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บทคัดย่อ 
 กำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำล
เมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 2) เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพื่อศึกษำปัจจัยอ่ืนๆ  ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมของ
ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ คือ ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
จ ำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์ผลด้วยกำร
ประมวลจำกโปรแกรมส ำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนำ ประกอบด้วย 
ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติเชิงอนุมำน ประกอบด้วย สถิติ t-test  
สถิติควำมแปรปรวนทำงเดียว (One - Way ANOVA) หำกพบควำมแตกต่ำงจะน ำไปเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ 
โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis (MRA)) 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ 1) ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคล ด้ำนเพศ อำยุ สถำนภำพ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงกัน ท ำให้พฤติกรรม
กำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนีไม่ต่ำงกัน 2) ปัจจัยด้ำนควำมเสี่ยง มี
ผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ด้ำนวัตถุประสงค์ ใน
กำรออม และปัจจัยด้ำนกำรรับรู้และกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด มีผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนใน
เขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ด้ำนรูปแบบในกำรออม 

 
 ค าส าคัญ : พฤติกรรมกำรออม, พฤติกรรมกำรออมของประชำชน 



ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1 )  To study the saving behavior of residents in 
Pathum Thani Municipality Pathum Thani Province. 2 )  To study the saving behavior of 
residents in Pathum Thani Municipality Pathum Thani Province classified by personal factors. 
3 )  To study the other factors that affect to saving behavior of residents in Pathum Thani 
Municipality Pathum Thani Province. 
 The sample group used in this research was 400 people in Pathum Thani Municipality 
Pathum Thani Province, using questionnaires as a tool to collect data. Analyse the results 
by process from the SPSS program. Inferential statistics, consist of t-test statistics, one-way 
variance statistics (One-way ANOVA) If found differentiation using LSD methods to compare 
and Multiple Regression Analysis (MRA). 
 The results of the hypothesis testing found that people in Pathum Thani Municipality 
Pathum Thani Province who had different sexes, age, status, occupation, education, income 
and expense had no different saving behavior. Factors for risk, affect to the saving behavior 
for objective of people in Pathum Thani Municipality Pathum Thani Province and factors for 
recognition and marketing communication affect to the Selection of the savings of people 
in Pathum Thani Municipality Pathum Thani Province. 
 
 Keywords : SAVING BEHAVIOR, SAVING BEHAVIOR OF RESIDENTS 
 
บทน า 
 เศรษฐกิจของประเทศจะพัฒนำได้อย่ำงก้ำวไกลขึ้นอยู่กับปัจจัยต่ำงๆ ที่จะช่วยในกำรขับเคลื่อน 
ปัจจัยที่มีควำมส ำคัญอย่ำงหนึ่งคือ กำรออม เนื่องจำกเป็นปัจจัยที่จะกระตุ้นให้เกิดกำรเติบโตทำงกำรลงทุน
ของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจในระยะยำว หำกประเทศมีเงินออมที่เป็นแหล่งเงินทุน
ของชำติเพื่อใช้ในกำรพัฒนำ โดยไม่จ ำเป็นต้องกู้ยืมเงินจำกต่ำงประเทศมำเพื่อลงทุน ขยำยฐำนกำรผลิตและ
กำรจ้ำงงำน กระจำยรำยได้ และกำรขยำยสินเชื่อธุรกรรม จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนในระดับสูงและลดควำม
ผันผวนทำงเศรษฐกิจ และช่วยให้ประเทศสำมำรถพัฒนำได้ด้วยตนเอง แม้เศรษฐกิจจะตกต่ ำแต่ก็สำมำรถ
พึ่งพำกำรออมในประเทศได้ ท ำให้เศรษฐกิจมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน 
 หำกมองในมุมมองของครัวเรือน หรือมุมมองของประชำชน กำรออม ถือเป็นกำรบริหำรจัดกำรทำง
กำรเงินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ออมมีควำมมั่นคงทำงกำรเงิน เพื่อใช้ในกำรอุปโภคบริโภค ผู้ที่มีรำยได้ใน
รูปแบบต่ำงๆ เช่น เงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือค่ำตอบแทน ย่อมมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน  
ซึ่งช่วงเวลำในกำรท ำงำนและมีรำยได้นั้น ท ำได้เพียงช่วงเวลำหนึ่งของชีวิตเท่ำนั้น ในขณะที่ค่ำใช้จ่ำย
ประจ ำวันเกิดขึ้นได้ตลอดทุกช่วงเวลำของชีวิต หรือแม้แต่กำรเกิดกรณีฉุกเฉินที่จ ำเป็นต้องใช้เงินทันที เช่น 
กรณีที่เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ หรือตกงำน ดังนั้น ในช่วงเวลำที่มีรำยรับเข้ำมำ บุคคลจึงจ ำเป็นต้องจัดสรร
รำยรับบำงส่วนไว้เป็นเงินออม โดยทั่วไปเงินออมจะเกิดจำกบุคคลที่มีรำยรับสูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย หรือกันเงิน
เอำไว้ไม่น ำมำใช้จ่ำยในกำรบริโภคและอุปโภคในปัจจุบัน แต่ในสภำวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงเห็นได้ชัด สินค้ำอุปโภคบริโภคมีกำรปรับตัวขึ้น จึงท ำให้เกิดผลกระทบกับครัวเรือนที่



ต้องรับภำระค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มมำกขึ้น ทั้งเรื่องกำรกินอยู่ กำรศึกษำของบุตร หรือแม้แต่เรื่องของสุขภำพ
ร่ำงกำย 
 จังหวัดปทุมธำนี เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภำคกลำงของประเทศไทย เป็นหนึ่งในห้ำจังหวัดในพื้นที่
ปริมณฑลของกรุงเทพมหำนคร มีพื้นที่ประมำณ 1,565.856 ตำรำงกิโลเมตรหรือ ประมำณ 953,660 ไร่ 
แบ่งเขตกำรปกครองส่วนภูมิภำค ออกเป็น 7 อ ำเภอ 60 ต ำบล 529 หมู่บ้ำน ปี พ.ศ. 2560 มีประชำกรตำม
ทะเบียนรำษฎรจ ำนวน 1,129,115 คน จำกกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน ของส ำนักงำน
สถิติแห่งชำติ พบว่ำ ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดปทุมธำนีมีรำยได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน จ ำนวน 41 ,483.71 บำทต่อ
ครัวเรือน และค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อครัวเรือน จ ำนวน 33,604.46 บำท ต่อครัวเรือน โดยสัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ย
ต่อรำยได้เฉลี่ยค่อนข้ำงสูง เป็นผลมำจำกค่ำใช้จ่ำยที่แต่ละครัวเรือนต้องแบกรับในแต่ละเดือน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจในเรื่อง พฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งเป็นกำรศึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ 
และค่ำใช้จ่ำย และปัจจัยอ่ืนๆ ที่อำจส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
 2. เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษำปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 กำรศึกษำครั้งนี้เป็นกำรศึกษำพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี ผู้วิจัยท ำกำรก ำหนดขอบเขตของงำนวิจัย ดังนี้  
 1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ประชำกรในงำนวิจัยนี้ คือ ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงก ำหนดค่ำระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% และ
ค่ำควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ 5% โดยใช้ กลุ่มตัวอย่ำงส ำเร็จรูป จำกตำรำง ทำโร่ยำมำเนะ Yamane 
(1973) ได้ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน 
 2. ขอบเขตด้ำนตัวแปร ในกำรวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษำเก่ียวกับพฤติกรรมกำรออมของประชำชนใน
เขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี โดยศึกษำพฤติกรรมกำรออม 2 ด้ำน คือ ด้ำนวัตถุประสงค์ใน
กำรออม และด้ำนรูปแบบในกำรออม ศึกษำปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ กำรศึกษำ 
อำชีพ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออม ประกอบด้วย ด้ำนผลตอบแทน 
ด้ำนควำมเสี่ยง และด้ำนกำรรับรู้และกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
 2. เพื่อเป็นแนวทำงเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรออม สำมำรถน ำไปใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำ และส่งเสริมกำรออม 



 3. สำมำรถต่อยอดในเชิงธุรกิจได้ เช่น สำมำรคิดค้นผลิตภัณฑ์ทำงกำรเงินให้เหมำะสมกับควำม
ต้องกำรของกลุ่มบุคคล เป็นต้น 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำ แนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทควำมวิชำกำรต่ำงๆ รวมไปถึง
งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับงำนวิจัย ดังนี้ 
 จุฑำธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555, หน้ำ 8) กล่ำวว่ำ กำรออม คือ กำรน ำรำยได้ที่หักรำยจ่ำยแล้ว จะมี
ส่วนซึ่งเหลืออยู่ ส่วนของรำยได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้ถูกใช้สอยออกไป ส่วนนี้ เรียกว่ำเงินออม โดยกันไว้เพื่อ
น ำไปใช้จ่ำยตำมวัตถุประสงค์ต่ำงๆ ของแต่ละบุคคล กำรออมท ำให้เป้ำหมำยในอนำคตของผู้บริโภคบรรลุ
เป้ำหมำยตำมที่วำงไว้ ซึ่งกำรออมถือเป็นปัจจัยส ำคัญต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ อีกทั้งกำรออมยังช่วย
แก้ปัญหำควำมเดือดร้อนทำงกำรเงินที่อำจเกิดขึ้นได้ โดยทั่วไปกำรออมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรำยได้
มำกกว่ำรำยจ่ำย และกำรลดรำยจ่ำยลงท ำให้มีกำรออมเกิดขึ้นได้เช่นกัน ซึ่งเงินออมได้จำกรำยได้หัก
ค่ำใช้จ่ำยประเภทอุปโภคบริโภคและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 

ด้านวัตถุประสงค์ในการออม 
 บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์ (2557, หน้ำ 6) กล่ำวว่ำ วัตถุประสงค์ของกำรออมขึ้นอยู่กับควำมต้องกำร
ส่วนบุคคล อำทิ เพื่อเก็บไว้ใช้ยำมเจ็บป่วยหรือชรำไม่เป็นภำระต่อลูกหลำน เพื่อไว้ใช้ทำงด้ำนกำรศึกษำ 
หน้ำที่กำรงำนและสร้ำงเงินในอนำคต เพื่อไว้เป็นมรดกให้ลูกหลำนและสังคม สร้ำงหลักประกันชีวิตและ
ควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรเงิน เพื่อเป็นหลักประกันในกำรกู้ยืมเพื่อซื้อสินทรัพย์อ่ืนๆ เพื่อเป็นเงินทุนในกำร
ประกอบอำชีพหรือเปลี่ยนอำชีพ เพื่อไว้ใช้จ่ำยนอกเหนือจำกรำยจ่ำยประจ ำหรือใช้จ่ำยยำมฉุกเฉิน เพื่อเก็บ
ไว้ใช้ด ำรงชีวิตหลังเกษียณอำยุ และเพื่อผลตอบแทนทำงกำรออม เช่น ดอกเบี้ย เป็นต้น 

ด้านรูปแบบของการออม 
 กัญญำรัตน์ วงษ์ชมภู (2555) ระบุว่ำรูปแบบกำรออมสำมำรถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม  
 1. กำรออมในรูปสินทรัพย์ทำงกำรเงิน เป็นกำรออมไว้ในรูปแบบสินทรัพย์ทำงกำรเงินในสถำบัน
กำรเงิน โดยมีเหตุผลคือกำรมีสภำพคล่องที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่ำย ได้แก่ เงินสดในมือ เงินฝำกที่สถำบัน
กำรเงินต่ำงๆ กำรซื้อหลักทรัพย์ทำงกำรเงินต่ำงๆ เช่น หุ้นกู้ พันธบัตร กำรให้กู้ยืม เบี้ยประกันตำมกรมธรรม์
ประกันชีวิต และอ่ืนๆ เช่น ค่ำสมำชิกฌำปนกิจสงเครำะห์  
 2. กำรออมในรูปสินทรัพย์ถำวร เช่น ที่ดิน ก่อสร้ำงที่อยู่อำศัย 
 3. กำรออมในรูปแบบสินทรัพย์อื่นๆ เช่น ซื้อเครื่องประดับของมีค่ำ 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 กนกวรรณ ศรีนวล (2558, หน้ำ 11) กล่ำวว่ำ ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย อำยุ เพศ สถำนภำพ 
อำชีพ กำรศึกษำ เหล่ำนี้เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้ในกำรแบ่งส่วนกำรตลำด ตัวแปรด้ำนปัจจัยส่วนบุคคลที่ส ำคัญ 
ดังนี้  
 1. อำยุ (Age) ช่วงอำยุที่แตกต่ำงกันจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมกำรออม โดยแบ่งทั้งหมดเป็น 4 
ช่วง คือ ช่วงเริ่มท ำงำน ช่วงกำรงำน ช่วงวัยเกษียณ และช่วงปลำยชีวิต  
 2. เพศ (Sex) แตกต่ำงกันจะส่งผลให้มีพฤติกรรมที่แตกต่ำงกัน เนื่องจำกเพศหญิงเป็นที่มีควำม
ละเอียดอ่อนมำกกว่ำเพศชำย และบริบททำงสังคมของเพศหญิงกับเพศชำยนั้นยังแตกต่ำงกัน เช่น ใน
ปัจจุบันนั้นเพศหญิงได้ออกมำท ำงำนเลี้ยงชีพด้วยตัวเองมำกข้ึน  



 3. กำรศึกษำ แสดงถึงระดับควำมรู้ของบุคคลนั้น คนที่มีกำรศึกษำสูงกว่ำมักจะพิจำรณำปัจจัย
หลำยๆ อย่ำงมำกกว่ำคนที่มีกำรศึกษำระดับต่ ำ   
 4. อำชีพ กำรประกอบอำชีพต่ำงกัน ย่อมมีค่ำต้นทุนอำชีพที่แตกต่ำงกัน เช่น ครูจะต้องซื้ออุปกรณ์  
หรือหนังสือที่ใช้ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน เป็นต้น 
 บุญรุ่ง จันทร์นำค (2554, หน้ำ 15) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรออมประกอบด้วย 1. รำยได้เป็น
ปัจจัยส ำคัญที่ก ำหนดขีดควำมสำมำรถในกำรออม เพรำะปกติผู้ออมเงินได้ย่อมเป็นผู้มีรำยได้มำกกว่ำผู้ที่มี
รำยได้น้อยหรือไม่มีรำยได้ 2. ค่ำใช้จ่ำย เป็นปัจจัยโดยตรงที่มีผลต่อกำรออมเพรำะหำกบุคคลมีค่ำใช้จ่ำยมำก
จะท ำให้เงินที่เหลือจำกรำยได้น้อยลงและกำรเก็บออมจะลดน้อยลงตำม 

ปัจจัยด้านผลตอบแทน 
 อุรสำ บรรณกิจโศภน (2553, หน้ำ 15) กล่ำวว่ำ ผลตอบแทนจำกกำรเงินออมมีส่วนใจกำรตัดสินใจ
ออมเงินของบุคคล โดยผู้ออมจะพิจำรณำจำกผลตอบแทนต่ำงดังนี้ 
 1. อัตรำลตอบแทน หรือควำมมำกน้อยของผลตอบแทนจำกกำรที่บุคคลนั้นน ำเงินไปออมใน
รูปแบบต่ำงๆ เพื่อดูควำมคุ้มค่ำ และค ำนึงถึงวัตถุประสงค์ของกำรออมด้วย   
 2. รูปแบบของผลตอบแทนที่จะได้รับ เนื่องจำกแต่ละบุคคลมีควำมต้องกำรผลตอบแทนจำกกำร
ออมแตกต่ำงกันออกไป เช่น บำงคนต้องกำรในรูปแบบของดอกเบี้ย บำงคนต้องกำรในรูปของเงินปันผล ผล
ก ำไร หรือเงินรำงวัล เป็นต้น 
 3. ระยะเวลำในกำรที่จะได้รับผลตอบแทน บำงรูปแบบกำรออมให้ผลตอบแทนในระยะสั้น บำง
รูปแบบกำรออมให้ผลตอบแทนเมื่อเวลำผ่ำนไปหลำยปี ซึ่งระยะเวลำก็มีผลกับควำมมำกน้อยของ
ผลตอบแทนเช่นกัน หรือหำกเป็นกำรออมในรูปแบบอสังหำริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้ำน คอนโด มูลค่ำของ
สินทรัพย์นั้นอำจจะมีมูลค่ำเพิ่มข้ึนเมื่อเวลำผ่ำนไป 
 4. กำรให้ผลตอบแทนอย่ำงสม่ ำเสมอ เช่น กำรฝำกประจ ำระยะยำวซึ่งจะจ่ำยเงินปันผลทุกครึ่งปี 
หรือทุกหนึ่งปี หรือถ้ำเป็นกำรลงทุนในกองทุนซึ่งจะได้ผลตอบแทนให้รูปแบบเงินปันผลก็อำจจะไม่ได้รับทุกปี
เนื่องจำกต้องขึ้นอยู่กับผลก ำไรของกองทุน เป็นต้น 

ปัจจัยด้านความเสี่ยง 
 พงษ์พันธ์ ชะนิ่ม (2558) กล่ำวว่ำ ควำมเสี่ยง (Risk) หรือควำมไม่แน่นอน (Uncertainty) จะเกิดขึ้น
ในกรณีที่ไม่อำจจะรู้ได้แน่นอนว่ำจะเกิดอะไรขึ้น โอกำสที่ผลตอบแทนที่ได้รับจริง (Actual Return) จะต่ ำ
กว่ำผลตอบแทนที่คำดหวังไว้ (Expected Return) หรือในทำงตรงกันข้ำมอันเนื่องมำจำกสำเหตุต่ำงๆ ผู้
ออมพยำยำมที่จะหลีกเลี่ยงควำมเสี่ยงหรือลดควำมเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด โดยที่แต่ละบุคคลจะมี
ควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยงได้แตกต่ำงกันออกไปซึ่งจะขึ้นอยู่กับควำมชอบ ทัศนคติ แรงจูงใจของผู้
ออมว่ำมีมำกน้อยเพียงใดในกำรเลือกลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี หำกพิจำรณำแต่เฉพำะควำมเสี่ยงจำกกำร
ลงทุนแล้วนั้น จะก่อให้เกิดควำมผิดพลำดจำกกำรลงทุนได้ โดยทั่วไปแล้วควำมเสี่ยงรวม (Total Risk) 
ค ำนวณได้จำกค่ำควำมเบี่ยงเบนมำตรฐำน ผู้ออมควรถำมตนเองว่ำสำมำรถยอมรับควำมเสี่ยงได้มำกน้อย
เพียงใด โดยค ำนึงจำก 
 1. ระดับควำมเสี่ยงของกำรลงทุน หรือระดับควำมเสี่ยของกำรออมแต่ละรูปแบบ ซึ่งมีควำมเสี่ยง
แตกต่ำงกันออกไป เช่น กำรออมโดยกำรซื้อที่ดินเพื่อหวังว่ำมูลค่ำของที่ดินนั้นจะมีมูลค่ำสูงขึ้นเมื่อเวลำผ่ำน
ไป แต่ก็มีควำมเสี่ยงว่ำที่ดินจะมีมูลค่ำลดลงนั่นเอง 
 2. ควำมมั่นคงและควำมน่ำเชื่อถือของสถำบันกำรเงิน หรือหน่วยงำนที่ผู้ออมน ำเงินของตนไปลงทนุ
เพื่อที่เงินนั้นจะงอกเงยให้ผลตอบแทนแก่ตน ผู้ออมหลำยท่ำนจึงพิจำรณำปัจจัยนี้เป็นส ำคัญ ปัญหำทำงด้ำน



กำรเงินของสถำนบันกำรเงิน หรือหน่วยงำนนั้น อำจจะส่งผลท ำให้บริษัทล้มละลำยลง ท ำให้ผู้ออมมีโอกำสที่
จะสูญเสียเงินลงทุนนั้นไปอย่ำงง่ำยดำย 
 3. ควำมผันผวนของเศรษฐกิจ เนื่องด้วยเศรษฐกิจมีควำมผันผวน เปลี่ยนอย่ำงรวดเร็วท ำเกิดควำม
ไม่แน่นอนในหลำยๆเร่ือง อำทิ ค่ำครองชีพที่อำจสูงขึ้น ท ำให้ก ำลังที่จะออมอำจจะต่ ำลง 
 4. ปัญหำทำงด้ำนกำรเมือง เป็นที่ทรำบกันดีว่ำกำรเมืองมีผลต่อกำรควำมเป็นอยู่ ของคนประเทศ 
หำกรัฐบำลให้กำรสนับที่ดีควำมเป็นอยู่ของประชำชนย่อมดีข้ึน 

ปัจจัยด้านการรับรู้และการสื่อสารทางการตลาด 
 บุญรุ่ง จันทร์นำค (2554) ได้สรุปปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรออมซึ่งหนึ่งในนั้นประกอบด้วย สถำบันกำร
ลงทุน หำกมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ออมในคุณภำพกำรให้บริกำรที่ดี จ ำนวนสำขำมีกระจำยหลำยแห่ง 
และมีควำมมั่นคงสูงจะเป็นแรงจูงใจให้มีผู้ออมกับสถำบันมำกขึ้น และโอกำสในกำรลงทุน ถ้ำมีควำมรู้ในกำร
ลงทุนหรือมีโอกำสในกำรลงทุนรวมทั้งกำรลงทุนนั้นให้ผลตอบแทนที่ดีจะเป็นแรงจูงใจให้มีกำรออมเพิ่มข้ึน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 กฤษฎ ียิวคิม (2555) ได้ศึกษำทัศนคติและพฤติกรรมกำรออมของบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
กรณีศึกษำ บุคลำกรคณะรัฐศำสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษำทัศนคติที่มีต่อกำรออมของบุคลำกรคณะ
รัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง และศึกษำพฤติกรรมออมของบุคลำกรคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง และเพื่อเสนอแนวทำงในกำรรณรงค์กำรออมบุคลำกรคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัย ผู้วิจัยเก็บ
ข้อมูลจำกประชำชน ได้แก่ คณะรัฐศำสตร์จ ำนวน 186 คน ผลกำรศึกษำ พบว่ำ คุณลักษณะส่วนบุคคลใน 
ด้ำนอำยุ สถำนะ และระดับกำรศึกษำ มีผลต่อกำรทัศนคติในกำรออมของบุคลำกรคณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง คุณลักษณะส่วนบุคคลในด้ำนอำยุและสถำนภำพมีผลต่อพฤติกรรมในกำรออม
บุคลำกรคณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 สุริยำพร จันทร์เจริญ (2555) ได้ศึกษำ เรื่อง กำรออมเงินของแรงงำนวัยก่อนสูงอำยุและวัยสูงอำยุ
ท ำงำนในระบบและนอกระบบ พบว่ำ ลักษณะประชำกรทำงสังคม กลุ่มแรงงำนในระบบเพศชำยวัยก่อน
สูงอำยุมีสัดส่วนไม่ออมมำกกว่ำเพศหญิงแต่ในวัยสูงอำยุเพศหญิงมีสัดส่วนไม่ออมมำกกว่ำเพศชำยซึ่งต่ำงจำก
แรงงำนนอกระบบที่วัยสูงอำยุและยังไม่สูงอำยเพศหญิงมีสัดส่วนไม่ออมมำกกว่ำเพศชำย ด้ำนกำรศึกษำ 
แรงงำนในระบบที่มีกำรศึกษำระดับประถมศึกษำหรือต่ ำกว่ำ จะไม่มีเงินออม แต่แรงงำนนอกระบบแม้จบ
กำรศึกษำสูงกว่ำมัธยมศึกษำแต่ส่วนใหญ่กลับไม่มีเงินออม ด้ำนสถำนภำพกำรสมรส แรงงำนในระบบที่มี
สถำนภำพสมรสจะไม่มีเงินออม แต่แรงงำนนอกระบบที่มีสภำพโสดส่วนใหญ่จะไม่มีเงินออม 
 จุฑำธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555) ได้ท ำกำรวิจัยเรื่อง เปรียบเทียบพฤติกรรมกำรออมของพนักงำน
บริษัทเอกชนและข้ำรำชกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร ผลกำรศึกษำพบว่ำ พนักงำนบริษัทเอกชนและ
ข้ำรำชกำรที่มีกำรออมเงินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ 20-30 ปี สถำนภำพโสด และไม่มีผู้อยู่ในอุปกำระเลี้ยง
ดู พนักงำนเอกชน มีรำยได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 20,001-25,000 บำท ส่วนข้ำรำชกำรมีรำยได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 
15,001-20,000 บำท ด้ำนรำยจ่ำยพนักงำนเอกชนมีรำยจ่ำยเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บำท ข้ำรำชกำร
มีรำยจ่ำยเฉลี่ยต่ ำกว่ำพนักงำนบริษัทเอกชน โดยมีรำยจ่ำยเฉลี่ยต่อเดือนต่ ำกว่ำ 10,000 บำท ด้ำนพฤติกรรม
กำรออมพบว่ำทั้งพนักงำนเอกชนและข้ำรำชกำรมีวัตถุประสงค์กำรออม คือ เก็บไว้ใช้จ่ำยยำมฉุกเฉิน ด้ำน
รูปแบบกำรออมส่วนใหญ่ออมประเภทเงินฝำกออมทรัพย์  
 ชฎำพร คุณชื่น (2560) ได้ศึกษำกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลของประชำกร ในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลของประชำกรในเขต



กรุงเทพมหำนคร และเพื่อศึกษำกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร
จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัยในครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินในเขต
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน พบว่ำ กลุ่มประชำกรที่มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินโดยมี เพศ รำยได้ต่อ
เดือน กำรศึกษำ และอำชีพ ต่ำงกัน ท ำให้กำรวำงแผนทำงกำรเงินต่ำงกัน แต่กลุ่มประชำกรที่มีกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินโดยมี อำยุ สถำนภำพ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงกัน ท ำให้กำรวำงแผนทำงกำรเงินไม่ต่ำงกัน 
 วันชัย แก้วสุมำลี (2553) ได้ศึกษำควำมเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรเตรียมตัวก่อนกำร
เกษียณอำยุท ำงำนของบุคคลท ำงำนวัยผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหำนคร กำรศึกษำมีจุดมุ่งหมำยเพื่อ 
เปรียบเทียบพฤติกรรมกำรเตรียมตัวก่อนกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำนของบุคคลท ำงำน วัยผู้ใหญ่ ในเขต
จังหวัดกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมลักษณะปัจจัยทำงชีวสังคมได้แก่เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส และรำยได้ 
ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทัศนคติและพฤติกรรมในกำรเตรียมตัวก่อนกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำน 
เปรียบเทียบควำมเชื่อเกี่ยวกับผลของกำรเตรียมตัวก่อนกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำน ระหว่ำงกลุ่มบุคคลที่มี
ทัศนคติในกำรเตรียมตัวก่อนกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำนที่แตกต่ำงกัน ผลกำรศึกษำพบว่ำเพศหญิงและเพศ
ชำยมีกำรเตรียมตัวก่อนกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำนต่ำงกัน โดยเพศหญิงมีกำรเตรียมตัวมำกกว่ำเพศชำย 
กลุ่มที่มีระดับอำยุมำกกว่ำมีกำรเตรียมตัวก่อนกำรเกษียณอำยุท ำงำนมำกกว่ำกลุ่มที่มีระดับอำยุน้อยกว่ำ
โดยเฉพำะเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มอำยุ 50 ปีขึ้นไป กับกลุ่มที่มีระดับอำยุ 40 ปี ลงมำ กลุ่มที่มี
สถำนภำพสมรสมีคู่หรืออยู่ด้วยกัน และสถำนภำพหม้ำย หย่ำหรือแยกกันอยู่มีกำรเตรียมตัวก่อนกำร
เกษียณอำยุกำรท ำงำนมำกกว่ำกลุ่มที่มีสภำนภำพโสด และ กลุ่มที่มีระดับรำยได้สูงกว่ำ มีกำรเตรียมตัวก่อน
กำรเกษียณอำยุกำรท ำงำน มำกกว่ำบุคคลท ำงำนวัยผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีระดับรำยได้ต่ ำกว่ำ
โดยเฉพำะเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำงกลุ่มที่มีรำยได้ตั้งแต่ 20,000 บำทขึ้นไป กับกลุ่มที่มีรำยได้ไม่เกิน 10,000 
บำท 
 สุภำวดี ฮะมะณี (2556) ได้ศึกษำรูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมของครัวเรือนในเขต
กรุงเทพมหำนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำข้อมูลของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
รำยได้ รำยจ่ำย ทรัพย์สิน หนี้สิน รูปแบบกำรออม วัตถุประสงค์ในกำรออม แนวโน้มกำรออมและปัจจัยที่มี
ผลต่อกำรออม กำรศึกษำนี้ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบหลำยขั้นตอนจำกกลุ่มตัวอย่ำงของประชำกรในเขต
กรุงเทพมหำนครที่มีรำยได้ จ ำนวน 400 คน ผลกำรศึกษำ พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อำยุ 37 
ปี มีสถำนภำพสมรส จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ประกอบอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน มีรำยได้เฉลี่ย
ของครัวเรือนเท่ำกับ 296,082 บำทต่อปี มีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยของครัวเรือนเท่ำกับ 245,686 บำทต่อปี รูปแบบ
กำรออมของครัวเรือน โดยส่วนใหญ่มีกำรออมเงินในรูปแบบของกำรฝำกธนำคำรพำณิชย์ และวัตถุประสงค์
ของกำรออมก็เพื่อใช้จ่ำยในวัยชรำหรือยำมเจ็บป่วยอีกทั้ง พบว่ำ ปัจจัยที่ มีผลต่อกำรออมของครัวเรือน 
ได้แก่ รำยได้  รำยจ่ำยประจ ำ และออมเพื่อใช้ในด้ำนกำรศึกษำและกำรงำน 
 ใจเดียว โกมลเพ็ชร์ (2554) ได้ศึกษำพฤติกรรมกำรออมของบุคลำกรในวิทยำลัยนครรำชสีมำ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรออม รูปแบบกำรออม และกำรวิเครำะห์ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออม โดย
กำรแจกแบบสอบถำม เก็บข้อมูลจำกบุคลำกรวิทยำลัยนครรำชสีมำ จ ำนวน 218 คน ผลกำรศึกษำ พบว่ำ 
ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นหญิงมำกกว่ำเพศชำย ส่วนใหญ่มีอำยุระหว่ำง 26–30 ปี มีรำยได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อ
เดือน 18,649 บำท รำยได้รวมของครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน 49,090 บำท มีวุฒิกำรศึกษำระดับปริญญำตรี
และมีสถำนภำพโสด ด้ำนพฤติกรรมและรูปแบบกำรออม พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีวิธีกำรออม
เงินโดยใช้วิธีกำรกำรฝำกไว้กับธนำคำร เหตุผลในกำรออมเงิน คือ เพื่อเก็บไว้ใช้รักษำพยำบำลเมื่อเจ็บป่วย
เมื่อยำมแก่ชรำ มีกำรออมทรัพย์ในรูปของบัญชีเงินฝำกกับสถำบันกำรเงิน ส่วนปัจจัยที่มีควำมส ำคัญมำก



ที่สุดในกำรเลือกรูปแบบกำรออม คือ ปัจจัยด้ำนผลตอบแทนที่ได้จำกกำรออม ด้ำนควำมเสี่ยงของสถำบัน
กำรเงินและด้ำนควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสถำบันกำรเงิน 
  ธำนินทร์ อุดมศรี (2554) ได้ท ำศึกษำรูปแบบกำรออมและปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมของครัวเรือนใน
ต ำบลหำรแก้ว อ ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมของครัวเรือนคือ
ปัจจัยด้ำนรำยได้ เมื่อมีรำยได้สูงก็จะมีเงินเหลือออม แต่ในทำงตรงกันข้ำมเมื่อบุคคลมีรำยได้น้อยเงินออมก็
จะลดลงหรือไม่เกิดกำรออม 
 กฤตภำส เลิศสงครำม (2555) จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรออมและปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมของ
พนักงำนบริษัท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จำกกำรศึกษำพบว่ำ ผลตอบแทนที่ผู้ออมได้รับจำกกำรออม ถ้ำ
ผลตอบแทนจำกกำรออมสูงขึ้นจะส่งผลต่อควำมต้องกำรให้บุคคลมีกำรออมเพิ่มมำกข้ึน เช่น กำรเพิ่มข้ึนของ
อัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำในกำรได้รับผลตอบแทน 
 กมลชนก ไพโรจน์ (2554) ได้ศึกษำพฤติกรรมกำรออมของบุคลำกรจำกกรมบัญชีกลำง 
กระทรวงกำรคลัง จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงทั้งสิ้น 255 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ แบบสอบถำม 
และ ค่ำสถิติประกอบด้วยค่ำควำมถี่ร้อยละและกำรทดสอบค่ำไคแสควร์สำมำรถสรุป ผลกำรวิจัยได้ว่ำผู้ตอบ 
แบบสอบถำมส่วนมำกเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 75.3 มีอำยุระหว่ำง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 
สถำนภำพ โสด คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรีคิดเป็นร้อยละ 52.9 มีอำยุงำนระหว่ำง 
11-20 ปี คิดเป็นร้อย ละ 31.5 ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนมำกกว่ำร้อยละ 45 เลือกรูปแบบกำรออมโดยฝำก
เงินไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ และส่วนร้อยละ 50 เลือกเก็บเงินสดไว้ในมือ โดยผ่ำนกำรฝำกเงินกับธนำคำร
และสถำบันกำรเงินส่วนที่เหลืออีก ร้อยละ 5 เลือกกำรออมในรูปแบบ อ่ืน ๆ เช่นพันธบัตรรัฐบำลสลำกออม
สินเป็นต้นโดยปัจจัยที่มีนัยส ำคัญกับ พฤติกรรมกำรออมของ กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ปัจจัยด้ำนสภำพเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศควำมสำมำรถในกำร ช ำระหนี้ ค่ำครองชีพต่อเดือนและอำยุ   
 ชำรวี บุตรบ ำรุง (2555) ศึกษำรำยได้ และรูปแบบกำรออมเพื่อกำรเตรียมพร้อมสูงวัยสูงอำยุของ 
ประชำชนอำยุระหว่ำง 30 – 40 ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร โดยได้ใช้แบบสอบถำมเก็บข้อมูลจำก
ประชำชน ในช่วงวัยดังกล่ำว จ ำนวน 400 คน ผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่ส่วนใหญ่ออมเงิน ด้วย
กำรฝำกธนำคำร (173 คน) แรงบันดำลใจในกำรออมที่ได้รับคะแนนในระดับมำกที่สุด คือ เพื่อควำมมั่นคงใน
วัยสูงอำยุ (ค่ำเฉลี่ย 4.54) เก็บไว้ยำมเจ็บป่วยหรือยำมชรำ (ค่ำเฉลี่ย 4.61) และเก็บไว้ให้บุตรหลำน (ค่ำเฉลี่ย 
4.42) ส่วนแรงบันดำล ใจที่ได้รับคะแนนในระดับน้อย คือ มีผลตอบแทนคุ้มค่ำและแน่นอน (ค่ำเฉลี่ย 2.37) 
กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร (ค่ำเฉลี่ย 2.52) น ำไปลดหย่อนภำษีประจ ำปี (ค่ำเฉลี่ย 2.54) และผู้อ่ืน
ชักชวน (ค่ำเฉลี่ย 2.24) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในกำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นกำรวิจัยที่มีกำรศึกษำ
ตำมสภำพที่เป็นไปตำมธรรมชำต ิโดยไม่มีกำรจัด กระท ำ หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ภำคสนำมแบบวิจัยตัดขวำง (Cross sectional Study) คือ เป็นกำรเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่ง
เพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม (Questionnaire) แล้วท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วย
วิธีทำงสถิติ 
 ประชำกรที่ใช้ในงำนวิจัยในคร้ังนี้ คือ ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ซึ่ง
ไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงก ำหนดค่ำระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% และค่ำควำมคลำด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ คือ 5% โดยใช้ กลุ่มตัวอย่ำงส ำเร็จรูป จำกตำรำงทำโร่ยำมำเนะ Yamane (1973) ได้
ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 400 คน 



 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วยแบบสอบถำมปลำยเปิดและปลำยปิด โดยมีทั้งหมด 3 ส่วน 
ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำม จ ำนวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับ
กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ต่อเดือน และค่ำใช้จ่ำยต่อเดือน มีลักษณะของแบบสอบถำมเป็นแบบตรวจสอบ
รำยกำร (Check-list) 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขต
เทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน 12 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนผลตอบแทน ด้ำน
ควำมเสี่ยง และด้ำนกำรรับรู้และกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด โดยเป็นค ำถำมในลักษณะประเมินระดับควำม
คิดเห็น 5 ระดับ 
  ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวน 19 ข้อ ประกอบด้วย 2 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนวัตถุประสงค์ในกำรออม และด้ำนรูปแบบ
ในกำรออม โดยเป็นค ำถำมในลักษณะประเมินระดับควำมส ำคัญ 5 ระดับ 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค ำถำมเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกับกำรออมของประชำชนใน
เขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี จ ำนวนข้อค ำถำม 2 ข้อ ประกอบด้วยค ำถำมในลักษณะ
ปลำยเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็น 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณำ (Descriptive Statistics)  
      1.1 ใช้ค่ำร้อยละ (Percentage) และค่ำควำมถี่ (Frequency) ในกำรอธิบำยตัวแปรปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย 
      1.2 ใช้ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ในกำรอธิบำย
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อกำรออม ได้แก่ ด้ำนค่ำตอบแทน ด้ำนควำมเสี่ยง และด้ำนกำรรับรู้และกำรสื่อสำรทำง
กำรตลำด และพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
 2. สถิติอนุมำน (Inferential Statistics) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังนี้ 
      2.1 เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี
แนกตำมเพศ จะใช้สถิติ t-test ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
      2.2  เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
แนกตำม อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย จะใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ควำมแปรปรวนทำงเดียว (One – Way ANOVA) หำกพบควำมแตกต่ำงจะน ำไปเปรียบเทียบเป็นรำยคู่ โดย
ใช้วิธีของ LSD 
      2.3 เพื่อศึกษำปัจจัยอ่ืนๆ ได้แก่ ด้ำนผลตอบแทน ด้ำนควำมเสี่ยง และด้ำนกำรรับรู้และกำร
สื่อสำรทำงกำรตลำด ที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัด
ปทุมธำนี จะใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis (MRA)) ใน
กำรอธิบำย 
 
ผลการวิจัย 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลแบบสอบถำมกำรวิจัย เรื่อง พฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำล
เมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่ำงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอำยุระหว่ำง 26-35 ปี สถำนภำพโสด มีระดับกำรศึกษำระดับปริญญำตรี มี



อำชีพข้ำรำชกำร มีรำยได้ 10,001 – 20,000 บำท และมีค่ำใช้จ่ำย 10,001 – 20,000 บำท สำมำรถสรุป
ผลกำรวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
โดยภำพรวม พบว่ำ ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำร
ออมโดยรวมในระดับปำนกลำง เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำน พบว่ำ ด้ำนวัตถุประสงค์ในกำรออม ให้ระดับ
ควำมส ำคัญอยู่ในระดับมำก และด้ำนรูปแบบในกำรออมให้ระดับควำมส ำคัญอยู่ในระดับปำนกลำง 
 2. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี โดยภำพรวม พบว่ำ ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ให้ควำม
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อกำรออม โดยรวมในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยด้ำนพบว่ำทั้ง 3 
ด้ำน ประกอบด้วย ด้ำนผลตอบแทน ด้ำนควำมเสี่ยง และด้ำนกำรรับรู้และกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ให้ระดับ
ควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก 
 3. ผลกำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล พบว่ำ ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนีที่มี เพศ อำยุ 
สถำนภำพ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงกัน ท ำให้พฤติกรรมกำรออมโดยรวมและรำยได้ไม่
ต่ำงกัน 
 4. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี พบว่ำ ปัจด้ำนควำมเสี่ยง มีผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมือง
ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ด้ำนวัตถุประสงค์กำรออม และปัจจัยด้ำนกำรรับรู้และกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด มี
ผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ด้ำนรูปแบบกำรออม 
 
อภิปรายผล 
 ผลกำรวิจัยพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
สำมำรถสรุปตำมวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี
พบว่ำประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ให้ควำมส ำคัญเกี่ ยวกับกำรออมโดยรวมใน
ระดับปำนกลำง รำยละเอียดดังนี้ 
 1.1 ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ให้ควำมส ำคัญด้ำนวัตถุประสงค์ใน
กำรออม โดยรวมอยู่ในระดับมำก โดยประชำชนมีควำมต้องกำรออมเงิน เพื่อเก็บไว้ใช้ยำมเกษียณอำยุหรือ
ชรำภำพ เป็นวัตถุประสงค์หลักในกำรออม ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำเป้ำหมำยส ำคัญในกำรออมเงินของ
ประชำชน คือ เพื่อไว้ใช้ในยำมชรำภำพ เนื่องจำกคนทุกคนย่อมมีควำมต้องกำรให้ตนมีควำมสะดวกสบำยใน
ช่วงเวลำที่มีก ำลังในกำรหำรำยได้ได้น้อยลง จึงจ ำเป็นต้องมีเงินออมไว้ อีกทั้งเพื่อลดภำระค่ำใช้จ่ำยกำรเลี้ยง
ดูของลูกหลำนอีกด้วย เพรำะในยำมชรำภำพมักจะค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำรักษำพยำบำล ค่ำอำหำรเสริม 
เป็นต้น สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ สุภำวดี ฮะมะณี (2556) ซึ่งได้ศึกษำรูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อกำร
ออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ วัตถุประสงค์ของกำรออมของครัวเรือนก็ เพื่อใช้จ่ำยในวัย
ชรำหรือยำมเจ็บป่วย และสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ใจเดียว โกมลเพ็ชร์ (2554) ซึ่งได้ศึกษำพฤติกรรม
กำรออมของบุคลำกรในวิทยำลัยนครรำชสีมำ พบว่ำ เหตุผลในกำรออมเงินของบุคลำกรในวิทยำลัย คือ เพื่อ
เก็บไว้ใช้รักษำพยำบำลเมื่อแก่ชรำ 
 1.2 ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ให้ควำมส ำคัญด้ำนรูปแบบในกำร
ออม โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง โดยประชำชนมีควำมคิดที่จะออมเงินโดยกำรฝำกธนำคำร ผู้วิจัยมี



ควำมเห็นว่ำ กำรออมเงินโดยวิธีกำรน ำเงินฝำกไว้กับสถำบันกำรเงินเป็นวิธีที่ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด 
เนื่องจำกเป็นรูปแบบกำรออมที่มีควำมสะดวกในกำรออมมำกที่สุด เพรำะปัจจุบันธนำคำรมีสำขำจ ำนวนมำก 
อีกทั้งยังมีตู้อัตโนมัติให้บริกำรโดยทั่วถึง นอกจำกนี้กำรฝำกเงินยังเป็นวิธีที่ง่ำย สำมำรถเข้ำใจเข้ำถึงได้ทุกช่วง
วัย และได้ผลตอบแทนที่แน่นอน สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ จุฑำธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555) ซึ่งได้ท ำกำร
วิจัยเรื่อง เปรียบเทียบพฤติกรรมกำรออมของพนักงำนบริษัทเอกชนและข้ำรำชกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร 
พบว่ำ รูปแบบกำรออมส่วนใหญ่ของพนักงำนจะออมเงินโดยกำรฝำกเงินประเภทเงินฝำกออมทรัพย์ และ
สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ สุภำวดี ฮะมะณี (2556) ซึ่งได้ศึกษำรูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมของ
ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ รูปแบบกำรออมของครัวเรือนโดยส่วนใหญ่มีกำรออมเงินในรูปแบบ
ของกำรฝำกธนำคำรพำณิชย์ 
 2. ผลกำรศึกษำพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี 
จ ำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 
 2.1 ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ที่มีเพศต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรออม
โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ทั้งเพศชำยและเพศหญิงต่ำงก็มีเป้ำหมำยใน
กำรเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในยำมแก่ชรำ และมีพฤติกรรมกำรออมโดยกำรฝำกเงินกับธนำคำรเหมือนกัน เนื่องจำก
คนทุกคนต้องมีกำรวำงแผนและคำดหวังที่จะใช้ชีวิตช่วงบั้นปลำยอย่ำงสุขสบำย และกำรออมเงินกับธนำคำร
ก็เป็นรูปแบบที่สะดวกและได้ผลตอบแทนที่แน่นอน อีกทั้งยังเป็นวิธีที่เข้ำใจได้ง่ำยไม่ซับซ้อน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับผลงำนวิจัยของ สุริยำพร จันทร์เจริญ (2555) ซึ่งได้ศึกษำเรื่อง กำรออมเงินของแรงงำนวัยก่อนสูงอำยุ
และวัยสูงอำยุท ำงำนในระบบและนอกระบบ พบว่ำ เพศชำยมีสัดส่วนไม่ออมเงินมำกกว่ำเพศหญิง และไม่
สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ชฎำพร คุณชื่น (2560) ซึ่งได้ศึกษำกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลของ
ประชำกร ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่มประชำกรที่มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินโดยมี เพศต่ำงกัน ท ำให้
กำรวำงแผนทำงกำรเงินต่ำงกัน 
 2.2 ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ที่มีอำยุต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรออม
โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ประชำชนไม่ว่ำจะมีอำยุอยู่ในช่วงใด ก็มีควำม
สนใจในกำรออมเหมือนกัน เนื่องจำกประชำชนส่วนใหญ่ในปัจจุบันหันมำให้ควำมสนใจกำรออมมำกข้ึนไม่ว่ำ
จะมีอำยุเท่ำใด ดังจะเห็นได้จำกกำรที่วัยรุ่นหันมำท ำธุรกิจส่วนตัวเป็นอำชพีเสริมตั้งแต่อำยุยังนอ้ย และมีกำร
วำงแผนกำรออมเช่นเดียวกับผู้ใหญ่วัยท ำงำน ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ชฎำพร คุณชื่น (2560) ซึ่งได้
ศึกษำกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบคุคลของประชำกร ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่มประชำกรที่มีกำร
วำงแผนทำงกำรเงินโดยมี อำยุต่ำงกัน ท ำให้กำรวำงแผนทำงกำรเงินไม่ต่ำงกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลงำนวจิยั
ของ วันชัย แก้วสุมำลี (2553) ซึ่งได้ศึกษำควำมเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรเตรียมตัวก่อนกำร
เกษียณอำยุท ำงำนของบุคคลท ำงำนวัยผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่มที่มีระดับอำยุมำกกว่ำมีกำร
เตรียมตัวก่อนกำรเกษียณอำยุท ำงำนมำกกว่ำกลุ่มที่มีระดับอำยุน้อยกว่ำโดยเฉพำะเมื่อเปรียบเทียบระหว่ำง
กลุ่มอำยุ 50 ปีขึ้นไป กับกลุ่มที่มีระดับอำยุ 40 ปี ลงมำ 
 2.3 ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำน ีจังหวัดปทุมธำนี ที่มีสถำนภำพต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำร
ออมโดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี ทุกสถำนภำพไม่ว่ำสถำนภำพโสด สถำนภำพสมรสหรือสถำนภำพหม้ำย/หย่ำร้ำง มัก
ค ำนึงถึงเป้ำหมำยและรูปแบบในกำรออม เนื่องด้วยสภำพสังคมที่เปลี่ยนไปไม่ว่ำคนโสดหรือแต่งงำนก็มีภำระ
ที่ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ชฎำพร คุณชื่น (2560) ซึ่งได้ศึกษำกำร
วำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลของประชำกร ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่มประชำกรที่มีกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินโดยมีสถำนภำพต่ำงกัน ท ำให้กำรวำงแผนทำงกำรเงินไม่ต่ำงกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลงำนวิจัย



วันชัย แก้วสุมำลี (2553) ซึ่งได้ศึกษำควำมเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำรเตรียมตัวก่อนกำรเกษียณอำยุ
ท ำงำนของบุคคลท ำงำนวัยผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ประชำกรกลุ่มที่มีสถำนภำพสมรสมีคู่หรือ
อยู่ด้วยกัน และสถำนภำพหม้ำย หย่ำหรือแยกกันอยู่มีกำรเตรียมตัวก่อนกำรเกษียณอำยุกำรท ำงำนมำกกว่ำ
กลุ่มที่มีสภำนภำพโสด 
 2.4 ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ที่มีกำรศึกษำต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำร
ออมโดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนีไม่ว่ำจะมีวุฒิกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปริญญำตรี หรือปริญญำตรี หรือสูงกว่ำระดับปริญญำตรี 
ก็จะไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรออม เนื่องจำกกกำรออมเป็นเรื่องที่ทุกคนสำมำรถวำงแผนและปฏิบัติได้ไม่ว่ำ
จะมีกำรศึกษำอยู่ในระดับใด เพรำะทุกคนย่อมต้องนึกถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีเงินออมเมื่อแก่ชรำไป และ
ปัจจุบันก็มีสำขำของสถำบันกำรเงินมำกข้ึนท ำให้คนทุกระดับกำรศึกษำสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย รวมถึงกำรออม
กับสถำบันกำรเงินหรือธนำคำรก็มีขั้นต่ ำที่ทุกคนสำมำรถฝำกได้ จึงท ำให้ประชำชนสำมำรถมีเงินออมได้ถ้วน
หน้ำ ซึ่งไปสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ฤษฎี ยิวคิม (2555) ซึ่งได้ศึกษำทัศนคติและพฤติกรรมกำรออมของ
บุคลำกรมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง กรณีศึกษำ บุคลำกรคณะรัฐศำสตร์ พบว่ำ บุคลำกรที่มีคุณลักษณะส่วน
บุคคลในด้ำนระดับกำรศึกษำต่ำงกัน มีผลต่อกำรทัศนคติในกำรออมของบุคลำกรคณะรัฐศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงที่ต่ำงกัน แต่ไม่สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของชฎำพร คุณชื่น (2560) ซึ่งได้ศึกษำกำร
วำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลของประชำกร ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่มประชำกรที่มีกำรวำงแผน
ทำงกำรเงินโดยมีกำรศึกษำต่ำงกัน ท ำให้กำรวำงแผนทำงกำรเงินต่ำงกัน 
 2.5 ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทมุธำน ีจังหวัดปทุมธำนี ที่มีอำชีพต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำรออม
โดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมเห็นว่ำ ไม่ว่ำประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนีจะประกอบอำชีพใด ก็ให้ควำมส ำคัญกับกำรออมไม่แตกต่ำงกันทั้งในด้ำนเป้ำหมำยที่ต้อง
ค ำนึงถึงวันที่ตนแก่ชรำ และในด้ำนรูปแบบกำรออม แต่อำจจะแตกต่ำงกันเพียงจ ำนวนเงินที่แต่ละบุคคล
ออมนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ จุฑำธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด (2555) ซึ่งได้ท ำกำรวิจัยเร่ือง เปรียบเทียบ
พฤติกรรมกำรออมของพนักงำนบริษัทเอกชนและข้ำรำชกำรในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ พนักงำนเอกชน
และข้ำรำชกำรมีพฤติกรรมกำรออมโดยวัตถุประสงค์กำรออม คือ เก็บไว้ใช้จ่ำยยำมฉุกเฉิน และด้ำนรูปแบบ
กำรออมส่วนใหญ่เป็นกำรออมประเภทเงินฝำกออมทรัพย์ ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ชฎำพร คุณชืน่ 
(2560) ซึ่งได้ศึกษำกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลของประชำกร ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่ม
ประชำกรที่มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินโดยมีอำชีพต่ำงกัน ท ำให้กำรวำงแผนทำงกำรเงินต่ำงกัน  
 2.6 ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ที่มีรำยได้ต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำร
ออมโดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ไม่ว่ำประชำชนในเขตเทศบำลเมือง
ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนีจะมีรำยได้อยู่ในระดับใด ก็มีเป้ำหมำยในกำรออมคือเพื่อเก็บไว้ใช้ในยำมแก่ชรำ 
และสำมำรถน ำเงินไปฝำกธนำคำรได้เช่นกัน อำจแตกต่ำงกันเพียงจ ำนวนเงินที่เหลืออมในแต่ละเดือน
เนื่องจำกจ ำนวนรำยได้ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ธำนินทร์ อุดมศรี (2554) ซึ่งได้ท ำ
ศึกษำรูปแบบกำรออมและปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมของครัวเรือนในต ำบลหำรแก้ว อ ำเภอหำงดง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมของครัวเรือนคือปัจจัยด้ำนรำยได้ เมื่อมีรำยได้สูงก็จะมีเงินเหลือ
ออม แต่ในทำงตรงกันข้ำมเม่ือบุคคลมีรำยได้น้อยเงินออมก็จะลดลงหรือไม่เกิดกำรออม และไม่สอดคล้องกับ
ผลงำนวิจัยของ ชฎำพร คุณชื่น (2560) ซึ่งได้ศึกษำกำรวำงแผนทำงกำรเงินส่วนบุคคลของประชำกร ในเขต
กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่มประชำกรที่มีกำรวำงแผนทำงกำรเงินโดยมี รำยได้ต่อเดือนต่ำงกัน ท ำให้กำร
วำงแผนทำงกำรเงินต่ำงกัน 



 2.7 ประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ที่มีค่ำใช้จ่ำยต่ำงกัน มีพฤติกรรมกำร
ออมโดยรวมและรำยด้ำนไม่แตกต่ำงกัน ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ไม่ว่ำประชำชนในเขตเทศบำลเมือง
ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี จะมีค่ำใช้จ่ำยต่อเดือนเท่ำไรก็จะมีกำรวำงเป้ำหมำยในกำรออมเพื่อวัยเกษียรณ
หรือในยำมที่แก่ชรำ และมีกำรฝำกเงินกับธนำคำรเหมือนกัน อำจแตกต่ำงกันที่จ ำนวนเงินที่เหลือออมในแต่
ละเดือน ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ สุภำวดี ฮะมะณี (2556) ซึ่งได้ศึกษำรูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อ
กำรออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมของครัวเรือน ได้แก่ รำยได้  
รำยจ่ำยประจ ำ และไม่สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ชฎำพร คุณชื่น (2560) ซึ่งได้ศึกษำกำรวำงแผนทำง
กำรเงินส่วนบุคคลของประชำกร ในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ กลุ่มประชำกรที่มีกำรวำงแผนทำงกำรเงิน
โดยค่ำใช้จ่ำยต่ำงกัน ท ำให้กำรวำงแผนทำงกำรเงินไม่ต่ำงกัน 
 3. ผลกำรศึกษำปัจจัยอ่ืนๆ มีส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมือง
ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี สรุปได้ว่ำ  
 3.1 ปัจจัยด้ำนผลตอบแทน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมือง
ปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐำน โดยผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ปัจจัยด้ำนผลตอบแทนไม่มีผล
ต่อพฤติกรรมออม อันเนื่องมำจำกกำรประชำชนต้องกำรควำมแน่นอนในกำรที่จะได้รับผลตอบแทนมำกกว่ำ
ที่จะค ำนึงถึงว่ำผลตอบแทนนัน้จะมีจ ำนวนเท่ำใด หำกผลตอบแทนมำกแต่ควำมเสี่ยงสูง ประชำชนทั่วไปยอ่ม
ไม่อยำกน ำเงินออมของตนไปเสี่ยง ซึ่งไม่สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ กฤตภำส เลิศสงครำม (2555) ซึ่งได้
ศึกษำพฤติกรรมกำรออมและปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมของพนักงำนบริษัท พัฒนำอสังหำริมทรัพย์ จำก
กำรศึกษำพบว่ำ ผลตอบแทนที่ผู้ออมได้รับจำกกำรออม ถ้ำผลตอบแทนจำกกำรออมสูงขึ้นจะส่งผลต่อควำม
ต้องกำรให้บุคคลมีกำรออมเพิ่มมำกขึ้น เช่น กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำดอกเบี้ย ระยะเวลำในกำรได้รับ
ผลตอบแทน 
 3.2 ปัจจัยด้ำนควำมเสี่ยง ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนในเขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี 
จังหวัดปทุมธำนี ในด้ำนวัตถุประสงค์ในกำรออม ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ ควำมเสี่ยงต่ำงๆ จะมีผลต่อกำร
ตัดสินใจออมเงินอย่ำงมำก เนื่องจำกเงินออมเป็นสินทรัพย์ที่ทุกคนคำดหวังผลประโยชนจ์ำกเงินออมนั้นๆ ซึ่ง
ควำมเสี่ยงที่แตกต่ำงกันจะท ำให้ผู้ออมมีเป้ำหมำยในกำรออมเงินจ ำนวนหนึ่งต่ำงกันออกไป เช่น หำกกำร
ออมโดยกำรลงทุนที่มีควำมเสี่ยงต่ ำ ก็อำจมีเป้ำหมำยเพื่อน ำผลประโยชน์ที่จะได้ในอนำคตมำใช้ในยำมแก่
ชรำ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ใจเดียว โกมลเพ็ชร์ (2554) ซึ่งได้ศึกษำพฤติกรรมกำรออมของ
บุคลำกรในวิทยำลัยนครรำชสีมำ พบว่ำปัจจัยที่มีควำมส ำคัญมำกที่สุดในกำรออมคือด้ำนควำมเสี่ยงของ
สถำบันกำรเงิน และสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ กมลชนก ไพโรจน์ (2554) ซึ่งได้ศึกษำพฤติกรรมกำรออม
ของบุคลำกรจำกกรมบัญชีกลำง กระทรวงกำรคลัง พบว่ำ ปัจจัยที่มีนัยส ำคัญกับ พฤติกรรมกำรออมของ 
กลุ่มตัวอย่ำงได้แก่ปัจจัยด้ำนสภำพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 
 3.3 ปัจจัยด้ำนกำรรับรู้และกำรสื่อสำรทำงกำรตลำด ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออมของประชำชนใน
เขตเทศบำลเมืองปทุมธำนี จังหวัดปทุมธำนี ในด้ำนรูปแบบกำรออม ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ กำรน ำเงินฝำก
เงินธนำคำรเป็นวิธีกำรออมที่ปลอดภัยมำก อีกทั้งธนำคำรยังมีสำขำและช่องทำงกำรเข้ำถึงกำรฝำกเงินได้ง่ำย 
ท ำให้ประชำชนส่วนใหญ่ตัดสินใจออมเงินโดยกำรฝำกธนำคำร ซึ่งสอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ใจเดียว 
โกมลเพ็ชร์ (2554) ซึ่งได้ศึกษำพฤติกรรมกำรออมของบุคลำกรในวิทยำลัยนครรำชสีมำ พบว่ำ ปัจจัยที่มี
ควำมส ำคัญมำกที่สุดในกำรเลือกรูปแบบกำรออม คือ ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรของสถำบันกำรเงิน 
แต่ไม่สอดคล้องกับผลงำนวิจัยของ ชำรวี บุตรบ ำรุง (2555) ซึ่งได้ศึกษำรำยได้และรูปแบบกำรออมเพื่อกำร
เตรียมพร้อมสูงวัยสูงอำยุของ ประชำชนอำยุระหว่ำง 30 – 40 ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ แรง
บันดำล ใจในกำรออมที่ได้รับคะแนนต่ ำสุด คือ กำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำรของสถำบันกำรเงิน 



ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 
 จำกผลกำรศึกษำวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยเพื่อน ำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส ำหรับกำร 
ส่งเสริมให้ประชำชนออมเงิน ดังต่อไปนี้ 
 1. สถำบันกำรเงินควรเพิ่มรูปแบบของผลิตภัณฑ์เงินฝำก หรือวิธีในกำรออมเงินที่หลำกหลำย 
ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำยและมีควำมสะดวกในกำรเข้ำถึงกำรออมรูปแบบต่ำงๆมำกกว่ำนี้เพื่อเป็นกำร
กระตุ้นให้ประชำชนมีควำมรู้สึกอยำกออมเงินมำกข้ึน 
 2. หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องควรมีกำรรณรงค์ให้ประชำชนเห็นถึงควำมส ำคัญของวัตถุประสงค์
ในกำรออมเงินว่ำมีควำมส ำคัญมำกแค่ไหน ตัวอย่ำง เช่น วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ำยในยำมเกษียรณหรือแก่ชรำ 
หำกประชำชนไม่มีเงินออมไว้ก็จ ำเป็นต้องกู้เงินมำใช้จ่ำย แต่หำกมีเงินออมเก็บไว้ก็จะไม่ต้องไปกู้เงินมำใช้ ไม่
เดือดร้อนลูกหลำน เป็นต้น  
 3. สถำบันกำรเงินควรเพิ่มช่องทำงในกำรให้ควำมรู้ เกี่ยวกับควำมเสี่ยงของแต่ละรูปแบบกำรออม 
และมีกำรแนะน ำรูปแบบกำรออมที่เหมำะสมกับวัตถุประสงค์ในกำรออมของผู้ออม 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. กำรศึกษำคร้ังต่อไปควรศึกษำ ปัจจัยอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรออม เช่น ปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ 
ควำมน่ำเชื่อถือของกองทุน เป็นต้น 
 2. กำรศึกษำครั้งต่อไปควรท ำกำรศึกษำในเชิงคุณภำพควบคู่ไปกับวิจัยเชิงปริมำณ เช่น กำร
สัมภำษณ์ประชำชนในเขตจังหวัดปทุมธำนี ที่มีควำมต้องกำรในกำรออมหรือกำรลงทุนในแต่ละช่วงเวลำ 
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีในเชิงลึกมำกยิ่งขึ้น  
 
เอกสารอ้างอิง 
กนกวรรณ ศรีนวล. (2558). การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจงูใจในการลงทุน
 ที่มีผลต่อ การตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  วิทยำนพินธ์ บริหำรธุรกิจ
 มหำบัณฑิต, มหำวิทยำลยักรุงเทพ. 
กมลชนก ไพโรจน์. (2554). พฤติกรรมการออมของบุคลากรจากกรมบัญชีกลาง, กระทรวงการคลัง. 
 วิทยำนพินธ์ ปริญญำเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
กฤตภำส เลิศสงครำม. (2555). พฤติกรรมการออมและปัจจัยทีม่ีผลต่อการออมของพนักงาน  
 บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรัพย์. วิทยำนพินธ์ ปริญญำเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต,  
 มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  
กฤษฎี ยิวคิม. (2555). ทัศนคติและพฤติกรรมการออมของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามค าแหง กรณีศึกษา 
 บุคลากรคณะรัฐศาสตร์. กำรศึกษำอิสระ ปริญญำกำรศึกษำบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต, 
 มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง. 
กัญญำรัตน์ วงษช์มภู. (2555). การเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออมระหว่างพนักงาน
 สถาบนัการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานี. วิทยำนิพนธ์ ปริญญำเศรษฐศำสตรมหำบัณฑติ,
 มหำวิทยำลยัขอนแก่น. 



จุฑำธิบดิ์ ฤกษ์สันทัด. (2555). เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมของพนักงานเอกชนและข้าราชการในเขต
 กรุงเทพมหานคร. วิทยำนิพนธ์ ปริญญำบริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต,  มหำวิทยำลยัเทคโนโลย ี
 รำชมงคลธัญบุรี. 
ใจเดียว โกมลเพ็ชร์. (2554) พฤติกรรมการออมของบุคลากรในวิทยาลัยนครราชสีมา. กำรค้นคว้ำอิสระ 
 ปริญญำเศรษฐศำสตรมหำบัณฑติ, มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. 
ชฎำพร คุณชืน่. (2560). การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชากร ในเขตกรุงเทพมหานคร. 
 กำรศึกษำอิสระ ปริญญำกำรศึกษำบริหำรธุรกิจ มหำบัณฑิต, มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง. 
ชำรวี บุตรบ ำรุง. (2555). รายได้และรูปแบบการออมเพื่อการเตรียมพร้อมสู่วัยสูงอายุของประชาชน  
 อายุระหว่าง 30 - 40 ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร. ค้นเมื่อ 1 เมษำยน 2563,   
 จำก http://203.155.54.129/researchfms/abstractfile2555/ 
ธำนนิทร์ อุดมศรี. (2554). รูปแบบการออมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในต าบล หารแก้ว 
 อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. ค้นเมื่อ 1 เมษำยน 2563,  
 จำก http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2554/Exer2554_no104. 
บุญรุ่ง จันทรน์ำค. (2554). การเงินส่วนบุคคล. กรุงเทพมหำนคร: โรงพิมพ์โรงเรียนตั้งตรงจิตร พณิชยกำร. 
บุญเลิศ จิตรมณีโรจน์. (2557). การเตรียมความพร้อมส าหรับการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณของ
 กลุ่มแรงงานในระบบช่วงอายุ 25-39 ปี. สถำบันวิจัยเพื่อประเมนิและออกแบบนโยบำย, 
 มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย. 
พงษ์พันธ์ ชะนิ่ม. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสนิใจลงทุนในหลักทรัพย์ของผู้มีเงินออม ในเขต
 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วิทยำนพินธ์ บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์. 
วันชัย แก้วสุมำลี. (2553). ความเชื่อ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเตรียมตัวก่อนการเกษียณอายุท างานของ
 บุคคลท างานวัยผู้ใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยำนิพนธ์ ปรญิญำกำรศึกษำมหำบัณฑิต 
 สำขำวชิำจิตวิทยำ พัฒนำกำร, มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุภำวดี ฮะมะณี. (2556). รูปแบบและปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหำนคร. 
 รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2556 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
 ประเทศไทย, 2556(1603-1612). 
สุริยำพร จันทร์เจริญ. (2555). การออมเงินของแรงงานวัยก่อนสูงอายุและวัยสูงอายุท างานในระบบ 
 และนอก ระบบ. วิทยำนิพนธ์ ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต, มหำวิทยำลัยมหิดล. 
อุรสำ บรรณกิจโศภน. (2553). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. 
 วิทยำนพินธ์ รัฐประศำสนศำสตรดุษฎีบัณฑิต, สถำบันบัณฑติพฒันบริหำรศำสตร์. 
 


