แรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติ กรรมการออมเงิ นของ
สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จากัด
Incentives that affect the saving behavior of Member of the Court of Justice
Savings Cooperative Limited
เพชรรัตน์ ลมพิมาย
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาแรงจูงใจที่ส่งผลต่อ
พฤติก รรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ อ อมทรัพย์ศ าลยุติธ รรม จากัด เป็ นการวิจยั เชิง
ปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือทีใ่ ช้เก็บรวบรวมข้อมูล 394 ชุด และนาข้อมูลทีไ่ ด้มา
วิเคราะห์ผลค่าทางสถิตติ ามวัตถุประสงค์ของงานวิจยั ด้วยโปรแกรมทางสถิตสิ าเร็จรูป ซึง่ สถิตทิ ่ี
ใช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล คือ ความถี่ ค่ าร้อ ยละ ค่ าเฉลี่ย ส่ ว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
Independent Samples T-test สถิติ One – Way ANOVA และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 34-41 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้เฉลีย่ 30,001 – 45,000 บาท สถานภาพโสด ประเภทการเป็ นสมาชิก เป็ น
สมาชิกสามัญ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญแรงจูงใจในการออมมากทีส่ ุด คือ ด้านผลตอบแทนใน
เรือ่ งอัตราดอกเบีย้ เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรมมีความเหมาะสม ด้านความเชื่อถือให้
ความส าคัญในเรื่อ งมีความเชื่อ ถือ ในภาพลักษณ์ ของสหกรณ์ ด้านกระบวนการให้บริการให้
ความสาคัญของการบริการของสหกรณ์สามารถตอบข้อซักถาม ชีแ้ จง การให้คาแนะนาหรือช่วย
แก้ไขปญั หาได้ พฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรมให้ความสาคัญ
มากทีส่ ุด คือ วัตถุประสงค์การออมเงินกับสหกรณ์เพราะเชื่อมันในความปลอดภั
่
ยด้านการเงิน
ด้านเวลาในการออมให้ความสาคัญ ในการออมเงินโดยกาหนดระยะเวลาการออมเพื่อให้ได้รบั
เงินก้อนไว้ใช้ในอนาคต ด้านเหตุผลหลักในการออมให้ความสาคัญการออมเงินกับสหกรณ์เพื่อ
ใช้เป็ นเงินสารองเมื่อมีปญั หาทางการเงิน การทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจที่ส่งผลและมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมมากที่สุด คือ ด้าน
ความสะดวกการออมโดยสหกรณ์มแี บบฟอร์มการฝากเงินให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของสหกรณ์
ทาให้ไม่ตอ้ งเดินทางมาติดต่อทีส่ หกรณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาส าคัญ : แรงจูงใจในการออม, ด้านความสะดวกในการออม, พฤติกรรมการออมเงิน ,
วัตถุประสงค์การออม

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 Ttest, 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

บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การออมเป็ นส่วนหนึ่งที่ทาให้ชวี ติ บรรลุเป้าหมายในสิง่ ที่มุ่งหวังและเป็ นปจั จัยที่สาคัญ
อย่างยิง่ ในการพัฒนาชาติเพราะการมีเงินออมของบุคคลเป็ นแหล่งเงินออมภายในประเทศเพื่อใช้
ในการพัฒนาโดยไม่ตอ้ งอาศัยการกูย้ มื จากต่างประเทศเข้ามาลงทุน ซึง่ จะช่วยให้ประเทศสามารถ
พัฒนาได้เอง ทัง้ นี้ จากข้อมูลศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย
ระบุว่า โดยทัวไปควรออมเงิ
่
นประมาณ 1 ใน 4 ของรายได้แ ต่ ละเดือน การออมสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 4 ส่วน คือ ออมเพื่อกรณีฉุกเฉิน ออมเพื่อเติมฝนั ออมเพื่อวัยเกษียณและออมเพื่อการ
ลงทุน ดังนัน้ จึงควรมีการออมอย่างสม่าเสมอโดยการสร้างวินัยและส่งเสริมการออมตัง้ แต่ช่วงวัย
เด็กจนถึงวัยทางาน เพื่อให้เกิดหลักประกันให้กบั ตนเองและครอบครัวในกรณีมคี วามจาเป็ นต้อง
ใช้เงิน การสร้างแรงจูงใจในการออมเงินจึงถือเป็ นสิง่ ที่สาคัญ โดยแรงจูงใจจะเป็ นสิง่ กระตุ้นให้
ดาเนินพฤติกรรมการออมในการตัง้ เป้าหมายการออมเงินเพื่อใช้จ่ายในอนาคต การออมจึงเป็ น
การช่วยสร้างความมันคงทั
่
ง้ ชีวติ สาหรับการสร้างแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมการออมของแต่ละ
บุคคลมีวธิ กี ารแตกต่างกันซึง่ สามารถทาได้โดยการสร้างค่านิยม ปรับทัศนคติ และสร้างจิตสานึก
ในการออม เพื่อประโยชน์ในอนาคตของแต่ละบุคคล
สหกรณ์ ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จากัด เป็ นสถาบันการเงินมีการจดทะเบียนเป็ นนิ ติ
บุคคล ให้บริการในด้านการออมรูปแบบเงินฝาก โดยจากรายงานการประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการ ชุดที่ 43 ครัง้ ที่ 6/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาล
ยุตธิ รรม จากัด ระบุว่ามีจานวนเงินรับฝากจากสมาชิกจานวน 13,774,297,736.48 บาท ลดลง
จากเดือนก่อน 9,315,494.84 บาท จะเห็นได้ว่าการฝากเงินมีจานวนเงินรับฝากลดลง ทัง้ นี้ หาก
สมาชิกสหกรณ์ไม่เห็นความสาคัญของการออม ในอนาคตจะส่งผลกระทบกับสมาชิกสหกรณ์
เนื่องจากไม่มเี งินสารองไว้ใช้จา่ ยในยามฉุกเฉินหรือในวัยเกษียณ
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ซึง่ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด จึงมีความสนใจศึกษา
เรือ่ งแรงจูงใจทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด ใน
ด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้านผลตอบแทน ด้านความเชื่อมัน่ ด้านกระบวนการในการให้บริการ
ด้านความสะดวกในการออม และด้านความมันคงในชี
่
วติ เพื่อเป็ นแนวทางการสร้างแรงจูงใจใน
การส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์มพี ฤติกรรมการออม ซึง่ จะส่งผลให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาล
ยุตธิ รรม จากัด สามารถวางแผนการใช้เงินและเห็นความสาคัญของการออมมากขึน้
วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปจั จัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาล
ยุตธิ รรม จากัด จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล
2. เพื่อ ศึก ษาแรงจูงใจที่ส่ งผลต่ อ พฤติกรรมการออมเงินของสมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์
ศาลยุตธิ รรม จากัด

สมมุติฐานการวิ จยั
1. ปจั จัยส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด แตกต่างกัน
2. แรงจูงใจในการออมส่ งผลต่ อ พฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์
ศาลยุตธิ รรม จากัด
ขอบเขตงานวิ จยั
ในการวิจยั ครัง้ นี้จะศึกษาเรื่องแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด โดยมีการกาหนดขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ตัวแปรต้น ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย 6 ตัวแปร คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึก ษา รายได้ต่ อ เดือ น สถานภาพ ประเภทการเป็ น สมาชิก และแรงจูง ใจในการออม
ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ ด้านผลตอบแทน ด้านความเชื่อมัน่ ด้านกระบวนการให้บริการ
ด้านความสะดวกในการออม ด้านความมันคงในชี
่
วติ
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม
จากัด ประกอบด้วย 5 ตัวแปร คือ วัตถุประสงค์การออม เวลาในการออม เหตุผลหลักในการ
ออม รูปแบบการออม จานวนเงินออม
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด แบ่งเป็ นสมาชิกสามัญ จานวน 19,824
คน และสมาชิกสมทบจานวน 1,648 คน รวมสมาชิกทัง้ หมดจานวน 21,472 คน กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครัง้ นี้ จานวน 394 คน ได้จากการใช้วธิ กี ารเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้วธิ กี ารสุ่มแบบบังเอิญ
3. ขอบเขตด้านพืน้ ทีก่ ารศึกษา คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา เก็บข้อมูลเดือนตุลาคม 2564

แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิจยั ครัง้ นี้ผู้วจิ ยั ได้ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่เี กี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ โดยอ้างอิงแนวคิดดังต่อไปนี้
แนวคิ ดข้อมูลส่วนบุคคล รุง่ นภา อนุโสภณ (2558) ได้กล่าวว่า ลักษณะของบุคคลแต่
ละบุคคลแตกต่างกันไป บุคคลจะมีขอ้ มูลส่วนบุคคลทีแ่ ตกต่างกัน ในด้านต่างๆ ซึ่งจากแนวคิด
ทางด้านการออมนัน้ ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมดังนี้
เพศ เป็นตัวแปรทีส่ ่งผลให้แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันในด้านพฤติกรรมโดยผูห้ ญิง
และผูช้ ายมีทศั นคติและพฤติกรรมการออมแตกต่างกัน
อายุ เป็ นปจั จัยทีท่ าให้แต่ละบุคคลมีพฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน และจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การออม

ระดับการศึกษา เป็ นปจั จัยทีส่ ่งผลต่ออาชีพและรายได้ของแต่ละบุคคลนัน้ ๆ ซึ่งผู้ท่มี ี
การศึกษาดีจะมีอาชีพทีด่ แี ละรายได้ดี
รายได้ ต่อเดื อน เป็ นตัวแปรสาคัญมากเนื่องจากเป็ นสิง่ ทีบ่ ่งชีถ้ งึ ความสามารถในการ
เก็บออม
สถานภาพ เป็นตัวแปรทีส่ ่งผลต่อพฤติกรรมการออมทีแ่ ตกต่างกัน
แนวคิ ดแรงจูงใจในการออม
ชาวิมาน์ จันทร์ธาราม (2564) ได้กล่าวว่า แรงจูงใจในการออม หมายถึง กระบวนการ
กระตุ้นให้บุคคลแสดงออกมาให้เ ป็ นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ ส่งผลให้เ กิดเป็ นพฤติกรรม
ต่างๆ ทีท่ าให้เกิดการออม โดยสามารถสรุปได้เป็น 5 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 แรงจูงใจในการออมด้านผลตอบแทน
ผลตอบแทนเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ตอบแทนจากการออมรูปแบบต่างๆ เช่น ผลตอบแทนเงิน
ฝากคือดอกเบีย้ เงินฝาก ผลตอบแทนทุนเรือนหุน้ คือเงินปนั ผล หากผลตอบแทนในการออมเพิม่
สูงขึน้ จะทาให้เกิดแรงจูงใจ มีความสนใจในการออมมากขึน้
ด้านที่ 2 แรงจูงใจในการออมด้านความเชื่อมัน่
เมื่อผู้ให้บริการหรือ องค์กรมีความน่ าเชื่อถือบุค คลจะมีความไว้วางใจในการเลือกใช้
บริการ ซึ่งสามารถมันใจที
่ ่จะใช้บริการได้อย่างไร้ความกังวล รวมถึงระบบการบริการข้อมูลมี
ความถูกต้องชัดเจน รวมทัง้ การบริหารจัดการ มีความน่าเชื่อถือ องค์กรมีความมันคง
่
ด้านที่ 3 แรงจูงใจในการออมด้านกระบวนการในการให้บริ การ
กระบวนการในการให้บริการด้านการออมแก่ผรู้ บั บริการเป็ นการส่งมอบคุณภาพในการ
ให้บริการ โดยมีระบบการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมภายในที่ดโี ปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ มีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยมาใช้ในการบริหารจัดการ
ด้านที่ 4 แรงจูงใจในการออมด้านความสะดวกในการออม
ความสะดวกในการออม หมายถึง การบริการด้านการออมที่จดั ให้แก่ผู้รบั บริการได้รบั
ความสะดวกสามารถออมเงินได้งา่ ย เหมาะกับผูท้ ไ่ี ม่สะดวกในการเดินทางไปติดต่อ ซึง่ สามารถ
เลือกการออมในรูปแบบต่างๆ ได้หลายประเภทตามความเหมาะสมของผูอ้ อม
ด้านที่ 5 แรงจูงใจในการออมด้านความมันคงในชี
่
วิต
การมีเสถียรภาพในด้านต่างๆ ได้แก่ ทางด้านการเงิน ด้านการงาน และด้านสุขภาพ คือ
การมีเงินใช้จา่ ยเพียงพอในการดาเนินชีวติ มีรายได้ทเ่ี พียงพอในการออม และไม่มหี นี้สนิ การมี
เงินเก็บออมสาหรับเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในอนาคตเพื่อไว้ใช้จา่ ยนอกเหนือจากรายจ่ายประจา
แนวคิ ดพฤติ กรรมการออม ศิรริ ตั น์ ศรีพนม (2559) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมการออม
เป็นการกระทาทีแ่ สดงถึงความต้องการของบุคคลทีจ่ ะมีเงินเก็บสะสม โดยการเก็บรักษาเงินหรือ
การวางแผนการใช้จา่ ยเงินทีไ่ ด้รบั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรที่ใ ช้ใ นการวิจ ยั ครัง้ นี้ คือ สมาชิก สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ศ าลยุติธ รรม จ ากัด
แบ่งเป็ นสมาชิกสามัญ จานวน 19,824 คน สมาชิกสมทบ จานวน 1,648 คน รวมสมาชิก
ทัง้ หมดจานวน 21,472 คน (ข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 43 ครัง้ ที่
6/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564)
การเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี้ จานวน 394 คน ได้จากการใช้วธิ กี ารเปิ ด
ตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ใช้วธิ กี ารสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) สร้างขึน้ จากกรอบ
แนวความคิดทีพ่ ฒ
ั นาจากวรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั เป็นหลัก เนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ปจั จัยส่วนบุคคล เป็นข้อคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ส่วนที่ 2 ข้อมูลแรงจูงใจในการออม โดยคาถามเป็ นการวัดระดับความคิดเห็นต่ อ
แรงจูงใจในการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม ประกอบด้วยคาถามจานวน 5
ด้าน คือ ด้านผลตอบแทน ด้านความเชื่อมัน่ ด้านการให้บริการ ด้านความสะดวกการออม ด้าน
ความมันคงในชี
่
วติ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน Rating Scale
ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด
โดยคาถามเป็ นการวัดระดับความคิดเห็น (ศิรริ ตั น์ ศรีพนม, 2563) ประกอบด้วยคาถามจานวน
5 ด้าน คือ วัตถุ ประสงค์การออม เวลาในการออม เหตุผลหลักในการออม รูปแบบการออม
จานวนเงินออม ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน Rating Scale
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ผวู้ จิ ยั ได้ใช้สถิตวิ เิ คราะห์ขอ้ มูล
แบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้อธิบาย
ข้อมูลเกีย่ วกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม
แบบสอบถามส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการออม และแบบสอบถามส่วนที่ 3 พฤติกรรมการ
ออม ใช้ค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับระดับ ความสาคัญแรงจูงใจในการออมและระดับความคิดเห็นพฤติกรรม
การออม
การเปรียบเทียบความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่างทีเ่ ป็นอิสระต่อกัน ใช้สถิติ Independent
Samples T-test และการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร ใช้สถิติ One – Way
ANOVA ในการทดสอบพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม
จากัด จาแนกตามปจั จัยส่วนบุคคล และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) ในการทดสอบแรงจูงใจที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด

ผลการวิ จยั
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.1 อายุ
34-41 ปี จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.7 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 260 คน
ร้อยละ 66 รายได้เฉลีย่ 30,001 – 45,000 บาท จานวน 154 คน ร้อยละ 39.1 สถานภาพโสด
จานวน 207 คน ร้อยละ 52.5 ประเภทการเป็ นสมาชิกพบว่าส่วนใหญ่ เป็ นสมาชิกสามัญ จานวน
240 คน ร้อยละ 60.9
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความคิ ดเห็นแรงจูงใจในการออม
แรงจูง ใจในการออม ผู้ต อบแบบสอบถามให้ค วามส าคัญ แรงจูง ใจในการออมด้า น
ผลตอบแทนในเรื่อ งอัต ราดอกเบี้ย เงินฝากสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ ศ าลยุติธ รรม จากัด มีค วาม
เหมาะสม ด้านความเชื่อถือให้ความสาคัญในเรือ่ งมีความเชื่อถือในภาพลักษณ์ของสหกรณ์ ด้าน
กระบวนการให้บริการให้ความสาคัญในเรื่องการบริการของสหกรณ์สามารถตอบข้อซักถาม
ชีแ้ จง รวมทัง้ ให้คาแนะนาหรือช่วยแก้ไขปญั หาได้ ด้านความสะดวกในการออมให้ความสาคัญ
ในเรื่องสหกรณ์มแี บบฟอร์มการฝากเงินให้ดาวน์โหลดในWebsite ของสหกรณ์ ทาให้ไม่ต้อง
เดินทางมาติดต่ อ ที่สหกรณ์ ด้านความมันคงในชี
่
วติ ให้ความสาคัญในเรื่องการฝากเงินกับ
สหกรณ์ทาให้มเี งินไว้ใช้จา่ ยในอนาคต
ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติ กรรมการออมของสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จากัด
พฤติกรรมการออม ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญมากทีส่ ุดวัตถุประสงค์การออมใน
เรื่องออมเงินกับสหกรณ์เพราะเชื่อมันในความปลอดภั
่
ยด้านการเงิน
เวลาในการออมให้
ความสาคัญในเรื่องการออมเงินโดยกาหนดระยะเวลาการออม เพื่อให้ได้รบั เงินก้อนไว้ใช้ใน
อนาคต เหตุผลหลักในการออมให้ความสาคัญในเรื่องการออมเงินกับสหกรณ์เพื่อใช้เป็ นเงิน
สารองเมื่อมีปญั หาทางการเงิน รูปแบบการออมให้ความสาคัญในเรื่องสามารถเลือกเปิดบัญชี
เงินฝากสหกรณ์กบั ธนาคารต่างๆ ได้ เช่น ออมสิน กรุงไทย ธนชาต กสิกรไทย เป็นต้น และด้าน
จานวนเงิน ออมให้ค วามส าคัญ ในเรื่อ งการจัด สรรจานวนเงินออมโดยการฝากเงิน เข้า บัญ ชี
สหกรณ์ก่อนเสมอ
ส่วนที่ 4 ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติ ฐาน
การทดสอบสมมติฐ านพบว่ า ข้อ มูล ส่ ว นบุ ค คลเพศ อายุ ระดับ การศึก ษา รายได้
สถานภาพ และประเภทการเป็นสมาชิก แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด ไม่แตกต่างกัน
การทดสอบสมมติฐานพบว่าแรงจูงใจที่ส่งผลและมีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมการออมของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จากัด มากที่สุด คือ ด้านความสะดวกการออม ด้าน
ความมัน่ คงในชีว ิต ด้า นผลตอบแทน ด้า นกระบวนการให้บ ริก าร และด้า นความเชื่อ มัน่
ตามลาดับ

การอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่อ งแรงจูงใจที่ส่ งผลต่ อ พฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด มีประเด็นทีผ่ วู้ จิ ยั นามาอภิปราย ดังนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด พบว่าปจั จัยส่วนบุคคล
แตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ศาลยุตธิ รรม จากัด
ไม่แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของชาวิมาน์ จันทร์ธาราม (2564), ชมพูนุท คาพุฒ
และคณะ (2563), ลลินทิพย์ หาคา (2561) และนิตยา เบญจรงคพันธ์ (2563)
แรงจูงใจในการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด ให้ความสาคัญ
แรงจูงใจในการออมมากที่สุด คือ ด้านผลตอบแทนในเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด มีความเหมาะสม ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายสหกรณ์ในการกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์ ด้านความเชื่อถือให้ความสาคัญในเรื่องมีความเชื่อถือในภาพลักษณ์
ของสหกรณ์ เนื่องจากภาพลักษณ์สหกรณ์บ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือในการฝากเงินทาให้สมาชิก
สหกรณ์ มคี วามมันใจในการใช้
่
บริการฝากเงินกับสหกรณ์ ด้านกระบวนการให้บริการให้
ความสาคัญในเรื่องการบริการของสหกรณ์สามารถตอบข้อซักถาม ชี้แจง รวมทัง้ ให้คาแนะนา
หรือ ช่ ว ยแก้ไ ขปญั หาได้ สหกรณ์ อ อมทรัพย์ศ าลยุติธ รรมได้มกี ารเปิ ดช่อ งทางให้บริการกับ
สมาชิกสหกรณ์ เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค ของสหกรณ์ทาให้สมาชิกสหกรณ์ตดิ ต่อสอบถามได้อย่าง
รวดเร็ว โดยสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของศิรริ ตั น์ ศรีพนม (2559) ด้านความสะดวกในการออม
ให้ความสาคัญในเรือ่ งสหกรณ์มแี บบฟอร์มการฝากเงินให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของสหกรณ์ ทา
ให้ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อทีส่ หกรณ์ สามารถดาวน์โหลดและพิมพ์จากเว็บไซต์ เพื่อใช้กรอก
ข้อมูลการฝากเงินได้ และด้านความมันคงในชี
่
วติ ให้ความสาคัญในเรื่องการฝากเงินกับสหกรณ์
ทาให้มเี งินไว้ใช้จา่ ยในอนาคตเมือ่ ยามเกษียณ โดยสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของศิรริ ตั น์ ศรีพนม
(2559) และเพ็ชรวิชาญ โตศักดิ ์ (2563)
พฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จากัด ให้ความสาคัญ
มากที่สุด คือ วัตถุประสงค์การออมในเรื่องออมเงินกับสหกรณ์เพราะเชื่อมันในความปลอดภั
่
ย
ด้านการเงิน เนื่อ งจากสหกรณ์ มมี าตรการในการให้ค วามคุ้มครองด้านเงินฝากของสมาชิก
สหกรณ์ สอดคล้อ งกับ ผลงานวิจยั ของศิร ิร ตั น์ ศรีพนม (2559) ด้า นเวลาในการออมให้
ความสาคัญในเรื่องการออมเงินโดยกาหนดระยะเวลาการออม เพื่อให้ได้รบั เงินก้อนไว้ใช้ใน
อนาคต ด้านเหตุผลหลักในการออมให้ความสาคัญในเรือ่ งการออมเงินกับสหกรณ์เพื่อใช้เป็ นเงิน
สารองเมื่อมีปญั หาทางการเงิน สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของเพ็ชรวิชาญ โตศักดิ ์ (2563) ด้าน
รูปแบบการออมให้ความสาคัญในเรื่องสามารถเลือกเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์กบั ธนาคารต่างๆ
ได้ ทาให้สมาชิกมีทางเลือกทีห่ ลากหลายในการเลือกเปิดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ และด้านจานวน
เงินออมให้ความสาคัญในเรื่องการจัดสรรจานวนเงินออมโดยการฝากเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ก่อน
เสมอซึง่ สมาชิกสหกรณ์สามารถให้มกี ารหักเงินเดือนอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ทุกเดือน
สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของปรารถนา เหล่าคนดี (2558)

แรงจูงใจทีส่ ่งผลและมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ศาล
ยุตธิ รรม จากัด มากทีส่ ุด คือ ด้านความสะดวกการออมในเรื่องสหกรณ์มแี บบฟอร์มการฝากเงิน
ให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของสหกรณ์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
ข้อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่องแรงจูงใจในการออมส่งผลต่อพฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ควรจัด กิจกรรมการส่ งเสริม การออมอย่างต่ อ เนื่ อ งในช่ว งวาระสาคัญ ต่ างๆ ตาม
สถานการณ์ การให้ความรู้ความเข้าใจถึงความสาคัญของการเก็บออม เพื่อให้สมาชิกเห็น
ความสาคัญและเกิดความต้องการในการออมมากยิง่ ขึน้ รวมถึง ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ใน
เรือ่ งวิธกี ารออมให้สมาชิกทราบข้อมูลเกีย่ วกับสิทธิประโยชน์และบริการต่างๆ ทีส่ มาชิกจะได้รบั
จากสหกรณ์ รวมทัง้ หารูปแบบการออมเงินที่หลากหลายเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ มที างเลือกใน
การออมเงิน และควรกาหนดนโยบายการปฏิบตั ิงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
สมาชิกอย่างเหมาะสม เช่น มีบริการแชทบอทกับสมาชิกสหกรณ์ในการรับฟงั ความคิดเห็นของ
สมาชิกเพื่อร่วมหาแนวทางในการแก้ปญั หาทีเ่ กิดจากการบริการออมเงินของสมาชิก และควรมี
แอปพลิเคชันส
่ าหรับการฝาก ถอน โอน ระหว่างสหกรณ์กบั ธนาคารเพื่อให้เกิดความสะดวก
รวดเร็วในการให้บริการกับสมาชิกสหกรณ์มากยิง่ ขึน้
2. ในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไปควรศึกษาเรื่องพฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด ในการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ศาลยุตธิ รรมเพื่อให้สามารถประเมินพฤติกรรมการออมจากกลุ่มตัวอย่างมากขึน้ ในการนาข้อมูล
ไปปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุตธิ รรม จากัด ต่อไป
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