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บทคดัย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเหน็ของประชาชน

ในอ.คลองท่อมจ.กระบ่ี ต่อนโยบายการออมแห่งชาติ 2)เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ต่อนโยบายการ

ออมแห่งชาติของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี3) เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของ

ประชาชนใน อ.คลองทอ่ม จ.กระบ่ีต่อนโยบายการออมแห่งชาติ จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิก รายได้ และรายจ่ายการวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยจากข้อมูลการ

ตอบแบบสอบถามของประชากรเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีคือ อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี 

ประชากรที่มีอายุ15-60 ปี เป็นจ านวนประชาตัวอย่างจ านวน 400 คน และท าการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลโดยการด าเนินการเกบ็รวบรวม และท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS 

17 (Statistical Package for the Social Science Version 17) โดยสถิติในการเสนอผลงานวิจัย 

ประกอบด้วย อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

(Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบหาความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร และท าการทดสอบค่า 

 T-test และ F-Test(ANOVA) 

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบ่ี มีปัจจัยที่มีผลต่อการออม

แห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับดังน้ี เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์การออม อยู่

ในระดับมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้านผลตอบแทนจากการออม น้อยสุด คือ ด้านรายได้ มีปัจจัยที่

มีผลต่อการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึงหากจ าแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 
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2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติของประชาชนใน อ.คลอง

ทอ่ม จ.กระบ่ี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบ่ี มีความคิดเหน็ต่อนโยบาย

การออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาแล้ว ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ

ออมแห่งชาตินโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้ นและนโยบายการ

ออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้ นในระดับใดมีความคิดเหน็ต่อนโยบายการ

ออมแห่งชาติอยู่ในระดับมาก 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเหน็ต่อนโยบาย

การออมแห่งชาติในภาพรวมน้ันมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติ รายด้านพบว่า ด้านรายได้และด้านการ

ส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงินมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเหน็ต่อนโยบายการออม

แห่งชาติอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออม

แห่งชาติด้านผลิตภัณฑ์ของการออมมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเห็นต่อนโยบายการออม

แห่งชาติอยู่ในระดับต ่าส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติ ด้าน

ผลตอบแทนจากการออมและด้านสถานที่ต้ังของสถาบันการเงินมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความ

คิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับต ่าสดุ 

 

1. ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

การออม หมายถึง ส่วนต่างระหว่างรายได้เละรายจ่ายในการบริโภคที่เกิดข้ึน

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึง อกีนัยหน่ึงกค็ือการชะลอการบริโภคหรือการใช้ทรัพย์สินเงินทองที่มี

อยู่ในปัจจุบันบางส่วนเอาไว้เพ่ือให้เกิดความสามารถที่จะบริโภคในอนาคต หรือยามจ าเป็นเม่ือ

กล่าวถึงการออมแล้วทุกๆคนกจ็ะมีความเข้าใจทนัทเีลยว่าเงินออมกคื็อรายได้ส่วนหน่ึงที่เหลือจาก

การหักจากค่าใช้จ่ายในด้านการอุปโภคและบริโภคสินค้าตามความจ าเป็นหรือความต้องการของ

แต่ละบุคคลในชีวิตประจ าวันทั้งหมดของแต่ละเดือนโดยแต่ละบุคคลจะมีเป้าหมายหรือ

วัตถุประสงค์ในการออมที่แตกต่างกันไป ซ่ึงเงินออมเป็นปัจจัยที่จะท าให้บุคคลก าหนดไว้ใช้ใน

อนาคตเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ก าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้อง ซ้ือบ้าน ซ้ือรถ เพ่ือการ

รักษาพยาบาล และเพ่ือการศึกษาเป็นต้น เงินออมจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ก  าเป้าหมายที่วางไว้เกิดข้ึน

จริง ในปัจจุบันที่สภาวะทางสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทยต้องเปล่ียนแปลงไปตามกลวัต

ของยุคโลกาภิวัฒน์และระบบเศรษฐกจิโลก จนไม่อาจหลีกเล่ียงผลกระทบที่เกิดข้ึนต่อระบบกลไก

เศรษฐกจิและกลไกทางสงัคมได้ “สังคมบริโภคนิยม” จึงค่อยๆเติมโตขึ้นท่ามกลางระบบทุนนิยม 

ระบบตลาดนับวันย่ิงมีบทบาทมีอิทธิพลต่อค่านิยม อันเป็นตัวแปรส าคัญของการก าหนด

พฤติกรรมการบริโภค จากพฤติกรรมการบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปประกอบกบัปัจจัยอื่นๆ ล้วนแต่

ส่งผลให้พฤติกรรมการออมของคนไทยเปล่ียนแปลงไป สังคมบริโภคนิยม ก่อให้สังคมเกิดความ
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อยาก และความทะเยอทะยานอยากหาเงินมาจับจ่ายใช้สอยเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ

ตนจนบางคร้ังอาจใช้จ่ายโดยไม่ได้ค านึงถึงความม่ันคงทางการเงินในอนาคต และผลกระทบที่อาจ

ตามมาจากการใช้จ่ายเกินตัว ดังน้ันจะเหน็ได้ว่าสังคมบริโภคนิยม ท าให้คนละเลยต่อการออม 

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้นเห็นว่าการออมมีความส าคัญเป็นอย่างมากและมีประโยชน์ต่อตนเอง

กล่าวคือเงินออมเป็นปัจจัยที่จะท าให้เป้าหมายที่ก  าหนดไว้ในอนาคตสามารถบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ได้หรืออีกนัยหน่ึงคือเป็นหลักประกันความมั่นคงในชี วิตระยะยาว ในสังคมและ

ประกอบกับในปัจจุบันมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่จูงใจให้คนในสังคมใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เช่น 

โปรโมช่ันการลด แลก แจก แถม ซ่ึงหากไม่มีการออมแล้วจะมีผลให้การใช้ชีวิตในอนาคตล าบาก

มากย่ิงข้ึนทั้งในเร่ืองการเป็นอยู่ เร่ืองสขุภาพ และเร่ืองที่เกดิข้ึนโดยไม่คาดคิด 

 

2. ขอบเขตในการศึกษา 

2.1 ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ผู้วิจัยได้เลือก อ.คลองท่อม จ.กระบ่ีเป็นพ้ืนที่ในการ

วิจัย และส าหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ประชากรที่มีอายุ15-60 ปี เป็นจ านวนประชา

ตัวอย่างจ านวน 400 คน  

 2.2  ขอบเขตด้านเน้ือหา อ.บุญรุ่ง จันทร์นาค (2556)ได้กล่าวความหมายเกี่ยวกับปัจจัย

การออมไว้ 5ด้าน คือ ด้านรายได้ ด้านด้านผลิตภัณฑ์การออมด้านผลตอบแทนจากการออม ด้าน

สถานที่ต้ังของสถาบันการเงิน ด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบันการเงินและ สุโท เจริญสุข

(2553)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความคิดเห็นเป็นสภาพความรู้สึกทางด้านจิตใจที่เกิดจาก

ประสบการณ์และการเรียนรู้ของบุคคล 

2.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาท าการวิจัยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน  2558 – 

ธนัวาคม 2558 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.1 ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามด้วยตนเองให้แก่ตัวอย่าง จ านวน 400 ฉบับให้แก่

ประชาชนในชุมชน อ. คลองทอ่ม จ. กระบ่ี 

3.2 ผู้วิจัยประมาณระยะเวลาแล้วเสร็จในการตอบของผู้ตอบแบบสอบถาม และขอรับ

แบบสอบถามคืนแล้วท าการตรวจสอบแบบสอบถามทนัท ีทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ค าตอบที่ครบถ้วนทุกข้อ

ค าถาม หากพบว่ายังมีการตอบตกหล่นบางข้อ ผู้วิจัยได้ขอความกรุณาให้ผู้ตอบแบบสอบถาม

ฉบับน้ันตอบให้สมบูรณ์ 

3.3 เมื่อได้รับแบบสอบถามจนครบจ านวนแล้ว จึงด าเนินการลงรหัสและบันทกึข้อมูลจาก

แบบสอบถามลงในคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปเพ่ือประมวลผลการวิจัยต่อไป 

4. สรุปผลการวิจยั 

 4.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 51.5) อายุระหว่าง 35 ถึง 44 ปี  

(ร้อยละ 37.0) สถานะสมรสอยู่ด้วยกนั(ร้อยละ 61.5) การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 

58.8)อาชีพ เกษตรกร(ร้อยละ 33.5) สมาชิกในครอบครัวจ านวน 4-6 น (ร้อยละ 85.7)รายได้ 

20,001-30,000 (ร้อยละ 43.0)รายจ่าย10,001-20,000(ร้อยละ56.8) 

4.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัการออมภาคครัวเรือน 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจ านวนเงินที่ออม 2,001-5,000(ร้อยละ41.3)ภาระ

หน้ีสิน10,001-20,000(ร้อยละ 45.5)วิธีการออมออมทุกวัน(ร้อยละ34.3) รูปแบบการออม

สถาบันการออม เงินฝาก(ร้อยละ 39.4) 

 

4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบ่ีมีปัจจัยที่มีผลต่อการออม

แห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านรายได้ ด้านผลิตภัณฑ์

การออม ด้านผลตอบแทนจากการออม ด้านสถานที่ ต้ังของสถาบันการเงิน ด้านการส่งเสริม

การตลาดของสถาบันการเงิน มีปัจจัยที่มีผลต่อการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากซ่ึง

หากจ าแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

4.4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติของประชาชนใน อ.คลอง

ทอ่ม จ.กระบ่ี 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าประชาชนอ.คลองท่อม จ.กระบ่ี มีความคิดเหน็ต่อนโยบาย

การออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาแล้ว ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการ

ออมแห่งชาตินโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้ นและนโยบายการ

ออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้ นในระดับใดมีความคิดเหน็ต่อนโยบายการ

ออมแห่งชาติอยู่ในระดับมาก 

 

 4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 จากผลการวิเคราะห์ พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเหน็ต่อนโยบายการออม

แห่งชาติในภาพรวมน้ันมีความสมัพันธอ์ยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติ รายด้านพบว่า ด้านรายได้และด้านการส่งเสริม

การตลาดของสถาบันการเงินมปัีจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติ

อยู่ในระดับปานกลางส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติด้าน

ผลิตภัณฑข์องการออมมปัีจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ใน

ระดับต ่าส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติด้านผลตอบแทน
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จากการออมและด้านสถานที่ต้ังของสถาบันการเงินมีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคิดเหน็ต่อ

นโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับต ่าสดุ อย่างไรกต็ามในภาพรวมของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติน้ัน มีความสัมพันธก์นัอยู่ในระดับปานกลาง 

 จากผลการวิเคราะห์พบว่าความคิดเห็นของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ีที่มีเพศ 

อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิก รายได้ และรายจ่าย  ที่แตกต่างกนั 

 ด้านเพศ  พบว่า  ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ีที่มีเพศแตกต่างกันมีความคิดเหน็

ต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 ด้านอายุ พบว่า  ประชาชนใน อ.คลองทอ่ม จ.กระบ่ีที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเหน็ต่อ

นโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 ด้านสถานภาพ พบว่า  ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ีที่มีสถานภาพแตกต่างกันมี

ความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 ด้านระดับการศึกษา พบว่า  ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ีที่มีระดับการศึกษา

แตกต่างกนัมีความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 ด้านอาชีพ พบว่า  ประชาชนใน อ.คลองทอ่ม จ.กระบ่ีที่มีอาชีพแตกต่างกนัมีความ

คิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 ด้านจ านวนสมาชิก พบว่า  ประชาชนใน อ.คลองทอ่ม จ.กระบ่ีที่มีอาชีพแตกต่างกนัมี

ความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 ด้านรายได้ พบว่า  ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ีที่มีรายได้แตกต่างกันมีความ

คิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 ด้านรายจ่าย พบว่า  ประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ีที่มีรายได้แตกต่างกันมีความ

คิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 

 

5. อภิปรายผล 

 5.1 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของตัวแปรปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเหน็นโยบายการออม

แห่งชาติของประชาชนใน อ.คลองท่อม จ.กระบ่ี พบว่า ประชาชนมีปัจจัยที่ส่งผลต่อการออม

แห่งชาติในระดับมาก แสดงให้เหน็ว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อนโยบายการออมแห่งชาติ  เป็นปัจจัยที่

ประชาชนให้ความสนใจเป็นที่น่าสังเกตว่าหากน าค่าเฉล่ียระดับปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเห็น

นโยบายการออมแห่งชาติเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย คือด้านผลิตภัณฑ์การออมและด้าน

ผลตอบแทนจากการออม มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.10 รองลงมาคือด้านสถานที่ ต้ังของสถาบัน

การเงินมีค่าเฉล่ียรองลงมาคือ 3.95 และน้อยที่สุดคือด้านการส่งเสริมการตลาดของสถาบัน

การเงิน3.75ผลจากการวิจัยสะท้อนให้เหน็ว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์การ

ออมและด้านผลตอบแทนจากการออมโดยมีความส าคัญต่อนโยบายการออมอีกทั้งยังเป็นปัจจัย

ส าคัญที่ส่งผลให้นโยบายการออมแห่งชาติมีความส าเร็จซ่ึงสอดคล้องกับขวัญชนก อินทะกูล.
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(2550)ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ครัวเรือนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 331

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 17.2 ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการออม เน่ืองจากการมีภาวะรายจ่ายมาก 

เม่ือศึกษาในส่วนของครัวเรือนที่มีการออม จ านวน 331 ครัวเรือน พบว่าหัวหน้าครอบครัวเรือน

ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 46-50 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพสมรส 

หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีอาชีหลัก คือ การค้าขาย อาชีพรองคือการรับจ้าง อาชีพหลักของคู่

สมรส คือ การรับจ้าง จ านวนบุตรที่อยู่ในการดูแล 2 คน รายได้รวมของครัวเรือน 30,001-

40,000บาทต่อเดือน รายจ่ายรวมของครัวเรือน 30,001-40,000 บาทต่อเดือน ภาระรายจ่าย

ของครัวเรือนแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001   

 5.2 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียของความคิดเหน็ต่อนโยบายการออมแห่งชาติในภาพรวมอยู่

ในระดับมากแสดงให้เหน็ว่าประชาชนใน อ.คลอง ทอ่มจ.กระบ่ีมีความคิดเหน็ต่อนโยบายการออม

แห่งชาติที่มีความชัดเจนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชน

รู้จักการออมมากขึ้ นและนโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมากขึ้ นใน

ระดับใดมีความคิดเห็นต่อนโยบายการออมแห่งชาติอยู่ในระดับมากเป็นที่น่าสังเกตว่าหากน า

ค่าเฉล่ียระดับความคิดเห็นนโยบายการออมแห่งชาติเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อย ความ

ชัดเจนหรือสามารถน านโยบายไปใช้ได้มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 4.30ค่าน า้หนักของความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับนโยบายการออมแห่งชาตินโยบายการออมแห่งชาติจะช่วยให้ประชาชนรู้จักการออมมาก

ขึ้นและการออมไว้ใช้ในอนาคตมีค่าเฉล่ียรองลงมาคือ 4.10และน้อยที่สุดคือสามารถน าความรู้ที่

ได้มาใช้ประโยชน์ได้ มีค่าเฉล่ีย 3.70 
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