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Abstract 
The objective of this study was to investigate whether causal factors, family, 

psychological traits and psychological states related to thrift behaviors and why. The 
participants were 537 Mattayomsuksa 2 students. Interactionism Model was adopted as a 
conceptual framework. Fourteen Summated Rating Scales were constructed. The reliability     
of each item ranged from .56 to .87. Six hypotheses were assessed. The data was statistically 
analyzed by: 1) Three-Way ANOVA 2) The Standard Multiple Regression Analysis and            
3) The Canonical Correlation Analysis. Research findings revealed that 1) Students who were 
members of school bank project had positive attitudes to the project and they also had saving 
behaviors and support their friends to be thrifty more than their counterparts. 2) Situational 
factors, psychological traits and psychological states could predict the thrift behaviors. The 
variables could account for 33.7 to 50%. The highest predictability was revealed among the 
students with low educated fathers. The variables could account for 43.1 to 58.8% for peer 
supporting behavior for saving and depositing money. The highest predictability was revealed 
among the students with low educated mothers. 3) The students with less thrift behavior                 
(at-risk students) were male students and students with low GPA. 
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ปัจจัยเชิงสาเหตุด้านโครงการธนาคารโรงเรียน ครอบครัวและการมีภูมิคุ้มกัน 
ทางจิตที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นในเขตกรุงเทพมหานคร1 

ธนญา  ราชแพทยาคม2 

งามตา  วนินทานนท์3 

นําชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล4 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาว่าปัจจัยเชิงสาเหตุด้านโครงการธนาคารโรงเรียน ครอบครัว                  

จิตลักษณะเดิม และจิตลักษณะตามสถานการณ์เก่ียวข้องกับพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินมากน้อยเพียงใด
และเพราะเหตุใด กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 จํานวน 537 คน ใช้กรอบแนวคิดรูปแบบทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม เป็นพ้ืนฐานในการประมวลเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนด  ตัวแปรเชิงสาเหตุสําคัญกลุ่มต่างๆ
ของพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน แบบวัดเป็นชนิดมาตรประเมินรวมค่า จํานวน 14 แบบวัด แต่ละแบบวัด  
มีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า อยู่ระหว่าง .56 ถึง .87 มีสมมติฐาน 6 ข้อ ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ 1) การวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบสามทาง 2) การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐานและ      
3) การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบแคนอนิเคิล ผลวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียนมี
เจตคติที่ดีต่อโครงการธนาคารโรงเรียนมีพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย และพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือน
ประหยัดและเก็บออมเงินมากกว่านักเรียนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก 2) ตัวแปรเชิงสาเหตุด้านลักษณะสถานการณ์       
จิตลักษณะเดิมและจิตลักษณะตามสถานการณ์รวม 12 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ายได้ 
มีปริมาณทํานายอยู่ระหว่างร้อยละ 33.7 ถึง 50.0 โดยทํานายได้สูงสุดในกลุ่มนักเรียนที่บิดามีการศึกษาตํ่า และ
ทํานายพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและเก็บออมเงินได้ มีปริมาณทํานายอยู่ระหว่างร้อยละ 43.1 ถึง 
58.8  โดยทํานายได้สูงสุด ในกลุ่มนักเรียนที่มารดามีการศึกษาตํ่า และ 3) พบว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมประหยัด
และเก็บออมเงินน้อย (กลุ่มเสี่ยง) คือนักเรียนชาย และนักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า 

  
คําสําคัญ: พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน โครงการธนาคารโรงเรียน ภูมิคุ้มกันทางจิต 
 

                                                            
1 ปริญญานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครนิทรวิโรฒ ได้รับทุนสนบัสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 
2 นิสิตระดับมหาบณัฑิต สาขาการวจิัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 รองศาสตราจารย์ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
4 อาจารย์ประจําสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาการวิจัย 
 รัฐบาลไทยหลายยุคหลายสมัยส่งเสริม
สนับสนุนให้ประชาชนมีการประหยัดเก็บออม ให้
ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิต 
(ปราโมทย์ มลคล้ํา, 2553) และมุ่งเน้นเรื่องการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาทางสังคมและการส่งเสริม
ค่านิยมที่ดีงาม โดยค่านิยมเป้าหมายประการหนึ่งคือ 
การรณรงค์ให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย สาขาอาชีพ 
รู้ จั กการประหยัดมี การอดออมอย่ างจริ งจั ง 
โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นที่มักจะมีพฤติกรรมการใช้
เงินฟุ่มเฟือยในเร่ืองสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จําเป็น หรือ
ซื้อของราคาแพง เช่น มีของเครื่องใช้ที่มี ย่ีห้อ  
ราคาแพง มีเครื่องประดับมากมาย แล้วในที่สุด      
ก็เบ่ือง่ายไม่รักษาสิ่งของ ไม่เห็นคุณค่าของสิ่งของ    
ที่ซื้อมาไม่ดูแลทะนุถนอม เมื่อของเสียหรือหายก็
ซื้อใหม่ และไม่สามารถที่จะมีความย้ังคิดหรือจัดการ
กับเร่ืองการใช้เงินได้ จากพฤติกรรมการใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยของวัยรุ่นไทยดังกล่าว จึงเป็นการสมควร
อย่างย่ิงที่จะพัฒนาพฤติกรรมการประหยัดของวัยรุ่น 
และสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตที่ดีในตัวเพ่ือเตรียมพร้อม
ที่จะเผชิญผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ 
ในกระแสสังคมในปัจจุบัน (สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2550) ซึ่งทําได้โดยอาศัยกระบวนการ
ถ่ายทอดจากครอบครัว โรงเรียนและสื่อมวลชน  
เป็นหลักจะทําให้วัยรุ่นนําคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม
รวมท้ังแบบอย่างที่ดีที่ตนได้รับรู้จากการถ่ายทอด
ไปใช้ในการสร้างเอกลักษณ์ของตนเองและใช้ใน
การแสดงพฤติกรรมดีงามอันเหมาะสมต่อการ
พัฒนาประ เทศ  (สํ า นักงานคณะกรรมการ
วัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540) การปลูกฝังให้บุคคล
เป็นคนท่ีมีพฤติกรรมประหยัด ควรเร่ิมปลูกฝัง
ในช่วงวัยที่เหมาะสม คือช่วงวัยเด็กไปจนถึงวัยรุ่น 
ซึ่งบิดามารดา และครูอาจารย์ เป็นบุคคลที่มีความ
ใกล้ ชิดกับเด็กมาก เป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือ 

เก้ือหนุน ดูแลเอาใจใส่เด็ก อบรมสั่งสอน ถ่ายทอด
ค่านิยมพฤติกรรมที่ดีงามให้กับเด็กตลอดเวลา การ
ปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมประหยัดน้ัน สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และศาสนามีส่วน
สําคัญในการถ่ายทอดพฤติกรรมประหยัดให้กับเด็ก
มาโดยตลอด ดังน้ันการพัฒนาการประหยัดจึงควร
เริ่ มจากที่ บ้ าน  เมื่ อ ไปโรง เรี ยนก็สอดแทรก
จริยธรรมต่างๆ ของโรงเรียนให้อีกทางหน่ึง และ
สถาบันศาสนาก็มีส่วนในการเสริมสร้างพฤติกรรม
ประหยัดให้เด็กเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาพฤติกรรม
ประหยัดของวัยรุ่นจะต้องพัฒนาคุณลักษณะทางจิต
ที่จะนําไปสู่การมีพฤติกรรมที่ ดีด้วย (สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, 2540) 

ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปร
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้
รูปแบบทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism  
model) เป็นกรอบแนวคิดในการประมวลเอกสาร 
และกําหนดปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการ
ประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียนระดับช้ัน
มั ธยม ปีที่  2 ใน เขตก รุ ง เทพมหานคร  โ ดย
ทําการศึกษาว่ามีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัว
นักเรียนประการใดบ้างที่เก่ียวข้อง ทําให้นักเรียน      
มีพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินในปริมาณมาก
ถึงน้อยแตกต่างกัน และเพราะเหตุใด เพ่ือเป็น
ข้อมูลแก่ครู ผู้ปกครองและนักพัฒนาที่เก่ียวข้อง       
ในการวางแผนและดําเนินการปลูกฝัง อบรม หรือ
เสริมสร้างเยาวชนวัยเดียวกันน้ีให้มีพฤติกรรม       
การประหยัดและเก็บออมเงินเพ่ิมขึ้น ซึ่งคาดว่าจะ
ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืนต่อไป 
 
จุดประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบว่า นักเรียนที่เป็น
สมาชิกและไม่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
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มีจิตลักษณะที่เก่ียวข้องและพฤติกรรมการประหยัด
และเก็บออมเงินต่างกันหรือไม่เพราะเหตุใด 

2. เพื่อค้นหาตัวทํานายสําคัญและปริมาณ
การทํานายพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินใน
นักเรียนประเภทต่างๆ  

3.  เ พ่ือศึกษาประเภทของนักเรี ยนที่ มี
พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินน้อยและปัจจัย
เชิงเหตุที่เก่ียวข้อง 

 
กรอบแนวคิด 

ใ นก า ร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี ใ ช้ รู ป แบบทฤษ ฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) เป็น
กรอบแนวคิดในการประมวลเอกสารเพ่ือกําหนด 
ตัวแปรสาเหตุของพฤติกรรมแบบสหวิชาการ

ประกอบด้วยตัวแปรเชิงเหตุสําคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มลักษณะสถานการณ์ กลุ่มจิตลักษณะเดิมและ
กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ในการวิจัยเรื่องน้ี
ได้ศึกษาสาเหตุทางจิตลักษณะโดยนําตัวแปรจาก
ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
2543) มาศึกษาเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม
ประหยัดและเก็บออมเงิน ในที่น้ีขอนําเสนอผลท่ี
เก่ียวข้อง 2 จาก 3 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรม
ประหยัดการใช้จ่าย และพฤติกรรมสนับสนุนให้
เพ่ือนประหยัดและเก็บออมเงิน เน่ืองจากผลที่ได้
จากพฤติกรรมทั้ง 2 มีความเด่นชัดมาก ทั้งน้ีผู้วิจัย
ได้กําหนดกรอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
ศึกษาไว้ในภาพประกอบ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคาร

โรงเรียน ได้รับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การ
ประหยัดและเก็บออมเงินมาก และมีลักษณะ        
มุ่ งอนาคตและควบคุมตนสูง  มี เจตคติที่ ดี ต่อ     

การประหยัดและเก็บออมเงินมากกว่า มีเจตคติที่ดี
ต่อโครงการธนาคารโรงเรียนมากกว่า หรือเป็นผู้มี
พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน แต่ละด้านใน 
3 ด้าน (ได้แก่ พฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย 
พฤติกรรมการนําฝากเงินที่ โครงการธนาคาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน 
1. พฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย 
2. พฤติกรรมการนําฝากเงินที่โครงการ

ธนาคารโรงเรียน 
3. พฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อนประหยัดและ

เก็บออมเงิน 

จิตลักษณะเดิม 
1. ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 
2. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
3. ภูมิคุ้มกันทางจิต 
4. ค่านิยมด้านวัตถุ 

จิตลักษณะตามสถานการณ์ 
1. เจตคติต่อพฤติกรรมประหยัดและ 
    เก็บออม 
2. เจตคติต่อโครงการธนาคารโรงเรียน 

 

ลักษณะสถานการณ์ 
ในครอบครัว 

1. การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 
2. การมีแบบอย่างจากครอบครัว 

ในโรงเรียนและเพ่ือน 
3. การมีแบบอย่างที่ดีจากเพื่อน 
4. การสนับสนุนจากครู 
5. ลักษณะการเป็นสมาชิกของโครงการ 

ธนาคารโรงเรียน 
6. การรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การ 

ประหยัดและเก็บออมเงินในโรงเรยีน 

ลักษณะภูมิหลัง 
เพศ    ผลการเรียน  ระดับการศึกษาของบิดา  ระดับการศึกษาของมารดา  ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
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โรงเรียน พฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและ
เก็บออมเงิน) มากกว่านักเรียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม 

2. นักเรียนที่เห็นแบบอย่างการประหยัดและ
เก็บออมเงินจากครอบครัวมาก เห็นแบบอย่าง    
การประหยัดและเก็บออมเงินจากเพ่ือนมาก และมี
ภูมิคุ้มกันทางจิตสูง เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรม
ประหยัดและเก็บออมมากกว่า มีเจตคติที่ ดี ต่อ
โครงการธนาคารโรงเรียนมากกว่า หรือเป็นผู้มี
พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน แต่ละด้านใน 
3 ด้าน (ได้แก่ พฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย 
พฤติกรรมการนําฝากเงินที่ โครงการธนาคาร
โรงเรียน พฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและ
เก็บออมเงิน) มากกว่านักเรียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม 

3. นักเรียนหญิง มีผลการเรียนสูง และมารดา
มีการศึกษาสูง เป็นผู้มีพฤติกรรมประหยัดและเก็บ
ออมเงิน แต่ละด้านใน 3 ด้าน (ได้แก่ พฤติกรรม
ประหยัดการใช้จ่าย พฤติกรรมการนําฝากเงินที่
โครงการธนาคารโรงเรียน พฤติกรรมสนับสนุนให้
เพ่ือนประหยัดและเก็บออมเงิน) มากกว่านักเรียนที่
มีลักษณะตรงกันข้าม 
 4.  ตัวทํานายชุดที่ 3 ประกอบด้วย ตัวทํานาย
ชุดที่ 1 คือ (ลักษณะสถานการณ์ 6 ตัวแปร) ร่วมกับ
ตัวทํานายชุดที่ 2 (จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร) รวม 
10 ตัวแปร สามารถทํานายเจตคติต่อพฤติกรรม
ประหยัดและเก็บออมเงินของนักเรียน หรือเจตคติ
ต่อโครงการธนาคารโรงเรียนได้มากกว่าเมื่อใช้      
ตัวทํานายชุดหน่ึงชุดใดเพียงลําพัง โดยกําหนด
เกณฑ์ความแตกต่างของปริมาณการทํานายต้ังแต่
ร้อยละ 5 ขึ้นไป 
 5.  ตัวทํานายชุดที่ 3 ประกอบด้วย ตัวทํานาย
ชุดที่ 1 คือ (ลักษณะสถานการณ์ 6 ตัวแปร) ร่วมกับ
ตัวทํานายชุดที่ 2 (จิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร) และ
ตัวทํานายชุดที่ 4 (จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2  
ตัวแปร ได้แก่ เจตคติต่อพฤติกรรมประหยัดและ 

เก็บออม เจตคติต่อโครงการธนาคารโรงเรียน) รวม 
12 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมประหยัดและ
เก็บออมเงินแต่ละด้านใน 3 ด้าน (พฤติกรรม
ประหยัดการใช้จ่าย พฤติกรรมการนําฝากเงิน        
ที่โครงการธนาคารโรงเรียน พฤติกรรมสนับสนุน       
ให้เพ่ือนประหยัดและเก็บออมเงิน) ได้มากกว่าเมื่อ
ใช้ตัวทํานายจากชุด 3 หรือชุด 4 เพียงชุดใดชุดหน่ึง
เพียงลําพัง โดยกําหนดเกณฑ์ความแตกต่างของ
ปริมาณการทํานายต้ังแต่ 5% ขึ้นไป 
 6. ตัวแปรในกลุ่มลักษณะสถานการณ์ 6          
ตัวแปร กลุ่มจิตลักษณะเดิม 4 ตัวแปร และกลุ่ม 
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ตัวแปร รวม 12       
ตัวแปร สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมประหยัด
และเก็บออมเงิน ทั้ง 3 ด้าน (พฤติกรรมประหยัด 
การใช้จ่าย พฤติกรรมการนําฝากเงินที่โครงการ
ธนาคารโรงเรียน พฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือน
ประหยัดและเก็บออมเงิน) พร้อมๆ กันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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ตาราง 1 ตัวแปรสําคัญ นิยาม และคุณภาพของเคร่ืองมือวัด 

 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรในการศึกษา คือนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาที่มีธนาคารออมสินในโรงเรียนมาแล้ว
อย่างน้อย 3 ปี และเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือโรงเรียนที่
มีอัตรานักเรียนเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนสูง
(นักเรียนเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของธนาคารโดยมี
สมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารโรงเรียนในอัตราส่วน
ต้ังแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป) จํานวน 2 โรง และโรงเรียน
ที่มีอัตรานักเรียนเป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนตํ่า

จํานวน 2 โรง ได้จากการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบ 
หลายขั้นตอน (Multi–stage sampling) แบ่งเป็น
นักเรียนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน 
จํานวน 265 คน และนักเรียนที่ ไม่ เป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน จํานวน 272 คน นักเรียน
หญิง จํานวน 311 คน นักเรียนชาย 226 คน รวม 
เป็นนักเรียนที่ศึกษาจํานวน 537 คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือวัดตัวแปรหลักที่ใช้ในการวิจัย

ค รั้ ง น้ี เ ป็ น ป ร ะ เ ภทม าต รป ร ะ เ มิ น ร ว ม ค่ า 
(Summated rating scale) มีจํานวนทั้งสิ้น 14 

ตัวแปร นิยาม 
จํานวน

ข้อ 
พิสัยค่า r  
รายข้อ 

คุณภาพด้าน
ความเชื่อม่ัน 
Coefficients 

พฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย การปฏิบัติของนักเรียนในการใช้จ่ายโดยคํานึงถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ 
และประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่าย และเป็นการใช้จ่ายในสิ่งที่เหมาะสมแก่
สถานภาพและความจําเป็นต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน   

10 .27 ถึง .65 .80 

พฤติกรรมสนับสนุนให้เพื่อน
ประหยัดและเก็บออมเงิน 

การที่นักเรียนส่งเสริมสนับสนุนเพื่อนให้ประหยัดและเก็บออมเงินด้วยการ
กระทํา 3 ด้าน คือ การสนับสนุนด้านอารมณ์ สนับสนุนด้านการให้ข้อมูล
ข่าวสาร และสนับสนุนด้านวัตถุสิ่งของ   

10 .14 ถึง .41 .60 

การรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรม
รณรงค์การประหยัดและเก็บออม
เงินในโรงเรียน 

มีความหมายใน 2 มิติ  
1. หมายถึงการที่นักเรียนมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดข้ึน

เพื่อรณรงค์ให้ประหยัดและเก็บออมเงิน  
2. หมายถึงการรับรู้ประโยชน์ของการเข้าร่วมกิจกรรม 

12 .26 ถึง .72 .89 

ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน การท่ีนักเรียนแต่ละคนมีความสามารถในการคาดการณ์ไกล เล็งเห็น
ความสําคัญของสิ่งที่จะเกิดข้ึนภายในภาคหน้า รวมทั้งความสามารถในการ
ยับยั้งตนเองให้รู้จักการอดได้รอได้ เพื่อรอรับผลประโยชน์ที่ดีกว่าหรือสําคัญ
กว่าที่จะมาในอนาคต 

10 .33 ถึง .56 .77 

ภูมิคุ้มกันทางจิต การที่นักเรียนมีความพร้อมทางการรู้การคิดแรงจูงใจและวุฒิภาวะทางอารมณ์
สูงพอที่จะจัดการกับสถานการณ์ยั่วยุ หรือการปลุกป่ันโจมตีจากบุคคลอื่นที่ 
มุ่งสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความคิดหรือเจตคติ ด้วยจิตลักษณะที่
แข็งแกร่งและความสามารถในการเตรียมตนหลายด้าน 

45 .13 ถึง .61 .88 

เจตคติต่อพฤติกรรมประหยัด
และเก็บออมเงิน 

การที่นักเรียนรับรู้พฤติกรรมการประหยัดและเก็บออมเงิน คํานึงถึงคุณค่าของ
พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินโดยการตระหนักเห็นโทษ  หรือประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการประหยัดและเก็บออมเงินในด้านต่างๆ และพร้อมที่จะแสดง
พฤติกรรมต่อการประหยัดและเก็บออมเงินตามความรู้เชิงประเมินค่าของตนเอง 

15 .33 ถึง .66 .86 

เจตคติต่อโครงการธนาคาร
โรงเรียน 

การที่นักเรียนรับรู้ว่าการมีโครงการธนาคารในโรงเรียนมีประโยชน์หรือโทษ
เพียงใด เกิดความรู้สึกชอบพอใจในโครงการธนาคารโรงเรียน หรือไม่ชอบ   
ไม่พอใจ และมีความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมสนับสนุนหรือคัดค้านกระทํา
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการธนาคารโรงเรียนเพียงใด   

10 .51 ถึง .67 .88 
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ฉบับ แบ่งเป็นแบบวัดกลุ่มตัวแปรตาม 3 ฉบับ 
กลุ่มตัวแปรลักษณะสถานการณ์ จํานวน 5 ฉบับ 
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม จํานวน 4 ฉบับ กลุ่ม
ตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ จํานวน 2 ฉบับ 
และแบบสอบถามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลัง 
ของนักเรียน   

 
ผลการวิจัย 

1. จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสามทาง ได้แก่  ลักษณะการเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน การรับรู้ประโยชน์จาก
กิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมเงินใน

โรงเรียน และการมีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุม
ตน ปรากฏผลดังน้ี  

1.1 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของคะแนนเจตคติต่อโครงการธนาคารโรงเรียน
พิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัวแปรพร้อมกัน
พบว่า คะแนนเจตคติต่อโครงการธนาคารโรงเรียน
แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างลักษณะ     
การเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน การรับรู้
ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บ
ออมเงินในโรงเรียน และการมีลักษณะมุ่งอนาคต
และควบคุมตน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในกลุ่มนักเรียนที่บิดามีการศึกษาสูง (ตาราง 2) 

 
ตาราง 2 ภาพรวมผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสามทาง เพ่ือพิสูจน์ในสมมติฐานที่ 1 
 

 

* มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 *** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .001 

หมายเหตุ ตัวแปร  ก หมายถึง ลักษณะการเป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน  
ข หมายถึง การรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์ฯ 

                ค หมายถึง   ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 

 
จากผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่า การเป็น

สมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน มีการรับรู้
ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์ฯมาก  และมี
ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง ทําให้นักเรียน 

 
เป็นผู้ที่มีเจตคติที่ดีต่อโครงการธนาคารโรงเรียน
มาก มีพฤ ติกรรมประห ยัดการ ใ ช้ จ่ าย  และ                  
มีพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและเก็บ
ออมเงินมากกว่านักเรียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม 

กลุ่ม 
จํานวน 
(คน) 

เจตคติต่อโครงการ 
ธนาคารโรงเรียน 

พฤติกรรรมประหยัดการ
ใช้จ่าย 

พฤติกรรรมสนับสนุนให้เพื่อนประหยัด
และเก็บออมเงิน 

ค่าเอฟ ค่าเอฟ ค่าเอฟ 
กxขxค ก ขxค ก กxข ขxค ก 

รวม 537 <1 9.18** 3.57 <1 <1 2.45 3.87* 
เพศหญิง 311 <1 7.31** 2.77 <1 4.28* <1 9.58** 
เพศชาย 226 <1 1.94 <1 <1 6.01* 4.01* <1 
ผลการเรียนต่ํา 238 <1 6.48* 4.65* <1 <1 3.21 1.47 
ผลการเรียนสูง 299 <1 2.89 <1 <1 <1 <1 2.48 
การศึกษาบิดาต่ํา 230 1.37 <1 5.14* 1.24 <1 1.49 <1 
การศึกษาบิดาสูง 292 5.60* 10.68** <1 <1 <1 <1 3.32 
การศึกษามารดาต่ํา 154 <1 1.17 5.30* <1 <1 <1 3.38 
การศึกษามารดาสูง 372 <1 7.08** <1 <1 <1 2.14 <1 
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่ํา 291 2.14 4.89* 5.18* 2.16 <1 1.58 1.86 
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง 229 <1 1.44 <1 <1 <1 <1 1.20 
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2. จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบสามทาง ได้แก่ เพศ ผลการเรียนและการศึกษา 
ของมารดา ปรากฏผลดังน้ี  

2.1 จากการ วิ เ ค ร าะ ห์ความ
แปรปรวนคะแนนพฤติกรรรมประหยัดการใช้จ่าย
พบว่าคะแนนพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย         
ไม่แปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิสระทีละ 3 ตัว หรือทีละ 2 ตัว แต่เมื่อพิจารณา
ตามตัวแปรอิสระทีละตัว พบว่าคะแนนพฤติกรรม
ประหยัดการใช้จ่ายแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศ และผล       
การเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
กล่าวคือนักเรียนหญิงมีพฤติกรรมประหยัดการ         
ใช้จ่ายมากกว่านักเรียนชายค่าเฉล่ีย 44.37 และ 
42.09 ตามลําดับ และนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง       
มีพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ายมากกว่านักเรียนที่

ผลการเรียนตํ่าค่าเฉล่ีย 44.37 และ 42.08 ตามลําดับ 
(ตาราง 3 ตอนที่ 2) 

2.2 จากการวิเคราะห์ความแปรปรวน
คะแนนพฤติกรรมสนับสนุนให้เ พ่ือนประหยัด        
และเก็บออมเงิน พบว่าคะแนนพฤติกรรมสนับสนุน
ให้เพ่ือนประหยัดและเก็บออมเงิน ไม่แปรปรวนไป
ตามปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทีละ 3 ตัว หรือ
ทีละ 2 ตัว แต่เมื่อพิจารณาตามตัวแปรอิสระทีละตัว 
พบว่าคะแนนพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัด
และเก็บออมเงินแปรปรวนไปตามปฏิสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทีละตัว คือ เพศอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กล่าวคือ นักเรียน
หญิงมีพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือน ประหยัดและ
เก็บออมเงินมากกว่านักเรียนชายค่าเฉลี่ย 40.28 
และ 38.22 ตามลําดับ (ตาราง 3 ตอนที่ 2) 

 
ตาราง 3 ภาพรวมผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสามทาง เพ่ือพิสูจน์สมมติฐานที่ 3 

 
* มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 *** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .001 

หมายเหตุ ตัวแปร ก หมายถึง เพศ    ข หมายถึง ผลการเรียน    ค หมายถึง การศึกษาของมารดา 
 
 

ตาราง 3 ตอนที่ 2 

กลุ่ม 
จํานวน 
(คน) 

ค่าเอฟ 
เพศ 
(ก) 

ผลการ
เรียน (ข) 

การศึกษาของ
มารดา (ค) 

กxข กxค ขxค กxขxค % 
ทํานาย 

พฤติกรรรมประหยัดการใช้จ่าย 526 8.42** 8.44** 2.33 1.62 <1 <1 <1 5.6 
พฤติกรรรมสนับสนุนให้เพ่ือน
ประหยัดและเก็บออมเงิน 

526 11.39** 1.53 1.80 <1 <1 <1 <1 3.7 

ตัวแปรตาม 
ตัวแปร
อิสระ 

เปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน 
ตัวแปรในกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ จิตลักษณะเดิม และ

ลักษณะสถานการณ์ 
กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยสูง กลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยต่ํา 

พฤติกรรรมประหยัดการใช้จ่าย เพศ 
ผลการเรียน 

หญิง = 44.37 
สูง = 44.37 

ชาย = 42.09 
ตํ่า = 42.08 

พฤติกรรรมสนับสนุนให้เพื่อนประหยัดและเก็บออมเงิน เพศ หญิง = 40.28 ชาย = 38.22 
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 จากผลการศึกษาจึงสรุปได้ว่า นักเรียนหญิง
มีพฤติกรรมประหยัดการใ ช้จ่ ายมาก  และมี
พฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและเก็บออม
เงินมากกว่านักเรียนชาย และนักเรียนที่มีผลการ
เรียนสูงมีพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ายมาก
นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า 

3. จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบมาตรฐาน ปรากฏผลดังน้ี  

3.1 เมื ่อ นําคะแนนพฤต ิกรรม
ประหยัดการใช้จ่าย มาวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
แบบมาตรฐานพบว่า ตัวทํานายชุดที่ 5 คือ ชุดที่ 3 
และชุดที่ 4 รวมกัน 12 ตัวแปร สามารถทํานาย
พฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ายได้ระหว่างร้อยละ 
33.7 ถึง ร้อยละ 50.0 ยังพบอีกว่า ปริมาณการ
ทํานายชุดรวม 12 ตัวทํานาย สามารถทํานาย
พฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย ได้มากกว่าชุดอ่ืน     
ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ทํานายลําดับรองลงมาได้มากกว่า        
ร้อยละ 5 พบว่ามีเพียงกลุ่มย่อยเดียว คือ นักเรียน 
ที่บิดามีการศึกษาตํ่า โดยมีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่าง
เท่ากับ ร้อยละ 5.1 (ตาราง 4)    

3.2 เมื่อนําคะแนนพฤติกรรมสนับสนุน 
ให้เพ่ือนประหยัดและเก็บออมเงินมาวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน พบว่า ตัวทํานายชุดที่ 
5 คือ ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 รวมกัน 12 ตัวแปร 
สามารถทํานายพฤติกรรมสนับสนุนให้ เ พ่ือน
ประหยัดและเก็บออมเงินได้โดยปริมาณการทํานาย
อยู่ระหว่างร้อยละ 43.1 ถึง ร้อยละ 58.8 ยังพบอีกว่า 
ปริมาณการทํานายชุดรวม 12 ตัวทํานายสามารถ
ทํานายพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและ
เก็บออมเงินได้มากกว่าชุดอ่ืนที่มีค่าเปอร์เซ็นต์
ทํานายลําดับรองลงมา ได้มากกว่าร้อยละ 5 ใน 
กลุ่มรวม และทุกกลุ่มย่อยโดยมีเปอร์เซ็นต์ความ
แตกต่างอยู่ระหว่างร้อยละ 5.4 ถึงร้อยละ 9.2 โดย
กลุ่มที่มีเปอร์เซ็นต์แตกต่างมากที่สุด คือ กลุ่มนักเรียน 

ที่มีระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง (ตาราง 4) 
สรุปได้ว่าเมื่อใช้ตัวทํานายจากชุดที่ 5 รวม 

12 ตัวแปร สามารถทํานายพฤติกรรมประหยัดและ
เก็บออมเงินแต่ละด้าน ใน 3 ด้าน (พฤติกรรม
ประหยัดการใช้จ่าย พฤติกรรมการนําฝากเงิน       
ที่โครงการธนาคารโรงเรียน พฤติกรรมสนับสนุนให้
เพ่ือนประหยัดและเก็บออมเงิน) ได้มากกว่าเมื่อใช้
ตัวทํานายจากชุด 3 หรือชุด 4 เพียงชุดใดชุดหน่ึง
เพียงลําพัง 
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ตาราง 4 ภาพรวมผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมาตรฐาน สมมติฐานที่ 5 
 

 

 * มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 *** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .001 
หมายเหตุ ตัวทํานาย ลักษณะสถานการณ์ ได้แก่ 1 หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูแบบรักสนับสนุนและใช้เหตุผล 2 หมายถึง การมี
แบบอย่างจากครอบครัว 3 หมายถึง การมีแบบอย่างจากเพ่ือน 4 หมายถึง การสนับสนุนจากครู 5 หมายถึง ลักษณะการเป็น
สมาชิกของโครงการธนาคารโรงเรียน 6 หมายถึง การรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมในโรงเรียน     
จิตลักษณะเดิม ได้แก่ 7 หมายถึง ลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตน 8 หมายถึง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 9 หมายถึง ภูมิคุ้มกันทางจิต 
10 หมายถึง ค่านิยมด้านวัตถุ จิตลักษณะตามสถานการณ์  ได้แก่ 11 หมายถึง เจตคติต่อพฤติกรรมประหยัดและเก็บออม 12 
หมายถึง เจตคติต่อโครงการธนาคารโรงเรียน  

 
4. เพ่ือแสดงภาพรวมของความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระกลุ่มต่างๆ 12 ตัวแปร กับ      
ตัวแปรพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินแต่ละ
ด้านใน 3 ด้าน (พฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย 
พฤติกรรมการนําฝากเงินที่ โครงการธนาคาร
โรงเรียน พฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและ
เก็บออมเงิน) พร้อมๆ กัน ผู้วิจัยจึงทําการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีสหสัมพันธ์แคนอนิเคิล 

จากการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิล 
ระหว่างชุดตัวแปรอิสระ 12 ตัวแปรกับชุดตัวแปร
พฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน 3 ตัวแปร พบผล
ในกลุ่มรวมว่ามีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3 คู่ (จํานวนคู่ความสัมพันธ์ตัวแปรแคนอนิเคิล 
ขึ้นอยู่กับจํานวนตัวแปรตาม ในที่ น้ีงานวิจัยน้ีมี
จํ านวนต ัวแปรตามย ่อย  3 ต ัวแปร  จ ึง เก ิด
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปรแคนอนิเคิลสูงที่สุด
จํานวน 3 คู่) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ เรียงจากคู่   
ที่ 1 ถึง 3 เท่ากับ .67, .41 และ .20 ตามลําดับ 
ปริมาณการทํานายเรียงจากคู่ที่ 1 ถึง 3 ร้อยละ 76.96, 
19.00 และ 4.04 ตามลําดับ และพบความสัมพันธ์    
แคนอนิเคิลในคู่ที ่ 1 และ 2 (พฤติกรรมประหยัด
การใช้จ่าย พฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัด
และเก็บออมเงิน) อย่างมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ 
.001 ในทุกกลุ่มย่อย (ตาราง 5) 

 

กลุ่ม 
จํานวน 
(คน) 

พฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย พฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและเก็บออมเงิน 

ชุดที่ 5: ชุดรวม (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) ชุดที่ 5: ชุดรวม (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12) 

% 
ทํานาย 

ตัวทํานายที่มีนัยสําคัญ 
%  

แตกต่าง 
% 

 ทํานาย 
ตัวทํานายที่มี
นัยสําคัญ 

%  
แตกต่าง 

รวม 537 41.1 2,11,9,7,6,4,8,12 2.7 51.1 11,12,6,9,10,5,1 6.7* 
เพศหญิง 311 47.4 11,9,2,7,3,4,12 3.8 57.4 11,9,5,1 6.9* 
เพศชาย 226 36.9 2,11,6,8 1.3 43.1 12,6,2,10 6.5* 
ผลการเรียนต่าํ 238 33.7 2,9,11,3 1.6 48.7 11,6 6.2* 
ผลการเรียนสูง 299 46.7 2,11,7 2.7 53.7 11,12,10,6,2,5,1 8.0* 
การศึกษาบดิาต่าํ 230 50.0 11,2,9,4,12 5.1* 58.2 11,9 8.1* 
การศึกษาบดิาสูง 292 39.0 2,7,11,8 1.4 46.1 11,12,10,6,2,1 7.4* 
การศึกษามารดาต่าํ 154 49.8 9,2,10,4 1.1 58.8 11,9,5 5.4* 
การศึกษามารดาสงู 372 40.8 2,11,7,9,6,12 3.7 50.4 11,12,2,6,10,1 5.4* 
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวต่าํ 291 43.8 2,11,9,10,6 2.6 50.0 11,6 5.4* 
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสงู 229 40.1 2,7,11,3 1.6 56.5 11,12,2,6,8,10,1 9.2* 
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ตาราง 5 ภาพรวมผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิล เพ่ือพิสูจน์ในสมมติฐานที ่6 

 

* มีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 ** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .01 *** มีนัยสําคัญท่ีระดับ .001 

 

อภิปรายผล 
 1. จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ของพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน แต่ละด้าน 
ใน 3 ด้าน พบว่า 1) นักเรียนที่มีการรับรู้ประโยชน์
จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมเงินใน
โรงเรียนมาก มีลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง 
มีพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ายมากกว่านักเรียนที่มี
ลักษณะตรงกันข้าม พบผลในกลุ่มนักเรียนประเภท
ต่างๆ 4 จาก 10 ประเภทที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนที่มี
ผลการเรียนตํ่า นักเรียนที่ บิดามีการศึกษาตํ่า 
นักเรียนที่มารดามีการศึกษาต่ํา และนักเรียนระดับ
เศรษฐกิจครอบครัวตํ่า 2) นักเรียนที่เป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียนและมีการรับรู้ประโยชน์ 
จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมเงิน 
ในโรงเรียนมากมีพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือน
ประหยัดและเก็บออมเงินมากกว่านักเรียนที่มี
ลักษณะตรงกันข้าม พบผลในกลุ่มนักเรียนหญิง 
และนักเรียนชาย 3) นักเรียนที่มีการรับรู้ประโยชน์

จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมเงิน
ในโรงเรียนมาก และมีลักษณะมุ่งอนาคตและ
ควบคุมตนสูง มีพฤติกรรมสนับสนุนให้เ พ่ือน
ประหยัดและเก็บออมเงินมากกว่านักเรียนที่มี
ลักษณะตรงกันข้าม พบผลในกลุ่มนักเรียนชาย 
ผลการวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลวิจัยของรสนันท์            
ณ นคร (2550) พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
เจตคติที่ดีต่อการออม พฤติกรรมการออมหรือ
พฤติกรรมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนออมมากกว่านักเรียนที่
ไม่เข้าร่วมโครงการ และในงานวิจัยของ ก่ิงอ้อ มะลินิล
(2552) ที่พบว่า ถ้านักเรียนได้รับการฝึกอบรมเรื่อง
การประหยัดจากโรงเรียนมากมีภูมิคุ้มกันตนที่ดี
มากกว ่าน ัก เร ียนที ่ไ ด ้ร ับการฝ ึกอบรมเ รื ่อ ง      
การประหยัด จากโรงเรียนน้อย  
 2. พบว่า นักเรียนที่มีพฤติกรรมประหยัด
และเก็บออมเงินน้อย (กลุ่มเสี่ยง) ได้แก่นักเรียนชาย 
นักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่ามีการสนับสนุนจาก
เพ่ือนน้อย ปัจจัยปกป้องสําคัญที่ควรเสริมสร้างคือ 

กลุ่ม 
จํานวน 
(คน) 

สมมติฐานที่ 6 
ค่าสหสัมพันธ์แคนอนิเคลิ  

คู่ที่ 1 
ค่าสหสัมพันธ์แคนอนิเคลิ 

คู่ที่ 2 
ค่าสหสัมพันธ์แคนอนิเคลิ  

คู่ที่ 3 

สัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ ์

ปริมาณการ
ทํานาย 
(ร้อยละ) 

สัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ ์

ปริมาณการ
ทํานาย 
(ร้อยละ) 

สัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ ์

ปริมาณการ
ทํานาย 
(ร้อยละ) 

รวม 537 .67*** 76.96 .41*** 19.00 .20** 4.04 
เพศหญิง 311 .69*** 72.59 .49*** 24.19 .20 3.22 
เพศชาย 226 .65*** 71.00 .45*** 21.18 .27* 7.82 
ผลการเรียนตํ่า 238 .68*** 79.05 .37*** 14.38 .26 6.57 
ผลการเรียนสูง 299 .67*** 75.16 .44*** 22.34 .16 2.50 
การศึกษาบิดาตํ่า 230 .72*** 80.86 .39*** 13.59 .26 5.56 
การศึกษาบิดาสูง 292 .66*** 72.02 .45*** 23.96 .20 4.02 
การศึกษามารดาตํ่า 154 .72*** 80.86 .39*** 13.59 .26 5.55 
การศึกษามารดาสูง 372 .66*** 72.02 .45*** 23.96 .20 4.02 
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวตํ่า 291 .66*** 75.72 .40*** 18.54 .24 5.75 
ระดับเศรษฐกิจครอบครัวสูง 229 .70*** 73.05 .46*** 20.29 .28* 6.66 
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แบบอย่างที่ ดีจากครอบครัวมาก  เจตคติที่ ดี                
ต่อพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมมาก การรับรู้
ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัด             
และเก็บออมเงินในโรงเรียนมาก เจตคติที่ดีต่อ
โครงการธนาคารโรงเรียนมาก และการมีภูมิคุ้มกัน
ทางจิตสูง งานวิจัยน้ีสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต   
ที่ผ่านมา ที่ทําการทดสอบสมมติฐานตามกรอบ
แนวคิดรูปแบบทฤษฎี พฤติกรรมการออมเงิน      
หรือพฤติกรรมสนับสนุนให้ผู้อ่ืนออมเงิน (รสนันท์ 
ณ นคร, 2550) ของนักเรียนช้ันมัธยมปีที่ 2 (จิตติพร                       
ไวโรจน์วิทยาการ, 2551) พฤติกรรมสนับสนุนให้
เพ่ือนปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 3. จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบมาตรฐาน พบว่า เมื่อใช้ตัวแปรกลุ่มลักษณะ
สถานการณ์ 6 ด้าน จิตลักษณะเดิม 4 ด้าน และ
จิตลักษณะตามสถานการณ์ 2 ด้าน รวม 12 ด้าน 
สามารถทํานายพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน 
2 ด้าน (พฤติกรรมประหยัดการใช้จ่าย พฤติกรรม
สนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและเก็บออมเงิน )       
ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยต่างๆ 1) พฤติกรรม
ประหยัดการใช้จ่าย ได้ระหว่างร้อยละ 33.7 ถึง 50.0 
โดยทํ านายไ ด้สู งสุดในกลุ่ ม นักเรียนที่ บิดามี
การศึกษาต่ํา พบตัวทํานายที่สําคัญ คือ เจตคติที่ดี
ต่อพฤติกรรมประหยัดและเก็บออม แบบอย่างที่ดี
จากครอบครั ว  การมี ภูมิ คุ้ ม กันทางจิต  การ
สนับสนุนจากครู เจตคติที่ดีต่อโครงการธนาคาร
โรงเรียน 2) พฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัด
และเก็บออมเงินได้ระหว่างร้อยละ 43.1 ถึง 58.8 
โดยทํานายได้สูงสุดในกลุ่มนักเรียนที่มารดามี
การศึกษาต่ํา พบตัวทํานายที่สําคัญคือ เจตคติที่ดี
ต่อพฤ ติกรรมประหยัดและเ ก็บออม  การมี
ภูมิคุ้มกันทางจิต และลักษณะการเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียน งานวิจัยน้ีสอดคล้องกับ
งาน วิจั ย ในอ ดีตที่ ผ่ านมา  ที่ ทํ าการทดสอบ

สมมติฐานตามกรอบแนวคิดรูปแบบทฤษฎีของ 
(รสนันท์ ณ นคร, 2550) พฤติกรรมสนับสนุนให้
ผู้อื่นออมเงินของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 2 (จิตติพร  
ไวโรจน์วิทยาการ, 2551) พฤติกรรมสนับสนุนให้
เพื ่อนปฏิบ ัต ิตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ
พฤติกรรมประหยัดไฟฟ้าในครอบครัวและส่วนรวม
ของนักเรียนช้ันมัธยมปลาย (ฐานันดร์ เปียศิริ, 2545) 
 4. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แคนอนิเคิล
ระหว่างชุดตัวแปรอิสระ รวม 12 ด้าน กับชุด  
ตัวแปรตาม 3 ด้าน พบว่า ทั้ งสองชุดตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันและสามารถสร้างตัวแปรแคนอนิเคิล 
ได้ทั้งหมด 3 คู่ พบผลในกลุ่มนักเรียนโดยรวม และ
กลุ่มย่อยที่ศึกษา ซึ่งกล่าวได้ว่า 1) ย่ิงนักเรียนมี  
การรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัด
และเก็บออมเ งินในโรงเรี ยนมาก  และได้รับ
แบบอย่างที่ดีจากครอบครัวมาก ก็ย่ิงมีพฤติกรรม
ประหยัดการใช้จ่ายมากเท่าน้ัน 2) ย่ิงนักเรียนมี  
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมมาก 
และมีเจตคติที่ดีต่อโครงการธนาคารโรงเรียนมาก 
ก็ย่ิงมีพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและ
เก็บออมเงินมากเท่าน้ัน งานวิจัยน้ีสอดคล้องกับ
งานวิจัยของงามตา วนินทานนท์ และคณะ (2545) 
ที่พบว่า ย่ิ ง เยาวชนมีลักษณะมุ่ งอนาคตมาก         
มีพัฒนาการทางจิตสังคมข้ัน 1-4 ตามทฤษฎีของ  
อิริคสันสูง มีเอกลักษณ์แห่งตนสูง มีสุขภาพจิตดีมาก
และมีความเช่ืออํานาจในตนสูงเท่าใด ก็ย่ิงเป็นผู้ที่มี
พฤติกรรมที่เหมาะสมมากเท่าน้ัน (เช่น มีการคบ
เพ่ือนอย่างเหมาะสมมากแต่มีพฤติกรรมก้าวร้าว
น้อย) 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การนําผลการวิจัยไปปฏิบัติ 
 1. งานวิจัยน้ีพบผลดีของการเป็นสมาชิก
ของโครงการธนาคารโรงเรียน กล่าวคือ พบว่า
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นักเรียนที่เป็นสมาชิกธนาคารโรงเรียนเป็นผู้ที่มี 
เจตคติที่ดีต่อโครงการธนาคารโรงเรียนมาก และ        
มีพฤติกรรมสนับสนุนให้ เ พ่ือนประหยัดและ          
เก็บออมเงินมาก ผลเช่นน้ีพบในกลุ่มนักเรียน
โดยรวม  ดัง น้ันจากผลการ วิจัย เรื่ อง น้ีจึ งขอ
สนับสนุนให้นักเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมเป็นสมาชิก
โครงการธนาคารโรงเรียนสมัครเป็นสมาชิก และ
ควรสนับสนุนให้โรงเรียนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการฯ 
ให้ดําเนินโครงการธนาคารในโรงเรียนด้วย 
 2. ผลการวิจัยครั้งน้ี พบว่านักเรียนหญิงมี
พฤ ติกรรมประห ยัดการ ใ ช้จ่ ายมาก  และมี
พฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและเก็บออม
เงินมากกว่านักเรียนชาย และนักเรียนผลการเรียน
สูงมีพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและเก็บ
ออมเ งินมากกว่านักเรียนที่มีผลการเรียนตํ่า
ย่ิงกว่าน้ันพบอีกว่านักเรียนที่มีพฤติกรรมประหยัด
การใช้จ่ายมากเป็นผู้ที่มีการรับรู้ประโยชน์จาก
กิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมใน
โรงเรียนมาก พบผลน้ีในกลุ่มรวม และนักเรียน
หลายประเภท และพบด้วยว่า นักเรียนในกลุ่มที่
บิดามีการศึกษาตํ่า มารดามีการศึกษาตํ่า กลุ่มที่
ครอบครัวมีฐานะเศรษฐกิจตํ่าและกลุ่มนักเรียน         
ผลการเรียนตํ่า แต่ถ้ารับรู้ประโยชน์จากกิจกรรม
รณรงค์การประหยัดและเก็บออมในโรงเรียนมาก
และมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูง         
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ายมากที่สุด 
ในบรรดากลุ่มเปรียบเทียบ 4 กลุ่มและยังพบอีกว่า
ในกลุ่มนักเรียนหญิงและนักเรียนชาย ถ้าเป็น
สมา ชิกโครงการธนาคารโรง เรี ยนและรับรู้
ประโยชน์จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและ
เก็บออมในโรงเรียนมากด้วย เป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
สนับสนุนเ พ่ือนให้ประหยัดและเก็บออมเงิน         
มากท่ีสุด ในบรรดากลุ่มเปรียบเทียบ 4 กลุ่ม ดังน้ัน         
ทางผู้บริหารโรงเรียนและครูควรมีการสนับสนุนให้มี

การจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดและเก็บออม             
ในโรงเรียนให้มากขึ้น 
 3. จากผลการวิจัยน้ีทําให้ทราบว่า นักเรียน
ประเภทกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับการพัฒนาเป็นลําดับ
ต้นๆ คือ นักเรียนชายท่ีมีพฤติกรรมประหยัดการใช้
จ่ายน้อย มีพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัด
และเก็บออมเงินน้อย และนักเรียนที่มีผลการเรียน
ตํ่าที่มีพฤติกรรมสนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและเก็บ
ออมเงินน้อย โดยปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีบทบาทสําคัญ
ในการอธิบายพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน  
2 ด้าน (พฤติกรรมประหยัดการใช้จ่ายและพฤติกรรม
สนับสนุนให้เพ่ือนประหยัดและเก็บออมเงิน) ได้แก่
การมีแบบอย่างที่ดีจากครอบครัว เจตคติที่ดีต่อ
พฤติกรรมประหยัดและเก็บออม การรับรู้ประโยชน์
จากกิจกรรมรณรงค์การประหยัดและเก็บออมเงินใน
โรงเรียน เจตคติที่ดีต่อโครงการธนาคารโรงเรียน 
การมีภูมิคุ้มกันทางจิต ข้อมูลเหล่าน้ีสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนานักเรียนประเภท
กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวตลอดจนนักเรียนทั่วไปเพ่ือ
ส่งเสริมให้มีพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงินใน
ทิศทางที่เหมาะสม 
 ในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. จากผลการวิจัยที่พบว่านักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมประหยัดและเก็บออมเงิน
น้อยจึงควรมีการสร้างต้นแบบชุดฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาจิตลักษณะของนักเรียนช้ันมัธยมต้น แล้ว 
ทําวิจัยเชิงทดลองประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของชุดฝึกอบรมดังกล่าว ก่อนนําไปใช้
กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนทั่วไปในวงกว้าง 
ควบคู่ไปกับการวิจัยและพัฒนาชุดฝึกอบรมทางจิต 
ควรมีการบริหารจัดการกับสถานการณ์ที่โรงเรียน        
ให้เหมาะสมย่ิงขึ้น และทางโรงเรียนควรประสาน         
กับทางบ้านเพ่ือส่งเสริมผู้ปกครองให้มีความรู้          
ความเข้าใจ เพ่ือสามารถดูแลและเป็นแบบอย่างแก่ 
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บุตรที่เหมาะสม 
 2. ตัวแปรเชิงสาเหตุที่ศึกษาคร้ังน้ียังอธิบาย
พฤติกรรมการนําฝากเงินที่โครงการธนาคารโรงเรียน
ได้น้อยมากในทุกกลุ่มย่อยที่ศึกษา จึงควรจะให้ 
ความสนใจศึกษาปัจจัยเชิ งสาเหตุสํ าคัญของ
พฤติกรรมด้านดังกล่าวเพ่ิมเติมอีก ดังน้ัน ผู้สนใจจะ
วิจัยพฤติกรรมในทํานองเดียวกันน้ีต่อไป จึงควรจะ
ประมวลเอกสารที่เก่ียวข้อง เพ่ือแสวงหาตัวทํานาย     
ที่เหมาะสมเพ่ิมเติมอีก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณทุนการศึกษาเพ่ือทําปริญญา
นิ พน ธ์ ขอ ง บัณ ฑิ ต วิ ทย าลั ย  มหา วิ ทย าลั ย              
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2553 
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