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บทคดัยอ 

การศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) สํารวจลักษณะปจจัยดานประชากรศาสตร 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ (2) ศึกษาอิทธิพลของปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ที่สงผลตอพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรม

สงเสริมสหกรณ โดยศึกษาจากจํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 380 คน มีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใช

แบบสอบถาม และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และการวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถ่ี คา

รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษาคาควาอิสระพบวากลุมตัวอยางทั้งหมด 380 คน สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31 

- 40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4 คน มีเงินออมแตละ

เดือน จํานวน 1,000 – 3,000 บาท มีวิธีการออมเงินแบบออมเงินกอนการใชจาย และมีรูปแบบการ

ออมคือเงินฝากธนาคาร โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่มี

อิทธิพลตอพฤติกรรมการออมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.12 ปจจัยสําคัญเรียงตามลําดับ คือ 

คาใชจาย โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.5 รายได โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.4 ภาระหนี้สิน โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 4.3 

ตําแหนงงาน โดยมคีาเฉลี่ยอยูที่ 3.9 และอายุงาน โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.5 

 ขอเสนอแนะจากการวิจัย คือ ควรมีการสงเสริมใหประชาชนสนใจเร่ืองการออมเงินมากย่ิงขึ้น 

โดยชี้ใหเห็น และตระหนักถึงความสําคัญของเงนิออม รวมทั้งควรสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจ ดาน

การออมอยางถูกตอง เพ่ือสงผลใหเกิดพฤติกรรมการออมสวนบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ 

 

บทที่ 1 บทนํา 

ที่มาและความสําคัญ 

 วิกฤตกิารแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) สงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต

ของประชาชนเปนอยางมาก ทั้งในดานสุขภาพ และดานการเงิน โดยเฉพาะกับประชาชนท่ีประกอบ

อาชีพอิสระ มีรายไดไมแนนอน รวมไปถึงธุรกิจบริการ ธุรกิจการทองเท่ียวตาง ๆ ซึ่งนอกจากจะตอง

ระมัดระวังตนเองจากการติดเชื้อไวรัส Covid 19 แลว ยังตองกังวลกับปญหาทางดานการเงิน อัน

เนื่องมาจากมาตรการปองกันการแพรระบาดของไวรัสท่ีกําหนดใหหลายธุรกิจตองหยุดกิจการ หรือ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงลักษณะการใหบริการ สงผลใหมีรายไดลดลงตามไปดวย ดังนั้น การมีเงินออมใน

ชวงเวลาเชนนี้จึงถือเปนความไดเปรยีบทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวัน และดานการทําธุรกิจเปนอยางมาก 



 เงินออม ถือเปนปราการดานแรกของการปองกันปญหาทางการเงิน เพราะเงินกอนจะชวย

รองรับการใชชีวิตในชวงที่ขาดรายได หรือมีคาใชจายเพ่ิมขึ้นอยางไมคาดคิด สวนคนที่ไมมีเงินออม

สํารอง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็ตองกูหนี้ยืมสิน ทําใหแผนการเงินดานอ่ืน ๆ ตองสะดุดลง ในบาง

สถานการณเงินออมที่มีอาจไมเพียงพอ ควรพิจารณาปรับลดคาใชจายที่ไมจําเปน เพ่ือยืดเวลาในการ

รับมือกับสถานการณฉุกเฉินใหไดนานท่ีสุด ดังนั้นการออมจึงเปนเรื่องที่สําคัญและใกลตัวของทุกคน 

 การออม เปนการแบงรายไดสวนหนึ่งเก็บสะสมไวสําหรับวัตถุประสงคตาง ๆ เชน เพ่ือไวใชใน

อนาคต เผื่อเวลาฉุกเฉิน เพ่ือใชในสิ่งท่ีอยากไดหรืออยากทํา การออมสวนใหญมักอยูในรูปแบบที่มีความ

เสี่ยงตอการสูญเสียเงินตนต่ํา และไดรบัผลตอบแทนไมสูงนักเมื่อเทียบกับการลงทุน เชน การฝากออม

ทรัพย การฝากประจํา การซื้อสลากออมทรัพย หรืออาจจะเปนการออมในรูปแบบการซื้อประกันสําหรับ

อุบัติเหตุ ลมปวยจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ จากสาเหตุเหลานี้หากไมมีการออมก็จะทําใหขาดรายไดหลัก

สําหรับการใชจายในชีวิตประจําวันได การออมจึงเปนส่ิงสําคัญอยางมากสําหรับการวางแผนทางการเงิน 

 สัดสวนที่เหมาะสมของการออมโดยทั่วไปควรออมเงินประมาณ  3 – 6 เทาของคาใชจายตอ

เดือน ซึ่งการออมเงินมากเกินไปอาจทําใหเสียโอกาสในการหาผลตอบแทนจากการลงทุน แตหากนอย

เกินไปอาจไมเพียงพอ ดังนั้น ควรออมเงินตามเงื่อนไขในชีวิตและปจจัยตาง ๆ ของแตละคน เชน ความ

มั่นคงของรายได คาใชจายในแตละเดือน สินทรัพยอื่นที่มี และปจจัยอื่น ๆ 

วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสํารวจลักษณะปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ

บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 

2) เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปจจัยดานประชากรศาสตร ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม ที่

สงผลตอพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง ปจจัยที่ไดรับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจ 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเศรษฐกิจในเวลาน้ัน ๆ และ วิถีชีวิต หรือรูปแบบในการ

ดําเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งเปนท่ียอมรับของประชาชนทั่วไปในสังคม 

2) พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ หมายถึง 

การที่บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรับผลกระทบหรือแรงกระตุนจาก

ปจจัยตาง ๆ ในการดําเนินชีวิต สงผลใหตัดสินใจเลือกออมเงินในรูปแบบตาง ๆ  

3) บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจําใน

สังกัดกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควาอิสระ 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการศึกษาคนควาอิสระ 

 1) ปจจัยสวนบุคคลตางกัน ทําใหพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตางกัน 

 2) ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม มีผลตอพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมสงเสริม

สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

บทที่ 2 การทบวนวรรณกรรม 

 การศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ โดยไดแยกออกเปนประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

2.1 แนวคดิเกี่ยวกับการออม 

 สมโภชน  ธนานุภัทร (2539) “การออม หมายถึง สวนที่แตกตางระหวางรายไดและรายจาย

เพ่ือการบริโภค ประชาชนโดยทั่วไปจะมีพฤติกรรมในการออมที่แตกตางกันไปข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ” 

 วรรณพิมล  อุปโชติสุวรรณ (2553) “การออม หมายถึง สวนของรายไดที่เหลืออยูจากการที่

ไมไดนํามาใชจายในการบริโภคอุปโภคในขณะปจจุบัน โดยสวนใหญแลววัตถุประสงคของการออม คือ 

เพ่ือเก็บไวใชจายในยามชรา หรือเพ่ือใชจายในการประกอบกิจการ” 

 จุฬารัตน อมรสุทธิสัตย (2554) “การออม หมายถึง การเก็บสะสมรายไดสวนหนึ่งที่ไมไดใช

จายเพ่ือการอุปโภคบริโภค หรือเปนรายไดสวนหนึ่งที่เหลือจากการใชจายที่จําเปนตอการดํารงชีพ นํามา

เก็บไวเพ่ือการใชจายในอนาคต ซึ่งอาจจะนําไปฝากธนาคาร ซื้อหลักทรัพย หรืออาจเก็บไวในรูปแบบ

ของเงินสดหรืทรัพยสินได 

 

ปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- สถานภาพ 

- จํานวนสมาชิกในครอบครวั 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม 

- ตําแหนงงาน 

- อายุงาน 

- รายได 

- คาใชจายในชีวิตประจําวัน 

- ภาระหน้ีสิน 

พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรม

สงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ 



2.2 ทฤษฎีการออม 

 การออม (Saving) ราชบัณฑิตยสถานไดใหความหมายของคําวา ออม หมายถึง เก็บหอมรอม

ริบ เชน ออมทรัพย ออมสิน เก็บรวบรวมไวทีละเล็กละนอย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554) การออมเปน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึงสวนหนึ่งของรายไดปจจุบันที่ไมไดใชจายไปเพ่ือการบริโภค หากแตเก็บ

ไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชจายตาง ๆ ในอนาคต หรือการนําเงินออมไปลงทุนเพ่ือหาผลประโยชน

ตอบแทน ในทางเศรษฐศาสตรแบงการออมของประเทศออกเปน การออมภาครัฐและการออม

ภาคเอกชน โดยที่การออมภาคเอกชนแบงออกเปนการออมภาคธุรกิจและการออมภาคครัวเรือน การ

ออมของประชาชนทั่วไปจัดเปนการออมภาคครัวเรอืนในทางเศรษฐศาสตร (เกษมศรี  ปูชนียวงศ, 2558) 

2.3 ปจจัยสําคัญในการออม 

 ปจจัยที่สงผลกระทบตอการออมสวนบุคคลนั้นมีอยูมากมาย ประชาชนท่ัวไปอาจจะไดรับ

ผลกระทบจากปจจัยที่เหมือนหรือแตกตางกันก็ขึ้นอยูกับรูปแบบในการดําเนินชีวิตขิงแตละคนวาจะเหมือน

หรือแตกตางกัน ซึ่งแนวคดิของ เสกสรร ศุภแสง (2536) ไดอธิบายถึงปจจัยที่มีผลตอการออม ไวดังนี้ 

 1. ปจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย รายได ทรัพยสิน ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ย 

ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ภาษี การบริโภค จํานวนสาขาของสถาบันการเงิน และ

จํานวนประชากร 

 2. ปจจัยทางสังคม เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวาปจจัยทางสังคมนั้นมีอิทธิพลตอการออมของ

ภาคครัวเรือนเปนอยางยิ่ง โดยปจจัยทางสังคมประกอบดวย ขนาดของครอบครัว จํานวนผูมีเงินไดใน

ครัวเรือน เปาหมายหรือวัตถุประสงคในการออม อายุ รสนิยมในการบริโภคหรือรสนิยมในการใชชีวิตใน

สังคม อาชีพ ระดับการศึกษา กรรมสิทธิ์ในที่อยูอาศัย สภาพภูมิศาสตรและเขตที่อยูอาศัย ความพรอม

ของสถาบันการเงิน และการโฆษณาและสิ่งจูงใจ 

 จากการศึกษาขางตน พบวาปจจัยที่มีความสําคัญตอการออมนั้นมีอยูหลายปจจัย ทั้งปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจและปจจัยดานสังคม ผูวิจัยจึงใชแนวคิดท้ังหมดที่ศึกษามาเปนแนวทางในการกําหนด

ตัวแปรในการวิจัยในครั้งนี้ ซึ่งรายละเอียดจะแสดงในกรอบแนวคิด 

2.4 ทฤษฎีการบริโภคตามวงจรชีวิต 

 ทฤษฎีการบริโภคตามวงจรชีวิตของ Franco Modigliani (อางอิงใน จาคินี  เรืองธรรมศักดิ์ , 

2551) ไดเสนอแนวคิดไววา ผูบริโภคเลือกบริโภคโดยคํานึงถึงระดับความพอใจสูงสุดและการบริโภคมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้นในอัตราคงท่ี ขณะที่รายไดของผูบริโภคในแตละชวงของชีวิตนั้นไมเทากัน โดยในชวงตน

ของวงจรชีวิตหรือชวงแรกของชีวิตนั้น ผูบริโภคจะมีรายไดนอยกวารายจายจึงตองนําเงินในอนาคตหรือ

เงินกูมาใชจายในการดําเนินชีวิต ตอมาในชวงกลางของวงจรชีวิต หรือชวงวัยกลางคนผูบริโภคจะมี

รายไดเพ่ิมมากขึ้น เปนผลมาจากประสบการณในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางานที่สูงข้ึน 

สงผลใหรายไดของผูบริโภคสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงจุดสูงสุดของรายไดและสูงกวารายจายผูบริโภคจะ

นํารายไดสวนเกินนั้น ไปจายคืนเงินกูและเริ่มมีการออมเงินเกิดข้ึนในชวงนี้ แตเมื่อเขาสูชวงปลายของ

ชีวิตหรือชวงวัยสูงอายุรายไดของผูบริโภคจะลดลงเร่ือย ๆ จนกระท่ังกลับไปต่ํากวารายจายอีกคร้ัง 

สาเหตุที่รายไดของผูบริโภคลดลงในชวงนี้เปนผลมาจากอายุที่เพ่ิมขึ้นสงผลใหประสิทธิภาพในการทํางาน



ลดนอยลง ดังนั้นเม่ือผูบริโภคมีรายไดนอยกวารายจายจึงจําเปนตองนําเงินออมที่เก็บสะสมไวมาใชจาย

ดําเนินชีวิต 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 นางสาวเบญญาภา  สุขนึก (2561) ไดศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีผลตอการ

ออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการออมของพนักงานธนาคารในกรุงเทพมหานครโดยเปนการศึกษาเชิง

ปริมาณ ใชการวิจัยเชิงสํารวจ ดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเอง จํานวน 

400 ตัวอยาง และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติขั้น

พื้นฐานและการทดสอบหาปจจัยที่มีผลตอการออมโดยการใชสมการถดถอยเชิงเสนตรง 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมและปจ จัยที่ มีผลตอการออมพบว า  พนักงานธนาคารใน

กรุงเทพมหานครที่เปนเพศหญิง ที่มีอายุต่ํากวา 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอายุงาน 1 – 3 ป 

และเปนพนักงานระดับปฏิบัติการ มีการออมเงินต่ํากวา 5,000 บาทตอเดือน โดยมีจุดมุงหมายหลักเปน

การออมเพื่อใชจายในยามฉุกเฉิน แตดวยจํานวนรายไดยังมีไมมากพอ ดังนั้นจึงควรมีมาตรการมากระตุน

การออมสําหรับกลุมเปาหมายดังกลาว โดยอาจมีการเพิ่มสิทธิประโยชนจากการออมเงินกับตนสังกัด

ธนาคาร เพ่ือจูงใจใหพนักงานธนาคารมีความตองการออมเพ่ิมมากขึ้น และใหแตละสถาบันการเงิน

ติดตามและประเมินผลการออมภายในองคกรอยางตอเนื่อง  

 นางสาวพรทิพย  เกิดขํา และนางสาวศิรภัสสร  โรจนสัญชัยกุล (2553) ไดศึกษาเรื่อง

พฤติกรรมการออมสวนบุคคลของพนักงานบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) การวิจัย

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึง ปจจัยทางดานทัศนคติ และปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ที่

สงผลตอพฤติกรรมการออมของพนักงานบริษัทบริษัทแอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน) โดย

ศึกษาจากจํานวนกลุมตัวอยางท้ังหมด 370 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม และการวิจัยเอกสาร

ที่เกี่ยวของ การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางทั้งหมด 370 คน สวนใหญเปนเพศหญิงอายุต่ํากวา 30 ป 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษา ปวช. – ปวส. และมีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 30,000 บาทตอเดือน โดย

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยทางดานทัศนคติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.93 

ปจจัยสําคัญเรียงตามลําดับ คือ ความเชื่อ ความรู ความเขาใจ และพฤติกรรมการออม และให

ความสําคัญเก่ียวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการออมอยูในระดับ

มาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.54 ปจจัยสําคัญเรียงตามลําดับ คือ การพัฒนารูปแบบทางกายภาพ 

กระบวนการใหบริการของสถาบันการเงิน พนักงาน/บุคคลท่ีเก่ียวของกับการใหบริการการออมของ

สถานบันการเงิน การสงเสริมทางการตลาด/กิจกรรมสงเสริมการออม รูปแบบการออม/ผลิตภัณฑ และ

ตนทุนการออม/คาใชจายการออม 

 นางสาวณิชากร  ชัยศิริ (2562) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของ

ประชาชนในจังหวัดสงขลา งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอพฤติกรรม



การออมของ)ประชาชนในจังหวัดสงขลา 2) ศกึษาปจจัยดานเศรษฐกิจระดับจุลภาคท่ีมีผลตอพฤติกรรม

การออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา 3) ศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจระดับมหภาคที่มีผลตอพฤติกรรม

การออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางคือประชากรในจังหวัดสงขลา จํานวน 400 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคาสูงสุด คาต่ําสุด และทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะหการถดถอยแบบ

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีผลตอ

พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา 2)ปจจัยเศรษฐกิจระดับจุลภาค ดานรายจายของ

ครัวเรือน มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา 3) ปจจัยเศรษฐกิจระดับมหภาค 

ดานนโยบายการเงิน มีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ 0.05 

 นางสาวซานียะฮ  ชางวัฒนกุล (2559) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ

ออมของประชาชนจังหวัดสตูล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล

และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

กลุมตัวอยางซึ่งเปนประชากรท่ีอาศยัอยูในจังหวัดสตูล จํานวน 400 คน วิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาโดย

อัตราสวนรอยละ และการแจกแจงความถี่ และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดย Ordinal logistic 

regression และ Multinomial logistic regression 

 ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญมีพฤติกรรมการออมเงินตอคร้ัง นอยกวาหรือเทากับ 

10,000 บาท ความถี่ในการออมจะออมเปนรายเดอืน วิธีการออมที่ใชคือออมเมื่อมีเงินเหลือใช และการ

ออมแบบเงนิฝากธนาคารเปนรูปแบบการออมท่ีนิยมมากที่สุด 

 สวนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม ปจจัยทางสังคมน้ันวัตถุประสงคในการออมมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของประชาชนจังหวัดสตูลมากที่สุด แตจากการวิเคราะหเชิงปริมาณนั้นพบวา 

ปจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทางดานของจํานวนเงินออมและความถี่ในการออม คือ ผูมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจออม ซึ่งแตกตางกับวิธีการออมที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับ

ปจจัยวัตถุประสงคในการออม 

 แตปจจัยทางเศรษฐกิจนั้น ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล 

ประกอบดวย รายได รายจาย ภาระหนี้สิน อัตราเงินเฟอ อัตราผลตอบแทนจากการออม และระยะเวลา

ในการออม และจากการวิเคราะหเชิงปริมาณ ทางดานของงความถี่ในการออมและวิธีการออมพบวา 

ปจจัยภาระหนี้สินมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมมีปจจัยใดที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับพฤติกรรมการ

ออมทางดานของจํานวนเงินออม 

บทที่ 3 วิธีดําเนินการศึกษาคนควาอิสระ 



การศึกษาคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรม

สงเสรมิสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพโดยการใช

แบบสอบถาม ซึ่งมีข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ คือ บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ ณ เดือนมกราคม 2565 จํานวน 4,922 คน (ระบบสารสนเทศกรมสงเสรมิสหกรณ, 2565) 

 3.1.2 วิธีการสุมตัวอยาง 

 จากการกําหนดขอบเขตของประชากรที่ใชในการศึกษาไวท่ีจํานวน 4,922 คน เมื่อนํามา

คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane ณ ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาด

เคลื่อน 5% จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

 จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูล จํานวน 369.93 คน หรือ 370 คน 

และเพ่ือปองกันการเกิดความผิดพลาดผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยาง จํานวน 380 คน การศึกษาคร้ังนี้จะใช

วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก จากกลุมประชากรที่ไดมีการกําหนดขอบเขตไว 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควาอสิระ 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ที่

ผูวิจัยเปนผูสรางข้ึน ซึ่งมีทั้งหมด 3 สวน ประกอบดวย 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ 

อายุ ระดับการศกึษา สถานภาพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเปน

แบบสํารวจรายการ 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่สงผลใหเกิดพฤติกรรมการ

ออมของผูตอบแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเปนมาตรวัดลิเคิรท โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

 ระดับการใหความสําคัญมากที่สุด  5 คะแนน 

 ระดับการใหความสําคัญมาก   4 คะแนน 

 ระดับการใหความสําคัญปานกลาง  3 คะแนน 

 ระดับการใหความสําคัญนอย   2 คะแนน 

 ระดับการใหความสําคัญนอยที่สุด  1 คะแนน 

การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือรวบรวมขอมูลแบบสอบถามครบ จํานวน 380 ชุด มาทําการวิเคราะหขอมลูทางสถิติ ตาม

ขั้นตอน ดังนี้ 

 1) ตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล และความถูกตองของแบบสอบถาม 

 2) ใชโปรแกรมสําเร็จรปูในการวิเคราะหขอมูล 

 3) คาํนวณหาคาสถิติทั้งเชิงพรรณนา และเชิงอนุมาน แลวทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว 



 4) นําผลการวิเคราะหขอมูลมาแปรผลและสรุปการวิเคราะห 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 1. การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน โดยใชสถิติพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะของกลุมตัวอยาง 

และลักษณะของตัวแปรท่ีใชในการวิจัย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows ดังน้ี 

  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน เพ่ืออธิบายปจจัยดานประชากรศาสตร และปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณของกลุมตัวอยาง 

 2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยตามวัตถุประสงคโดยสถิติเชิงอนุมาน เพ่ือใช

ทดสอบสมมติฐาน โดยใชโปรแกรม SPSS เพ่ือทดสอบการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

บทที่ 4 ผลการศึกษาคนควาอิสระ 

 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษาคนควาอิสระ เร่ือง พฤติกรรมการการออมของบุคลากร

กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ สามารถสรุปผลการศึกษาคนควาอิสระ ไดดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลปจจัยทางดานประชากรศาสตร 

 จากการศึกษาคนควาอิสระพบวา ขอมูลปจจัยทางดานประชากรศาสตร แบงออกเปน 5 สวน 

คือ เพศ อายุ ระดับการศกึษา สถานภาพ และจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญิง 278 73.2 

ชาย 102 26.8 

รวม 380 100.0 
 

ตารางที่ 2 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามอายุ 

อายุ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 18 ป 30 7.9 

18 – 30 ป 117 30.8 

31 – 40 ป 146 38.4 

41 – 50 ป 53 13.9 

51 – 60 ป 31 8.2 

มากกวา 60 ป 3 0.8 



รวม 380 100.0 
 

ตารางที่ 3 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวาปริญญาตรี 90 23.7 

ปริญญาตรี 197 51.9 

ปริญญาโท 92 24.2 

ปริญญาเอก 1 0.3 

รวม 380 100.0 
ตารางที่ 4 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน รอยละ 

โสด 166 43.7 

สมรส 194 51.1 

หมาย/หยาราง 12 3.2 

แยกกันอยู 8 2.1 

รวม 380 100.0 
  

ตารางที่ 5 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน รอยละ 

1 คน 16 4.2 

2 คน 41 10.8 

3 คน 117 30.8 

4 คน  97 25.5 

5 คน 41 10.8 

มากกวา 5 คน 68 17.9 

รวม 380 100.00 

  

สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม 



 จากการศึกษาคนควาอิสระพบวา ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม แบงออกเปน 3 สวน คือ 

จํานวนเงินออมในแตละเดือน วิธีการออม และรูปแบบการออม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 6 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามจํานวนเงินออมในแตละเดือน 

จํานวนเงินออมในแตละเดือน จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา 1,000 บาท 55 14.48 

1,000 – 3,000 บาท 168 44.21 

3,001 – 5,000 บาท 105 27.63 

5,001 – 7,000 บาท 23 6.05 

7,001 – 10,000 บาท 14 3.68 

มากกวา 10,000 บาท 15 3.95 

รวม 380 100.00 
 

ตารางที่ 7 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามวิธีการออม 

วิธีการออม จํานวน รอยละ 

ออมเงนิกอนการใชจาย 216 56.84 

ออมเงินเม่ือมีเงินเหลือจากการใช
จาย 

147 38.68 

ออมเงนิเมื่อมีโอกาสพิเศษ 15 3.95 

อ่ืน ๆ (บังคับออม,ทําประกัน) 2 0.53 

รวม 380 100.00 
  

ตารางที่ 8 จํานวนและคารอยละของผูตอบแบบสอบถามแยกตามรูปแบบการออม 

รูปแบบการออม จํานวน รอยละ 

เก็บเงินสด 202 53.2 

เงินฝากธนาคาร 322 84.7 

เงินฝากสหกรณ 232 61.1 

สลากออมทรพัย 62 16.3 

ซื้อ – ขายพันธบัตรรัฐบาล 15 3.9 



ซื้อ – ขายหุนกูเอกชน 9 2.4 

ซื้อ – ขายหุนสามัญ 20 5.3 

การทําประกันชีวิต 137 36.1 

เงินสะสม กบข. 225 59.2 

ซื้อ – ขายหนวยลงทุนกองทุนรวม 45 11.8 

เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 24 6.3 

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 10 2.6 

เก็บสะสมทองคํา 81 21.3 

การซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย 13 3.4 
  

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม 

 จากการศึกษาคนควาอิสระพบวา ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม 

สามารถสรุปไดดังตารางที่ 9 โดยมีรายละเอียดในแตละสวนดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 9 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม 

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม 

ระดับความสําคัญ 

คาเฉลี่ย 
สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

ตําแหนงงาน 
- ตําแหนงงานมีผลกระทบตอการ

ออม 
41 

(10.8) 
222 

(58.4) 
85 

(22.4) 
27 

(7.1) 
5 

(1.3) 
3.7 1.3 

- จํานวนเงินประจําตําแหนงงานมี
ผลกระทบตอการออม 

186 
(48.9) 

147 
(38.7) 

20 
(5.3) 

19 
(5.0) 

8 
(2.1) 

4.3 1.2 

รวม 3.9  

อายุงาน 

- อายุงานมีผลกระทบตอการออม 
34 

(8.9) 
154 

(40.5) 
158 

(41.6) 
30 

(7.9) 
4 

(1.1) 
3.5 1.1 

รวม 3.5  

รายได 

- ระดับรายไดมีผลกระทบตอการ
ออม 

240 
(63.2) 

130 
(34.2) 

7 
(1.8) 

3 
(0.8) 

0 
(0.0) 4.6 1.6 



- จํานวนผูมีรายไดในครอบครัวมี
ผลกระทบตอการออม 

167 
(43.9) 

172 
(45.3) 

28 
(7.4) 

10 
(2.6) 

3 
(0.8) 4.3 1.2 

- จํานวนผูพ่ึงพิงในครอบครวัมี
ผลกระทบตอการออม 

203 
(53.5) 

151 
(39.7) 

9 
(2.4) 

14 
(3.7) 

3 
(0.8) 4.4 1.3 

รวม 4.4  

คาใชจาย 
- รายจายมีผลกะทบตอการออม 259 

(68.2) 
106 

(27.9) 
12 

(3.2) 
2 

(0.5) 
1 

(0.3) 
4.6 1.2 

- รายจายของสมาชิกในครอบครัว
มีผลกระทบตอการออม 

191 
(50.3) 

150 
(39.5) 

29 
(7.6) 

7 
(1.8) 

3 
(0.8) 

4.4 1.2 

- การวางแผนรายจายมี
ผลกระทบตอการออม 

245 
(64.4) 

111 
(29.2) 

17 
(4.5) 

6 
(1.6) 

1 
(0.3) 

4.6 1.5 

รวม 4.5  
ภาระหน้ีสิน        

- ภาระหนี้สินมีผลกระทบตอการ
ออม 

241 
(63.4) 

55 
(14.5) 

76 
(20.0) 

6 
(1.6) 

2 
(0.5) 4.4 1.4 

- ภาระหนี้สินของสมาชิกใน
ครอบครัวมีผลกระทบตอการ
ออม 

169 
(44.5) 

105 
(27.6) 

88 
(23.2) 

13 
(3.4) 

5 
(1.3) 4.1 0.9 

รวม 4.3  

 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

สวนที่ 1 ปจจัยดานประชากรศาสตร เร่ือง พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน

เพศหญิง รอยละ 73.2 และเพศชายรอยละ 26.8 

 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

อายุระหวาง 31 – 40 ป รอยละ 38.4 อายุระหวาง 18 – 30 ป รอยละ 30.8 อายุระหวาง 41 – 50 ป 

รอยละ 13.9 อายุระหวาง 51 – 60 ป รอยละ 8.2 อายุต่ํากวา 18 ป รอยละ 7.9 และอายุมากกวา 60 

ป รอยละ 0.8 



 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ

ระดับการศึกษาปรญิญาตรี รอยละ 51.9 ปริญญาโท รอยละ 24.2 ต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 23.7 และ

ปรญิญาเอกรอยละ 0.3   

 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ

สถานภาพสมรส รอยละ 51.1 สถานภาพโสด รอยละ 43.7 สถานภาพหมาย/หยาราง รอยละ 3.2 และ

สถานภาพแยกกันอยู รอยละ 2.1 

 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

จํานนสมาชิกในครบครัว 3 คน รอยละ 30.8 มีสมาชิกในครอบครัว 4 คน รอยละ 25.5 มีสมาชิกใน

ครอบครัว 2 คน รอยละ 10.8 มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน รอยละ 10.8 มีสมาชิกในครอบครัว 1 คน 

รอยละ 4.2 และมีสมาชิกในครอบครัว มากกวา 5 คน รอยละ 17.9 

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม เรื่อง พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมสงเสริม

สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

จํานวนเงินออมในแตละเดือน 1,000 – 3,000 บาท รอยละ 44.21 มีจํานวนเงินออมในแตละเดือน 

3,001 – 5,000 บาท รอยละ 27.63 มีจํานวนเงินออมในแตละเดือน ต่ํากวา 1,000 บาท รอยละ 14.48 

มีจํานวนเงินออมในแตละเดือน 5,001 – 7,000 บาท รอยละ 6.05 มีจํานวนเงินออมในแตละเดือน

มากกวา 10,000 บาท รอยละ 3.95 และมีจํานวนเงินออมในแตละเดือน 7,001 – 10,000 บาท รอยละ 3.68 

 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

วิธีการออมแบบออมเงินกอนการใชจาย รอยละ 56.84 ออมเงินเมื่อมีเงินเหลือจากการใชจาย รอยละ 

36.68 ออมเงินเมื่อมีโอกาสพิเศษ รอยละ 3.95 และอื่น ๆ รอยละ 0.53 

 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

รูปแบบการออมแบบเงินฝากธนาคาร รอยละ 84.7 เงินฝากสหกรณ รอยละ 61.1 เงินสะสม กบข. รอยละ 

59.2 เก็บเงินสด 53.2 การทําประกันชีวิต รอยละ 36.1 เก็บสะสมทองคํา รอยละ 21.3 สลากออมทรัพย 

รอยละ 16.3 ซื้อ – ขายหนวยลงทุนกองทุนรวม รอยละ 11.8 เงินสะสมกองทนุสํารองเลี้ยงชีพ รอยละ 6.3 

ซื้อ – ขายหุนสามัญ รอยละ 5.3 ซื้อ – ขายพันธบัตรรัฐบาล รอยละ 3.9 การซื้อ – ขายอสังหาริมทรัพย 

รอยละ 3.4 เงนิสมทบกองทุนประกันสังคม รอยละ 2.6 และซื้อ – ขายหุนกูเอกชน รอยละ 2.4 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม เรื่อง พฤติกรรมการออมของ

บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ดานตําแหนงงาน  

 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการออมดานตําแหนงงาน โดยรวมระดับปานกลาง (3.9) โดยมีความคิดเห็นดานจํานวนเงิน

ประจําตําแหนงงานมีผลกระทบตอการออม ในระดับมาก และมีความคิดเห็นดานตําแหนงงานมี

ผลกระทบตอการออม ระดับปานกลาง 



 ดานอายุงาน 

บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการออมดานอายุงานระดับปานกลาง (3.5) โดยมีความคิดเห็นดานอายุงานมีผลกระทบตอ

การออม ในระดับปานกลาง 

ดานรายได 

 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการออมดานรายไดระดับมาก (4.4) โดยมีความคิดเห็นดานระดับรายไดมีผลกระทบตอการ

ออมในระดับมาก มีความคิดเห็นดานจํานวนผูมีรายไดในครอบครัวมีผลกระทบตอการออมในระดับมาก 

และมีความคดิเห็นดานจํานวนผูพึ่งพิงในครอบครัวมีผลกระทบตอการออมในระดับมาก 

 ดานคาใชจาย 

 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการออมดานคาใชจายระดับมาก (4.5) โดยมีความคิดเห็นดานรายจายมีผลกะทบตอการออม

ในระดับมาก มีความคิดเห็นดานรายจายของสมาชิกในครอบครัวมีผลกระทบตอการออมในระดับมาก 

และมีความคดิเห็นดานการวางแผนรายจายมีผลกระทบตอการออมในระดับมาก 

 ดานภาระหนี้สิน 

 บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการออมดานภาระหนี้ระดับมาก (4.3) โดยมีความคิดเห็นดานภาระหนี้สินมีผลกระทบตอการ

ออมในระดับมาก และมีความคิดเห็นดานภาระหนี้สินของสมาชิกในครอบครัวมีผลกระทบตอการออมใน

ระดับมาก 

อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาคนควาอิสระพฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมของบุคลากรกลมสงเสริมสหกรณ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ เกิดจากขอมูลทั้ง 3 สวน ที่สงผลตอระดับความคิดเห็นใหบุคลากรกรมสงเสริม

สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ เกิดพฤติกรรมการออมมากที่สุดคือ ขอมูลปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ดานพฤติกรรมการออม และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออม ขอมูลตาง ๆ เปนสิ่งกระตุน

พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งสอดคลองกับสาร

นิพนธ เรื่อง พฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีผลตอการออมของพนักงานบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย

ของกฤตภาส  เลิศสงคราม (2555) กลาววา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจํานวนเงิน

ออมต่ํากวา 5,000 บาท มากที่สุด ในขณะที่ผูมีระดับการศึกษาปริญญาโท มีจํานวนเงินออมอยูในชวง 

10,001 – 20,000 บาท มากที่สุด เนื่องจากผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท อาจจะมีความคาดหวังใน

เร่ืองผลตอบแทนที่สูงกวาผูที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ซึ่งอธิบายไดจากรูปแบบการออมทั้งในสถาบัน

การเงินและไมใชสถาบันการเงิน แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการคาดหวังผลตอบแทนและมีการ

กระจายการออมในสินทรัพยประเภทตาง ๆ ดวย 



 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวามีความสอดคลองกับการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการ

ออมของพนักงานสถาบันการเงินและขาราชการในจังหวัดอุดรธานี ของ อนงคนุช  เทียนทอง และ

กัญญารัตน  วงษชมภู กลาววา พฤติกรรมการเลือกการออมเงินและการลงทุนทางการทางการเงินซึ่ง

การออมเงินจะออมในรูแบบการออม แบบฝากออมทรัพย และรองลงมาจะฝากแบสหกรณ ออมทรัพย 

ตามหนวยงานที่สังกัดอยู สวนกลุมพนักงาน สถาบันการเงินจะมีการลงทุนทางการเงินมากกวากลุม 

ขาราชการ ซึ่งกลุมพนักงานสถาบันการเงินจะมีการ ลงทุนทางการเงิน ในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมาก

ที่สุด รองลงมาจะลงทุนใน ซื้อประกันชีวิต และ ซื้อหุน สวน การลงทุนของกลุมขาราชการจะลงทุนใน

รูปแบบกองทุน บําเหน็จ และรองลงมาจะลงทุนในการซื้อประกันชีวิต และซื้อทองคํา กลุมพนักงาน

สถาบันการเงินและกลุม ขาราชการ เลือกท่ีจะออมเงินมากกวาลงทุนทางการเงิน ซ่ึงการออมเงินจะออม

ในรูปแบบฝากออมทรัพย และ ฝากแบบสหกรณออมทรัพย สวนกลุมพนักงานสถาบัน การเงินจะมีการ

ลงทุนทางการเงินมากกวากลุมขาราชการ 

  

ขอเสนอแนะ 

 1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรกลมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมมากที่สุด คอืปจจัยทางดานคาใชจาย และรองลงมาคือ

ปจจยัทางดานรายได การท่ีจะกระตุนใหเกิดการออมมากข้ึน คอื ตองใหบุคลากรมีการจัดทําบัญชีรายรับ 

– รายจาย เพ่ือใหมีการวางแผนการใชจาย และสามารถลดคาใชจายที่ไมจําเปนออกไปได นอกจากนี้ยัง

สามารถรบัรูรายได – คาใชจายในแตละเดือนของตวัเองและครอบครัว 

 2. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของบุคลากรกลมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตร

และสหกรณ พบวา รูปแบบการออมที่บุคลากรกรมสงเสริมสหกรณใชมากที่สุด คือ เงินฝากธนาคาร 

ดังนั้น จึงเปนขอมูลใหธนาคารพัฒนารูปแบบเงินรับฝากใหมีความนาสนใจมากขึ้น หรืออาจเพ่ิมสิทธิ

ประโยชนที่เกิดจากเงินฝาก เชน การใชเงินฝากเพ่ือค้ําประกันเงนิกู หรอืผลประโยชนตาง ๆ จากเงนิฝาก 

 

ขอเสนอแนะคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาพฤติกรรมการออมเฉพาะของบุคลากรกรมสงเสริมสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณเทานั้น ไมไดศึกษาขอมูลของประชากรทั่วไป ดังนั้น ในครั้งตอ ๆ ไป ควร

ศึกษาพฤติกรรมการออมของประชากรในสวนอื่น ๆ 

 2. ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระดับรายได คาใชจาย และภาระหนี้สิน ของกลุมตัวอยาง 

เพ่ือใหเห็นขอมูลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 

 


