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This qualitative research had the aim to study techniques and obstacles in
financial planning and management of single divorced mothers living in Bangkok. The
research also identified problems of financial management and provided the solutions for
single divorced mothers with methodology based on phenomenology. Its main informants
were six specifically selected single mothers aged between 30-40 years old. All of them
have got divorced. The data was collected by insight interview.
The research found that single mothers in Bangkok assessed their own
financial statement to determine entirely financial statement and routine expenses. They
then built passion in saving money by setting a financial goal to be achieved. These single
mothers noted daily receipts and expenditure to determine their purchasing behaviors.
They might able to improve the behaviors in order to gain more savings and manage time
to do extra job for extra income besides their main revenue to supply their children and
families living sufficiently. These extra jobs included online sales, being tutors, or speakers
in their expertise areas, etc. Moreover, they also planned to buy assets and purchase
insurance. The major problems that single mothers often found were increasing expenses
of themselves and their children including tuition fee, educational aid, and living cost,
which their current income could not cover; and lack of insight knowledge in financial
management. Moreover, they usually spent money wastefully in goods for both
themselves and their children. The solutions overcoming these problems were to study of
financial planning in-depth for present situation and to set an exact financial goal for future
secure by dividing into short-term and long-term plans in accordance with their incomes.
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บทที่ 1
บทนา
1. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
เงินมีบทบาทสาคัญในการเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องวัดค่าสิ่งต่าง ๆ และยัง
สามารถสะสมเพื่อเพิ่มค่าได้ เพราะอนาคตมีความไม่แน่นอน การไม่รู้จักบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้
เหมาะสมกับเงินที่ห ามาได้ การใช้เงินโดยไม่มีเป้าหมาย โดยไม่รู้จักทางเลือกในการรักษาและเพิ่ม
มูลค่าของเงิน รวมทั้งความไม่มีวินัยทางการเงิน อาจทาให้ต้องทางานหนักตลอดชีวิตเพียงเพื่อให้มีเงิน
ใช้จ่ ายเฉพาะหน้ า การวางแผนการเงิน ส่ ว นบุ ค คล เป็ น เครื่องมื อที่ ทาให้ ทุ กคนใช้จ่ายเงินอย่างมี
ประสิ ทธิภ าพและเป็ น ระบบ ซึ่งเป็นสิ่ งส าคัญ ในการบรรลุ เป้าหมายชีวิต (กิตติพัฒ น์ แสนทวีสุ ข ,
2556)
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นส่วนประกอบที่สาคัญในการดาเนินชีวิต โดยแต่ละ
บุ คคลย่ อมมีก ารก าหนดกลยุ ทธ์และวางแผนการเงิน แตกต่างกันออกไป เนื่องจากความต้ องการ
ทางการเงินของคนแต่ละช่วงวัยล้วนแตกต่างกันและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ มนต์ทนา คงแก้ว และ
คณะ (2557) การวางแผนทางการเงินนับว่าเป็นสิ่งสาคัญของมนุษย์และเป็นการวางแผนขั้นแรก ที่ทา
ให้เราสามารถกาหนดทิศทางการดาเนินชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันคนทางานมีอัตราหนี้สินที่เพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากไม่มีการวางแผนการเงินที่ดี และขาดวินัยในการออม ถึงแม้ว่าคนเราจะมีรายรับ เข้ามา
แต่ก็ย่อมมีภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายเช่นกัน จนบางครั้งทาให้เกิดภาวะรายรับน้อย
กว่ารายจ่าย ทาให้เกิดภาวะหนี้สิน ส่งเกิดผลกระทบต่อการจัดการการเงิน (กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข ,
2556)
การวางแผนการเงินส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการจัดการการเงินที่สาคัญของบุคคล ได้แก่
การวางแผนการบริโภคและอุปโภคที่มีประสิทธิภาพ การวางแผนประกันภัย การวางแผนการลงทุน
การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ และการวางแผนมรดก ซึ่งการวางแผนในแต่ละด้านนั้น สามารถสร้าง
ความมั่งคั่ง และเพิ่มพูนความมั่งคั่งให้แก่ผู้วางแผนทางการเงินได้ตลอดจนถึงการส่งมอบความมั่งคั่ง
ให้แก่ผู้อื่น (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2533) การตัดสินใจวางแผนการเงินส่วนบุคคลนั้นจะถูกกาหนดโดย
ลักษณะพื้นฐานของแต่ละคน เช่น รายได้ อายุ เพศ และระดับการศึกษา เป็นต้น
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ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ส่งผลให้มีคนไทยเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่มี
วินั ย และความสามารถในการออม โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น กลุ่ ม คนที่ มี ฐ านะ การเปลี่ ยนแปลงของ
เศรษฐกิจยังทาให้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น ทาให้สินค้ามีราคาสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า
รายจ่าย ทาให้เกิดภาวะหนี้สิน โดยส่วนใหญ่มาจากการซื้อสินค้าที่มีระบบผ่อนสินค้าของแหล่งสินเชื่อ
ของบัตรเครดิตแต่ละธนาคาร ทาให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการออมที่เปลี่ยนไป ผู้บริโภคใช้จ่ายในสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้น ทาให้ไม่มีเงินออมไว้ใช้ในยาม
จาเป็น และหากเป็นครอบครัวที่มีรายได้น้อย จะมีปัญหาต่อการวางแผนการออมมากขึ้น (สหกรณ์
ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง, 2556)
จากสภาพสังคมในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นมีจานวนเพิ่มมากขึ้น ไม่
ว่าจะด้วยปัญหาการหย่าร้าง โดยจากข้อมูลสถิติการสมรสและการหย่าร้างในรอบ 10 ปี ของประเทศ
ไทย จากสานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองระบุว่า ตั้งแต่ พ.ศ.2549-2559 ที่ผ่านมามีคู่สามี
ภรรยาจดทะเบียนสมรสลดน้อยลงทุกปี แต่กลับมีคู่แต่งงานที่ตัดสินใจเซ็นใบหย่าเพิ่มสูงขึ้นสวนทาง
กันทุกปี อัตราการหย่าร้างเพิ่มขึ้น จากเดิมถึง 33% (สานักบริห ารการทะเบียน กรมการปกครอง,
2560) ปัญหาการท้องโดยไม่พร้อม และอีกฝ่ายไม่ยอมรับ หรือปัญหาอื่น ๆ ทาให้แม่เลี้ยงเดี่ยวต้อง
แบกความรับผิดชอบทั้งของตนเอง และบุตรเพิ่มมากขึ้นต้องรับภาระหนัก ด้านเศรษฐกิจ ประสบ
ปัญหาความเครียด ทาให้ไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนและการช่วยเหลือลูกในด้านการเรียนอย่าง
เหมาะสม (จีรนันท์ พิมถาวร และคณะ, 2557)
ชลลดา จารุศิริชัยกุล (2555) กล่าวว่าลักษณะครอบครัวที่มีเพียง “แม่อยู่กับลูก” อาจ
นามาซึ่งความเครียด หรือวิตกกังวล ต่อความไม่มั่นคงและบทบาทใหม่ที่ต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลา
เดียวกันต้องดูแลลูก จัดการเรื่องต่าง ๆ เพียงลาพัง ปัญหาที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งของแม่เลี้ยงเดี่ยว
ที่ต้องเผชิญ นั่นคือ ปัญหาด้านการจัดการทางการเงิน เนื่องจากแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนอาจต้องรับภาระ
ด้านการเงินในการดูแลลูกด้วยตัวเอง อาทิเช่น ค่าเทอม ค่ารักษาพยาบาล ค่าอุปโภค บริโภค เป็นต้น
ทาให้ต้องมีการวางแผนการเงินเพิ่มเติมจากในอดีต รูปแบบการใช้จ่ายเงินปรับเปลี่ยนไปจากเดิมมี
รายได้เท่าเดิม แต่มีรายจ่ายมากขึ้น เพราะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของลูกและค่าใช้จ่ายภายในบ้านด้วย
ตัวเอง แน่นอนว่าชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกหลายคนอาจจะเผชิญภาวะที่ยากลาบาก ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อ คุ ณ ภาพชีวิต แต่ ปั ญ หาทุ กสิ่ งจะผ่ านพ้ น ไปได้ หากแม่ เลี้ ยงเดี่ ยวมีค วามรู้ ความเข้ าใจในการ
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วางแผนและการจั ด การทางการเงิน ที่ ดี จะท าให้ มี ก ารคุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ไม่ ต่ า งจากครอบครั ว ที่
สมบูรณ์แบบ
จากรายงานสถิติจานวนทะเบียนหย่าในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2559 มีจานวนสูงสุด
ถึง 16,081 คู่ บ่งชี้ให้เห็นถึงภาวะแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีจานวนเพิ่มมากขึ้น สถานภาพแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นย่อม
ส่งผลกระทบต่อชีวิตในทุกด้านเกิดภาวะความเครียดจากปัญหาด้านการเงินที่จะต้องรับผิดชอบ อีกทั้ง
ค่าครองชีพในเขตกรุงเทพมหานครที่สูงกว่าต่างจังหวัด โดยแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการและการวางแผนการเงินที่แตกต่างกันออกไป (สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง,
2560) รายได้หลักของแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้น ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือนประจาและเงินโบนัส แต่ก็จะถูก
นาไปใช้จ่ ายในสิ่ งที่จ าเป็ น ต่อการดารงชีพ ซึ่งได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค
ค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร ค่าเทอม ค่าหนังสือเรียน ค่าเรียนพิเศษ ค่าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ ของบุตร
อีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายซื้อสิ่งของต่าง ๆ ที่อานวยความสะดวกสบาย การใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธะทางการเงิน
ที่มีอยู่ เช่น ค่าเบี้ยประกัน ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ ตลอดจน ค่าภาษี เป็นต้น จะเห็นได้ว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงมี
ภาระเป็นสองเท่าเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีภาระรับผิดชอบบุตรเพียงลาพัง
ดังนั้น ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่
มีการหย่าร้าง กรณีศึกษาผู้ให้ข้อมูลหลักของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อศึกษาถึงการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่ เลี้ยงเดี่ยว เพื่อนาข้อมูลมาเป็นแนวทาง
ให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ประสบปัญหาทางด้านการเงิน เพื่อเป็นความรู้และประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ ทั้งนี้
เพื่อนาผลการวิจัยไปสนับสนุนนโยบายครอบครัว รวมถึงการส่งเสริมแหล่งประโยชน์ของครอบครัวแม่
คนเดียวให้ดารงได้อย่างเป็นปกติสุข และเพื่อเป็นประโยชน์สาหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและ
นาไปปรับให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวดีมากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาวิธีการวางแผนและการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มี
การหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยง
เดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
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2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่
เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการวางแผนและ
การจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคของการวางแผนและการจัดการทางการเงิน ตลอดจนศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
วางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
3.2 ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย เลื อ กพื้ น ที่ ใ นการศึ ก ษาข้ อ มู ล คื อ
กรุงเทพมหานคร
3.3 ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักคือ แม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ที่ มี อ ายุ ร ะหว่า ง 30-40 ปี จ านวน 6 คน ใช้ ก ารคั ด เลื อ กแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักจากแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้างโดยเฉพาะ
3.4 ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้ทาการวิจัยคือเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
4. ประโยชน์ที่ได้รับ
4.1 ทาให้ทราบถึงการวางแผนและการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรม
การออมของแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อนาสู่การให้ความรู้ความเข้าใจ และการวางแผนการเงินของแม่เลี้ยง
เดี่ยวและบุคคลต่าง ๆ ที่สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
4.2 ทาให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่
เลี้ยงเดี่ยว เพื่อนาปัญหาที่พบไปใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งแม่เลี้ยงเดี่ยวและบุคคลทั่วไป
4.3 ทาให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของ
แม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการเงิน ทั้งส่วนบุคคลและ
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อทาแผนการ
พัฒนาการใช้จ่ายของประชากรให้ดียิ่งขึ้น

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้างในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนทางการเงิน
3. แนวคิดทฤษฎีการออมและวางแผนทางการเงิน
4. แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการทางการเงินส่วนบุคคล
รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2533) กล่าวถึง การจัดการทางการเงินหรือการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล หมายถึง การจั ดระเบีย บการเงินของบุคคล โดยรู้จักบริห าร จัดการรายรับและรายจ่ายให้
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากที่จะช่วยให้มีทักษะการเงินอย่าง
ชาญฉลาด คือ การรู้จักหาเงิน การรู้จักออมเงิน การรู้จักใช้เงิน และการรู้จักทาให้เงินงอกเงย หาก
ขาดทักษะข้อใดข้อหนึ่ งจะทาให้สมดุลทางการเงินสูญ เสียไปและในที่สุดก็จะกลายเป็นปัญหาทาง
การเงิน
มนต์ทนา คงแก้ว และคณะ (2557) กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐานในการจัดการทางการเงินส่วน
บุคคลไว้ 4 ประการ ได้แก่
1. บริหารการเงินเพื่อป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน (Security) ในแต่ละ
คน มีความเสี่ยง ไม่เหมือนกันหรืออาจไม่เท่ากัน ซึ่งมีการดาเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้การ
รับมือกับความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความเสี่ยงจากการตกงาน ความเสี่ยงจาก
อุบัติเหตุ เป็นต้น ดังนั้น การจัดการการเงินส่วนบุคคลควรจะมีเงินเก็บไว้ใช้ยามจาเป็น เพื่อความ
ปลอดภัยในการดาเนินชีวิต เช่น การทาประกันชีวิต การประกันสุขภาพ เป็นต้น
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2. บริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต (Stability) คือการใช้จ่ายไม่เกินรายได้ที่ได้รับ
ไม่ใช้จ่ายเกินความจาเป็นและไม่สร้างหนี้ที่ไม่ก่อเกิดรายได้ เช่น การซื้อสินค้าราคาแพง ผ่านบัตร
เครดิต โดยคิดว่าในอนาคตจะมีรายได้ เพิ่มพอจ่ายคืนได้ ถือว่าเป็นการนาเงินออมในอนาคตมาใช้
ล่วงหน้า ในทางตรงกันข้ามหากภาระหนี้สินที่มีอยู่เป็นหนี้สิ นที่จะก่อให้ เกิดรายได้ในอนาคต เช่น
ซื้ออสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นการลงทุน สาหรับการบริหารเงินเพื่อสร้างความมั่นคง สามารถทาได้โดย
การทางบประมาณรายจ่าย ซึ่งจะทาให้ทราบว่ามีรายได้เท่าใด ควรจะใช้จ่ายเท่าใดและควรจะเก็บ
ออมเท่าใด
3. บริหารการเงินเพื่อสร้างความมั่นคง (Growth) เมื่อสามารถบริหารการเงินให้มั่นคง
เพื่อมีไว้ใช้ย ามจ าเป็ น ได้แล้ ว ก็ส ามารถนาเงินมาคิดสร้างความมั่ งคั่ง ให้ แก่ตนเองได้ โดยเริ่มจาก
การศึ ก ษาหาความรู้ เกี่ ย วกั บ การลงทุ น ในรูป แบบต่ าง ๆ เช่ น การลงทุ น ในกองทุ น ตราสารเงิน
พันธบัตรรัฐบาล หุ้น กองทุนรวมประเภทต่าง ๆ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ในช่วงการลงทุนครั้งแรก
ควรเริ่มลงทุนจากจานวนเงินน้อยก่อนเพื่อประเมินว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดแล้วค่อยเพิ่มขึ้น
เพื่อความไม่ประมาท
4. การป้ องกัน และบริห ารความมั่นคง (Protection and Management) หลั งจากที่มี
การลงทุนแล้วประสบความสาเร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทาต่อไปก็คือ การรักษาระดับความมั่นคั่งให้คงอยู่
ต่อไปอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถทาได้หลายวิธี เช่น หาที่ปรึกษาทางการเงินให้มาดูความมั่นคั่ง การทา
ประกันอัคคีภัยสาหรับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น
2. แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนทางการเงิน
กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข (2556) ได้กล่าวถึง กระบวนการวางแผนทางการเงิน สามารถแบ่ง
ได้เป็น 4 ขั้นตอน คือ
1. กาหนดเป้าหมายทางการเงินและเป้าหมายในการดาเนินชีวิต การมีเป้าหมายในชีวิต
จะทาให้ เราสามารถกาหนดทิศทางในการดาเนินชีวิตในแต่ล ะช่วงอายุได้ เป้าหมายที่ดีต้องมีการ
กาหนดระยะเวลาที่แน่นอน และสามารถทาได้จริง ซึ่งอาจมีเป้าหมายหลายอย่างก็ได้ แต่ควรจัดลาดับ
ความสาคัญและลงมือทาในสิ่งที่สาคัญก่อน เช่น ต้องการเก็บออมเงินไว้ส่งบุตรเรียนจนจบปริญญาตรี
เมื่อหมดภาระแล้วจึงปลูกบ้านเป็นของตนเอง หรือทาประกันชีวิตระยะยาวไว้เพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเป็น
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รายเดือนยามเกษียณอายุ เป็นต้น เป้าหมายเหล่านี้จะเป็นเครื่องกาหนดว่าจะต้องเก็บออมเท่าไหร่ถึง
จะบรรลุเป้าหมาย
2. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน เป็นการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองใน
ด้านการเงิน พฤติกรรมการใช้จ่าย ช่วงอายุ และภาระที่ต้องรับผิดชอบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการวางแผน
ทางการเงิน เพื่อลดอุปสรรคเหล่านั้นลง ซึ่งได้แก่
2.1 ช่วงอายุ (Life Cycle) ผู้ที่มีอายุน้อยและอยู่ในช่วงวัยทางาน จะมีการออมเงินใน
รูปของสินทรัพย์คงทน เช่น บ้าน รถยนต์ ซึ่งมีระยะเวลาผ่อนชาระยาวนาน 5-30 ปี ทาให้รายได้หมด
ไปกับ การผ่ อนช าระ โดยไม่ได้เก็บ ออมเงิน หรือลงทุน ที่ จะท าให้ รายได้งอกเงยขึ้น ระยะนี้ จึงควร
วางแผนให้มีการออมในรูปแบบอื่น ๆ ด้วย
2.2 รายได้ที่ได้รับ (Income) ทาให้ทราบว่าตนเองมีแหล่งที่มาของรายได้ทางใดบ้าง
ทั้ ง รายได้ ป ระจ ารายได้ เสริ ม ผลตอบแทนจากการลงทุ น เพื่ อ ให้ ส ามารถค านวณปริ ม าณเงิ น
ที่ต้องใช้จ่ายและเงิน ที่เหลื อเพื่อการออม หากไม่พอจะสามารถหาได้จากแหล่งใดบ้าง เพื่อให้การ
วางแผนทางการเงินประสบผลสาเร็จ
2.3 รายจ่าย (Expenses) การจัดทาบัญชีครัวเรือน จะทาให้สามารถแยกประเภทของ
รายจ่าย ได้ว่า รายจ่ายใดเป็นรายจ่ายที่หมดไป รายจ่ายใดเพื่อการเก็บออม รายจ่ายใดเพื่อการสะสม
สินทรัพย์ จะทาให้วางแผนได้ว่ารายจ่ายใดที่ฟุ่มเฟือยและตัดทอนลงได้บ้าง เพื่อให้มีเงินรายได้เหลือ
เพื่อการวางแผนทางการเงิน
3. ลงมื อ วางแผนทางการเงิ น เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร การเขี ย นแผนทางการเงิน เป็ น
ลายลักษณ์อักษร จะทาให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองได้ชัดเจนขึ้น แผนการเงิน
ที่ดีต้องมีความยืดหยุ่น เมื่อมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ มีสินทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่อง เปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว ในการนาเงินไปลงทุนต้องพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่
รัฐบาลให้การสนับสนุนให้ออมเงินด้วย
4. นาแผนทางการเงินไปปฏิบัติและทบทวน เมื่อนาแผนการเงินไปปฏิบัติแล้วอาจพบ
ปั ญ หาและอุ ป สรรค ให้ ท าการทบทวนแผนอยู่ เสมอ เพื่ อ ทบทวนพฤติ ก รรมการใช้ จ่าย เมื่ อ พบ
ข้อบกพร่องจะได้ทาการปรับแผน เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็น ช่วยให้ การออม
เงินเป็นไปตามเป้าหมาย

8
สรุปได้ว่า บุคคลจะสามารถเก็บออมได้สาเร็จจะต้องมีเป้าหมายในการดารงชีวิตทั้งปัจจุบันและใน
อนาคต มีการวางแผนทางการเงิน ประมาณการรายรับ รายจ่าย หนี้สินของตนเองที่จะส่งผลกระทบ
ต่อการออมเงิน มีการจัดทาบัญชีครัวเรือนและทบทวนแผนการเงินอย่ างสม่าเสมอ รู้จักเก็บออมใช้ใน
สิ่งที่จาเป็น ไม่ใช้จ่ายเงินเกินตัวและสิ้นเปลืองไปกับของที่ไม่มีความจาเป็นในการดารงชีวิต เพื่อสร้าง
หลักประกันความมั่นคงให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต
3. แนวคิดทฤษฎีการออมและวางแผนการออม
สุขใจ น้าผุด และคณะ (2551) กล่าวถึงเรื่องการออมโดยให้ความหมายของเงินออมไว้ว่า
รายได้เมื่อหั กรายจ่ายจะมีส่ วนซึ่งเหลืออยู่ ส่ วนของรายได้ที่เหลื ออยู่ ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอบออกไปนี้
เรียกว่าการออม โดยทั่วไปการออมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้มากกว่าการใช้จ่ายทางที่จะ
เพิ่มออมให้ แก่บุ คคล อาจทาได้โดยพยายามหาทางเพิ่มรายได้ให้ มากขึ้น ด้ว ยการทางานมากขึ้น
ใช้เวลาว่างในการหารายได้พิเศษ หรือปรับปรุงที่ท าอยู่ ให้ มี ประสิ ทธิภ าพ มีรายได้สูงขึ้น เป็น ต้น
นอกจากนี้ควรลดรายจ่ายลงด้วยการรู้จักใช้จ่ายที่จาเป็น และเหมาะสมก็จ ะทาให้มีการออมเกิดขึ้นได้
เหมือนกับความสาคัญของการออม คือ เงินออมเป็นปัจจัยที่จะทาให้เป้าหมายซึ่งบุคคลกาหนดไว้ใน
อนาคตบรรลุจุดประสงค์ นอกจากนี้เงินออมยังใช้สาหรับแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนทางการเงิน
ที่อ าจเกิดขึ้ น อย่ างคาดไม่ ถึงของบุ คคลได้ด้ วย ดั งนั้ นบุ ค คลควรมี การออมอย่างสม่ าเสมอในชี วิต
ซึ่ งระดั บ ของการออมของแต่ ล ะบุ ค คลอาจแตกต่ า งไปตามเป้ าหมายของแต่ ล ะบุ ค คล กล่ าวคื อ
เป้าหมายยิ่งสูงระดับการออมก็ยิ่งสูงตามไปด้วย ซึงมีแนวทางการออมเงิน ดังนี้
1. การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินออมที่ดี โดยการจัดทางบประมาณเงินสดส่วนบุคคลขึ้นซึ่งจะทา
ให้ทราบว่าแต่ละเดือนจะมีเงินคงเหลือเป็นเงินออมเท่าไหร่ได้เสนอแนวทางปฏิบัติไว้
2. ทางบประมาณรายได้และรายจ่ายเพื่อจะรู้ว่ามีเงินเหลือที่จะเก็บออมได้เท่าไหร่
3. เมื่อทางบประมาณและได้ทราบได้ว่าสามารถเก็บออมได้เท่าไรแล้วให้กันเงินออมส่วน
นั้นไปฝากธนาคารทันที โดยเงินออมควรเปิดบัญชีแยกต่างหากจากบัญชีที่ไว้สาหรับใช้จ่ายทั่วไป และ
บัญชีนี้ไม่ควรเบิกถอนได้ง่าย
4. รายได้ที่ได้รับจากการออม เช่น ดอกเบี้ยที่ได้รับควรนาไปลงทุนต่อ (Re-investment)
ทันทีเพื่อให้เงินออมงอกเงยขึ้นไปอีก
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5. นาเงินออมไปลงทุนหาผลประโยชน์อย่างถูกวิธีโดยที่ให้มีความปลอดภัยและก่อให้เกิด
ผลประโยชน์มากที่สุด
นอกจากนี้การเก็บเงินออมไว้กับตนเองย่อมไม่ปลอดภัยและเป็นการสูญเสียรายได้ที่ควร
ได้รับ ดังนั้นเงินออมควรเก็บไว้ในที่ปลอดภัยและมีรายได้ด้วย โดยฝากธนาคาร สถาบันการเงินต่าง ๆ
หรือเก็บออมในรูปการซื้อหลักทรัพย์หรือตราสารที่มีความมั่นคง ก่อให้เกิดรายได้และสามารถเปลี่ยน
มาเป็นเงินสดได้ง่าย
ความหมายของเงินและเงินออม
จรินทร์ เทศวานิช (2542) ให้ความหมายของเงิน คือ สิ่งที่เป็นเครื่องวัดมูลค่าสินค้า และ
บริการ (Standard of Value) โดยกาหนดค่าขึ้นเป็นหน่วยเงินตรา เช่น ดอลล่าร์ บาท ปอนด์สเตอร์
ลิง และคนในสังคมยอมรับว่าใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได้ (Medium of Exchange) ซึ่งหน่วย
เงินตราต้องมีค่าคงที่ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการหรือชาระหนี้สินค้าได้ เดนนิส โรเบิร์ตสัน
(Dennis Robertson 1966, อ้างถึงใน วเรศ อุปปาติก , 2540) ให้ความหมายของเงิน คือ เงินจะเป็น
สิ่งใดก็ได้ แต่เป็นสิ่งที่ยอมรับโดยทั่วไปในการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนชาระค่าสินค้าและ ปลด
พันธะต่าง ๆ โดยต้องเป็นหน่วยวัดที่มีมูลค่ามาตรฐาน เดวิด ฮูม (David Hume, อ้างถึงใน จรินทร์
เทศวานิช, 2542) ให้ความหมายของเงิน คือ เป็นสิ่งที่ทุกคนมีความเห็นร่วมกันว่าใช้เป็นสื่อกลางใน
การแลกเปลี่ ย นสิ น ค้าชนิ ดหนึ่ งกับ สิ น ค้าชนิด อื่น ๆ ไดอย่ างสะดวก รัตนา สายคณิ ต (2544) ให้
ความหมายของเงิน คือ สิ่งที่มีสภาพคลองสูงที่ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและชาระหนี้จากการ
ซื้อขายสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งอาจอยูในรูปของธนบัตร หรือเหรียญกษาปณ์
ผู้วิจัยสรุปว่าเงิน คือ สิ่งที่ทุกคนในสังคมยอมรับร่วมกันว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
สินค้าและบริการมีสภาพคลองสูง สามารถชาระหนี้ได้ตามกฎหมายในขณะเดียวกันต้องมีมูลค่าที่คงที่
แน่ น อน เพื่ อสร้างความเชื่อมั่ น ในการเป็น สื่ อกลางในการแลกเปลี่ ยน ซึ่งเงินจะถูกก าหนดค่าขึ้ น
เป็ น หน่วยเงิน ตรา เช่น เงิน บาทของไทย เงินเยนของญี่ปุ น เงินดอลล่ าร์ของสิงคโปร์อยู่ในรูปของ
ธนบัตรหรือเหรียญเพื่อเป็นมาตรฐานในการวัดค่าสิ่งที่ต้องการแลกเปลี่ยน ช่วยอานวยความสะดวกใน
การแลกเปลี่ยนสินค้าได้ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการตั้งคาถาม
กับผู้ให้ข้อมูล เพื่อทราบถึงการให้ความหมายของเงินในมุมมองของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพสูง
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สุ ข ใจ น้ าผุ ด (2541) ให้ ค วามหมายของเงิ น ออม คื อ รายได้ ที่ เหลื อ อยู่ จ ากการหั ก
ค่าใช้จ่ายแล้วและไม่ได้ถูกใช้ไปการออมจะเกิดขึ้นเมื่ อบุคคลมีรายได้มากกว่ารายจ่าย หรือลดรายจ่าย
ที่ไม่จาเป็นลงและหารายได้พิเศษหรืออาชีพเสริม เพื่อเพิ่มรายได้จากงานประจาที่ทาอยู่จะทาให้ มี
รายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเพียงพอที่จะเก็บออมได้
ธนัย วงศ์ กีรติวานิ ช ย์ (2550) ให้ ความหมายของเงินออม คือ การแบ่งเงินที่ได้รับจาก
รายได้ประจาหรือรายได้เสริม โดยไม่ใช้ในปัจจุบันแต่เก็บไว้ใช้ยามจาเป็นในอนาคต ส่วนที่เหลือจึง
นาไปใช้จ่าย ซึ่งทุกคนสามารถออมเงินได้ หากมีรายได้มากก็ออมมาก มีรายได้น้อยก็ออมน้อยหน่อย
ตามกาลังทรัพย์ที่มี
กร ศิริโชควัฒนา (2551) ให้ความหมายของเงินออม คือ การจัดสรรเงินจากรายได้ที่ได้รับ
ไวเป็นเงินออมส่วนหนึ่งเพื่อเป็นหลักประกันในอนาคตส่วนที่เหลือจึงนาไปใช้จ่าย การออมมีทั้งที่เก็บ
เป็นเงินฝากธนาคารหรือเก็บเป็นสินทรัพย์มีมูลค่า และสามารถนาสินทรัพย์เหล่านี้มาแปลงเป็นเงินสด
ได้เมื่อยามฉุ กเฉิน ที่ต้องการใช้เงิน เช่น บ้าน ที่ดิน หุ้ น รถยนต์ ทองคา การทาประกันชีวิตแบบมี
ระยะเวลาจ่ายคืน เป็นต้น
สิ ต าภา บั ว เกษ (2552) ให้ ค วามหมายของเงิ น ออม คื อ เงิ น รายได้ ส่ ว นที่ เกิ น กว่ า
ค่าใช้จ่ายที่ครัวเรือนเก็บออมไว้ โดยมีความสัมพันธ์กับอัตราดอกเบี้ย ถ้าอัตราดอกเบี้ยจากการออม
เงินเพิ่มขึ้นก็จะจูงใจให้การออมเงินเพิ่มขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยลดลงการออมเงินก็จะลดลงด้วย
วัตถุประสงค์ของการออมเงิน
จากการสารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าบุคคลจะมีวัตถุประสงค์ในการออมเงิน
แตกต่ างกัน ตามแนวคิ ดและเป้ าหมายในการดาเนิ น ชี วิตของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่งจัดเรียงล าดับ ตาม
ความสาคัญ ได้ดังนี้ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, อ้างถึงใน กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข, 2556)
1. เพื่อไว้ใช้จ่ายยาฉุกเฉินหรือเจ็บป่วย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคาดคะเนได้ว่าจะ
จ่ายมากหรือน้อยในการเจ็บป่วยหรือมีเหตุฉุกเฉินแต่ละครั้ง ซึ่งยากที่จะวางแผนล่วงหน้าได้ จึงต้องมี
การเก็บออมไว้ส่วนหนึ่ง
2. เพื่อบริหารรายรับ – รายจ่าย เป็นการสร้างหลักประกันชีวิตในช่วงวัยทางาน เพื่อให้มี
ความมั่น คงทางการเงิน หรือออมเพื่อให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ ที่จะทาให้ มีรายได้เพิ่มขึ้น
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อาจจะเป็นการนาเงินออมไปซื้อสินทรัพย์ที่สามารถนามาเป็นหลักทรัพย์ในการค้าประกันการกู้ยืมเงิน
เพื่อประกอบอาชีพ หรือนาเงินออมไปลงทุนประกอบอาชีพโดยตรงก็ได้
3. เพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในยามชรา เป็นการเก็บออมไว้ใช้ในยามที่ชราหรือเกษียณ เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดารงชีวิตอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานและสังคม ซึ่งสามารถวางแผนได้
ว่าผู้ออมมีช่วงเวลาในวัยทางานนานเพียงใด และยามชราจะต้องใช้เงินในแต่ละเดือนเท่าไร
4. เพื่อไว้ใช้ทางด้านการศึกษา เป็นการเก็บออมเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ซึ่งสามารถใช้ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที่มากขึ้น ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีได้
5. เพื่ อมีบ้ านเป็ น ของตนเอง เป็นการออมเพื่ อให้ มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองและเป็ น
อสังหาริมทรัพย์ ผู้ออมอาจเก็บเงินเพื่อซื้อบ้านด้วยเงินสดหรือใช้เป็นเงินดาวน์เพื่อให้มีโอกาสในการ
ได้ครอบครองบ้าน ซึ่งบ้านเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตอย่างหนึ่ง
6. เพื่ อซื้ อสิ น ค้ าคงทน เป็ น การออมในรูป ของสิ น ทรัพ ย์ที่ มี มูล ค่า และสามารถน าไป
แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในยามฉุกเฉิน เช่น รถยนต์ ที่ดิน เครื่องใช้ไฟฟ้า
7. เพื่อไว้ใช้กู้เงินเป็นการออมโดยเก็บในรูปของเงินสด อสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ที่
สามารถนาไปเป็นหลักประกันในการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินได้ ทาให้มีเงินทุนหมุนเวียน
8. อื่ น ๆ เป็ น การออมเพื่ อ เก็ บ เงิน ไว้ ใช้ จ่ า ยนอกเหนื อ จากรายจ่ ายประจ าที่ เกิ ด ขึ้ น
ซึ่งไม่ได้คาดคะเนไว้ล่วงหน้า เช่น เพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเป็นมรดกให้ลูกหลานหรือสังคม เพื่อซื้อ
สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อการเสี่ยงโชค เพื่อทาบุญ เป็นต้น
จากการทบทวนวรรณกรรม ในเรื่องวัตถุประสงค์ของการออมเงินที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
สรุปว่า แต่ละบุคคลจะมีวัตถุประสงค์ในการออมเงินแตกต่างกัน ตามความสามารถในการหารายได้
และเป้าหมายที่วางไว้ในอนาคต ซึ่งจะช่วยเพิ่มความมั่นคงต่อฐานะความเป็นอยู่ในอนาคตเมื่อมีเหตุ
ฉุกเฉิน ที่ไม่คาดคิ ด ก็ส ามารถน าเงินที่ ออมไว้มาใช้ประโยชน์ได้ การออมยังช่วยให้ ส ามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เช่น ต้องการมีบ้านเป็นของตนเองก่อนอายุ 40 ปี ต้องการเก็บออมเพื่อส่งลูก
เรียนหนังสือในระดับปริญญา หรือต้องการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ยามชราที่ไม่สามารถทางานได้แล้ว เพื่อ
ลดภาระลูกหลาน เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่ก็มีวัตถุประสงค์ในการเก็บออมเงินที่คล้ายกันเก็บเป็นเงินสด
เงินฝากธนาคาร ซื้อสินทรัพย์ที่มีค่าในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการ
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ตั้งคาถามกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์ในการออมเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีวัตถุประสงค์ใดบ้างและสามารถกระทาได้ตามที่กาหนดไว้หรือไม่อย่างไร
ทางเลือกในการออมเงิน
ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ (2550) ได้อธิบายทางเลือกในการออมเงินของบุคคลไว้ว่า มีหลาย
วิธีที่บุคคลจะเลือกออมเงินให้เหมาะสมกับรายได้และเป้าหมายในชีวิตของแต่ละบุคคล โดยสามารถ
เลือกวิธีการออมเงินได้ ดังนี้
1. การเก็บเงินสดไว้กับตัว โดยเก็บไว้ในตู้นิรภัยที่บ้าน ซึ่งมีความสะดวกต่อความต้องการ
ใช้เงินในยากฉุกเฉินในขณะเดียวกันทาให้เกิดการนาเงินไปใช้จ่ายได้ง่ายขึ้น เงินสดที่เก็บไว้เฉย ๆ ไม่ได้
นาไปลงทุนใด ๆ ก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนและมูลค่าเงินก็จะลดลงจากอัตราเงินเฟ้อ และเพื่อป้องกัน
การสูญหายหรือการโจรกรรม คนส่วนใหญ่จึงเลือกฝากเงินกับสถาบันการเงิน ที่มีอยู่ มากมายซึ่งมี
ความมั่นคงปลอดภัยและได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทน
2. การทาประกันชีวิต เป็นการออมเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากการเจ็บป่วย อุบัติเหตุ
ที่ทาให้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิต โดยที่ผู้ทาประกันไม่ต้องจ่ายเงินเอง บริษัทประกันจะเป็นผู้รับภาระ
ค่าใช้จ่ายแทนผู้ทาประกัน การประกันเป็นไปโดยสมัครใจของผู้ทาประกัน มีการกาหนดระยะเวลาใน
การรับ ผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจนโดยต้องเบี้ยประกันเป็นรายเดือนหรือรายปี เพื่อให้ได้รับความ
คุ้มครอง
3. กองทุนประกันสังคม เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งเพื่อสร้างสวัสดีการและความมั่นคง
ให้แก่แรงงานภาคเอกชนในระบบ โดยลูกจ้างและนายจ้างจะนาส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคมฝ่ายละ
เท่า ๆ กัน และรัฐบาลสมทบให้อีกส่วนหนึ่ง ผู้ประกันตนจะได้รับความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย กรณี
ประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีว่างงาน กรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิตและ
กรณีเกษียณอายุ
4. กองทุนสารองเลี้ยงชีพและกองทุนบาเหน็จ บานาญ ข้าราชการ เป็นการออมเงิน เพื่อ
ไว้ใช้ จ่ ายเมื่ อ ยามเกษี ย ณอายุ แล้ ว กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ส าหรับ ลู กจ้างภาคเอกชนส่ ว นกองทุ น
บ าเหน็ จ บ านาญข้าราชการส าหรับข้าราชการ ลู กจ้างหรือข้าราชการจะนาส่ งเงินสะสมเองและ
นายจ้างสมทบให้อีกส่วนหนึ่งผู้ออมจะได้รับผลตอบแทนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจานวนเงินที่นาส่ง
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5. การลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ คือการนาเงินออมไปลงทุน ใน
รูปแบบของกองทุนรวม หุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ผลตอบแทนจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่
กับความเสี่ยงในการลงทุน หากการลงทุนมีความเสี่ยงมากผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับก็มากตามไป
ด้วย ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทาความเข้าใจให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน หรือจะเลือกออมเงินโดยซื้อเป็น
สินทรัพย์คงทน เช่น ทองคา เพชร ที่ดิน บ้านก็ได้เช่นกัน
จากการทบทวนวรรณกรรม ทางเลือกในการออมเงินที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสรุปว่าการ
ออมเงินมีรูปแบบที่หลากหลาย มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน ผู้ออมต้องศึกษาทาความเข้าใจก่อนที่จะ
ตัดสินใจเลือกออมเงินในรูปแบบใด โดยคานึงถึงความสะดวก รายได้ ความสามารถในการออมเงิน
และวัตถุประสงค์ในการออมเงิน เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ออมในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นา
แนวคิดดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการตั้งคาถามกับผู้ให้ข้อมูล เพื่อทราบถึงวิธีการเลือกออมเงินใน
รูปแบบต่าง ๆ และสามารถออมเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขต
กรุงเทพมหานคร
4. แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
ความหมายของครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว
กนิษฐา ไทเตชะวัฒน์ (2531) ได้กล่าวว่า ครอบครัวที่มีเฉพาะมารดา หมายถึง ครอบครัว
ที่มีมารดาเพี ยงคนเดียวเป็ นหั วหน้ าครอบครัว ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการหย่าร้างหรือเป็น หม้าย
เพราะสามีเสียชีวิต หรือแยกย้ายกันอยู่
มาลี จิรวัฒนานน์ (2545) กล่าวถึงสาเหตุของครอบครัวแม่คนเดียวว่าเป็นผลมาจากการ
หย่าร้าง การแยกทางกัน การเป็นหม้าย การรับบุตรบุญธรรมหรือการเป็นมารดานอกสมรส
ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2542) อธิบายการเป็นครอบครัวแม่คนเดียวไว้ว่า ส่วนใหญ่มักเป็น
ครอบครัวที่สามีแยกออกไปอยู่ที่อื่นจะด้วยเหตุอะไรก็ตาม หรือไม่ก็เป็นครอบครัวที่เมื่อผู้หญิงมีลูกโดย
ไม่ได้แต่งงานตามกฎหมาย และหรือสามีฝ่ายชายไม่ยอมรับเลี้ยงดูหรือฝ่ายหญิงไม่ยอมรับการเลี้ยงดู
จากฝ่ายชาย
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ครอบครัวที่มีแม่เป็นหัวหน้าครอบครัว (ไม่มีพ่อ)
บทบาทหน้าที่ของแม่ต่อครอบครัว
ตรีนุช ธงไชย (2540) หน้าที่ของแม่นอกจากการให้กาเนิดบุตรแล้ ว ยังมีอีกหลายหน้าที่ที่
ต้องทาให้ครอบครัวดาเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุข ปัจจัยที่ทาให้ครอบครัวมีความสุขนั้นเกิดจาก
ปั จจั ย หลายอย่ าง เนื่ องจากสั งคมยุคปัจจุบันที่ กาลั งเปลี่ ยนไป ท าให้ แม่ในยุคปัจจุบันต้องออกไป
ทางานนอกบ้าน เพื่อหาเงินมาช่วยเหลือ แบ่งเบาครอบครัวทางเศรษฐกิจ อีกทั้งในขณะเดียวกันแม่
ต้องมีบทบาทที่ต้องดูแล อบรมสั่งสอนบุตรอีกด้วย ถึงแม้ว่าแม่จะต้องออกไปทางานนอกบ้าน แต่แม่
ยังคงต้องรับผิดชอบงานภายในบ้านทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน
ดูแลบุตร ได้แก่
1. สร้างการมีส่วนร่วมในครอบครัว ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขถ้าทุกคนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของครอบครัวพ่อมิใช่บุคคลที่ควรงดเว้นจากงานบ้าน เป็นบุคคลพิเศษ การกระทาเช่นนี้เป็น
การทอดทิ้งสมาชิกครอบครัวคนสาคัญ ในอดีตกาลงานบ้านส่วนใหญ่ตกเป็นหน้าที่ของผู้เป็นแม่แต่
เพียงผู้เดียว บางบ้านอาจมีลูกจ้างช่วยแบ่งเบาภาระ เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป แม่เริ่มออกไปทางานนอก
บ้ านมากขึ้น และลู กจ้างท างานบ้ านเริ่มหายาก งานบ้ านจึงเป็นภาระที่คนในครอบครัว ต้องมีส่ ว น
ช่วยกันและไม่ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะอาจเรียกได้ว่าหมดยุคที่จะมาถือว่างานบ้านเป็นงาน
ของผู้หญิง งานอาชีพเป็นงานของผู้ชายอีกต่อไปจริง ๆ แล้วไม่ว่าจะเป็นงาน ซักผ้า รีด ผ้า กวาดบ้าน
ถูบ้าน ทากับข้าว เลี้ยงลูกทุกคนช่วยกันทาโดยไม่ต้องมาเกี่ยงกันว่าใครทามากทาน้อย แต่เมื่อใดใคร
ว่างก็ช่วยกันทา ทาด้วยความปรารถนาดีที่จะให้คนที่ตนรักไม่ต้องรับภาระมากเกินไป เช่น พ่อช่วย
เลี้ยงลูก ซักผ้า เพราะไม่อยากให้แม่ลาบาก ลูกทางานบ้านเพราะไม่อยากให้พ่อแม่เหน็ดเหนื่อย เช่นนี้
จึงเป็นความรักความเห็นใจกันอย่างแท้จริง การสร้างการมีส่วนร่วมนี้ควรเกิดขึ้นจากความพอใจของ
กันและกัน แม่จะต้องมีวิธีการเพื่อกระตุ้นให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดความใกล้ชิ ดดังกล่าวนี้ขึ้นใน
ครอบครัว
2. แม่จะต้องมีสติในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช้อารมณ์ ความเครียดในการแก้ไขปัญหา ควรมี
เหตุผลที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้เกิดความแตกแยกหรือรักษาสัมพันธภาพที่แน่นแฟ้นภายในครอบครัว
สิ่ งเหล่ านี้ จ ะช่ว ยสร้ างให้ ครอบครั ว มี บ รรยากาศที่ ดี ไม่ ตึงเครียด และท าให้ ครอบครัว มีความสุ ข
โรส และราวิล (Ross and Rawhill, 1975 อ้างใน ตรีนุช ธงไชย, 2540) ได้ระบุสิ่งที่น่าวิตกสาหรับ
คนในกลุ่มนี้ว่า
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1. ครอบครัวที่มีแม่เลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียว ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุด เกือบจะ
ครึ่งหนึ่งของครอบครัวที่มีลักษณะดังกล่าว มีความยากจน ใช้ชีวิตอยู่ด้วยการได้รับการสงเคราะห์
จากองค์ ก รช่ ว ยเหลื อ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนและเป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง ในการใช้ ชี วิ ต อยู่ ใ น
สิ่งแวดล้อมที่ยากจน
2. เกิดผลกระทบต่อเด็กทั้งร่างกายและจิตใจ และสังคมในเรื่องที่ขาดพ่อ
3. ขาดนโยบายในการช่วยเหลือครอบครัวที่มีลักษณะดังกล่าวของรัฐบาล และเอกชนที่มี
ทิศทางการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน
ผลกระทบที่มีต่อครอบครัวที่มีแม่เลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียว
1. ผลกระทบทางด้านบทบาทครอบครัวที่มากเกินกาลัง (Role Over Load) ได้แก่ การที่
หัวหน้าครอบครัวต้องทาหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันก่อให้เกิดความเครียดในการดูแล
อบรมเลี้ยงดู สั่งสอนแก่สมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยังต้องทาหน้าที่ชดเชยต่อความต้องการที่
ซับซ้อน ทั้งอารมณ์ สังคม ทดแทนให้แก่พ่อที่หายไปแก่ลูกซึ่งถือว่าเป็นความยุ่งยาก และเป็นความ
สิ้นเปลืองของการทาหน้าที่ของผู้ปกครอง
ตรีนุช ธงไชย (2540) กล่าวว่า ชายที่หย่าร้างและต้องดูแลลูก ๆ โดยปราศจากภรรยา
จะมีปัญหาในเรื่องการจัดการภายในบ้าน ซึ่งเคยเป็นงานที่ภรรยาทามาก่อน รวมไปถึงบทบาทภายใน
บ้านและการปรับตัวกับงานประจาภายในบ้าน โดยประสบปัญหาอย่างมากในช่วง 1 ปแรก และมี
แนวโน้มลดลงในปีที่ 2 หลังการหย่าร้างในส่วนของฝ่ายหญิง หลังจากการหย่าร้างจะต้องทางานหนัก
มากขึ้น ทั้งภาระหน้าที่ภายในบ้านและนอก บ้าน ล้วนส่งผลให้เกิดความเครียดมากขึ้นประสิทธิภาพ
ในการดูแลบุตรก็ลดลงไปกว่าเดิม
2. ผลกระทบต่อภาระหน้าที่ในการหาเลี้ยงครอบครัว (Economic Hardships) การที่
ต้องกลายเป็ น ผู้ น าครอบครัว และหาเลี้ ยงครอบครัวเพียงคนเดี ยว เป็น ผลให้ ผู้ นาครอบครัวต้อ ง
พยายาม อย่างมาก เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวให้เพียงพอ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูก ผู้นาครอบครัว
มักเกิด ความรู้สึกว่าไม่สามารถหาเลี้ยงครอบครัวอย่างเพียงพอได้ และลูก ๆ วัยรุ่นมักรูสึกว่าพวกเขา
มีภาวะ ไม่เท่าเทียมกับ กลุ่มเพื่อน ๆ ในฐานะทางการเงิน(ในการหย่าร้างจะมีผลกระทบมากกว่าเดิม)
การแยกครอบครัวเป็นผลให้จากเดิมที่คู สมรสหาเงินใช้จ่ายภายใน 1 ครัวเรือน กลายเป็นเหลือผู้นาที่
ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว เป็นผลให้ต้องหารายได้ให้มากขึ้น เพื่อทดแทนรายได้ให้เพิ่มมาก
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ขึ้น ทดแทนรายรับที่สูญเสียไป ถึงแม้ว่ารายได้เฉลี่ยของทั้งคู่สมรสแต่ละคนจะยังเท่าเดิม นอกจาก
ความเครียดที่เกิดขึ้นจากการพยายามที่จะหารายได้ เพิ่มขึ้น การพยายามทางาน เพื่อหารายได้ให้เพิ่ม
มากขึ้นยังมีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพจากการพักผ่อนไม่สม่าเสมอ การมีกิจกรรมกับลูก ๆ ที่ลดลง
ส่งผลให้เกิดการขาดความสนใจ ใส่ใจกับบุตรได้มากขึ้น
3. ผลกระทบจากการที่ถูกสังคมทิ้งให้โดดเดี่ยว (Social Isolation) จากภาระหน้าที่หนัก
หน่วงในการเลี้ยงครอบครัว เป็นผลให้ไม่มีเวลาในการที่จะนาครอบครัวเข้าไปมีส่ วนร่วมกับกิจกรรม
ทางสังคมได้ เหมือนกับครอบครัวปกติทั่ว ๆ ไป รวมไปถึงการไม่แน่ใจ และลังเลของครอบครัว ในการ
ที่สร้างสัมพันธภาพกับสังคมที่โดยมากที่สังคมยังไม่เปิดกว้างสาหรับครอบครัวที่มีแม่เลี้ยงดูเพียงคน
เดียว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากการหย่าร้าง การแยกจากกันและการตั้งครรภ์โดยไม่ได้
แต่งงาน Bohannan (1970) กล่าวว่า “การสูญเสียมิตรภาพในกลุ่มครอบครัวที่มีสาเหตุมาจากการ
หย่าร้างนั้น เพราะสังคมมีแนวโน้มที่จะรวมกลุ่มกันเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในครอบครัวปกติที่มีทั้งพ่อและ
แม่ ส่วนกลุ่มครอบครัวที่มีการหย่าร้างจัดเป็นกลุ่มที่ผิดปกติในการที่จะนามารวมกลุ่มสังคม ดังนั้นจึง
เป็นผลให้กลุ่มครอบครัวดังกล่าว ตองสูญเสียการติดต่อกับสังคม และขาดแหล่งช่วยเหลือจากสังคม
เมื่อเทียบกับก่อนเกิดภาวการณ์หย่าร้างภายในครอบครัว”
4. ผลกระทบที่เกิดจากความรู้สึกสูญเสีย และความโศกเศร้า (Feelings of Loss and
Grief) ครอบครัวที่แม่เพียงคนเดียว ไม่ว่าจะมาจากการสูญเสียชีวิตของคู่สมรส การหย่าร้าง การแยก
จากกันหรือการตั้งครรภ์โดยมิได้แต่งงานล้วนแล้วแต่เคยประสบกับภาวการณ์สูญเสียมาแล้วทั้งสิ้น จึง
เป็นเรื่องปกติที่ความรู้สึกสูญเสียและเศร้าโศกมักเกิดขึ้นในครอบครัวดังกล่าว นอกจากนี้การสูญเสีย
อื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจของครอบครัวที่ต้องลดลงและการขาดแหล่งช่วยเหลือ
ทางสังคมล้วนส่งผลต่อความรูสึกทางจิตใจของครอบครัวทั้งสิ้น หากภาวะดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขก็
อาจเป็นผลให้เกิดภาวะซึมเศร้า (Depress) ต่อสมาชิกในครอบครัวได้
เพอริน และจอห์ น สัน (Pearlin & Joyce, 1977) กล่ าวว่า การมีส ถานะทางการเงินที่
ต่าลง ไม่ได้เป็นผลให้ครอบครัวที่มีแม่เลี้ยงดูลูกเพียงคนเดียวไม่สุขสบายอย่างเดียว แต่ระดับรายได้ที่
ต่าลง มีผลกระทบต่อสุขภาพจิตของบุคคลในครอบครัวด้วย โดยพบว่ากลุ่มที่มีรายได้น้อยจัดเป็นกลุ่ม
เสี่ยงและต้องถูกให้ย้ายบ้านไปอยู่ในบริเวณที่ราคาถูกลง นั่นหมายถึง สภาพแวดล้ อมก็แย่ลง ความ
ปลอดภัยต่อสมาชิกในครอบครัวก็ลดลงด้วย ที่สาคัญโรงเรียนที่เด็ก ๆ เข้าเรียนก็มีแนวโน้มที่จะมีการ
เรียนการสอนที่ด้อยลงด้วย
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จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น อาจสรุปได้ว่า ครอบครัวที่มีแม่เลี้ยงเดี่ยว หมายถึง ครอบครัวที่มี
สมาชิกหลักประกอบด้วยแม่และลูก ทั้งนี้การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นมีสาเหตุมาจากการหย่าร้างการแยก
ทาง การละทิ้ง และการเสียชีวิตของคู่สมรส หรือการเป็นมารดานอกสมรส การรับบุตรบุญธรรม และ
ไม่มีฝ่ายชายเป็นพ่อของลูกในครอบครัว โดยอาจมีการอยู่อาศัยรวมกับครอบครัวเดิมเครือญาติหรือ
กับผู้อื่น
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มุกดา โควหกุล (2559) ศึกษาเรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
ออม ของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พฤติกรรมการออมของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมมากที่สุด คือ มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ (ทั้งออมทรัพย์
และฝากประจา) มีการจัดสัดส่วนเงินออมต่อรายได้ในแต่ละเดือนมากที่สุด คือ ไม่ได้กาหนดไว้แน่นอน
ออมตามที่เหลือ จานวนเงินออมเฉลี่ยต่อเดือน สาหรับการจัดการการเงินส่วนบุคคล ด้านความรู้ความ
เข้าใจการจัดการการเงินส่วนบุคคล รูปแบบการจัดการการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนการจัดการ
การเงินส่วนบุคคล มีความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการออมทุกด้าน ยกเว้น วัตถุประสงค์การจัดการ
การเงินส่วนบุคคลที่ไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ มีส่วนตัดสินใจในการออม และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
จัดการการเงินส่วนบุคคล ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการออม
พิ จิ ต รา นุ ช นุ่ ม (2557) ศึ ก ษาเรื่ อ ง การให้ ค วามหมายและที่ ม าของความหมาย
กระบวนการออมเงิน ปัญหาและอุปสรรคในการออมเงินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การให้ความหมายของการออมเงิน คือ 1.การ
นาส่วนต่างของรายได้และรายจ่ายมาเก็บสะสมไว้ 2. การเก็บรวบรวมเงินไว้ส่วนหนึ่ งเพื่อใช้จ่ายยาม
จาเป็น 3. การสะสมเงินทีละเล็กละน้อย และ 4. การประหยัดอดออมโดยมีที่มาของความหมายจาก
การอบรมปลูกฝังนิสัยประหยัดมากจากครอบครัว และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้โดยน้อมนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการออมเงิน โดยมีกระบวนการในออมเงิน 4 ขั้นตอน
คือ 1. การกาหนดเป้าหมายในชีวิต 2. การจัดทาบัญชีครัวเรือน 3. การออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ และ
4. การทบทวนแผนการใช้จ่ ายเงิน ปั ญ หาและอุป สรรคที่พ บในการออมเงิน คือ สิ่ งแวดล้ อมและ
ค่านิยมในสังคม พฤติกรรมการใช้จ่ายของบุคคล อีกทั้งค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นและรายจ่ายที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้
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จีรนันท์ พิมถาวร (2556) ศึกษาเรื่อง ลักษณะและรูปแบบการดาเนินชีวิตของมารดาใน
ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว กรณีศึกษากลุ่มมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ความ
เป็นอยู่ทั่วไปของแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความแตกต่างจากเดิมอย่างชัดเจนตั้งแต่เรื่องรายรับที่น้อยลง ส่งผลให้
ความสามารถในการใช้จ่ายลดลง ด้านสุขภาพจิตมีความเครียดสะสม แต่ก็ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น
และปรับตัวได้หลังจากเวลาผ่านไป แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องมีภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับบุตรทั้งหมด
ด้านการเงิน แม่เลี้ยงเดี่ยวมีการจัดเตรียมค่าใช้จ่ายของบุตรทั้งในปัจจุบันและในอนาคต มีการวางแผน
อนาคตลูกไว้อย่างเป็นขั้นตอนทั้งเรื่องการเรียนและกิจกรรมต่าง ๆ
ณิชาภา กุณวงศ์ (2556) ศึกษาเรื่อง การวางแผนการเงินส่วนบุคคลของประชากร ตาบล
บ้านดง อาเภอแม่เมาะ จังหวัดลาปาง ผลการวิจัยพบว่า ประชากรส่วนใหญ่มีการวางแผนการเงินส่วน
บุคคล มีการวางแผนการเงินประจาเดื อนมากที่สุด ให้เหตุผลที่มีการวางแผนการเงินเพื่อทาให้เกิด
ความมั่น คงในชีวิต แหล่ งข้อมูล ที่ใช้ในการวางแผนการเงิน ส่ วนบุ คคล คือ สื่ อโทรทัศน์ วิท ยุและ
ประสบการณ์ตรงของตัวเองในการวางแผนการเงิน
ทวีศั ก ดิ์ สมุ ท รชี ว ะ (2556) ศึ ก ษาเรื่อ ง การจั ด การการเงิน และหนี้ สิ น ของครัว เรื อ น
เกษตรกรบ้านเนินยาง ตาบลห้วยแร้ง อาเภอเมือง จังหวัดตราด ผลการวิจับพบว่า การจัดการการเงิน
ของครัวเรือนเกษตรกร มอบหมายให้ แม่บ้านเป็นผู้ จัดการหลั ก มีการวางแผนแบ่ งสัดส่ วนรายได้
วางแผนทางการเงินร่วมกับสมาชิกในครอบครัว มีการออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ และเก็บออมไว้ใช้ยาม
ฉุกเฉิน จดบันทึกรายรับรายจ่าย ลักษณะหนี้สิน คือหนี้ผูกพันต่อเนื่องและหนี้สินเฉพาะปี มีแนวทาง
การแก้ไข โดยประกอบอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้และควบคุมการเงิน
สนทยา เขมวิรัตน์ (2556) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของ
บุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคล ไม่มีความสัมพันธ์กับการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
จัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากร ปัจจัยที่สาคัญที่สุดคือ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายในครอบครัว ส่วน
ปัจจัยที่มีส่วนร่วมในการจัดการการเงินส่วนบุคคลของบุคลากรคือ ปัจจัยสิ่งแวดล้อมทางสังคม
เกวลี เจนดิษฐการ (2555) ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการและการรับมือกับความเครียด
ของแม่เลี้ยงเดี่ยว ผลการวิจัยพบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นมีความรู้สึกผิดที่ทาให้บุตรของตนไม่สมบูรณ์ จึง
นาไปสู่พฤติกรรมการบริโภค เพื่อชดเชยความไม่สมบูรณ์ให้แก่บุตรของตน โดยแม่เลี้ยงเดี่ยวจะซื้อทุก
สิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์พร้อมของบุตรให้เท่าเทียมกับบุตรคนอื่น
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ศิริรัตน์ แอดสกุล (2555) ศึกษาเรื่อง สถานการณ์ครอบครัวไทย : กรณีศึกษาครอบครัว
พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) สาเหตุสาคัญของการเป็นครอบครัวพ่อ
แม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่เกิดจากการหย่าร้าง รองลงมา คือ การเสียชีวิตของคู่สมรสและการละทิ้งแยก
ทางกันไปตามลาดับ 2) พบว่าครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมีความตึงเครียดมากกว่าบทบาทของพ่อแม่
ครอบครัวปกติ 3) พบว่าครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทุกครอบครัวที่ผู้วิจัยไปศึกษามานั้น ทุกคนมีความ
เหนื่ อ ยล าบากในการเลี้ ย งดู ลู กจนประสบความส าเร็จได้ 4) ความคิดเห็ น ของบุ คคลทั่ วไปที่ มีต่ อ
ครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว พบว่าบุคคลทั่วไปส่วนใหญ่ให้การยอมรับ

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “การวางแผนและการจัดการทางเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นแนวงานวิจัยที่ใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
แนวปรากฏการณวิทยา (Phenomenology Study) โดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ มีการ
หย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร ใช้แบบสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง จานวน 6 คน อายุ 30-40 ปี
ผู้ วิจั ย ได้ ศึก ษาเรี ย นรู้ และทาความเข้ าใจในหลั ก การการวิจัยแนวปรากฏการณ์ วิท ยา
(Phenomenology Study) และใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่งที่มี
แง่มุ มที่น่ า สนใจ จากประสบการณ์ ในชีวิตที่บุ คคลได้ป ระสบมา มีความคิด ความรู้สึ กอย่างไรต่ อ
เหตุการณ์แวดล้อมต่าง ๆ บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์จะสะท้อนความรู้สึกนึกคิดออกมา โดยใช้ภาษาใน
การถ่ายทอดสิ่งที่ประสบมา โดยผู้วิจัยจะเป็นผู้ค้นหาแก่นแท้ของปรากฏที่ผู้อยู่ในเหตุการณ์จริง เป็ นผู้
ถ่ายทอด ข้อมูลร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Participant Observation)
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวว่ามีวิธีการจัดการ
อย่างไร มีวิธีการวางแผนการเงินทั้งของตนเองและครอบครัวอย่างไร มีการจัดระเบียบการใช้จ่ายเงิน
อย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด และทาอย่างไรให้รายรับสมดุลกับรายจ่าย โดยใช้จ่ายออกไป
อย่างถูกต้อง ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมของแม่เลี้ยงเดี่ยว ศึกษาการจัดการ
การเงิน ส่ ว นบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์กั บ พฤติ ก รรมการออมของแม่ เลี้ ย งเดี่ ย ว ว่ามี ก ารท ารายรั บ
รายจ่ายอย่างไร มีการวางแผนการเงินอย่างไรเพื่อทาให้มีเงินเหลือออม เพื่อใช้ในยามจาเป็น มีการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงอย่างไรให้กับตนเองและครอบครัวในอนาคต และยังมีเงินใช้จ่ายเมื่อ
เกษียณอายุ
1. พื้นที่และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกพื้นที่และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
แบบเจาะจง คือ แม่เลี้ยงเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 6 คน อายุระหว่าง 30-40 ปี โดยผู้วิจัย
เลื อกสั มภาษณ์ ผู้ให้ ข้อมูลหลั ก (Key Informant) คือ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มี การหย่าร้างกับสามี หรือคู่
20
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สมรสเท่านั้น มีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ซึ่งผู้ที่ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์นั้นได้ตรงตามขอบเขตที่
ผู้วิจัยได้กาหนดไว้ ผู้วิจัยจะวิเคราะห์ข้อมูลไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้มโนทัศน์ในเรื่องที่
ต้องการศึกษา จะทาให้ผู้วิจัยทราบว่าข้อมูลที่ได้รับนั้นมีความหลากหลาย และจะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
รายต่อไป เพื่อค้นหาข้อมูล ที่ได้รับ ไปเรื่อย ๆ จนกว่าข้อมูลจะถึงจุดอิ่มตัว (Salutation) และตอบ
คาถามการวิจัยได้ เมื่อสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลรายต่อไปก็จะได้คาตอบที่เหมือนเดิม ไม่มีข้อมูลใหม่เกิดขึ้น
แล้วจึงยุติการสัมภาษณ์ โดยรายละเอียดผู้ให้ข้อมูลหลักมีดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดผู้ให้ข้อมูลหลัก
ชื่อ
(นามสมมติ)

อายุ
(ปี)

เปิ้ล

30

เนย

31

พนักงานฝ่ายขายบริษัทเอกชน

1

มด

34

พนักงานฝ่ายการตลาดบริษัทเอกชน

1

พลอย

34

พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง

1

เพลิน

38

ประกอบธุรกิจฟิตเนส

1

ส้ม

39

ประกอบธุรกิจร้านอาหาร

2

อาชีพ

จานวนบุตร
(คน)

ประกอบธุรกิจนาเข้า-ส่งออกแอลกลฮอล์
และเจ้าของเพจชื่อดังในเฟสบุ๊ค

1

ที่มา : จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
การเข้าถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักของผู้วิจัย ผู้วิจัยเริ่มสัมภาษณ์จากคนรู้จักและใช้เทคนิคที่
เรี ย กว่ า Snow Ball Techniques โดยมี ก ารแนะน าหรื อ บอกต่ อ ให้ ไปสั ม ภาษณ์ ค นอื่ น ต่ อ ไปที่ มี
ลักษณะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้างกับสามี หรือคู่สมรส ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ได้จัดทาหนังสือของคณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ให้ผู้วิจัยศึกษา หาข้อมูลและสัมภาษณ์แม่เลี้ยงเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร และหาบุคคล
ที่จะแนะนา กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา และมีคุณสมบัติตามที่ผู้วิจัยต้องการ
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการทาวิจัย
2.1 ตัวผู้วิจัย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สาคัญที่สุดในกระบวนการวิจัย เพราะตัวผู้วิจัยจะเป็นคน
ที่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการวิจัยมากที่สุด
2.2 สมุดบันทึก เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจดบันทึกข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ชื่อ อายุ
เพศ อาชีพ ตาแหน่งงาน ที่อยู่ ระดับการศึกษา รายได้ จานวนสมาชิกในครอบครัว และรายละเอียด
การสัมภาษณ์ เพื่อนาข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
2.3 โทรศัพท์มือถือ เป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลหลัก ในกรณีที่ผู้วิจัยอาจ
จดบันทึกถ้อยคาได้ไม่ครบถ้วน โดยสามารถนามาเปิดฟังเพื่อทบทวนคาสัมภาษณ์ เพื่อนามาเขียนเป็น
ลายลักษณ์อักษร และใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.4 กล้องถ่ายรูป เพื่อเก็บภาพบรรยากาศในการสัมภาษณ์ รวมถึ งเก็บภาพสาคัญต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ในการนามาประกอบการวิเคราะห์
2.5 คาถามในการสัมภาษณ์ งานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้แนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิง
ลึก แบบแนวคาถามปลายเปิด เพื่อให้ อิส ระแก่ผู้ให้ ข้อมูล หลั กในการตอบคาถาม ใช้วิธีการพูดคุย
สนทนาแบบเป็ น กัน เอง โดยถามเกี่ ยวกับข้อมูล พื้ นฐาน ได้แก่ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ
รายได้ จานวนบุตร เพศของบุตรสาเหตุในการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว และระยะเวลาที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
รายได้ต่อเดือนและรายจ่ายต่อเดือน สอบถามเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่
เลี้ยงเดี่ยว ความรู้ความเข้าใจการจัดการทางการเงิน วัตถุประสงค์การจัดการทางการเงิน รูปแบบการ
จัดการทางการเงิน การวางแผนการจัดการทางการเงิน ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดการทางการเงิน
ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและการจัดการทางการเงิน ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา
3. ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแม่เลี้ ยงเดี่ยว
จานวน 6 คน โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)
3.2 ข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ แหล่ งข้ อมู ล เอกสาร เป็ น การค้ น คว้าประเด็ น ที่เกี่ยวข้ องกั บ การ
วางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยว ตลอดจนแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษา
ประกอบด้วย งานวิจัย บทความ นิตยสาร วิทยานิพนธ์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะศึกษา
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4. การตรวจสอบข้อมูล
การตรวจสอบข้อมูลโดยใช้การตรวจสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพื่อยืนยัน
ว่าข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องหรือไม่ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี คือ การสัมภาษณ์ การจดบันทึก
การบันทึกเสียง จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบยืนยันกัน และตรวจสอบข้อมูลสามเส้าเชิงทฤษฎี
(Theory triangulation) ผู้วิจัยเน้นการตรวจสอบโดยเลือกทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องมาร่วมอธิบายให้
เกิดความเข้าใจ ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่อย่างไร หากผู้วิจัยพบว่าไม่ว่านาทฤษฎี
ใดมาใช้ได้ข้อสรุปเหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความถูกต้อง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมู ล จากการวิจัยเชิงคุณ ภาพ ที่ ได้จากการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก เพื่อศึกษา
วิธีการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยว ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการวางแผน
และการจัดการทางการเงินและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาของแม่เลี้ยงเดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ และค้นหาข้อเท็จจริงที่ศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การจัดระเบียบข้อมูล ผู้วิจัยทาการถอดคาสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด
นามาพิมพ์ เป็นบทสัมภาษณ์และอ่านซ้า ๆ เพื่อค้นหา ข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่ในข้อมูล จากนั้นกาหนด
รหัสหลักเป็นตัวเลขที่บอกให้ทราบถึงมโนทัศน์ (Conceptual) หรือประเด็นในการวิเคราะห์เพื่อใช้
แทนกลุ่ม ข้อมูลที่มีความหมายและตอบโจทย์ การวิจัยครั้งนี้ได้ข้อมูลที่มีความหมายเดียวกันจะอยู่ใน
รหัสเดียวกัน เพื่อง่ายและสะดวกต่อการนาข้อมูล ในแต่ละกลุ่มมาวิเคราะห์ ข้อความที่มีความหมาย
เดียวกับประเด็นที่กาหนดรหัสหลักไว้แล้วก็จะลงรหัสย่อยไว้ เมื่อนามารวมกันก็เป็นรายละเอียดตาม
ความหมายของรหัสหลักที่กาหนด
2. การแสดงผล ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ จะ
ศึกษา แล้วนามาเป็นแนวทางในการตั้งคาถาม ตามสมมุติฐานชั่วคราวที่ผู้วิจัยกาหนดขึ้น และรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ โดยจดบันทึกและบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลเพื่อรวบรวมมโนทัศน์ นาข้อมูลที่
มีความหมายเฉพาะตัว และได้ลงรหัสย่อยไว้แล้ว มารวมเป็นกลุ่ม ๆ ตามความหมายในเรื่องเดียวกันที่
ได้ กาหนดรหัสหลักไว้ เมื่อนาแต่ละเรื่อง เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกัน ก็จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และสามารถ
ตอบโจทย์การวิจัยครั้งนี้ได้โดยนาเสนอในรูปของการบรรยายข้อค้นพบ
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนาข้อค้นพบจากปรากฏการณ์ที่ศึกษา ซึ่งเป็นมโนทัศน์ย่อย
ที่ได้จากการ สัมภาษณ์มาจัดกลุ่มข้อมูลจนได้มโนทัศน์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย แล้ว
น ามาอภิ ป รายในภาพรวมเพื่ อเชื่อ มโยงสู่ ข้อ สรุป การวิเคราะห์ ข้อ มู ล จะกระท าควบคู่ ไปกับ การ
สัมภาษณ์เสมอ หากข้อมูลที่ได้ไม่เพียงพอมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติ มเพื่อให้มีความสมบูรณขึ้น ผู้วิจัยจึง
ได้อาศัย ประสบการณจากการทางานที่ผ่านมา การศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี เพื่อช่วยให้มีความรู้
จะช่วยให้ผู้วิจัยตัดสินใจได้ว่า ควรจะเก็บข้อมูลใด จากใคร ที่จะให้ข้อมูลและมโนทัศน์ที่แตกต่างไป
จากที่ได้รับมาแล้ว โดยผู้วิจัยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลจากแหล่งที่แตกต่างกันด้วยวิธี
ตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation Method) เมื่อข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ได้คาตอบที่ซ้ากัน
ไม่มีป ระเด็น อะไรใหม่แล้ ว ถึงแม้จ ะเก็บข้อมูล ต่อไปก็จะได้ข้อมูล แบบเดิม หรือเรียกว่าทฤษฎีช น
เพดานหรือทฤษฎี ถึง จุ ดอิ่มตัว (Theoretical Saturation) ผู้ วิจัยจึงหยุดทาการเก็บข้อมูลและเริ่ม
ขั้น ตอนต่อไปในกระบวนการวิจัย คือการหาข้อสรุปหรือคาอธิบายของสิ่งที่ศึกษา เพื่ออธิบายการ
วางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยว อธิบายปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนอธิบาย
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาการวางแผนและการจั ด การทางการเงิ น ของแม่ เลี้ ย งเดี่ ย ว ในเขต
กรุงเทพมหานคร

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
วิธีการวางแผนและการจัดการทางการเงิน ส่ วนบุคคล ปัญ หาและอุปสรรค ตลอดจน
แนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยใช้วิธีเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) เพื่อมุ่ง
ศึกษาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยใช้วิธีการศึกษาหลายรูปแบบ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์เอกสาร จดบันทึก พร้อม
อัดเสีย ง จากนั้ น จึ งน าปรากฏการณ์ ที่ศึกษาจากแม่เลี้ ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้างกับสามี ห รือคู่ส มรส
ในเขตกรุงเทพมหานคร มาวิเคราะห์และตีความ เพื่ออธิบายการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
ของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่องจากการวางแผนทางการเงินนับว่าเป็นสิ่งสาคัญของมนุษย์และเป็นการวางแผนขั้น
แรก ที่ทาให้เราสามารถกาหนดทิศทางการดาเนินชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันคนทางานมีอัตราหนี้สิน
ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากไม่มีการวางแผนการเงินที่ดี และขาดวินัยในการออม เนื่องจากสภาพสังคม
ปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีจานวนแม่เลี้ยงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจานวนสถิติการหย่าร้างของแม่เลี้ยง
เดี่ยวในเขตกรุงเทพมหานครมีจานวนมากที่สุด ซึ่งทาให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเหล่านี้เกิดภาวะความเครียด
หรือวิตกกังวล ต่อความไม่มั่นคงและบทบาทใหม่ที่ต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน ต้องดูแลลูก
จัดการเรื่องต่าง ๆ เพียงลาพัง ปัญหาที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องเผชิญนั่นคือ
ปัญหาด้านการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงต้องการทราบถึงการวางแผนและการจัดการทางการเงิน ปัญ หาและ
อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่
มีการหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร อันนาไปสู่การตอบถามการวิจัย คือ
1. การจัดการทางการเงิน หรือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
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3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
1. การวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัญหา
หย่าร้าง มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี เป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จากการสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล
หลักมีการศึกษาประสบการณ์การทางาน และรายได้ที่ต่างกัน แต่ละคนมีการวางแผนและการจัดการ
ทางการเงินตามความสามารถของตน โดยแม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีการประเมินฐานะทางการเงินของตนว่า
เพียงพอต่อการใช้จ่ายและการเก็บออมหรือไม่ และตั้งเป้าหมายในชีวิตเพื่อเป็นแรงกระตุ้นในการออม
จัดทาแผนการเงินเพื่อทาให้เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ประสบความสาเร็จ ผู้วิจัยนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อทา
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ดังนี้
1.1 ประเมินฐานะทางการเงิน
ผลวิจัยพบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมีทักษะในการบริห ารจัดการทางการเงินในระดับปาน
กลาง มีการสารวจตัวเอง เพื่อให้รู้ทราบเงื่อนไขข้อจากัดของตนเอง และนามาปรับใช้ในการวางแผน
ทางการเงิน โดยพิจารณาจากรายได้ ค่าใช้จ่าย สินทรัพย์ ภาระหนี้สิน รวมทั้งเงินออมที่มีอยู่ จะเห็น
ได้ว่าตามกลุ่ มตัวอย่างแม่เลี้ ยงเดี่ย วข้างต้นนั้น เมื่อต้องเลิ กราและแยกทางกับสามีแล้ ว ต้องแบก
รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตัวเอง ถึงแม้ว่าในบางรายสามีอาจจะร่วมรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายของ
ลูกบ้าง แต่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ทาให้แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องประเมินสถานะทางการเงินของตนเอง
รวมถึงครอบครัวอย่างรอบคอบ เพื่อให้ลูกได้มีอนาคตที่ดีและมั่นคง อีกทั้งยังสามารถมีรายได้พอเพียง
กับรายจ่ายมีเงินเหลือใช้ในยามฉุกเฉิน และมีเงินออมไว้เพื่อให้ได้ดอกผลเพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาโดยสรุป
แล้วการประเมินสถานะทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวจาแนกได้ดังนี้
1.1.1 ประเมินรายได้สุทธิของตนเอง เป็นสิ่งแรกที่ใช้ในการพิจารณาเพื่อประเมิน
หมายความว่ารายได้นี้ต้องเป็นรายได้หลังจากหักลบส่วนของหนี้สินออกแล้ว ต่อเดือนมีปริมาณสุทธิ
เท่าใดซึ่งในส่วนนี้มีความจาเป็นอย่างมาก สาหรับการวางแผนการเงินในขั้นตอนต่อไป
1.1.2 ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง เพราะผู้หญิงมักจะใช้จ่ายไปกับ
เรื่องสิ้นเปลืองกับสินค้าฟุ่มเฟือยเป็นนิสัยอยู่แล้ว การหันมาสนใจเอาใจใส่ตรวจสอบพฤติกรรมการใช้
จ่ายของตนเองนั้นจะทาให้เริ่มเกิดการทาบันทึกรายรับ -รายจ่ายขึ้น ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี รายจ่าย
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ประจาวันใช้ไปกับอะไรบ้าง แล้วสรุปตอนสิ้นเดือนโดยวิเคราะห์จากรายได้ทั้งหมด รายจ่ายต่าง ๆ
เช่น รายจ่ายประจา รายจ่ายฉุกเฉิน รายจ่ายจาเป็น และรายจ่ายที่สามารถลดทอนลงได้ เป็นต้น
“พี่ ท าธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว เกี่ ย วกั บ ขายเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ น าเข้ า จาก
ต่างประเทศ บริหารงานทั่วไป ได้เงินเดือน 30,000 บาท พี่มีลูกสาว 1 คน ตอนนี้อายุ 7
ขวบ เลิกกับแฟนมา 7 ปี แฟนก็ไม่ได้ส่งเสียลูกนะ พี่ทาบัญชีเอง ทารายรับ รายจ่าย ให้รู้
ว่าเดือนนี้เงินคงเหลือเท่าไหร่ พอใช้รึเปล่า เหลือเก็บมั้ย” (เปิ้ล นามสมมุติ, 2559)
“พี่ทางานธนาคาร ดูแลในส่วนของเวลท์แบงคกิ้ง มีลูกชายอายุ 14 ปี
ค่ะ สามีพี่เค้าก็ยังสนับสนุนดูแลค่าใช้จ่ายในบางส่วนของลูก แต่ หลัก ๆ ก็จะเป็นพี่ที่ดูแล
ทั้งหมดเอง พี่ทารายรับ รายจ่ายตลอด ทาให้ พี่รู้ความต้องการทางการเงินของตนเอง
อย่างชัดเจน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายสาหรับพี่และลูก”(พลอย นามสมมุติ, 2559)
“พี่มีลูกสาว 1 คน อายุ 4 ขวบ ปัจจุบันทาธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจฟิต
เนส เป็นครูสอนโยคะ แต่ก่อนพี่ไม่เคยทารายรับ รายจ่ายเพราะมีเงินใช้ไม่ขาดมือ แต่พอ
เกิดปัญหาเรื่องธุรกิจทาให้รายรับเปลี่ยนไป พี่ก็เริ่มหันมาทาบัญชีอย่างง่ายด้วยตัวเอง
เราก็รู้ว่าเราควรใช้จ่ายประมาณไหนให้เพียงพอต่อรายรับของเรา” (เพลิน นามสมมุติ ,
2559)
“พี่เป็นเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง มีลูกสาว 2 คน อายุ 12 ปี อีกคน
อายุ 9 ปี พี่เลิกกับสามีมา 4 ปีแล้ว พี่เลี้ยงดูลูกเอง รับผิดชอบคนเดียว พี่ทาสรุปรายรับ
รายจ่ายทุกวันอยู่แล้วเพราะทาร้านอาหาร ทาให้ทราบว่าเงินที่ได้ก็ยังไม่พอที่จะเก็บออม
เท่าไหร่ ก็ต้องหาทางทาให้มีเงินเพิ่ม” (ส้ม นามสมมุติ, 2559)
“พี่เป็นพนักงานขายให้กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ มี
ลูกชาย 1 คน อายุ 10 ปี หลังจากเลิกกับแฟนพี่ก็ไปอยู่บ้านพ่อแม่ ตอนนั้นทางานบริษัท
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รับจัดออแกไนซ์ ก็ได้เป็นจ๊อบ ๆ รายได้ก็ยังไม่คงที่ พี่ไม่เคยทารายรับรายจ่ายเลย เป็น
วัยรุ่นใช้เงิน ๆ จนวันนึงเห็นเงินในบัญชีเหลือหลักร้อยถึงคิดได้” (เนย นามสมมุติ, 2559)
แม่เลี้ยงเดี่ยวเห็นความสาคัญของการทารายรับ -รายจ่าย ซึ่งการทารายรับ
รายจ่ายจะช่วยให้สามารถวางแผนการเงินได้ดีขึ้น แม่เลี้ยงเดี่ยวจะทาการวางแผนทางการเงินโดย
จัดทาบัญชีอย่างง่ายขึ้นมาเพื่อประเมินสถานะทางการเงิน จากนั้นจะเพิ่มรายละเอียดของบัญชีให้
รัดกุมและเป็นระบบขึ้น
แม่เลี้ยงเดี่ยวมีการวางแผนการแก้ปัญหาอย่างมีสติ โดยปัจจัยหลักที่สามารถ
ช่วยให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก็คือ รายได้ แม่เลี้ยงเดี่ยวจะประเมินรายได้ของ
ตนเองโดยการทารายรับ -รายจ่าย ที่มีในแต่ละเดือน เพื่อคานวณความสามารถในการออม หากมี
รายได้เพียงพอหรือเพิ่มขึ้นจนมีเงินเหลือเก็บ การวางแผนอนาคตก็สามารถทาได้ง่ายขึ้น ทาบัญชีอย่าง
ง่าย เพื่อให้ ทราบพฤติกรรมการเงินของตนเองอย่างชัดเจนและทาให้ทราบถึงศักยภาพการจัดการ
การเงินของตนเอง เนื่องจากภาระที่เพิ่มขึ้นแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงมีการหารายได้เสริม แสวงหาการลงทุน
หรือการทาธุรกิจต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และทรัพย์สินให้มากขึ้น เช่น รับรีวิวสินค้าลงทางเพจ
เฟสบุ๊ค รับสอนโยคะ เป็นเทรนนิ่ง เป็นวิทยากรงานสัมมนาต่าง ๆ เพื่อให้รายรับรายจ่ายเพียงพอที่จะ
เลี้ยงดูตนเอง เลี้ยงดูลูก และครอบครัวของตน
“พี่เป็นคนชอบเล่นโซเชียล ชอบโพสเรื่องเกี่ยวกับลูก วันนึงพี่เลยสร้าง
เพจขึ้นมาเล่าประสบการณ์การเลี้ยงลูกของแม่เลี้ยงเดี่ยว แชร์ไอเดียต่าง ๆ ทีนี้เพจเกิด
ความนิยมจากแม่เลี้ยงเดี่ยวต่าง ๆ ที่ก็มีรับงานรีวิวสินค้าในเพจบ้าง ก็เป็นรายได้เสริมอีก
ทางนึงของพี่ด้วยค่ะ” (เปิ้ล นามสมมุต,ิ 2559)
“พี่เป็นพนักงานขายงานโฆษณาให้กับนิตยสารแห่งหนึ่ง ก็ได้ค่าคอมมิช
ชันเยอะอยู่ ด้วยความที่พี่เป็นคนรักสวยรักงาม พี่เลยตัดสินใจขายของในโซเชียลด้วย
พวกเครื่องสาอางค์ อุปกรณ์ทาผมต่าง ๆ รับจากเกาหลี จากจีน พี่ทาเป็นอาชีพเสริมแล้ว
ก็มีรายได้ดีเลยด้วย” (เนย นามสมมุต,ิ 2559)
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“ปกติ พี่ เล่ น โยคะอยู่แ ล้ ว จึ งออกไปสอนโยคะให้ กั บ ลู กค้ าตามบ้ าน
รายได้ดีเลยนะ แล้วพี่มีความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายพี่ก็ไปเป็นเทรนนิ่ง เป็นวิทยากร
บรรยายตามงานต่างๆ รายได้ต่อเดือนก็เพิ่มมากขึ้น” (เพลิน นามสมมุต,ิ 2559)
1.2 กาหนดเป้าหมายในชีวิต
ผลการวิจัยพบว่า แม่เลี้ยงเดี่ยวมีการกาหนดเป้าหมายทั้งในระยะสั้นและเป้าหมาย
ในระยะยาว เป็นแรงกระตุ้น ให้เกิดการบริห ารการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ จัดเรียงลาดับ
ความส าคั ญ ของเป้ า หมาย สิ่ ง ใดส าคั ญ ท าให้ ส าเร็ จ ก่ อ น โดยมี ก ารวางแผนการเงิ น เพื่ อ เป็ น
ทุนการศึกษาของบุตรในอนาคต วางแผนการเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายประจาวันทั้งของตนและบุตร เพื่อ
เป็นทุนในการประกอบอาชีพให้ชีวิตมีความมั่นคง เพื่อเป็นเงินสารองยามฉุกเฉินในยามเจ็บป่วย เพื่อ
เลี้ยงดูครอบครัวและวางแผนการเงินเพื่อใช้จ่ายในยามชรา
เป้าหมายระยะสั้นนั้น แม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีการวางแผนในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี หรือ
ตั้งเป้าของการให้รางวัลกับชีวิต เพื่อให้เป็นแรงจูงใจและกาลังใจที่จะทาต่อไปตามแผนที่ตั้งเป้าเอาไว้
ตัวอย่างเช่น ปิดเทอมของลูก ๆ จะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล สวน
สัตว์ เที่ยวต่างจังหวัด หรือเที่ยวต่างประเทศ การเปลี่ยนหรือปรับปรุงสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่
เสื่อมสภาพตามกาลเวลา หรือการเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น เป็นแผนการที่ไปสู่เป้าหมาย
อันใกล้ ส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายในชีวิตประจาวัน ในเรื่องของการจัดซื้อจั ดหาตามความ
ต้องการพื้นฐานในการดารงชีวิต การเดินทาง ความคุ้มครอง จนถึงการเก็บออมเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ใน
ยามจ าเป็ น อี ก ด้ ว ย การวางเป้ าหมายระยะสั้ น ส่ ว นมากมั ก เป็ น ไปโดยอั ต โนมั ติ ห รื อ เป็ น ไปตาม
สัญชาตญาณเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะในสภาวะที่การ
ดาเนินชีวิตกาลังประสบปัญหาที่ต้องใช้สติแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนทันท่วงที ในทางตรงกันข้ามหาก
บุคคลใดไม่มีปัญหารุมเร้า การวางเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวก็สามารถจะกระทาได้โดยไม่มีการ
ติดขัดใด ๆ
“ใน 1 ปี พี่ตั้งใจจะเก็บ เงินให้ ได้ 50,000 บาท อย่างน้อยก็เดือนละ 5,000
บาท เอาไว้เป็นเงินใช้จ่ายสบายๆส่วนตัว” (เปิ้ล นามสมมุต,ิ 2559)
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“พี่ก็ตั้งเป้ าหมายไว้ว่าจะเก็บเงินเพื่อท่องเที่ยวต่างประเทศ พี่ ก็จัดทาบัญ ชี
รายรับรายจ่ายคานวณเงินว่าจะเก็บออมเดือนละเท่าไรถึงจะมีเงินไป เที่ยวต่างประเทศ
ได้” (พลอย นามสมมติ, 2559)
“พี่อยากขยายร้านเพิ่มอีก พี่จะเก็บเงินเดือนละ 5,000 บาท ถ้ามีมากก็เก็บ
มาก เก็บไปเรื่อย ๆ ลูกสาวพี่เค้ามีความชอบทางด้านอาหาร พี่ว่าเค้าน่าจะสืบต่ออาชีพ
นี้ได้ แล้วพี่ก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าลงทุน” (ส้ม นามสมมุติ, 2559)
เป้าหมายระยะยาว แม่เลี้ยงเดี่ยวจะมีการวางแผนสาหรับระยะเวลาที่มากกว่า 1 ปี
ขึ้นไป อาจจะเป็น 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปีข้างหน้า และยังถือเป็นเป้าหมายหลักในชีวิต เช่น การซื้อ
บ้าน การซื้อรถใหม่ และเรื่องค่าเล่าเรียนของลูกจนเรียนจบอย่างต่าในระดับปริญญาตรี หรืออาจ
มากกว่านั้น เป็นการใช้เงินค่อนข้างมากแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงต้องวางแผนการเก็บออม และลงทุนต่าง ๆ
อย่างรัดกุมรอบคอบมากขึ้น การกาหนดเป้าหมายระยะยาวมักเกิดขึ้นเมื่อระดับของรายรับรายจ่าย
ค่อนข้างคงที่แล้ว ทาให้ ผู้ วางแผนพอจะประมาณการได้ว่ามีจานวนเงินเหลื อออมเท่าใด ซึ่งทาให้
คาดการณ์ในแผนระยะยาวได้จากจานวนเงินคงเหลือสุทธิในแต่ละเดือนนั้น เป้าหมายระยะยาวจึงเป็น
การวางแผนที่ มี ค วามจงใจมากกว่ า การวางแผนระยะสั้ น รวมไปถึ ง เป็ น เป้ า หมายที่ ส ามารถ
เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลาดเวลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นปริมาณเงินคงเหลือสุท ธิ
ที่เปลี่ยนไป หรือเป้าหมายด้านอื่น ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมขึ้น
“พี่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง จึงตั้งเป้าหมายไว้ว่าอีก 10 ปีข้างหน้าจะเก็บ
เงินให้ได้ 500,000 บาทหรือมากกว่า เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบการ พี่จะได้มีความ
มั่นคงและสามารถดูแลลูกให้ดี” (เนย นามสมมุติ, 2559)
“พี่ไม่ได้เรียนสูง พี่เลยอยากให้ลูกพี่เรียนสูง ๆ มีงานดี ๆ ทา มีชีวิตที่ดี พี่จะ
สนั บ สนุ น เรื่ อ งการศึ ก ษาของลู ก ให้ ดี ที่ สุ ด และถ้ าเป็ น ไปได้ พี่ อ ยากหยุ ด ท างานอายุ
ประมาณ 60 ปีและมีเงินสักก้อนไว้ใช้” (เปิ้ล นามสมมุติ, 2559)
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“พี่อยากส่งให้ลูกพี่เรียนถึงดอกเตอร์เลยค่ะ อยากส่งเค้าไปเรียนต่างประเทศ
อยากให้เค้าได้ประสบการณ์ไปใช้ชีวิตที่เมืองนอก และพี่ก็อยากมีเงินไว้ใช้ตอนเกษียณ
เอาไปซื้อที่ดินต่างจังหวัด ปลูกบ้านหลังเล็ก ๆ ไม่ต้องอยู่ในกรุงเทพให้แออัด อีกอย่าง
หนึ่งเลยคือต้องมีเงินไว้รักษาสุขภาพยามเจ็บป่วย คนเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตสุขภาพเรา
จะเป็นยังไงค่ะ” (พลอย นามสมมติ, 2559)
แต่ทั้งนี้ ทั้งนั้ น การกาหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีระยะเวลาเป็ น
ตัวกาหนดเป้าหมายที่แน่นอน และจะเป็นจริงได้ จะต้องประกอบไปด้วยความตั้งใจจริง มีวินัย อดทน
โดยแม่เลี้ยงเดี่ยวจะสารวจและเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของตนเอง เริ่มจากการยอมรับในข้อจากัด
ความต้องการทางการเงินของตัวเองและครอบครัว มีระดับความพร้อมที่จะรับมือกับความเสี่ยงและ
ปัญหาได้มากน้อยระดับไหน เลือกวิธีทางที่เหมาะสมกับตนเองทั้งการใช้จ่าย การลงทุ น และการออม
แล้วจึงค่อย ๆ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์ การกาหนดสัดส่วนของรายได้และรายจ่ายให้
เหมาะสม เช่น ค่าใช้จ่ายจาเป็นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่จาเป็น พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
พร้อมกับการปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นไปตามแผนและมุ่งสู่เป้าหมายที่กาหนดไว้ตั้งแต่ต้น
1.3 การวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ผลการวิ จั ย พบว่ า แม่ เลี้ ย งเดี่ ย ววางแผนการเงิ น เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้ า หมาย โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
1.3.1 การทาบัญชีรายรับ - รายจ่าย
แม่เลี้ยงเดี่ยวมีการทาบัญชีรายรับรายจ่าย โดยการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในแต่ละวันได้ การทาบัญชีรายรับรายจ่ายจะทาให้รายจ่ายที่
ไม่จาเป็นบางอย่าง หรือหลายๆอย่างจะถูกตัดออกไป แม่เลี้ยงเดี่ยวจะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลง เช่น
การตัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้า เครื่องประดับจาก 2-3 หรือมากกว่านั้นให้เหลือเพียงครั้งเดียวต่อ
เดือน ควบคุมค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ค่าท่องเที่ยว เพื่อให้มีเงินคงเหลือเพียงพอสาหรับเก็บออม ทาให้
สิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้สาเร็จผล
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“พี่ทาง่าย ๆ เลย ทาบัญชีรายรับ รายจ่าย ก็ทาให้รู้ว่าใช้อะไรไปบ้าง พี่
ก็มีใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เพราะเป็นคนชอบช็อปปิ้ง ก็มีหยุด ๆ ซื้อบ้าง แต่เหมือนมันเป็นนิสัย
พี่ไปแล้ว พยายามเลิก ๆ อยู่ ทาบัญชีอย่างง่ายก็ทาให้เราเห็นว่าอะไรควรจะลด ๆ บ้าง
จะได้มีเงินเหลือ” (เปิ้ล นามสมมุต,ิ 2559)
“ด้ ว ยความที่ ท างานธนาคารเลยมี พื้ น ฐานด้านการวางแผนการเงิน
พอสมควร ขั้นตอนการวางแผนการเงินของพี่ค่อนข้างละเอียด พี่จะใช้จ่ายอะไรจะมีการ
วางแผนอยู่ เสมอ จะไปท่ องเที่ ยวที่ ไหนก็จ ะคิ ดและวางแผนให้ ค วบคุ มค่ าใช้จ่ ายที่ มี
ตลอด” (พลอย นามสมมุติ, 2559)
1.3.2 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่าย
เมื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายจากการทาบัญชีรายรับ รายจ่าย
แล้ว ค่าใช้จ่ายบางอย่างที่สามารถลดได้ ก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายให้ลดลง เพื่อทาให้รายได้
เพียงพอกับค่าใช้จ่ายนั้นและยังเหลือสาหรับเก็บออม เช่น รายจ่ายที่ต้องจ่ายเป็นประจา เช่น ค่าผ่อน
บ้าน ผ่อนรถ ค่าเบี้ยประกันชีวิตหรือประกันรถและยานพาหนะ แม่เลี้ยงเดี่ยวมีการชาระให้อัตราที่รับ
ไหว ส่วนค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิต เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้าประปา ค่าเดินทาง ค่าอาหาร แม่เลี้ยงเดี่ยวมี
การใช้อย่างประหยัดขึ้น ค่าใช้จ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวทั้งของตนเองและของลูกเป็นสิ่งที่แม่เลี้ยงเดี่ยว
หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นลักษณะนิสัย ความชอบของแต่ละบุคคล แต่แม่เลี้ยงเดี่ยวมีการปรับลดหรือ
อาจเพิ่มได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายส่วนอื่น เช่น ค่าเดินทางท่องเที่ยว ดูหนัง ฟังเพลง ซื้ อของ
เป็นต้น
“แต่ก่อนพี่ขับรถไปทางานทุกวัน รถก็ติด น้ามันก็ต้องเติม พี่เลยหันมา
ใช้บริการรถสาธารณะ เพื่อจะได้ประหยัดค่าน้ามัน” (มด นามสมมุต,ิ 2559)
“พี่ชอบท่องเที่ยวมาก เดือนนึงไปหลายที่ ทั้งในและต่างประเทศ หลังๆ
นี้ ล ดลงเยอะ เพราะคิดว่าเอาเงิน ตรงนั้ นไปใช้ จ่ายอย่างอื่นก่ อนดีกว่า ” (พลอย นาม
สมมุต,ิ 2559)
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“พี่เป็นคนชอบแต่งตัว ชอบซื้อเสื้อผ้าตามแฟชั่น ด้วยความที่พี่มีอาชีพ
เป็นเซลล์ก็ต้องแต่งตัวดูดีหน่อย” (เนย นามสมมุติ, 2559)
1.3.3 การวางแผนด้านการศึกษาของลูก
สิ่งที่แม่เลี้ยงเดี่ยวให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆคือ การศึกษาและอนาคตของ
ลูก เนื่องจากการศึกษาเป็นหนทางที่สามารถทาให้มีอนาคตที่ดีขึ้นได้ ประเทศชาติต้องการกาลังคนที่มี
การศึกษาสูงๆอีกมาก เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทัน
โลก เป็ น ผู้ น าภูมิภ าค จึ งทาให้ รัฐบาลให้ ความสาคัญด้า นการศึกษาเป็นเรื่องส าคัญ อีกทั้งยังต้อง
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเรื่อยมา มีแนวคิดให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กไทย จึงไม่น่า
แปลกใจที่จะต้องคิดคานวณอย่างรอบคอบ และให้ลูกได้รับการศึกษาในระดับสูงสุดเท่าที่ แม่คนหนึ่ง
จะทาให้ได้ การวางแนวทางการศึกษา ที่มาพร้อมกับการวางแผนงบประมาณการเงิน ค่าเล่าเรียนใน
แต่ละปี อาทิเช่น ค่าเทอม ค่าชุดนักเรียน ค่าหนังสือเรียน ค่าเดินทาง ฯลฯ รวมทั้งค่ากิจกรรมเสริม
ต่าง ๆ อีกด้วย ทาให้ต้องมีการออม และการประกันด้านอนาคต การออมให้เพียงพอกับค่าเล่าเรียน
ตลอดจนจบการศึกษา รวมถึงเผื่อเหตุฉุก เฉิน เพราะว่าระหว่างการดาเนินชีวิตนั้น เราไม่สามารถ
กาหนดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุ และเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ล่วงหน้า ถ้าหากเกิดขึ้นแล้ว ควรให้มี
ผลกระทบให้น้อยที่สุด ส่วนการประกันอนาคตนั้นเป็นอีกปัจจัยหนึ่ง เพื่อประกันด้านความมั่นคง ซึ่ง
อาจจะมาจากการเลื อกทาประกันภัย หรือประกันชีวิต เมื่อครบกาหนดระยะเวลาสามารถมีเงินก้อน
เพื่อเป็นทุนสาหรับการศึกษา อาจจะเลือกทาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น บัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ กองทุนการเงินต่าง ๆ กับสถาบันการเงินที่มั่นคง ในสองส่วนดังกล่าวนี้ สามารถทาควบคู่กันได้
“พี่ฝากเงินประจา 24 เดือน เพราะไม่ต้องเสียภาษี และยังมีดอกเบี้ยสูง
อีกด้วย พี่ทาประกันชีวิตแบบแผนหลักประกันเพื่อทุนการศึกษาไว้ให้ลูกเรียนด้วยค่ะ ”
(เนย นามสมมติ, 2559)
“พี่ อยากส่ งลู กเรียนให้ สู งที่ สุ ดที่เค้าจะเรียนได้ เพราะพี่มี ลู กสาวคน
เดียว อยากทุ่มเทให้เค้าเท่าที่พี่จะทาได้ เวลาพี่จะใช้เงินนี่ต้องคิดถึงลูกก่อนเลย พี่ยอม
เหนื่อยเพื่อให้ลูกสบาย อยากมีเงินเก็บให้ได้ปีละ 100,000 บาท พี่ก็พยายามเก็บให้ได้
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เดือนละ 10,000 บาท น้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้าง เพื่อเป็นเงินสารองเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน
และพี่อยากมีเงินไว้ใช้รักษาสุขภาพของพี่กับลูกด้วยค่ะ” (เพลิน นามสมมุติ, 2559)
“ลูกชายพี่กาลังจะเข้าเรียนพี่ก็อยากจะเก็บเงินให้ได้มากที่สุด ส่งเสียให้
เค้าเรียนดี ๆ เรียนสูง ๆ ก็คิดเรื่องจะทาประกันที่เกี่ยวกับการศึกษาลูก คือฝากไปเรื่อย ๆ
10-20 ปี ก็จะมีเงินก้อนไว้สาหรับการศึกษาของเค้า” (มด นามสมมุต,ิ 2559)
1.3.4 การลงทุน การออม และการบริหารหนี้
แม่เลี้ยงเดี่ยวมีแนวทางการลงทุนในรูปแบบที่มีความเสี่ยงน้อย รวมถึงยังเป็น
การออมเงินในคราวเดียวกัน คือ การเลือกทาประกันชีวิตหรือประกันภัยซึ่งรวมในเรื่องการออมเพื่อ
จะได้รับเงินคืนเมื่อครบกาหนดระยะเวลา และการลงทุนในกองทุนรวม เปรียบเหมือนการออมเงิน
โดยอัตโนมัติ หากแต่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากประจา แม่เลี้ยงเดี่ยวยังมีการออมเงินโดย
การฝากประจาร่วมด้วย เนื่ องจากการฝากประจามีความเสี่ยงน้อยที่สุด ในส่วนของการใช้ชีวิตแต่ละ
วั น ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ภาวะซึ่ ง บางครั้ ง ไม่ ค าดฝั น ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น เช่ น การประสบกั บ ภาวะเจ็ บ ป่ ว ย
โดยเฉพาะกับลูก หรือการเกิดอุบัติเหตุ การมีเงินเอาไว้ใช้จ่ายในช่วงเวลาที่จาเป็นหรือยามฉุกเฉินนั้น
เป็ นสิ่ งจาเป็น อย่างยิ่ ง การลงทุน และการออมเงินทาให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีอนาคตมั่นคงขึ้น และมีเงิน
เพียงพอสาหรับการเริ่มต้นการลงทุนใหม่ ๆ ที่อาจจะมีขึ้นได้อีกทางหนึ่งด้วย
“พี่เริ่มจากการฝากเงินออมทรัพย์เปิดเป็น 2 บัญชี ของพี่ 1 บัญชี และ
ของลูกอีก 1 บัญชี พี่ฝากทุก ๆ เดือนค่ะ แต่ดอกเบี้ยค่อนข้างน้อย แต่ดีกว่าไม่มีเงินฝาก
เลย พี่ก็มีทาประกันชีวิตไว้ด้วย เผื่อพี่เป็นอะไรไป คนที่รับผลประโยชน์คือลูกพี่ ” (เปิ้ล
นามสมมติ, 2559)
“ส่วนใหญ่พี่จะเอาลงกองทุน เพราะปัจจุบันเงินฝากดอกเบี้ยน้อยจะไม่
ค่อยชนะเงินเฟ้อเท่าไหร่ และคิดว่า พี่เลยจะเอาลงกองทุนไว้เป็นระยะที่คิดไว้ 1 ปี อย่าง
น้อย 1 ปี สามารถจะเอาเงินมาใช้ได้ พี่ทาประกันเมื่อลูกพี่อายุถึง 20 ปี เค้าก็จะได้เงิน
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ออกมา และมีอีกก้อนที่ส าคัญ มากคือการวางแผนการเงินช่ว งเกษียณ” (พลอย นาม
สมมติ, 2559)
“พี่ วางแผนจะขยายร้านเพิ่มโดยคิดจะซื้ออาคารพาณิ ชย์สั ก 1 คูห า
อนาคตถ้าพี่เป็นอะไรไปอย่างน้อยลูกพี่ก็ที่ทามาหากิน ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างคนอื่นเขา พี่
ทารายรับ รายจ่ายเป็นประจา และยังฝากเงินประจา แต่ดอกเบี้ยธนาคารสมัยนี้ไม่มาก
เท่าไหร่ ในอนาคตหลั งจากการขยายร้านพี่ น่าจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้น พี่ อยากซื้ออาคาร
พาณิชย์เพิ่มอีกค่ะตามกาลัง พี่อยากซื้อไว้ให้คนเช่าด้วย จะได้มีเงินงอกเงย นอกจากเงิน
ฝากประจาค่ะ” (ส้ม นามสมมติ, 2559)
แม่เลี้ยงเดี่ยวมีการจัดการบริหารหนี้สินโดยเริ่มจากการประหยัด ลดค่าใช้จ่าย
ที่คิดว่าไม่จาเป็นลง พยายามไม่ก่อหนี้ใหม่ที่ไม่สามารถมีกาลังชาระหนี้ได้ แต่ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้เช่น ค่าอุปโภค-บริโภคต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตทั้งของตนเองและลูก แม่เลี้ยง
เดี่ยวจะเลือกชาระตามลาดับความสาคัญก่อน-หลัง โดยจะชาระให้ตรงตามเวลาที่กาหนดไว้ เพื่อไม่ให้
เสียเครดิต
“ส่วนมากพี่ใช้บัตรเครดิตในการใช้จ่าย บางทีจนเราต้องการซื้อของ
ใหญ่ๆ หรือซ่อมแซมบ้านอะไรเนี่ย มันก็ให้ความสะดวก แต่พี่ก็กันเงินสดออกเพื่อจ่ายใน
สิ่งที่เราใช้บัตรไป” (มด นามสมมติ, 2559)
“พี่กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมาลงทุนทาธุรกิจฟิตเนส ก็เป็นเงินก้อน
ใหญ่พอสมควร ตอนนี้ก็ทยอยส่งให้ตรงตามงวดที่ต้องชาระ” (เพลิน นามสมมุติ, 2559)
2. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
ในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าค่าครองชีพของแต่ละบุคคลเพิ่มสูงขึ้นกว่าในอดีตมากพอสมควร
จึงส่งผลให้แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องรับภาระในการบริหารจัดการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้มีความสามารถ
เพียงพอที่จะเลี้ยงดูบุตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเงินเพียงพอที่จะสนับสนุนให้บุตรมีการศึกษาที่ดี
จากผลการวิจัยพบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมีปัญหาการเงินที่รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย ทาให้เกิดหนี้สิน ไม่ว่า
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จะเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือการใช้เงินในอนาคตจากบัตรเครดิต เนื่องจากแม่เลี้ยงเดี่ยว
ส่วนใหญ่ ชื่นชอบการซื้อสินค้าผ่านบัตรเครดิตซึ่งสะดวกต่อการจับจ่าย จนทาให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของสินค้าฟุ่มเฟือยสูงขึ้นจนเกือบจะควบคุ มไม่ได้ เมื่อมีรายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น ทาให้แม่เลี้ยงเดี่ยว
เหลือเงินที่จะเก็บออมน้อยลง เช่นกัน เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ส่งผลกระทบทาให้แม่
เลี้ยงเดี่ยวเกิดอุปสรรคในการวางแผนทางการเงิน และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายกับสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น
เสื้อผ้า สิ่งของเครื่องใช้ หรือแม้กระทั่งการช้อปปิ้งที่เกินพอดีและเกินตัวทั้งของตัวเอง และโดยเฉพาะ
ของบุตร เนื่องจากอยากชดเชยให้บุตรมีทุกอย่าง เสมือนครอบครัวที่สมบูรณ์ อีกทั้งยังมีขาดทักษะเชิง
ลึก เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการวางแผนและการจัดการทางการเงินและการออมที่เหมาะสมกั บ
ตนเองและมีแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนที่มีความรู้ในด้านการลงทุนค่อนข้างดีแต่ขาดการวางแผนการใช้เงิน
ขาดวินัยในการบริหารจัดการ ไม่มีวินัยในการออมเงิน ไม่สามารถวางแผนจัดการในส่วนนี้ อย่างเป็น
ระบบเท่าที่ควรจึงทาให้ประสบปัญหาการเงินฝืดเคือง ใช้จ่ายไม่เพียงพอในแต่ละเดือน
“พี่เป็นคนชอบช็อปปิ้ง ก็มีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบ้างแหละทั้งของตัวเอง ของลูก ของพ่อ
กับแม่พี่อีก ก็เกือบจะเป็นทาสบัตรเครดิต จนบางทีรายรับที่ได้ที่พี่ว่าเพียงพอทุกเดือนก็
เกือบจะไม่พอใช้ ทุก ๆ เดือนยังมีของใช้ส่วนตัว ของใช้ให้ลูก เราไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่า
เค้าขาดพ่อแล้วเค้าจะไม่ได้ในสิ่งที่เค้าอยากได้ เค้าอยากกินอะไร พี่ก็ซื้อให้ตามสมควร
ไม่แพงมากจนเกินไปค่ะ” (เปิ้ล นามสมมติ, 2559)
“พี่เป็นคนชอบท่องเที่ยวมาก หมดเงินไปกับการท่องเที่ยวเยอะ ถ้าพี่เก็บเงินที่ใช้
จ่ายจากการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งแบ่งเป็นเงินออม พี่คงมีเงินเก็บเยอะกว่าตอนนี้ เอาเงิน
เที่ยวตรงนั้นมาเป็นเงินเก็บให้ลูกกับตนเองคงจะได้เยอะกว่านี้แล้ว ” (พลอย นามสมมติ,
2559)
“พี่มีหนี้ในการทาธุรกิจ ทาให้พี่มีเงินเก็บได้ไม่มากและใช้เวลาในการออมยาวนาน
กว่าคนอื่น กว่าจะใช้หนี้หมด เรามีธุรกิจเริ่มเป็นที่รู้จัก ดูแลบุคลิกภาพตัวเองให้ดีขึ้น พี่ก็
มี ใช้ จ่ า ยฟุ่ ม เฟื อ ยกั บ ค่ าเสื้ อ ผ้ าด้ ว ย พี่ อ ยากให้ ลู ก แต่ งตั ว น่ ารัก ๆ มี ข องเล่ น ของใช้
เหมือนกับลูกคนอื่นเขาด้วย” (เพลิน นามสมมติ, 2559)
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“พี่ไม่ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ มีเพื่อนมาแนะนาให้ลองดู
เหมือนกัน บอกว่ามีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากธนาคาร และพี่เอาเงินไปลงทุนขยาย
ร้ าน ซึ่ งก็ เป็ น ผลดี ในระยะเวลาข้ างหน้ า แต่ ก็ ท าให้ ข าดสภาพคล่ อ งทางการเงิน ใน
ปัจจุบัน” (ส้ม นามสมมติ, 2559)
“พี่เป็นคนรักสวยรักงาม ชอบของแบรนด์เนมต่าง ๆ ฟุ่มเฟือยไปกับสิ่งเหล่านี้เยอะ
ด้วยอาชีพเซลล์ด้วย รายรับในแต่ละเดือนก็จะไม่คงที่ ทาให้เป็นหนี้บัตรเครดิตอีก ไหน
จะค่าใช้จ่ายของลูก ทั้งค่าเทอม ค่าจิปาถะต่าง ๆ ลูกอยากได้อะไรพี่ก็ซื้อให้ ทาให้บาง
เดือนพี่หมุนเงินไม่ทัน” (เนย นามสมมติ, 2559)
“พี่ มี ภ าระในแต่ ล ะเดื อ นสู ง พี่ จ้ างพี่ เลี้ ย งเด็ ก มี ค่ าผ่ อ นรถด้ ว ย ลู กก าลั งจะเข้ า
โรงเรียน ก็มีภาระค่าเทอมอีก ค่าใช้จ่ายกิจกรรมต่าง ๆ ของลูก บางเดือนพี่ต้องเอาเงินที่
ออมไว้ออกมาใช้ก่อนเพราะหมุนไม่ทัน การวางแผนการเงินมันก็เสียระบบ พี่ก็พยายาม
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีกว่านี้ เพราะเงินที่เก็บให้ลูกพี่ไม่อยากเอามาใช้ถ้าไม่จาเป็น ” (มด
นามสมมติ, 2559)
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
แม่เลี้ย งเดี่ยวได้ศึกษาข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินเพิ่มเติม โดยเริ่มศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองด้านการเงิน จดบันทึกรายได้ ทาให้ทราบรายรับทั้งหมดของตนเอง เพื่อสามารถ
นามาคานวณค่าใช้จ่ายและเหลือเก็บออม มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน ทาให้แยกประเภทของรายจ่าย
ทั้งหมดได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยลง นอกจากนี้แม่เลี้ยงเดี่ยวยังได้วางแผนความ
มั่นคงในอนาคตให้แก่บุตรด้วยการทาประกันชีวิตและการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ โดยแนวทางใน
การแก้ปัญหาของแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
จากการสัมภาษณ์พบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไม่คงที่ เนื่องจากค่าใช้จ่าย
ในแต่ละเดือนเปลี่ยนแปลงไปบ้าง แม่เลี้ยงเดี่ยวจึงศึกษาข้อมูล ของตัวเองในด้านการเงิน เพื่อให้ทราบ
รายรับ รายจ่ายในแต่ละเดือน และทาการจดบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อประเมินสถานะทางการเงินว่ามี
ความมั่นคงเพียงใด และพยายามทาให้รายรับที่ได้ในแต่ละเดือนหลังหักค่าใช้จ่ายแล้วมีจานวนที่คงที่
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หรือใกล้เคียงกันในทุก ๆ เดือน เพื่อให้ในแต่ละเดือนนั้นมีเงินออมเหลือเก็บ แต่ถ้าเดือนไหนไม่มี แม่
เลี้ยงเดี่ยวจะมองในส่วนของรายจ่ายว่ามีรายจ่ายส่วนใดเป็นส่วนที่เกินจาเป็นและสามารถตัดทิ้งได้บ้าง
รวมไปถึงส่วนใดที่สามารถจะลดรายจ่ายลงได้อีก เพื่อทาให้ยอดเงินสุทธิในแต่ละเดือนนั้นสูงขึ้น ทาให้
สามารถมีเงินเหลือเก็บออมได้มากขึ้น
“พี่มีการทาบั ญ ชีรายรับ รายจ่าย พอเรามาทาจริงจัง เราจะรู้ว่าสถานะการเงิน
ตอนนี้เป็นยังไง แล้วก็จะคิดว่าสิ่งไหนควรใช้ สิ่งไหนไม่ควรใช้ พอมีลูกจะซื้ออะไรก็คิด
หนักเลย จะใช้ยังไงให้เหลือเก็บ” (เปิ้ล นามสมมติ, 2559)
“พี่เริ่มลดการท่องเที่ยวลง ลดจานวนครั้งลงจากแต่ก่อน เพราะมันก็ใช้เงินจานวน
มาก พอมาคิด ๆ เราเอาเงินส่วนท่องเที่ยวมาเก็บเพิ่มเป็นเงินเก็บให้ลูกในเรื่องการศึกษา
ดีกว่า” (พลอย นามสมมติ, 2559)
“หลังจากที่รายรับไม่เพียงพอกับรายจ่าย ทาให้พี่เริ่มลดสิ่งที่ฟุ่มเฟือย พี่ทาบัญชี
รายรับ รายจ่าย ทาให้รู้ว่าพี่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมาก ยอมรับว่าชอบแต่งตัวมากแต่ตอนนี้
จาเป็นต้องลด เพื่อให้มีเงินเพียงพอใช้จ่าย” (เนย นามสมมติ, 2559)
แม่เลี้ยงเดี่ยวเลือกการทาประกันชีวิต เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการออมอีกทั้งยังสามารถ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลง เนื่องจากการทาประกันชีวิตในปัจจุบันมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งประกัน
สุขภาพที่จะช่วยให้แม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ต้องกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในยามเจ็บป่วยของตนและลูกที่
อาจจะเกิดขึ้นได้ และแม่เลี้ยงเดี่ยวเลือกทาการออมเพื่อการศึกษาที่เป็นการออมโดยที่ไม่สามารถดึง
เงินออกมาใช้ก่อนได้จนกว่ าจะอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นการออมที่ทาให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีวินัยใน
การออมมากขึ้นโดยคิดถึงลูกเป็นหลัก และการทาประกันชีวิตนั้นยังสามารถนาไปลดหย่อนภาษีได้ ทา
ให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องภาษีของแม่เลี้ยงเดี่ยวต่าลง แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการทาประกันชีวิตจะเป็นกลุ่มผู้ ที่มี
เงินออมอยู่จานวนหนึ่งซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าเพียงพอต่อการทาประกันและมองเห็นประโยชน์ว่าจะช่วย
ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่ารักษาพยาบาลได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่ได้ทาประกันชีวิต
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จะไม่เห็นความสาคัญ แต่คิดว่าตนเองยังไม่ได้มีเงินเหลือเพียงพอกับการซื้ อประกันจึงยังไม่ได้ตัดสินใจ
ที่จะซื้อ ยังคงชะลอไว้เพื่อรอให้รายรับสุทธิแน่นอนกว่านี้ก็จะตัดสินใจซื้อในภายหลัง
“พี่ทาประกันชีวิตให้ลูกไว้ มันเป็นการออมแบบนึงนะพี่ว่า ส่งเบี้ยไป 20 ปี ก็ได้เป็น
เงินก้อนไว้ให้ลูก พี่ก็เลือกที่พอกาลังเราส่งไหว” (มด นามสมมติ, 2559)
“พี่ทาประกันเมื่อลูกพี่อายุถึง 20 ปี เค้าก็จะได้เงินออกมา หรือไม่เก็บเงินออกมาก็
เก็บเงินต่อไปได้ด้วย” (พลอย นามสมมติ, 2559)
แม่เลี้ยงเดี่ยวเลือกการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ ซึ่งเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสามารถเพิ่ม
รายได้จากดอกเบี้ยที่ได้รับมา ซึ่งกองทุนต่าง ๆ นั้นจะมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการฝากเงินประจากับ
ธนาคาร แต่การเลือกลงทุนในกองทุนนั้นก็มีความเสี่ยง แม่เลี้ยงเดี่ยวจะเลือกการลงทุนในกองทุนที่มี
ความเสี่ยงไม่มากนักตามกาลังที่พอจะทาไหว แต่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดี เช่น กองทุน บลจ.ของ
ธนาคารต่าง ๆ โดยแม่เลี้ยงเดี่ยวมีการหาข้อมูลเบื้องต้น ทาความเข้าใจกับความเสี่ยงและผลตอบแทน
ที่จะได้รับ
แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการลงทุนในกองทุนนั้นมีเหตุผลเช่นเดียวกับการซื้อประกัน คือมีจานวน
เงินเหลือสุทธิเพียงพอในการออมและตัดสินใจลงทุนในกองทุนอื่น ๆ แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีข้อมูลหรือความรู้
ด้านนี้อยู่บ้างแล้วมักจะมองช่องทางในการเลือกลงทุนมากกว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ไม่มีข้อมูลเรื่องกองทุน
อยู่เลย แนวความคิดในการบริหารจัดการชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นไม่ได้เหมือนกันในทุกราย แตกต่าง
กันไปตามประสบการณ์ ความรู้ดั้งเดิม และความถนัดของแต่ละบุคคล ซึ่งหากมีการให้ความรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะเจาะจงไปที่กลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวโดยเฉพาะนั้นก็สามารถช่วย
ให้แม่เลี้ยงเดี่ยวมีการบริหารจัดการการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“พี่เลือกทากองทุน พี่อยากทาให้พอกพูนเพื่อการศึกษาของลูกในอนาคต ถ้าส่วนที่
เป็นของลูกก้อนที่เราจะใช้เป็นปีพี่จะลงเป็นกองหุ้น และลงทุนในตราสารหนี้ด้วย แต่ไม่
ว่าจะเก็บก้อนไหนก็ต้องดูสภาวะตลาดด้วยนะคะ” (พลอย นามสมมติ, 2559)
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“พี่กาลังศึกษาข้อมูล ที่จะลงทุนในกองทุน ตอนนี้เล็ง กองทุน บลจ.ของธนาคาร
เพราะปกติพี่ฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยมันก็น้อย พี่มีเงินเก็บที่เก็บไว้ให้ลูก พี่เลยคิดจะเอา
เงินมาลงกองทุน บลจ.ดีกว่า” (เปิ้ล นามสมมติ, 2559)
ตารางที่ 2 แสดงรายละเอี ย ดการวางแผนและการจั ดการทางการเงิน ปัญ หา อุ ปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของผู้ให้ข้อมูลหลัก
ชื่อ

การวางแผนและการ

(นามสมมติ)

จัดการทางการเงิน

เปิ้ล

ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา

1.ทาบัญชีรายรับ-

1.ชอบช็อปปิ้ง ก็มีใช้

1.ทาบัญชีรายรับ-

รายจ่าย

จ่ายฟุ่มเฟือย ทาให้มีหนี้ รายจ่าย ลดค่าใช้จ่ายซื้อ

2.ฝากเงินออม

บัตรเครดิต

สินค้าฟุ่มเฟือย

3.หารายได้เสริมจากงาน

2.หารายได้เสริมรับรีวิว

ประจา

สินค้าในเพจเฟสบุ๊ค

4.ตั้งเป้าหมายระยะสั้น

2.กาลังศึกษาข้อมูลที่จะ

ใน 1 ปี จะเก็บเงินให้ได้

ลงทุนในกองทุน

50,000 บาท
5.ตั้งเป้าหมายระยะยาว
อยากส่งลูกเรียนสูงๆ
อยากหยุดทางานอายุ 60
ปี และมีเงินเก็บสักก้อน
ไว้ใช้
เนย

1.วางแผนหารายได้เสริม 1.รายได้ไม่คงที่ มีภาระ 1.ลดซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย
2.ตั้งเป้าหมายระยะยาว

ค่าใช้จ่ายสูง ทาให้มีเงิน 2.ทาบัญชีรายรับ-

อยากมีธุรกิจของตัวเอง

ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย รายจ่าย

อีก 10 ปีข้างหน้า จะเก็บ 2.ชอบแต่งตัว ชอบซื้อ

3.หารายได้เสริมโดย

เงินให้ได้ 500,000 บาท

ขายเครื่องสาอางค์

เสื้อผ้า เครื่องสาอางค์
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอี ย ดการวางแผนและการจั ดการทางการเงิน ปัญ หา อุ ปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ต่อ)
ชื่อ

การวางแผนและการ

(นามสมมติ)

จัดการทางการเงิน

เนย (ต่อ)

เพื่อเป็นทุน

ปัญหาและอุปสรรค
ฟุ่มเฟือย

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา
ในโซเชียล

3.วางแผนฝากเงินประจา 3.มีหนี้บัตรเครดิต
24 เดือน เพื่อให้ได้
ดอกเบี้ยสูง
4.วางแผนทาประกันชีวิต
เพื่อทุนการศึกษาของลูก
มด

1.ปรับเปลี่ยนรูปแบบ

1.มีภาระค่าใช้จ่ายในแต่ 1.มีการวางแผนและ

ค่าใช้จ่าย หันมาใช้

ละเดือนสูง ทาให้การ

ควบคุมค่าใช้จ่าย เพื่อให้

บริการรถสาธารณะ เพื่อ วางแผนการเงินเสีย

มีเงินเพียงพอใช้จ่ายใน

ประหยัดค่าน้ามันรถ

ทุก ๆ เดือน

2.วางแผนทาประกัน
การศึกษาลูก อยากให้ลูก
เรียนสูงๆ
3.มีการบริหารหนี้ โดยใช้
บัตรเครดิตในสิ่งของที่
จาเป็น และชาระทุกรอบ
บิล เพื่อนาเงินสดไปใช้
จ่ายอยากอื่น ทาให้เกิด
สภาพคล่องของเงินสด
มากขึ้น

ระบบ
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอี ย ดการวางแผนและการจั ดการทางการเงิน ปัญ หา อุ ปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ต่อ)
ชื่อ

การวางแผนและการ

(นามสมมติ)

จัดการทางการเงิน

พลอย

ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา

1.ทารายรับ-รายจ่าย

1.มีนิสัยชอบการ

1.ลดการท่องเที่ยว เพื่อ

2.ตั้งเป้าหมายระยะสั้น

ท่องเที่ยวจึงทาให้

นาเงินไปเป็นเงินเก็บไว้

เก็บเงินเพื่อท่องเที่ยว

สูญเสียเงินเยอะและมี

ใช้ในการศึกษาของลูก

ต่างประเทศ

เงินเก็บได้ไม่มากพอ

2.ทาประกันชีวิตไว้ให้

3.ตั้งเป้าหมายระยะยาว

2.มีการลงทุน LTF

ลูก เพื่อเป็นเงินก้อนไว้

อยากส่งลูกเรียน

ระยะ 5 ปี แต่เมื่อถึง

ใช้ในอนาคต

ต่างประเทศถึงปริญญา

เวลาก็เบิกเงินมาใช้ ทา

3.ซื้อกองทุน กองหุ้น

เอก อยากมีเงินไว้ใช้ยาม ให้เสียเวลาในการเก็บ
เกษียณ ซื้อที่ดินปลูก

และตราสารหนี้

ออม

บ้านต่างจังหวัดและมีเงิน
ไว้รักษาสุขภาพ
เพลิน

1.มีการหารายได้เสริม

1.มีหนี้ในการลงทุนทา

1.ทารายรับ-รายจ่าย

2.มีการวางแผนการเงิน

ธุรกิจ ทาให้เริ่มเก็บเงิน

2.หารายได้เสริม รับ

โดยออมให้ได้ ปีละ

ได้ช้า และมีเงินเก็บน้อย สอนโยคะตามบ้านและ

100,000 บาท

2.ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ซื้อ

เป็นวิทยากรบรรยาย

3.มีการบริหารหนี้จาก

ของใช้ ของเล่น

ตามงานต่าง ๆ

การกู้ยืมเงินมาลงทุนทา

เนื่องจากอยากให้ลูก

ธุรกิจฟิตเนส โดยมีการ

รู้สึกไม่ขาด

ทยอยส่งให้ตรงตามงวดที่
ต้องชาระ
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอี ย ดการวางแผนและการจั ดการทางการเงิน ปัญ หา อุ ปสรรคและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาของผู้ให้ข้อมูลหลัก (ต่อ)
ชื่อ

การวางแผนและการ

(นามสมมติ)

จัดการทางการเงิน

ส้ม

ปัญหาและอุปสรรค

แนวทางการแก้ไข
ปัญหา

1.ทารายรับ-รายจ่าย

1.ขาดความรู้ ความ

2.มีการวางแผนการเงิน

เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน ทาอาหารกล่องส่งตาม

เพื่อขยายร้านอาหาร

ในกองทุนต่างๆ

งานต่างๆ ออกบูทตาม

โดยเก็บเงินเดือนละ

2.นาเงินสดไปลงทุน

งานอาหารต่างๆ รับ

5,000 บาท

ขยายร้าน ทาให้ขาด

บริการส่งอาหาร เพื่อ

3.วางแผนซื้ออาคาร

สภาพคล่องทางการเงิน อานวยความสะดวกให้

พาณิชย์ 1 คูหา เพื่อให้
คนเช่า
4.มีการฝากเงินประจา
ที่มา : จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

1.หารายได้เสริม โดยรับ

ลูกค้า

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการวางแผนและการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของ
แม่เลี้ยงเดี่ยว ที่มีการหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการวางแผน
และการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการหย่าร้าง ในเขต
กรุงเทพมหานคร
สรุปผลการวิจัย
1. การจัดการทางการเงิน หรือการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของแม่เลี้ยงเดี่ยวในเขต
กรุงเทพมหานคร
พบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมีการจัดระเบียบการเงิน มีการทารายรับ รายจ่าย แม่เลี้ยงเดี่ยว
ส่วนใหญ่จะมีหารายได้เสริม หางานทาพิเศษเพื่อเพิ่มรายได้ และให้รายรับ รายจ่ายเพียงพอที่จะเลี้ยง
ดูบุตร ตนเองและครอบครัว แม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่ ไม่ได้มีรายรับแค่เพียงทางเดียว นอกจากจะเป็น
พนักงานประจาหรือประกอบอาชีพอิสระแล้ว ยังมีการหารายได้เสริมจากสื่อโซเชียล เช่น การขาย
เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสาอางค์ออนไลน์ หรือนาความสามารถที่ตนเองมีอยู่มาเป็นอีกช่องทาง
ในการเพิ่มรายได้ เช่น สอนโยคะ อย่างนี้เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งเวลาในการทางาน เพื่อมา
เลี้ยงดูบุตร แม่เลี้ยงเดี่ยวส่วนใหญ่จะอยู่กับครอบครัว ที่มีพ่อแม่ของตนช่วยเลี้ยงดูบุตร แต่บางท่านที่
ไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวจะนาบุตรไปฝากกับสถานเลี้ยงเด็กหรือเนอสเซอรี่ เพื่อที่จะสามารถทางาน
ประจาและงานพิเศษได้เต็มที่ จะเห็นได้ว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวในปัจจุบันสามารถจัดการทางการเงินได้ดีขึ้น
สามารถเลี้ยงดูและส่งบุตรเรียนในโรงเรียนที่ดี ๆ ได้แม่เลี้ยงเดี่ยว มีพฤติกรรมการออมโดย มีบัญชีเงิน
ฝากประจาให้ กับ บุ ตรเพื่อเป็ น ค่าเล่ าเรียนของบุตรในอนาคตมีการวางแผนซื้อสิ นทรัพ ย์ มีการซื้อ
ประกันชีวิต มีการวางแผนภาษีโดยใช้ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี มีการวางแผนการใช้เงินทั้งในระยะ
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สั้น ระยะกลางและระยะยาวที่กาลังจะเกิดขึ้นมีการลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ การฝากเงินออกประจา
และการลงทุนในกองทุนต่าง ๆ
1.1 ประเมินฐานะทางการเงิน
ผลวิจัยพบว่า แม่เลี้ยงเดี่ยวมีการประเมินฐานะการเงินของตนเองว่าเพียงพอต่อ
การใช้จ่ายและเก็บออมหรือไม่ โดยการสารวจตัวเอง เพื่อให้รู้จักอุปนิสัยเงินของตนเอง โดยมีการทา
รายรับ รายจ่าย ทาบัญชีอย่างง่าย เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการเงินของตนเองอย่างชัดเจน ทาให้ทราบ
ถึงค่าใช้จ่ายของตน เนื่องจากภาระที่เพิ่มขึ้นแม่เลี้ยงเดี่ยวจึงมีการหารายได้เสริมเพื่อให้รายรับรายจ่าย
เพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเอง เลี้ยงดูบุตร และครอบครัวของตน
1.2 กาหนดเป้าหมายในชีวิต
ผลการวิ จั ย พบว่ า แม่ เลี้ ย งเดี่ ย วมี ก ารก าหนดเป้ า หมายทั้ ง ในระยะสั้ น และ
เป้าหมายในระยะยาว โดยมีการวางแผนการเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตรในอนาคต วางแผน
การเงินเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายประจาวันทั้งของตนและบุตร เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพให้ชีวิตมี
ความมั่นคง เพื่อเป็นเงินสารองยามฉุกเฉินในยามเจ็บป่วย เพื่อเลี้ยงดูครอบครัว และวางแผนการเงิน
เพื่อใช้จ่ายในยามชรา
1.3 การวางแผนการเงินเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ผลการวิจัยพบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวมีการวางแผนการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยมี
การบริหารรายรับ รายจ่าย มีการทาบัญชีรายรับ รายจ่าย จนมีเงินเพียงพอที่จะเก็บออม แม่เลี้ยง
เดี่ยวมีพฤติกรรมการออม มีบัญชีเงินฝากประจาให้กับ บุตรเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรในอนาคต
มีการวางแผนซื้อสินทรัพย์ มีการซื้อประกันชีวิต มีการวางแผนภาษีโดยใช้ประกันชีวิตลดหย่อนภาษี
มีการวางแผนการใช้เงินทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ที่กาลังจะเกิดขึ้นมีการลงทุนซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ การซื้อพันธบัตร การฝากเงินออกประจา
2. ด้านปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
พบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องกลายเป็นผู้นาครอบครัว และหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว
ส่งผลให้แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องรับภาระค่าใช้จ่ายของบุตรทั้งหมด แม้ว่าบางครั้งสามีจะให้เงินช่วยเหลือ แต่
ก็ไม่เพียงพอสาหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายของบุตร แม่เลี้ยงเดี่ยว
มักจะเกิดความรู้สึกว่า ไม่สามารถหาเงินมาเลี้ยงบุตรได้อย่างเพียงพอ การแยกครอบครัวส่งผลให้แม่
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เลี้ยงเดี่ยว กลายเป็นผู้นาที่ต้องหาเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียว เป็นผลให้ต้องหารายได้มากขึ้นเพื่อ
ทดแทนรายรับที่สูญเสียไป ซึ่งก่อให้เกิดความเครียดยังมีผลต่อสุขภาพจากการพักผ่อนไม่สม่าเสมอ
ต้องพยายามอย่างมากเพื่อหาเลี้ยงให้ได้เพียงพอ แม่เลี้ยงเดี่ยวมีปัญหาการเงินที่รายรับไม่สมดุลกับ
รายจ่ายทาให้เกิดหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือการเป็นหนี้จากบัตรเครดิต
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันที่ส่งผลกระทบทาให้แม่เลี้ยงเดี่ยวเกิดอุปสรรคในการวางแผน
ทางการเงิน และมีพฤติกรรมการใช้จ่ายกับสิ นค้าฟุ่มเฟื อยในการซื้อของใช้ให้ กับตนเองและบุต ร
โดยเฉพาะเรื่องของบุตรแม่เลี้ยงเดี่ยวจะพยายามผลักดัน และส่งเสริมบุตรทุกอย่าง โดยเฉพาะเรื่อง
ของการเรียน แม่เลี้ยงเดี่ยวจะให้ความสาคัญมากที่สุด เพราะอยากให้บุตรมีอนาคตที่มั่นคงกว่าตนเอง
หรื อ แม้ ก ระทั่ งของใช้ เสื้ อ ผ้ า ของเล่ น แม่ เลี้ ย งเดี่ ย วก็ มั ก จะซื้ อ ให้ บุ ต รของตนเกิ น ความจ าเป็ น
เนื่องจากอยากชดเชยให้บุตรมีทุกอย่าง เสมือนครอบครัวที่สมบูรณ์ อีกทั้งแม่เลี่ยงเดี่ยวบางคนยังมี
ขาดทักษะเชิงลึก เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจการวางแผนและการจัดการทางการเงินและการออมที่
เหมาะสมกับตนเอง
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
พบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยวได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงินเพิ่มเติม โดยเริ่ม
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับตนเองด้านการเงิน มีการจดบันทึกรายได้ ทาให้ทราบรายรับทั้งหมดของตนเอง
เพื่อสามารถนามาคานวณค่าใช้จ่ายและเหลือเก็บออม มีการจัดทาบัญชีครัวเรือน ทาให้แยกประเภท
ของรายจ่ายทั้งหมดได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยลง มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
จ่ายเงิน โดยใช้เงินอย่างประหยัด อดออมมากยิ่งขึ้น ไม่ซื้อของใช้ให้ กับลูกในราคาแพง และคานึงถึง
เหตุ และผลที่ ต้ องซื้อ ของให้ กั บ ลู ก เพื่ อเป็ น การปลู ก ฝั งนิ สั ยให้ บุ ต รรู้จั กคุ ณ ค่ าของเงิน ไม่ ใช้จ่ าย
ฟุ่มเฟือย มีเหตุ มีผลไม่ตามใจจนเกินไปและให้บุตรมีนิสัยรักการออมอีกด้วย แม่เลี้ยงเดี่ยวมีการหา
อาชีพเสริม เพื่อให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายของตนเองและบุตร นอกจากนี้แม่
เลี้ ย งเดี่ย วยั งได้วางแผนความมั่น คงในอนาคตให้ แก่บุตรด้วยการทาประกันชีวิตและการลงทุนใน
หลักทรัพย์ต่าง ๆ
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อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตกรุงเทพมหานคร มีการวางแผนและการจัดการทาง
การเงินส่วนบุคคล มีทักษะในการบริหารจัดการทางการเงินในระดับปานกลาง โดยพบว่าแม่เลี้ยงเดี่ยว
มีการจัดระเบียบการเงิน มีการทารายรับ รายจ่าย ทาบัญชีอย่างง่าย มีการหารายได้เสริม เพื่อให้
รายรับ รายจ่ายเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตนเอง เลี้ยงดูบุตรและครอบครัว มีการวางแผนซื้อสินทรัพย์ มีการ
ซื้อประกันชีวิต การที่แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องมีการวางแผนการเงินให้รอบคอบมากขึ้น เนื่องจากมีภาระที่
เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า สอดคล้องกับ รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2533) ที่กล่าวว่า บุคคลต้องรู้จักการบริหาร
จัดการรายรับ รายจ่ายให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ ต้องมีการวางแผนการจัดการ
ทางการเงินส่วนบุคคล หากขาดทักษะในการวางแผนการเงินจะทาให้กลายเป็นปัญหาทางการเงิน
เนื่องจากแม่เลี้ยงเดี่ยวมีรายรับที่ไม่สมดุลกับรายจ่าย ปัญหาและอุปสรรคที่แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเผชิญ คือ
การมีภาระที่เพิ่มขึ้น บางเดือนรายรับอาจไม่พอกับรายจ่าย มีการกู้ยืมทาให้เกิดหนี้สิน มีพฤติกรรม
การใช้จ่ายที่มากขึ้น มีการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยให้กับบุตร เช่น ของเล่น เสื้อผ้า เนื่องจากอยากให้บุตร
ของตน มีความสมบูรณ์พร้อมเหมือนครอบครัวอื่น ๆ ด้วยสิ่งของต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัย เกวลี
เจนดิษฐการ (2555) ที่กล่าวว่า แม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นมีความรู้สึกผิดที่ทาให้บุตรของตน ไม่สมบูรณ์ จึง
นาไปสู่พฤติกรรมการบริโภค เพื่อชดเชยความไม่สมบูรณ์ให้แก่บุตรของตน โดยแม่เลี้ยงเดี่ยวจะซื้อ ทุก
สิ่งที่จะช่วยเพิ่มความสมบูรณ์พร้อมของบุตรให้เท่าเทียมกับบุตรคนอื่น การแก้ไขปัญหาการวางแผน
และการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยว มีการแก้ไขปัญหาโดยมีความรู้ความเข้าใจและศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินในยุคปัจจุบัน อีกทั้งมีการจดบันทึก ทาบัญชี รายรับ รายจ่าย
เพื่อให้ทราบรายได้และรายจ่ายทั้งหมดของตนและทราบถึงการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เพื่อนามาพิจารณา
และวางแผนการใช้จ่ายการเงิน ทาให้เรารู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อสินค้า เท่าที่จาเป็นและมี
ประโยชน์เท่านั้น สอดกล้องกับ กิตติพัฒน แสนทวีสุข (2550) ได้กล่าวว่า การวางแผนการเงินที่ดีจะ
ทาให้เราสามารถกาหนดทิศทางในการดาเนินชีวิตในแต่ละช่วงวัยได้ โดยเริ่มจากการกาหนดเป้าหมาย
ทางการเงิน ซึ่งอาจะมีเป้าหมายหลากหลาย และเป้าหมายเหล่านี้จะ เป็นเครื่องกาหนดว่าจะต้องเก็บ
ออมมากน้อยเพียงใด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และควรกาหนดระยะเวลาที่แน่นอน สามารถทาได้จริง
จะช่วยทาให้การวางแผนประสบผลสาเร็จยิ่งขึ้น
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1. แม่เลี้ ยงเดี่ยวมีความรู้ความเข้าใจการวางแผนและการจัดการทางการเงิน ที่ยังขาด
ทักษะเชิงลึก เช่น การลงทุนในกองทุน การเล่นหุ้น เป็นต้น ดังนั้น สถาบันการเงินและหน่วยงาน ที่
เกี่ยวข้องควรมุ่งให้ความรู้พื้นฐานและข้อมูลเชิงลึก ในเรื่องการจัดการการเงินส่วนบุคคล การวางแผน
ทางการเงิน และการออมที่ถูกต้อง รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องมือ ทางการเงิน
และการลงทุนแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อสามารถวางแผน ทางการเงินระยะยาวสาหรับ
ตนเองได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีบริการทางด้านการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล ควรจะมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง เพื่อให้คาแนะนาและ
ปรึกษาแก่ผู้ที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ ให้มีความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินมากขึ้นขณะเดียวกัน
บุคคลเอง ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการวางแผนทางการเงินเพื่อทาให้การวางแผนทาง
การเงินมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. แม้ว่าการศึกษานี้จะเป็นการศึกษาเพียงส่วนหนึ่งของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยว ที่ได้มาโดย
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง แต่ผลการศึกษานี้เชื่อว่าพอที่จะนาไปใช้
ประโยชน์กับผู้เกี่ยวข้อง สาหรับเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการวางแผนและการจัดการทาง
การเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยว เพื่อนาไปสูการปรับปรุงอันจะเป็นประโยชน์ สาหรับสถาบันการเงินในการ
พัฒนารูปแบบการออมให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งเป็นข้อมูลในการใช้ประเมิน
พฤติกรรมและศักยภาพของผู้ออมเพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทางการเงินต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศึกษาเชิงลึกวิธีการวางแผนและการจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของแม่เลี้ยงเดี่ยวใน
เขตอื่น ๆ นอกจากตัวแปรที่ผู้ศึกษาเลือกมาใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อใช้ในการตัดสินใจการออมเงินและ
การลงทุนทางการเงินที่เป็นประโยชน์สูงขึ้น มากกว่าการออมไว้กับธนาคารเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพื่อ
จะทาให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์มากขึ้น
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แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์
เนื่องจากงานวิจัยเรื่องการวางแผนและการจัดการทางการเงินของแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีการ
หย่าร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวคาถามปลายเปิดใน
การสัมภาษณ์ ดังนี้
ส่วนที่ 1 แนวคาถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ช่วงที่ 1 ประวัติชีวิตการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
1. ประวัติชีวิตส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน
และรายจ่ายต่อเดือน
2. สาเหตุที่ตัดสินใจเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
3. รู้สึกอย่างไรเมื่อเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
4. ระยะเวลาที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
5. นิยามตัวเองอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยว
6. มีวิธีการเลี้ยงลูกอย่างไร
ช่วงที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
ส่วนบุคคล
1. มีการวางแผนการเงินอย่างไรบ้างทั้งในระยะสั้น ระยะยาว
2. มีการวางแผนการออมอย่างไรบ้าง
3. มีการวางแผนการลงทุนอย่างไรบ้าง
4. มีการวางแผนบริหารหนี้สินอย่างไรบ้าง
5. มีการวางแผนบริหารความเสี่ยงอย่างไรบ้าง
6. มีการวางแผนเกษียณอย่างไรบ้าง
7. มีการวางแผนภาษีอากรอย่างไรบ้าง
8. มีการจัดสรรเงินสาหรับค่าใช้จ่าย ค่าการศึกษาลูก และใช้ส่วนตัวอย่างไร
9. มีการวางแผนอนาคตลูกในด้านการศึกษาอย่างไรบ้าง

54
ช่วงที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
1. มีใครช่วยเลี้ยงลูก
2. มีภาระค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง
3. สามีที่หย่าร้างไปช่วยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของลูกหรือไม่
4. มีหนี้สินหรือไม่ และสาเหตุของการเป็นหนี้
5. อาชีพที่ทาอยู่ เงินเพียงพอหรือไม่ และเป็นอาชีพที่มั่นคงหรือไม่
ช่วงที่ 4 แนวทางในการแก้ไขปัญหาการวางแผนและการจัดการทางการเงิน
1. หากเงินไม่เพียงพอมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
2. มีอาชีพเสริมหรือไม่
3. หากไม่สบายมีเงินรักษาหรือไม่ มีการวางแผนเกี่ยวกับสุขภาพของตนเองอย่างไร
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