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บทคดัย่อ  
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชาชนในตาํบล

คลองสาม ใชแ้บบสอบถามเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 425 
ราย ใชส้ถิติเชิงพรรณนาอธิบายถึงลกัษณะบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 26-30 ปี การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นผูป้ระกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษทั และมี
รายไดต่้อเดือน 20,000 - 30,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ลกัษณะบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษา รายไดต่้อเดือนต่างกนัมีการตดัสินใจออมเงินแตกต่างกนั และใชส้ถิติเชิงอนุมานทดสอบสมมุติฐาน 
ดว้ยการวเิคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้อ
เดือนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทมุธานีไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
Abstract 
 The objective of this research is to study the factors influencing the savings decision of the people in 
Khlong Sam Subdistrict. Use questionnaires to collect data from people in Khlong Sam Subdistrict 425 people 
in Pathumthani Province used descriptive statistics to describe the individual characteristics of the sample 
group. The study indicated that Most of the samples were female, aged between 26-30 years old. Is a 
professional employee of the company And have monthly income of 20,000 - 30,000 baht. The hypothesis 
testing found that the characteristics of persons are gender, age, education level 
 
 
 

คาํสําคญั:  ผลตอบแทน สภาพคล่อง การตดัสินใจออมเงิน 
 



Abstract 
Different monthly income, different savings decisions and using inferential statistics to test the hypothesis 
With multiple regression analysis The hypothesis testing found that gender, age, education level And income 
per month has an influence on the decision to save money of people in Khlong Sam Subdistrict Pathum Thani 
Province can be statistically significant at the level of 0.05 
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บทนํา 

. . . ไม่วา่จะเป็นขา้ราชการหรือผูใ้หญ่ ไม่วา่จะอายเุท่าไหร่กส็ามารถมีแผนการออมทรัพยท่ี์เหมาะสม
กบัคุณ ส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยใหเ้งินออมของคุณเติบโตทุกเดือนนั้นกคื็อวนิยัการออมอยา่งสมํ่าเสมอ โดย
วนิยัการออมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกบงัคบัโดยเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสญัญาหรืออาจเป็นความสมคัรใจ
เพื่อใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีดีข้ึน. . .   
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดก้าํหนดเป็น

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2540 มีบทบาทในการกาํหนดแนวทางการพฒันา
ประเทศ โดยมุ่งเนน้การดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียงสมดุลและยัง่ยนื หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงคือการส่งเสริม
การออม ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการวางแผนทรัพยากรท่ีเหมาะสม การออมจะนาํมาซ่ึงความสมดุลในการจดัการ
ทรัพยากรและยงัทาํใหท้รัพยากรย ัง่ยนื ดงันั้นการออมจึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนืเช่นกนั ในการน้ี
รัฐบาลอาจมีส่วนร่วมในการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงโดยจดัทาํโครงการและรณรงคเ์พื่อการออมของ
หน่วยงานราชการ โดยการตั้งค่าการออมเป็นหน่ึงในคา่นิยม 

การออมถือเป็นปัจจยัท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ไดข้ยายการผลิตการจา้งงานการลงทุน
การกระจายรายไดก้ารขยายสินเช่ือธุรกรรมก่อใหเ้กิดการจา้งงานในระดบัสูงและลดความผนัผวนทางเศรษฐกิจ
เน่ืองจากการออมในระดบัสูงระบบเศรษฐกิจของประเทศไม่ตอ้งการการลงทุนจากต่างประเทศ แมเ้ศรษฐกิจจะ
ตกตํ่า แต่กส็ามารถพึ่งพาการออมในประเทศได ้ทาํใหเ้ศรษฐกิจมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

การออมเงินสามารถเลือกไดห้ลายวิธี เช่น เงินฝากประจาํ ซ่ึงหมายถึง การออมเงินโดยมีเป้าหมายดว้ย
การฝากจาํนวนเท่ากนัทุกเดือนเพ่ือรับดอกเบ้ียสูงกวา่และยงัคงไดรั้บการยกเวน้ภาษีเช่นกนั (ธนาคารกสิกรไทย) 
หรือธนาคารออมสิน เป็นรูปแบบการออมท่ีผูฝ้ากจะไดรั้บเงินตน้และดอกเบ้ียตามอตัราท่ีกาํหนดและมีสิทธ์ิใน



การรับรางวลัจากการจบัรางวลัทุกคร้ังเดือนต่อเดือน เม่ือระยะเวลาหมดอายผุูฝ้ากจะไดรั้บเงินตน้และดอกเบ้ีย
คืน (ธนาคารออมสิน) หรือหุน้สามญั หมายถึง ตราสารหุน้ท่ีออกโดย บริษทั มหาชน จาํกดั ท่ีตอ้งการระดมทุน
จากประชาชนผูถื้อหุน้สามญัจะมีสิทธิในการเขา้ร่วม บริษทั มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) 

แต่ทุกวนัน้ีมีการพฒันาผลิตภณัฑท์างการเงินมากข้ึนเช่นการประกนัชีวิต การสะสม หุน้สามญักองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์กองทุนหุ้นทั้งทองคาํในประเทศและต่างประเทศ ทาํให้
ประหยดัช่องทางมากข้ึนกวา่เดิมและสะดวกกวา่ เพราะสามารถทาํธุรกรรมผา่นอินเทอร์เน็ต 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัเกิดคาํถามกบัการวิจยัวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออม
เงินของประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานีมีเหตุผลหรือปัจจยัท่ีเป็นแรงขบัเคล่ือนในการออมเงิน 
เน่ืองจากปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานีจะช่วย
วางแผนในการกระตุน้การออมในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มวยัทาํงานซ่ึงเป็นอายท่ีุมีศกัยภาพในการออม ดว้ย
เหตุน้ีงานวิจยัน้ีจึงมุ่งเนน้ไปท่ีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของคนวยัทาํงาน (ธุรกิจ) ผลลพัธ์จะถูก
นาํไปใชเ้พ่ือกระตุน้การออมใหม้ากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี 
2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชากร ตาํบลคลองสาม 

จงัหวดัปทุมธานี 
3. เพื่อศึกษาการตดัสินใจออมเงิน จาํแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของประชาชนในตาํบลคลอง

สาม จงัหวดัปทุมธานี 
4. เพ่ือศึกษาผลตอบแทนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชากร ตาํบลคลองสาม จงัหวดั

ปทุมธานี 
5. เพ่ือศึกษาสภาพคล่องท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชากร ตาํบลคลองสาม จงัหวดั

ปทุมธานี 
 
 
 
 
 



สมมุตฐิานของการวจิยั  
 1. ประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีคุณลกัษณะบุคคลแต่ละลกัษณะ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั จะมีการตดัสินใจออมเงินแตกต่างกนั 
 2. ระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชาชนในตาํบลคลองสาม
ต่างกนั 
 3. ผลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชาชนตาํบลคลองสามต่างกนั 
 4.สภาพคล่องท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชาชนในตาํบลคลองสามต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจิยั 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนท่ีในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 88,049 คน

ไม่รวมประชากรแฝง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 16.28 น.) 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ประชาชนท่ีประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี จาํนวน 420 
คน ในการคาํนวณจาํนวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ผูวิ้จยัใชห้ลกัการคาํนวณใชสู้ตรของ Yamane (กฤษดา ตั้ง
ชยัศกัด์ิ, 2559 หนา้ 184) ระยะเวลาท่ีศึกษา มีนาคม พ.ศ. 2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ทาํใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดั
ปทุมธานี 
 2. เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมใหป้ระชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานีมีการออมมากข้ึน 
 3. สามารถต่อยอดในเชิงธุรกิจได ้เช่น สามารคิดคน้ผลิตภณัฑท์างการเงินใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการ
ของกลุ่มบุคคลท่ีตอ้งการออมเงิน 
 4. สามารถต่อยอดในเชิงวิชาการได ้เช่น สามารถทราบถึงระดบัความรู้และความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่ง
และนาํไปสู่การจดัอบรมความรู้เร่ืองการออมใหแ้ก่บุคคลท่ีตอ้งการออมเงิน   
 
 
 



งานวจิยัทีเ่ก่ียวข้อง 
 มรกต ฉายทองคาํ 2558 ไดท้าํการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคนวยั
ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทาํการสาํรวจเหตุผลท่ีกลุ่มคนในช่วงวยัทาํงานในการ ตดัสินใจออมเงิน 
รวมถึงวิธีการออมเงินท่ีเป็นท่ีนิยมของกลุ่มคนในวยัดงักล่าว นอกจากน้ียงัไดศึ้กษา ถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้น
ส่วนผสมการตลาด ดา้นผลตอบแทน และดา้นสภาพคล่องท่ีมีต่อการตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคนวยัทาํงานใน
เขตกรุงเทพมหานครดว้ย 
 นางสาววนัดี หิรัญสถาพร, นางพรทิพย ์บุญทรง, นางสางนงลกัษณ์ ลคันทินาการ และ นางสุรัชฎา เมฆ
ลา 2558 การวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของนกัศึกษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข
จกัรวรรดิ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. ศึกษาพฤติกรรมการออมโดยทัว่ไปของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจกัรวรรดิ 2. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการออมของนกัศึกษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจกัรวรรดิ 
 มงคลชยั จาํรูญ 2560 ไดศึ้กษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ  
ผลการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเลือกการออมเงินแบบเงินฝากประจาํมากท่ีสุด รองลงมาไดแ้ก่ การทาํประกนัชีวิต 
และกองทุนในทองตาํ เพชร อญัมณี มีวินยัดา้นการออม วินยัดา้นการใชจ่้าย และวนิยัทางการเงินรวมอยูใ่น
ระดบัปากลาง และพบวา่จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  วินยัดา้นการออม และวนิยัทางการเงินรวม มีผลทางบวก
ต่อการตดัสินใจออมเงินในกองทุนการออมแห่งชาติ ส่วนกลุ่มอาย ุ35-45 ปี มีผลทางลบต่อการตดัสินใจออมเงิน
ในกองทุนการออมแห่งชาติ นอกจากน้ียงัพบวา่ ระดบัการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรี และจาํนวนสมาชิดใน
ครอบครัว มีผลทางลบต่อจาํนวนเงินออมในกองทุนการออมแห่งชาติ ณ ระดบัรัยสาํคญัสถิติ 0.05 
 ณภชัศา ธาราชีวนิ และธงชยั ศรีวรรธนะ (ม.ป.ป.) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ออมเงิน
ส่วนบุคคลเพ่ือการเกษียณดว้ยการทบทวนวรรณกรรมเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในเร่ืองดงักล่าวโดยพบวา่ความรู้
ความเขา้ใจทางการเงินทศันคติการออมและพฤติกรรมการออมเงินส่วนบุคคลเพื่อ การเกษียณเป็นตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งกนัโดยสามารถสรุปไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมวา่ทั้งความรู้ ความเขา้ใจทางการเงินและทศันคติ
การออมลว้นแต่มีอิทธพลต่อพฤติกรรมการออมเงินเพ่ือการเกษียณ 
 กมลชนก ไพโรจน์ (2554) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรจากกรมบญัชีกลาง
กระทรวงการคลงัจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 255 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ แบบสอบถาม และ
ค่าสถิติประกอบดว้ยค่าความถ่ีร้อยละและการทดสอบค่าไคแสควร์สามารถสรุป ผลการวิจยัไดว้า่ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 75.3 มีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.4 สถานภาพ
โสด คิดเป็นร้อยละ 50.5 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 52.9 มีอายงุานระหวา่ง 11-20 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 31.5 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากกวา่ร้อยละ 45 เลือกรูปแบบการออมโดยฝากเงินไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพย ์



และส่วนร้อยละ 50 เลือกเกบ็เงินสดไวใ้นมือ โดยผา่นการฝากเงินกบัธนาคารและสถาบนัการเงินส่วนท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 5 เลือกการออมในรูปแบบ อ่ืน ๆ เช่นพนัธบตัรรัฐบาลสลากออมสินเป็นตน้โดยปัจจยัท่ีมีนยัสาํคญักบั
พฤติกรรมการออมของ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ปัจจยัดา้นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศความสามารถในการ
ชาํระหน้ี ค่าครองชีพต่อเดือนและอาย ุ
 อนงคนุ์ช เทียนทอง และกญัญารัตน ์วงษช์มภู (2554) ทาํการศึกษาพฤติกรรม และรูปแบบ การออมของ
พนกังานสถาบนัการเงิน และขา้ราชการในจงัหวดัอุดรธานี โดยไดท้าํการเปรียบเทียบพฤติกรรม และรูปแบบ
การออม รวมถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานสถาบนัการเงิน และ
ขา้ราชการ เลือกท่ีจะออมเงินในรูปแบบของการฝากออมทรัพยแ์ละฝากแบบสหกรณ์ออมทรัพยม์ากกวา่ลงทุน
ทางการเงิน โดยกลุ่มพนกังานสถาบนัการเงินลงทุนทางการเงินมากกวา่กลุ่มขา้ราชก สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการออม และรูปแบบการออมนั้น ผลการวิจยัช้ีวา่ทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการออมท่ีไม่แตกต่างกนั 
แต่มีพฤติกรรมการลงทุนทางการเงินท่ีต่างกนั ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมและการลงทุนนั้น ผลการวจิยั
พบวา่ทั้งสองกลุ่มใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัต่าง ๆ ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัโดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัความมัน่คง
ของสถาบนัการเงินมากท่ีสุด และสาํหรับกลุ่มขา้ราชการกไ็ดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัผลตอบแทนจากการลงทุน
เพ่ิมเติมอีกหน่ึง ปัจจยัดว้ย 
 ชารวี บุตรบาํรุง (2555) ศึกษารายได ้และรูปแบบการออมเพื่อการเตรียมพร้อมสู่วยัสงอาย ุของ
ประชาชนอายรุะหวา่ง 30 – 40 ปี ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยไดใ้ชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากประชาชน
ในช่วงวยัดงักล่าว จาํนวน 400 คน ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีส่วนใหญ่ออมเงิน ดว้ยการฝากธนาคาร 
(173 คน) แรงบนัดาลใจในการออมท่ีไดรั้บคะแนนในระดบัมากท่ีสุด คือ เพื่อความมัน่คงในวยัสูงอาย ุ( ค่าเฉล่ีย 
4.54) เกบ็ไวย้ามเจบ็ป่วยหรือยามชรา (ค่าเฉล่ีย 4.61) และเกบ็ไวใ้หบุ้ตรหลาน (ค่าเฉล่ีย 4.42) ส่วนแรงบนัดาล
ใจท่ีไดรั้บคะแนนในระดบันอ้ย คือ มีผลตอบแทนคุม้ค่าและแน่นอน (ค่าเฉล่ีย 2.37) การประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
ข่าวสาร (ค่าเฉล่ีย 2.52) นาํไปลดหยอ่นภาษีประจาํปี (ค่าเฉล่ีย 2.54) และผูอ่ื้นชกัชวน (ค่าเฉล่ีย 2.24) 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวความคดิการวจิยั 
 
    ตัวแปรอิสระ                     ตัวแแปรตาม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วธีิดาํเนินการวจิัย 
 วธีิการวิจยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบการวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey 
Research) อาศยัแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบการศึกษา ประชากรในการวิจยัเป็นประชากร
แบบไม่จาํกดั (Infinite Population) กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยค่าจากตารางแสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง ท่ี
คาํนวณจากสูตรของ Yamane (กฤษดา, 2559, หนา้ 184) ท่ีระดบัความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 ไดข้นาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีสามารถเช่ือถือได ้คือจาํนวน 400 คน ผูว้จิยัจึงทาํการเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพ่ิมข้ึนเป็นจาํนวน 
420 คน 
  
 
 
 

1.ลักษณะประชากรศาสตร์ 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 

2.อิทธิพลต่อการตัดสินใจ 
- ดา้นผลตอบแทน 
- ดา้นสภาพคล่อง 
- ดา้นการตดัสินใจ 

 
 
 
 

 
การตดัสินใจออมเงินของประชาชนใน
ตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี 

 
 



เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถาม ซ่ึงมีลกัษณะเป็นคาํถามปลายปิด (closed-ended question) 
ซ่ึงมี 3 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 5 ขอ้ 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงิน 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการออม 
 
สถติิที่ใช้ในการวจิยั 
 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเพ่ือการวจิยัเป็นดงัน้ี 

1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วเิคราะห์ขอ้มูลประชากรศาสตร์ดา้นลกัษณะส่วนบุคคล 
นาํมาแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) และวเิคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของปัจจยัตวัแปร
อิสระท่ีส่งผลต่อตวัแปรตาม นาํมาหาค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean) และวดัการกระจายโดยหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2 สถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) อธิบายถึงความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่ง และความแตกต่าง
ระหวา่งกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชค่้าสถิติ T-Test และ One-Way ANOVA และวเิคราะห์อิทธิพลของตวัแปรอิสระท่ี
ส่งผลต่อตวัแปรตาม โดยใชค่้าสถิติ Multiple Regression Analysis  
  
อภิปรายผล 
 ผลจากการวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดั
ปทุมธานี พบวา่กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานีโดยส่วนใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินในออมเงินนั้นข้ึนอยูก่บัดา้นผลตอบแทนและดา้นสภาพคล่อง สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ มรกต ฉาย
ทองคาํ 2558  เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าว
วา่ การสาํรวจเหตุผลท่ีกลุ่มคนในช่วงวยัทาํงานในการ ตดัสินใจออมเงิน รวมถึงวิธีการออมเงินท่ีเป็นท่ีนิยมของ
กลุ่มคนในวยัดงักล่าว นอกจากน้ียงัไดศึ้กษา ถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้นส่วนผสมการตลาด ดา้นผลตอบแทน และ
ดา้นสภาพคล่องท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมเงินของกลุ่มคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครดว้ย 
 จากผลการวิจยัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินของประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดั
ปทุมธานี กลุ่มตวัอยา่งประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานีเลือกรูปแบบการออมแบบเงินฝากธนาคาร
หรือสถาบนัการเงินมากกวา่รูปแบบอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ อนงคนุ์ช เทียนทอง และกญัญารัตน์ 



วงษช์มภู (2554) เร่ืองพฤติกรรม และรูปแบบ การออมของพนกังานสถาบนัการเงิน และขา้ราชการในจงัหวดั
อุดรธานี กล่าววา่ การเปรียบเทียบพฤติกรรม และรูปแบบการออม รวมถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ออม ผลการวิจยัแสดงใหเ้ห็นวา่พนกังานสถาบนัการเงิน และขา้ราชการ เลือกท่ีจะออมเงินในรูปแบบของการ
ฝากออมทรัพยแ์ละฝากแบบสหกรณ์ออมทรัพยม์ากกวา่ลงทุนทางการเงิน โดยกลุ่มพนกังานสถาบนัการเงิน
ลงทุนทางการเงินมากกวา่กลุ่มขา้ราชก สาํหรับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม และรูปแบบการออมนั้น 
ผลการวจิยัช้ีวา่ทั้งสองกลุ่มมีพฤติกรรมการออมท่ีไม่แตกต่างกนั แต่มีพฤติกรรมการลงทุนทางการเงินท่ีต่างกนั 
ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมและการลงทุนนั้น ผลการวิจยัพบวา่ทั้งสองกลุ่มใหค้วามสาํคญัต่อปัจจยัต่าง ๆ 
ในระดบัท่ีใกลเ้คียงกนัโดยใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัความมัน่คงของสถาบนัการเงินมากท่ีสุด และสาํหรับกลุ่ม
ขา้ราชการกไ็ดใ้หค้วามสาํคญักบัปัจจยัผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มเติมอีกหน่ึง ปัจจยัดว้ย 

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัน้ีผูว้จิยัไดท้าํการศึกษากลุ่มตวัอยา่งเฉพาะประชาชนในตาํบลคลองสาม จงัหวดัปทุมธานี ดงันั้น
จึงควรท่ีจะศึกษาในเขตจงัหวดัอ่ืน ๆ ครอบคลุมหวัเมืองใหญ่ ทั้งน้ีเพ่ือใหไ้ดท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจออมเงินอยา่งแทจ้ริง นอกจากน้ีผูท่ี้สนใจควรศึกษาเพิ่มเติมถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงิน
เพ่ิมเติม เช่น ปัจจยัดา้นคุณค่าท่ีจะไดรั้บจากการออมเงิน ดา้นความคุม้ค่าในการออมเงิน เป็นตน้  
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