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--------------------------------บทคัดย่ อ

การศึก ษาค้นคว้าอิ สระครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาปั จจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่ งผลต่ อ
ความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และ (2) เพื่อศึกษาปั จจัยการออมเงินส่ งผลต่อความ
พึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัด ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั คือ ประชาชนที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ในจังหวัด
ปทุมธานี จํานวน 1,129,115 คน โดย ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน
วิธี ก ารสุ่ มตัว อย่า งโดยอาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยวิ ธี สุ่ ม ตัว อย่างแบบชั้นภู มิ (Stratified
Sampling) และสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้สถิติ
เชิงอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ หญิง จํานวน 255 คน (ร้อยละ 63.70) มีอายุ 20 - 25 ปี
จํานวน 123 คน (ร้อยละ 30.80) มีอาชีพ พนักงานเอกชน จํานวน 167 คน (ร้อยละ 41.80) มีสถานภาพ โสด จํานวน 256
คน (ร้อยละ 64.00) มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จํานวน 231 คน (ร้อยละ 57.80) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 30,000 บาท จํานวน 139 คน (ร้อยละ 34.80) ปัจจัยการออมเงิน โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรี ยงลําดับจากมาก
ไปน้อยดังนี้ ด้านทัศนคติ ด้านสภาวะเศรษฐกิจ ด้านความรู้ความเข้าใจในการออมเงิน ด้านพฤติกรรมการออม ด้านการ
รับรู้ขอ้ มูล ด้านรู ปแบบในการออม และความพึงพอใจการออมเงินอยู่ในระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า (1) ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (2) ปั จจัยการออมเงินส่ งผลความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานี ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจในการออมเงิน ด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรมการ
ออมมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีอาํ นาจในการพยากรณ์ร้อยละ 60.9
คําสําคัญ : ปัจจัยการออมเงิน, ความพึงพอใจ
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ABSTRACT

The objective of this independent research was (1) to study Demography factors affecting satisfaction
of money saving of people in Pathum Thani province and (2) to study factors money saving affecting satisfaction of
money saving of people in Pathum Thani province. The population were people with domicile in Pathum Thani
province 1,129,115 people. Questionnaire was use as a tool to collect 400 sample. Sampling method to Probability
Sampling by, Stratified Sampling method, and Convenience Sampling method. Analyzing data use descriptive
statistics included frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics using include ttest, F-test, and Multiple Regression Analysis.
The research results showed characteristics of survey respondents as follows 255 people were female
(63.70 percent), 20 - 25 year old 123 people (30.80 percent), career private employee people 167 (41.80 percent),
single total 256 people (64.0 percent), They have a level of education a bachelor's degree total 231 people (57.80
percent), and salary 20,000 – 30,000 per month total 139 people (34.80 percent). Factors affecting of money-saving
overall and individual aspects are at a high level Sort by descending order Attitude, Economic conditions,
Understanding of money-saving, Saving behavior, Information perception, Savings pattern, and satisfaction of
money-saving in the high level.
The hypothesis testing showed the following results: (1) Demography factors, it was sex, old, career,
status, level of education affecting satisfaction of money-saving of people in Pathum Thani province, the
statistically significant differences between the comparing groups was 0.05. (2) Factor money saving affecting
satisfaction of money saving of people in Pathum Thani province, Understanding of money-saving, Economic
conditions, Attitude, and Saving behavior affecting satisfaction of money saving of people in Pathum Thani
province, the statistically significant differences between the comparing groups was 0.05 and has a predictability of
60.90 percent.
Keywords: FACTORS MONEY SAVING, SATISFACTION
1. บทนํา

หลัก ปรั ชญาเศรษฐกิ จ พอเพียงที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพ ลอดุ ล ยเดช พระราชทานเป็ น
แนวทางในการแก้ไขวิฤ ตการณ์เงินเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีบทบาทต่ อการกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดย
มุ่งเน้นในเรื่ องของการดํารงชีวิตด้วยความพอเพียงสมดุ ลและยัง่ ยืน ส่ วนหนึ่ งของแนวนโยบายตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียงคือการส่ งเสริ มให้เกิดการการออม ซึ่งจัดได้ว่าเป็ นการวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การประหยัด
อดออมนั้นจะนํามาซึ่งความสมดุลในการจัดการทรัพยากรใช้อย่างยัง่ ยืนอีกด้วย การออมถือเป็ นการวางแผนจัดสรร
ทางด้านการเงิ นอีก รู ปแบบหนึ่ ง การสะสมเงิ นหรื อการออมทําให้ผอู้ อมมีความมัน่ คง การออมมีอิทธิ พลในระดับ
บุคคลและต่อระบบ เศรษฐกิจการลงทุนโดยรวมของประเทศ เพราะหากประชาชนในประเทศ มีการเก็บออมรวมใน
ระดับสูงก็จะทําให้ประเทศสามารถนําเงินออมไปใช้เป็ นแหล่งเงินทุนได้อย่างต่อเนื่ อง การพัฒนาประเทศโดยใช้ฐาน
เงินทุนจากเงิ นออมของประชาชนในประเทศเป็ นหลัก จะเสริ มสร้ างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่มีเสถียรภาพให้ก บั
ประเทศได้ ดังนั้น การศึกษาถึงปัจจัยทีส่ ่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี และ
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การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยการออมเงิน (Money Saving factors) เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ หรื อส่ งเสริ มให้เกิดการออมเงิน ส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) ซึ่งเป็ นที่น่าสนใจว่าปัจจัยใด เป็ นแรงผลักดันในการออมเงิน เพราะปั จจัยที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี มีส่วนช่วยในการวางแผนกระตุน้ ให้ประชาชนเกิดการออม
มากยิง่ ขึ้นต่อไปในอนาคต อีกทั้งเพื่อเป็ นประโยชน์แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและภาคเอกชน นําไปใช้เป็ นข้อมูล
ในการตัดสิ นและวางแผนเพื่อกระตุน้ ให้เกิดการออมเงินมากยิง่ ขึ้น
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนใน
จังหวัดปทุมธานี
2) เพื่อศึกษาปัจจัยการออมเงินที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
3. สมมติฐานของการวิจัย
1) ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี แตกต่างกัน
2) ปัจจัยการออมเงินได้แก่ ด้านการรับรู้ขอ้ มูล ด้านความรู้ความเข้าใจในการออมเงิน ด้านสภาวะทาง ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรมการออม และด้านรู ปแบบในการออม ส่ งผลต่อกับความพึงพอใจในการออม
เงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนใน
จังหวัดปทุมธานี

ปัจจัยการออมเงิน
- ด้านการรู้รับข้อมูล
- ด้านความรู้ความเข้าใจในการ
า ออมเงิน
- ด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ
- ด้านทัศนคติ
- ด้านพฤติกรรมการออม
- ด้านรู ปแบบในการออม
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4. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) ผลของการวิจยั นี้ในด้านประชากรศาสตร์ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี นําไปใช้ในการพัฒนารู ปแบบ
การออม อบรมโดยการให้ความรู้ ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว รวมไปถึ งสถาบันองค์กรต่าง ๆ หรื อ นําไปกําหนดกลยุทธ์
ผลิตภัณฑ์ของสถาบันทางการเงินได้
2) ผลการวิจ ัยนี้ ทาํ ให้ทราบถึ งปั จจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในเขตจังหวัด
ปทุมธานี สามารถนําไปเป็ นข้อมูลที่ช่วยในการจัดการทรัพยากรในระดับจังหวัด การกําหนดนโยบายภาครัฐหรื อองค์กร
แบบแผนในการกระตุน้ ให้เกิดการออม และเสริ มสร้างรู ปแบบการลงทุนเพื่อเพิ่มเติมผลกําไรจากการออมได้
3) ผลการวิจยั นี้ สามารถนําไปต่อ ยอดเพิ่มพูนความรู้ ทางด้านวิชาการและเป็ นประโยชน์แก่ ผทู้ ี่ส นใจศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลหรื องานวิจยั
5. แนวคิดทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการออมเงิน
ปัจจัยการออมเงิน (Money Saving Factors) เป็ นสิ่ งที่กระตุน้ หรื อส่ งเสริ มให้เกิดการออมเงินได้แก่ ด้านการรับรู้
ข้อมูล ด้านความรู้ความเข้าใจในการออมเงิน ด้านสภาวะทางเศรษฐกิจ ด้านทัศนคติ ด้านพฤติกรรมการออม และด้าน
รู ปแบบในการออม เป็ นปั จจัยที่ช่วยในการตัดสิ นใจเลือกรู ปแบบนั้น ๆ ของผูอ้ อม ซึ่ งจะส่ งผลดีกบั ผูอ้ อม ครอบครัว
และอนาคตของผูอ้ อม (พรทิพย์ เกิดขํา และ ศิรภัสร โรจน์สัญชัยกุล 2553)
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจ
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง ความสามารถของผลิ ตภัณฑ์หรื อ บริ การที่ทาํ ให้ลูกค้าเกิดความพึง
พอใจต่อผลิตภัณฑ์และบริ ก ารโดยความพึงพอใจของลูกค้าที่เกิ ดขึ้นได้จากความรู้สึกที่เ กิดขึ้นภายหลังจากการซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ห รื อบริ การ หรื อเมื่อใช้ผลิ ตภัณฑ์หรื อ บริ ก ารนั้นไปแล้ว ความพึงพอใจของลูก ค้าจะขึ้ นอยู่ก บั การรั บรู้
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์หรื อบริ การเป็ นไปตามที่ลูกค้าคาดหวังก็จะส่ งผลทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ แต่หากไม่
เป็ นไปตามที่คาดหวังก็จะทําให้เกิดความไม่พึงพอใจ (Kotler, 2000)
6. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
อรนุ ช เชาว์สุวรรณกิ จ (2550) ได้ทาํ การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยผลต่อ พฤติ กรรมการออมของครัวเรื อนไทย ผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการออมของครัวเรื อน” นั้นมีความสัมพันธ์กบั ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่าง ๆ คือ รายได้ถาวรของ
ครัวเรื อน รายได้ชวั่ คราวของครัวเรื อน ขนาดของครัวเรื อนและอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจํา 12 เดือนโดยเฉลี่ย และ
อัตราเงินเฟ้ อพื้นฐาน และพบว่าพฤติกรรมการออมของครัวเรื อนไทยกับรายได้ถาวรของครัวเรื อน รายได้ชวั่ คราวของ
ครัวเรื อน และอัตราผลตอบแทนเงินฝากประจํา 12 เดือนโดยเฉลี่ย มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ วนขนาดของ
ครัวเรื อนโดยเฉลี่ย และอัตราเงินเฟ้ อเพื่อฐานมีความสัมพันธ์กนั กับปริ มาณการออมของครัวเรื อนไทยในทิศตรงกันข้าม
พรวิมล เชิญรัตนรักษ์ (2555) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเครื่ องคิ ว
อัจฉริ ยะของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31- 40 ปี ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี ข้ ึนไป เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ต่อเดือน 10,001 –
20,000 บาท มีค วามรู้ค วามเข้าใจ ทัศนคติ ด้านผลิตภัณฑ์และบริ การ ด้านเทคโนโลยี ด้านคุณภาพ และมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความถี่ในการใช้บริ การ ลักษณะงานที่ใช้บริ การที่แตกต่างกัน
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มีความพึงพอใจต่อการใช้บริ การเครื่ องคิวอัจฉริ ยะแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความรู้ความ
เข้าใจมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการใช้บริ การเครื่ องคิวอัจฉริ ยะอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
หทัยรัตน์ บรรลือ (2556) ทําการศึกษาเรื่ อง “ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของธนาคารออม
สิ น สาขาสวนจิตรลดา” ผลการศึก ษาพบว่า อายุ อาชี พ และรายได้ที่แตกต่ างกันมีค วามพึงพอใจในคุ ณภาพการ
ให้บริ การของธนาคารออมสิ นสาขาจิตรลดาแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเพศ สถานภาพ
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริ การของธนาคารออมสิ นสาขาจิตรลดาไม่แตกต่าง
กัน
เนษพร นาคสี เ หลื อ ง (2557) ได้ทาํ การศึก ษาเรื่ อง “ปั จ จัยที่มีผลต่ อ การออมเพื่อ เตรี ยมความพร้ อ มการ
เกษี ย ณอายุข องพนัก งานธนาคารกรุ งเทพ จํา กัด (มหาชน) สํ า นัก งานใหญ่ ” ผลการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จัย ด้า น
ประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ มีต่อรู ปแบบการออมประเภทอื่ น ๆ อายุส ถานภาพ
สมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อรู ปแบบการออมประเภทเงินฝาก อายุ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพ
สมรส มีผลต่อรู ปแบบการออมประเภทอสังหาริ มทรัพย์ ความถี่ในการออมมีผลต่อรู ปแบบการออมประเภทฝากและ
ตราสารทุน จํานวนเงิ นออมและระยะเวลาการออมมีผลต่อรู ปแบบการออมทุก ประเภท อัตราผลตอบแทนมีผลต่ อ
รู ปแบบการออมประเภทเงินฝาก และการออมรู ปแบบอื่น ๆ ปั จจัยด้านเศรษฐกิจมีผลต่อรู แบบการออมประเภทอื่น
ทัศนคติการออมมีผลต่อการออมประเภทเงินฝาก ตราสารทุนและการออมรู ปแบบอื่น และการยอมรับความเสี่ ยงมีผล
ต่อรู ปแบบการออมประเภทตราสารหนี้ ตราสารทุนและการออมรู ปแบบอื่น
สรรยา เวสประชุม (2557) ทําการศึกษาเรื่ อง ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริ การของพนักงานของ
พนักงานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี” ผลการวิจยั พบว่า ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การที่ธนาคารเอชบีซีส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย
ที่ มี อ ายุใ นช่ ว ง 30-39 ปี มี ส ถานภาพสมรสหรื ออยู่ด้ว ยกัน จบการศึ ก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี เป็ นพนัก งาน
บริ ษทั เอกชนและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนตํ่ากว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท นอกจากนี้ ผใู้ ช้บริ การยังมีระดับความพึงพอใจ
ด้านคุ ณ ภาพการให้ บริ การของพนัก งานธนกิ จ ธนาคาร เอชเอสบี ซี โดยรวมอยู่ในระดับ มาก จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของพนักงานของพนักงานธนกิจธนาคาร เอช
เอสบีซี ด้านความมีไมตรี จิต มีความสัมพันธ์กบั พฤติ กรรมในการเข้ามาใช้บริ การ ด้านแนวโน้มการมาใช้บริ การที่
ธนาคารเอชเอสบีซี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ชนัญ ญา ครองศีล (2558) ได้ทาํ การศึก ษาเรื่ อ ง“ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ ก ารธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี” ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ ช้บริ การมีความพึงพอใจในคุณภาพให้บริ การของ
ธนาคารกรุ งไทย (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจ
ในด้านรู ปลักษณ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านการตอบสนองลูกค้า ด้านการดูแลเอาใจใส่ ด้านความไว้วางใจ และด้าน
การให้ความมัน่ ใจ ตามลําดับ ผูใ้ ช้บริ การที่มีรายได้แตกต่างกันกับส่ งผลต่อปั จจัยความพึงพอใจในการใบริ การด้าน
การดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกัน และระดับการศึกษาที่แตกต่างกันส่ งผลปั จจัยด้านความพึงพอใจในการให้บริ การด้าน
การให้ความมัน่ ใจและด้านการดูแลเอาใจใส่ แตกต่างกัน กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
7. การดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ประชากรที่ใช้ในงานวิจยั ครั้ งนี้ คือ ประชาชนที่มีภูมิลาํ เนาอยู่ใน
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จังหวัดปทุมธานี มีจาํ นวน 1,129,115 คน สํานักงานบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง (2560) กําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1973) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน ดังนั้น ในงานวิจยั ครั้งนี้จะใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 400 คน โดยใช้อาศัยความน่ าจะเป็ น (Probability Sampling) โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ
(Stratified Sampling) และสุ่ มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ น
เครื่ องใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Likert Scale (1967) 5 ระดับ แบบสอบถามการวิจยั ครั้ง
นี้กาํ หนดให้ค่าความน่ าเชื่อถือได้ของสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าจํานวนมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.7 Cronbach (1970) จากการ
ดําเนินการทดสอบข้อมูลจากแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดแรก ได้ผลการวิเคราะห์ค่า Cronbach’s Alpha มีค่าน้อยสุ ด
อยูท่ ี่ 0.874 และสูงสุ ดเท่ากับ 0.934
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
โดยการหาจํา นวน ค่ าร้ อ ยละ (Percentage) ใช้อ ธิ บายข้อ มูล ทัว่ ไปของกลุ่ มประชากร ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ใช้แปล
ความหมายข้อมูลต่าง ๆ และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติเชิ ง
อนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การหาความแตกต่างด้วยตัวแปรด้านสถิติ t-Test (Independent Sample Test) Ftest และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
8. ผลการวิจัย
ข้อมูลลักษณะส่ วนบุคคล
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเป็ นเพศ หญิง จํานวน 255 คน (ร้อยละ 63.70) มีอายุ 20 - 25 ปี จํานวน
123 คน (ร้อยละ 30.80) มีอาชีพ พนักงานเอกชน จํานวน 167 คน (ร้อยละ 41.80) มีสถานภาพ โสด จํานวน 256 คน
(ร้อยละ 64.00) มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี จํานวน 231 คน (ร้อยละ 57.80) และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 30,000 บาท จํานวน 139 คน (ร้อยละ 34.80)
ปัจจัยการออมเงิน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจัยการออมเงิน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (X� = 3.95) โดยเรี ยงลําดับ
จากมากไปน้อยในแต่ละด้านดังนี้ ด้านทัศนคติและด้านสภาวะเศรษฐกิจ มากที่สุด (X� = 3.95) รองลงมา ด้านความรู้
ความเข้าใจในการออมเงิน (X� = 3.92) ด้านพฤติกรรมการออม (X� = 3.92) ด้านการรับรู้ขอ้ มูลการออม (X� = 3.61) และ
น้อยที่สุด ด้านรู ปแบบในการออม (X� = 3.53)
ความพึงพอใจในการปฏิบตั ิงาน
ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็ นต่อความพึงพอใจในการออมเงิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X� = 3.95)
โดยด้านที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คือ ท่านมีความพึงพอใจในระยะเวลาการได้รับผลตอบแทนมีความเหมาะสม
คุม้ ค่ากับรู ปแบบการออมเงินของท่าน (X� = 4.00) รองลงมา ท่านมีความพึงพอใจในความคุม้ ค่ าในการการออมที่
ได้รับจากการออมเงินในรู ปแบบต่าง ๆ (X� = 3.99) และน้อยที่สุด ท่านมีความพึงพอใจในสิ ทธิ์ประโยชน์ที่เกิดจากการ
ออมในทุกรู ปแบบเช่น การลดหย่อนภาษี ฯลฯ (X� = 3.90)
การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล พบว่า ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อความพึงพอใจใน
การออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานีต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1
สมมติฐาน
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
อายุ
อาชีพ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

สถิติ

Sig.

ผลการทดสอบ

t-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test
F-Test

0.019*
0.000*
0.006*
0.001*
0.000*
0.163

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
ไม่สอดคล้อง

ตารางที่ 2 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2
ปัจจัยการออมเงินที่ส่งผลต่อความ
พึงพอใจในการออมเงิน

b

Std.Error

(Constant)

0.150

0.176

ด้านการรับรู้การออม (X 1 )

0.035

0.038

ด้านความรู้ความเข้าใจในการ .......
ออมเงิน (X 2 )

0.208

ด้านสภาวะเศรษฐกิจ (X 3 )

B

t

sig

0.851

0.395

0.041

0.924

0.356

0.049

0.195

4.249

0.000*

0.241

0.052

0.229

4.633

0.000*

ด้านทัศนคติ (X 4 )

0.176

0.053

0.149

3.360

0.001*

ด้านพฤติกรรมการออม (X 5 )

0.254

0.045

0.271

5.501

0.000*

ด้านรู ปแบบในการออม (X 6 )
0.057
0.040
0.067
R = 0.781 R2 = 0.609 Adj. R2 = 0.603 SEE = 0.478 F=102.137 Sig = 0.000*

1.413

0.159

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 พบว่า พบว่า ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ สภาวะเศรษฐกิจ ทัศนคติ และพฤติกรรมการออม ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงิน
ของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีอาํ นาจการพยากรณ์ร้อยละ 60.90
9. การอภิปรายผล
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านสถานภาพ และด้าน
ระดับการศึกษา ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนยั ยะสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยสามารถอภิปรายผลดังต่อไปนี้
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1) ด้านเพศ ส่ งผลต่ อความพึงพอใจในการออมเงิ นของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่ อ งจาก เพศชายส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นหัว หน้าครอบครั ว จึ งมีห น้าที่ค วาม
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายของครอบครัว และส่ งต่อการบริ หารการเงินให้เพศหญิง ซึ่ งเพศหญิงจะมีทกั ษะ ความละเอียด
รอบครอบ ในสิ่ งเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถควบคุมและดูแลการใช้จ่ายเงินในครอบครัวได้ดีกว่าเพศชายในยุคปั จจุบนั
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจยั ของ เนษพร นาคสี เหลือง (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรี ยม
ความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่” ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่าปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ เพศ มีต่อรู ปแบบการออม
2) ด้านอายุ ส่ งผลต่ อความพึงพอใจในการออมเงิ นของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ช่วงอายุ 20-25 ปี เป็ นวัยที่พ่งึ เริ่ มเข้าในวัยทํางานระยะแรก อีกทั้งยัง
มีความอยากได้อยากมีในสิ่ งต่าง ๆ ที่เข้ามาทําให้มีความพึงใจในการออมน้อยอยู่ แต่ในช่วงอายุ 31-35 ปี ซึ่ งเป็ นวัยที่
ทํางานมาในระยะหนึ่งแล้วจึงมีความอิ่มตัวในหน้าที่การงานจึงเป็ นวัยที่จะมีเงินเก็บซื้ อสิ นทรัพย์ เช่นบ้าน ที่ดิน เพื่อ
ความมัน่ คงเมื่อมีอายุมากขึ้น จึงทําให้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินแตกต่างกัน เป็ นไปในทิศทางเดียวกับ
ผลงานวิจยั ของ หทัยรัตน์ บรรลือ (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อ ง “ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของ
ธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดา” พบว่า ปั จจัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดา แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
3) ด้านอาชีพ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ เป็ นอาชีพที่มีสวัสดิการทีส่ ่ งเสริ มการ
ออมของพนักงาน อาทิเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งแตกต่างอาชีพ ธุ รกิจส่ วนตัว ซึ่ งเป็ นอาชีพที่
ต้องใช้เ งินหรื อทรัพย์ในรู ปแบบต่าง ๆ ไปลงทุนหรื อหมุนเวียนสภาพคล่ องของกิจการอยู่เสมอ และอาชี พรับจ้าง
ทัว่ ไป เป็ นอาชีพที่มีรายได้หรื อความสมํ่าเสมอของงานไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการในการอออมเงินในรู ปแบบต่าง
ๆ ไปเป็ นทิศทางเดียวกับผลงานวิจยั ของ หทัยรัตน์ บรรลือ (2556) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
การให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดา” พบว่า ปั จ จัยลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอาชีพ ที่
แตกต่างกัน ส่ งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริ การของธนาคารออมสิ น สาขาสวนจิตรลดา แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ด้านสถานภาพ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก สถานภาพสมรสจะมีการวางแผนทางด้านการเงิน ในระยะยาว
เพื่อ เป็ นการลดความเสี่ ยงทางด้า นการเงิ น ในครอบครั ว ในอนาคต ส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารบัน ทึก รายรั บ รายจ่ า ยใน
ครอบครัวเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในยุคปัจจุบนั ที่ขา้ วของเครื่ องใช้ ปรับตัวสู งขึ้น จึงมีการเก็บเงินเพื่อใช้เป็ นเงินสํารอง
ในยามที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งแตกต่างกันกับสถานโสด ส่ วนใหญ่จะไม่มีการวางแผนทางด้านออมเงิน เนื่ องจาก
ไม่มีภาระในการรับผิดชอบหรื อคิดหน้าคิดหลัง ใช้ชีวิตอยูค่ นเดียวไม่ตอ้ งเผือ่ เงินเก็บไว้ใช้ในอนาคตมากนัก มีการใช้
จ่ายอย่างสุ รุยสุ ร่าย ในยุคที่มีสินค้า หรื อบริ การที่ล่อตา ล่อใจ ในยุคปัจจุบนั เป็ นไปในทิศทางเดียวงานวิจยั ของ เนษพร
นาคสี เ หลือ ง (2557) ได้ศึก ษาเรื่ อ ง “ปั จจัยที่มีผลต่อ การออมเพื่อเตรี ยมความพร้ อ มการเกษียณอายุข องพนัก งาน
ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด(มหาชน) สํานักงานใหญ่ ” ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยลัก ษณะประชากรศาสตร์
สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อรู ปแบบการออมประเภทเงินฝาก
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5) ด้านระดับการศึกษา ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ระดับการศึกษา ปวส. ปริ ญญาตรี ปริ ญญาโท และปริ ญญา
เอก มีความพึงพอใจในการออมเงินอยู่ในระดับมาก แต่พบว่าระดับการศึกษา ตํ่ากว่ามัธยมศึกษามีความพึงพอใจใน
การออมเงินน้อยที่สุด เนื่องจากผูต้ อบสอบถามที่ปัจจุบนั ระดับการศึกษา ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา ซึ่ งวุฒิการศึกษานี้ จะมี
สามารถในการทํางานอยูใ่ นระดับสูงยาก ทําให้รายได้ที่เข้ามาต่อเดือนอาจไม่เพียงพอต่อการเก็บไว้เป็ นเงินออม อีกทั้ง
ยังไม่มีความรู้เพียงพอที่จะทําให้เงินที่มีสามารถงอกเงยได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ ชนัญญา ครอง
ศีล (2558) ได้ทาํ การวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขารัตนาธิ เบศร์
จังหวัดนนทบุรี” พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันผลต่อต่อปัจจัยความพึงพอใจในการให้บริ การด้านการให้ความ
มัน่ ใจ และด้านการดูแลการเอาใจใส่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ปัจจัยการออมเงิน
ปัจจัยการออมเงิน ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการออม ด้านสภาวะเศรษฐกิจ ด้านความรู้ความเข้าใจใน
การออมเงิน และด้านทัศนคติ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อย่างมีนัยยะ
สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ งั ไว้โดยสามารถอภิปรายผลเรี ยงตามค่านํ้าหนักดังต่อไปนี้
1) ด้านพฤติกรรมการออม ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี มากที่สุด
ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมเป็ นปัจจัยที่สาํ คัญในการออมเงิน เมื่อเกิดพฤติกรรมออมเงินแล้วก็จะมักทําเป็ นประจําสมํ่าเสมอ
เมื่อ พิจ ารณาจากค่ าเฉลี่ยจะพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีการนําเงินได้ไปเก็บสะสมไว้เป็ นเงินออมในทุก ๆ เดือ น มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด เนื่องจากในทุกเดือนจะมีรายได้หรื อรายรับจากการทํางานหรื อรับจ้างสะสมในแต่ละเดือน จึงทําให้เงิน
ที่เราเก็บไว้หรื อสะสมไว้จะไม่งอกเงยหรื อไม่มีมลู ค่าเพิ่มขึ้น ดังนั้นประชาชนจะนําเงินไปออมไว้กบั สถาบันการเงินต่าง
ๆ หรื อรู ปแบบ ที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สรรยา เวสประชุม (2557) ได้ทาํ
การวิจยั เรื่ อง “ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริ การของพนักงานของพนักงานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี” พบว่า
ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อคุณภาพการให้บริ การของพนักงานธนกิจธนาคาร เอชเอสบีซี”โดยรวม มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมในการเข้ามาใช้บริ การที่ธนาคารเอชเอสบีซี ด้านความถี่ในการมาใช้บริ การอย่างมี อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
2) ด้านสภาวะเศรษฐกิจ ส่ งผลต่อ ความพึงพอใจในการออมเงิ นของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้งอาจ
เพราะว่าเงินออมถือเป็ นเงินทุนที่สาํ คัญต่อการลงทุนของประเทศ ซึ่งเป็ นเป็ นรากฐานและปั จจัยที่สําคัญที่กาํ หนดการลง
ให้เศรษฐกิจของประเทศเจริ ญเติบโต เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยจะพบว่า อัตราระดับราคาของสิ นค้าที่สูงขึ้นในปั จจุบนั มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อาจเป็ นระดับของค่าแรงที่เพิ่มขึ้นในเดือน เมษายน ทําให้ผปู้ ระกอบการปรับระดับอัตราของสิ นค้าทั้ง
อุปโภค และบริ โภค อีกทั้งระดับอัตราค่านํ้ามันโลกและในประเทศที่เพิ่มสู งขึ้นทําให้ตน้ ทุนสิ นค้าเพิ่มมากขึ้นจึงทําให้
ประชาชนแสวงความความคุม้ ค่าที่จะได้รับในออมเงินมากยิง่ ขึ้น อาจจะเป็ นเหตุที่ทาํ ให้เกิดสภาวะเงินเฟ้ อได้ แต่ก็ทาํ ให้
ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการที่มีเงินออมกว่าจับจ่ ายใช้สอย สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรนุ ช เชาว์สุวรรณกิ จ
(2550) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จ จัยผลต่อพฤติ กรรมการออมของครัวเรื อ นไทย ผลศึกษาได้พบว่า พฤติก รรมการออมของ
ครัวเรื อน” นั้นมีความสัมพันธ์กบั ปั จจัยทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ส่ วนขนาดของครัวเรื อนโดย
เฉลี่ย และอัตราเงินเฟ้ อเพื่อฐานมีความสัมพันธ์กนั กับปริ มาณการออมของครัวเรื อนไทยในทิศตรงกันข้าม
3) ด้านความรู้ความเข้าใจในการออมเงิน ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัด
ปทุมธานี ทั้งนี้อาจเนื่องจากผูต้ อบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจการออมเงินก็จะเป็ นตัวช่วยในการตัดใจในการ
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ออมเงินเพื่อแลกกับผลตอบแทนในอนาคต ในรู ปแบบของกําลังหรื อค่ารักษาพยาบาลของตนเอง เมื่อพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยจะพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เข้าใจความสําคัญของการออมเงินเป็ นอย่างดี มีค่าเฉลี่ยมาก เนื่ องจาก
ปั จจุบนั มีโครงข่ ายอิ นเตอร์ เน็ ตมีการขยายการคลุ มทัว่ ประเทศ ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
พร้อมทั้งสามารถศึกษาสิ ทธิ์ประโยชน์และผลตอบแทนได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น เป็ นโอกาสที่สถาบันการเงิน ธนาคาร
ประกันภัยทางออนไลน์อีกช่องทางหนึ่ง แต่ว่าความสําคัญของการออมนั้นควรจะเสนอสิ ทธิ์ประโยชน์ของผูอ้ อมอย่าง
ชัดเจนและตรงไปตรงมา ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของพรวิมล เชิญรัตนรักษ์ (2555) ทําการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การเครื่ องคิวอัจฉริ ยะของธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ในกรุ งเทพมหานคร” ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ความรู้ความเข้าใจมีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจต่อการใช้บริ การเครื่ องคิวอัจฉริ ยะ
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4) ด้านทัศนคติ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ อาจเนื่ องจาก
การมีทศั นคติที่ดีในการออมเงินจะเป็ นการปลูกฝั่งเชื่อมัน่ และทําให้เกิดพึงพอใจในการออมเงินขึ้น เมื่อพิจารณาจาก
ค่ าเฉลี่ ย จะพบว่ า ผูต้ อบแบบสอบถามคิ ด ว่า การออมเงิ นคื อ การสร้ า งความมัน่ คงทางการเงิ นให้ก ับตนเองและ
ครอบครัว มีค่าเฉลี่ยมาก การที่จะเพิ่มฐานะของครอบครัวหรื อความมัน่ คงควรเริ่ มจากการออม หรื อทําบัญชีครัวเรื อน
เพื่อ ควบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็ นหรื อ วางแผนเพื่อซื้ อสิ นค้าที่ประจําเป็ น สอดคล้อ งกับงานวิจ ัยของ เนษพร นาคสี
เหลือง (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการออมเพื่อเตรี ยมความพร้อมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคาร
กรุ งเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่” ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติการออมมีผลต่อการออมประเภท
เงินฝาก ตราสารทุน
10. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจ ัย เรื่ อ งปั จจัยที่ส่งผลต่ อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงิน ประกอบด้วย 2 ปัจจัย มีดงั นี้ ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์
และปัจจัยการออมเงิน ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะดังต่อไปนี้
1) ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ และระดับการศึกษา ส่ งผลต่อ
ความพึงพอใจในการออมเงิ น ดังนั้น ภาครั ฐและสถาบันการเงิ นเอกชน ควรให้ค วามสําคัญ กับการให้ค วามรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการออมเงิน พร้อมทั้งนําเสนอรู ปแบบการออมทางการเงินให้เหมาะสมความสามารถการออมเงินแต่ละ
บุคคล โดยเน้นกระตุน้ ให้เกิดความรู้สึกการออมในเพศชาย ซึ่ งเป็ นมีความเป็ นหัวหน้าครอบครัว ซึ่ งจะตัดสิ นใจใน
เรื่ องต่าง ๆ ภายในครอบครัวได้ดีกว่าเพศหญิง อีกทั้งเจาะจงไปที่กลุ่มเป้ าหมายไปเพศชายที่มีอายุ 31 – 35 ปี เนื่ องจาก
ช่วงอายุที่มคี วามสามารถในการทํางานและรายได้สูงในระดับหนึ่งและรายละเอียดสิ ทธิประโยชน์ของการออมเงินแก่
ผูอ้ อมเงินและครอบครัวในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ความพึงพอใจของประชาชนให้ถึงที่สุดในยุคปัจจุบนั
2) ปัจจัยการออมเงิน ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการออมเงิน ด้านสภาวะเศรษฐกิจ ด้านพฤติกรรมการออม
ด้านทัศนคติ ส่ งผลต่อความพึงพอใจในการออมเงินของประชาชน เนื่ องจากส่ วนใหญ่พฤติกรรมของประชาชน จะมี
การนําเงินไปออมทุก ๆ เดือน ดังนั้นสถาบันการเงิน ควรพัฒนาระบบการออมเงินและออกช่องทางรู ปแบบใหม่ ๆ ที่
สามารถอํานวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนในการออมเงิน อีกทั้งพัฒนาการบริ การของเจ้าหน้าที่ในการทําให้
ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและไว้ใจในการให้ดูแลเงินของประชาชน พร้อมทั้งภาครัฐควรมีนโยบายส่ งเสริ มกระตุน้ การ
จับจ่ายใช้สอย โดยการออมในรู ปแบบตราสารหนี้หรื อธนบัตรรัฐบาลเพื่อจะเอาเงินจํานวนไปหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
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และพัฒนาประเทศ และควรมีการปลูกฝั่งความรู้และข้อดีของการออมเงินให้แก่ประชาชนทัว่ ไปตามสถานที่ต่าง ๆ
เพื่อเป็ นกระจายข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็ นการเกิดกระตุน้ และทําให้เกิดทัศคติที่ดีในการออมเงิน
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรทําการศึกษาถึงอิทธิพลของการออมที่มีประสิ ทธิภาพจะสร้างประสิ ทธิผลต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และประเทศชาติอย่างไร
2) ควรทําการศึกษาข้อมูลเชิงลึก โดยใช้การวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อค้นหาแรงจูงใจ และจุดมุ่งหมายของการ
ออมของแต่ละบุคคลหรื อครอบครัว
3) ควรทําการศึกษาไปตามจังหวัดต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนคําตอบและความรู้ทางวิชาการ
กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ สําเร็ จ ลงได้ดว้ ยความกรุ ณาเป็ นอย่างยิ่งจากอาจารย์ ดร.เฉลิมพร เย็นเยือ ก
อาจารย์ที่ปรึ ก ษาการศึกษาค้นคว้าอิส ระ ผูซ้ ่ึ งกรุ ณาให้ความรู้ คําแนะนํา คําปรึ กษา และตรวจแก้ไขจนการศึก ษา
ค้นคว้าอิส ระเสร็ จสมบูรณ์ และคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ อีก มากมาย รวมถึ ง
คณะกรรมการทีช่ ่วยให้คาํ แนะนํา เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้มีสมบูรณ์มากยิง่ ขึ้น ผูว้ ิจยั ขอกราบขอบพระคุณ
ในความเมตตากรุ ณาเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้ผวู้ ิจยั ขอขอบคุณเพื่อน ๆ ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัวของ
ผูว้ ิจยั ทั้ง บิดา มารดา รวมถึงครู บาอาจารย์ ผูม้ ีพระคุณทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือและเป็ นกําลังใจให้กบั ผูว้ ิจยั และ
ขอขอบคุณผูต้ อบแบบสอบถามทุกท่านที่ได้สละเวลาในการให้ขอ้ มูลในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั หวังว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระใน
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