเขตเทศบาล 

                       นอกเขตเทศบาล 
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ส่วนที ่ 2  ลกัษณะมุ่งอนาคต 
                    ค าอธิบาย แบบสอบถามต่อไปน้ี สอบถามเก่ียวกับลักษณะมุ่งอนาคต โปรดทํา
เคร่ืองหมาย  / ในช่อง ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียน เพียงคาํตอบเดียว โดยมี 5 ตวัเลือก ดงัน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริง มากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริง มาก 
ปานกลาง หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริง ปานกลาง 
นอ้ย  หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริง นอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริง นอ้ยท่ีสุด 

 

ลกัษณะมุ่งอนาคต 
ระดบัความเป็นจริง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  นกัเรียนคาดวา่ หากเปิดไฟท้ิงไวพ้่อแม่จะเสีย        
ค่าไฟฟ้าเป็นจาํนวนมาก 

     

2.  นกัเรียนคาดวา่ หากเปิดแอร์อุณหภูมิท่ีเหมาะสม       
จะช่วยประหยดัค่าไฟได ้

     

3.  นกัเรียนคาดวา่ ถา้เปิดโทรทศันเ์ป็นเวลานานเกินไป 
จะทาํใหส้ิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าและเป็นการไม่ถนอม 
การใชง้าน 

     

4.  นกัเรียนคาดวา่ หากใชเ้ศษวสัดุในการประดิษฐ์ 
ส่ิงของจะทาํใหป้ระหยดัเงินได ้

     

5.  นกัเรียนจะซ้ือของเล่นหนา้โรงเรียน โดยไม่คาํนึงถึง 
เงินท่ีมีอยูใ่นกระเป๋า 

     

6.  นกัเรียนเล่นของเล่นอยา่งรุนแรง เพราะคาดวา่ 
อยา่งไรกส็ามารถซ้ือใหม่ได ้

     

7.  นกัเรียนคาดวา่ หากรักษาความสะอาด เส้ือผา้  
รองเทา้และกระเป๋า ใหใ้หม่จะทาํใหใ้ชไ้ดน้านๆ 

     

8.  นกัเรียนคิดวา่ หากซ้ืออุปกรณ์การเรียนท่ีราคาแพง  
จะทาํใหเ้รามีเงินนอ้ยลง 

     



 
9.  นกัเรียนคิดวา่ หากใชน้ํ้าอยา่งระมดัระวงั เพ่ือให ้ 
ทรัพยากรนํ้า  ยงัคงอยูใ่หเ้ราไดใ้ชไ้ปนานๆ 
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ลกัษณะมุ่งอนาคต 

ระดบัความเป็นจริง 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

10.  นกัเรียนไม่ซ้ือของเล่นท่ีไม่มีประโยชนเ์พราะ         
กลวัไม่มีเงินเก็บ 

     

11.  นกัเรียนคิดวา่ การเกบ็เงินเป็นส่ิงท่ีดีเพ่ือใช ้      
ในยามจาํเป็น 

     

12.  นกัเรียนคิดวา่ การเล่นของเล่นอยา่งทะนุถนอม  
จะไดมี้ของเล่นไวใ้ชน้านๆ 

     

13.  หากนกัเรียนยงัใชเ้งินแบบไม่คิดก่อนใชจ้ะทาํให ้
นกัเรียนไม่เหลือเงินเกบ็ 

     

14.  นกัเรียนใชน้ํ้าแลว้ไม่ปิด เพราะไม่คิดวา่           
นํ้าจะหมดจากโลกน้ี 

     

15.  นกัเรียนคิดวา่ ถา้เราใชก้ระดาษอยา่งประหยดั    
จะช่วยลดการตดัตน้ไมล้งได ้

     

16.  นกัเรียนคิดวา่ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ใน      
ร้านเกมทุกวนั เป็นส่ิงท่ีทาํใหส้ิ้นเปลืองเงิน 

     

17.  นกัเรียนวางแผนการใชเ้งิน ดว้ยการทาํบญัชี    
รายรับ – รายจ่าย 

     

18.  นกัเรียนวางแผนการใชเ้งินโดยแบ่งออกเป็น 
สดัส่วน เช่น ค่าขนม ค่าสมุดหนงัสือและ เกบ็ออม 

     

19.  นกัเรียนวางแผนการใชเ้งิน โดยไม่ใหเ้กินจาํนวน 
ท่ีกาํหนด 

     

20.  นกัเรียนวางแผนการใชเ้งินโดยการนาํเงินค่าขนม 
ท่ีเหลือใชไ้ปฝากธนาคาร 

     

21.  นกัเรียนวางแผนการใชเ้งินโดยการนาํเงินไปฝาก
ครูประจาํชั้นหรือธนาคารออมสิน 

     

22.  นกัเรียนควบคุมตนเอง โดยการไม่ทาํลายตน้ไม ้ 
ใหเ้กิดความเสียหาย 

     



 
23.  นกัเรียนควบคุมตนเอง โดยเกบ็เงินใส่กระปุก  
ออมสินทุกวนัหรือทุกสปัดาห์ 
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ลกัษณะมุ่งอนาคต 
ระดบัความเป็นจริง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

24.  นกัเรียนควบคุมการใชน้ํ้า โดยการใชฝั้กบวั แทน
การใชข้นัตกัอาบในถงันํ้าใหญ่ 

     

25.  นกัเรียนกาํหนดเวลาการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์                 
ในแต่ละคร้ัง เพ่ือเป็นการถนอมใหใ้ชไ้ดน้านๆ 

     

26.  นกัเรียนควบคุมตนเองไม่ใหดู้โทรทศันห์รือ เล่น
คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆ เพ่ือเป็นการประหยดัไฟฟ้า 

     

27.  นกัเรียนเปิดแอร์ในระดบัอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ  เพ่ือ
ไม่ใหผู้ป้กครองเสียค่าไฟมาก 

     

28.  นกัเรียนเตือนตนเองอยูเ่สมอวา่ ควรปิดนํ้าทุกคร้ัง
หลงัจากเลิกใชง้าน 

     

29.  นกัเรียนเตือนตนเองใหใ้ชสี้จนหมดกล่องก่อนท่ีจะ
ซ้ือกล่องใหม่ 
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ส่วนที ่ 3  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว 
                    ค าอธิบาย  ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัตนของสมาชิกใน
ครอบครัวของนกัเรียน โดยมี 5 ตวัเลือก ดงัน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 
ปานกลาง  หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง  
นอ้ย  หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 

 

การส่งเสริมพฤตกิรรมการประหยดัจากครอบครัว 
ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  ผูป้กครองพานกัเรียนไปธนาคารเพ่ือฝากเงิน      
2.  ผูป้กครองฝึกนกัเรียนใหปิ้ดนํ้าทุกคร้ังเม่ือเลิกใช ้      
3.  ผูป้กครองเตือนนกัเรียนใหปิ้ดไฟฟ้าทุกคร้ังเม่ือ   
เลิกใช ้

     

4.  ผูป้กครองสอนนกัเรียนใหรั้บประทานอาหาร       
จนหมดจาน 

     

5.  ผูป้กครองนาํพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีการออมเงิน 
มาเป็นแบบอยา่ง 

     

6.  ผูป้กครองยกตวัอยา่งญาติท่ีมีนิสยัประหยดั      
7.  ผูป้กครองนาํเร่ืองของการฉนัอาหารของพระสงฆ ์
มาเป็นแบบอยา่ง 

     

8.  ผูป้กครองนาํเร่ืองราวการใชส่ิ้งของอยา่งประหยดั
ของในหลวงรัชกาลท่ี  9  ของเรามาเพ่ือเป็นแบบอยา่ง 

     

9.  ผูป้กครองอบรมสัง่สอนใหน้กัเรียนเกบ็เงินเพ่ือใช ้                                
ในยามจาํเป็น 

     

10.  ผูป้กครองเตือนใหน้กัเรียนซ้ืออุปกรณ์การเรียน     
ท่ีจาํเป็นเท่านั้น 

     



 
11.  ผูป้กครองช้ีนาํใหน้กัเรียนรู้คุณค่าของเงิน      
12.  ผูป้กครองคอยบอกใหน้กัเรียนใหใ้ชก้ระดาษทิชชู 
เท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 
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การส่งเสริมพฤตกิรรมการประหยดัจากครอบครัว 
ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

13.  ผูป้กครองเตือนใหน้กัเรียนใชน้ํ้ายาลา้งจานเท่าท่ี
จาํเป็นเท่านั้น 

     

14.  ผูป้กครองเตือนใหน้กัเรียนถอดปลัก๊ทุกคร้ังเม่ือเลิก
ใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า 

     

15.  ผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนด่ืมนํ้าจนหมดแกว้      
16.  ผูป้กครองเตือนใหน้กัเรียนเปิดแอร์เม่ือรู้สึกร้อน
เท่านั้น 

     

17.  ผูป้กครองพรํ่าสอนนกัเรียนใหซ้ื้อของเท่าท่ีจาํเป็น
เท่านั้น 

     

18.  ผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนใชก้ระดาษใหค้รบ        
2 ดา้น 

     

19.  ผูป้กครองชมนกัเรียน เม่ือนกัเรียนสามารถเกบ็  
เงินออมไดจ้าํนวนมากข้ึนเร่ือยๆ 

     

20.  ผูป้กครองพดูวา่จะใหเ้งินเพ่ิมแก่นกัเรียนเม่ือ
นกัเรียนนาํเงินค่าขนมท่ีใหเ้กบ็สะสมไว ้

     

21. ผูป้กครองกล่าวชมนกัเรียนเม่ือนกัเรียนดูแลรักษา
ส่ิงของท่ีพ่อแม่ซ้ือให ้

     

22.  ผูป้กครองกล่าวคาํวา่ “สู้ๆ นะหนูทาํได”้ เพ่ือให้
นกัเรียนตั้งใจท่ีจะประหยดั 

      

23.  ผูป้กครองเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
การปลกูตน้ไมใ้นชุมชน 

     

24.  ผูป้กครองเปิดโอกาสให้นกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม  
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองการประหยดัในชุมชน 

     

25.  ผูป้กครองสนบัสนุนใหน้กัเรียนคบเพ่ือนท่ีมีนิสยั
ประหยดัอดออม 

     

26.  ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน 

     



 
27.  ผูป้กครองอนุญาตใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม
ธนาคารเงินออมของโรงเรียน 
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ส่วนที ่ 4  การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน 
                    ค าอธิบาย  ให้นักเรียนทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัตนของบุคคล     
ในโรงเรียนของนกัเรียน โดยมี 5 ตวัเลือก ดงัน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
มาก    หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 
ปานกลาง   หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 
นอ้ย   หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด   หมายถึง   ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 

 

การส่งเสริมพฤตกิรรมการประหยดัจากโรงเรียน 
ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  คุณครูสอนนกัเรียนใหใ้ชก้ระดาษสองหนา้ในการ
ทาํงานเสมอ 

     

2.  คุณครูตกัเตือนนกัเรียนใหปิ้ดคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกใช ้      
3.  คุณครูสอนนกัเรียนใหใ้ชส้มุด ดินสอ อยา่งประหยดั      
4.  คุณครูบอกนกัเรียนใหเ้ปิดหนา้ต่างหอ้งใหส้วา่ง 
แทนการเปิดไฟ 

     

5.  คุณครูยกตวัอยา่งบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแสดง
พฤติกรรมการประหยดัใหเ้ห็นเป็นท่ีประจกัษ ์

     

6.  โรงเรียนจดักิจกรรมในเร่ืองของการใชน้ํ้า ใชไ้ฟ           
อยา่งประหยดั ในบทเรียนท่ีครูสอน 

      

7.  คุณครูอธิบายใหน้กัเรียนใชส้มุด ดินสอ ยางลบ  
อยา่งถกูวิธี  เพ่ือการประหยดั 

     

8.  คุณครูยกตวัอยา่งนกัเรียนท่ีมีการฝากเงินกบัธนาคาร      
9.  โรงเรียนจดักิจกรรมเพ่ือใหน้กัเรียนรู้จกัอนุรักษ ์ 
การใชน้ํ้า ใชไ้ฟ อยา่งรู้คุณค่า 

     

10.  โรงเรียนจดักิจกรรมธนาคารโรงเรียนเพ่ือ
ดาํเนินการออมเงินใหแ้ก่นกัเรียน 

     

11.  คุณครูมีการสอนเน้ือหาเก่ียวกบัการประหยดัใน      



 
วิชาต่างๆ เช่น สงัคมศึกษา คณิตศาสตร์  เป็นตน้ 
12.  โรงเรียนจดักิจกรรมธนาคารโรงเรียนใหแ้ก่
นกัเรียน 
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การส่งเสริมพฤตกิรรมการประหยดัจากโรงเรียน 
ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

13.  โรงเรียนจดักิจกรรมสร้างจิตสาํนึกเพ่ือส่งเสริม     
การประหยดั 

     

14.  โรงเรียนจดักิจกรรมรณรงคเ์พ่ือใหน้กัเรียนรู้จกั
อนุรักษ ์ การใชน้ํ้า ใชไ้ฟ อยา่งรู้คุณค่า 

     

15.  คุณครูใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัการออมเงินใน
ธนาคารโรงเรียน 

     

16.  คุณครูใหน้กัเรียนใชก้ระดาษ เอ 4 ดา้นท่ีวา่งเพ่ือ 
ทดเลข 

      

17.  โรงเรียนจดักิจกรรมประกวดส่ิงประดิษฐ ์ จาก  
เศษวสัดุใหก้บันกัเรียน 

     

18.  คุณครูใหน้กัเรียนทาํงานประดิษฐ ์ จากเศษวสัดุ
เหลือใช ้

     

19.  โรงเรียนไดจ้ดัป้ายนิเทศในเร่ืองกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการใชจ่้าย การออมเงินอยา่งถกูตอ้ง 

     

20.  โรงเรียนนาํเอาเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
โรงเรียน 

     

21.  คุณครูใหก้าํลงัใจ เม่ือนกัเรียนแสดงออกถึง
พฤติกรรมประหยดัอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 

     

22.  คุณครูกล่าวยกยอ่งนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมประหยดั 
ใหน้กัเรียนฟังในชั้นเรียน 

     

23.  คุณครูกล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีช่วยกนัปิดนํ้า ปิดไฟ
ของโรงเรียนเม่ือเลิกใชว้า่กระทาํไดถ้กูตอ้ง 

     

24.  คุณครูกล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีใชอุ้ปกรณ์การเรียน
อยา่งระมดัระวงั 

     

25.  คุณครูช่ืนชมนกัเรียนท่ีมีการใชเ้งินอยา่งประหยดั      
26.  คุณครูจดัป้ายชมเชยนกัเรียนท่ีมีการฝากเงินออม      



 
มากท่ีสุดในหอ้งเรียน 
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การส่งเสริมพฤตกิรรมการประหยดัจากโรงเรียน 
ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

27.  โรงเรียนใหร้างวลันกัเรียน เม่ือนกัเรียนทาํกิจกรรม
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดั 

     

28.  โรงเรียนใหเ้กียรติบตัรแก่นกัเรียนท่ีเขา้ร่วม
กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประหยดั 

     

29.  โรงเรียนใหร้างวลันกัเรียนท่ีนาํเศษวสัดุเหลือใช ้ 
มาประดิษฐส่ิ์งของ 

     

30.  คุณครูใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนูนอ้ย      
นกัประหยดัในโรงเรียน 

      

31.  คุณครูใหน้กัเรียนมีโอกาสส่งประกวดส่ิงประดิษฐ ์
จากเศษวสัดุในงานการแข่งขนัทางวิชาการของโรงเรียน 

     

32.  โรงเรียนมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการประหยดั 

     

33.  โรงเรียนทาํการเผยแพร่ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการ
ประหยดั ใหน้กัเรียนและชุมชนไดรั้บรู้ 

     

34.  โรงเรียนเผยแพร่ เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลท่ีมีการ  
ใชชี้วิตอยา่งพอเพียง ออกมาในรูปของป้ายนิเทศ /
วารสาร / สงัคมออนไลน์ 

     

35.  โรงเรียนเผยแพร่วิธีการนาํเศษวสัดุเหลือใชใ้หก้บั
นกัเรียน 

     

36.  โรงเรียนไดเ้ผยแพร่กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการธนาคารออมเงินในโรงเรียน ในส่ือสังคม เช่น 
www.Facebook line หรือ IG ของโรงเรียน 

     

37.  โรงเรียนไดน้าํแนวทางการใชชี้วติอยา่ง
ประหยดั ลงบทความ หรือ ป้ายนิเทศของโรงเรียน 
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ส่วนที ่ 5  การเลยีนแบบพฤติกรรมการประหยดัจากเพือ่น 
                    ค าอธิบาย ให้นักเรียนทาํเคร่ืองหมาย / ลงในช่องท่ีตรงกับการปฏิบติัตนของเพื่อน
นกัเรียน โดยมี 5 ตวัเลือก ดงัน้ี 

มากท่ีสุด หมายถึง    ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง    ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงมาก 
ปานกลาง หมายถึง    ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงปานกลาง 
นอ้ย  หมายถึง    ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง    ผูต้อบเห็นวา่  ขอ้ความนั้นตรงกบัความเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 

 

การเลยีนแบบพฤตกิรรมการประหยดัจากเพือ่น 
ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  นกัเรียนปิดไฟฟ้าเม่ือเลิกใชต้ามอยา่งเพ่ือน      
2.  นกัเรียนปิดนํ้าเม่ือเลิกใชต้ามอยา่งเพ่ือน      
3.  นกัเรียนปิดคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกใชง้านตามท่ี    
เพ่ือนทาํ 

     

4.  นกัเรียนเปิดนํ้าเล่นตามอยา่งเพ่ือน      
5.  นกัเรียนซ้ือขนมแพงๆหนา้โรงเรียนมารับประทาน
เหมือนท่ีเพ่ือนทาํ 

     

6.  นกัเรียนเห็นเพ่ือนซ้ือของเล่นหรือขนมจึงซ้ือตาม      
7.  นกัเรียนเกบ็เงินไปฝากธนาคารตามอยา่งท่ี เพ่ือนทาํ      
8.  นกัเรียนไม่ซ้ือขนมราคาแพงอยา่งท่ีเพ่ือนทาํ      
9.  นกัเรียนออมเงินตามเพ่ือนเพราะตอ้งการใหคุ้ณครู
“ชมเชย” 

     

10.  นกัเรียนใชเ้งินเม่ือจาํเป็นโดยไม่ใชจ่้ายอยา่ง
ฟุ่ มเฟือย ตามอยา่งเพ่ือน 

     

11.  นกัเรียนไม่วางแผนการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า แต่ทาํ
ตามอยา่งเพ่ือนท่ีใชจ่้ายอยา่งฟุ่ มเฟือย 

     



 
12.  นกัเรียนใชก้ระดาษ 2 หนา้ตามท่ีเพ่ือนทาํ      
13.  นกัเรียนใชดิ้นสอจนหมดแท่งตามท่ีเพ่ือนใช ้      
14.  นกัเรียนเล่นของเล่นอยา่งระมดัระวงัตามอยา่ง
เพ่ือน 
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การเลยีนแบบพฤตกิรรมการประหยดัจากเพือ่น 
ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

15.  นกัเรียนปิดนํ้า ก่อนออกจากหอ้งนํ้า ตามท่ีเพ่ือน
บอกเตือน 

     

16.  นกัเรียนใชข้นัตกันํ้า เพ่ือแปรงฟันเหมือนกบั เพ่ือน      
17.  นกัเรียนเปิดนํ้าเบาๆเพ่ือลา้งมือ ตามท่ีเพ่ือน        
พดูเตือน 

     

18.  นกัเรียนปิดไฟก่อนออกจากหอ้งเรียน ตามท่ี   
เพ่ือนบอก             

     

19.  นกัเรียนปิดพดัลมในหอ้งเรียน ตามท่ีเพ่ือนตกัเตือน      
20.  นกัเรียนซ้ืออาหารท่ีมีประโยชนแ์ละราคาถกูตามท่ี
เพ่ือนช้ีนาํ 

     

21.  นกัเรียนมีการเกบ็เงินใส่กระปุกออมสิน ตามท่ี   
เพ่ือนช้ีนาํ 

     

22.  นกัเรียนฝากเงินกบัคุณครู ตามคาํแนะนาํของเพ่ือน      
23.  นกัเรียนซ้ือเกมท่ีมีราคาแพงตามท่ีเพ่ือนบอก      
24.  นกัเรียนใชก้ระดาษ เอ 4 สองหนา้ ตามท่ีเพ่ือน
แนะนาํ 

     

25.  นกัเรียนใชย้าสีฟันคร้ังละนอ้ยๆ ตามท่ีเพ่ือน
แนะนาํ 

     

26.  นกัเรียนใส่นํ้ายาลา้งจานเป็นจาํนวนมากตามท่ี
เพ่ือนบอก 

     

27.  นกัเรียนมกัจะใชดิ้นสอใหห้มดแท่งแลว้ซ้ือใหม่ 
ตามท่ีเพ่ือนบอก 

     

28.นกัเรียนใชป้ากกาจนนํ้าหมึกหมด อยา่งท่ีเพ่ือนบอก      
29.  นกัเรียนไม่ตดัตน้ไมเ้ล่น  ตามท่ีเพ่ือนตกัเตือน      
30.  นกัเรียนไม่เดินลดัสนาม  ตามท่ีเพ่ือนบอก      



 
31.  นกัเรียนเปิดไฟในจุดท่ีตอ้งการใชแ้สงสวา่ง       
เม่ือเวลาท่ีเพ่ือนช้ีนาํ 

     

32.  เพ่ือนชวนนกัเรียนใหปิ้ดนํ้าทุกคร้ัง เม่ือเลิกใช ้ 
นกัเรียนกจ็ะทาํตาม 
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การเลยีนแบบพฤตกิรรมการประหยดัจากเพือ่น 
ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

33.  นกัเรียนปิดคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกเล่นตามคาํชวน
ของเพ่ือน 

     

34.  นกัเรียนนาํเงินท่ีเหลือจากท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง 
ไปฝากเงินในกิจกรรมออมเงินของโรงเรียนตามท่ีเพ่ือน
ชกันาํ 

     

35.  นกัเรียนนาํเศษวสัดุท่ีเหลือใช ้ มาประดิษฐข์องเล่น
ตามคาํชวนของเพ่ือน 

     

36.  นกัเรียนซ้ืออาหารราคาถกูและมีประโยชน ์ตามท่ี
เพ่ือนซ้ือ 

     

37.  เม่ือเพ่ือนชวนเขา้ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ท่ีร้านเกม
นกัเรียนจะเล่นตาม 

     

38.  นกัเรียนช่วยรักษาส่ิงของของโรงเรียน ตามท่ีเพ่ือน
แนะนาํ 

     

39.  นกัเรียนนาํถุงพลาสติกท่ีใชแ้ลว้  นาํมาเป็นถุงขยะ
ตามท่ีเพ่ือนบอก 

     

40.  นกัเรียนนาํขวดนํ้าพลาสติกท่ีใชแ้ลว้  มาทาํความ
สะอาดและนาํกลบัมาใชใ้หม่ตามท่ีเพ่ือนชกัชวน 

     

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

121 
 

ส่วนที ่ 6  พฤติกรรมการประหยดั    
ค าอธิบาย ใหน้กัเรียนทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่องท่ีตรงกบัการปฏิบติัตนของนกัเรียนโดย

มี 5 ตวัเลือก ดงัน้ี 
มากท่ีสุด หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั้น  ในระดบัมากท่ีสุด 
มาก  หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั้น  ในระดบัมาก 
ปานกลาง หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั้น  ในระดบัปานกลาง 
นอ้ย หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั้น  ในระดบันอ้ย 
นอ้ยท่ีสุด  หมายถึง   นกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ความนั้น  ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
พฤตกิรรมการประหยดั 

(ด้านการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  นกัเรียนนาํนํ้าซกัผา้หรือลา้งจานคร้ังสุดทา้ย ไปรด
ตน้ไมห้รือซกัผา้ข้ีร้ิว 

     

2.  เม่ือนกัเรียนแปรงฟันใหใ้ชแ้กว้หรือขนัตกันํ้า แทนท่ี 
จะเปิดนํ้าใหไ้หลท้ิงไปเร่ือยๆ 

     

3.  นกัเรียนถอดปลัก๊เตารีดก่อน แลว้รีดผา้ต่อไปอีก
ระยะหน่ึงไดเ้พราะเตารีดยงัร้อนอยู่ 

     

4.  นกัเรียนรีบหยิบของท่ีตอ้งการออกจากตูเ้ยน็โดยเร็ว
เพ่ือจะไดไ้ม่เปิดตูเ้ยน็คา้งไวน้านๆ 

     

5.  นกัเรียนเลือกดูรายการโทรทศันเ์ฉพาะรายการท่ีชอบ
เท่านั้น 

     

6.  นกัเรียนเปิดไฟเฉพาะจุดท่ีจะตอ้งการใชแ้สงสวา่ง      

7.  นกัเรียนเปิดพดัลมหรือแอร์เฉพาะเม่ือรู้สึกร้อน
เท่านั้น 

     

8.  นกัเรียนใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั   
การเรียนเป็นส่วนใหญ่ 

     



 
9.  นกัเรียนใชโ้ทรศพัทมื์อถือเฉพาะติดต่อส่ือสารกบั
ผูป้กครอง 

     

10.  นกัเรียนปิดโทรทศันทุ์กคร้ังเม่ือจะเขา้หอ้งนอน      

11.  นกัเรียนปิดไฟทุกคร้ังเม่ือนกัเรียนจะเขา้นอน      
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พฤติกรรมการประหยดั 

(ด้านการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ) 
ระดับการปฏิบัติ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

12.  นกัเรียนจะไม่เปิดไฟเม่ือหอ้งเรียนมีแสงสวา่ง
เพียงพอ 

     

13.  นกัเรียนปิดก๊อกนํ้าใหส้นิททุกคร้ัง หลงัจาก         
ใชง้านเสร็จ 

     

14.  นกัเรียนปิดไฟในหอ้งเรียนท่ีไม่มีคนอยู่      
15.  นกัเรียนไม่เปิดไฟในหอ้งเรียนเวลากลางวนั ถา้
สามารถอ่านหรือเขียนหนงัสือไดช้ดัเจน 

     

16.  นกัเรียนปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกคร้ังเม่ือเลิก      
ใชง้าน 

     

17.  นกัเรียนปิดพดัลมทุกคร้ังเม่ือจะออกจากหอ้งเรียน      
18.  นกัเรียนถอดปลัก๊ทนัทีเม่ือชาร์ทแบตเตอร่ี
โทรศพัทมื์อถือเต็มแลว้ 

     

19.  นกัเรียนปิดไฟทุกคร้ังเม่ือออกจากหอ้งเรียน      
20.  นกัเรียนไม่รดนํ้าตน้ไมใ้นขณะท่ีมีแดดร้อน      
21.  นกัเรียนสาํรวจอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าใหมี้สภาพ
พร้อมใชง้านเสมอ 

     

22.  เม่ือนกัเรียนพบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีโรงเรียนชาํรุด
นกัเรียนแจง้ใหคุ้ณครูทราบ 

     

23.  เม่ือนกัเรียนพบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีบา้นชาํรุด  
นกัเรียนแจง้ใหผู้ป้กครองทราบ 

     

24.  นกัเรียนปิดหนา้ต่างประตูก่อนเปิดแอร์      
25.  นกัเรียนใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามคู่มือการใช ้      
26.  เม่ือก๊อกนํ้าของโรงเรียนเกิดการชาํรุดเสียหาย
นกัเรียนแจง้ใหคุ้ณครูทราบทนัที 

     



 
27.  นกัเรียนไม่ถ่ายเทของเสียลงในแม่นํ้า      
28.  นกัเรียนไม่ท้ิงขยะลงในแหล่งนํ้าของชุมชน      
29.  นกัเรียนไม่นาํเศษอาหารท้ิงลงตามท่อระบายนํ้า    
ท่ีโรงเรียน 
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พฤตกิรรมการประหยดั 
(ด้านการประหยดัเงนิ) 

ระดบัการปฏิบัต ิ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  นกัเรียนนาํเงินไปซ้ือของใชท่ี้จาํเป็นเท่านั้น      

2.  นกัเรียนนาํเงินไปซ้ืออาหารท่ีมีประโยชนเ์ท่านั้น      

3.  นกัเรียนนาํเงินไปซ้ืออุปกรณ์การเรียนท่ีจาํเป็น
เท่านั้น 

     

4.  นกัเรียนนาํเงินไปซ้ือของเล่นฟุ่ มเฟือยหนา้โรงเรียน      

5.  นกัเรียนนาํเงินไปซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น
เท่านั้น 

     

6.  นกัเรียนอ่านหนงัสือนิทานในหอ้งสมุด  แทนการ   
ซ้ือหนงัสือดว้ยตนเอง 

     

7.  นกัเรียนยืมของเล่นของเพ่ือนไปเล่นแทนการซ้ือเอง      

8.  นกัเรียนสอบถามราคาส้ินคา้ก่อนซ้ือเสมอ      

9.  นกัเรียนไม่ซ้ือของท่ีมีราคาแพงเกินฐานะ      

10.  นกัเรียนมีการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆในการใชจ่้าย
แต่ละวนั 

     

11.  นกัเรียนดูของเล่นหลายๆร้านเพ่ือเปรียบเทียบราคา      
12.  นกัเรียนมีการจาํกดัการใชเ้งินในแต่ละวนั      
13.  นกัเรียนคิดถึงประโยชนก่์อนเสมอในการซ้ือ
ส่ิงของ 

     

14.  นกัเรียนซ้ือของเล่นตามใจชอบ      
15.  นกัเรียนออกเงินรวมกนักบัเพ่ือน ๆ เพ่ือซ้ือของเล่น        
แลว้มาเล่นดว้ยกนั 

     

16.  นกัเรียนไม่เคยตรวจสอบการใชเ้งินของตนเอง      
17.  นกัเรียนซ้ือของท่ีมีคุณภาพมากกวา่ความสวยงาม      
18.  นกัเรียนไม่ช้ือของท่ีมีราคาแพงเกินไป      



 
19.  นกัเรียนซ้ืออาหารเม่ือนกัเรียนรู้สึกหิวเท่านั้น      
20.  นกัเรียนซ้ืออุปกรณ์การเรียนเม่ือนกัเรียนจาํเป็น   
ตอ้งใช ้
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พฤตกิรรมการประหยดั 
 (ด้านการประหยดัเงนิ) 

 

ระดบัการปฏิบัต ิ

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

21.  นกัเรียนนาํเงินไปฝากธนาคารเพ่ือเป็นทุนการศึกษา
และซ้ือของท่ีจาํเป็น 

     

22.  นกัเรียนพยายามเกบ็เงินดว้ยตนเองเพ่ือซ้ือของท่ี
ตนเองอยากได ้

     

23.  นกัเรียนใชจ่้ายเงินเฉพาะเร่ืองท่ีจาํเป็นจริงๆเท่านั้น      

24.  นกัเรียนนาํเงินค่าขนมท่ีเหลือหยอดใส่กระปุกออม
สินเพ่ือใชใ้นยามจาํเป็น 

     

25.  นกัเรียนเกบ็เงินเพ่ือซ้ือส่ิงของเฉพาะท่ีจาํเป็น
เท่านั้น 

     

26.  นกัเรียนนาํเงินท่ีเก็บไวเ้พ่ือใชจ่้ายยามจาํเป็นเท่านั้น      
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              พฤตกิรรมการประหยดั 
      (ด้านการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้) 

ระดบัการปฏิบัต ิ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.  นกัเรียนเปิดหนงัสือ ตาํราเรียน เบาๆ เพ่ือมิให ้      
ฉีกขาด 

     

2.  นกัเรียนใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามคู่มือการใชอ้ยา่ง
เคร่งครัด 

     

3.  นกัเรียนเล่นของเล่นท่ีผูป้กครองซ้ือใหอ้ยา่ง       
ทะนุถนอม 

     

4.  นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์ท่ีบา้นอยา่งถกูวิธี      

5.  นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยไม่กด
แป้นพิมพ ์อยา่งรุนแรง 

     

6.  นกัเรียนไม่ส่งของเล่นใหเ้พ่ือน โดยการโยนหรือ
ขวา้งปา 

     

7.  นกัเรียนใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ตามท่ีครูแนะนาํ
อยา่งเคร่งครัด 

     

8.  นกัเรียนไม่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือขณะท่ีกาํลงัชาร์ท
แบตเตอร่ี 

     

9.  นกัเรียนใชดิ้นสอไมใ้หห้มดแท่ง      

10.  นกัเรียนใชย้างลบท่ีซ้ือมาจนหมดกอ้น      

11.  นกัเรียนใชสี้ไมจ้นหมดแท่ง      

12.  นกัเรียนใชสี้ท่ีผูป้กครองซ้ือใหอ้ยา่งประหยดั      

13.  นกัเรียนใชน้ํ้ายาลบคาํผิดใหห้มดจนหยดสุดทา้ย      

14.  นกัเรียนใชป้ากกาจนนํ้าหมึกหมด      

15.  นกัเรียนใชย้าสีฟันแต่ละคร้ังอยา่งพอประมาณ       

16.  นกัเรียนผสมสีนํ้าแค่พอสาํหรับการระบายสี        
แต่ละคร้ังเท่านั้น  

     



 
17.  นกัเรียนเล่นของเล่นท่ีผูป้กครองซ้ือใหอ้ยา่งทะนุ
ถนอม 

     

18.  นกัเรียนใชไ้มบ้รรทดัอยา่งทะนุถนอม      
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              พฤตกิรรมการประหยดั 
      (ด้านการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้) 

ระดบัการปฏิบัต ิ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

19.  นกัเรียนไม่นาํยางลบมาหัน่ออกเป็นช้ินๆ เพ่ือเล่น
ขายของ 

     

20.  นกัเรียนไม่นาํชอ้นและสอ้มมาเคาะโต๊ะเล่น      
21.  นกัเรียนไม่เล่นของเล่นใหเ้กิดการแตกหกัเสียหาย                      
22.  นกัเรียนชอบกดปุ่มเปิด ปิด  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเล่น      
23.  นกัเรียนไม่นาํของท่ีมีลกัษณะแหลมมาเจาะกล่อง
ดินสอใหเ้ป็นรู 

     

24.  นกัเรียนซกัเส้ือผา้ของนกัเรียนใหส้ะอาดอยูเ่สมอ      
25.  นกัเรียนดูแลความสะอาดของเล่นใหส้ะอาดอยู่
เสมอ 

     

26.  เม่ือนกัเรียนใชเ้คร่ืองมือการเกษตรเสร็จแลว้      
ลา้งเคร่ืองมือใหส้ะอาดและเก็บเขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 

     

27.  นกัเรียนดูแลรักษาของใชข้องนกัเรียน โดยนาํไป 
ทาํความสะอาด 

     

28.  นกัเรียนทาํความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบา้น
หลงัจากใชเ้สร็จแลว้ 

     

29.  นกัเรียนทาํความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์       
ของโรงเรียนหลงัจากใชง้านเสร็จแลว้ 

     

30.  นกัเรียนไม่นาํดินสอมาเป็นของเล่น      
31.  นกัเรียนนาํอุปกรณ์กีฬาใชเ้พ่ือเล่นกีฬาเท่านั้น      
32.  นกัเรียนนาํอุปกรณ์กีฬามาเล่นใหถ้กูกบัชนิดของ
กีฬานั้นๆ 

     

33.  นกัเรียนใชเ้คร่ืองมือการเกษตรสาํหรับการ
เพาะปลกู เท่านั้น                 

     



 
34.  นกัเรียนใชก้รรไกรตดักระดาษในการตดักระดาษ
เท่านั้น 

     

35.  นกัเรียนใชอุ้ปกรณ์การเรียนเช่น วงเวียน             
ไมบ้รรทดั ดินสอ มาใชเ้พ่ือการเรียนเท่านั้น 
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              พฤตกิรรมการประหยดั 
      (ด้านการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้) 

ระดบัการปฏิบัต ิ
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

36.  นกัเรียนจะไม่นาํกาวท่ีใชใ้นการติดกระดาษหรือ
ทาํงานประดิษฐ ์ไปใชอ้ยา่งอ่ืน 

     

37.  นกัเรียนใชแ้ป้งกระป๋องในการทาหนา้ทาตวั    
แบบพอประมาณ 

     

38.  นกัเรียนนาํกล่องกระดาษท่ีเหลือใชม้าประดิษฐ ์
เป็นของเล่น 

     

39.  นกัเรียนนาํสมุดท่ีเหลือใชม้าใชใ้หม่อีกคร้ัง      

40.  นกัเรียนนาํหนงัสือเรียนของรุ่นพ่ีมาใชเ้รียนต่อ      

41.  นกัเรียนนาํเศษวสัดุท่ีเหลือมาประดิษฐเ์ป็นของเล่น      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
 

ระดบัค่าเฉล่ียรายขอ้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

129 
 

แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัของ ลกัษณะมุ่งอนาคต 
 

ลกัษณะมุ่งอนาคต X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
1.  นกัเรียนคาดวา่หากเปิดไฟท้ิงไวพ่้อแม่จะเสียค่าไฟฟ้าเป็นจาํนวนมาก 4.452 0.817 มาก 
2.  นกัเรียนคาดวา่หากเปิดแอร์อุณหภูมิท่ีเหมาะสม จะช่วยประหยดั      
ค่าไฟได ้

3.926 1.022 มาก 

3.  นกัเรียนคาดวา่ถา้เปิดโทรทศันเ์ป็นเวลานานเกินไปจะทาํใหส้ิ้นเปลือง
ค่าไฟฟ้าและเป็นการไม่ถนอมการใชง้าน 

4.336 0.849 มาก 

4.  นกัเรียนคาดวา่หากใชเ้ศษวสัดุในการประดิษฐส่ิ์งของจะทาํให้
ประหยดัเงินได ้

4.344 0.892 มาก 

5.  *นกัเรียนจะซ้ือของเล่นหนา้โรงเรียน โดยไม่คาํนึงถึงเงินท่ีมีอยูใ่น
กระเป๋า 

2.550 1.462 ปาน
กลาง 

6.  * นกัเรียนเล่นของเล่นอยา่งรุนแรงเพราะคาดวา่อยา่งไรกส็ามารถ    
ซ้ือใหม่ได ้

2.423 1.468 นอ้ย 

7.  นกัเรียนคาดวา่หากรักษาความสะอาด เส้ือผา้ รองเทา้และกระเป๋า    
ใหใ้หม่จะทาํใหใ้ชไ้ดน้านๆ 

4.292 0.935 มาก 

8.  นกัเรียนคิดวา่หากซ้ืออุปกรณ์การเรียนท่ีราคาแพง จะทาํใหเ้รามีเงิน
นอ้ยลง 

4.235 0.995 มาก 

9.  นกัเรียนคิดวา่หากใชน้ํ้าอยา่งระมดัระวงั เพ่ือให ้ทรัพยากรนํ้ายงัคงอยู่
ใหเ้ราไดใ้ชไ้ปนานๆ 

4.382 0.848 มาก 

10.  นกัเรียนไม่ซ้ือของเล่นท่ีไม่มีประโยชนเ์พราะกลวัไม่มีเงินเกบ็ 4.165 0.882 มาก 
11.  นกัเรียนคิดวา่การเกบ็เงินเป็นส่ิงท่ีดี เพ่ือใชใ้นยามจาํเป็น 4.693 0.622 มาก

ท่ีสุด 
12.  นกัเรียนคิดวา่การเล่นของเล่นอยา่งทะนุถนอม จะไดมี้ของเล่นไวใ้ช้
นานๆ 

4.406 0.819 มาก 

13.  หากนกัเรียนยงัใชเ้งินแบบไม่คิดก่อนใช ้จะทาํใหน้กัเรียนไม่เหลือ 4.105 1.173 มาก 



 
เงินเก็บ 
14  *นกัเรียนใชน้ํ้าแลว้ไม่ปิด  เพราะไม่คิดวา่นํ้าจะหมดจากโลกน้ี 3.029 1.511 ปาน

กลาง 
15.  นกัเรียนคิดวา่ถา้เราใชก้ระดาษอยา่งประหยดัจะช่วยลดการตดัตน้ไม้
ลงได ้

4.203 1.105 มาก 
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ลกัษณะมุ่งอนาคต X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
16.  นกัเรียนคิดวา่การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในร้านเกมทุกวนั เป็นส่ิงท่ี  
ทาํใหส้ิ้นเปลืองเงิน 

4.300 1.002 มาก 

17.  นกัเรียนวางแผนการใชเ้งินดว้ยการทาํบญัชี รายรับ – รายจ่าย 3.785 1.105 มาก 
18.  นกัเรียนวางแผนการใชเ้งินโดยแบ่งออกเป็นสดัส่วน เช่น ค่าขนม  
ค่าสมุด หนงัสือและเกบ็ออม เป็นตน้ 

3.864 0.957 มาก 

19.  นกัเรียนวางแผนการใชเ้งินโดยไม่ใหเ้กินจาํนวนท่ีกาํหนด 3.902 0.978 มาก 
20.  นกัเรียนวางแผนการใชเ้งินโดยการนาํเงิน ค่าขนมท่ี เหลือใช ้ ไปฝาก
ธนาคาร 

3.869 1.036 มาก 

21.  นกัเรียนวางแผนการใชเ้งินโดยการนาํเงินไปฝากครูประจาํชั้น หรือ 
ธนาคารออมสิน 

3.875 1.019 มาก 

22.  นกัเรียนควบคุมตนเองโดยการไม่ทาํลายตน้ไมใ้หเ้กิดความเสียหาย 4.000 1.065 มาก 
23.  นกัเรียนควบคุมตนเองโดยเกบ็เงินใส่กระปุกออมสิน ทุกวนัหรือทุก
สปัดาห ์

3.894 1.033 มาก 

24.  นกัเรียนควบคุมการใชน้ํ้า โดยการใชฝั้กบวัแทนการใชข้นัตกัอาบ 
ในถงันํ้าใหญ่ 

3.707 1.125 มาก 

25.  นกัเรียนกาํหนดเวลาการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ ในแต่ละคร้ัง เพ่ือเป็น
การถนอมใหใ้ชไ้ดน้านๆ 

3.818 1.092 มาก 

26.  นกัเรียนควบคุมตนเองไม่ใหดู้โทรทศันห์รือเล่นคอมพิวเตอร์เป็น
เวลานาน ๆ เพ่ือเป็นการประหยดัไฟฟ้า 

3.742 1.104 มาก 

27.  นกัเรียนเปิดแอร์ในระดบัอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ เพ่ือไม่ใหผู้ป้กครอง
เสียค่าไฟมาก 

4.043 0.960 มาก 

28.  นกัเรียนเตือนตนเองอยูเ่สมอวา่ ควรปิดนํ้าทุกคร้ังหลงัจากเลิกใชง้าน 4.281 0.953 มาก 
29.  นกัเรียนเตือนตนเองใหใ้ชสี้จนหมดกล่อง ก่อนท่ีจะซ้ือกล่องใหม่ 3.875 1.112 มาก 
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แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับของการส่งเสริมพฤติกรรม         
การประหยดัจากครอบครัว 
 

การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
1.  ผูป้กครองพานกัเรียนไปธนาคารเพ่ือฝากเงิน 3.734 1.108 มาก 
2.  ผูป้กครองฝึกนกัเรียนใหปิ้ดนํ้าทุกคร้ังเม่ือเลิกใช ้ 4.447 0.789 มาก 
3.  ผูป้กครองเตือนนกัเรียนใหปิ้ดไฟฟ้าทุกคร้ังเม่ือเลิกใช ้ 4.514 0.773 มาก

ท่ีสุด 
4.  ผูป้กครองสอนนกัเรียนใหรั้บประทานอาหารจนหมดจาน 4.192 0.901 มาก 
5.  ผูป้กครองนาํพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีการออมเงินมาเป็นแบบอยา่ง 4.075 0.896 มาก 
6.  ผูป้กครองยกตวัอยา่งญาติท่ีมีนิสยัประหยดั 3.940 1.064 มาก 
7.  ผูป้กครองนาํเร่ืองของการฉนัอาหารของพระสงฆม์าเป็นแบบอยา่ง 3.260 1.307 ปาน

กลาง 
8.  ผูป้กครองนาํเร่ืองราวการใชส่ิ้งของอยา่งประหยดัของในหลวง   
รัชกาลท่ี 9 ของเรามาเพ่ือเป็นแบบอยา่ง 

4.159 0.993 มาก 

9.  ผูป้กครองอบรมสัง่สอนใหน้กัเรียนเกบ็เงินเพ่ือใชใ้นยามจาํเป็น 4.466 0.747 มาก 
10.  ผูป้กครองเตือนใหน้กัเรียนซ้ืออุปกรณ์การเรียนท่ีจาํเป็นเท่านั้น 4.390 0.840 มาก 
11.  ผูป้กครองช้ีนาํใหน้กัเรียนรู้คุณค่าของเงิน 4.495 0.707 มาก 
12.  ผูป้กครองคอยบอกใหน้กัเรียนใหใ้ชก้ระดาษทิชชูเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 3.991 0.945 มาก 
13.  ผูป้กครองเตือนใหน้กัเรียนใชน้ํ้ายาลา้งจานเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 4.094 0.937 มาก 
14.  ผูป้กครองเตือนใหน้กัเรียนถอดปลัก๊ทุกคร้ังเม่ือเลิกใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า 4.314 0.865 มาก 
15.  ผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนด่ืมนํ้าจนหมดแกว้ 4.013 1.034 มาก 
16.  ผูป้กครองเตือนใหน้กัเรียนเปิดแอร์เม่ือรู้สึกร้อนเท่านั้น 3.813 1.156 มาก 
17.  ผูป้กครองพรํ่าสอนนกัเรียนใหซ้ื้อของเท่าท่ีจาํเป็นเท่านั้น 4.314 0.852 มาก 
18.  ผูป้กครองสอนใหน้กัเรียนใชก้ระดาษใหค้รบ 2  ดา้น 3.989 1.024 มาก 



 
19.  ผูป้กครองชมนกัเรียน เม่ือนกัเรียนสามารถเกบ็เงินออมไดจ้าํนวน
มากข้ึนเร่ือยๆ 

4.078 0.984 มาก 

20.  ผูป้กครองพดูวา่  จะใหเ้งินเพ่ิมแก่นกัเรียนเม่ือนกัเรียนนาํเงินค่าขนม  
ท่ีใหเ้ก็บสะสมไว ้

3.688 1.124 มาก 

21.  ผูป้กครองกล่าวชมนกัเรียนเม่ือนกัเรียนดูแลรักษาส่ิงของท่ีพ่อแม่ 
ซ้ือให ้

4.008 1.022 มาก 
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การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากครอบครัว X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
22.  ผูป้กครองกล่าวคาํวา่ “สู้ๆ นะหนูทาํได”้ เพ่ือใหน้กัเรียนตั้งใจท่ีจะ 
ประหยดั 

3.872 1.092 มาก 

23.  ผูป้กครองเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมการปลูกตน้ไม ้      
ในชุมชน 

3.788 1.092 มาก 

24.  ผูป้กครองเปิดโอกาสใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
เร่ืองการประหยดัในชุมชน 

3.826 1.094 มาก 

25.  ผูป้กครองสนบัสนุนใหน้กัเรียนคบเพ่ือนท่ีมีนิสยัประหยดั อดออม 3.889 1.053 มาก 
26.  ผูป้กครองไดมี้ส่วนร่วมในการทาํกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของ 
โรงเรียน 

3.802 1.106 มาก 

27.  ผูป้กครองอนุญาตใหน้กัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมธนาคารเงินออมของ 
โรงเรียน 

4.170 0.978 มาก 
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แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับของการส่งเสริมพฤติกรรม         
การประหยดัจากโรงเรียน 
 

การส่งเสริมพฤติกรรมการประหยดัจากโรงเรียน X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
1.  คุณครูสอนนกัเรียนใหใ้ชก้ระดาษสองหนา้ในการทาํงานเสมอ 4.284 0.904 มาก 
2.  คุณครูตกัเตือนนกัเรียนใหปิ้ดคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกใช ้ 4.506 0.730 มาก

ท่ีสุด 
3.  คุณครูสอนนกัเรียนใหใ้ชส้มุด ดินสอ อยา่งประหยดั 4.387 0.765 มาก 
4.  คุณครูบอกนกัเรียนใหเ้ปิดหนา้ต่างหอ้งใหส้วา่งแทนการเปิดไฟ 4.338 0.818 มาก 
5.  คุณครูยกตวัอยา่งบุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีแสดงพฤติกรรมประหยดัใหเ้ห็น
เป็นท่ีประจกัษ ์

4.157 0.916 มาก 

6.  โรงเรียนจดักิจกรรมในเร่ืองของการใชน้ํ้า ใชไ้ฟ อยา่งประหยดั       
ในบทเรียนท่ีครูสอน 

4.403 0.932 มาก 

7.  คุณครูอธิบายใหน้กัเรียนใชส้มุด ดินสอ ยางลบ อยา่งถกูวิธี เพ่ือการ
ประหยดั 

4.124 0.932 มาก 

8.  คุณครูยกตวัอยา่งนกัเรียนท่ีมีการฝากเงินกบัธนาคาร 4.170 0.903 มาก 
9.  โรงเรียนจดักิจกรรมเพ่ือใหน้กัเรียนรู้จกัอนุรักษ ์การใชน้ํ้า ใชไ้ฟ  
อยา่งรู้คุณค่า 

4.208 0.876 มาก 

10.  โรงเรียนจดักิจกรรมธนาคารโรงเรียน เพ่ือดาํเนินการ ออมเงินใหแ้ก่
นกัเรียน 

4.260 0.942 มาก 

11.  คุณครูมีการสอนเน้ือหาเก่ียวกบัการประหยดัในวิชาต่างๆ เช่น สงัคม 
ศึกษา คณิตศาสตร์ เป็นตน้ 

4.189 0.882 มาก 

12.  โรงเรียนจดักิจกรรมธนาคารโรงเรียนใหแ้ก่นกัเรียน 4.241 0.896 มาก 
13.  โรงเรียนจดักิจกรรมสร้างจิตสาํนึกเพ่ือส่งเสริมการประหยดั 4.187 0.824 มาก 



 
14.  โรงเรียนจดักิจกรรมรณรงคเ์พ่ือใหน้กัเรียนรู้จกัอนุรักษ ์การใชน้ํ้า  
ใชไ้ฟ อยา่งรู้คุณค่า 

4.186 0.774 มาก 

15.  คุณครูใหน้กัเรียนลงมือปฏิบติัการออมเงินในธนาคารโรงเรียน 4.211 0.839 มาก 
16.  คุณครูใหน้กัเรียนใชก้ระดาษ เอ 4 ดา้นท่ีวา่ง เพ่ือทดเลข 4.146 0.915 มาก 
17.  โรงเรียนจดักิจกรรมประกวดส่ิงประดิษฐจ์ากเศษวสัดุใหก้บันกัเรียน 4.132 0.933 มาก 
18.  คุณครูใหน้กัเรียนทาํงานประดิษฐ ์ จากเศษวสัดุเหลือใช้ 4.257 0.834 มาก 
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การส่งเสริมพฤตกิรรมการประหยดัจากโรงเรียน X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
19.  โรงเรียนไดจ้ดัป้ายนิเทศในเร่ืองกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั การใชจ่้าย 
การออมเงินอยา่งถูกตอ้ง 

3.989 1.035 มาก 

20.  โรงเรียนนาํเอาเร่ืองของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นโรงเรียน 4.203 8.336 มาก 
21.  คุณครูใหก้าํลงัใจ เม่ือนกัเรียนแสดงออกถึงพฤติกรรมประหยดัอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ือง 

4.019 0.945 มาก 

22.  คุณครูกล่าวยกยอ่งนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมประหยดั ใหน้กัเรียนฟัง ใน
ชั้นเรียน 

4.075 0.963 มาก 

23.  คุณครูกล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีช่วยกนัปิดนํ้า ปิดไฟ ของโรงเรียน   เม่ือ
เลิกใชว้า่ กระทาํไดถ้กูตอ้ง 

4.116 0.932 มาก 

24.  คุณครูกล่าวชมเชยนกัเรียนท่ีใชอุ้ปกรณ์การเรียน อยา่งระมดัระวงั 3.937 1.026 มาก 
25.  คุณครูจดัป้ายชมเชยนกัเรียนท่ีมีการฝากเงินออมมากท่ีสุด             ใน
หอ้งเรียน 

3.821 1.120 มาก 

26.  โรงเรียนใหร้างวลันกัเรียน  เม่ือนกัเรียนทาํกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การประหยดั 

3.935 1.096 มาก 

27.  โรงเรียนใหเ้กียรติบตัรแก่นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
การประหยดั 

3.897 1.063 มาก 

28.  โรงเรียนใหร้างวลันกัเรียนท่ีนาํเศษวสัดุเหลือใช ้มาประดิษฐส่ิ์งของ 3.859 1.066 มาก 
29.  คุณครูใหน้กัเรียนไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมหนูนอ้ยนกัประหยดั ใน
โรงเรียน 

3.891 1.029 มาก 

30.  คุณครูใหน้กัเรียนมีโอกาสส่งประกวดส่ิงประดิษฐ์จากเศษวสัดุ     ใน
งานการแข่งขนัทางวิชาการของโรงเรียน 

3.994 1.045 มาก 

31.  โรงเรียนมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ือง  
การประหยดั 

3.883 1.093 มาก 



 
32.  โรงเรียนทาํการเผยแพร่ขอ้มลูท่ีเก่ียวกบัการประหยดั ใหน้กัเรียน
และชุมชนไดรั้บรู้ 

3.869 1.007 มาก 

33.  โรงเรียนเผยแพร่ เร่ืองราวเก่ียวกบับุคคลท่ีมีการใชชี้วิต อยา่งพอเพียง 
ออกมาในรูปของป้ายนิเทศ /วารสาร / สงัคมออนไลน์ 

3.891 1.085 มาก 

34.  โรงเรียนเผยแพร่วิธีการนาํเศษวสัดุเหลือใชใ้หก้บันกัเรียน 4.065 0.944 มาก 
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การส่งเสริมพฤตกิรรมการประหยดัจากโรงเรียน X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
35.  โรงเรียนไดเ้ผยแพร่กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการธนาคารออมเงิน
ในโรงเรียนในส่ือสงัคมเช่น www.Facebook line หรือ IG ของโรงเรียน 

3.850 1.079 มาก 

36.  โรงเรียนนาํแนวทางการใชชี้วิตอยา่งประหยดัลงบทความของ
โรงเรียน 

3.899 0.982 มาก 
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แสดงค่าเฉล่ีย ( X ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดบัของการเลียนแบบพฤติกรรมการ
ประหยดัจากเพื่อน 
 

การเลยีนแบบพฤตกิรรมการประหยดัจากเพือ่น X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
1.  นกัเรียนปิดไฟฟ้าเม่ือเลิกใช ้ตามอยา่งเพ่ือน 4.108 0.908 มาก 
2.  นกัเรียนปิดนํ้าเม่ือเลิกใช ้ตามอยา่งเพ่ือน 4.122 0.886 มาก 
3.  นกัเรียนปิดคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกใชง้าน ตามท่ีเพ่ือนทาํ 4.176 0.923 มาก 
4.  *นกัเรียนเปิดนํ้าเล่น ตามอย่างเพ่ือน 2.664 1.520 ปาน

กลาง 
5.  *นกัเรียนซ้ือขนมแพง ๆ หนา้โรงเรียนมารับประทาน เหมือนท่ี   
เพ่ือนทาํ 

2.685 1.500 ปาน
กลาง 

6.  *นกัเรียนเห็นเพ่ือนซ้ือของเล่นหรือขนม จึงซ้ือตาม 2.685 1.461 ปาน
กลาง 

7.  นกัเรียนเกบ็เงินไปฝากธนาคาร ตามอยา่งท่ีเพ่ือนทาํ 3.701 1.248 มาก 
8.  นกัเรียนไม่ซ้ือขนมราคาแพง อยา่งท่ีเพ่ือนทาํ 3.856 1.181 มาก 
9.  นกัเรียนออมเงินตามเพ่ือนเพราะตอ้งการใหคุ้ณครู “ชมเชย” 3.311 1.372 ปาน

กลาง 
10.  นกัเรียนใชเ้งินเม่ือจาํเป็นโดยไม่ใชจ่้ายอยา่งฟุ่ มเฟือย ตามอยา่งเพ่ือน 3.902 1.135 มาก 
11.  นกัเรียนไม่วางแผนการใชเ้งินอยา่งรู้คุณค่า แต่ทาํตามอยา่งเพ่ือน     
ท่ีใชจ่้ายอยา่งฟุ่ มเฟือย 

3.260 1.422 ปาน
กลาง 

12.  นกัเรียนใชก้ระดาษ 2 หนา้ ตามท่ีเพ่ือนทาํ 3.913 1.049 มาก 
13.  นกัเรียนใชดิ้นสอจนหมดแท่ง ตามท่ีเพ่ือนใช ้ 3.823 1.072 มาก 
14.  นกัเรียนเล่นของเล่นอยา่งระมดัระวงั ตามอยา่งเพ่ือน 3.978 1.007 มาก 



 
15.  นกัเรียนปิดนํ้า ก่อนออกจากหอ้งนํ้า ตามท่ีเพ่ือนบอกเตือน 4.170 0.921 มาก 
16.  นกัเรียนใชข้นัตกันํ้าเพ่ือแปรงฟัน เหมือนกบัเพ่ือน 4.005 1.008 มาก 
17.  นกัเรียนเปิดนํ้าเบาๆเพ่ือลา้งมือ ตามท่ีเพ่ือนพดูเตือน 4.035 0.989 มาก 
18.  นกัเรียนปิดไฟก่อนออกจากหอ้งเรียน ตามท่ีเพ่ือนบอก             4.154 0.938 มาก 
19.  นกัเรียนปิดพดัลมในหอ้งเรียน ตามท่ีเพ่ือนตกัเตือน 4.132 0.981 มาก 
20.  นกัเรียนซ้ืออาหารท่ีมีประโยชนแ์ละราคาถกู ตามท่ีเพ่ือนช้ีนาํ 4.016 0.958 มาก 
21.  นกัเรียนมีการเกบ็เงินใส่กระปุกออมสิน ตามท่ีเพ่ือนช้ีนาํ 3.989 1.013 มาก 
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การเลยีนแบบพฤตกิรรมการประหยดัจากเพือ่น X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
22.  นกัเรียนฝากเงินกบัคุณครู ตามคาํแนะนาํของเพ่ือน 3.937 1.082 มาก 
23.  *นกัเรียนซ้ือเกมท่ีมีราคาแพง ตามท่ีเพ่ือนบอก 3.279 1.487 ปาน

กลาง 
24.  นกัเรียนใชก้ระดาษ เอ 4 สองหนา้ ตามท่ีเพ่ือนแนะนาํ 3.756 1.172 มาก 
25.  นกัเรียนใชย้าสีฟันคร้ังละนอ้ย ๆ ตามท่ีเพ่ือนแนะนาํ 3.726 1.176 มาก 
26.  *นกัเรียนใส่นํ้ายาลา้งจานเป็นจาํนวนมาก ตามท่ีเพ่ือนบอก 3.346 1.386 ปาน

กลาง 
27.  นกัเรียนมกัจะใชดิ้นสอใหห้มดแท่งแลว้ซ้ือใหม่ ตามท่ีเพ่ือนบอก 3.734 1.134 มาก 
28.  นกัเรียนใชป้ากกาจนนํ้าหมึกหมด อยา่งท่ีเพ่ือนบอก 3.937 1.047 มาก 
29.  นกัเรียนไม่ตดัตน้ไมเ้ล่น ตามท่ีเพ่ือนตกัเตือน 4.075 1.005 มาก 
30.  นกัเรียนไม่เดินลดัสนาม ตามท่ีเพ่ือนบอก 3.910 1.091 มาก 
31.  *นกัเรียนเปิดไฟในจุดท่ีตอ้งการใชแ้สงสวา่ง เม่ือเวลาท่ีเพ่ือนช้ีนาํ 4.037 0.988 มาก 
32.  เพ่ือนชวนนกัเรียนใหปิ้ดนํ้าทุกคร้ังเม่ือเลิกใช ้นกัเรียนกจ็ะทาํตาม 4.132 0.921 มาก 
33.  นกัเรียนปิดคอมพิวเตอร์เม่ือเลิกเล่นตามคาํชวน ของเพ่ือน 4.103 0.932 มาก 
34.  นกัเรียนนาํเงินท่ีเหลือจากท่ีไดรั้บจากผูป้กครอง ไปฝากเงินใน
กิจกรรมออมเงินของโรงเรียน ตามท่ีเพ่ือนชกันาํ 

4.019 1.009 มาก 

35.  นกัเรียนนาํเศษวสัดุท่ีเหลือใช ้มาประดิษฐข์องเล่น ตามคาํชวน       
ของเพ่ือน 

4.005 0.978 มาก 

36.  นกัเรียนซ้ืออาหารราคาถกูและมีประโยชน ์ ตามท่ีเพ่ือนซ้ือ 3.991 0.982 มาก 
37.  เม่ือเพ่ือนชวนเขา้ไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์ท่ีร้านเกม นกัเรียนจะ     
เล่นตาม 

3.271 1.477 ปาน
กลาง 

38.  นกัเรียนช่วยรักษาส่ิงของของโรงเรียน ตามท่ีเพ่ือนแนะนาํ 3.945 1.065 มาก 



 
39.  นกัเรียนนาํถุงพลาสติกท่ีใชแ้ลว้  นาํมาเป็นถุงขยะตามท่ีเพ่ือนบอก 3.945 1.009 มาก 
40.  นกัเรียนนาํขวดนํ้าพลาสติกท่ีใชแ้ลว้ มาทาํความสะอาดและนาํ
กลบัมาใชใ้หม่ ตามท่ีเพ่ือนชกัชวน 

3.926 1.061 มาก 
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แสดงค่าเฉลีย่ ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับของพฤติกรรมการประหยดั    

 
พฤตกิรรมการประหยดั 

(ด้านการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ) X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
1.  นกัเรียนนาํนํ้าซกัผา้หรือลา้งจานคร้ังสุดทา้ย ไปรดตน้ไมห้รือซกั
ผา้ข้ีร้ิว 

3.390 1.107 ปาน
กลาง 

2.  เม่ือนกัเรียนแปรงฟันใหใ้ชแ้กว้หรือขนัตกันํ้า แทนท่ีจะเปิดนํ้า ให้
ไหลท้ิงไปเร่ือยๆ 

4.024 1.059 มาก 

3.  นกัเรียนถอดปลัก๊เตารีดก่อนแลว้รีดผา้ต่อไปอีกระยะหน่ึงไดเ้พราะ 
เตารีดยงัร้อนอยู ่

3.742 1.168 มาก 

4.  นกัเรียนรีบหยิบของท่ีตอ้งการออกจากตูเ้ยน็โดยเร็ว เพ่ือจะไดไ้ม่เปิด
ตูเ้ยน็คา้งไวน้านๆ 

3.850 1.038 มาก 

5.  นกัเรียนเลือกดูรายการโทรทศัน์ เฉพาะรายการท่ีชอบเท่านั้น 3.780 1.038 มาก 
6.  นกัเรียนเปิดไฟ เฉพาะจุดท่ีจะตอ้งการใชแ้สงสวา่ง 4.062 0.974 มาก 
7.  นกัเรียนเปิดพดัลมหรือแอร์ เฉพาะเม่ือรู้สึกร้อนเท่านั้น 3.940 0.995 มาก 
8.  นกัเรียนใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนเป็น        
ส่วนใหญ่ 

3.940 0.995 มาก 

9.  นกัเรียนใชโ้ทรศพัทมื์อถือ เฉพาะติดต่อส่ือสารกบัผูป้กครอง 3.791 1.143 มาก 
10.  นกัเรียนปิดไฟทุกคร้ัง เม่ือนกัเรียนจะเขา้นอน 4.241 0.923 มาก 
11.  นกัเรียนจะไม่เปิดไฟ เม่ือหอ้งเรียนมีแสงสวา่งเพียงพอ 4.162 0.672 มาก 
12.  นกัเรียนปิดก๊อกนํ้าใหส้นิททุกคร้ัง หลงัจากใชง้านเสร็จ 4.295 0.851 มาก 
13.  เม่ือนกัเรียนใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าเสร็จแลว้ นกัเรียนถอดปลัก๊ออก      
ทุกคร้ัง 

4.241 0.856 มาก 

14.  นกัเรียนปิดโทรทศันทุ์กคร้ัง เม่ือจะเขา้หอ้งนอน  4.243 0.890 มาก 



 
15.  นกัเรียนปิดไฟในหอ้งเรียนท่ีไม่มีคนอยู่ 4.290 0.890 มาก 
16.  นกัเรียนไม่เปิดไฟในหอ้งเรียนเวลากลางวนั ถา้สามารถอ่านหรือ
เขียนหนงัสือไดช้ดัเจน 

4.279 0.906 มาก 

17.  นกัเรียนปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกคร้ัง เม่ือเลิกใชง้าน 4.350 0.818 มาก 
18.  นกัเรียนปิดพดัลมทุกคร้ัง เม่ือจะออกจากหอ้งเรียน 4.306 0.866 มาก 
19.  นกัเรียนถอดปลัก๊ทนัที เม่ือชาร์ทแบตเตอร่ีโทรศพัทมื์อถือเตม็แลว้ 4.197 0.927 มาก 
20.  นกัเรียนปิดไฟทุกคร้ัง เม่ือออกจากหอ้งเรียน 4.276 0.833 มาก 
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พฤตกิรรมการประหยดั 

(ด้านการประหยดัทรัพยากรธรรมชาติ) X  S.D. 
ค่า

ระดบั 
21.  นกัเรียนไม่รดนํ้าตน้ไมใ้น ขณะท่ีมีแดดร้อน 3.837 1.123 มาก 
22.  นกัเรียนสาํรวจอุปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ใหมี้สภาพพร้อมใชง้านเสมอ 4.000 0.966 มาก 
23.  เม่ือนกัเรียนพบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีโรงเรียนชาํรุด นกัเรียนแจง้ให้
คุณครูทราบ 

4.081 0.954 มาก 

24.  เม่ือนกัเรียนพบเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีบา้นชาํรุด นกัเรียนแจง้ใหผู้ป้กครอง
ทราบทนัที 

4.214 0.884 มาก 

25.  นกัเรียนปิดหนา้ต่างประตูก่อนเปิดแอร์ 4.257 0.863 มาก 
26.  นกัเรียนใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้าตามคู่มือการใช ้ 4.170 0.921 มาก 
27.  เม่ือก๊อกนํ้าของโรงเรียนเกิดการชาํรุดเสียหาย นกัเรียนแจง้ใหคุ้ณครู
ทราบทนัที 

4.113 0.962 มาก 

28.  นกัเรียนไม่ถ่ายเทของเสียลงในแม่นํ้า 4.216 0.906 มาก 
29.  นกัเรียนไม่ท้ิงขยะลงในแหล่งนํ้าของชุมชน 4.200 0.910 มาก 
30.  นกัเรียนไม่นาํเศษอาหารท้ิงลงตามท่อระบายนํ้าท่ีโรงเรียน 4.162 0.994 มาก 
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พฤตกิรรมการประหยดั 
(ด้านการประหยดัเงนิ) X  S.D. 

ค่า
ระดบั 

1.  นกัเรียนนาํเงินไปซ้ือของใชท่ี้จาํเป็นเท่านั้น 4.262 0.833 มาก 
2.  นกัเรียนนาํเงินไปซ้ืออาหารท่ีมีประโยชนเ์ท่านั้น 4.127 0.901 มาก 
3.  นกัเรียนนาํเงินไปซ้ืออุปกรณ์การเรียนท่ีจาํเป็นเท่านั้น 4.189 0.909 มาก 
4.  *นกัเรียนนาํเงินไปซ้ือของเล่นฟุ่ มเฟือยหนา้โรงเรียน 3.294 1.490 ปาน

กลาง 
5.  นกัเรียนนาํเงินไปซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นเท่านั้น 4.073 0.965 มาก 
6.  นกัเรียนอ่านหนงัสือนิทานในหอ้งสมุด แทนการซ้ือหนงัสือ          
ดว้ยตนเอง 

3.891 1.049 มาก 

7.  นกัเรียนยืมของเล่นของเพ่ือนไปเล่นแทนการซ้ือเอง 3.799 1.129 มาก 
8.  นกัเรียนสอบถามราคาส้ินคา้ก่อนซ้ือเสมอ 4.279 0.869 มาก 
9.  นกัเรียนไม่ซ้ือของท่ีมีราคาแพงเกินฐานะ 4.200 0.937 มาก 
10.  นกัเรียนมีการแบ่งเงินออกเป็นส่วนๆในการใชจ่้ายแต่ละวนั 4.051 0.975 มาก 
11.  นกัเรียนดูของเล่นหลาย ๆ ร้านเพ่ือเปรียบเทียบราคา 4.000 1.018 มาก 
12.  นกัเรียนมีการจาํกดัการใชเ้งินในแต่ละวนั 4.132 0.930 มาก 
13.  นกัเรียนคิดถึงประโยชนก่์อนเสมอ ในการซ้ือส่ิงของ 4.084 0.938 มาก 
14.  *นกัเรียนซ้ือของเล่นตามใจชอบ 3.512 1.334 มาก 
15.  นกัเรียนออกเงินรวมกนักบัเพ่ือน ๆ เพ่ือซ้ือของเล่น แลว้มาเล่น
ดว้ยกนั 

3.715 1.183 มาก 

16.  *นกัเรียนไม่เคยตรวจสอบการใชเ้งินของตนเอง 3.691 1.218 มาก 
17.  นกัเรียนซ้ือของท่ีมีคุณภาพ มากกวา่ความสวยงาม 4.075 1.013 มาก 



 
18.  นกัเรียนไม่ช้ือของท่ีมีราคาแพงเกินไป 4.163 0.922 มาก 
19.  นกัเรียนซ้ืออาหารเม่ือนกัเรียนรู้สึกหิวเท่านั้น 4.154 0.881 มาก 
20.  นกัเรียนซ้ืออุปกรณ์การเรียน เม่ือนกัเรียนจาํเป็นตอ้งใช ้ 4.149 0.919 มาก 
21.  นกัเรียนนาํเงินไปฝากธนาคาร เพ่ือเป็นทุนการศึกษาและซ้ือของ     
ท่ีจาํเป็น 

4.184 0.871 มาก 

22.  นกัเรียนพยายามเกบ็เงินดว้ยตนเอง เพ่ือซ้ือของท่ีตนเอง  อยากได ้ 4.211 0.886 มาก 
23.  นกัเรียนใชจ่้ายเงินเฉพาะเร่ืองท่ีจาํเป็นจริงๆเท่านั้น 4.249 0.816 มาก 
24.  นกัเรียนนาํเงินค่าขนมท่ีเหลือหยอดใส่กระปุกออมสิน เพ่ือใชใ้นยาม
จาํเป็น 

4.230 0.849 มาก 
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พฤตกิรรมการประหยดั 
(ด้านการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้) X  S.D. 

ค่า
ระดบั 

1.  นกัเรียนใชย้างลบท่ีซ้ือมา จนหมดกอ้น 3.959 1.037 มาก 
2.  นกัเรียนใชสี้ไม ้จนหมดแท่ง 4.010 1.005 มาก 
3.  นกัเรียนใชสี้ท่ีผูป้กครองซ้ือให ้อยา่งประหยดั 4.165 0.895 มาก 
4.  นกัเรียนใชน้ํ้ายาลบคาํผิดใหห้มดจนหยดสุดทา้ย 4.157 0.922 มาก 
5.  นกัเรียนใชป้ากกาจนนํ้าหมึกหมด 4.116 0.952 มาก 
6.  นกัเรียนใชย้าสีฟันแต่ละคร้ัง อยา่งพอประมาณ  4.195 0.887 มาก 
7.  นกัเรียนผสมสีนํ้าแค่พอสาํหรับการระบายสีแต่ละคร้ังเท่านั้น  4.146 0.859 มาก 
8.  นกัเรียนเล่นของเล่นท่ีผูป้กครองซ้ือให ้อยา่งทะนุถนอม 4.162 0.853 มาก 
9.  นกัเรียนใชไ้มบ้รรทดั อยา่งทะนุถนอม 4.170 0.844 มาก 
10.  นกัเรียนไม่นาํยางลบมาหัน่ออกเป็นช้ิน ๆ เพ่ือเล่นขายของ 4.116 0.961 มาก 
11.  นกัเรียนไม่นาํชอ้นและสอ้ม มาเคาะโต๊ะเล่น 4.146 0.978 มาก 
12.  นกัเรียนไม่เล่นของเล่น ใหเ้กิดการแตกหกัเสียหาย                 4.112 0.927 มาก 
13.  นกัเรียนชอบกดปุ่มเปิด ปิด เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเล่น 3.718 1.323 มาก 
14.  นกัเรียนไม่นาํของท่ีมีลกัษณะแหลมมาเจาะกล่องดินสอใหเ้ป็นรู 4.070 1.034 มาก 
15.  *นกัเรียนซกัเส้ือผา้ของนกัเรียน ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 4.192 0.819 มาก 
16.  *นกัเรียนดูแลความสะอาดของเล่น ใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 4.227 0.815 มาก 
17.  เม่ือนกัเรียนใชเ้คร่ืองมือการเกษตรเสร็จแลว้ ลา้งเคร่ืองมือใหส้ะอาด
และเกบ็เขา้ท่ีใหเ้รียบร้อย 

4.227 0.814 มาก 

18.  *นกัเรียนดูแลรักษาของใชข้องนกัเรียน โดยนาํไปทาํความสะอาด 4.187 0.840 มาก 
19.  นกัเรียนทาํความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบา้น หลงัจากใชเ้สร็จ
แลว้ 

4.105 0.901 มาก 



 
20.  นกัเรียนเปิดหนงัสือ ตาํราเรียน เบา ๆ เพ่ือมิใหฉี้กขาด 4.168 .917 มาก 
21.  นกัเรียนใชเ้คร่ืองใชไ้ฟฟ้า ตามคู่มือการใชอ้ยา่งเคร่งครัด 4.116 .888 มาก 
22.  นกัเรียนเล่นของเล่นท่ีผูป้กครองซ้ือให ้อยา่งทะนุถนอม 4.187 .863 มาก 
23.  นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์ท่ีบา้น อยา่งถกูวิธี 4.203 8.433 มาก 
24.  นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร์ของโรงเรียน โดยไม่กดแป้นพิมพอ์ยา่ง
รุนแรง 

4.159 0.883 มาก 

25.  นกัเรียนไม่ส่งของเล่นใหเ้พ่ือน โดยการโยนหรือขวา้งปา 4.138 0.917 มาก 
26.  นกัเรียนใชเ้คร่ืองมือวิทยาศาสตร์ตามท่ีครูแนะนาํอยา่งเคร่งครัด 4.238 0.825 มาก 
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พฤตกิรรมการประหยดั 
(ด้านการประหยดัส่ิงของเคร่ืองใช้) X  S.D. 

ค่า
ระดบั 

27.  นกัเรียนไม่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ ขณะท่ีกาํลงัชาร์ทแบตเตอร่ี 3.951 1.046 มาก 
28.  นกัเรียนใชดิ้นสอไมใ้หห้มดแท่ง 3.940 0.992 มาก 
29.  นกัเรียนทาํความสะอาดเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน หลงัจาก   
ใชง้านเสร็จแลว้ 

4.054 0.987 มาก 

30.  นกัเรียนไม่นาํดินสอมาเป็นของเล่น 4.130 8.750 มาก 
31.  นกัเรียนนาํอุปกรณ์กีฬา ใชเ้พ่ือเล่นกีฬาเท่านั้น 4.227 0.845 มาก 
32.  นกัเรียนนาํอุปกรณ์กีฬา มาเล่นใหถ้กูกบัชนิดของกีฬานั้น ๆ 4.168 0.880 มาก 
33.  นกัเรียนใชเ้คร่ืองมือการเกษตร สาํหรับการเพาะปลกูเท่านั้น                 4.151 0.868 มาก 
34.  นกัเรียนใชก้รรไกรตดักระดาษ ในการตดักระดาษเท่านั้น 4.065 0.950 มาก 
35.  นกัเรียนใชอุ้ปกรณ์การเรียน เช่น วงเวียน ไมบ้รรทดั ดินสอ มาใช้
เพ่ือการเรียนเท่านั้น 

4.176 0.871 มาก 

36.  นกัเรียนจะไม่นาํกาวท่ีใชใ้นการติดกระดาษหรือทาํงานประดิษฐ ์  
ไปใชอ้ยา่งอ่ืน 

3.991 1.012 มาก 

37.  นกัเรียนใชแ้ป้งกระป๋องในการทาหนา้ทาตวั แบบพอประมาณ 4.138 0.896 มาก 
38.  นกัเรียนนาํกล่องกระดาษท่ีเหลือใช ้มาประดิษฐเ์ป็นของเล่น 4.097 0.900 มาก 
39.  นกัเรียนนาํสมุดท่ีเหลือใช ้มาใชใ้หม่อีกคร้ัง 4.122 0.836 มาก 
40.  นกัเรียนนาํหนงัสือเรียนของรุ่นพ่ี มาใชเ้รียนต่อ 4.005 0.991 มาก 
41.  นกัเรียนนาํเศษวสัดุท่ีเหลือใช ้มาประดิษฐเ์ป็นของเล่น 4.051 0.989 มาก 

 
หมายเหตุ * คือขอ้คาํถามท่ีเป็นขอ้ความเชิงนิเสธ 
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