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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงค (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาล

ยุติธรรม จํากัด (2) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

จําแนกตาม เพศ อายุสถานภาพ การศึกษา รายไดและอาชีพ (3) เพ่ือศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัย

ดานสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดกลุมตวัอยางท่ีใช

ในการวิจัยคร้ังน้ี คือสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดจํานวน 393 คนโดยใชแบบสอบถามเปน

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกความถี่คารอยละคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานทดสอบ

สมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) และหากพบ

ความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple 

Regression)  

 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดท่ีมีเพศระดับ

การศึกษารายไดและอาชีพตางกันทําใหพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม 

จํากัด ตางกันและสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดท่ีมีอายุและสถานภาพตางกันทําให

พฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดโดยรวมไมตางกันนอกจากน้ีปจจัย

ดานเศรษฐกิจและปจจัยดานสังคมมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม 

จํากัด 

คําสําคัญ: พฤติกรรมการออมเงิน, สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 

 



ABSTRACT 

 The proposes of this research were to study the savings behaviors of member of 

the courtof justice savings and credit cooperative limitedfollowing the citizen factors, and 

to study the economic factors and social factors affecting thesavings behaviors. The 

sampling group was used in this research was 393member of the courtof justice savings 

and credit cooperative limited and using questionnaire as a survey tool for collecting data. 

Then the collected data were analyzed in term of frequency, percentage, mean and 

standard deviation. Moreover, hypothesis was tested with t -test and one-way ANOVA 

statistics. Besides, if the differences were found, they would be analyzed in pair by LSD 

method and multiple regression.  

 Results of the hypothesis test found that difference of gender, education level, 

incomes andoccupation affecting the savings behaviors of member of the court of justice 

savings and credit cooperative limited. However, difference of was not age and status 

affected to this behavior. Further, the economic factors and social factors affected to 

savings behaviors of member of the court of justice savings and credit cooperative limited.  

Keywords : savings behaviors, member of the court of justice savings and credit  

       cooperative limited 

 

บทนํา 

ในปจจุบันเศรษฐกิจมีความผันผวนคอนขางสูง เนื่องจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัส

COVID – 19 อีกท้ังเหตุการณความขัดแยงของประเทศตาง ๆซ่ึงเหตุการณดังกลาวตางสงผลกระทบตอ

เศรษฐกิจของไทย สําหรับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นสงผลตอเศรษฐกิจไทย ดังน้ี 

 1. ปญหาดานการคา สถานการณความขัดแยงของประเทศตาง ๆมีความเปนไปไดท่ีจะทวีความ

รุนแรงตอเน่ือง มีโอกาสเชนกันท่ีผลกระทบดานการคาจะขยายขอบเขตไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรป และ

สงผลกระทบมายังประเทศไทยเชนกัน ซ่ึงภูมิภาคยุโรปถือวาเปนภูมิภาคหน่ึงท่ีสําคัญตอการนําเขาและการ

สงออกสินคาของไทย โดยในป 2564 ประเทศไทยมีมูลคาการคากับภูมิภาคยุโรปประมาณ 10% ของมูลคา

การคารวมของประเทศ  

 2. ปญหาดานราคาสินคา ท่ีมีแนวโนมสูงขึ้นจากปญหาสินคาขาดแคลน สงผลใหราคาสินคาหลาย

ประเภทมีการปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ไมวาจะเปนสินคาเกษตร สินคาอุตสาหกรรม และสินคา

พลังงาน ท้ังน้ี ยังสงผลใหราคานํ้ามันในตลาดโลกเพ่ิมสูงขึ้น และสงผลกระทบโดยตรงตอคาครองชีพของ

ประชาชนภายในประเทศท่ีมีแนวโนมปรับตัวสูงขึ้น  

 3. ปญหาดานการทองเท่ียว จากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสCOVID – 19 และความ

ขัดแยงท่ีเกิดขึ้นมีโอกาสทวีความรุนแรง จนสงผลทําใหนักทองเท่ียวรัสเซียและนักทองเท่ียวจากภูมิภาคยโุรป 



เดินทางมาทองเท่ียวในไทยลดลง ซ่ึงเปนขณะเดียวกับชวงท่ีไทยวางแผนเปดประเทศเพ่ือตอนรับ

นักทองเท่ียว  

 อยางไรก็ตาม จากสถานการณดังกลาวขางตนจึงปฏิเสธไมไดท่ีประชาชนจะหันมาใหความสําคัญ

กับการเก็บออมเงินกันมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากปญหาภาวะเศรษฐกิจไปจนถึงการมองอนาคตในภายหนา 

เก่ียวกับคาใชจายท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ซ่ึงการออมเงินมีหลายปจจัยและหลายเหตุผลท่ีทําใหคนหันมา

ออมเงินกันมากยิ่งขึ้น อีกท้ังพอแมและผูปกครองหลายคนไดเร่ิมปลูกฝงใหลูกนอยใหรูจักเก็บออมเงิน ตั้งแต

วัยเด็ก เพ่ือจะไดรูจักการวางแผนการเงินใหอนาคต นอกจากน้ีการออมเงินไมไดมีประโยชนเพียงทําใหบรรลุ

เปาหมายท่ีวางไว เชน ออมเงินเพ่ือไปเท่ียวตางประเทศ หรือออมเงินเพ่ือจะซ้ือบานในอนาคต เปนตน แต

เงินท่ีเก็บออมไวยังชวยลดปญหาสภาพคลองจากการสะดุดของรายไดอีกดวย 

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาล

ยุติธรรม จํากัด ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกับปจจัยตางๆท่ีสงผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดโดยมีแนวคิดในการวิจัยคือการศึกษาจําแนกตามเพศอายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษารายไดและอาชีพ วามีความสัมพันธมากนอยเพียงใดตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด และศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยดานสังคม วาสงผลตอพฤติกรรมการ

ออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด หรือไมโดยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะเปน

ประโยชนตอการวางแผนและกําหนดนโยบายในการสงเสริมการออมของสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม 

จํากัดเพ่ือใหสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด มีการเก็บออมท่ีเพ่ิมขึ้นและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

ตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 2.เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด จําแนกตาม 

เพศ อายุสถานภาพ การศึกษา รายไดและอาชีพ 

 3.เพ่ือศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 

ขอบเขตของงานวจิัย 

 การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี เปนการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ศาลยุติธรรม จํากัด โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัยดังหัวขอตอไปน้ี 

 1. ขอบเขตของประชากรในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ศาลยุติธรรม จํากัดในคร้ังน้ี ไดทําการเลือกกลุมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดซ่ึงมีความ

หลากหลายในความคิดและทัศนคติในการออมจึงทําใหมีความเหมาะสมในการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 



 2. ขอบเขตดานตัวแปรในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาล

ยุติธรรม จํากัดไดกําหนดตัวแปรสําหรับการศึกษาวิจัยซ่ึงประกอบ ไปดวย 

 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ท่ีไดกําหนดขึ้นเพ่ือการศึกษาวิจัยใน คร้ังน้ีไดแก  

 2.1.1 ปจจัยดานประชากรศาสตรประกอบไปดวยเพศ อายุสถานภาพ ระดับการศึกษารายไดและ

อาชีพ 

 2.1.2 ปจจัยดานปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคม 

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ท่ีไดกําหนดขึ้นเพ่ือการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีไดแก 

 2.2.1 พฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 3. ขอบเขตระยะเวลาการดําเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแตเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2565 ถึงเดือน

เมษายน พ.ศ. 2565 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 2.เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด จําแนก

ตาม เพศ อายุสถานภาพ การศึกษา รายไดและอาชีพ 

 3.เพ่ือใหทราบถึงปจจัยดานเศรษฐกิจ และปจจัยดานสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีดานประชากรศาสตร 

 ยุบล เบญ็จรงคกิจ (อางถงึในเตชสิทธ์ิ กิตติสุบรรณ, 2560) เปนทฤษฎีท่ีใชหลักการของความเปน

เหตเุปนผล กลาวคือพฤติกรรมตางๆของมนุษยเกิดขึ้นตามแรงบงัคับจากภายนอกมากระตุนเปนความเชื่อ

ท่ีวา คนท่ีมีคุณสมบตัิทางประชากรท่ีแตกตางกัน 

เปรมกมล หงสยนต (2562) สรุปไดวาลักษณะดานประชากรศาสตรเปนปจจัยท่ีนักการตลาดนิยม

นํามาใชเปนเกณฑในการแบงสวนตลาด เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษารายได เปนตน บุคคลท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันยอมมีความคิด ทัศนคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 

ดานเพศ 

ปรมะ สตะเวทิน (อางถึงใน ศศิพร บุญชู 2560) เพศความแตกตางทางเพศทําใหบุคคลมีพฤติกรรม

ของการติดตอสื่อสารตางกันคือเพศหญิงมีแนวโนมและความตองการท่ีจะสงเสริมและรับขาวสารมากกวา

เพศชายในขณะท่ีเพศชายไมไดมีความตองการท่ีจะสงและรับขาวสารเพียงอยางเดียวเทาน้ันแตมีความ

ตองการท่ีจะสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นจากการรับและสงขาวสารน้ันดวยนอกจากน้ีเพศหญิงและเพศ

ชายมีความแตกตางกันอยางมากในเร่ืองความคิดคานิยมและทัศนคติท้ังน้ีเพราะวัฒนธรรมและสังคมจะ

กําหนดบทบาทและกิจกรรมของสองเพศไวตางกัน 



ศิริวรรณ เสรีรัตน (อางในถึง กุลฐกาน ตั้งทิวาพร, 2555) เพศ เปนตัวแปรท่ีสงผลใหบุคคลมีความ

แตกตางกันในดานพฤติกรรม โดยผูหญิงและผูชายมีแนวโนมท่ีจะมีทัศนะคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน

รวมถึงความรูสึก นึกคิดและทัศนคติ เชน ในเร่ืองของความออนโยน ผูหญิงจะมีความออนโยนมากกวาผูชาย 

สวนผูชายจะมีความเปนผูนํามากกวาผูหญิง เปนตน 

Schiffman and Wisenblit : 2015 (อางถึงในพัทรธากานต โสภณเชาวกุล, 2563) ไดกลาววา 

การแบงสวนตลาดประชากรทําไดโดยการแบงกลุมของผูบริโภคตามอายุ รายได เชื้อชาติ เพศ การประกอบ

อาชีพ สถานสมรส ประเภทและขนาดของใชในครัวเรือนและท่ีตั้งทางภูมิศาสตรตัวแปรเหลาน้ี  มี

วัตถุประสงคเชิงประจักษและสามารถซักถามหรือสังเกตไดอยางงายดายสิ่งเหลาน้ีชวยใหนักการตลาดได

จําแนกผูบริโภคแตละประเภทตามท่ีกําหนดไวไดอยางชัดเจน เชน กลุมอายุหรือกลุมรายไดเชนเดียวกับ

ระดับชนชั้นทางสังคมท่ีจะถูกกําหนด โดยวัตถุประสงคการคํานวณดัชนีการชี้วัด 3 ตัวแปรคือรายได (จํานวน

เงินเดือน) ระดับการศึกษา (การศึกษาสูงสุด) และอาชีพ(ระดับตําแหนงจะเก่ียวของกับการประกอบอาชีพ

ตางๆ) 

ดานอายุ 

เปรมกมล หงสยนต (2562) อายุ (Age) อายุจะเปนสิ่ง ท่ีกําหนดวาบุคคลแตละบุคคลมี

ประสบการณชีวิตมากนอยเพียงใดความแตกตางของชวงอายุก็จะทําใหบุคคลมีความแตกตางกันซ่ึงชวงอายุ

น้ันจะมีผลตอท้ังความคิดหรือพฤติกรรมในดานตางๆของแตละบุคคล 

ปรมะ สตะเวทิน (อางถึงใน ศศิพร บุญชู 2560) อายุเปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันใน

เร่ืองของความคิดและพฤติกรรมคนท่ีอายุนอยมักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดี

มากกวาคนท่ีมีอายุมากในขณะคนท่ีอายุมากจะมีความคิดท่ีอนุรักษนิยมยึดถือปฏิบัติระมัดระวังมองโลกในแง

รายกวาคนท่ีมีอายุนอยเน่ืองจากผานประสบการณชีวิตท่ีแตกตางกัน จึงทําใหความคิดและพฤติกรรม

แตกตางกัน 

ดานสถานภาพ 

นพแสน พรหมอินทร (อางถึงใน สุริชา สาพรเจริญ, 2561)กลาววา ศึกษาเร่ืองหัวหนาครัวเรือนถึง

พฤติกรรมการออมเพ่ือดํารงชีพยามชรา พบวา หัวหนาครัวเรือนท่ีมี สถานภาพโสด สมรส หมาย หรือ

แยกกันอยู มีสัดสวนการออมมากกวาหัวหนาครัวเรือนท่ียังไมไดสมรสแต อยูดวยกัน 

รัชนี บูลยลิ้มปญญาเลิศ (อางถึงใน สุริชา สาพรเจริญ, 2561) กลาววา จากผลการศึกษา พฤติกรรม

การออมของประชาชนเขต เทศบาลเมืองลพบุรี พบวา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของ

ประชาชน คือ สถานภาพการจด ทะเบียนสมรส ทําใหมีเปาหมายและระเบียบวินัยในการออม 

ดานการศึกษา รายไดและอาชีพ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (อางในถึง กุลฐกาน ตั้งทิวาพร, 2555) การศึกษา เปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอ

อาชีพและรายไดของบุคคลน้ันๆ ดวย โดยผูท่ีมีการศึกษาดี มักจะมีอาชีพท่ีดีและรายไดท่ีดีตามมาจึงมีความ

เชื่อวาผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีการออมมากกวาผูท่ีมีการศึกษานอย อาจมีสาเหตุมาจากผูท่ีมีการศึกษาสูงมักจะ

มีรายไดท่ีสูง รวมท้ังยังมีความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญของการออมมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวา 



อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) ระดับการศึกษาท่ีดีมีผลตอการออมท้ังในทางบวกและทางลบ

สงผลใหเกิดการออมมากขึ้น เน่ืองจากเม่ือมีการศึกษาท่ีดียอมสงผลใหมีอาชีพและรายไดท่ีดี อีกท้ังยังทําให

บุคคลน้ันเปนผูมีทัศนะคติและวินัยในการเก็บออมมากขึ้น 

 แนวคิดและทฤษฎีดานเศรษฐกิจ 

สุภาพร คลายเกตุ, สมพงษ มหิงสพันธุ, สนธยา เขมวิรัตน (อางถึงในอนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล, 

2558) ในระบบเศรษฐกิจมีผลตอการออมของประชาชน เน่ืองจากอาจจะเกิดเหตุการณท่ีไมคาดฝน เชน 

ภาวะเงินเฟอ ทําใหเปนอุปสรรคตอการออมอีกท้ังการออมนอกจากจะมีความสําคัญตอผูออมในแงทําใหเกิด

ความม่ันคงในอนาคต ยังมีความสําคัญตอเศรษฐกิจเปนอยางมาก เพราะหากประเทศมีเงินออมและเงิน

ลงทุนคอนขางสมดุล การลงทุนในประเทศก็ไมตองอาศัยเงินทุนจากตางประเทศ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (อางในถึงกุลฐกาน ตั้งทิวาพร, 2555) รายไดครัวเรือนและภาระหน้ีสิน เปนตัว

แปรท่ีสําคัญมาก เน่ืองจากเปนสิ่งบงชี้ถึงความสามารถในการใชจายและเก็บออม สวนมากถามีรายไดใน

ครัวเรือนมากก็จะมีแนวโนมท่ีจะมีเงินใชจายและเก็บออมมากดวย  

 แนวคิดและทฤษฎีดานสังคม 

ภัทรพร กิจชัยนุกูล (2556) จากการศึกษาภาวะสังคมของครัวเรือนในดานรายไดของครัวเรือน 

สวนใหญเปนรายไดมาจากการทํางาน ซ่ึงไดแก คาจางเงินเดือน จากการทําธุรกิจ และจากการทําการเกษตร 

และมีรายไดท่ีไมไดเกิดจากการทํางาน เชน เงินท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลภายนอกครัวเรือน/รัฐ 

รายไดจากทรัพยสิน เชนดอกเบี้ย นอกจากน้ันยังมีรายไดในรูปแบบสวัสดิการ/สินคา และบริการตาง ๆ และ

เม่ือมีการพิจารณารายไดเปนรายภาคแลว พบวากรุงเทพฯ และ 3 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี และ

สมุทรปราการ มีรายไดตอครัวเรือนเฉลี่ยสูงกวาภาคอ่ืนมาก แตในดานคาใชจายและหน้ีสินตอครัวเรือนก็สูง

ท่ีสุดเชนกัน ดังน้ันจึงทําใหครัวเรือนในภาคกลางเปนภาคท่ีมีสัดสวนของคาใชจายตอรายไดสูงสุด จึงทําให

เกิดการออมไดนอย เม่ือเทียบกับครัวเรือนในภาคใตท่ีมีสัดสวนของคาใชจายตอรายไดต่ําสุด ซ่ึงสามารถเก็บ

ออมไดมากกวาภาคอ่ืนๆ 

Bogardus (อางถึงใน รัชนีกร คุปติเวช, 2559) ไดใหความหมายแนวคิดทางสังคมวา “เปนความคิด

เก่ียวกับการสอบถามหรือปญหาทางสังคมของบุคคลตางๆ ไมวาจะเปนอดีตหรือปจจุบันเปนการคิด รวมกัน

ของเพ่ือนหรือผูท่ีอยูในความสัมพันธเปนความคิดของแตละคนและของกลุมคนในเร่ืองรอบตัวมนุษยซ่ึง

มนุษยของสังคมแตละยุคแตละสมัยก็ตองคิดเพ่ือหาทางแกปญหาหรือทําใหปญหาบรรเทาลงความคิดความ

อานท่ีไดประดิษฐคิดคนขึ้นมาแลวและใชการไดดีก็จะไดรับการเก็บรักษาสืบทอดจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุด

หน่ึง” 

 Walters (อางถึงใน กิตตศิักดิ ์อินทรสาร, 2557) ไดอธิบายถึงลกัษณะทางสงัคมวาเปนปจจัยท่ี

เก่ียวของในชีวิตประจําวันและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือลักษณะทางสังคมประกอบดวยกลุมอางอิง

ครอบครัวบทบาท ทางสังคมและสถานภาพของผูซ้ือ 

 

 



 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพฤติกรรมการออม 

ไพโรจน เงาวิจิตร (อางในถึงกุลฐกาน ตั้งทิวาพร, 2555) ใหความหมาย พฤติกรรมการออม 

หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ท่ีจะทําการเลือก และตัดสินใจท่ีจะมีการออมทรัพยโดยสนอง

ความตองการหรือความพึงพอใจของตนเองไดและใหความหมายของการออมทรัพย หมายถึง เงินสดสวนท่ี

เหลือจากการใชจายในชีวิตประจําวันท่ีตองการจะเก็บออมไวในรูปแบบตางๆ เชน ฝากไวกับสถาบันการเงิน 

ซ้ือสินทรัพยซ้ือกรมธรรมประกันชีวิต ซ้ือพันธบัตร หรือนําไปลงทุนในหลักทรัพยตางๆ เพ่ือหวังผลตอบแทน

ในรูปของดอกเบี้ย เงินเปนผล ตลอดจนการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพยเปนตน 

วีรชาติ บัวขาวและดวงเนตร ทศพร (อางถึงในพิชามญชุ มูลรัตน, 2560) พฤติกรรมการออมคือการ

เก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละนอยนอยใหพอกพูนขึ้น เม่ือเวลาผานไปซ่ึงการออมสวนใหญมักจะอยูในรูปของ

เงินฝากกับธนาคารหรือบริษัทเงินทุนโดยไดรับดอกเบี้ยเปนผลตอบแทน 

ประภัสสร คําเขื่อน (2561) พฤติกรรมการออม คือ การนําเงินสวนตางระหวางรายไดท่ีหัก

คาใชจายในการอุปโภคบริโภคแลวเพ่ือเก็บออมไวใชในอนาคตเรียกวาระบบเศรษฐกิจท่ีทําการออมหาก

รายไดท้ังหมดถูกนําไปซ้ือสินคาและบริการท่ีใชในการบริโภคในปจจุบันจนหมดระบบเศรษฐกิจดังกลาวก็จะ

ปราศจากการออม 

มงคลชัย จํารูญ (อางถึงในณิชากร ชัยศิริ, 2562) กลาวถึงพฤติกรรมการออมไววาการท่ีบุคคลมี

รายไดเม่ือหักรายจาย แลวน้ันในสวนของเงินท่ีเหลือท่ีไมไดถูกใชสอยออกไปเรียกวาเงินออมเปนการสะสม

เงินทีละเล็ก ทีละนอยเพ่ือไวใชจายตามวัตถุประสงคตางๆในอนาคต 

 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบไมทดลอง(Non-Experimental Design) ซ่ึงเปนการวิจัย

โดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ ซ่ึงเปนการศึกษาตามสภาพแวดลอมท่ีเปนอยูจริงโดยไมมีการ

เปลี่ยนแปลงใด ๆ เปนการเก็บขอมูลเพียงคร้ังเดียว โดยใชเคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสอบถามและใช

วิธีการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดประกอบดวย 

สมาชิกสามัญ จํานวน 19,888 คน และสมาชิกสมทบ จํานวน 1,645 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 21,533 คน 

 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดโดย

คํานวณหากลุมตัวอยางตามสูตรของ Taro Yamane (1973) ณ ระดับความเชื่อม่ัน 95% ความคลาดเคลื่อน 

5% จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง จํานวน 393 คน 

 แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือหลักท่ีผู วิจัยใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแบบสอบถามแบง

ออกเปน 4 สวน ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับประชากรศาสตรโดยท่ัวไป ซ่ึงเปนขอมูลสวนบุคคลของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดและอาชีพ 



ซ่ึงจะเปนคําถามแบบปลายปดแบบตรวจสอบรายการกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบ

เดียว 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการออมของผูตอบ

แบบสอบถาม ซ่ึงจะประกอบไปดวยขอคําถามท้ังหมด 5 ขอเกณฑการใหคะแนน คือ           ระดับมาก

ท่ีสุด = 5, ระดับมาก = 4, ระดับปานกลาง = 3, ระดับนอย = 2,และระดับนอยท่ีสุด = 1 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานสังคม ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ศาลยุติธรรม จํากัดซ่ึงจะประกอบไปดวยขอคําถามท้ังหมด 4 ขอ เกณฑการใหคะแนน คือระดับมากท่ีสุด = 

5, ระดับมาก = 4, ระดับปานกลาง = 3, ระดับนอย = 2, และระดับนอยท่ีสุด = 1 

 สวนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม 

จํากัดซ่ึงจะประกอบไปดวยคําถามท้ังหมด 3ดาน ไดแก รูปแบบการออม วัตถุประสงคการออม และทัศนคติ

การออม โดยมีขอคําถามท้ังหมด 12 ขอ เกณฑการใหคะแนน คือ ระดับมากท่ีสุด = 5, ระดับมาก = 4, 

ระดับปานกลาง = 3, ระดับนอย = 2, และระดับนอยท่ีสุด = 1 

 และมีขอคําถามแบบปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับการสงเสริม

การออมเงินซ่ึงจะมีขอคาํถามท้ังหมด 1 ขอ 

  โดยแบงเกณฑออกเปน 5 ระดับ เพ่ือใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยท่ี ใชในการวิเคราะหคาใน

สวนท่ี 2, 3 และสวนท่ี 4 ดังน้ี คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 มีระดับความคิดเห็นในระดับมากท่ีสุด, คะแนน

เฉลี่ย 3.50 – 4.49 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก, คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 มีระดับความคิดเห็นใน

ระดับปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 มีระดับความคิดเห็นในระดับนอย, คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 

มีระดับความคิดเห็นในระดับนอยท่ีสุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนาใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะหกับตัวแปร

ท่ีมีระดับการวัดเชิงกลุมไดแกปจจัยประชากรศาสตรดานเพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษารายไดและ

อาชีพ 

  1.2 ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ยในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปร 

ท่ีมีระดับการวัดเชิงปริมาณไดแก ปจจัยดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานสังคมและพฤติกรรมการออมเงินของ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 2. สถิติอนุมานใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

จําแนกตาม เพศ โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test  

  2.2 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด

จําแนกตามอายุสถานภาพ ระดับการศึกษารายไดและอาชีพโดยใชการวิเคราะหขอมูล ดวยสถิติความ



แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ แตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดย

การใชวิธีของ LSD  

 2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยดานสังคมท่ีสงผลตอพฤติกรรมการออมเงิน

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดจะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression) 

 

ผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพย

ศาลยุติธรรม จํากัด สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

โดยรวมมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับไดแก ดานวัตถุประสงคการออม ดาน

ทัศนคติการออมและดานรูปแบบการออม 

 2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด

จําแนกตามปจจัยประชากรศาสตรสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 2.1 สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ท่ีมีเพศตางกันระดับการศึกษา ตางกันรายได

ตางกันและอาชีพตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด

ตางกัน 

 2.2 สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ท่ีมีอายุตางกันและสถานภาพตางกัน มีผลตอ

พฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดไมตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยดานสังคมมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

3.1 ปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยดานสังคมมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยตุิธรรม จํากัดสามารถสรุป

ตามวัตถุประสงคไดดังน้ี 

 1. ผลการการศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุตธิรรม จํากัดโดย

ภาพรวมมีระดับความคดิเห็นอยูในระดับปานกลาง 

 1.1 ดานรูปแบบการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ความคิดเห็น

อยูในระดับปานกลาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดสวนใหญท่ีมีความ

ตองการท่ีจะออมเงินจะพิจารณารูปแบบการออมเงินเปนการออมในบัญชีเงินฝากธนาคารของสถาบัน

การเงิน เชนธนาคารพาณิชยตาง ๆ สหกรณออมทรัพย เปนตน เน่ืองจากมีความสะดวกในการออม และ



สามารถนําเงินออมออกมาใชจายไดอยางรวดเร็วและทันทวงที หากเกิดเหตุการณจําเปนฉุกเฉินซ่ึงสอดคลอง

กับแนวคิดของพลโทอุดม โพพี (อางในถึงกุลฐกาน ตั้งทิวาพร, 2555) ท่ีกลาววา เงินออม หมายถึง การออม

ในสถาบันการออม 9 แหง คือ ธนาคารพาณิชยบริษัทเงินทุน ธนาคารออมสิน บริษัทประกันภัย สหกรณ

ออมทรัพยสหกรณการเกษตร บริษัทเครดิตฟองซิเอรธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร และ

ธนาคารอาคารสงเคราะห และสอดคลองกับผลการวิจัยของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ท่ีกลาววา บุคคล

วัยทํางานสวนใหญมีรูปแบบการออมในรูปของบัญชีเงินฝากธนาคาร 

1.2 ดานวัตถุประสงคการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดความคิดเห็นอยูใน

ระดับมากผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดสวนใหญมีวัตถุประสงคการ

ออม คือคาดวาการออมเงินจะชวยใหชีวิตมีความม่ันคง เน่ืองจากเม่ือรูสึกวาชีวิตมีความม่ันคง จะรูสึก

ปลอดภัย ไมตองกังวลหากเกิดสถานการณจําเปนฉุกเฉินท่ีตองใชเงิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ             

ณิชากร ชัยศิริ  (2562) ท่ีกลาววา พฤติกรรมการออม หมายความวาการท่ีบุคคลไดมีการเสียสละการบริโภค

เพ่ือสะสมเงินในการใชประโยชนในอนาคตและยามฉุกเฉิน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ               

กฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ท่ีกลาววา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการออม เพราะหากเกิดกรณีท่ีตอง

ใชจายโดยไมไดคาดหมายก็ยังมีความรูสึกปลอดภัย 

 1.3 ดานทัศนคติการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดความคิดเห็นอยูใน

ระดับปานกลาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดสวนใหญมีทัศคติการ

ออม คือมีการวางแผนการออมเงินอยูเปนประจํา เน่ืองจากหากมีการวางแผนการออม มีการจัดสรรเงินออม 

จะทําใหชีวิตมีความม่ันคงและมีเงินใชจายหากเกิดภาวะฉุกเฉินหรือจําเปนท่ีตองใชจายเงิน ซ่ึงสอดคลองกับ

แนวคิดของปยดา สมบัติวัฒนา (อางในถึงกุลฐกาน ตั้งทิวาพร, 2555) ใหความหมาย พฤติกรรมการออม 

หมายถึง การวางแผนการใชจายใหเหมาะสมกับฐานะ และเงินท่ีมีอยูการจัดสรรรายไดเพ่ือเก็บสะสมไวใช

จายในอนาคตกอนการนําไปซ้ือสินคาและบริการเพ่ือการบริโภค การกําหนดวงเงินการใชจายแบงออกตาม

ประเภทคาใชจายการเก็บรักษาเงินท่ีจะใชจายในอนาคตไวแยกตางหากจากเงินท่ีใชจายประจําวัน การลงทุน

ในสินทรัพยทางการเงิน และสอดคลองกับผลการวิจัยของกฤตภาส เลิศสงคราม (2555) ท่ีกลาววา เม่ือ

บุคคลมีการจัดสรรเงินออมมากขึ้น มีการจัดแบงเงินออมออกเปนหมวดหมูมากขึ้น ก็จะทําใหมีเงินเก็บออม

มากขึ้น   

 2. ผลการวิจัยพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดจําแนกตาม

ปจจัยประชากร 

2.1 สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดท่ีมีเพศตางกันมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของ

สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด โดยรวมตางกันซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวา ประชากรท่ีมีเพศ

แตกตางกันน้ัน มีผลกับพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ไมวาจะเปน

ดานวัตถุประสงคการออม และดานทัศนคติการออม โดยเพศหญิงและเพศชาย มีลักษณะท่ีแตกตางกันท้ัง

ทางกายภาพและทางดานจิตใจ จึงทําใหเพศท่ีแตกตางกันมักจะมีพฤติกรรม ทัศนคติการรับรูและการ

ตัดสินใจในเร่ืองของการออมเงินตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน (อางถึงใน           



กุลฐกาน ตั้งทิวาพร,2555) ท่ีกลาววา เพศ เปนตัวแปรท่ีสงผลใหบุคคลมีความแตกตางกันในดานพฤติกรรม 

โดยผูหญิงและผูชายมีแนวโนมท่ีจะมีทัศนะคติและพฤติกรรมท่ีแตกตางกันรวมถึงความรูสึก นึกคิดและ

ทัศนคติ เชน ในเร่ืองของความออนโยน ผูหญิงจะมีความออนโยนมากกวาผูชาย สวนผูชายจะมีความเปน

ผูนํามากกวาผูหญิง เปนตน และสอดคลองกับงานวิจัยของณิชากร ชัยศิริ (2562) ท่ีกลาววา เพศ มีผลตอ

พฤติกรรมการออมของประชาชนในจังหวัดสงขลา โดยรวมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศ

เปนตัวท่ีบงบอกวาบุคคลเหลาน้ัน มีความสามารถในการออมเงินหรือไม โดยเพศหญิงมีความระมัดระวังใน

การดําเนินชีวิตมากกวาเพศชาย ดังน้ันเพศหญิงจึงตองการความม่ันคง จึงสะทอนไปท่ีการออม การออมใน

เพศหญิงจึงมีมากกวาในเพศชาย 

 2.2 สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ท่ีมีอายุตางกันมีผลตอพฤติกรรมการการออม

เงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด โดยรวมไมตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดานแลวดาน

รูปแบบการออมเงินน้ัน มีผลกับพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ท่ี

ตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาชวงอายุท่ีมีความแตกตางกัน ยอมจะมีความคิดเก่ียวรูปแบบการออม และ

พฤติกรรมการออมท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของปรมะ สตะเวทิน (อางถึงในศศิพร บุญชู, 2560) 

ท่ีกลาววา อายุเปนปจจัยท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเร่ืองของความคิดและพฤติกรรมคนท่ีอายุนอย

มักจะมีความคิดเสรีนิยมยึดถืออุดมการณและมองโลกในแงดีมากกวาคนท่ีมีอายุมากในขณะคนท่ีอายุมากจะ

มีความคิดท่ีอนุรักษนิยม และสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน (อางถึงในกุลฐกาน ตั้งทิวาพร, 

2555) ท่ีกลาววาอายุ เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีพฤตกิรรมท่ีแตกตางกัน และจะมีอิทธิพลตอการออมตามทฤษฎี

การบริโภคตามชวงอายุขัย คือผูท่ีมีอายุในวัยกลางคนจะมีการออมสูงกวาคนในวัยหนุมสาวและวัยสูงอาย ุ

 2.3 สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดท่ีมีสถานภาพตางกันมีผลตอพฤติกรรมการการ

ออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด โดยรวมไมตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดานแลว

ดานรูปแบบการออมเงินน้ัน มีผลกับพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ท่ี

ตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาสถานภาพท่ีตางกัน มีผลทําใหการตัดสิน ความตองการ ความสนใจและ

พฤติกรรมการออมในดานรูปแบบการออมแตกตางกันเชนกันคนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกวาคนท่ี

แตงงานแลวเน่ืองจากไมมีภาระผูกพัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของรัชนี บูลยลิ้มปญญาเลิศ (อางถึงใน        

สุริชา สาพรเจริญ, 2561) ท่ีกลาววา จากผลการศึกษาพฤติกรรมการออมของประชาชนเขต เทศบาลเมือง

ลพบุรี พบวา ปจจัยท่ีสําคัญท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมของประชาชน คือ สถานภาพการจด ทะเบียนสมรส 

ทําใหมีเปาหมายและระเบียบวินัยในการออม และสอดคลองกับแนวคิดของชลัฐ กลอมประเสริฐ (อางถึงใน

ศศิพร บุญชู, 2560 ) ท่ีกลาววา สถานภาพสมรสมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจของบุคคลคนโสดจะมีอิสระทาง 

ความคิดมากกวาคนท่ีแตงงานแลวการตัดสินใจในเร่ืองตางๆจะใชเวลานอยกวาคนท่ีแตงงานแลวเน่ืองจากไม

มีภาระผูกพันหรือคนท่ีตองอยู ในความรับผิดชอบมากเทากับคนท่ีแตงงานแลว 

2.4 สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดท่ีมีระดับการศึกษาตางกันมีผลตอพฤติกรรมการ

การออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด โดยรวมตางกันซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาระดับ

การศึกษาท่ีตางกัน มีผลกับพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ไมวาจะ



เปนดานรูปแบบการออม ดานวัตถุประสงคการออม และดานทัศนคติการออม มีผลทําใหมีความคิด 

พฤติกรรม และแบบแผนการใชจายหรือการวางแผนทางดานการเงินท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากคนท่ีระดับ

การศึกษาสูงจะมีความสนใจศึกษาขอมูลในการออมเงินท่ีไดผลตอบแทนสูงมากกวาคนท่ีระดับศึกษาไมสูงนัก 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของณัฐพล ใยไพโรจน (อางถึงในเหมชาติ สุวพิศ, 2562) ท่ีกลาววา การศึกษามี

อิทธิพลตอรายไดเปนอยางมากการรูวาอะไรเกิดขึ้นกับการศึกษารายไดเปนสิ่งท่ีสําคัญเพราะแบบแผนการใช

จายขึ้นอยูกับรายได และสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน (อางถึงในกุลฐกาน ตั้งทิวาพร, 2555)    

ท่ีกลาววา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตออาชีพและรายไดของบุคคลน้ันๆ ดวย โดยผูท่ีมีการศึกษาดี 

มักจะมีอาชีพท่ีดีและรายไดท่ีดีตามมาจึงมีความเชื่อวาผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีการออมมากกวาผูท่ีมีการศึกษา

นอย อาจมีสาเหตุมาจากผู ท่ีมีการศึกษาสูงมักจะมีรายไดท่ีสูง รวมท้ังยังมีความเขาใจและตระหนักถึง

ความสําคัญของการออมมากกวาผูท่ีมีการศึกษาต่ํากวา 

2.5 สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดท่ีมีรายไดตางกันมีผลตอพฤติกรรมการออมเงิน

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด โดยรวมตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวารายไดท่ีตางกัน มี

ผลกับพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ไมวาจะเปนดานรูปแบบการออม 

ดานวัตถุประสงคการออม และดานทัศนคติการออม มีผลทําใหมีความคิด พฤติกรรม และการวางแผน

ทางดานการเงินท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากคนท่ีมีรายไดท่ีสูง ยอมมีกําลังในการออมสูงและสามารถนําเงินไป

ลงทุนตอยอด เพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีสูงขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของณัฐพล ใยไพโรจน (อางถึงใน        

เหมชาติ สุวพิศ, 2562) ท่ีกลาววา รายไดเปนสิ่งท่ีสําคัญเพราะแบบแผนการใชจายขึ้นอยูกับรายได และ

สอดคลองกับแนวคิดของอนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) ท่ีกลาววา การมีรายไดท่ีดี จะสงผลทําใหบุคคลน้ัน

เปนผูมีทัศนะคติและวินัยในการเก็บออมท่ีดีมากขึ้น 

2.6 สมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ท่ีมีอาชีพตางกันมีผลตอพฤติกรรมการออมเงิน

ของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด โดยรวมตางกันซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาอาชีพท่ีตางกัน มีผล

กับพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ไมวาจะเปนดานรูปแบบการออม 

ดานวัตถุประสงคการออม และดานทัศนคติการออม มีผลทําใหมีความคิด พฤติกรรม และการวางแผน

ทางดานการเงินท่ีแตกตางกัน เน่ืองจากอาชีพตางกันก็มีผลใหรายไดและสวัสดิการท่ีไดรับน้ันตางกัน จึงมีผล

ใหความสามารถในการออมเงินซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน (อางถึงในกุลฐกาน ตั้งทิวาพร, 

2555) ท่ีกลาววา อาชีพ จะสงผลตอรายไดของบุคคลน้ันๆ โดยผูท่ีมีอาชีพท่ีดีมักจะมีรายไดท่ีดีตามมา             

จึงมีความเชื่อวามีอาชีพมีผลการออมของบุคคล และสอดคลองกับแนวคิดของอนงนาฎ  ศุภกิจวณิชกุล 

(2558) ท่ีกลาววา อาชีพท่ีดีจะสงผลใหมีรายไดท่ีดี อีกท้ังยังทําใหบุคคลน้ันเปนผูมีทัศนะคติและวินัยในการ

เก็บออมมากขึ้น 

 3. เพ่ือศึกษาปจจัยดานเศรษฐกิจและปจจัยดานสังคมท่ีมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 3.1 ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม 

จํากัดซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดใหความสําคัญกับปจจัยดาน



เศรษฐกิจเน่ืองจากมีปจจัยหลายอยางท่ีมีผลตอการตัดสินใจออม ท้ังความผันผวนทางเศรษฐกิจทําให

ความสามารถในการออมลดลงภาระหน้ีสินหรือคาใชจายในครัวเรือนราคาสินคาในการอุปโภคบริโภค ซ่ึงผล

ท่ีไดสอดคลองกับงานวิจัยของพิชามญชุ มูลรัตน (2560) กลาวไววา ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลตอพฤติกรรม

การออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานท่ีทํางานในเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลในเขต

อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยาพบวาปจจัยดานความผันผวนของเศรษฐกิจนโยบายรัฐบาลและระดับรายไดมี

ความสําคัญมาเปนลําดับท่ี 1, 2 และ 3 ตามลําดับโดยใหระดับความสําคัญอยูในระดับมากตอพฤติกรรมการ

ออมในขณะท่ีปจจัยดานคาใชจายในครอบครัวท่ีตองรับผิดชอบภาระหน้ีสิน และราคาสินคาและบริการใน

การอุปโภคบริโภคในชีวิตประจําวันมีความสําคัญมาเปนลําดับท่ี  4, 5 และ 6 ตามลําดับโดยในระดับ

ความสําคัญอยูในระดับมากตอพฤติกรรมการออมของกลุมตัวอยาง และสอดคลองกับงานวิจัยของ             

ณิชากร ชัยศิริ (2562) ท่ีกลาววา ปจจัยดานเศรษฐกิจ มีผลตอพฤติกรรมการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 ท้ังน้ี จะเห็นวาการออมจะมาจากเงินเดือนหรือรายไดท่ีเหลือจากการใชจายในชีวิตประจําวัน ถา

มีรายจาย มากก็จะออมเงินไดนอย ดังน้ัน ควรมีการวางแผนการออมใหเหมาะสมกับรายรับและรายจายเพ่ือ

การมีชีวิตท่ีดีในอนาคต 

 3.2 ปจจัยดานสังคมมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม 

จํากัด ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดใหความสําคัญกับปจจัยดานสังคม 

เน่ืองจากมีปจจัยหลายอยางท่ีมีผลตอการตัดสินใจออม ท้ังความม่ันคงของงานในปจจุบันสวัสดิการตาง ๆ ท่ี

ไดรับจากหนวยงานสมาชิกในครอบครัวเปนแบบอยางในเร่ืองการออม และสังคมในท่ีทํางานมีสวนสําคัญใน

การตัดสินใจในเร่ืองการออม ซ่ึงผลท่ีไดสอดคลองกับงานวิจัยของพิชามญชุ มูลรัตน (2560) กลาวไววา 

ปจจัยดานสังคมมีผลตอพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยพนักงานท่ีทํางานในเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตําบลในเขต อําเภอดอกคําใตจังหวัดพะเยาพบวาปจจัยดานสวัสดิการตางๆท่ีไดรับ

ทัศนคติของบุคคลรอบขางและความม่ันคงของงานท่ีทําในปจจุบันมีความสําคัญมาเปนลําดับท่ี 1, 2 และ 3 

ตามลําดับโดยใหระดับความสําคัญอยูในระดับมากตอพฤติกรรมการออมของกลุมตัวอยาง และสอดคลองกับ

งานวิจัยของกุลฐกาน ตั้งทิวาพร (2555) ท่ีกลาววา ปจจัยทางสังคมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออมเงิน

ของบุคคลวัยทํางาน ท้ังน้ีเน่ืองมาจาก ครอบครัวเปนพ้ืนฐานของพฤติกรรมตาง ๆ ถาครอบครัวมีการปลูกฝง

ท่ีดีและเปนตัวอยางท่ีดีในเร่ืองของการออมก็จะทําใหบุคคลกลุมน้ีมีแนวโนมท่ีจะมีการออมตามสมาชิกคนอ่ืน 

ๆ ในครอบครัว 

 

ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยในคร้ังน้ี มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพ่ือใชใหเปนประโยชนและเปนแนวทางสําหรับ

สหกรณออมทรัพยศาลยตุิธรรม จํากัด ดังน้ี 

 ปจจัยดานประชากรจากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี แสดงใหเห็นวาปจจัยดานประชากรโดยแบงเปน

ดานเพศดานระดับการศึกษาดานอาชีพ ดานรายไดมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออม

ทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด ตางกันสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด จึงควรสงเสริมการออมเงิน ควรมี



การกระตุนใหเห็นถึงความสําคัญในการออมเงินในกลุมคนแตละกลุมไดงายขึ้น เพ่ือใหเกิดการออมท่ีมากขึ้น

และเพ่ือความม่ันคงในชีวิตหรือเก็บไวใชจายในยามจําเปนฉุกเฉิน 

 สวนปจจัยดานประชากรดานอายุ ดานสถานภาพมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ

ออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดไมตางกันสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดอาจจะไมตองเนน ดานอายุ

หรือดานสถานภาพมากนักเน่ืองจากพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

น้ัน ไมมีความแตกตางกันในแตชวงอายุหรือในดานสถานภาพอยูแลว 

 ปจจัยดานเศรษฐกิจมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม 

จํากัดตางกันสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดจึงควรใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยดานเศรษฐกิจ ท้ัง

ความผันผวนทางเศรษฐกิจทําใหความสามารถในการออมลดลงภาระหน้ีสินหรือคาใชจายในครัวเรือนราคา

สินคาในการอุปโภคบริโภค เพ่ือใหสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด สงเสริมการออมใหตรงกับความ

ตองการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 ปจจัยดานสังคม มีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด

ตางกันสหกรณออมทรัพยศาลยตุิธรรม จํากัดจึงควรใหความสําคัญเก่ียวกับปจจัยดานสังคม ท้ังความม่ันคง

ของงานในปจจุบันสวัสดิการตาง ๆ ท่ีไดรับจากหนวยงานสมาชิกในครอบครัวเปนแบบอยางในเร่ืองการออม 

และสังคมในท่ีทํางานมีสวนสําคัญในการตัดสินใจในเร่ืองการออม เพ่ือใหสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม 

จํากัด สงเสริมการออมใหตรงกับความตองการของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวจิัยในครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานอ่ืนๆเพ่ิมท่ีจะมีผลตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิก

สหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัดเชน ปจจัยดานการบริการปจจัยดานสิทธิประโยชน เพ่ือจะไดนํามา

แกไขและปรับปรุงเพ่ือสรางทัศคติท่ีดีตอพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณออมทรัพย 

 2. ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี เปนเพียงกลุมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยศาลยุติธรรม จํากัด เทาน้ัน

ซ่ึงหากตองการขอมูลท่ีมีความหลากหลายขึ้นควรจะเลือกกลุมประชากรในการศึกษาคร้ังตอไปท่ีแตกตางจาก

เดิม เชนอาจจะตองเปลี่ยนเปนสหกรณออมทรัพยอ่ืน หรือประชากรในเขตหรือจังหวัดอ่ืนๆเพ่ือใหไดรับ

ขอมูลท่ีมี ความหลากหลาย 

 3. การเลือกใชเทคนิคการวิจัยอาจจะนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการอ่ืนเพ่ือใหไดผลการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นและเลือกใชวิธีการ สุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจงจาก

เดิมเปนการสุมตัวอยางแบบสะดวกเพ่ือใหไดผลท่ีมีความ เฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 
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