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บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาพฤตกิรรมการออมเงนิของสมาชกิสหกรณ์ออม

ทรพัย์ศาลยุตธิรรม จ ากดั จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อศกึษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการออมเงนิของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ศาลยุติธรรม จ ากัด  เป็นการวิจยัเชิง
ปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชเ้กบ็รวบรวมขอ้มลู 394 ชุด และน าขอ้มลูทีไ่ดม้า
วเิคราะหผ์ลค่าทางสถติติามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัดว้ยโปรแกรมทางสถติสิ าเรจ็รปู ซึง่สถติทิี่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิต ิ
Independent Samples T-test สถติ ิOne – Way ANOVA และการวเิคราะหถ์ดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) 

 ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 34-41 ปี ระดบัการศกึษา
ปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ 30,001 – 45,000 บาท สถานภาพโสด ประเภทการเป็นสมาชกิเป็น
สมาชกิสามญั กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญัแรงจงูใจในการออมมากทีสุ่ด คอื ดา้นผลตอบแทนใน
เรือ่งอตัราดอกเบีย้เงนิฝากสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยตุธิรรมมคีวามเหมาะสม ดา้นความเชื่อถอืให้
ความส าคญัในเรื่องมคีวามเชื่อถือในภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ด้านกระบวนการให้บรกิารให้
ความส าคญัของการบรกิารของสหกรณ์สามารถตอบขอ้ซกัถาม ชีแ้จง การใหค้ าแนะน าหรอืช่วย
แก้ไขปญัหาได้ พฤตกิรรมการออมของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยุตธิรรมให้ความส าคญั
มากทีสุ่ด คอื วตัถุประสงคก์ารออมเงนิกบัสหกรณ์เพราะเชื่อมัน่ในความปลอดภยัด้านการเงนิ 
ด้านเวลาในการออมให้ความส าคญัในการออมเงนิโดยก าหนดระยะเวลาการออมเพื่อให้ได้รบั
เงนิก้อนไวใ้ชใ้นอนาคต ดา้นเหตุผลหลกัในการออมใหค้วามส าคญัการออมเงนิกบัสหกรณ์เพื่อ
ใช้เป็นเงนิส ารองเมื่อมปีญัหาทางการเงนิ การทดสอบสมมตฐิานพบว่าแรงจูงใจที่ส่งผลและมี
อทิธพิลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ศาลยุติธรรมมากที่สุด คอื ด้าน
ความสะดวกการออมโดยสหกรณ์มแีบบฟอรม์การฝากเงนิใหด้าวน์โหลดในเวบ็ไซต์ของสหกรณ์ 
ท าใหไ้มต่อ้งเดนิทางมาตดิต่อทีส่หกรณ์ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั : แรงจูงใจในการออม, ด้านความสะดวกในการออม, พฤติกรรมการออมเงนิ, 
วตัถุประสงคก์ารออม 
 
 
 



Abstract 
This research aims to study on saving behavior of members of the Court of 

Justice Savings Cooperative Limited Classified by personal information and to study 
motivation that affects saving behavior of members of the Court of Justice Savings 
Cooperative Limited. This research is quantitative research. The questionnaire was used 
as a tool to collect 394 data sets and using the data obtained for statistical analysis 
according to the objectives of the statistical program. The statistics used in data 
analysis are Frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent Samples T-
test, One – Way ANOVA statistics and multiple regression analysis.  

The results showed that most of the samples were female, Age 34-41, 
Bachelor's degree, Average income 30,001 – 45,000 baht, single status and type of 
membership as an ordinary member. The sample group gave the most importance to 
the motivation for saving. In terms of returns on interest rates on savings cooperatives, 
the Court of Justice is appropriate. In terms of trust, it is important to have credibility in 
the image of the cooperative. The service process gives importance to the service of 
the cooperative, able to answer questions, clarify, give advice or help solve problems. 
The saving behavior of the members of the Savings Cooperative of the Court of Justice 
gave the most importance to the objective of saving money with the cooperative 
because it believed in financial security. In terms of time savings, focus on saving 
money by defining the savings period in order to receive a lump sum for future use. As 
for the main reason for saving, it is important to save money with cooperatives to use 
as a reserve when there are financial problems. The hypothesis testing revealed that 
the motivation that influenced and influenced the saving behavior of the members of the 
Judicial Savings Cooperative was the most in terms of saving convenience where the 
cooperative had a deposit form available for download on the cooperative's website. 
Therefore do not have to travel to contact the cooperative. statistically significant at the 
0.05 level. 
Key Words : Savings motivation, Convenience in saving, Savings behavior, objectives, 
savings 

 
 
 
 



บทน า 
ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 

การออมเป็นส่วนหน่ึงที่ท าให้ชวีติบรรลุเป้าหมายในสิง่ที่มุ่งหวงัและเป็นปจัจยัที่ส าคญั
อยา่งยิง่ในการพฒันาชาตเิพราะการมเีงนิออมของบุคคลเป็นแหล่งเงนิออมภายในประเทศเพื่อใช้
ในการพฒันาโดยไมต่อ้งอาศยัการกูย้มืจากต่างประเทศเขา้มาลงทุน ซึง่จะช่วยใหป้ระเทศสามารถ
พฒันาได้เอง ทัง้นี้ จากขอ้มลูศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บรกิารทางการเงนิของธนาคารแห่งประเทศไทย
ระบุว่า โดยทัว่ไปควรออมเงนิประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้แต่ละเดอืน การออมสามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คอื ออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน ออมเพื่อเตมิฝนั ออมเพื่อวยัเกษยีณและออมเพื่อการ
ลงทุน ดงันัน้จงึควรมกีารออมอย่างสม ่าเสมอโดยการสรา้งวนิัยและส่งเสรมิการออมตัง้แต่ช่วงวยั
เดก็จนถงึวยัท างาน เพื่อใหเ้กดิหลกัประกนัใหก้บัตนเองและครอบครวัในกรณีมคีวามจ าเป็นต้อง
ใช้เงนิ การสรา้งแรงจูงใจในการออมเงนิจงึถอืเป็นสิง่ที่ส าคญั โดยแรงจูงใจจะเป็นสิง่กระตุ้นให้
ด าเนินพฤตกิรรมการออมในการตัง้เป้าหมายการออมเงนิเพื่อใช้จ่ายในอนาคต การออมจงึเป็น
การช่วยสรา้งความมัน่คงทัง้ชวีติ ส าหรบัการสรา้งแรงจูงใจให้เกดิพฤตกิรรมการออมของแต่ละ
บุคคลมวีธิกีารแตกต่างกนัซึง่สามารถท าไดโ้ดยการสรา้งค่านิยม ปรบัทศันคต ิและสรา้งจติส านึก
ในการออม เพื่อประโยชน์ในอนาคตของแต่ละบุคคล 

สหกรณ์ออมทรพัย์ศาลยุติธรรม จ ากัด เป็นสถาบนัการเงนิมกีารจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ให้บรกิารในด้านการออมรูปแบบเงนิฝาก โดยจากรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 43 ครัง้ที่ 6/2564 ลงวนัที่ 28 พฤษภาคม 2564 ของสหกรณ์ออมทรพัย์ศาล
ยุตธิรรม จ ากดั ระบุว่ามจี านวนเงนิรบัฝากจากสมาชกิจ านวน 13,774,297,736.48 บาท ลดลง
จากเดอืนก่อน 9,315,494.84 บาท จะเหน็ไดว้่าการฝากเงนิมจี านวนเงนิรบัฝากลดลง ทัง้นี้ หาก
สมาชกิสหกรณ์ไม่เห็นความส าคญัของการออม ในอนาคตจะส่งผลกระทบกบัสมาชกิสหกรณ์
เนื่องจากไมม่เีงนิส ารองไวใ้ชจ้า่ยในยามฉุกเฉินหรอืในวยัเกษยีณ 

ดงันัน้ผูว้จิยัซึง่เป็นสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยุตธิรรม จ ากดั จงึมคีวามสนใจศกึษา
เรือ่งแรงจงูใจทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการออมของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยุตธิรรม จ ากดั ใน
ดา้นต่างๆ ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทน ดา้นความเชื่อมัน่ ด้านกระบวนการในการให้บรกิาร 
ดา้นความสะดวกในการออม และดา้นความมัน่คงในชวีติ เพื่อเป็นแนวทางการสรา้งแรงจูงใจใน
การส่งเสรมิให้สมาชกิสหกรณ์มพีฤตกิรรมการออม ซึง่จะส่งผลใหส้มาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าล
ยตุธิรรม จ ากดั สามารถวางแผนการใชเ้งนิและเหน็ความส าคญัของการออมมากขึน้  
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลกบัพฤตกิรรมการออมเงนิของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าล
ยตุธิรรม จ ากดั จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล 

2. เพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงนิของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ศาลยตุธิรรม จ ากดั 
 



สมมติุฐานการวิจยั 
1. ปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อพฤตกิรรมการออมเงนิของสมาชกิสหกรณ์ออม

ทรพัยศ์าลยตุธิรรม จ ากดั แตกต่างกนั 
2. แรงจูงใจในการออมส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงนิของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ศาลยตุธิรรม จ ากดั 
ขอบเขตงานวิจยั 

ในการวจิยัครัง้นี้จะศกึษาเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงนิของสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยตุธิรรม จ ากดั โดยมกีารก าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงันี้ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

ตวัแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ตวัแปร คอื เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา รายได้ต่อเดือน สถานภาพ ประเภทการเป็นสมาชิก และแรงจูงใจในการออม 
ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร คอื  ด้านผลตอบแทน ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นกระบวนการใหบ้รกิาร 
ดา้นความสะดวกในการออม ดา้นความมัน่คงในชวีติ 

ตวัแปรตาม ได้แก่ พฤตกิรรมการออมเงนิของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยุตธิรรม 
จ ากดั ประกอบดว้ย 5 ตวัแปร คอื วตัถุประสงคก์ารออม เวลาในการออม เหตุผลหลกัในการ
ออม รปูแบบการออม จ านวนเงนิออม 

2. ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยุตธิรรม จ ากดั แบ่งเป็นสมาชกิสามญั จ านวน 19,824 

คน และสมาชกิสมทบจ านวน 1,648 คน รวมสมาชกิทัง้หมดจ านวน 21,472 คน กลุ่มตวัอย่างใน
การศกึษาครัง้นี้ จ านวน 394 คน ไดจ้ากการใชว้ธิกีารเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ 
ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) การเลอืกสุ่มกลุ่มตวัอยา่งใชว้ธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ  

3. ขอบเขตดา้นพืน้ทีก่ารศกึษา คอื สหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยตุธิรรม จ ากดั 

4. ขอบเขตดา้นระยะเวลา เกบ็ขอ้มลูเดอืนตุลาคม 2564 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
การวจิยัครัง้นี้ผู้วจิยัได้ศึกษาหลกัการ แนวคดิและทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้งจากแหล่งข้อมูล

ต่างๆ โดยอา้งองิแนวคดิดงัต่อไปนี้  
แนวคิดข้อมลูส่วนบคุคล รุง่นภา อนุโสภณ (2558) ไดก้ล่าวว่า ลกัษณะของบุคคลแต่

ละบุคคลแตกต่างกนัไป บุคคลจะมขีอ้มูลส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนัในด้านต่างๆ ซึ่งจากแนวคดิ
ทางดา้นการออมนัน้ ลกัษณะขอ้มลูส่วนบุคคลมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมดงันี้ 

เพศ  เป็นตวัแปรทีส่่งผลใหแ้ต่ละบุคคลมคีวามแตกต่างกนัในดา้นพฤตกิรรมโดยผูห้ญงิ
และผูช้ายมทีศันคตแิละพฤตกิรรมการออมแตกต่างกนั  

อาย ุเป็นปจัจยัทีท่ าใหแ้ต่ละบุคคลมพีฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั และจะส่งผลต่อพฤตกิรรม
การออม  



ระดบัการศึกษา เป็นปจัจยัทีส่่งผลต่ออาชพีและรายได้ของแต่ละบุคคลนัน้ๆ ซึ่งผู้ที่มี
การศกึษาดจีะมอีาชพีทีด่แีละรายไดด้ ี 

รายได้ต่อเดือน เป็นตวัแปรส าคญัมากเนื่องจากเป็นสิง่ทีบ่่งชีถ้งึความสามารถในการ
เกบ็ออม  

สถานภาพ เป็นตวัแปรทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการออมทีแ่ตกต่างกนั  
แนวคิดแรงจงูใจในการออม  
ชาวมิาน์ จนัทรธ์าราม (2564) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจในการออม หมายถงึ กระบวนการ

กระตุ้นให้บุคคลแสดงออกมาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ส่งผลให้เกิดเป็นพฤติกรรม
ต่างๆ ทีท่ าใหเ้กดิการออม โดยสามารถสรปุไดเ้ป็น 5 ดา้น ดงันี้ 

ด้านท่ี 1 แรงจงูใจในการออมด้านผลตอบแทน  
ผลตอบแทนเป็นสิง่ทีไ่ด้รบัตอบแทนจากการออมรูปแบบต่างๆ เช่น ผลตอบแทนเงนิ

ฝากคอืดอกเบีย้เงนิฝาก ผลตอบแทนทุนเรอืนหุน้คอืเงนิปนัผล หากผลตอบแทนในการออมเพิม่
สงูขึน้จะท าใหเ้กดิแรงจงูใจ มคีวามสนใจในการออมมากขึน้  

ด้านท่ี 2 แรงจงูใจในการออมด้านความเช่ือมัน่  
เมื่อผู้ให้บรกิารหรอืองค์กรมคีวามน่าเชื่อถือบุคคลจะมคีวามไว้วางใจในการเลือกใช้

บรกิาร ซึ่งสามารถมัน่ใจที่จะใช้บรกิารได้อย่างไรค้วามกงัวล รวมถงึระบบการบรกิารขอ้มูลมี
ความถูกตอ้งชดัเจน รวมทัง้การบรหิารจดัการ มคีวามน่าเชื่อถอื องคก์รมคีวามมัน่คง 

ด้านท่ี 3 แรงจงูใจในการออมด้านกระบวนการในการให้บริการ  
กระบวนการในการใหบ้รกิารดา้นการออมแก่ผูร้บับรกิารเป็นการส่งมอบคุณภาพในการ

ใหบ้รกิาร โดยมรีะบบการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ มีระบบการควบคุมภายในที่ดโีปร่งใส
สามารถตรวจสอบได ้มกีารน าเทคโนโลยสีมยัใหม่เครือ่งมอืทีท่นัสมยัมาใชใ้นการบรหิารจดัการ  

ด้านท่ี 4 แรงจงูใจในการออมด้านความสะดวกในการออม  
ความสะดวกในการออม หมายถงึ การบรกิารด้านการออมที่จดัใหแ้ก่ผู้รบับรกิารได้รบั

ความสะดวกสามารถออมเงนิไดง้า่ย เหมาะกบัผูท้ีไ่มส่ะดวกในการเดนิทางไปตดิต่อ ซึง่สามารถ
เลอืกการออมในรปูแบบต่างๆ ไดห้ลายประเภทตามความเหมาะสมของผูอ้อม  

ด้านท่ี 5 แรงจงูใจในการออมด้านความมัน่คงในชีวิต  
การมเีสถยีรภาพในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ทางดา้นการเงนิ ดา้นการงาน และดา้นสุขภาพ คอื 

การมเีงนิใชจ้า่ยเพยีงพอในการด าเนินชวีติ มรีายไดท้ีเ่พยีงพอในการออม และไม่มหีนี้สนิ การมี
เงนิเกบ็ออมส าหรบัเพื่อใชเ้ป็นแหล่งเงนิทุนในอนาคตเพื่อไวใ้ชจ้า่ยนอกเหนือจากรายจา่ยประจ า  

แนวคิดพฤติกรรมการออม ศริริตัน์ ศรพีนม (2559) ไดก้ล่าวว่า พฤตกิรรมการออม
เป็นการกระท าทีแ่สดงถงึความตอ้งการของบุคคลทีจ่ะมเีงนิเกบ็สะสม โดยการเกบ็รกัษาเงนิหรอื
การวางแผนการใชจ้า่ยเงนิทีไ่ดร้บั 

 



วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้  คือ สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ศาลยุติธรรม จ ากัด 

แบ่งเป็นสมาชกิสามญั จ านวน 19,824 คน สมาชกิสมทบ จ านวน 1,648 คน รวมสมาชิก
ทัง้หมดจ านวน 21,472 คน (ขอ้มลูรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที ่43 ครัง้ที ่
6/2564 ลงวนัที ่28 พฤษภาคม 2564)  

การเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี้ จ านวน 394 คน ได้จากการใช้วธิกีารเปิด
ตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) การเลอืกสุ่มกลุ่มตวัอย่าง 
ใชว้ธิกีารสุ่มแบบบงัเอญิ (Accidental Sampling) สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยตุธิรรม จ ากดั 

เครื่องมอืที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้  คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) สรา้งขึน้จากกรอบ
แนวความคดิทีพ่ฒันาจากวรรณกรรมและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยค านึงถงึวตัถุประสงคข์องการ
วจิยัเป็นหลกั เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงันี้ 

ส่วนที ่1 ปจัจยัส่วนบุคคล เป็นขอ้ค าถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแรงจูงใจในการออม โดยค าถามเป็นการวดัระดบัความคดิเห็นต่อ

แรงจูงใจในการออมของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยุตธิรรม ประกอบด้วยค าถามจ านวน 5 
ดา้น คอื ดา้นผลตอบแทน ดา้นความเชื่อมัน่ ดา้นการใหบ้รกิาร ดา้นความสะดวกการออม ดา้น
ความมัน่คงในชวีติ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน Rating Scale  

ส่วนที ่3 ขอ้มลูพฤตกิรรมการออมเงนิของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยุตธิรรม จ ากดั 
โดยค าถามเป็นการวดัระดบัความคดิเหน็ (ศริริตัน์ ศรพีนม, 2563) ประกอบดว้ยค าถามจ านวน 
5 ด้าน คอื วตัถุประสงค์การออม เวลาในการออม เหตุผลหลกัในการออม รูปแบบการออม 
จ านวนเงนิออม ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน Rating Scale  

ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะ 
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดใ้ชส้ถติวิเิคราะหข์อ้มลู 
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล ใช้ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใช้อธบิาย

ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้มลูส่วนบุคคลของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยตุธิรรม   
แบบสอบถามส่วนที ่2 แรงจงูใจในการออม และแบบสอบถามส่วนที ่3 พฤตกิรรมการ

ออม ใชค้่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้
อธบิายขอ้มูลเกี่ยวกบัระดบัความส าคญัแรงจูงใจในการออมและระดบัความคดิเหน็พฤตกิรรม
การออม 

การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นอสิระต่อกนั ใชส้ถติ ิIndependent 
Samples T-test และการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปร ใชส้ถติ ิOne – Way 
ANOVA ในการทดสอบพฤติกรรมการออมเงนิของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ศาลยุติธรรม 
จ ากดั จ าแนกตามปจัจยัส่วนบุคคล และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ในการทดสอบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงนิของสมาชกิสหกรณ์ออม
ทรพัยศ์าลยตุธิรรม จ ากดั 



ผลการวิจยั 
ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม   

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิจ านวน 225 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.1 อาย ุ 
34-41 ปี จ านวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.7 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 260 คน  
รอ้ยละ 66 รายไดเ้ฉลีย่ 30,001 – 45,000 บาท จ านวน 154 คน รอ้ยละ 39.1 สถานภาพโสด 
จ านวน 207 คน รอ้ยละ 52.5 ประเภทการเป็นสมาชกิพบว่าส่วนใหญ่เป็นสมาชกิสามญั จ านวน 
240 คน รอ้ยละ 60.9 

ส่วนท่ี 2 ข้อมลูความคิดเหน็แรงจงูใจในการออม 
แรงจูงใจในการออม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญแรงจูงใจในการออมด้าน

ผลตอบแทนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออมทรพัย์ศาลยุติธรรม จ ากัด มีความ
เหมาะสม ดา้นความเชื่อถอืใหค้วามส าคญัในเรือ่งมคีวามเชื่อถอืในภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ดา้น
กระบวนการให้บรกิารให้ความส าคญัในเรื่องการบรกิารของสหกรณ์สามารถตอบข้อซกัถาม 
ชีแ้จง รวมทัง้ใหค้ าแนะน าหรอืช่วยแก้ไขปญัหาได ้ ดา้นความสะดวกในการออมใหค้วามส าคญั
ในเรื่องสหกรณ์มแีบบฟอรม์การฝากเงนิใหด้าวน์โหลดในWebsite ของสหกรณ์ ท าใหไ้ม่ต้อง
เดนิทางมาติดต่อที่สหกรณ์ ด้านความมัน่คงในชวีติให้ความส าคญัในเรื่องการฝากเงนิกับ
สหกรณ์ท าใหม้เีงนิไวใ้ชจ้า่ยในอนาคต  
  ส่วนท่ี 3 ข้อมลูพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยติุธรรม จ ากดั 
 พฤตกิรรมการออม ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากทีสุ่ดวตัถุประสงคก์ารออมใน
เรื่องออมเงนิกบัสหกรณ์เพราะเชื่อมัน่ในความปลอดภยัด้านการเงนิ  เวลาในการออมให้
ความส าคญัในเรื่องการออมเงนิโดยก าหนดระยะเวลาการออม เพื่อให้ได้รบัเงนิก้อนไว้ใช้ใน
อนาคต เหตุผลหลกัในการออมให้ความส าคญัในเรื่องการออมเงนิกบัสหกรณ์เพื่อใช้เป็นเงนิ
ส ารองเมื่อมปีญัหาทางการเงนิ รปูแบบการออมให้ความส าคญัในเรื่องสามารถเลอืกเปิดบญัชี
เงนิฝากสหกรณ์กบัธนาคารต่างๆ ได ้เช่น ออมสนิ กรงุไทย ธนชาต กสกิรไทย เป็นต้น และดา้น
จ านวนเงนิออมให้ความส าคญัในเรื่องการจดัสรรจ านวนเงินออมโดยการฝากเงนิเข้าบญัชี
สหกรณ์ก่อนเสมอ  

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

การทดสอบสมมติฐานพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ้
สถานภาพ และประเภทการเป็นสมาชกิ แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรมการออมเงนิของสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยตุธิรรม จ ากดั ไมแ่ตกต่างกนั 

การทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจที่ส่งผลและมอีิทธพิลต่อพฤติกรรมการออมของ
สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ศาลยุติธรรม จ ากดั มากที่สุด คอื ด้านความสะดวกการออม ด้าน
ความมัน่คงในชีวิต ด้านผลตอบแทน ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านความเชื่อมัน่ 
ตามล าดบั 

 



การอภิปรายผล 
จากผลการวิจยัเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงนิของสมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรพัยศ์าลยตุธิรรม จ ากดั มปีระเดน็ทีผู่ว้จิยัน ามาอภปิราย ดงันี้ 
ขอ้มูลส่วนบุคคลสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยุตธิรรม จ ากดั พบว่าปจัจยัส่วนบุคคล 

แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤตกิรรมการออมเงนิของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ศาลยุตธิรรม จ ากดั 
ไมแ่ตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของชาวมิาน์ จนัทรธ์าราม (2564), ชมพูนุท ค าพุฒ 
และคณะ (2563), ลลนิทพิย ์หาค า (2561) และนิตยา เบญจรงคพนัธ ์(2563) 

แรงจูงใจในการออมของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยุตธิรรม จ ากดั ให้ความส าคญั
แรงจูงใจในการออมมากที่สุด คอื ด้านผลตอบแทนในเรื่องอตัราดอกเบี้ยเงนิฝากสหกรณ์ออม
ทรพัยศ์าลยุตธิรรม จ ากดั มคีวามเหมาะสม ซึง่เป็นไปตามนโยบายสหกรณ์ในการก าหนดอตัรา
ดอกเบี้ยเงนิฝากสหกรณ์ ด้านความเชื่อถอืให้ความส าคญัในเรื่องมคีวามเชื่อถอืในภาพลกัษณ์
ของสหกรณ์ เนื่องจากภาพลกัษณ์สหกรณ์บ่งบอกถงึความน่าเชื่อถอืในการฝากเงนิท าใหส้มาชกิ
สหกรณ์มคีวามมัน่ใจในการใช้บรกิารฝากเงนิกับสหกรณ์  ด้านกระบวนการให้บรกิารให้
ความส าคญัในเรื่องการบรกิารของสหกรณ์สามารถตอบขอ้ซกัถาม ชี้แจง รวมทัง้ให้ค าแนะน า
หรอืช่วยแก้ไขปญัหาได้ สหกรณ์ออมทรพัย์ศาลยุติธรรมได้มกีารเปิดช่องทางให้บรกิารกับ
สมาชกิสหกรณ์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ของสหกรณ์ท าให้สมาชกิสหกรณ์ตดิต่อสอบถามได้อย่าง
รวดเรว็ โดยสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของศริริตัน์ ศรพีนม (2559) ดา้นความสะดวกในการออม
ใหค้วามส าคญัในเรือ่งสหกรณ์มแีบบฟอรม์การฝากเงนิใหด้าวน์โหลดในเวบ็ไซต์ของสหกรณ์ ท า
ใหไ้ม่ต้องเดนิทางมาตดิต่อทีส่หกรณ์ สามารถดาวน์โหลดและพมิพจ์ากเวบ็ไซต์ เพื่อใชก้รอก
ขอ้มลูการฝากเงนิได ้และดา้นความมัน่คงในชวีติใหค้วามส าคญัในเรื่องการฝากเงนิกบัสหกรณ์
ท าใหม้เีงนิไวใ้ชจ้า่ยในอนาคตเมือ่ยามเกษยีณ โดยสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของศริริตัน์ ศรพีนม 
(2559) และเพช็รวชิาญ โตศกัดิ ์(2563)  

พฤติกรรมการออมของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยุติธรรม จ ากดั ให้ความส าคญั
มากที่สุด คอื วตัถุประสงค์การออมในเรื่องออมเงนิกบัสหกรณ์เพราะเชื่อมัน่ในความปลอดภยั
ด้านการเงนิ เนื่องจากสหกรณ์มมีาตรการในการให้ความคุ้มครองด้านเงนิฝากของสมาชิก
สหกรณ์ สอดคล้องกับผลงานวิจยัของศิริรตัน์ ศรีพนม (2559) ด้านเวลาในการออมให้
ความส าคญัในเรื่องการออมเงนิโดยก าหนดระยะเวลาการออม เพื่อให้ได้รบัเงนิก้อนไว้ใช้ใน
อนาคต ดา้นเหตุผลหลกัในการออมใหค้วามส าคญัในเรือ่งการออมเงนิกบัสหกรณ์เพื่อใชเ้ป็นเงนิ
ส ารองเมื่อมปีญัหาทางการเงนิ สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของเพช็รวชิาญ โตศกัดิ ์(2563) ด้าน
รปูแบบการออมใหค้วามส าคญัในเรื่องสามารถเลอืกเปิดบญัชเีงนิฝากสหกรณ์กบัธนาคารต่างๆ 
ได ้ท าใหส้มาชกิมทีางเลอืกทีห่ลากหลายในการเลอืกเปิดบญัชเีงนิฝากสหกรณ์ และดา้นจ านวน
เงนิออมใหค้วามส าคญัในเรื่องการจดัสรรจ านวนเงนิออมโดยการฝากเงนิเขา้บญัชสีหกรณ์ก่อน
เสมอซึง่สมาชกิสหกรณ์สามารถใหม้กีารหกัเงนิเดอืนอตัโนมตัเิขา้บญัชเีงนิฝากสหกรณ์ทุกเดอืน 
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของปรารถนา เหล่าคนด ี(2558) 



แรงจงูใจทีส่่งผลและมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมของสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยศ์าล
ยตุธิรรม จ ากดั มากทีสุ่ด คอื ดา้นความสะดวกการออมในเรื่องสหกรณ์มแีบบฟอรม์การฝากเงนิ
ใหด้าวน์โหลดในเวบ็ไซตข์องสหกรณ์ อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 ข้อเสนอแนะ 
การวจิยัเรื่องแรงจูงใจในการออมส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงนิของสมาชกิสหกรณ์

ออมทรพัยศ์าลยตุธิรรม จ ากดั มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
1. ควรจดักิจกรรมการส่งเสรมิการออมอย่างต่อเนื่องในช่วงวาระส าคญัต่างๆ ตาม

สถานการณ์ การให้ความรู้ความเข้าใจถึงความส าคญัของการเก็บออม เพื่อให้สมาชกิเห็น
ความส าคญัและเกิดความต้องการในการออมมากยิง่ขึน้ รวมถงึส่งเสรมิการประชาสมัพนัธ์ใน
เรือ่งวธิกีารออมใหส้มาชกิทราบขอ้มลูเกีย่วกบัสทิธปิระโยชน์และบรกิารต่างๆ ทีส่มาชกิจะไดร้บั
จากสหกรณ์ รวมทัง้หารูปแบบการออมเงนิที่หลากหลายเพื่อให้สมาชกิสหกรณ์มทีางเลอืกใน
การออมเงนิ และควรก าหนดนโยบายการปฏิบตัิงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชกิอย่างเหมาะสม เช่น มบีรกิารแชทบอทกบัสมาชกิสหกรณ์ในการรบัฟงัความคดิเหน็ของ
สมาชกิเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ปญัหาทีเ่กดิจากการบรกิารออมเงนิของสมาชกิ และควรมี
แอปพลเิคชัน่ส าหรบัการฝาก ถอน โอน ระหว่างสหกรณ์กบัธนาคารเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเรว็ในการใหบ้รกิารกบัสมาชกิสหกรณ์มากยิง่ขึน้ 

2. ในการท าวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาเรื่องพฤตกิรรมการออมของสมาชกิสหกรณ์ออม
ทรพัยศ์าลยุตธิรรม จ ากดั ในการวจิยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์
ศาลยตุธิรรมเพื่อใหส้ามารถประเมนิพฤตกิรรมการออมจากกลุ่มตวัอยา่งมากขึน้ ในการน าขอ้มลู
ไปปรบัปรงุประสทิธภิาพการบรหิารงานของสหกรณ์ออมทรพัยศ์าลยตุธิรรม จ ากดั ต่อไป 
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