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บทคัดยอ 

 การคนควาอิสระนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสำรวจลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ และพฤติกรรม

การออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัย

ดานทัศนคติ ที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม กลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาคือ ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 400 คน สุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประมวลผลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ประกอบดวย คารอยละ คาความถ่ี คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ประกอบดวย สถิติ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบ

รายคูโดยใชวิธี LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม

แตกตางกัน ลักษณะทางประชากรศาสตรไดแก เพศแตกตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรใน

จังหวัดสมุทรสงครามไมแตกตางกัน  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 พบวา พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

โดยปจจัยดานทัศนคติ โดยรวม พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระจำนวน 3 ตัวแปร ที่สงผลตอ

พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ดานลักษณะการออม พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมด 

3 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระจำนวน 2 ตัวแปร ที่สงผลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

สมุทรสงคราม ดานวัตถุประสงคการออม พบวา ตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระจำนวน 2 ตัวแปร ที่สงผล

ตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม และดานเหตุผลในการออม พบวา ตัวแปร

อิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระจำนวน 1 ตัวแปร ที่สงผลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการออมเงิน  

 

Abstract 

 The purposes of this research were 1) to explore demographic characteristics, attitude factors, 

and personal savings behaviors of the population in Samut Songkhram Province. 2 )  to study the 

influence of demographic factors and attitude factors affecting personal savings behavior of the 

population in Samut Songkhram Province. The sample group was 4 0 0  people in Samut Songkhram 

Province. Questionnaires were used as the data collection tool. The collected data was analyzed and 

processed with the SPSS package. The statistics used for data analysis were descriptive statistics, 

consisting of percentage, frequency, mean and standard deviation. Inferential statistics consisting of t-

test statistics, One-Way ANOVA statistics. If differences were found, the pairs were compared using LSD 

and Multiple Regression Analysis (MRA).  

 The results of the first hypothesis test revealed that the demographic characteristics were age, 

status, educational level, and different average monthly income impact the personal savings behavior 

of the population in Samut Songkhram province to be different. Demographic characteristics such as 

gender were not different. Therefore, the personal savings behavior of the people in Samut 

Songkhram province is not different. 

 The results of the second hypothesis test revealed the personal savings behaviors of people in 

Samut Songkhram Province. Generally, the attitude factors were found that three independent 

variables affected the personal savings behavior of the population in Samut Songkhram Province.  

In terms of saving characteristics, there were three independent variables, but two of them affected 
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the personal savings behavior of the people in Samut Songkhram Province. Savings objectives showed 

that two independent variables from three of them affect the personal savings behavior of the 

population in Samut Songkhram Province. And the saving reasons, there was only one independent 

variable that affected the personal savings behavior of the people in Samut Songkhram Province. 
 

Keywords: personal savings behaviors 

 

ที่มาและความสำคัญ 

 ปจจุบันคนสวนใหญหันมาใหความสำคัญกับการเก็บออมเงินมากข้ึน เนื่องดวยปญหาเศรษฐกิจไปจนถึงการมอง

ถึงอนาคตในภายภาคหนาเก่ียวกับคาใชจายที่จำเปนตางๆ ซึ่งการออมเงินนั้นมีหลากหลายปจจัยและหลากหลายเหตุผล

แตกตางกันออกไปที่ทำใหคนในปจจุบันหันมาเก็บออมเงินมากข้ึน นอกจากนี้การออมเงินการออมเงินยังชวยลดปญหาการ

ขาดสภาพคลองเนื่องจากรายไดที่ลดลง  

 ปญหาดานเศรษฐกิจที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคโควิด19 นั้น สงผลกระทบตอการดำรงชีวิต

ของประชาชนสวนใหญเปนอยางมาก จึงปฏิเสธไมไดวาคนสวนใหญหันมาใหความสำคัญกับการเก็บออมเงินมากข้ึนเพื่อ

ไมใหเกิดปญหาการขาดสภาพคลอง และออมเงินเพื่อใหบรรลุเปาหมายตางๆ ในอนาคต  ซึ่งการออมเงินเกิดจากหลาย

ปจจัยและหลายเหตุผลที่ทำใหคนหันมาออมเงินกันมากยิ่งข้ึน เชน ออมเงินเพื่อซื้อทรัพยสิน ออมเงินไวใชในยามจำเปน 

ออมเงินไวใชรักษาพยาบาลในยามเจ็บปวย เปนตน นอกจากนี้เงินออมยังชวยแกปญหาความเดือดรอนทางดานการเงินที่

อาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลาหรือยามเกิดเหตุการณไมคาดคิดของตัวเราหรือบุคคลในครอบครัวในเร่ืองคาใชจายตางๆ จึงถือได

วาเปนสิ่งที่มีประโยชนอยางมากทั้งตอผูออมและคนในครอบครัว ทั้งยังเปนประโยชนตอประเทศไดเชนเดียวกัน 

 

คำถามการศึกษา 

 1. พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามมีลักษณะทางประชากรศาสตรอยางไร 

และลักษณะทางประชากรศาสตรมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามอยางไร 

 2. ปจจัยผลักดันดานทัศนคติปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

สมุทรสงคราม และปจจัยเหลานั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามอยางไร 

 

วัตถุประสงคการศึกษา 

 1. เพื่อสำรวจลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ และพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเงินสวน

บุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 
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ขอบเขตการศึกษา 

 ขอบเขตดานเน้ือหา 

  ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน และปจจัยดานทัศนคติ ไดแก ความรูความเขาใจ ความเชื่อ และพฤติกรรม 

  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก ลักษณะ

การออม วัตถุประสงคการออม และเหตุผลในการออม  

 ขอบเขตดานพ้ืนที่ 

  ขอบเขตดานพื้นที่ที่ใชในการศึกษาคือ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 ขอบเขตดานประชากร 

  ประชากรที่ใชในศึกษาคือ ประชากรที่มีที่อยูตามทะเบียนบานอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยขอมูล

ประชากรทางการทะเบียนราษฎร มีประชากรรวมจำนวน 190,842 คน  

 ขอบเขตดานเวลา  

  การศึกษาคร้ังนี้ดำเนินการศึกษาและเก็บขอมูลระหวางเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 หนวยงานภาครัฐและเอกชนสามารถนำผลการศึกษาไปใชในการสงเสริมการออมเงินของประชาชน ใหมีระดับ

การออมเงินที่เพิ่มสูงข้ึน 

 บุคคลทั่วไปสามารถนำผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการออมเงิน เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางการเงิน และ

บรรลุเปาหมายในการออมเงิน 

 

สมมติฐานการศึกษา 

 สมมติฐานขอที่ 1 : ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร ดานเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน และปจจัยดานทัศนคติ แตกตางกัน สงผลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

สมุทรสงครามที่แตกตางกัน 

 สมมติฐานขอที่ 2 : ปจจัยผลักดันดานทัศนคติมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรใน

จังหวัดสมุทรสงคราม 
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ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 

  ความหมายการออม 

  การออม ตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ไดใหนิยามความหมายของคำ

วา การออม หมายถึง การเก็บหอมรอมริบ การถนอม และการสงวนสิ่งที่ประหยัด เชน ออมทรัพย ออมสิน ดังนั้นการออม 

หมายถึง การเก็บทรัพยสินไวเพื่อใชในอนาคต เปนการเก็บสะสมไวทีละเล็กทีละนอย 

  สกลภัส ปลูกจิตรสม (2559) การออม คือ รายไดหักรายจาย แลวมีสวนที่เหลืออยู ซึ่งสวนที่เหลืออยูที่

ไมไดถูกใชสอยออกไปนั้นเรียกวาเงินออม โดยทั่วไปการออมจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อบุคคลมีรายไดมากกวาการรายจาย ทั้งนี้ 

แนวทางที่จะเพิ่มเงินออมใหแก บุคคลอาจทำไดโดยการเพิ่มรายไดใหมากข้ึนดวยการทำงานมากข้ึน หารายไดพิเศษ หรือ

ปรับปรุงงานที่ทำอยูใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนเพื่อใหมีรายไดสูงข้ึน เปนตน นอกจากนั้นการลดรายจาย และใชจายเทาที่

จำเปนและเหมาะสมจะทำใหมีการออมเกิดข้ึนหรือมีการออมที่เพิ่มข้ึนไดเชนเดียวกัน 

  นเรศ หนองใหญ (2560) กลาววา เงินออม คือ การเก็บสะสมรายไดสวนหนึ่งที่ไมไดใชจายไปเพื่อการ

บริโภคหรือเปนรายไดสวนที่เหลือจากการบริโภค เก็บไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการใชจายในอนาคต หรืออาจนำไปลงทุน 

ฝากธนาคาร ซื้อหลักทรัพย หรืออาจจะเก็บไวเฉยๆ ในรูปของเงินสด หรือในรูปของทรัพยสินอ่ืนๆ 

  ทฤษฎีสมมติฐานรายไดสมบูรณ 

  ตามแนวคิดของ John Maynard Keynes John Maynard Keynes ไดเขียนทฤษฎีการบริโภคแบบ

รายไดสมบูรณวา จากการวิเคราะหตามกฎจิตวิทยาข้ันพื้นฐานบวกกับการศึกษาขอเท็จจริงเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย 

จะบริโภคเพิ่มข้ึนตอเมื่อรายไดเพิ่มข้ึนแตการบริโภคที่เพิ่มข้ึนจะนอยกวารายไดที่เพิ่มข้ึน  

  ทฤษฎีสมมติฐานรายไดเปรียบเทียบ  

  วิไลลักษณ ไทยอุตสาห และวลัยภรณ อัตตะนันทน (2553) กลาววา ตามแนวคิดของ Jame S. 

Duesenberry ที่เชื่อวาผูบริโภคแตละคนจะทำการบริโภคโดยไมไดคำนึงถึงรายไดโดยสมบูรณแตกลับจะไปคำนึงถึงรายได

โดยเปรียบเทียบ ซึ่งรายไดโดยเปรียบเทียบแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 1) พิจารณาตามกลุมในสังคมรายไดเปรียบเทียบ 

คือ รายไดที่นํามาเปรียบเทียบกับรายไดของกลุ มบุคคลในสังคมเดียวกัน และ 2) พิจารณาตามระยะเวลารายได

เปรียบเทียบคือ สัดสวนของรายไดปจจุบันเปรียบเทียบกับรายไดในอดีตโดย Duesenberry เชื่อวาผูบริโภคแตละคนจะมี

ความเคยชนิกับการบริโภคในอดีต 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

  นิยามทัศนคต ิ

  โรเจอร (Roger 1978 อางถึงใน พรทิพย เกิดขำ และศิรภัสสร โรจนสัญชัยกุล 2553) ทัศนคติ เปนดัชนี

ชี้วาบุคคลมีความคิดหรือความรูสึกตอคนรอบขาง วัตถุ สิ่งแวดลอม ตลอดจนสถานการณตางๆ อยางไร โดยทัศคติมี

รากฐานจากความเชื่อที่อาจสงผลถึงพฤติกรรมในอนาคต ทัศนคติจึงเปนเพียงความพรอมที่จะตอบสนองตอสิ่งเราและเปน
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มิติของการประเมินเพื่อแสดงวาชอบหรือไม ซึ่งถือวาเปนการสื่อสารภายในบุคคลที่เปนผลกระทบจากการรับสารอันจะมี

ผลตอพฤติกรรมตอไป 

  โรเนสเบอรก และฮอฟแลนด (Resenberg ang Hovland 1960) กลาววา ทัศนคติ เปนการจูงใจตอ

แนวโนมในการตอบสนองอยางเฉพาะเจาะจงกับสิ่งที่เกิดข้ึน 

  เคลเลอร (Howard H. Kendler 1963) ทัศนคติ หมายถึง ความพรอมของบุคคลที่จะแสดงพฤติกรรม

ออกมาในทางสนับสนุนหรือตอตาน 

  องคประกอบของทัศนคติ  

  ซิมบาโด และเอบบีเซน (Zimbardo and Ebbesen 1970 อางถึงใน พรทิพย เกิดขำ และศิรภัสสร  

โรจนสัญชัยกุล 2553) กลาววา องคประกอบของทัศนคติมี 3 ประการ ดังนี้ 

  1. ดานความรูความเขาใจ คือ สวนที่เปนความเชื่อของบุคคลเก่ียวกับสิ่งตางๆ ที่ชอบและไมชอบ หากมี

ความรู หรือคิดวาสิ่งใดดีมักจะมีทัศนคติที่ดีตอสิ่งนั้น หากมีความรูสึกวาสิ่งใดไมดีก็จะมีทัศนคติที่ไมดีตอสิ่งนั้น 

  2. ดานอารมณความรูสึก คือ สวนที่เก่ียวของกับอารมณที่เก่ียวเนื่องกับสิ่งตางๆ ซึ่งมีผลแตกตางกันไป

ตามบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ เปนลักษณะที่เปนคานิยมของแตละบุคคล 

  3. ดานพฤติกรรม คือ การแสดงออกของบุคคลตอสิ่งหนึ่ง หรือบุคคลหนึ่ง ซึ่ งเปนผลมาจาก

องคประกอบดานความรู ความคิด และความรูสึก ซึ่งจะเห็นไดวา การที่บุคคลมีทัศนคติตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดตางกัน 

เนื่องมาจากบุคคลมีความเขาใจ มีความรูสึก หรือมีแนวความคิดแตกตางกันนั่นเอง 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 อดิศร โชคชัยสิริ (2563) ไดศึกษาเก่ียวกับ พฤติกรรมการบริหารจัดการเงินสวนบุคคลของพนักงานบริษัทในเครือ

บริษัท คาราบาวกรุป จำกัด(มหาชน) วัตถุประสงคในการศึกษา 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินสวนบุคคล

ของพนักงานบริษัทในเครือ คาราวบาวกรุป จำกัด(มหาชน) 2. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารจัดการเงิน

สวนบุคคลของพนักงานบริษัทในเครือ คาราวบาวกรุป จำกัด(มหาชน) 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหาร

จัดการเงินสวนบุคคลของพนักงานบริษัทในเครือบริษัท คาราวบาวกรุป จำกัด(มหาชน) ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ 

ตางกัน มีผลตอพฤติการณบริหารจัดการเงินสวนบุคคลไมแตกตางกัน และสถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอ

เดือน ตางกัน ทำใหพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินสวนบุคคล แตกตางกัน และปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการบริหารจัด

การเงินสวนบุคคลประกอบดวย ดานรายได การใชจาย การออมเงิน และการวางแผนหลังเกษียณอายุ มีความสำคัญและมี

ผลตอพฤติกรรมการบริหารจัดการเงินสวนบุคคลขอองพนักงานบริษัทในเครือบริษัท คาราบาวกรุป จำกัด(มหาชน)  

 พรทิพย เกิดขำและศิรภัสสร โรจนสัญชัยกุล (2553) ไดศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมสวนบุคคลของ พนักงาน 

บริษัท แอดวานซ อินโฟรเซอรวิส จำกัด (มหาชน) วัตถุประสงคในการศึกษา 1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยทาดานทัศนคติ และ

ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ที่สงผลตอพฤดิกรรมการออมของพนักงาน บริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส 
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จำกัด (มหาชน) โดยศึกษาจากจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 370 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใช แบบสอบถาม และการวิจัย

จากเอกสารที่เก่ียวของ การวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย และส

วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบวากลุมตัวอยางทั้งหมด 370 คนสวนใหญเปนเพศหญิง อายุต่ำกวา 30 ปสถานภาพโสด 

ระดับการศึกษา ปวช. - ปวส. และมีรายไดเฉลี่ย 10,001 - 30,000 ตอเดือน โดยผุตอบแบบสอบถามใหความสำคัญกับ

ปจจัยทางดานทัศนคติอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.93 ปจจัยสำคัญเรียงตามลำดับ คือ ความเชื่อ ความรู ความ

เขาใจ และพฤติกรรมการออม และใหความสำคัญเก่ียวกับ ปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด ที่สงผลตอพฤติกรรม

การออมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.54 ปจจัยสำคัญเรียงตามลำดับ คือ การพัฒนารูปแบบทางกายภาพ

กระบวนการใหบริการของสถาบันการเงิน พนักงาน/บุคคลที่เก่ียวของกับการใหบริการการออมสถาบันการเงิน การสงเส

ริมทางการตลาดกิจกรรมสงเสริมการ ออม รูปแบบการออม/ผลิตภัณฑและตนทุนการออม/คำใชจายการออม 

 

วิธีดำเนินการศึกษา 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรที่ใชในการศึกษา 

  ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ประชากรที่มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบานอยูในจังหวัดสมุทรสงคราม โดย

ขอมูลประชากรทางการทะเบียนราษฎร มีประชากรรวมจำนวน 190,842 คน แบงออกเปนประชากรชายจำนวน 91,101 

คน และประชากรหญิงจำนวน 99,741 คน  

  วิธีการกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง 

  การศึกษาคร้ังนี้ ไดกำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางของ ทาโร ยามาเน 

เนื่องจากเปนการศึกษาที่ทราบจำนวนประชากร และจำนวนประชากรมีขนาดใหญ เพื่อใหไดขนาดตัวอยางที่เหมาะสมและ

ไดผลการศึกษาที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และความคลาดเคลื่อน 5% จึงใชสูตรการคำนวณ

ขนาดกลุมตัวอยาง ดังนี้ 

   n =  N
1+N(e)2

 

   โดย n  คือ ขนาดตัวอยางที่คำนวณได 

   N  คือ จำนวนประชากรที่ทราบคา 

   e  คือ คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 

  แทนคา N เทากับ 190,842 ในสูตร เพื่อคำนวณหาขนาดกลุมตัวอยาง  

   n = 190,842
1+(190}842)(0.05)2

= 399.1634 ≈ 400 

 

  จากการคำนวณ จึงไดขนาดกลุมตัวอยางของประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 400 คน และ

ดำเนินการเก็บขอมูลโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  
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 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส มีการแจกแบบสอบถามผานชองทาง

ออนไลน ซึ่งแบบสอบถามประกอบไปดวยแบบสอบถามจำนวน 4 สวน ดังนี้ 

  สวนที่  1 คือ คำถามคัดกรองเพื่ อตรวจสอบวาผูตอบแบบสอบถามเปนประชากรในจังหวัด

สมุทรสงครามหรือไม หากไมใชประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามใหจบการทำแบบสอบถาม 

  สวนที่ 2 คือ แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งเปนคำถามแบบปลายปดแบบตรวจสอบ

รายการ กำหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคำตอบเดียว 

  สวนที่ 3 คือ แบบสอบถามระดับความสำคัญของปจจัยดานทัศนคติตอพฤติกรรมการออมเงินสวน

บุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบดวย ความรูความเขาใจ ความเชื่อ และพฤติกรรม 

  โดยกำหนดหลักเกณฑการใหคะแนนระดับความสำคัญ ตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้  

   5 คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญมากที่สุด  

   4 คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญมาก  

   3 คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญปานกลาง  

   2 คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญนอย  

   1 คะแนน หมายถึง ระดับความสำคัญนอยที่สุด 

  เกณฑการวิเคราะหขอมูลความสำคัญตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

สมุทรสงคราม แบงออกเปน 5 ระดับ โดยการแปลความหมายของระดับคะแนนจะใชเกณฑ ดังนี้   

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความสำคัญมากที่สุด     

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความสำคัญมาก  

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความสำคัญปานกลาง  

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความสำคัญนอย  

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความสำคัญนอยที่สุด 

  สวนที่ 4 คือ แบบสอบถามความคิดเห็นตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

สมุทรสงคราม ไดแก ลักษณะการออม วัตถุประสงคการออม และเหตุผลในการออม 

  โดยกำหนดหลักเกณฑการใหคะแนนความคิดเห็นตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรใน

จังหวัดสมุทรสงคราม ดังนี้ 
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   5 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  

   4 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  

   3 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  

   2 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย  

   1 คะแนน หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

  เกณฑการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

สมุทรสงคราม แบงออกเปน 5 ระดับ โดยการแปลความหมายของระดับคะแนนจะใชเกณฑ ดังนี้ 

   คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีระดับความเห็นดวยมากที่สุด     

   คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีระดับความเห็นดวยมาก  

   คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีระดับความเห็นดวยปานกลาง  

   คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีระดับความเห็นดวยนอย  

   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีระดับความเห็นดวยนอยที่สุด 

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกสเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง คือ กลุมตัวอยาง

ของประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามจำนวน 400 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  

  สงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำลิงคแบบสอบถามสงผาน

ชองทางออนไลน มีการชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษา และอธิบายหลักเกณฑในการตอบแบบสอบถามเพื่อใหผูทำ

แบบสอบถามมีความเขาใจในการตอบแบบสอบถาม 

  นำแบบสอบถามที่ได ทำการตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม แลวจึงนำไป

วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

  ใชคารอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) วิเคราะหขอมูลตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

คือ ลักษณะทางประชากรศาสตร จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหขอมูลตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ คือ ปจจัยดานทัศนคติ ไดแก ความรูความเขาใจ ความเชื่อ และพฤติกรรม  



10 

 

  ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะหขอมูลตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ คือ พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ไดแก ลักษณะการ

ออม วัตถุประสงคการออม และเหตุผลในการออม 

 สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) 

  พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามจำแนกตาม เพศ วิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test 

  พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม จำแนกตาม อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หาก

พบความแตกตางระหวางตัวแปร จะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยวิธี LSD 

  ปจจัยดานทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

 

สรุปผลการศึกษา  

 การศึกษาคนควาอิสระเร่ืองพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม  

มีวัตถุประสงค เพื่อสำรวจลักษณะทางประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติและพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัยทางประชากรศาสตร ปจจัยดานทัศนคติ ที่มีผลตอ

พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจงัหวัดสมุทรสงคราม 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม สามารถสรุปผลไดดังนี้ 

 1. ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง พบวา เปนเพศหญิง จำนวน 210 คน (รอยละ 52.50) เพศชาย

จำนวน 190 คน รอยละ 47.50) สวนใหญมีอายุระหวาง 21-30 ป จำนวน 280 คน (รอยละ 70.00) รองลงมามีอายุ

ระหวาง 31-40 ป จำนวน 36 คน (รอยละ 9.00) สวนใหญมีสถานภาพโสดจำนวน 319 คน (รอยละ 79.80) รองลงมามี

สถานภาพสมรสจำนวน 63 คน (รอยละ 15.80) สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 316 คน (รอยละ 79.00) 

รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จำนวน 36 คน (รอยละ 9.00) สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 

15,001-30,000 บาท จำนวน 157 คน (รอยละ 39.30) รองลงมามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 30,001-45,000 บาท 

(รอยละ 24.80)   

 2. ผลการวิเคราะหระดับความสำคัญของปจจัยดานทัศนคติที่มีตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของ

ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยภาพรวม มีระดับความสำคัญอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.72 และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.562  และเมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานความเชื่อ มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.13 รองลงมาคือดานพฤติกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 และดานความรูความเขาใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47  
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  2.1 ผลการวิเคราะหระดับความสำคัญของปจจัยดานทัศนคติ ดานความรูความเขาใจ (รายขอ) พบวา 

ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามใหระดับความสำคัญเก่ียวกับปจจัยดานทัศนคติ ดานความรูความเขาใจ โดยรวมอยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.47 และ คา S.D. เทากับ 0.690 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ ทานมีความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการออมเงินเปนอยางดี เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58  

  2.2 ผลการวิเคราะหระดับความสำคัญของปจจัยดานทัศนคติ ดานความเชื่อ (รายขอ) พบวา ประชากร

ในจังหวัดสมุทรสงครามใหระดับความสำคัญเก่ียวกับปจจัยดานทัศนคติ  ดานความเชื่อ โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.13 และคา S.D. เทากับ 0.538 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ ทานเชื่อวาการออมเงินจะชวยใหไมขาดสภาพ

คลองทางการเงิน เมื่อมีเหตุการณไมคาดคิดเกิดข้ึน เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.39   

  2.3 ผลการวิเคราะหระดับความสำคัญของปจจัยดานทัศนคติ ดานพฤติกรรม (รายขอ) พบวา ประชากร

ในจังหวัดสมุทรสงครามใหระดับความสำคัญเก่ียวกับปจจัยดานทัศนคติ ดานพฤติกรรม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.62 และคา S.D. เทากับ 0.798 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ ทานมีความสม่ำเสมอในการออมเงินอยาง

ตอเนื่อง และทานมีการจัดสรรเงินเดือนโดยหักเปนเงินออมกอนแลวจึงใชจาย เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.66 

 3. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

สมุทรสงคราม พบวา ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามใหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคล 

โดยรวมในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.26 และคา S.D. เทากับ 0.561 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มี

คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานเหตุผลในการออม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 รองลงมาคือดานลักษณะการออม  

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และดานวัตถุประสงคการออม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 

  3.1 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรใน

จังหวัดสมุทรสงคราม ดานลักษณะการออม (รายขอ) พบวา ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามใหระดับความคิดเห็น

เก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคล ดานลักษณะการออม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และคา 

S.D. เทากับ 0.628 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ ออมเงินเพิ่มข้ึน เมื่อมีรายไดเพิ่มมากข้ึน เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมาก

ที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 

  3.2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรใน

จังหวัดสมุทรสงคราม ดานวัตถุประสงคการออม พบวา ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามใหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 

พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคล ดานวัตถุประสงคการออม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 และคา 

S.D. เทากับ 0.923 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ ออมเงินเพื่อการลงทุนในอนาคต เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.69 
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  3.3 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรใน

จังหวัดสมุทรสงคราม ดานเหตุผลในการออม พบวา ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามใหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ 

พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคล ดานเหตุผลในการออม โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และคา S.D. 

เทากับ 0.681 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาขอ เพื่อใหมีเงินไวใชยามฉุกเฉิน เปนขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.44 

 4.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม จำแนก

ตามลักษณะทางประชากรศาสตร  ผูศึกษาไดใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test กับตัวแปรดานเพศ เปนการหาความ

แตกตางของตัวแปร 2 กลุม และใชสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) กับตัวแปร ดานอายุ สถานภาพ  

ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนการหาความแตกตางของตัวแปรที่มากกวา 2 กลุม ซึ่งผลการวิเคราะหมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้   

  4.1 ผลการวิเคราะห เปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

สมุทรสงคราม จำแนกตามเพศ พบวา โดยรวมมีคา Sig. เทากับ 0.123 ซึ่งมีคามากกวาคาระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

สามารถสรุปไดวา ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีเพศตางกัน ไมทำใหพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลโดยรวม

ตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานวัตถุประสงคการออม ตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

  4.2 ผลการวิเคราะหเปรียบพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

จำแนกตามอายุ พบวา โดยรวมมีคา Sig. เทากับ 0.001 ซึ่งมีคานอยกวาคาระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 สามารถสรุปไดวา 

ประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ที่มีอายุตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานวัตถุประสงคการ

ออม และเหตุผลในการออม ตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

  4.3 ผลการวิเคราะหเปรียบพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

จำแนกตามสถานภาพ พบวา โดยรวมมีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งมีคานอยกวาคาระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 สามารถ

สรุปไดวา ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีสถานภาพ ตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลโดยรวมตางกัน 

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานวัตถุประสงคการออม และดานเหตุผลในการออม ตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

  4.4 ผลการวิเคราะหเปรียบพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

จำแนกตามระดับการศึกษา พบวา โดยรวมมีคา Sig. เทากับ 0.000ซ่ึงมีคานอยกวาคาระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

สามารถสรุปไดวา ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีระดับการศึกษา ตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคล

โดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานลักษณะการออม ดานวัตถุประสงคการออม และดานเหตุผลในการออม 

ตางกัน อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 

  4.5 ผลการวิเคราะหเปรียบพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

จำแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา โดยรวมมีคา Sig. เทากับ 0.021 ซึ่งมีคานอยกวาคาระดับนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 
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สามารถสรุปไดวา ประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตางกัน ทำใหพฤติกรรมการออมเงินสวน

บุคคลโดยรวมตางกัน เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ลักษณะการออม และดานเหตุผลในการออม ตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ที่ระดับ 0.05 

 5. ผลการวิเคราะหปจจัยดานทัศนคติที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

สมุทรสงคราม โดยปจจัยดานทัศนคติ ไดแก ความรูความเขาใจ ความเชื่อ และพฤติกรรม ผูศึกษาไดใชสถิติสมการถดถอย

เชิงพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห ซึ่งผลการวิเคราะหมีรายละเอียด ดังนี้ 

  5.1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยรวม 

พบวา มี จากตัวแปรอิสระดานทัศนคติจำนวน 3 ตัวแปร  

มีตัวแปรอิสระดานจำนวน 3 ตัวแปร ที่มี อิทธิพลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัด

สมุทรสงคราม โดยเรียงตามลำดับที่มีอิทธิพลมากสุดไปนอยสุด คือ  

ดานความเชื่อ ดานพฤติกรรม และดานความรูความเขาใจ ตามลำดับ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 

0.699 และสามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 48.9 

  5.2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ดาน

ลักษณะการออม จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระจำนวน 2 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออม

เงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ดานลักษณะการออม โดยเรียงตามลำดับที่มีอิทธิพลมากสุดไป 

นอยสุด คือ ดานพฤติกรรม และดานความรูความเขาใจ ตามลำดับโดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.626 

และสามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 39.2 

  5.3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ดาน

วัตถุประสงคการออม พบวา จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระจำนวน 2 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ดานวัตถุประสงคการออม โดยเรียงตามลำดับที่มี

อิทธิพลมากสุดไปนอยสุดคือ ดานความรูความเขาใจ และดานพฤติกรรม ตามลำดับ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 

(R) เทากับ 0.559 และสามารถอธิบายความสัมพันธไดรอยละ 31.3 

  5.4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ดาน

เหตุผลในการออม พบวา จากตัวแปรอิสระทั้งหมด 3 ตัวแปร  

มีตัวแปรอิสระจำนวน 1 ตัวแปร ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม 

ดานเหตุผลในการออม คือ ดานความเชื่อ โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 0.551 และสามารถอธิบาย

ความสัมพันธไดรอยละ 30.4 

 

 

   



14 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากการคนควาอิสระเร่ือง พฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม ผูศึกษามี

ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปประยุกตใชดังนี ้

 1. จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลของประชากรในจังหวัดสมุทรสงคราม พบวาปจจัยที่สงผล

ตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคล ไดแก ปจจัยดานทัศนคติ ดานความเชื่อ โดยสวนใหญมีความเชื่อวาการออมเงินทำให

เกิดความมั่นคงในอนาคต ดังนั้น จึงควรปลูกฝงลูกหลานใหมีความเชื่อวา การออมเงินทำใหในอนาคตมีความมั่นคงในชีวิต 

และหากปลูกฝงใหมีการออมเงินตั้งแตอายุนอยจะสงผลใหเกิดพฤติกรรมการออมเงินที่ดี มีการออมเงินอยูตลอด และเปน

การฝกใหเกิดความเคยชินในการออมเงินมากกวาการใชจายเงิน 

 2. จากผลการศึกษา พบวา สามารถนำปจจยัดานทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเงินในแตละดาน ที่มีระดับ

ความสำคัญตอการออมเงินไปปรับหรือประยุกตใชเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการออมเงินที่ดีข้ึน หรือทำใหทัศนคติในการออม

เงินเปลี่ยนแปลงไปและมีผลลัพธของการออมเงินที่ดีข้ึน 

 

ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 

 1. การศึกษาในคร้ังตอไปควรศึกษาลักษณะประชากรศาสตรดานอ่ืนๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการออมเงินสวน

บุคคล เพื่อใหไดผลการศึกษาที่ละเอียดมากยิ่งข้ึน และแสดงถึงปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอพฤติกรรมการออม

เงินสวนบุคคลอยางแทจริง   

 2. การศึกษาในคร้ังนี้ ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาอาจไมครอบคลุมและใชอธิบายถึงพฤติกรรมการออมเงินสวน

บุคคลไดอยางครบถวน ควรศึกษาตัวแปรอิสระอ่ืนๆ ที่อาจสงผลตอพฤติกรรมการออมเงินสวนบุคคลเพิ่มเติม เชน 

คาใชจาย ภาระหนี้สิน จำนวนคนที่ตองดูแลรับผิดชอบ เปนตน 

 3. ในการศึกษาคร้ังตอไป อาจวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการอ่ืน เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความ

หลากหลายมากข้ึน หรือเปลี่ยนวิธีการสุมตัวอยางจากเดิมใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ เปนการสุมตัวอยางแบบ

เจาะจงเพื่อใหไดผลที่เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 
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