ปั จจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายการออมแห่งชาติ
กรณีศึกษา:อ.คลองท่อม จ.กระบี่
ต่อพงษ์ ช่วยคง*
ดร.มยุรีโยธาวุธ**

บทคัดย่อ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่ อศึ กษาปั จจั ยที่ส่งผลต่ อความคิดเห็นของประชาชน
ในอ.คลองท่อมจ.กระบี่ ต่อนโยบายการออมแห่งชาติ 2)เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อนโยบายการ
ออมแห่ ง ชาติ ข องประชาชนใน อ.คลองท่ อ ม จ.กระบี่ 3 ) เพื่ อ เปรี ย บเทียบความคิ ด เห็น ของ
ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ต่อนโยบายการออมแห่งชาติ จาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิก รายได้ และรายจ่ายการวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยจากข้ อมูลการ
ตอบแบบสอบถามของประชากรเป้ าหมายที่ใ ช้ ใ นงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ อ.คลองท่ อ ม จ.กระบี่
ประชากรที่มีอายุ15-60 ปี เป็ นจานวนประชาตัวอย่างจานวน 400 คน และทาการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลโดยการดาเนินการเก็บรวบรวม และทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
17 (Statistical Package for the Social Science Version 17) โดยสถิติในการเสนอผลงานวิจัย
ประกอบด้ ว ย อั ต ราส่ ว นร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ค่ า สั มประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
(Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร และทาการทดสอบค่า
T-test และ F-Test(ANOVA)
1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีปัจจัยที่มีผลต่อการออม
แห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับดังนี้ เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์การออม อยู่
ในระดับมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้ านผลตอบแทนจากการออม น้ อยสุด คือ ด้ านรายได้ มีปัจจัยที่
มีผลต่อการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่งหากจาแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติของประชาชนใน อ.คลอง
ท่อม จ.กระบี่
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีความคิดเห็นต่อนโยบาย
การออมแห่ งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิ จารณาแล้ ว ความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
ออมแห่งชาตินโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นและนโยบายการ
ออมแห่งชาติจะช่วยให้ ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นในระดับใดมีความคิดเห็นต่อนโยบายการ
ออมแห่งชาติอยู่ในระดับมาก
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบาย
การออมแห่ งชาติ ในภาพรวมนั้ น มี ความสัมพั น ธ์อยู่ ในระดั บ ปานกลางเมื่อพิ จารณาปั จ จั ยที่มี
ผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติ รายด้ านพบว่า ด้ านรายได้ และด้ านการ
ส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงินมี ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออม
แห่ งชาติ อยู่ในระดับ ปานกลาง ส่วนปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อความคิดเห็น ต่ อนโยบายการออม
แห่ งชาติด้านผลิตภัณฑ์ของการออมมี ปัจจั ยที่มีผลกระทบต่ อความคิดเห็นต่ อนโยบายการออม
แห่งชาติอยู่ในระดับต่าส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติ ด้ าน
ผลตอบแทนจากการออมและด้ านสถานที่ต้ังของสถาบันการเงินมีปัจจั ยที่มีผลกระทบต่ อความ
คิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับต่าสุด
1. ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
การออม หมายถึง ส่ว นต่ า งระหว่ า งรายได้ เละรายจ่ ายในการบริ โภคที่เ กิดขึ้ น
ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง อีกนัยหนึ่งก็คือการชะลอการบริโภคหรือการใช้ ทรัพย์สินเงินทองที่มี
อยู่ในปั จจุ บันบางส่วนเอาไว้ เพื่ อให้ เกิดความสามารถที่จะบริ โภคในอนาคต หรื อยามจาเป็ นเมื่อ
กล่าวถึงการออมแล้ วทุกๆคนก็จะมีความเข้ าใจทันทีเลยว่าเงินออมก็คือรายได้ ส่วนหนึ่งที่เหลือจาก
การหักจากค่าใช้ จ่ายในด้ านการอุปโภคและบริโภคสินค้ าตามความจาเป็ นหรือความต้ องการของ
แต่ ล ะบุ ค คลในชี วิ ต ประจ าวั น ทั้ง หมดของแต่ ล ะเดื อ นโดยแต่ ล ะบุ ค คลจะมี เ ป้ าหมายหรื อ
วัตถุประสงค์ในการออมที่แตกต่างกันไป ซึ่งเงินออมเป็ นปั จจัยที่จะทาให้ บุคคลกาหนดไว้ ใช้ ใน
อนาคตเพื่ อ บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ เช่ น ก าหนดเป้ าหมายไว้ ว่ า จะต้ อ ง ซื้ อบ้ า น ซื้ อรถ เพื่ อ การ
รักษาพยาบาล และเพื่อการศึกษาเป็ นต้ น เงินออมจะเป็ นปัจจัยสาคัญที่กาเป้ าหมายที่วางไว้ เกิดขึ้น
จริง ในปัจจุบันที่สภาวะทางสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทยต้ องเปลี่ยนแปลงไปตามกลวัต
ของยุคโลกาภิวัฒน์และระบบเศรษฐกิจโลก จนไม่อาจหลีกเลี่ยงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อระบบกลไก
เศรษฐกิจและกลไกทางสังคมได้ “สังคมบริโภคนิยม” จึงค่อยๆเติมโตขึ้นท่ามกลางระบบทุนนิยม
ระบบตลาดนั บ วั น ยิ่ ง มี บ ทบาทมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ค่ า นิ ย ม อั น เป็ นตั ว แปรส าคั ญ ของการก าหนด
พฤติกรรมการบริโภค จากพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปประกอบกับปั จจัยอื่นๆ ล้ วนแต่
ส่งผลให้ พฤติกรรมการออมของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป สังคมบริโภคนิยม ก่อให้ สังคมเกิดความ
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อยาก และความทะเยอทะยานอยากหาเงินมาจับจ่ายใช้ สอยเพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของ
ตนจนบางครั้งอาจใช้ จ่ายโดยไม่ได้ คานึงถึงความมั่นคงทางการเงินในอนาคต และผลกระทบที่อาจ
ตามมาจากการใช้ จ่ายเกินตัว ดังนั้นจะเห็นได้ ว่ าสังคมบริ โภคนิยม ทาให้ คนละเลยต่อการออม
จากที่ได้ กล่ าวมาข้ า งต้ นเห็น ว่ า การออมมีความสาคัญ เป็ นอย่ า งมากและมี ประโยชน์ ต่อตนเอง
กล่ า วคื อ เงิ น ออมเป็ นปั จ จั ย ที่ จ ะท าให้ เป้ าหมายที่ ก าหนดไว้ ใ นอนาคตสามารถบรรลุ ต าม
วัตถุ ประสงค์ได้ หรื ออีกนั ยหนึ่งคือเป็ นหลักประกันความมั่นคงในชี วิตระยะยาว ในสังคมและ
ประกอบกับในปั จจุ บันมีส่งิ อานวยความสะดวกต่างๆ ที่จูงใจให้ คนในสังคมใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อย เช่ น
โปรโมชั่นการลด แลก แจก แถม ซึ่งหากไม่มีการออมแล้ วจะมีผลให้ การใช้ ชีวิตในอนาคตลาบาก
มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องการเป็ นอยู่ เรื่องสุขภาพ และเรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด
2. ขอบเขตในการศึกษา
2.1 ขอบเขตด้ านประชากรและพื้นที่ผ้ ูวิจัยได้ เลือก อ.คลองท่อม จ.กระบี่เป็ นพื้นที่ในการ
วิจัย และสาหรับประชากรที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชากรที่มีอายุ15-60 ปี เป็ นจานวนประชา
ตัวอย่างจานวน 400 คน
2.2 ขอบเขตด้ านเนื้อหา อ.บุญรุ่ง จันทร์นาค (2556)ได้ กล่าวความหมายเกี่ยวกับปั จจัย
การออมไว้ 5ด้ าน คือ ด้ านรายได้ ด้ านด้ านผลิตภัณฑ์การออมด้ านผลตอบแทนจากการออม ด้ าน
สถานที่ต้ังของสถาบั นการเงิน ด้ านการส่งเสริ มการตลาดของสถาบันการเงินและ สุโท เจริ ญสุข
(2553) ได้ ใ ห้ ค วามหมายไว้ ว่า ความคิ ดเห็ น เป็ นสภาพความรู้ สึ ก ทางด้ า นจิ ตใจที่เ กิ ดจาก
ประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล
2.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลาทาการวิจัยรวบรวมข้ อมูลระหว่างเดือนกันยายน 2558 –
ธันวาคม 2558
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้ วิ จั ยทาการแจกแบบสอบถามด้ วยตนเองให้ แก่ตัวอย่ าง จานวน 400 ฉบั บให้ แก่
ประชาชนในชุมชน อ. คลองท่อม จ. กระบี่
3.2 ผู้วิจัยประมาณระยะเวลาแล้ วเสร็จในการตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม และขอรั บ
แบบสอบถามคืนแล้ วทาการตรวจสอบแบบสอบถามทันที ทั้งนี้เพื่อให้ ได้ คาตอบที่ครบถ้ วนทุกข้ อ
คาถาม หากพบว่ ายังมีการตอบตกหล่นบางข้ อ ผู้วิจัยได้ ขอความกรุณาให้ ผ้ ู ตอบแบบสอบถาม
ฉบับนั้นตอบให้ สมบูรณ์
3.3 เมื่อได้ รับแบบสอบถามจนครบจานวนแล้ ว จึงดาเนินการลงรหัสและบันทึกข้ อมูลจาก
แบบสอบถามลงในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อประมวลผลการวิจัยต่อไป
4. สรุปผลการวิจยั
4.1 ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง (ร้ อยละ 51.5) อายุระหว่าง 35 ถึง 44 ปี
(ร้ อยละ 37.0) สถานะสมรสอยู่ด้วยกัน(ร้ อยละ 61.5) การศึกษาต่ากว่าปริญญาตรี (ร้ อยละ
58.8)อาชีพ เกษตรกร(ร้ อยละ 33.5) สมาชิกในครอบครัวจานวน 4-6 น (ร้ อยละ 85.7)รายได้
20,001-30,000 (ร้ อยละ 43.0)รายจ่าย10,001-20,000(ร้ อยละ56.8)
4.2 ข้ อมูลเกี่ยวกับการออมภาคครัวเรือน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีจานวนเงินที่ออม 2,001-5,000(ร้ อยละ41.3)ภาระ
หนี้สิน10,001-20,000(ร้ อยละ 45.5)วิธีการออมออมทุกวัน(ร้ อยละ34.3) รูปแบบการออม
สถาบันการออม เงินฝาก(ร้ อยละ 39.4)
4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่ าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบี่มีปัจจัยที่มีผลต่อการออม
แห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านรายได้ ด้ านผลิตภัณฑ์
การออม ด้ านผลตอบแทนจากการออม ด้ า นสถานที่ต้ั งของสถาบั น การเงิ น ด้ า นการส่ งเสริ ม
การตลาดของสถาบันการเงิน มีปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่ งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากซึ่ ง
หากจาแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม
4.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติของประชาชนใน อ.คลอง
ท่อม จ.กระบี่
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบี่ มีความคิดเห็นต่อนโยบาย
การออมแห่ งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิ จารณาแล้ ว ความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบายการ
ออมแห่งชาตินโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นและนโยบายการ
ออมแห่งชาติจะช่วยให้ ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้นในระดับใดมี ความคิดเห็นต่อนโยบายการ
ออมแห่งชาติอยู่ในระดับมาก
4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออม
แห่งชาติในภาพรวมนั้นมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติ รายด้ านพบว่า ด้ านรายได้ และด้ านการส่งเสริม
การตลาดของสถาบันการเงินมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติ
อยู่ในระดับปานกลางส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติด้าน
ผลิตภัณฑ์ของการออมมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ใน
ระดับต่าส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติด้านผลตอบแทน
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จากการออมและด้ านสถานที่ต้งั ของสถาบันการเงินมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อ
นโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับต่าสุด อย่างไรก็ตามในภาพรวมของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
ความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติน้ัน มีความสัมพันธ์กนั อยู่ในระดับปานกลาง
จากผลการวิเคราะห์พบว่ าความคิดเห็นของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ท่ีมีเพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิก รายได้ และรายจ่าย ที่แตกต่างกัน
ด้ านเพศ พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ท่มี ีเพศแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้ านอายุ พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ท่มี ีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
นโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้ านสถานภาพ พบว่ า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้ า นระดับ การศึ ก ษา พบว่ า ประชาชนใน อ.คลองท่อ ม จ.กระบี่ ท่ีมีร ะดับ การศึ กษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้ านอาชีพ พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ท่มี ีอาชีพแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้ านจานวนสมาชิก พบว่า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ท่มี ีอาชีพแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้ า นรายได้ พบว่ า ประชาชนใน อ.คลองท่อ ม จ.กระบี่ ท่ีมีรายได้ แ ตกต่ า งกัน มีความ
คิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
ด้ านรายจ่ าย พบว่ า ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ท่ีมีรายได้ แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
5. อภิปรายผล
5.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของตัวแปรปั จจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็นนโยบายการออม
แห่ งชาติ ของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบี่ พบว่ า ประชาชนมีปั จจั ยที่ส่งผลต่ อ การออม
แห่งชาติในระดับมาก แสดงให้ เห็นว่า ปั จจั ยที่ส่งผลต่อนโยบายการออมแห่ งชาติ เป็ นปั จจัย ที่
ประชาชนให้ ความสนใจเป็ นที่น่า สังเกตว่ าหากน าค่ าเฉลี่ ยระดับปั จจั ยที่ส่งผลต่ อความคิ ดเห็น
นโยบายการออมแห่งชาติ เรียงตามลาดับจากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านผลิตภัณฑ์การออมและด้ าน
ผลตอบแทนจากการออม มี ค่า เฉลี่ ยสูง สุดคื อ 4.10 รองลงมาคือ ด้ า นสถานที่ต้ั งของสถาบั น
การเงิน มีค่าเฉลี่ ยรองลงมาคื อ 3.95 และน้ อ ยที่สุดคื อ ด้ า นการส่งเสริ มการตลาดของสถาบั น
การเงิน3.75ผลจากการวิจัยสะท้ อนให้ เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ ความสาคัญกับ ด้ านผลิตภัณฑ์การ
ออมและด้ านผลตอบแทนจากการออมโดยมีความสาคัญต่อนโยบายการออมอีกทั้งยังเป็ นปัจจัย
สาคัญ ที่ส่งผลให้ น โยบายการออมแห่ งชาติมีความสาเร็จ ซึ่ งสอดคล้ องกับ ขวั ญ ชนก อินทะกู ล.
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(2550)ได้ ทาการศึ กษาเรื่ อง ปั จจั ยที่มีผลต่อการออมของครั วเรื อนในเขตอาเภอเมือง จังหวั ด
เชี ย งใหม่ ผลการศึ ก ษาพบว่ า ครั ว เรื อ นในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จ านวน 331
ครัวเรือน คิดเป็ นร้ อยละ 17.2 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการออม เนื่องจากการมีภาวะรายจ่ายมาก
เมื่อศึกษาในส่วนของครัวเรือนที่มีการออม จานวน 331 ครัวเรือน พบว่าหัวหน้ าครอบครัวเรือน
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศชาย อายุ ร ะหว่ าง 46-50 ปี มีการศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี สถานภาพสมรส
หัวหน้ าครั วเรื อนส่วนใหญ่มีอาชีหลัก คือ การค้ าขาย อาชี พรองคือการรั บจ้ าง อาชีพหลักของคู่
สมรส คื อ การรั บจ้ าง จ านวนบุ ตรที่อยู่ ในการดู แ ล 2 คน รายได้ ร วมของครั วเรื อน 30,00140,000บาทต่อเดือน รายจ่ายรวมของครัวเรือน 30,001-40,000 บาทต่อเดือน ภาระรายจ่าย
ของครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .001
5.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่
ในระดับมากแสดงให้ เห็นว่าประชาชนใน อ.คลอง ท่อมจ.กระบี่มคี วามคิดเห็นต่อนโยบายการออม
แห่งชาติท่มี ีความชัดเจนความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับนโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ ประชาชน
รู้จักการออมมากขึ้ นและนโยบายการออมแห่ งชาติจะช่ วยให้ ป ระชาชนรู้ จักการออมมากขึ้นใน
ระดับใดมีความคิดเห็น ต่อนโยบายการออมแห่ งชาติ อยู่ในระดับมากเป็ นที่น่าสังเกตว่ าหากน า
ค่ าเฉลี่ ยระดับความคิ ดเห็น นโยบายการออมแห่ งชาติ เรี ยงตามลาดับจากมากไปหาน้ อย ความ
ชัดเจนหรือสามารถนานโยบายไปใช้ ได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.30ค่านา้ หนักของความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับนโยบายการออมแห่ งชาตินโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ ประชาชนรู้จักการออมมาก
ขึ้นและการออมไว้ ใช้ ในอนาคตมีค่าเฉลี่ยรองลงมาคือ 4.10และน้ อยที่สุดคือสามารถนาความรู้ท่ี
ได้ มาใช้ ประโยชน์ได้ มีค่าเฉลี่ย 3.70
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