ความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรี
ต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
นางสาวศิริกานต์ กาลังดี *
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญญา ปานเจริญ**

บทคัดย่อ
การศึ กษาครั้ งนี้เป็ นการวิจั ยเรื่ องความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรี ต่อนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อ
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชน
ในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ ตัวแปรในการศึกษาประกอบด้ วย ตัวแปรต้ น
ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องอุปการะเลี้ยง
ดู และ ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติได้ แก่ รายได้ เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
ภาระหนี้สิน อัตราผลตอบแทนจากการออม สภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้ อ ตัวแปรตามได้ แก่
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติประกอบด้ วย ด้ าน
การเป็ นสมาชิก ด้ านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก และ ด้ านการบริหารจัดการกองทุน ประชากรและ
การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ 400 คนจากวิธกี ารสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก
โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพื้ นที่เขตมีนบุรีท่มี ีอายุต้ังแต่ 18 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน
60 ปี บริบูรณ์ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือการวิจัย สถิติท่ใี ช้ วิเคราะห์ผลข้ อมูลได้ แก่ ค่าร้ อยละ,
ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน, T-Test และ One-Way ANOVA

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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ผลการวิจัยพบว่า
1. ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติโดยรวมมี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =3.78 ) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ าน
การบริ หารจั ดการนโยบายกองทุ น การออมแห่ งชาติ มีคะแนนเฉลี่ ยสูงที่สุด ( x =
3.86) รองลงมาคือ ด้ านสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนโยบายกองทุนแห่งชาติ ( x =
3.74) ต่อมาคือ ด้ านการเป็ นสมาชิกของนโยบายกองทุนการออมแห่ งชาติ ( x =
3.72)
2. ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ าน
เพศและอายุ และปัจจัยพฤติกรรมในด้ านภาระหนี้สินและความคิดเห็นต่อกองทุนใน
ด้ านอัตราผลตอบแทนมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย
กองทุน การออมแห่ งชาติด้านการเป็ นสมาชิ กนโยบายกองทุนการออมแห่ งชาติใน
ภาพรวมที่ระดับนัยสถิติท่รี ะดับ .05 นอกนั้นพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

1. บทนา
การออมในประเทศเป็ นแหล่ งเงินทุนที่สาคัญที่สุดแหล่ งหนึ่งที่จะเอื้อให้ เศรษฐกิจเติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนโยบายการพัฒนาประเทศที่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ
เป็ นส่วนใหญ่ นอกจากจะทาให้ ประเทศต้ องประสบปั ญหาเงินทุนไหลเข้ าออกไม่สอดคล้ องกับ
เศรษฐกิจในแต่ละคณะ อันส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและประสิทธิภาพของ
การดาเนินนโยบายการเงิน ส่งผลต่อการเกิดช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน และการพึ่งพา
เงินทุ นจากต่ างประเทศในระดับที่สูงและเป็ นเวลานานติดต่ อกัน ยังทาให้ ภาระหนี้ ต่างประเทศ
เพิ่ มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้ วย ดังนั้นการที่จะให้ ประเทศมีความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง
ยั่งยืนจาเป็ นต้ องศึกษาปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการออม ไม่ว่าจะเป็ นระดับรายได้ ท่แี ท้ จริ ง การใช้
จ่ า ยเพื่ อ อุ ปโภคบริ โภค อัตราดอกเบี้ ย ระดับ การลงทุน ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ
ปริมาณการนาเข้ า เป็ นต้ น นโยบายในการกระตุ้นการออมภายในประเทศต่างๆ จึงมีความสาคัญ
ต่อแนวโน้ มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการศึกษาครั้งนี้จึงให้ ความสาคัญในการพิสูจน์ให้
เห็นถึงแนวโน้ มที่อาจเกิดขึ้นในกรณีท่รี ัฐบาลใช้ นโยบายทางการเงิน ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้น
การออมในประเทศให้ เพิ่มขึ้น แต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจส่งผลทาให้ ปริมาณการออมโดยรวมใน
ประเทศ อาจมีสัดส่วนน้ อยกว่ าการเปลี่ยนแปลงการลงทุนโดยรวมภายในประเทศที่ลดลง และ
ส่งผลให้ ขนาด GDP จะลดลง เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็ นการลดปริมาณเงินซึ่งส่งผลต่อ
รายได้ ทั้งอัต ราดอกเบี้ยและรายได้ (GDP) เป็ นตัวกาหนดปริ มาณการออม โดยอิทธิพลของ

553

รายได้ จะสูงกว่าอิทธิพลของอัตราดอกเบี้ยมาก ทาให้ ผลลัพธ์สุทธิและการขึ้นของอัตราดอกเบี้ย
อาจทาให้ ปริมาณการออมของชาติลดลง แม้ ว่าสัดส่วนการออมต่อ GDP จะเพิ่มขึ้น (ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย, 2548,น. 3)
บุคคลทั่วไปย่อมต้ องมีรายได้ เป็ นของคนเองอาจจะมากหรือน้ อยนั้นก็แตกต่างกันไปตาม
ปั จจัยหลายๆอย่าง และรายได้ ท่เี ราได้ รับมานั้นก็ต้องมีการใช้ จ่ายออกไปในชีวิตประจาวันทั้งใน
ด้ านการอุปโภคและบริโภคสินค้ าตามความจาเป็ นหรือความต้ องการของบุคคลนั้นๆ และเมื่อถึง
ช่วงระยะเวลาหนึ่งบุคคลย่อมมีความคิดที่จะสะสมเงินไว้ เพื่อเป้ าหมายต่างๆ ตามความต้ องการ
ของบุคคลนั้นๆ ซึ่งเงินออมเป็ นปั จจัยที่จะทาให้ เป้ าหมายซึ่งบุคคลกาหนดไว้ ในอนาคตบรรลุจัด
ประสงค์ เช่น กาหนดเป้ าหมายไว้ ว่าจะต้ องมีบ้านเป็ นของตนเองในอนาคตให้ ได้ เงินออมจะ
เป็ นปัจจัยสาคัญที่กาหนดเป้ าหมายที่วางไว้ เป็ นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้เงินออมยังใช้ สาหรับแก้ ไข
ปั ญหาความเดือดร้ อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลไว้ ด้วย ดังนั้นบุคคลจึง
ควรมีการออมอย่างสม่าเสมอในชีวิตหลักการออมเงินโดยทั่วไป จะสามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อรายได้
มากกว่ารายจ่ายซึ่งเงินส่วนที่เหลือจากรายได้ น้ันจะเรียกว่า “เงินออม” และทางที่จะเพิ่มเงินออม
ให้ แก่บุคคลนั้นอาจทาได้ โดยการเพิ่มรายได้ ให้ มากขึ้น หรือลดการใช้ จ่ายที่ไม่จาเป็ นออกไปก็จะ
ทาให้ มีเงินออมได้ มากขึ้นเช่นกัน จะเห็นได้ ว่าปัจจัยของเงินออมจะมากหรือน้ อยนั้นจะขึ้นอยู่กับ
จานวนรายได้ และความจาเป็ นในการใช้ จ่ายของแต่ละบุคคล
จากเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่จ ะศึ ก ษาความคิ ด เห็น ของ
ประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่ งชาติ โดยข้ อมูลที่ได้ จากการวิจัยใน
ครั้งนี้จะสามารถนาไปกาหนดเป็ นแนวทางในการศึกษาถึ งสภาพปัญหาและส่งเสริมการออม
ให้ กบั ประชาชนในเขตมีนบุรี

2. คาถามการวิจยั
งานวิจัยนี้มีคาถามในงานวิจัยดังนี้
1.) ประชาชนในเขตมีนบุรีมีความคิดเห็นของต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติอย่างไร
2.) ปั จจัยใดบ้ างที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุน
การออมแห่งชาติ

3. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
จากคาถามการวิจัยข้ างต้ น สามารถนามากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์การวิจัยได้ ดังนี้
1.) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
2.) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ยที่มีอิท ธิพ ลต่ อ ความคิ ด เห็น ของประชาชนในเขตมี น บุ รี ต่อ นโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติ
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4. สมมติฐานของการวิจยั
จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้ างต้ น สามารถนามากาหนดเป็ นวัตถุประสงค์การวิจัย
ได้ ดังนี้
1.) สถานภาพบุคคลมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการ
ออมแห่งชาติ
2.) รายได้ เฉลี่ ยต่ อ ครั ว เรื อ นมี ผลต่ อ ความคิ ดเห็นของประชาชนในเขตมี น บุ รี ต่อนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติ
3.) จานวนคนในอุปการะมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุน
การออมแห่งชาติ
4.) ภาระหนี้สนิ มีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติ
5.) อัตราผลตอบแทนจากการออมมี ผลต่ อความคิ ดเห็น ของประชาชนในเขตมีน บุ รี ต่ อ
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
6.) สภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้ อมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุ รีต่อ
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ

5. ขอบเขตของการวิจยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับทัศนคติและพฤติกรรมในการออม
ในด้ า นความคิ ดเห็น ของประชาชนในเขตมี น บุ รี ต่ อนโยบายกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ โดยมี
ขอบเขตการวิจัยดังนี้
5.1) ขอบเขตด้านประชากรและพื้ นที่
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชากรที่ประชาชนในพื้นที่เขตมีนบุรีท่มี ีอายุต้ังแต่
18 ปี ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
5.2) ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ผู้วิจัยได้ กาหนดขอบเขตที่จะทาการศึกษาโดยแยกเป็ นหัวข้ อดังนี้
5.2.1) ตัวแปรอิสระประกอบด้ วย
1.) สถานภาพบุคคล ประกอบด้ วยเพศอายุสถานภาพระดับการศึ กษาอาชี พและ
จานวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องอุปการะเลี้ยงดู
2.) ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอทิ ธิพลต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ จาแนกตาม รายได้
เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนภาระหนี้สินอัตราผลตอบแทนจากการออมสภาวะเศรษฐกิจ
และอัตราเงินเฟ้ อ
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5.2.2) ตัวแปรตาม ประกอบด้ วยความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย
กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ ต ามแนวความคิ ด ของ กฤษฎี มหาวิ รุ ฬ ห์ (2531) ซึ่ ง แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ด้ านคือ
1.) ด้ านการเป็ นสมาชิก
2.) ด้ านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
3.) ด้ านการบริหารจัดการกองทุน
5.3) ขอบเขตด้านระยะเวลา
ผู้วิจัยได้ ทาการเก็บข้ อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง ธันวาคม พ.ศ.
2558

6. ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
งานวิจัยนี้ มีประโยชน์จากการวิจัยดังนี้
1.) สามารถนาไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชนในเขตมีนบุรี
2.) สามารถนาไปเป็ นแนวทางในการศึกษาปัญหาและส่งเสริมการออมของประชาชนในเขต
มีนบุรี
3.) สามารถนาไปกาหนดเป็ นแนวทางในการส่งเสริมให้ ประชาชนในเขตมีนบุรีมีการออมมาก
ขึ้น
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ตัวแปรอิสระ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตัวแปรตาม
ความคิดเห็นของประชาชนในเขต

สถานภาพบุคคล

มีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม

เพศ
อายุ
สถานภาพ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
จานวนสมาชิกในครอบครัวที่
ต้ องอุปการะเลี้ยงดู

แห่งชาติประกอบด้วย
1. ด้านการเป็ นสมาชิก
2. ด้านสิ ทธิประโยชน์ของ
สมาชิก
3. ด้านการบริ หารจัดการ
กองทุน

ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติ
1. รายได้ เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน
2. ภาระหนี้สนิ
3. อัตราผลตอบแทนจากการออม
4. สภาวะเศรษฐกิจ
5. อัตราเงินเฟ้ อ

7.เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้ แบบสอบถาม เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในครั้งนี้ แบ่งเป็ น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของประชาชนใน
เขตมีนบุรี ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จานวนสมาชิกใน
ครอบครัวที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน6 ข้ อซึ่งเป็ นลักษณะแบบสอบถาม
ปลายปิ ด โดยใช้ วิธกี ารตอบคาถามแบบเลือกตอบ (Check list) เพียงข้ อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น
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ส่ ว นที่ 2 สอบถามเกี่ ยวกับ ปั จ จั ยที่มีผลต่ อ นโยบายกองทุ น การออมแห่ งชาติ
ประกอบด้ วยรายได้ เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนภาระหนี้สนิ อัตราผลตอบแทนจากการออมสภาวะ
เศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้ อประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน5 ข้ อซึ่งเป็ นลักษณะแบบสอบถามปลายปิ ด
โดยใช้ วิธกี ารตอบคาถามแบบเลือกตอบ (Check list) เพียงข้ อละ 1 ตัวเลือกเท่านั้น
ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรี ต่อนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติ โดยใช้ คาถามที่เป็ นมาตรวัดแบบ(Likert Scale)ผู้วิจัยกาหนดคะแนน
ในการตอบแบบสอบถามออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงระดับความคิดเห็นและระดับการให้ ค่าคะแนน
ระดับความคิดเห็น

ระดับการให้ค่าคะแนน

เห็นด้ วยมากที่สดุ

5

เห็นด้ วยมาก

4

เห็นด้ วยปานกลาง

3

เห็นด้ วยน้ อย

2

เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ

1

โดยมีเกณฑ์คะแนนตามวิธกี ารคานวณโดยใช้ สตู รการคานวณความกว้ างของอันตรภาคชั้น
มีดังนี้
จากสูตรความกว้ างของแต่ละอันตรภาคชั้น

=(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่าสุด)
จานวนชั้น

=(5 – 1)
5
= 0.80
การแปลความหมายของระดับคะแนนในตอนที่ 2 ได้ แปลผลระดับความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ โดยใช้ ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็ น
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ในการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดัง ตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 เกณฑ์ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติ
คะแนนค่าเฉลีย่
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80

การแปลผล
ระดับความคิดเห็นมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็นมาก
ระดับความคิดเห็นปานกลาง
ระดับความคิดเห็นน้ อย
ระดับความคิดเห็นน้ อยที่สดุ

แบ่งออกเป็ น3 ด้ าน ประกอบด้ วย
- ด้ านการเป็ นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน7ข้ อ
- ด้ านสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน5ข้ อ
- ด้ านการบริหารจัดการนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
ประกอบด้ วยข้ อคาถาม จานวน8ข้ อ
ส่วนที่ 4เป็ นคาถามปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
หรื อ ข้ อ เสนอแนะอื่น ๆ เพิ่ มเติ มเกี่ยวกับ ความคิ ดเห็น ของประชาชนในเขตมี น บุ รี ต่ อ
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ

8. การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้ กลุ่มตัวอย่างจานวน400ชุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
2.) ตรวจสอบข้ อมู ล (Editing) ผู้ วิ จั ย ตรวจสอบดู ค วามสมบู ร ณ์ ข องการตอบ
แบบสอบถามและทาการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
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3.) น าแบบสอบถามที่ ถู ก ต้ อ งเรี ย บร้ อยแล้ ว มาลงรหั ส เพื่ อ ประมวลผลข้ อ มู ล ด้ ว ย
คอมพิ วเตอร์ โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS หลั งจากนั้ นนาผลที่ได้ มาวิ เคราะห์ และสรุ ปผลโดย
นาเสนอในรูปของตารางและอภิปรายผลประกอบ

9. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการวิ จัยครั้ งนี้ ผู้วิจั ยได้ รวบรวมข้ อมู ลจากแบบสอบถาม แล้ วน ามาวิเคราะห์ ข้ อมู ล
ตามลาดับ ต่อไปนี้
3.5.1 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของตั ว อย่ า งโดยหาค่ า ทางสถิ ติ ซ่ึ ง
ประกอบด้ วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้ อยละ(Percentage)
3.5.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อการดาเนินงานตาม
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ ใช้ สถิติเชิงพรรณนา ได้ แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
3.5.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรี ต่อนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติ ใช้ สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ T-Test ในการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของเพศ และ F-Test (One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของอายุ ระดับการศึกษา เมื่อเปรียบเทียบทดสอบสมมติฐานแล้ วหากพบว่าโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ผู้ศึกษาจะนามาเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least
Significant Difference)

10. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 202 คน คิดเป็ นร้ อยละ
50.5 และเพศชาย จานวน 198 คน คิดเป็ นร้ อยละ 49.50 ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี
จานวน 180 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.0 รองลงมาอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จานวน 137 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 34.3 ต่อมาคือ อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จานวน 39 คน คิดเป็ นร้ อย อายุระหว่าง
51 – 60 ปี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.3 ตามลาดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคืออายุ
น้ อยกว่า 20 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.8 ส่วนใหญ่มี สถานภาพสมรส จานวน 296 คน
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คิดเป็ นร้ อยละ 74.0รองลงมาคือ สถานภาพหย่าร้ าย/หม้ าย จานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.5
ตามลาดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้ อยที่สดุ คือ สถานภาพโสด จานวน 50 คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.5
กลุ่ มตัวอย่ างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีระดับการศึ กษาอยู่ ในระดับอนุ ปริ ญญา/
ปวส. จานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 28.0 รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จานวน 104 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 26.0 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น จานวน 101 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.3 มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. จานวน 55 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.8 และสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 25 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 6.3 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้ าง จานวน
124 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 26.0 รองลงมาคืออาชีพรั บราชการ จานวน 124 คน จานวน 31.0
อาชีพพนักงานรั ฐวิสาหกิจ จานวน 76 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.0 อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว
จานวน 59 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.8 อาชีพอื่น ๆ จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 5.5 และอาชีพ
เกษตรกร จานวน 15 คน จานวน 3.8
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ท่ีต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ มี จ านวนสมาชิ ก ที่ต้ อ งดู แ ลใน
ครอบครัวมากกว่า 3 คนขึ้นไป จานวน 182 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.5 รองลงมา จานวน 2 คน
จานวน 100 คน คิดเป็ น ร้ อยละ 25.0 และจานวน 1 คน จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.8
ตามลาดับ ส่วนกลุ่มที่มีจานวนน้ อยที่สุดคือไม่มีจานวนผู้ดูแลที่ต้องอุปการะ จานวน 43 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 10.8
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปัจจัยทีม่ ีผลต่อนโยบายกองทุนการออมแห่ งชาติ
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของ
ครอบครัวระหว่าง 40,000 – 50,000 บาท จานวน 139 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.8 รองลงมาคือ
30,000 – 40,000 บาท จานวน 130 คน คิดเป็ นร้ อยละ 32.5 50,000 – 60,000 บาท
จานวน 75 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.8 20,001 – 30,000 บาท จานวน 35 คน คิดเป็ นร้ อยละ
8.8 ไม่เกิน 20,000 บาท จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.5 และมากกว่า 60,000 บาท น้ อย
ที่สุด จานวน 7 คน คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินในปั จจุ บันมีจานวน
288 คน คิดเป็ นร้ อยละ 72.0 รองมาคือ ไม่มีภาระหนี้สินในปัจจุบัน มีจานวน 112 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 28.0 รองมาตามลาดับ
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้ าร่วมโครงการฯเพราะอัตราผลตอบแทน มีจานวน 313
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 78.3 รองมาคื อ ไม่ ใ ช่ มี จ านวน 87 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.8 รองมา
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ตามลาดับ จากตารางที่ 10 พบว่ า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้ าร่ วมโครงการฯไม่ใช่เพราะ
สภาวะเศรษฐกิจที่ดีอยู่ ในปั จจุ บั น มีจานวน 338 คน คิดเป็ นร้ อ ยละ 84.5 รองมาคือ เพราะ
สภาวะเศรษฐกิจที่ดีอยู่ในปัจจุบัน มีจานวน 62 คน คิดเป็ นร้ อยละ 15.5 รองมาตามลาดับ ส่วน
ใหญ่ตัดสินใจเข้ าร่ วมโครงการฯไม่ใช่เพราะอัตราเงินเฟ้ อในปั จจุ บัน มีจานวน 294 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 73.5 รองมาคือ เพราะอัตราเงินเฟ้ อในปัจจุ บัน มีจานวน106 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.5
รองมาตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มู ลความคิดเห็ นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุน
การออมแห่งชาติ
ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม
แห่ งชาติโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x =3.78) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
(S.D. = 1.04) ซึ่งเมื่อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า ด้ านการบริ หารจัดการนโยบายกองทุนการ
ออมแห่ งชาติมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด ( x = 3.86) รองลงมาคือ ด้ านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก
นโยบายกองทุนแห่งชาติ ( x = 3.74) ต่อมาคือ ด้ านการเป็ นสมาชิกของนโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติ ( x = 3.72)
ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติด้านการเป็ นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก ( x =3.72) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 1.11) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ านพบว่ า ด้ า นที่มีค่าเฉลี่ ยของระดั บความคิ ดเห็น สูงที่สุด 3 อันดั บแรก ได้ แก่ การเป็ น
สมาชิกช่วยทาให้ ร้ ูจักเก็บและอดออม ( x = 4.44) รองลงมาคือ การเป็ นสมาชิกช่วยให้ มีความ
มั่นคงทางรายได้ ( x = 3.82) ต่อมาคือ การเป็ นสมาชิกช่วยส่งเสริ มให้ ประชาชนมีวินัยในการ
ออม ( x = 3.75) การเป็ นสมาชิ กช่ วยทาให้ ได้ รับเงินเพิ่ มขึ้นจากรั ฐบาลที่ร่วมสมทบให้ ( x =
3.74) ส่วนด้ านที่มีค่าเฉี่ยของระดับความคิดเห็นน้ อยที่สุดคือ การเป็ นสมาชิกทาให้ มีเงินบานาญ
สะสม ( x = 3.61)
ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติโดยรวมมีคะแนน
เฉลี่ ยอยู่ ในระดับมาก ( x =3.74) และส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 1.09) ซึ่งเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด สามลาดับแรก ได้ แก่ ท่านคิดว่าเป็ นการ
เหมาะสมที่ สุ ด ให้ สมาชิ ก ที่ ทุ พ ลภาพก่ อ นอายุ ค รบ 60 ปี บริ บู ร ณ์ จะขอรั บ เงิ น สะสมและ
ผลประโยชน์ท้งั หมดหรือบางส่วนของกองทุนได้ ( x = 3.78) รองลงมาคือ ท่านคิดว่าเป็ นการ
เหมาะสมที่กาหนดให้ สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ ากองทุนได้ ไม่ต่ากว่าเดือนละ 50 บาท และไม่เกิน
13,200 บาทต่อปี ( x = 3.74) ลาดับสามมี 2 ด้ าน ได้ แก่ ท่านคิดว่ าเป็ นการเหมาะสมที่
กาหนดให้ สมาชิกที่เปลี่ยนงานจะได้ รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางรายได้ ต่อไป และ ท่าน
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คิดว่ าเป็ นการเหมาะสมที่กาหนดให้ สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุ ครบ 60 ปี บริ บูรณ์ ได้ รับ
บานาญและผลประโยชน์ ไปตลอดอายุขัยและคืนเงินให้ กับผู้ มีสิทธิ์รับผลประโยชน์หากยังมีเงิน
คงเหลือ ( x = 3.73)
ผลการศึกษา ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม
แห่ งชาติด้านการบริ หารจั ดการนโยบายกองทุ นการออมแห่ งชาติโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ ใน
ระดับมาก ( x =3.86) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.95) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้ านพบว่ า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ ยสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ โครงการฯ มีการดาเนินงานอย่ าง
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่ต้ังไว้ ( x = 4.13) รองลงมาคือ โครงการฯ ช่วยให้ เกิดภาวะ
เศรษฐกิจที่ม่นั คง ( x = 3.90) และ อันดับสาม ได้ แก่รัฐบาลให้ ความช่วยเหลือในการสมัครเข้ า
ร่วมโครงการฯ ( x = 3.87) ส่วนด้ านที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่าที่สุดคือ รั ฐบาลมี
การประชาสัมพันธ์โครงการฯให้ ทราบอย่างทั่วถึง ( x = 3.66)
การทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 พบว่ า ปั จจัยส่วนบุ คคลด้ านเพศมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตมีน บุ รี ต่อ นโยบายกองทุ นการออมแห่ งชาติด้า นการเป็ นสมาชิ กนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติในภาพรวมที่ระดับนัยสถิติท่รี ะดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่ามีความแตกต่างกันในทุก ๆ ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ด้ วยเช่นกัน หรือกล่าว
ได้ ว่า สมาชิกเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้าน
การเป็ นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05 ทั้ง
ในภาพรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ าน
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1.2 ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นอายุ มี ผ ลต่ อ ความคิ ด เห็น ของ
ประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็ นสมาชิกนโยบายกองทุน
การออมแห่งชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ท่รี ะดับ .05 ในเฉพาะในภาพรวม แต่เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า มีความเห็นต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในทุกด้ าน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 ปั จจั ยส่วนบุคคลด้ านสถานภาพมีผลต่ อความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตมีน บุ รี ต่อ นโยบายกองทุ นการออมแห่ งชาติด้า นการเป็ นสมาชิ กนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่าทุกด้ านมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05
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เช่นเดียวกัน หรืออาจกล่าวได้ ว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตมีน บุ รี ต่อ นโยบายกองทุ น การออมแห่ งชาติด้า นการเป็ นสมาชิ กนโยบายกองทุ น การออม
แห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท้งั ในภาพรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ าน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4 ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตมีน บุ รี ต่อ นโยบายกองทุ นการออมแห่ งชาติด้า นการเป็ นสมาชิ กนโยบาย
กองทุนการออมแห่ งชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ า นพบว่ า มี ค วามคิ ด เห็ น ไม่ แ ตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.05
เช่นเดียวกัน หรือกล่าวได้ ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนใน
เขตมีน บุ รี ต่อ นโยบายกองทุ น การออมแห่ งชาติด้า นการเป็ นสมาชิ กนโยบายกองทุ น การออม
แห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท้งั ในภาพรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ าน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอาชีพมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตมีน บุ รี ต่อ นโยบายกองทุ นการออมแห่ งชาติด้า นการเป็ นสมาชิ กนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ทั้งในภาพรวมและ
เป็ นรายด้ านทุกด้ าน ดังนั้นจึงกล่าวได้ ว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชน
ในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่ งชาติด้านการเป็ นสมาชิกนโยบายกองทุนการออม
แห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ าน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.6 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านจานวนบุคคลที่ต้องอุปการะ
ในครอบครัวมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
ด้ านการเป็ นสมาชิ กนโยบายกองทุนการออมแห่ งชาติไม่แตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ทั้งในภาพรวมและเป็ นรายด้ า นทุ กด้ า น ดังนั้ นจึงกล่ า วได้ ว่า จานวนบุ คคลที่ต้อ ง
อุปการะในครอบครั วที่แตกต่ างกันมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็ นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ าน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1 พบว่า ปั จจัยรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็ นสมาชิก
นโยบายกองทุ น การออมแห่ งชาติ ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ยสาคั ญ ทางสถิ ติท่ีร ะดั บ .05 ทั้งใน
ภาพรวมและเป็ นรายด้ าน ดังนั้นจึงกล่าวได้ ว่า รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกันมี
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ผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็ น
สมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท้ังในภาพรวมและ
เป็ นรายด้ านทุกด้ าน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 สมาชิกที่มีภาระหนี้สินแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็น
ของประชาชนในเขตมีน บุ รี ต่อ นโยบายกองทุ นการออมแห่ งชาติด้า นการเป็ นสมาชิ กนโยบาย
กองทุนการออมแห่ งชาติแตกต่ างกันอย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ทั้งในภาพรวมและ
เป็ นรายด้ านทุ กด้ าน ดังนั้นจึ งกล่ าวได้ ว่า ภาระหนี้ สินที่แตกต่ างกันมีผลต่อความคิดเห็นของ
ประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็ นสมาชิกนโยบายกองทุน
การออมแห่งชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอัตราผลตอบแทนจากการ
ออมมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการ
เป็ นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ .05 ทั้ง
ในภาพรวมและเป็ นรายด้ าน หรือกล่าวได้ ว่า อัตราผลตอบแทนจากการออมที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็ นสมาชิก
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวมและเป็ นราย
ด้ านทุกด้ าน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.4 พบว่ า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านสภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็ นสมาชิก
นโยบายกองทุ น การออมแห่ งชาติไม่ แ ตกต่ างกันอย่ า งมีนั ยสาคัญ ทางสถิ ติท่ีร ะดั บ .05 ทั้งใน
ภาพรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ าน ดังนั้ นจึ งกล่ าวได้ ว่า สภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่ างกันมีผลต่อ
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็ นสมาชิก
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวมและเป็ นราย
ด้ านทุกด้ าน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.5 พบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านอัตราเงินเฟ้ อมีผลต่อความ
คิ ดเห็น ของประชาชนในเขตมีน บุ รี ต่อ นโยบายกองทุ น การออมแห่ งชาติด้ า นการเป็ นสมาชิ ก
นโยบายกองทุ น การออมแห่ งชาติ ไม่ แ ตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ยสาคั ญ ทางสถิ ติท่ีร ะดั บ .05 ทั้งใน
ภาพรวมและเป็ นรายด้ านทุกด้ าน ดังนั้นจึงกล่ าวได้ ว่า อัตราเงินเฟ้ อที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
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คิดเห็น ของประชาชนในเขตมีน บุ รี ต่อ นโยบายกองทุ น การออมแห่ งชาติด้ า นการเป็ นสมาชิ ก
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวมและเป็ นราย
ด้ านทุกด้ าน
ข้อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
จากการศึกษาค้ นคว้ าครั้งนี้ พบว่าความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
1.) จากผลการศึกษาพบว่ าระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติอยู่ในเกณฑ์มาก ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุงเพื่อพัฒนาให้ ประชาชนเกิด
ความรู้เกี่ยวกับนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง
2.) การศึกษาวิจัยครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างให้ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรี
ต่อนโยบายกองทุนการออมแห่ งชาติในภาพรวมทุกมิติอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริ หารควรให้
ความสาคัญกับนโยบายกองทุนการออมแห่ งชาติ เพื่ อประชาชนในเขตมีนบุรีจะได้ จดจาและมี
ความรู้สกึ ที่ดีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
3.) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินเพื่อวัดความรับรู้ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อ
นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
4.) นโยบายกองทุ นการออมแห่ งชาติ ควรมีการจัดประชุ มสัมมนาอย่า งต่ อเนื่องและ
สม่าเสมอ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของข้ อมูลและความต้ องการร่วมกัน
5.) กองทุนการออมแห่งชาติ ควรจัดทาแผนในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อสร้ าง
ความสัมพั น ธ์อัน ดี รวมทั้งประชาสัมพั น ธ์เ พื่ อ ชี้ แจงและทาความเข้ า ใจเกี่ย วกับ ผลประโยชน์
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนข้ อจากัดต่างๆให้ เข้ าถึงประชาชนในเขตมีนบุรีเพื่อสร้ าง
ความเชื่อมั่นให้ ประชาชนมากขึ้น
6.) ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ของข้ อมูลและข่าวสารของกองทุนการออมแห่งชาติ
ให้ ประชาชนในเขตมีนบุรี เกิดความเชื่อมั่นและทราบถึงข้ อดีของการมีเงินออมในอนาคต และควร
จัดอบรมให้ ประชาชนในเขตมีนบุรี เข้ าใจในรายละเอียดเกี่ยงกับข้ อมูล สิทธิประโยชน์ท่จี ะได้ รับ
รวมถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนอื่นๆ
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1.) ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย
กองทุน การออมแห่ งชาติ เพื่ อให้ ได้ ข้อมู ลเชิงลึกจากประชาชนในเขตมีน บุรี โดยการวิ จัยเชิ ง
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คุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชาชนต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ เพื่อทราบ
ผลการวิจัยทางด้ านความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติท่ี
หลากหลาย
2.) ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในกลุ่มอื่นๆ เพื่อนาไปเป็ นแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ
3.) คาถามในแบบสอบถามควรมีความครอบคลุมปัญหาทั้งหมด คาถามต้ องชัดเจน เพื่ อ
ไม่ให้ ผ้ ูตอบแบบสอบถามเกิดความสับสน และนาไปสู่การได้ ข้อมูลที่ผิดพลาด
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