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บทคัดย่อ 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์   ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออมทุนเรือน
หุ้น ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดัปราจีนบุรี จ  ากัด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้าน
ส่ิงแวดลอ้มในการออม   ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม
และการเมือง ปัจจยัดา้นผลตอบแทน   ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  านวน 316 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ค่าร้อยละค่าเฉล่ีย และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-wayANOVA) หาก
พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้สถิติ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 



ผลการศึกษาพบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีช่วงอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีสถานภาพ
สมรส มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพขา้ราชการ / รัฐวสิาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 
40,000 บาท  โดยท่ีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการออม  โดยรวมทั้งหมดอยูท่ี่
ระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบวา่  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นเศรษฐกิจ  มีค่าเฉล่ีย
สูงท่ีสุด  ดา้นผลตอบแทน  ดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และดา้นสังคมและการเมือง  ตามล าดบั  การตดัสินใจ
ออมทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั  พบวา่   มีการการ
ตดัสินใจออมทุนเรือนหุน้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ดา้นเพศ ดา้นอายุ และ
ดา้นสถานภาพสมรส  ดา้นระดบัการศึกษา  ดา้นอาชีพ  ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
การตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูธรจังหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั  โดย
ภาพรวมท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัส่ิงแวดล้อมในการออมด้านขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตัดสินใจออมทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดัปราจีนบุรี จ  ากัด มี
ความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจงัหวดั
ปราจีนบุรี จ  ากดั 
ค าส าคัญ : การตดัสินใจออม 
 
ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1 )  to study the demographic factors comprising sex, age, 
marital status, educational level, occupation and average monthly income. that affect the decision to 
save the capital of the shares of members of Prachinburi Provincial Police Savings Cooperative 
Limited.   2 )  To study environmental factors in saving, consisting of information factors economic 
factors social and political factors Return factor that is related to the decision to save the capital of the 
stock of members of Prachinburi Provincial Police Savings Cooperative Limited.  Data were collected 
by using a sample group of 316  members of the Prachinburi Provincial Police Savings Cooperative. 
The questionnaire was used as a tool for data collecting. The collected data was analyzed in term of 
frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by One-way ANOVA, 
in this case of significant different result was found, LSD would be used to test hypotheses for each 
pair in order to see which pair are different and Multiple Regression.   



 The results of the study found that Most of the samples were males. Age between 31-40 years 
old, marital status have a bachelor's degree Have a career as a civil servant / state enterprise and have 
an average monthly income of 30,001 - 40,000 baht.  where the level of opinions about environmental 
factors in saving Overall, it's at a high level. And when considering each aspect, it was found that 
environmental factors in saving the economy with the highest average in terms of return, information, 
and social and political aspects, respectively. Of the Prachinburi Provincial Police Savings Cooperative 
Limited members, it was found that the overall decision to save the share capital was at a high level. 
 The hypothesis testing results revealed that the demographic factors were sex, age, and marital 
status. The level of education, occupation, and the average monthly income are different. Affects the 
decision to save the share capital of members of Prachinburi Provincial Police Savings Cooperative 
Limited.  Overall different and environmental factors in saving information It is related to the decision 
to save the capital of the shares. of members of Prachinburi Provincial Police Savings Cooperative 
Limited has a relationship with the decision to save the share capital. of members of Prachinburi 
Provincial Police Savings Cooperative Limited. 
Keyword: savings decision 
 
บทน า 
 การกา้วยา่งเขา้สู่ปี 2565แมว้า่ประเทศไทยยงัคงเผชิญกบัความเส่ียงจากการแพร่ระบาดของโค
วดิ-19 สายพนัธ์ุ ‘โอไมครอน’ แต่ในแง่เศรษฐกิจแลว้ ปี 2565 จะเป็นปีท่ีเศรษฐกิจไทยทยอยฟ้ืนตวัอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประเมินวา่เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะขยายตวัท่ีระดบั 2.8-
4.5% ก่อนกลบัสู่ระดบั ‘ก่อนเกิดโควิด’ ในช่วงตน้ปี 2566  จากผลส ารวจของธนาคารแห่งประเทศไทย 
พบวา่ คนไทยในปัจจุบนัท่ีมีเงินออม คิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 77.4 ของประชากรทั้งหมด โดยร้อย
ละ 47.4 เป็นการออมระยะสั้ น ส่วนร้อยละ 52.6 เป็นการออมระยะยาว ซ่ึงมีทั้งการออมเพื่อใช้จ่าย
ในช่วงหลงัการเกษียณ การออมเพื่อการซ้ือบา้น และการออมเพื่อการศึกษาบุตร แปลวา่เอาเขา้จริงคนท่ี
คิดออมเงินเพื่อเกษียณอายุก็ยงัมีจ  านวนท่ีนอ้ยอยู ่ แมว้า่ผลส ารวจน้ีจะช้ีวา่คนไทยมีพฤติกรรมการออม
ท่ีเพิ่มสูงข้ึนกวา่อดีต แต่ส่ิงท่ียงัเป็นปัญหา  คือ มีเพียงร้อยละ 25 เท่านั้น ท่ีสามารถวางแผนการออมเพื่อ
การเกษียณและท าไดส้ าเร็จตามแผนท่ีวางไว ้



 จากปัญหาและผลกระทบ  ผูว้ิจยัจึงมีควานสนใจในเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมทุน
เรือนหุ้น ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากัด”   ซ่ึงจะท าการศึกษา
เก่ียวกบัดา้นปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์   และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการออม ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ
ออมทุนเรือนหุ้น เพื่อน าผลงานวิจัยช้ินน้ีมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์   ท าให้เกิดความเข้าใจใน
พฤติกรรมการตดัสินใจในการออมของสมาชิก และท าให้เกิดการรักการออมเงินในรูปแบบต่างๆ   เพื่อ
น าไปสู่เสถียรภาพทางการเงินตอนวยัวยัเกษียณ   เพื่อให้เกิดขอ้ผิดพลาดในดา้นการเงินต่าง ๆน้อยลง   
ตลอดจนสามารถก าหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ในการวางแผนการออมให้ตรงกบัความตอ้งการและ
ความพึงพอใจของผูอ้อมมากท่ีสุด 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านประชากรศาสตร์   ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการออม   ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง ปัจจยัดา้นผลตอบแทน   ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจ
ออมทุนเรือนหุน้ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั 

 
สมมติฐานการวจัิย  

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั แตกต่างกนั  

2. ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการออม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยั
ดา้นสังคมและการเมือง ปัจจยัดา้นผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์ต่อการการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น 
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั 
 
 
 
 



ขอบเขตของการวจัิย 
ขอบเขตการศึกษาการวิจยัคร้ังน้ี  ผูท้  าวิจยัตั้งใจศึกษากลุ่มประชากรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยภู์ธรจงัหวดัปราจีนบุรี   ท่ีมีความสนใจในเร่ืองการออมเงินไวเ้พื่ออนาคต  ทั้งเพศชายและเพศ
หญิง ช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปี   จนถึงอายุมากกว่า 51 ปี ซ่ึงมีทั้งบุคลากร และบุคคลภายในครอบครัวของ
บุคลากร สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั จากประชากรทั้งหมด 1,500 คน จึงได้
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวิจยั จ  านวน 316 ตวัอย่าง ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉล่ียต่อเดือน  และปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการออม   ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยั
ดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง ปัจจยัดา้นผลตอบแทน  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การตดัสินใจ
ออมทุนเรือนหุน้ ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  ท าให้ทราบถึงปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างว่าส่งผลต่อการตดัสินใจออมทุนเรือน
หุ้น ของสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดัอยา่งไร เพื่อน าผลดงักล่าวไปปรับปรุง
และพฒันาองคก์รใหต้รงกบัความตอ้งการของสมาชิกมากข้ึน  

2. สามารถน าผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมในการออมไปใช้ประโยชน์ และเป็น
แนวทางใน 
การวางแผนก าหนดรูปแบบการออม เพื่อส่งเสริมการออมของสมาชิกมากข้ึน  

3.  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ ัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดัปราจีนบุรี จ  ากัด 
สามารถน าขอ้มูลจากการวิจยัไปใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์เพื่อท่ีจะสามารถแข่งขนัและพฒันา
องคก์รต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวคิดการวจัิย 
 

ตัวแปรอสิระ        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยประชากรศาสตร์  
ความหมายปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 ประชากรศาสตร์ หรือ demography เป็นการศึกษาทางสถิติของประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มนุษย ์จดัเป็นวิทยาศาสตร์ทัว่ไปแขนงหน่ึง ศาสตร์น้ีสามารถใชว้เิคราะห์ประชากรมีชีวิตพลวตัใด ๆ ก็
ได้ คือ ประชากรท่ีเปล่ียนแปลงตามเวลาหรือสถานท่ี   ประชากรศาสตร์ท่ีกวา้งกว่ายงัวิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนการทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมและชีววิทยาท่ีมีผลต่อประชากรดว้ย 
(วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2564) 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส 
4. ระดบัการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมในการออม 

1. ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
2. ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
3. ปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง 
4. ปัจจยัดา้นผลตอบแทน 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการตัดสินใจออมทุน
เรือนหุ้น ของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดัปราจีนบุรี 

จ ากดั 



แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมในการออม 
ความหมายของส่ิงแวดล้อม 
 ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและ
นามธรรม  คือ ส่ิงต่างๆ ท่ีอยู่รอบๆ ตวัเรา แต่ ค  าว่า “ตวัเรา” ในท่ีน้ีไม่ไดห้มายถึงตวัมนุษยเ์ราเท่านั้น  
ซ่ึงสามารถอธิบายไดว้า่ส่ิงต่างท่ีอยูร่อบๆ ตวัเรา ไม่ไดมี้ขอบเขตจ ากดั มนัอาจอยูใ่กลห้รือไกลตวัเราก็
ได ้ (เกษม, 2540) 
ทฤษฎส่ิีงแวดล้อม 

นิธินาถ เจริญโภคราช (2542) ไดก้ล่าวไวว้า่ จากความหมายของส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวสามารถ
แบ่งส่ิงแวดล้อมได้เป็น 2 ประเภท คือ ส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment) และ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน (Man-Mode Environment) 
ความหมายของการออม 

การออม เป็นการแบ่งรายไดส่้วนหน่ึงเก็บสะสมไวส้ าหรับวตัถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อไวใ้ช้
ในอนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน การออมส่วนใหญ่มกัอยู่ในรูปแบบท่ีมีความเส่ียงต่อการสูญเสียเงินตน้ต ่า 
และไดรั้บผลตอบแทน  (ศูนยคุ์ม้ครองผูใ้ชบ้ริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย, Online) 
ทฤษฎใีนการออม 

John Maynard Keynes (1930) ซ่ึงไดอ้ธิบายสาระส าคญัไวว้่า โดยปกติคนเราจะมีการบริโภค
เพิ่มข้ึนเม่ือมีรายไดเ้พิ่มข้ึน แต่การบริโภคจะไม่เพิ่มข้ึนเท่ารายไดแ้ละเม่ือส่วนต่างระหวา่งรายไดก้บัการ
บริโภคก็คือการออม  
แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจออมทุนเรือนหุ้น 
ความหมายของการตัดสินใจ 

การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึงกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จาก
หลาย ๆ ทางเลือกท่ีไดพ้ิจารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมาย
ขององคก์าร (ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร, 2552) 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการตัดสินใจ 

รีเดอร์ (Reader ,  1974) ไดศึ้กษา พฤติกรรมของบุคคล และไดแ้สดงให้เห็นวา่ การกระท าของ
บุคคลนั้นเป็นผลมาจากการท่ีบุคคลมีความเช่ือหรือไม่เช่ือในส่ิงนั้น ๆ 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 



อรปวีณ์ การกะสัง (2560) ไดท้  าการศึกษา “พฤติกรรมการออมและการลงทุนเพื่อยามเกษียณ
ระหว่างกลุ่มขา้ราชการและพนักงานเอกชน” ขา้ราชการและพนักงานเอกชน ตวัอย่างท่ีใช้ส าหรับ
การศึกษาในคร้ังน้ี คือ กลุ่มขา้ราชการและกลุ่มพนกังานเอกชน โดยเนน้ 3 กลุ่มอาชีพ ไดแ้ก่ แพทย ์ครู
อาจารย ์และเจา้หนา้ท่ีระดบัปฏิบติัการ ทั้งหมด 250 ตวัอยา่ง โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศ
หญิง อายุเฉล่ีย 34.31 ปี ส่วนมากสถานะโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และจากแบบสอบถามดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการออมและการลงทุน จ านวน 8 ขอ้ พบวา่ เพศชายคะแนนเฉล่ียสูงกวา่เพศ
หญิง กลุ่มอาชีพแพทยค์ะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด พนกังานเอกชนมีสัดส่วนการออมเฉล่ียมากกวา่ขา้ราชการ 
ผลิตภณัฑ์ทางการเงินของขา้ราชการ 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ เงินฝากออมทรัพย ์ , เงินฝากสหกรณ์  และ 
ประกนัชีวติ  

ปรมาภรณ์ สระสินทร (2560) ไดท้  าการศึกษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของบุคลากร
กรมชลประทานส านกัชลประทานท่ี 14” มีกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 214 คน พบวา่  พฤติกรรมการออมของ
บุคลากรกรมชลประทานส านกัชลประทานท่ี 14ส่วนใหญ่ เก็บสะสมในรูปแบบเงินสดออมเงินไวเ้พื่อ
ซ้ือส่ิงของท่ีตอ้งการ ออมโดยการหกัจากบญัชีเงินเดือนจ านวนเงินท่ีออมต่อมเดือน 5,000-10,000 บาท  
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงิน  ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้นการตดัสินใจพบว่ามา
เป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ดา้นสภาพคล่อง และดา้นผลตอบแทน ตามล าดบั  การเปรียบเทียบปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการออมเงิน พบวา่ ระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัความคิดเห็น
ต่อปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงิน โดยภาพรวม แตกต่างกนั และพฤติกรรมการออม มีความสัมพนัธ์
กบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมเงินของบุคลากรชลประทานส านกัชลประทานท่ี 14  

Lusardi and Mitchell (2006) ไดศึ้กษาถึงระดบัความรู้ทางการเงินและการวางแผนเกษียณอายุ 
พบวา่ผูท่ี้มีระดบัรายไดต้  ่า ระดบัการศึกษาไม่สูง และเป็นเพศหญิงมกัจะมีระดบัความรู้ทางการเงินท่ีต ่า
กวา่ และส่งผลท าใหค้นกลุ่มเหล่าน้ีเกิดปัญหาความยากล าบากในการมีชีวิตอยูห่ลงัการเกษียณอาย ุทั้งน้ี
ผูว้ิจยัได้เสนอว่าควรมีการสนบัสนุนประชาชนในเร่ืองการวางแผนเกษียณอายุและการออมส าหรับ
ผูสู้งอายุ การให้การศึกษาเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะช่วยสร้างความรู้ความเขา้ใจให้เพิ่มมากยิ่งข้ึน เน่ืองจาก
ระบบสวสัดิการของรัฐนั้นไม่เพียงพอส าหรับรองรับคนจ านวนมาก ดงันั้นหนา้ท่ีท่ีส าคญัของภาครัฐคือ
จะตอ้งช่วยยกระดบัประชาชนและภาคครัวเรือนต่างๆ เก่ียวกบัความรู้ทางดา้นการเงิน และการวางแผน
เกษียณอายท่ีุสามารถเกิดผลในทางการปฏิบติัไดจ้ริง 

Delafrooz and Paim (2011) ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การออมของพนกังานในประเทศมาเลเซีย  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล 



ประกอบดว้ย เพศ สถานะสมรส เช้ือชาติ อาย ุระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย และระดบัความรู้ทางการเงิน 
กลุ่มตวัอย่างจ านวน 1122 คนจากพนกังานองค์กรในประเทศมาเลเซีย สุ่มตวัอย่างแบบหลายขั้น ผล
การศึกษาพบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ีย และระดบัความรู้ทางการเงิน
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ซ่ึงปัจจยัระดบัความรู้ทางการเงิน รายไดเ้ฉล่ีย และสถานภาพ
สมรส มีความส าคญัต่อพฤติกรรมการออมเงินมากท่ีสุด   

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental  Design) ซ่ึง เป็นการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวจิยัตดัขวาง (Cross sectional studies) โดยใชเ้คร่ืองมือในการวจิยัเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิการทางสถิติ 

ประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี  คือ  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งหมดมีทั้งบุคลากร และ
บุคคลภายในครอบครัวของบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั ซ่ึงมีจ านวน
ทั้งหมด 1,500 คน (ฝ่ายการเงิน สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั, 2564) 

กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยท์ั้งหมดมีทั้งบุคลากร 
และบุคคลภายในครอบครัวของบุคลากร สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดัปราจีนบุรี จ  ากัด  
จ  านวน 316 คน  โดยใช้สูตรของYamane (1973) ท่ีค่าระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอ้ยูท่ี่ 5% มี
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95%   

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือในการเก็บรวมรวมขอ้มูลในการด าเนินการวจิยั คือแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง  ซ่ึง
วธีิการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Research) โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี  1  เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม  
ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการออมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจออมทุน
เรือนหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ย  ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง 
ปัจจยัดา้นผลตอบแทน เป็นค าถามในลกัษณะประเมินระดบัความคิดเห็น  5  ระดบั  (Rating  Scale)   
ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น เป็นค าถามในลกัษณะประเมินระดบัความ
คิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale) 



ส่วนท่ี  4  เป็นขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม เพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงขอ้เสนอแนะ
และความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เพิ่มเติม  ซ่ึงมีจ านวนขอ้ค าถาม 1 ขอ้ 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ไดจ้ดัท าแบบสอบถามออนไลน์ ในรูปแบบ Google Form และส่งแบบสอบถามดงักล่าวไปยงั
กลุ่มของสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ผา่นโปรแกรม Line เพื่อใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 316 คน เม่ือรวบรวมขอ้มูลครบถว้น จึงน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS 

 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

1.   สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
1.1  ใช้ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าความถ่ี  (Frequency)  กบัตวัแปรท่ีมีระดบัการ

วดัเชิงกลุ่ม  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  ได้แก่ เพศ  อายุ สถานภาพสมรส   ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   

1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กบัตวัแปรท่ี
มีระดบัการวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมในการออม ได้แก่ ปัจจยัด้านขอ้มูลข่าวสาร 
ปัจจยัด้านเศรษฐกิจปัจจยัด้านสังคมและการเมือง ปัจจยัด้านผลตอบแทน และการตดัสินใจออมทุน
เรือนหุน้ 

2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
2.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ  ส่งผลต่อการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น จะใช้

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการทดสอบแบบ t – test  ด้านอายุ  ด้านสถานภาพสมรส ด้านระดับ
การศึกษา ดา้นอาชีพ และดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (One – Way  ANOVA)  ซ่ึงถา้หากพบความแตกต่างจะน าไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่  โดย
ใชว้ธีิ Multiple Comparisons (LSD)  

2.2  ปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมในการออม ได้แก่ ปัจจยัด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง ปัจจยัดา้นผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจออมทุน
เรือนหุน้ จะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 



สรุปผลการวจัิย 
1. ผลการศึกษา ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 186 คน มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีสถานภาพโสด  มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท  

2. ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มในการออม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้น
เศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง ปัจจยัดา้นผลตอบแทน พบวา่ สมาชิกมีความคิดเห็นต่อปัจจยั
ด้านส่ิงแวดล้อมในการออม โดยรวมทั้งหมดอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นดา้นเศรษฐกิจ  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด  เท่ากบั  4.32  ดา้นผลตอบแทน  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.15  ดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14  และดา้นสังคมและการเมือง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.94  ตามล าดบั   

3. ผลการวิเคราะห์การตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น โดยรวมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ต ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี  พบว่า สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี  มีการ
ตดัสินใจออมทุนเรือนหุน้โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.14 
 
อภิปรายผลการวจัิย  

  ผลการวิจยัคร้ังเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น ของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั สามารถสรุปผลตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 

1. ผลการศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์   ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน  ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น ของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดัแตกต่างกนั  โดยภาพรวมสอดคลอ้งกบักมลชนก 
กิจชล (2560)  ได้ท าการศึกษา  พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนท างานเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา่ ปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ดา้นเพศ  ส่งผลต่อรูปแบบการ
ออมและการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูง  และเร่ืองการจดัสรรเงินออมและเงินลงทุนเม่ือเทียบกบัรายไดต่้อ
เดือน  แตกต่างกนั เน่ืองจากเพศชายสามารถรับความเส่ียงไดสู้งกว่าเพศหญิงและจดัสรรเงินออมใน
สัดส่วนท่ีมากกวา่เพศหญิง  สอดคลอ้งกบัธีรวรรณ  จนัตะ๊คาด (2561)  ไดท้  าการศึกษา  การออมเงินเพื่อ
การเกษียณอายุของประชากรวยัแรงงานในจงัหวดัเชียงใหม่  พบว่า  ปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านอายุ  
ส่งผลต่อจ านวนกลุ่มตวัอยา่งประชากรวยัแรงงานในจงัหวดัเชียงใหม่  แตกต่างกนั  ท่ีมีอายมุากกวา่35 ปี 
จะมีการออมเงินมากกว่าจ านวนคนท่ีมีอายุต  ่ากว่า 35 ปี มีโอกาสท่ีจะออมเงินมากกว่าร้อยละ 46.4  



ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต  สอดคล้องกับพรพิมล จรุงวิศาลกุล (2561)  ได้
ท าการศึกษา  ปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงคุณภาพท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมเพื่อ การ
เกษียณอายุผา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กรณีศึกษา:  พนกังานบริษทั ซสัโก ้จ  ากดั  พบวา่  ปัจจยับุคคล
ดา้นสถานภาพสมรส มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมดา้นสัดส่วนเงินออม  แตกต่างกนั  เน่ืองจาก
คนโสดยงัไม่มีภาระจึงมีระดบัการออมท่ีอยูใ่นระดบัสูงกวา่สถานภาพอ่ืนๆ  สอดคลอ้งกบักมลชนก กิจ
ชล (2560)  ได้ท าการศึกษา  พฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนท างานเจนวายในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบวา่  ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลกบัรูปแบบการออม โดยคน
เจนวายท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีจะให้ความส าคญักบัรูปแบบการออมหรือการลงทุนท่ีมี
ความเส่ียงสูงมากท่ีสุด ส่วนคนเจนวายท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจะให้ความส าคญักับ
รูปแบบการออมและการลงทุนท่ีใช้เงินลงทุนน้อย สอดคล้องกับอรปวีณ์ การกะสัง (2560)  ได้
ท าการศึกษา  พฤติกรรมการออมและการลงทุนเพื่อยามเกษียณระหว่าง กลุ่มขา้ราชการและพนกังาน
เอกชน  พบวา่  ดา้นกลุ่มอาชีพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อยสัดส่วนการออมและการลงทุนสูงกวา่ขา้ราชการ 
เน่ืองจากกลุ่มเอกชนส่วนมากมีรายได้สูงกว่ากลุ่มข้าราชการ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้ค่าเฉล่ียของ
สัดส่วนการออมและการลงทุนของเอกชนสูงกวา่ขา้ราชการ  สอดคลอ้งกบักบัศิวชั กรุณาเพญ็  (2560)  
ไดท้  าการศึกษา  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการออมและพฤติกรรมการออมของคน Gen Y  พบวา่ รายไดต่้อ
เดือน มีผลต่อพฤติกรรมการออมของคน Gen Y ซ่ึงระดบัรายไดต่้อเดือนมีความสัมพนัธ์กบัการจดัสรร
เงินออม ขนาดของเงินออม สัดส่วนเงินออมต่อรายไดต่้อเดือน ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณารูปแบบการออม และ
วตัถุประสงคก์ารออม  

2. ผลการศึกษาปัจจยัด้านส่ิงแวดล้อมในการออม   ประกอบด้วย ปัจจยัด้านขอ้มูลข่าวสาร 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง ปัจจยัดา้นผลตอบแทน   ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการ
ตดัสินใจออมทุนเรือนหุน้ ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดั 

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจออมทุนเรือน
หุ้น  พบว่า  ตวัแปรส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อการ
ตดัสินใจออมทุนเรือนหุน้ มากท่ีสุดเท่ากบั 0.236  สอดคลอ้งกบัสุภาพร ปานสุข (2560)  ไดท้  าการศึกษา  
พฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพของคนกลุ่ม Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัดา้นขอ้มูลข่าวสารมีความสัมพนัธ์กบัการออมผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพนั้น 
เพราะเม่ือบุคคลมีความรู้ดา้นกองทุนส ารองเล้ียงชีพมากข้ึน ยอ่มส่งผลให้มีความเขา้ใจในรูปแบบการ



ด าเนินงานของกองทุนส ารองเล้ียงชีพมากข้ึน จึงท าให้เกิดความสนใจและมีแรงจูงใจให้มีการออมผา่น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพในอตัราท่ีสูงข้ึน   

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น  
พบวา่  ตวัแปรส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อการตดัสินใจออม
ทุนเรือนหุน้ มากท่ีสุดเท่ากบั 0.126  สอดคลอ้งกบัศาตธชั  เลขะวณิช (2562)  ไดท้  าการศึกษา  ปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจออมเงินใชใ้นยามเกษียณอาย ุของขา้ราชการกรมสรรพากร (ส านกังานใหญ่)  พบวา่  
ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นเศรษฐกิจ  มีความสัมพนัธ์ต่อรายจ่ายว่าการออมจะเกิดข้ึนมากน้อย
เพียงใดส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัดา้นรายจ่าย หากครอบครัวหรือบุคคลนั้นๆ  

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นสังคมและการเมือง มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจออมทุน
เรือนหุน้  พบวา่  ตวัแปรส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นสังคมและการเมือง มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวก
ต่อการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น มากท่ีสุดเท่ากบั 0.101  สอดคลอ้งกบัพิชามญชุ์ มูลรัตน์ (2560)  ได้
ท าการศึกษา  พฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานท่ีท างานในเทศบาลและ
องคก์ารบริหาร ส่วนต าบลในเขตอ าเภอดอกค าใต ้จงัหวดัพะเยา  พบวา่  ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการออม
ดา้นสังคมและการเมืองท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิก กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัในเร่ือง
สวสัดิการต่างๆ ท่ีได้รับ ทัศนคติของบุคคลรอบข้าง และความมั่นคงของงานท่ีท าในปัจจุบันมี
ความส าคญัเป็นล าดบัท่ี 1, 2 และ 3 ตามล าดบั 

ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจออมทุนเรือน
หุ้น  พบว่า  ตวัแปรส่ิงแวดล้อมในการออมด้านผลตอบแทน มีความสัมพนัธ์ในทิศทางบวกต่อการ
ตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น มากท่ีสุดเท่ากบั 0.478  สอดคล้องกับจินดาภทัร์ นาคบ ารุง (2562)  ได้
ท าการศึกษา  การออมและการลงทุนเพื่อวยัเกษียณของบุคลากรในส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนส านกังานใหญ่  พบวา่ ปัจจยัส่ิงแวดลอ้มในการออมดา้นผลตอบแทนดา้นการให้เงินปันผล อตัรา
ดอกเบ้ีย ระยะเวลาท่ีไดรั้บผลตอบแทน และสิทธิประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ ตามล าดบั ส่งผลให้เกิดการออม 
และการลงทุนเป็นอยา่งมาก 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี  ควรให้ความส าคญัและตวัเงินออมท่ี
สอดคลอ้งกบัอาชีพอ่ืนดว้ยอาจตอ้งค านึงถึงความสะดวกสบายในการโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์  



โดยท่ีไม่ตอ้งเดินทางเขา้มาท่ีสหกรณ์   เพื่อเป็นช่องทางท่ีจะตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของ
ผูส้มาชิกในกลุ่มอาชีพอ่ืน 

2. สหกรณ์ออมทรัพยต์ ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี  ควรให้ความส าคญักบัการวางแผนการ
ปัจจยัด้านขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านสังคมและการเมือง ปัจจยัด้านผลตอบแทน  
เพื่อใหค้วามรู้เก่ียวกบักระบวนการวางแผนการออมในอนาคต มากยิง่ข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.   การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาภาพมุมกวา้งเร่ืองการตดัสินใจออมทุนเรือนหุ้น ของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยต์  ารวจภูธรจงัหวดัปราจีนบุรี จ  ากดัท่ีไม่เฉพาะเจาะจงวา่เป็นเงินออมทุนเรือน
หุ้นประเภทใด ซ่ึงในวิจยัคร้ังต่อไป อาจใช้ตวัแปรท่ีเป็นประเภทของเงินออมท่ีสามารถออมและกูไ้ด ้
ได้แก่ เงินออมทรัพยพ์ิเศษ  เงินกู้สามญั  เงินฝากประจ า เพื่อให้ได้ผลวิจยัท่ีเฉพาะเจาะจงมากข้ึนว่า
สมาชิกสนใจออมเงินประเภทใดมากท่ีสุด เพื่อให้ผูป้ระกอบการน ามาใชพ้ิจารณาวา่ควรมุ่งพฒันาเงิน
ออมประเภทใดมากท่ีสุดเช่นกนั  

2.   ควรท าการขยายขอบเขตงานวจิยัใหก้วา้งข้ึน โดยท าการศึกษาและวจิยัสมาชิกท่ีอยูส่หกรณ์
จงัหวดัอ่ืนนอกเหนือจากจงัหวดัปราจีนบุรี เป็นเขตใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคกลาง คือกรุงเทพฯ  
ภาคเหนือ คือจงัหวดัเชียงใหม่ ภาคใต้ คือนครศรีธรรมราช ภาคตะวนัออก คือ จงัหวดัชลบุรี ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ นครราชสีมาหรือขอนแก่น ซ่ึงจะท าให้ได้รับขอ้มูลท่ีหลากหลายจากทุก
แหล่งขอ้มูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการต่อยอดหรือน ามาบริการพฒันาผลิตภณัฑ์เงินของผูส้หกรณ์ใน
จงัหวดัปราจีนบุรีต่อไป 
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