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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษา

พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านทัศนคติการออม ด้านความรู้ความเข้าใจ

การออม ด้านวัตถุประสงค์ในการออม ด้านลักษณะการออม ด้านรูปแบบการออม  

ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ทางคอมพิวเตอร์ หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มคนวัยทำงานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 มีอายุ 25-35 ปี จำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จำนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.25 มีสถานภาพโสด จำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 อาชีพ พนักงาน

บริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จำนวน 117 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29.25 มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 

 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านทัศนคติการออม และด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านวัตถุประสงค์ในการออม ด้านความรู้ความเข้าใจการออม และด้านลักษณะการออม ตามลำดับ และด้านที่อยู่ใน

ระดับปานกลาง คือ ด้านรูปแบบการออม 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการออมเงิน, กลุ่มคนวัยทำงาน 
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ABSTRACT 

 The Research of Money Saving Behavior of Working Age in Pathum Thani Province. The objective is to 

study Money Saving Behavior of Working Age in Pathum Thani Province. The factors of research include Attitude 

of saving, Knowledge understanding of saving, Objectives of saving, Style of saving, Model of saving. 

 The sample used in this research amount of 400 peoples. The questionnaire was instrument of this 

research. Data was analyzed by used SPSS for Social Science Research. The statistics were percentage, minimum, 

maximum, mean and standard deviation. 

 The result found that 1) The working age all respondents 400 peoples. Most are female 278 peoples 

representing 69.50%. Most are aged 25-35 years old 208 peoples representing 52.00%. Most are education level 

bachelor degree 293 peoples representing 73.25%. Most are single status 281 peoples representing 70.25%. Most 

are occupation private employees/employee 195 peoples representing 48.75%. Most are income per month 15,001 

- 20,000 baht 117 peoples representing 29.25%. Most are expenses per month no more than 15,000 baht 185 peoples 

representing 46.25%. 

 The result found that Money Saving Behavior of Working Age in Pathum Thani Province overall 

is at a high level. Considering each side, then that side is the highest level of Attitude of saving. The side 

high level of Objectives of saving, Knowledge understanding of saving, Style of saving respectively and 

side medium level of Model of saving. 

Keyword: Money Saving Behavior, Working Age 

บทน า 

 ปัญหาเศรษฐกิจไม่ว่าในเรื่องมีรายได้ไม่พอเพียง มีหน้ีสิน ไม่มีงานทำ ข้าวของแพง มีเงินแต่ไม่รู้จะลงทุน

อะไร เรื่องเล่านี้ล้วนเป็นเรื่องของชีวิตประจำวัน ซึ่งตามหลักการทั่วไปปัญหาเศรษฐกิจจะต้องแก้ไขด้วยมาตรการ

ทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาอย่างลึกซึ้งแล้วจะเห็นว่ามาตรการทางเศรษฐกิจนั้นเป็นเพียงเงื่อนไขที่จำเป็น 

แต่อาจไม่เพียงพอ เพราะมาตรการทางเศรษฐกิจอย่างเดียวอาจไม่ใช่ทางออกสำหรับปัญหาเศรษฐกิจ มาตรการด้าน

อื่น ๆ จำเป็นต้องมีบทบาทสำคัญอ่ืนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วย ตัวอย่างท่ีชัดเจนที่สุดก็คือเรื่อง การออม

เงิน ในทางเศรษฐศาสตร์น้ัน หมายถึง เงินรายได้ของบุคคลส่วนที่มิได้นำไปใช้จ่าย เพื่อการบริโภค และรายได้ส่วน

ที่ออมไว้ อาจนำไปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เจ้าของและระบบเศรษฐกิจ เป็นการเก็บเงินไว้สำหรับการใช้จ่าย

ในวันข้างหน้า เพื่อซื้อสิ่งที่ต้องการตามที่ได้ตั้งจุดประสงค์และวางแผนไว้ เงินออมมีบทบาทที่สำคัญในการทำงาน

ของระบบเศรษฐกิจระดับมหภาคและการมีฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงของบุคคล ในระบบเศรษฐกิจระดับมหภาค 

หากเศรษฐกิจใดมีเงินออมไม่เพียงพอต่อการลงทุนตามใจหวังของเศรษฐกิจน้ันแล้ว ก็จำเป็นต้องพึ่งเงินทุนจากนอก

เศรษฐกิจ เช่น การหาเงินทุนจากต่างประเทศในรูปของการกู้และเงินลงทุนต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งการพึ่งพิงเงินทุน

จากต่างประเทศถือเป็นการบ่งบอกว่ามีเงินออมไม่เพียงพอต่อการลงทุน เงินออมจึงถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง
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ของทุกเศรษฐกิจเป็นที่ทราบกันดีว่ามาตรการเศรษฐกิจสำคัญจะช่วยให้เกิดการออมของประเทศที่มาจาก

ภาคประชาชน องค์กรเอกชน และรัฐบาล 

 ในยุคนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้คนส่วนใหญ่ หันมาให้ความสำคัญกับการเก็บออมเงินกันมากยิ่งขึ้น เน่ืองด้วย

ปัญหาภาวะเศรษฐกิจไปจนถึงการมองอนาคตในภายหน้า เก่ียวกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ซึ่งการออมเงิน

มีหลายปัจจัยและหลายเหตุผลที่ทำให้คนหันมาออมเงินกันมากยิ่งขึ้น คนเราทุกคนย่อมอยากมีความมั่นคง

ทางการเงินในอนาคต มีเงินใช้หลังเกษียณ ซึ่งการที่มีชีวิตที่สุขสบายและมีหลักประทางการเงินที่มั่นค งในอนาคต

น้ัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนทางการเงินและมีวินัยทางการเงินที่ดี จึงควรเริ่มสร้างนิสัยรักการออมและ

การใช้จ่ายเงินตามความจำเป็นไม่ใช่จ่ายฟุ่มเฟือย ตั้งแต่วัยเด็ก พอเม่ือเข้าสู่ช่วงวัยทำงานมีการบริหารจัดสรรการใช้เงิน

ให้เพียงพอ และมีการออมเงินตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การวางแผนทางการเงินให้มีเงินออมสะสมจึงเป็นแนวคิดสำคัญ

ที่จะทำให้สามารถดำเนินไปในแต่ละช่วงชีวิตได้อย่างดี มีสุขภาพทางการเงินที่ดี สมการออมเงินที่ดี คือ  

รายได้ - เงินออม = รายจ่าย เป็นการหักเงินออมไว้ก่อน ที่เหลือจึงนำไปใช้จ่าย เพื่อกั นเงินสำหรับการเก็บออม

อย่างสม่ำเสมอในแต่ละเดือน 

ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในปัจจุบันส่งผลกระทบทุกภาคส่วน หลายบริษัทปิดตัวลงและมีการเลิกจ้างงาน อัตราการว่างงานสูงขึ้น เศรษฐกิจ

โลกผันผวน ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งท่ามกลางวิกฤตต่าง ๆ นี้และความไม่แน่นอนทางรายได้ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคตต ทำให้กลุ่มคนวัยทำงานเริ่มหันมาสนใจการออมเงินกันมากขึ้น เพราะการมีเงินเก็บออมถือเป็น

การลดความเสี่ยงเรื่องการเงินได้ ซึ่งการออมจะเกิดขึ้นได้เม่ือมีรายได้มากกว่ าค่าใช้จ่ายตามปกติแล้วรายได้ของ

กลุ่มคนวัยทำงานมักอยู่ในรูปแบบของเงินเดือน ค่าจ้างหรือรายได้อื่น ๆ และเม่ือมีรายได้ก็มักจะนำไปใช้จ่าย

ในชีวิตประจำวันของแต่ละบุคคล แต่ช่วงชีวิตวัยทำงานน้ันไม่ได้ยืนยาว อาจมีเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ เช่น 

การถูกเลิกจ้างงานกะทันหัน ทำให้ขาดรายได้ กลุ่มคนวัยทำงานหลายคนจึงตั้งใจเก็บออมเม่ือเริ่มต้นทำงานหรือ

เม่ือเริ่มมีรายได้ ซึ่งแต่ละบุคคลก็จะมีวัตถุประสงค์การออม รูปแบบการออมที่แตกต่างกัน 

การศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี เป็นการศึกษาพฤติกรรม

ของแต่ละบุคคลในการเก็บออม ว่าบุคคลมีทัศนคติ ความรู้ความเข้าใจ วัตถุประสงค์ในการออม รวมถึงลักษณะและ

รูปแบบการออมอย่างไร เนื่องจากการออมเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตท่ามกลางความไม่แน่นอนในสถานการณ์

ปัจจุบัน โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางกำหนดพฤติกรรมการออมในอนาคต 

การสร้างองค์ความรู้ให้เห็นคุณค่าของการออมการเข้าใจและสร้างวินัยการออม เป็นการวางแผนทางการเงินให้กับ

ตนเอง เพื่อสร้างหลักประกันในชีวิตวัยทำงานและความไม่ม่ันคงทางการเงินได้ 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี
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ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี 

โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดังหัวข้อต่อไปน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านทัศนคติการออม 

ด้านความรู้ความเข้าใจการออม ด้านวัตถุประสงค์ในการออม ด้านลักษณะการออม ด้านรูปแบบการออม 

 ขอบเขตด้านประชากร  

ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี ในครั้งนี้ผู้วิจัยไม่ทราบ

จำนวนประชากร จึงกำหนดกลุ่มตัวอย่าง โดยคำนวณจากสูตรไม่ทราบจำนวนแน่นอนประชากร ของ W.G. Cochran 

สัดส่วนของประชากรที่ต้องการสุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด กำหนดระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

และระดับนัยสำคัญ 0.05 จำนวน 400 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การดำเนินการศึกษาวิจัยใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย 

 1. เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี 

 2. สามารถนำผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการกำหนดพฤติกรรมการออมในอนาคต การสร้างองค์ความรู้

ให้เห็นคุณค่าของการออม การเข้าใจและสร้างวินัยการออม เพื่อเป็นการวางแผนทางการเงินให้กับตนเอง 

 3. เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจจะศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงาน ในจังหวัดปทุมธานี 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

              ตัวแปรอิสระ                    ตัวแปรตาม

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. 1. เพศ 
2. 2. อายุ  
3. 3. ระดับการศึกษา 
4. 4. สถานภาพ 
5. 5. อาชีพ 
6. 6. รายได้ต่อเดือน 
7. 7. ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

 

พฤติกรรมการออมเงินของ 
กลุ่มคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 
1. ด้านทัศนคติการออม 
2. ด้านความรู้ความเข้าใจการออม 
3. ด้านวัตถุประสงค์ในการออม 
4. ด้านลักษณะการออม 
5. ด้านรูปแบบการออม 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรม 

 Allen & Santrock (1993) พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิริยาอาการต่าง  ๆที่มนุษย์ได้แสดงออก หรือทุก ๆ สิ่ง

ที่บุคคลทำซึ่งสามารถสังเกตได้โดยตรง หรืออยู่ในกระบวนการทางจิตใจ ได้แก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงขับ

ที่เป็นประสบการณ์ของแต่ละบุคคลที่ไม่สามารถจะสังเกตได้โดยตรง 

 ลักขณา สริวัฒน์ (2544) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมในมนุษย์ไว้ว่า คือ การกระทำ หรือกิริยาที่แสดง

ออกมาทางร่างกาย กล้ามเน้ือ สมอง ในทางอารมณ์ ความคิด และความรู้สึกพฤติกรรมเป็นผลจากการตอบสนองต่อ

สิ่งเร้า เมื่อมีสิ่งใดมากระตุ้นจะทำให้มีการตอบสนองทันที 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม 

Katona (1975) เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับการออมที่เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ กับ

จิตวิทยาว่า การออมของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยสองประการคือ การออมขึ้นอยู่กับความสามารถในการออม

และความตั้งใจในการออม หมายความว่า ผู้ที่สามารถมีเงินออมได้ ก็ยังจำเป็นต้องมีความตั้งใจที่จะออม ถึงจะมี

เงินออม และในทางกลับกันผู้ที่มีความตั้งใจจะออม ก็ยังจำเป็นต้องมีความสามารถในการออมถึงจะมี เงินออมได้ 

ความสามารถในการออมประกอบด้วยรายรับ โครงสร้างสถาบันทางการเงินหรือผลิตภัณฑ์ทางการเงิน การควบคุมตนเอง

และการกำหนดเป้าหมายอนาคต ในขณะเดียวกันความตั้งใจในการออมก็มีความสำคัญรวบไปถึงทัศนคติ แรงจูงใจ 

และการรับรู้ความสามารถของตนเองที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมาย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 กล่าวถึงความหมายของคำว่าออมว่าหมายถึง เก็บหอมรอมริบ 

เช่น ออมทรัพย์ ออมสิน 

ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้ความหมายการออมไว้ว่า การออม 

เป็นการจัดสรรรายได้ส่วนหน่ึงเก็บสะสมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อใช้ในยามฉุกเฉินในอนาคต เพื่อใช้ใน

การใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งการออมส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้ผลตอบแทนที่ไม่สูงมาก หากเทียบ

กับการลงทุน เช่น การฝากออมทรัพย์ การฝากประจำ การซื้อสลากออมทรัพย์ 

สมโภชน์ ธนานุภัทร (2539) การออม หมายถึง ส่วนแตกต่างระหว่างรายได้และรายจ่ายเพื่อการบริโภค 

ประชาชนทั่วไปจะมีพฤติกรรมในการออมแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น วัฏจักรชีวิต ขนาดของ

ครัวเรือว นอกจากนี้ประเภทของการออมก็ไม่เหมือนกัน เช่น การลงทุนในหุ้น การฝากธนาคาร การเล่นแชร์  

ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ออมว่ามีทัศนคติต่อการออมในแต่ละประเภท 

สุพพตา ปิยะเกศิน (2546) การออม หมายถึง พื้นฐานของการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลเพื่อป้องกัน

การมีรายจ่ายฉุกเฉิน เป็นการสะสมเงินไว้ใช้จ่ายในยามที่มีปัญหาเกี่ยวกับรายได้เกิดขึ้น เช่น การมีรายได้ลดลง 

รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายที่เพิ่มสูง เป็นต้น 
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ข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานีมีจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 1,190,060 คน จำแนก เป็นชาย 563,851 คน เป็นหญิง 626,209 คน 

จำนวนประชากรชายคิดเป็นร้อยละ 47.38 ของประชากรทั้งหมด ประชากรหญิงคิดเป็นร้อยละ 52.62 ของประชากร

ทั้งหมด (ข้อมูล ณ ปี 2564 จากสถิติประชากรทางการทะเบียนราษฎรสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง) 

ด้านอุตสาหกรรมของจังหวัดปทุมธานี นับได้ว่าเป็นจังหวัดมีศักยภาพค่อนข้างสูง เน่ืองจากมีการขยายตัว

จากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดใกล้เคียงมาลงทุน และอุตสาหกรรมเองมีการขยายตัวตามความต้องการสินค้า

ของตลาดโลกและตลาดในประเทศ จำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ,347 แห่ง 

อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ อุตสาหกรรมประเภทไฟฟ้าหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 

กำลังแรงงานเฉล่ียปัจจุบันในส่วนของผู้มีงานทำ มีจำนวน 954,073 คน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ศิริพร โสมคำภา, อนันธิตรา ดอนบรรเทา, อนุธิดา เพชรพิมูล, คุณัญญา เบญจวรรณ, พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว 

และวรรณพรรณ รักษ์ชน (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

จังหวัดกำแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า มีนักเรียนไม่ออมเงิน จำนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 78.20 ความคิดเห็น

เก่ียวกับการออมของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.30 นักเรียนจะออมเงินตามโอกาส คือ มีมากออมมาก

มีน้อยออมน้อย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.93 โดยออมเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือธนารเฉพาะกิจ อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.44 ในอนาคตจะออมเงินด้วยการลงทุน ซื้อทองคำเก็บ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 โดยปัจจัยที ่มี

อิทธิพลต่อการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามากที่สุด ได้แก่ พฤติกรรมการออมของครอบครัว อยู่ในระดับมาก 

ค่าเฉลี่ย 4.02 และภายหลังการเข้าร่วมโครงการนักเรียนมพฤติกรรมการออมสูงขึ้น พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 

4.01 วัตถุประสงค์ของการออมของนักเรียน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.33 

ธนกิจ บุญลือ และเฉลิมพร เย็นเยือก (2561) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของ

ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 255 คน 

(ร้อยละ 63.70) มีอายุ 20-25 ปี จำนวน 123 คน (ร้อยละ 30.80) มีอาชีพ พนักงานเอกชน จำนวน 167 คน (ร้อยละ 

41.80) มีสถานภาพโสด จำนวน 256 คน (ร้อยละ 64.00) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 231 คน (ร้อยละ 

57.80) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,000 - 30,000 คน จำนวน 139 คน (ร้อยละ 34.80) ผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นต่อปัจจัยการออมเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.95) โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยในแต่ละด้าน

ดังนี้ ด้านทัศคติและด้านสภาวะเศรษฐกิจ (X̅ = 3.95) ด้านความรู้ความเข้าใจในการออมเงิน (X̅ = 3.92) ด้านพฤติกรรม

การออม (X̅ = 3.92)  ด้านการรับรู้ข้อมูลการออม (X̅ = 3.61) และด้านรูปแบบในการออม  (X̅ = 3.53) และความพึงพอใจ

ในการออมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ 

อาชีพ สถานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัด

ปทุมธานี ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการออมเงิน ด้านสภาวะเศรษฐกิจ ด้านทัศคติ และด้านพฤติกรรมการออม 

มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.90 
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กมลวัณย์ มีถาวร (2562) ศึกษาเรื่อง ทักษะการออมและรูปแบบการออมของข้าราชการครูกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

อายุระหว่าง 39-44 ปี อายุการทำงานระหว่าง 1-10 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รายได้เฉล่ีย

ต่อเดือน 15,0001-20,000 บาท จำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน เลือกรูปแบบการออมโดยการนำเงินไปฝากธนาคาร

ในสัดส่วนที่มากท่ีสุด มีวัตถุประสงค์การออมเพื่อใช้หลังเกษียณ โดยเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุ 21-30 ปี มีการออมเฉล่ีย

ต่อเดือนอยู่ที่ 500-1,000 บาท มีความถี่ในการออม จำนวน 11-20 ครั้ง/ปี  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกออมกับ

ธนาคารกรุงไทยมากที่สุด ด้านทักษะการออม ประกอบด้วย ความรู้การออม พฤติกรรมการออม และด้านทัศนคติ

การออม ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ในการออมและพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ส่วนทัศนคติ

ในการออมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ญภัทรา ภูรภัทเกียรติกุล (2562) ศึกษาเรื่อง สภาวะการออมของประชาชนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อน

วัยสูงอายุ ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาวะการออมของประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุในภาพรวม

อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การมีความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ 

รองลงมาคือด้านการบริหารการเงินในครอบครัว และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การมีความรู้เรื่องการออมเพื่อหา

รายได้เพิ่ม 2) สภาพการจัดการการออมในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านรายได้

และรายจ่าย รองลงมา คือ ด้านการตระหนักถึงความสำคัญของการออม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านสวัสดิการ 

และ 3) ปัจจัยด้านสถานการณ์และลักษณะการออม ทัศนคติและพฤติกรรมอิทธิพลต่อสภาวะการออมของประชาชน

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ โดยผลการศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการออม ด้านสถานการณ์และ

ลักษณะการออม พบว่า ภาพรวมระดับสภาพการจัดการการออมด้านสถานการณ์และลักษณะการออมอยู่ในระดับมาก 

ณัชกร อิทธิรัตนโชติ (2564) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า พฤติกรรมการออมของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ด้านพฤติกรรมการออมเงิน และด้านวัตถุประสงค์ในการออมเงิน มีระดับควา มคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 

ตามลำดับ ส่วนด้านรูปแบบในการออมเงิน และด้านบุคคลที่มีส่วนในการตัดสินใจในการออมเงิน มีระดับความคิดเห็น

อยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ดำเนินการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การวิจัยแบบสำรวจ (Survey Research) 

และใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี 

กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่สามารถทราบจำนวนประชากรได้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้

วิธีการคำนวณขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการ ใช้สูตรซึ่งไม่สามารถทราบจำนวนแน่นอนของประชากร W.G. Cochran (1953) 
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โดยผู้วิจัยต้องการสุ่มตัวอย่างเป็นร้อยละ 50 หรือ 0.50 จากประชากรทั้งหมด กำหนดระดับความเชื่อม่ัน ร้อยละ 

95 และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างได้ร้อยละ 5 หรือ 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  จะต้องใช้

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 384 คน เพื่อความเหมาะสมและสะดวกในการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูล จึงใช้ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง 400 คน ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามเง่ือนไขที่กำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 384 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาข้อมูลในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่ 1 ข้อมูลเกี ่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพ ศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมเงิน 5 ด้าน ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมิน

แบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 ระดับ ดังน้ี มากท่ีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยท่ีสุด = 1 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี และตรวจสอบเน้ือหา

ของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวัตถุประสงค์หรือไม่ จากนั้นจะนำแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 2 ท่าน 

พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงและความถูกต้องของเนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนและการใช้ภาษาที่เหมาะสม

ของข้อคำถาม 

วัดผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดังน้ี 

1. ข้อคำถามมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 มีค่าความเที่ยงตรงใช้ได้ 

2. ข้อคำถามมีคะแนน IOC ต่ำกว่า 0.50 ต้องปรับปรุง ยังใช้ไม่ได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

 1. ผู ้วิจัยดำเนินการแจกแบบสอบถามไปยังประชากรกลุ ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยใช้วิธีการแจก

แบบสอบถามผ่าน Link หรือ QR Code ทางช่องทางออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถาม Google Form 

 2. กรณีผู้ตอบมีข้อสงสัยเก่ียวกับคำถามหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมในส่วนต่าง ๆ ผู้วิจัยจะดำเนินการ

ตอบข้อสงสยัและให้คำอธิบายเพิ่มเติมในส่วนน้ัน 

 3. ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมดที่ได้ มาดำเนินการเตรียมสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยทำประมลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าเฉลี่ยร้อยละและความถี่ ใช้อธิบายตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่ม คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

2. ค่าเฉลี ่ย (X̅) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ใช้อธิบายตัวแปรที ่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ คือ 

พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านทัศนคติการออม ด้านความรู้ความเข้าใจ

การออม ด้านวัตถุประสงค์ในการออม ด้านลักษณะการออม ด้านรูปแบบการออม 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 

และเพศชาย จำนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 ส่วนใหญ่ มีอายุ 25-35 ปี จำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 

รองลงมาคือ ต่ำกว่า 25 ปี จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 16.75, 36-45 ปี จำนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.50, 55-60 ปี 

จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75, 46-55 ปี จำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จำนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.25 รองลงมาคือ ต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 59 คน คิดเป็น

ร้อยละ 14.75, สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด จำนวน 

281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 รองลงมาคือ สมรส จำนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.25, หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ 

จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จำนวน 195 คน 

คิดเป็นร้อยละ 48.75 รองลงมาคือ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.00, ธุรกิจส่วนตัว/

ค้าขาย จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.25, ประกอบอาชีพอิสระ/รับจ้างทั่วไป จำนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 

ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 รองลงมาคือ 

20,001 - 30,000 บาท จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.25, ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.50, 30,001- 40,000 บาท จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.25, 40,000 - 50,000 บาทจำนวน 38 คน คิดเป็น

ร้อยละ 9.50, มากกว่า 50,000 บาท จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 

ไม่เกิน 15,000 บาท จำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 รองลงมาคือ 15,001 - 20,000 บาท จำนวน 101 คน คิดเป็น

ร้อยละ 25.25, 20,001 - 30,000 บาท จำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00, 30,001 - 40,000 บาท จำนวน 26 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.50, 40,001 - 50,000 บาท จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75, มากกว่า 50,000 บาท จำนวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 1 การวิเคราะห์พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัด

ปทุมธานี พบว่า พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านท่ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านทัศนคติการออม และด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านวัตถุประสงค์ในการออม  ด้านความรู้ความเข้าใจการออม และด้านลักษณะการออม ตามลำดับ และด้านที่อยู่ใน

ระดับปานกลาง คือ ด้านรูปแบบการออม 
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สรุปผลการวิจยั 

 ปัจจัยส่วนบุคคล  

 การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี กลุ่มคนวัยทำงานที่ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 278 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50 มีอายุ 25-35 ปี 

จำนวน 208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 73.25 มีสถานภาพ

โสด จำนวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้าง จำนวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 

48.75 มีรายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน ไม่เกิน 

15,000 บาท จำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.25 

 พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยท างานในจังหวัดปทุมธานี 

 พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านทัศนคติการออม และด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ด้านวัตถุประสงค์

ในการออม ด้านความรู้ความเข้าใจการออม และด้านลักษณะการออม ตามลำดับ และด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง 

คือ ด้านรูปแบบการออม 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านทัศนคติการออม และด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ 

ด้านวัตถุประสงค์ในการออม  ด้านความรู้ความเข้าใจการออม และด้านลักษณะการออม ตามลำดับ และด้านที่อยู่ใน

ระดับปานกลาง คือ ด้านรูปแบบการออม โดยมีประเด็นอภิปรายเพิ่มเติมดังน้ี 

 ด้านทัศนคติการออม 

 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ 

การออมเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่น การถูกเลิกจ้างงานอย่างกะทันหันเป็นเหตุให้ไม่มีรายได้ 

การออมเป็นการเพิ่มความมั่นคงให้กับตัวท่านและครอบครัวของท่านได้ หากเริ่มออมเงินตั้งแต่วัยทำงานถือเป็น

การเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุในอนาคต ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลวัณย์ มีถาวร 

(2562) ศึกษาเรื่อง ทักษะการออมและรูปแบบการออมของข้าราชการครูกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุระหว่าง 39-44 ปี 

อายุการทำงานระหว่าง 1-10 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

15,0001-20,000 บาท จำนวนสมาชิกในครอบครัว 3-5 คน เลือกรูปแบบการออมโดยการนำเงินไปฝากธนาคาร

ในสัดส่วนที่มากที่สุด มีวัตถุประสงค์การออมเพื่อใช้หลังเกษียณ โดยเริ่มออมเงินตั้งแต่อายุ 21 -30 ปี มีการออม

เฉล่ียต่อเดือนอยู่ที่ 500-1,000 บาท มีความถ่ีในการออม จำนวน 11-20 ครั้ง/ปี  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกออม

กับธนาคารกรุงไทยมากที่สุด ด้านทักษะการออม ประกอบด้วย ความรู้การออม พฤติกรรมการออม และด้านทัศนคติ
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ในการออม ผลการศึกษาพบว่า ความรู้ในการออมและพฤติกรรมการออมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ส่วน

ทัศนคตใินการออมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากที่สุด 

  ด้านความรู้ความเข้าใจการออม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ การมีความรู้

ความเข้าใจในการออมทำให้ท่านเลือกวิธีการออมที่เหมาะสมกับตัวของท่าน การมีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึง

ความสำคัญของการออมเงินทำให้ท่านใส่ใจกับการออมเงินมากยิ่งขึ้น การมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการออมเงิน

เป็นอย่างดีทำให้การออมเงินมีประสิทธิภาพ ท่านตัดสินใจออมเงินก็ต่อเมื่อท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การออม ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับ กับงานวิจัยของ ธนกิจ บุญลือ และเฉลิมพร เย็นเยือก (2561) ศึกษาเรื่อง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี  ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 255 คน (ร้อยละ 63.70) มีอายุ 20-25 ปี จำนวน 123 คน (ร้อยละ 30.80) 

มีอาชีพ พนักงานเอกชน จำนวน 167 คน (ร้อยละ 41.80) มีสถานภาพโสด จำนวน 256 คน (ร้อยละ 64.00) มี

ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 231 คน (ร้อยละ 57.80) และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 20,000 - 30,000 คน จำนวน 139 

คน (ร้อยละ 34.80) ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการออมเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X̅ = 3.95) 

โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อยในแต่ละด้านดังนี้ ด้านทัศคติและด้านสภาวะเศรษฐกิจ ( X̅  = 3.95) ด้านความรู้

ความเข้าใจในการออมเงิน (X̅ = 3.92) ด้านพฤติกรรมการออม (X̅ = 3.92)  ด้านการรับรู้ข้อมูลการออม (X̅ = 3.61) 

และด้านรูปแบบในการออม (X̅ = 3.53) และความพึงพอใจในการออมอยู่ในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 

ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่งผลต่ อ

ความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการออมเงิน  

ด้านสภาวะเศรษฐกิจ ด้านทัศคติ และด้านพฤติกรรมการออม มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการออมเงินของ

ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีอำนาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.90 

ด้านวัตถุประสงค์ในการออม 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ออม

เงินเพื่อสร้างความม่ันคงและเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว ออมเงินเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น รักษาพยาบาล

ยามเจ็บป่วย ออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ออมเงินเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในอนาคต ตามลำดับ ส่วนข้อที่มี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ออมเงินเพื่อซื้อสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน รถยนต์ ออมเงินเพื่อใช้สำหรับ

การลดหย่อนภาษี ตามลำดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพร โสมคำภา , อนันธิตรา ดอนบรรเทา , 

อนุธิดา เพชรพิมูล, คุณัญญา เบญจวรรณ, พิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว และวรรณพรรณ รักษ์ชน (2559) ศึกษาเรื่องปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร  ผลการวิจัยพบว่า มีนักเรียน

ไม่ออมเงิน จำนวน 330 คน คิดเป็นร้อยละ 78.20 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออมของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.30 นักเรียนจะออมเงินตามโอกาส คือ มีมากออมมากมีน้อยออมน้อย อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.93 

โดยออมเงินกับธนาคารพาณิชย์หรือธนารเฉพาะกิจ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.44 ในอนาคตจะออมเงินด้วยการลงทุน 

ซื้อทองคำเก็บ อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 3.98 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามากที่สุด 
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ได้แก่ พฤติกรรมการออมของครอบครัว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.02 และภายหลังการเข้าร่วมโครงการ

นักเรียนมพฤติกรรมการออมสูงขึ้น พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ีย 4.01 วัตถุประสงค์ของการออมของนักเรียน 

มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ีย 3.33 

 ด้านลักษณะการออม 

 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ หากมีรายได้

ที่เพิ่มมากขึ้น จะออมเงินเพิ่มขึ้น ออมเงินจากรายได้เป็นประจำ สม่ำเสมอ ทุกเดือน มีการแบ่งสัดส่วนวงเงินออมที่

แน่นอนในแต่ละเดือน เมื่อมีรายได้จะออมเงินก่อนนำเงินไปใช้จ่ายเสมอ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ญภัทรา ภูรภัทเกียรติกุล (2562) ศึกษาเรื่อง สภาวะการออมของประชาชนเพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนวัยสูงอายุ

ผลการศึกษา พบว่า 1) สภาวะการออมของประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุในภาพรวมอยู่ในระดับ

ปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ การมีความรู้เก่ียวกับทักษะอาชีพที่เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ รองลงมาคือ

ด้านการบริหารการเงินในครอบครัว และด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ำที่สุด คือ การมีความรู้เรื่องการออมเพื่อหารายได้เพิ่ม 

2) สภาพการจัดการการออมในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ด้านรายได้และรายจา่ย 

รองลงมา คือ ด้านการตระหนักถึงความสำคัญของการออม และด้านที่มีค่าเฉล่ียต่ำสุด คือ ด้านสวัสดิการ และ 3) ปัจจัย

ด้านสถานการณ์และลักษณะการออม ทัศนคติและพฤติกรรมอิทธิพลต่อสภาวะการออมของประชาชนเพื่อเตรียม

ความพร้อมก่อนวัยผู้สูงอายุ โดยผลการศึกษาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการออม ด้านสถานการณ์และลักษณะ

การออม พบว่า ภาพรวมระดับสภาพการจัดการการออมด้านสถานการณ์และลักษณะการออมอยู่ในระดับมาก 

 ด้านรูปแบบการออม 

 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ออม

เงินโดยการนำเงินไปฝากธนาคาร ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง คือ ออมเงินผ่านกองทุนสำรอง

เล้ียงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ออมเงินด้วยการลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ออมเงิน

ด้วยการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ออมเงินโดยการซื้อสลากออมสินพิเศษหรือซื้อพันธบัตรรัฐบาล ออมเงิน

โดยถือเงินเป็นเงินสด ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชกร อิทธิรัตนโชติ (2564) ศึ กษาเรื่อง พฤติกรรม

การออมของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมของบุคลากรสำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดิน โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

พฤติกรรมการออมของบุคลากรสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านพฤติกรรมการออมเงิน และด้านวัตถุประสงค์

ในการออมเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ ส่วนด้านรูปแบบในการออมเงิน และด้านบุคคลที่มี

ส่วนในการตัดสินใจในการออมเงิน มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการออมเงินของกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุป

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. ด้านทัศนคติการออม 

 สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ การออมเป็นการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน เช่น การถูกเลิกจ้างงานอย่าง

กะทันหันเป็นเหตุให้ไม่มีรายได้ ภาครัฐควรมีมาตรการผลักดันให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติการออม  

ซึ่งอาจจะมีการออกผลิตภัณฑ์เก่ียวกับการออมรูปแบบใหม่ ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์การออมแบบระยะยาว เพื่อจูงใจ

ให้ประชาชนมีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทำให้มีเงินใช้ในยามฉุกเฉินได้ , การออมเป็นการเพิ่มความมั่นคง

ให้กับตัวท่านและครอบครัวของท่านได้ ภาครัฐควรส่งเสริมให้มีการวางแผนการออมตั้งแต่การเริ่มต้นทำงาน ไม่ว่า

จะเป็นมาตรการจูงใจ เช่น สิทธิในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านการซื้อกองทุนต่าง ๆ รวมถึง

อาจจะมีมาตรการออมเชิงบังคับในลักษณะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือการจ่ายเงินประกันชราภาพของกองทุน

ประกันสังคม, หากเริ่มออมเงินตั้งแต่วัยทำงานถือเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุในอนาคต 

องค์กรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ เพื่อให้บุคลากร

เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมสำหรับเกษียณอายุตั้งแต่เน่ิน ๆ 

  2. ด้านความรู้ความเข้าใจการออม  
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ การมีความรู้ความเข้าใจในการออมทำให้ท่านเลือกวิธีการออม ที่เหมาะสมกับ
ตัวของท่าน หน่วยงานงานที่เก่ียวข้องหรือสถาบันการเงิน ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจใน
การออม รวมถึงวิธีการออมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมให้กับผู้ออม, การมีความรู้
ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการออมเงินทำให้ท่านใส่ใจกับการออมเงินมากยิ ่งขึ ้น  จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่ไม่น่าเบื่อ เช่น หนังสั้นเกี่ยวกับความสำคัญขอ งการออมเงิน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นที่
จะผลักดันให้ผู้ที่ได้รับชม สนใจและใส่ใจกับการออมเงินมากขึ้น, การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออม
เงินเป็นอย่างดีทำให้การออมเงินมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน ควรมีหลักสูตร
อบรม เช่น โครงการอบรมความรู้ด้านการออม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการออมให้มากขึ้น ที่จะส่งผล
ให้ผู้ออมมีประสิทธิภาพในการออมเงินที่ดีขึ้น โดยอาจจะมุ้งเน้นไปท่ีกลุ่มคนวัยทำงาน 

  3. ด้านวัตถุประสงค์ในการออม 

  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ออมเงินเพื่อสร้างความมั่นคงและเป็นหลักประกันให้กับครอบครัว สถาบันการเงิน
ออกแบบผลิตภัณฑ์การออมแบบระยาว เช่น บัญชีเงินฝากประจำแบบขั้นบันได โดยจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ 
ตามระยะเวลาการฝากเงิน, ออมเงินเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน เช่น รักษาพยาบาลยามเจ็บป่วย  สถาบันการเงิน  
มีผลิตภัณฑ์ทางเงินเพื่อเป็นทางเลือกให้สำหรับผู้ออมเงินเพื่อสุขภาพ โดยอาจจะเป็นบัญชีเงินฝากแบบมีประกัน
ชีวิต, ออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ภาครัฐควรมีการกำหนดนโยบายหรือรณรงค์สร้างนิสัยการออมให้กับ
ประชาชน และกำหนดสวัสดิการเข้าถึงกลุ่มคนที่ไม่มีเงินบำเหน็จ บำนาญ ในยามเกษียณอายุ 
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  4. ด้านลักษณะการออม 

  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ หากมีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น จะออมเงินเพิ่มขึ้น ภาครัฐควรมีการส่งเสริม สนับสนุน ให้มี
โครงการฝึกอาชีพเพื่อให้เกิดอาชีพอื่นเสริมแก่ประชากร เพื่อที่หากประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ก็จะได้
มีเงินออมเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย, ออมเงินจากรายได้เป็นประจำ สม่ำเสมอ ทุกเดือน เปิดบัญชีฝากประจำกับสถาบัน
การเงิน แล้วแจ้งความจำนงว่าให้มีการตัดยอดจากบัญชีเงินเดือน และนำเข้าฝากบัญชีฝากประจำที่เปิดไว้โดยอัตโนมัติ, 
มีการแบ่งสัดส่วนวงเงินออมที่แน่นอนในแต่ละเดือน ใช้แอปพลิเคชันช่วยในการบริหารเงินออม โดยแอปพลิเคชัน
สามารถวางแผนการใช้จ่ายรายวันในแต่ละเดือน บันทึกรายรับ-รายจ่ายที่กำหนดงบประมาณได้ ถ้ามีการใช้เงิน
เกินงบประมาณที่กำหนดในแอพก็จะแจ้งเตือนว่า มีการใช้เงินเกินงบต่อวันหรือต่อเดือน  

  5. ด้านรูปแบบการออม  
  สิ่งที่ต้องปรับปรุง คือ ออมเงินโดยการนำเงินไปฝากธนาคารสถาบันการเงินประชาสัมพันธ์ โฆษณาผ่าน
สื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลและผลตอบแทนที่จะได้รับหากเลือกออม
เงินกับสถาบันการเงิน, ออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  หน่วยงานที่
เก่ียวข้องมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบข้อมูลการออมเงินในรูปแบบกองทุนสำรองเล้ียงชีพหรือกองทุน
บำเหน็จบำนาญข้าราชการมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มคนวัยทำงาน เพื่อให้กลุ่มคนวัยทำงานเห็นถึงผลตอบแทน
ที่จะได้รับในการออมเงินรูปแบบนี้ และสนใจในการออมเงินรูปแบบนี้มากขึ้น, ออมเงินด้วยการลงทุนใน
สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ภาครัฐหรือสถาบันการเงิน มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แก่กลุ่มคนวัยทำงานเกี่ยวกับการออมที่ลงทุนในสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้กลุ่มผู้ออมดังกล่าวนำ
ข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และกระตุ้นการออมของผู้ออมต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออมเงิน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่รอบด้าน
มากยิ่งขึ้น 
  2. การวิจัยครั้งนี้มีการกำหนดขอบเขตการวิจัยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงานในจังหวัดปทุมธานี จึงควรขยาย
ขอบเขตของประชากรในการวิจัยครั้งต่อไป เพื่อท่ีจะได้สามารถศึกษาประชากรที่กว้างมากขึ้น  
  3. การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินเพียงอย่างเดียว หากมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป  ควร
มีการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินร่วมด้วย เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมเงินกับ
พฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่มคนวัยทำงาน 
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