
 
 

 
 
 

ความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรี 

ต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 

 

นางสาวศิริกานต ์ ก าลงัดี * 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.จรญัญา ปานเจริญ** 

บทคดัย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อ

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ  และเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเหน็ของประชาชน

ในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ  ตัวแปรในการศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรต้น  

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องอุปการะเล้ียง

ดู และ ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติได้แก่ รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 

ภาระหน้ีสิน อัตราผลตอบแทนจากการออม สภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ตัวแปรตามได้แก่ 

ความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติประกอบด้วย ด้าน

การเป็นสมาชิก ด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก และ ด้านการบริหารจัดการกองทุน ประชากรและ

การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 400 คนจากวิธกีารสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  

โดยกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในพ้ืนที่เขตมีนบุรีที่มีอายุต้ังแต่ 18  ปีขึ้ นไปแต่ไม่เกิน 

60 ปีบริบูรณ์ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการวิจัย สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ, 

ค่าเฉล่ีย, ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, T-Test และ One-Way ANOVA 
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ผลการวิจัยพบว่า   

1. ระดับความคิดเหน็ของกลุ่มตัวอย่างต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติโดยรวมมี

คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =3.78 ) ซ่ึงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน

การบริหารจัดการนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( x  = 

3.86) รองลงมาคือ ด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิกนโยบายกองทุนแห่งชาติ ( x  = 

3.74) ต่อมาคือ ด้านการเป็นสมาชิกของนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ ( x  = 

3.72)   

2. ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน

เพศและอายุ และปัจจัยพฤติกรรมในด้านภาระหน้ีสินและความคิดเหน็ต่อกองทุนใน

ด้านอัตราผลตอบแทนมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติใน

ภาพรวมที่ระดับนัยสถิติที่ระดับ .05   นอกน้ันพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน     

 

1. บทน า 

การออมในประเทศเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญที่สุดแหล่งหน่ึงที่จะเอื้อให้เศรษฐกิจเติบโต

อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนโยบายการพัฒนาประเทศที่ต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจากต่างประเทศ

เป็นส่วนใหญ่  นอกจากจะท าให้ประเทศต้องประสบปัญหาเงินทุนไหลเข้าออกไม่สอดคล้องกับ

เศรษฐกิจในแต่ละคณะ อันส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศและประสิทธิภาพของ

การด าเนินนโยบายการเงิน ส่งผลต่อการเกดิช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน และการพ่ึงพา

เงินทุนจากต่างประเทศในระดับที่สูงและเป็นเวลานานติดต่อกัน ยังท าให้ภาระหน้ีต่างประเทศ

เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วอีกด้วย  ดังน้ันการที่จะให้ประเทศมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง

ย่ังยืนจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการออม ไม่ว่าจะเป็นระดับรายได้ที่แท้จริง การใช้

จ่ายเพ่ืออุปโภคบริโภค อัตราดอกเบ้ีย  ระดับการลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ

ปริมาณการน าเข้า  เป็นต้น  นโยบายในการกระตุ้นการออมภายในประเทศต่างๆ จึงมีความส าคัญ

ต่อแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในการศึกษาคร้ังน้ีจึงให้ความส าคัญในการพิสูจน์ให้

เหน็ถึงแนวโน้มที่อาจเกดิข้ึนในกรณีที่รัฐบาลใช้นโยบายทางการเงิน ข้ึนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือกระตุ้น

การออมในประเทศให้เพ่ิมข้ึน แต่การขึ้นอตัราดอกเบี้ ยอาจส่งผลท าให้ปริมาณการออมโดยรวมใน

ประเทศ อาจมีสัดส่วนน้อยกว่าการเปล่ียนแปลงการลงทุนโดยรวมภายในประเทศที่ลดลง และ

ส่งผลให้ขนาด GDP จะลดลง เน่ืองจากการขึ้นอัตราดอกเบ้ียเป็นการลดปริมาณเงินซ่ึงส่งผลต่อ

รายได้ ทั้งอัตราดอกเบ้ียและรายได้ (GDP) เป็นตัวก าหนดปริมาณการออม โดยอิทธิพลของ
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รายได้จะสูงกว่าอิทธิพลของอัตราดอกเบ้ียมาก ท าให้ผลลัพธ์สุทธิและการขึ้ นของอัตราดอกเบ้ีย  

อาจท าให้ปริมาณการออมของชาติลดลง  แม้ว่าสัดส่วนการออมต่อ GDP จะเพ่ิมขึ้ น (ศูนย์วิจัย

กสกิรไทย, 2548,น. 3) 

บุคคลทั่วไปย่อมต้องมีรายได้เป็นของคนเองอาจจะมากหรือน้อยน้ันกแ็ตกต่างกันไปตาม

ปัจจัยหลายๆอย่าง  และรายได้ที่เราได้รับมาน้ันกต้็องมีการใช้จ่ายออกไปในชีวิตประจ าวันทั้งใน

ด้านการอุปโภคและบริโภคสนิค้าตามความจ าเป็นหรือความต้องการของบุคคลน้ันๆ  และเมื่อถึง

ช่วงระยะเวลาหน่ึงบุคคลย่อมมีความคิดที่จะสะสมเงินไว้เพ่ือเป้าหมายต่างๆ ตามความต้องการ

ของบุคคลน้ันๆ ซ่ึงเงินออมเป็นปัจจัยที่จะท าให้เป้าหมายซ่ึงบุคคลก าหนดไว้ในอนาคตบรรลุจัด

ประสงค์  เช่น  ก าหนดเป้าหมายไว้ว่าจะต้องมีบ้านเป็นของตนเองในอนาคตให้ได้  เงินออมจะ

เป็นปัจจัยส าคัญที่ก  าหนดเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงข้ึนมาได้  นอกจากน้ีเงินออมยังใช้ส าหรับแก้ไข

ปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดข้ึนอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลไว้ด้วย  ดังน้ันบุคคลจึง

ควรมีการออมอย่างสม ่าเสมอในชีวิตหลักการออมเงินโดยทั่วไป  จะสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อรายได้

มากกว่ารายจ่ายซ่ึงเงินส่วนที่เหลือจากรายได้น้ันจะเรียกว่า  “เงินออม”  และทางที่จะเพ่ิมเงินออม

ให้แก่บุคคลน้ันอาจท าได้โดยการเพ่ิมรายได้ให้มากข้ึน  หรือลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกไปกจ็ะ

ท าให้มีเงินออมได้มากขึ้ นเช่นกัน  จะเหน็ได้ว่าปัจจัยของเงินออมจะมากหรือน้อยน้ันจะขึ้นอยู่กับ

จ านวนรายได้และความจ าเป็นในการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ  โดยข้อมูลที่ได้จากการวิจัยใน

คร้ังน้ีจะสามารถน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการศึกษาถึงสภาพปัญหาและส่งเสริมการออม

ให้กบัประชาชนในเขตมีนบุรี   

 

2. ค าถามการวิจยั 

งานวิจัยน้ีมีค าถามในงานวิจัยดังน้ี 

 1.) ประชาชนในเขตมีนบุรีมีความคิดเหน็ของต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติอย่างไร 

 2.) ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุน

การออมแห่งชาติ 

 

3. วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

จากค าถามการวิจัยข้างต้น สามารถน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังน้ี 

 1.) เพ่ือศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ   

 2.) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติ   
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4. สมมติฐานของการวิจยั 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้างต้น สามารถน ามาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์การวิจัย

ได้ดังน้ี 

1.) สถานภาพบุคคลมีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการ
ออมแห่งชาติ   

2.) รายได้เฉล่ียต่อครัวเรือนมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย
กองทุนการออมแห่งชาติ 

 3.) จ านวนคนในอุปการะมีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุน

การออมแห่งชาติ   

 4.) ภาระหน้ีสนิมีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม

แห่งชาติ   

 5.) อัตราผลตอบแทนจากการออมมีผลต่อความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อ

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ   

 6.) สภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อมีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุ รีต่อ

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 

 

5. ขอบเขตของการวิจยั 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทศันคติและพฤติกรรมในการออม

ในด้านความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมี

ขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

 5.1) ขอบเขตดา้นประชากรและพื้ นที ่

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ประชากรที่ประชาชนในพ้ืนที่เขตมีนบุรีที่มีอายุต้ังแต่ 

18  ปีขึ้นไปแต่ไม่เกนิ 60 ปีบริบูรณ์ 

 5.2)  ขอบเขตดา้นเนื้ อหา 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตที่จะท าการศึกษาโดยแยกเป็นหัวข้อดังน้ี 

 5.2.1) ตัวแปรอสิระประกอบด้วย  

1.) สถานภาพบุคคล ประกอบด้วยเพศอายุสถานภาพระดับการศึกษาอาชีพและ

จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้องอุปการะเล้ียงดู 

2.) ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอทิธพิลต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ จ าแนกตาม รายได้

เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนภาระหน้ีสินอัตราผลตอบแทนจากการออมสภาวะเศรษฐกิจ

และอตัราเงินเฟ้อ 
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5.2.2) ตัวแปรตาม ประกอบด้วยความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติตามแนวความคิดของ กฤษฎี มหาวิรุฬห์ (2531) ซ่ึงแบ่ง

ออกเป็น 3 ด้านคือ  

 

 1.) ด้านการเป็นสมาชิก  

 2.) ด้านสทิธปิระโยชน์ของสมาชิก  

 3.) ด้านการบริหารจัดการกองทุน 

 5.3)  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ผู้วิจัยได้ท าการเกบ็ข้อมูลระหว่างเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง ธันวาคม พ.ศ.

2558 

 

6. ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

งานวิจัยน้ี มีประโยชน์จากการวิจัยดังน้ี 

 1.) สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือส่งเสริมการออมของประชาชนในเขตมีนบุรี  

 2.) สามารถน าไปเป็นแนวทางในการศึกษาปัญหาและส่งเสริมการออมของประชาชนในเขต

มีนบุรี   

3.) สามารถน าไปก าหนดเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตมีนบุรีมีการออมมาก
ขึ้น 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

ตวัแปรอิสระ                ตวัแปรตาม 

 

สถานภาพบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่ 

ต้องอุปการะเล้ียงดู 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายกองทุนการออม

แห่งชาติ 

1. รายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 

2. ภาระหน้ีสนิ 

3. อตัราผลตอบแทนจากการออม 

4. สภาวะเศรษฐกจิ 

5. อตัราเงินเฟ้อ 

 

7.เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ี  แบ่งเป็น 

3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามของประชาชนใน

เขตมีนบุรี  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  อาชีพ  จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัวที่ต้องอุปการะเล้ียงดูประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน6  ข้อซ่ึงเป็นลักษณะแบบสอบถาม

ปลายปิด โดยใช้วิธกีารตอบค าถามแบบเลือกตอบ (Check list)  เพียงข้อละ 1 ตัวเลือกเทา่นั้น 

ความคิดเห็นของประชาชนในเขต

มีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม

แห่งชาติประกอบดว้ย 

1. ดา้นการเป็นสมาชิก 

2. ดา้นสิทธิประโยชน์ของ

สมาชิก 

3. ดา้นการบริหารจดัการ

กองทุน 
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ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ

ประกอบด้วยรายได้เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือนภาระหน้ีสนิอตัราผลตอบแทนจากการออมสภาวะ

เศรษฐกจิอตัราเงินเฟ้อประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน5  ข้อซ่ึงเป็นลักษณะแบบสอบถามปลายปิด 

โดยใช้วิธกีารตอบค าถามแบบเลือกตอบ (Check list)  เพียงข้อละ 1 ตัวเลือกเทา่นั้น 

ส่วนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรี ต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติ โดยใช้ค าถามที่เป็นมาตรวัดแบบ(Likert  Scale)ผู้วิจัยก าหนดคะแนน

ในการตอบแบบสอบถามออกเป็น 5 ระดับ ดังน้ี 

 ตารางที่ 3.1 แสดงระดับความคิดเหน็และระดับการให้ค่าคะแนน 

 

ระดบัความคิดเห็น ระดบัการใหค่้าคะแนน 

เหน็ด้วยมากที่สดุ 5 

เหน็ด้วยมาก 4 

เหน็ด้วยปานกลาง 3 

เหน็ด้วยน้อย 2 

เหน็ด้วยน้อยที่สดุ 1 

 

 โดยมีเกณฑค์ะแนนตามวิธกีารค านวณโดยใช้สตูรการค านวณความกว้างของอันตรภาคช้ัน

มีดังน้ี 

จากสตูรความกว้างของแต่ละอนัตรภาคช้ัน  =(คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ) 

       จ านวนช้ัน 

 

=(5 – 1) 

       5 

= 0.80 

การแปลความหมายของระดับคะแนนในตอนที่ 2 ได้แปลผลระดับความคิดเหน็ของ

ประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ โดยใช้ค่าเฉล่ียของผลคะแนนเป็น

ตัวช้ีวัดตามเกณฑใ์นการวิเคราะห์  มีรายละเอยีดดัง ตารางที่ 3.2 
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ตารางที่ 3.2  เกณฑค่์าเฉล่ียระดับความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติ 

 

คะแนนค่าเฉลีย่ การแปลผล 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00               ระดับความคิดเหน็มากที่สดุ 

ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20               ระดับความคิดเหน็มาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40               ระดับความคิดเหน็ปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60               ระดับความคิดเหน็น้อย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80               ระดับความคิดเหน็น้อยที่สดุ 

 

แบ่งออกเป็น3  ด้าน ประกอบด้วย 

- ด้านการเป็นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 

ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน7ข้อ 

- ด้านสทิธปิระโยชน์ของสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 

ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน5ข้อ 

- ด้านการบริหารจัดการนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 

ประกอบด้วยข้อค าถาม จ านวน8ข้อ 

ส่วนที่ 4เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็

หรือข้อเสนอแนะอื่นๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อ

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 

8.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1.) ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างจ านวน400ชุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.

2558 ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 

 2.) ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้ วิ จัยตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของการตอบ

แบบสอบถามและท าการแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
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3.) น าแบบสอบถามที่ ถูกต้องเรียบร้อยแล้วมาลงรหัสเพ่ือประมวลผลข้อมูลด้วย

คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS หลังจากน้ันน าผลที่ได้มาวิเคราะห์  และสรุปผลโดย

น าเสนอในรูปของตารางและอภิปรายผลประกอบ 

9. การวิเคราะหข์อ้มูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ีผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ ข้อมูล

ตามล าดับ  ต่อไปนี้  

 3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของตัวอย่างโดยหาค่าทางสถิติ ซ่ึง 

ประกอบด้วยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ(Percentage)  

3.5.2 วิเคราะห์ระดับความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อการด าเนินงานตาม

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ  ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation)  

3.5.3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรี ต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติ  ใช้สถิติเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ได้แก่  T-Test  ในการเปรียบเทยีบ

ความแตกต่างของเพศ และ F-Test (One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง

ของอายุ ระดับการศึกษา เมื่อเปรียบเทยีบทดสอบสมมติฐานแล้วหากพบว่าโดยรวมแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผู้ศึกษาจะน ามาเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธี LSD (Least 

Significant Difference)  

10. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 

50.5 และเพศชาย จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50  ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี 

จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 137 คน คิด

เป็นร้อยละ 34.3 ต่อมาคือ อายุระหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย  อายุระหว่าง 

51 – 60 ปี จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3  ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคืออายุ

น้อยกว่า 20 ปี จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 296 คน 
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คิดเป็นร้อยละ 74.0รองลงมาคือ สถานภาพหย่าร้าย/หม้าย จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 

ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สดุคือ สถานภาพโสด  จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.5  

กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/

ปวส. จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0  รองลงมาคือ ระดับปริญญาตรี จ านวน 104 คน คิด

เป็นร้อยละ 26.0  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3  มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช. จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.8 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิด

เป็นร้อยละ 6.3 ตามล าดับ   กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/รับจ้าง จ านวน 

124 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมาคืออาชีพรับราชการ จ านวน 124 คน จ านวน 31.0  

อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.0  อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว 

จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 อาชีพอื่น ๆ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 และอาชีพ

เกษตรกร จ านวน 15 คน จ านวน 3.8  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกที่ต้องดูแลใน

ครอบครัวมากกว่า 3 คนขึ้นไป  จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5  รองลงมา จ านวน 2 คน 

จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0  และจ านวน 1 คน จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8 

ตามล าดับ ส่วนกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุดคือไม่มีจ านวนผู้ดูแลที่ต้องอุปการะ จ านวน 43 คน คิด

เป็นร้อยละ 10.8  

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัทีม่ีผลต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 

 ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนของ

ครอบครัวระหว่าง 40,000 – 50,000 บาท จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 34.8  รองลงมาคือ 

30,000 – 40,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.5  50,000 – 60,000 บาท 

จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.8  20,001 – 30,000 บาท จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.8 ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.5 และมากกว่า 60,000 บาท น้อย

ที่สุด จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาระหน้ีสินในปัจจุบันมีจ านวน 

288 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 รองมาคือ ไม่มีภาระหน้ีสินในปัจจุบัน มีจ านวน 112  คน คิดเป็น

ร้อยละ 28.0 รองมาตามล าดับ  

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสนิใจเข้าร่วมโครงการฯเพราะอัตราผลตอบแทน มีจ านวน 313 

คน คิดเป็นร้อยละ 78.3 รองมาคือ ไม่ใช่ มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8  รองมา
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ตามล าดับ จากตารางที่ 10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯไม่ใช่เพราะ

สภาวะเศรษฐกิจที่ดีอยู่ในปัจจุบัน มีจ านวน 338 คน คิดเป็นร้อยละ 84.5 รองมาคือ เพราะ

สภาวะเศรษฐกจิที่ดีอยู่ในปัจจุบัน มีจ านวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5  รองมาตามล าดับ  ส่วน

ใหญ่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯไม่ใช่เพราะอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน มีจ านวน 294 คน คิดเป็น

ร้อยละ 73.5 รองมาคือ เพราะอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบัน มีจ านวน106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 

รองมาตามล าดับ  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุน

การออมแห่งชาติ 

ผลการศึกษา ระดับความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม

แห่งชาติโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =3.78) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 

(S.D. = 1.04) ซ่ึงเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารจัดการนโยบายกองทุนการ

ออมแห่งชาติมีคะแนนเฉล่ียสูงที่สุด ( x  = 3.86) รองลงมาคือ ด้านสิทธิประโยชน์ของสมาชิก

นโยบายกองทุนแห่งชาติ ( x  = 3.74) ต่อมาคือ ด้านการเป็นสมาชิกของนโยบายกองทุนการออม

แห่งชาติ ( x  = 3.72)   

ผลการศึกษา ระดับความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม 

แห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่

ในระดับมาก ( x =3.72) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั (S.D. = 1.11) ซ่ึงเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่  การเป็น

สมาชิกช่วยท าให้รู้จักเกบ็และอดออม  ( x  = 4.44) รองลงมาคือ การเป็นสมาชิกช่วยให้มีความ

มั่นคงทางรายได้ ( x  = 3.82) ต่อมาคือ การเป็นสมาชิกช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีวินัยในการ

ออม ( x  = 3.75) การเป็นสมาชิกช่วยท าให้ได้รับเงินเพ่ิมข้ึนจากรัฐบาลที่ร่วมสมทบให้( x  = 

3.74) ส่วนด้านที่มีค่าเฉ่ียของระดับความคิดเหน็น้อยที่สุดคือ การเป็นสมาชิกท าให้มีเงินบ านาญ

สะสม ( x  = 3.61)    

ผลการศึกษา ระดับความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม 

แห่งชาติด้านสทิธปิระโยชน์ของสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติโดยรวมมีคะแนน

เฉล่ียอยู่ในระดับมาก ( x =3.74) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 1.09) ซ่ึงเมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด สามล าดับแรก ได้แก่  ท่านคิดว่าเป็นการ

เหมาะสมที่สุดให้สมาชิกที่ ทุพลภาพก่อนอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ จะขอรับเงินสะสมและ

ผลประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนของกองทุนได้   ( x  = 3.78) รองลงมาคือ ท่านคิดว่าเป็นการ

เหมาะสมที่ก าหนดให้สมาชิกจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนได้ไม่ต ่ากว่าเดือนละ 50 บาท และไม่เกิน 

13,200 บาทต่อปี   ( x  = 3.74) ล าดับสามมี 2 ด้าน ได้แก่ ท่านคิดว่าเป็นการเหมาะสมที่

ก  าหนดให้สมาชิกที่เปล่ียนงานจะได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางรายได้ต่อไป และ ท่าน
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คิดว่าเป็นการเหมาะสมที่ก  าหนดให้สมาชิกสิ้นสมาชิกภาพเพราะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ได้รับ

บ านาญและผลประโยชน์ไปตลอดอายุขัยและคืนเงินให้กับผู้มีสิทธิ์รับผลประโยชน์หากยังมีเงิน

คงเหลือ   ( x  = 3.73)    

ผลการศึกษา ระดับความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออม

แห่งชาติด้านการบริหารจัดการนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติโดยรวมมีคะแนนเฉล่ียอยู่ใน

ระดับมาก ( x =3.86) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ (S.D. = 0.95) ซ่ึงเมื่อพิจารณาเป็น

รายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ โครงการฯ มีการด าเนินงานอย่าง

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้   ( x  = 4.13) รองลงมาคือ โครงการฯ ช่วยให้เกิดภาวะ

เศรษฐกจิที่ม่ันคง   ( x  = 3.90) และ อนัดับสาม ได้แก่รัฐบาลให้ความช่วยเหลือในการสมัครเข้า

ร่วมโครงการฯ    ( x  = 3.87) ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียของระดับความคิดเหน็ต ่าที่สุดคือ รัฐบาลมี

การประชาสมัพันธโ์ครงการฯให้ทราบอย่างทั่วถึง  ( x  = 3.66)   

 

การทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศมีผลต่อความคิดเห็น

ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติในภาพรวมที่ระดับนัยสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่ามีความแตกต่างกนัในทุก ๆ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยเช่นกัน  หรือกล่าว

ได้ว่า สมาชิกเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเหน็เกี่ยวกับนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้าน

การเป็นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้ง

ในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน 

   ผลการทดสอบสมมติฐานที่  1.2 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีผลต่อความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบายกองทุน

การออมแห่งชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในเฉพาะในภาพรวม  แต่เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความเหน็ต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกันอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ในทุกด้าน  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.3 ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีผลต่อความคิดเห็น

ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านมีความคิดเหน็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 
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เช่นเดียวกัน  หรืออาจกล่าวได้ว่า สถานภาพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนใน

เขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบายกองทุนการออม

แห่งชาติไม่ต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.4  ปัจจัยส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษามีผลต่อความคิดเหน็

ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้านพบว่ามีความคิดเห็นไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 

เช่นเดียวกนั   หรือกล่าวได้ว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนใน

เขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบายกองทุนการออม

แห่งชาติไม่ต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.5 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพมีผลต่อความคิดเหน็

ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   ทั้งในภาพรวมและ

เป็นรายด้านทุกด้าน ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชน

ในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบายกองทุนการออม

แห่งชาติไม่ต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1.6  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านจ านวนบุคคลที่ต้องอุปการะ

ในครอบครัวมีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ

ด้านการเป็นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .05   ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า จ านวนบุคคลที่ต้อง

อุปการะในครอบครัวที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.1  พบว่า ปัจจัยรายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวมีผลต่อ

ความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิก

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งใน

ภาพรวมและเป็นรายด้าน ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า รายได้เฉล่ียต่อเดือนของครอบครัวที่แตกต่างกันมี
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ผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็น

สมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งในภาพรวมและ

เป็นรายด้านทุกด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.2 สมาชิกที่มีภาระหน้ีสินแตกต่างกันมีผลต่อความคิดเหน็

ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งในภาพรวมและ

เป็นรายด้านทุกด้าน   ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า ภาระหน้ีสินที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นของ

ประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิกนโยบายกองทุน

การออมแห่งชาติแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.3 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอัตราผลตอบแทนจากการ

ออมมีผลต่อความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการ

เป็นสมาชิกนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้ง

ในภาพรวมและเป็นรายด้าน หรือกล่าวได้ว่า อตัราผลตอบแทนจากการออมที่แตกต่างกันมีผลต่อ

ความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิก

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ทั้งในภาพรวมและเป็นราย

ด้านทุกด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.4  พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสภาวะเศรษฐกิจมีผลต่อ

ความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิก

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ทั้งใน

ภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน   ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า สภาวะเศรษฐกิจที่แตกต่างกันมีผลต่อ

ความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิก

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวมและเป็นราย

ด้านทุกด้าน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2.5 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอัตราเงินเฟ้อมีผลต่อความ

คิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิก

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งใน

ภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน   ดังน้ันจึงกล่าวได้ว่า อัตราเงินเฟ้อที่แตกต่างกันมีผลต่อความ
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คิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติด้านการเป็นสมาชิก

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติไม่ต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งในภาพรวมและเป็นราย

ด้านทุกด้าน 

ขอ้เสนอแนะ 

  ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี พบว่าความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติ ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

1.) จากผลการศึกษาพบว่าระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติอยู่ในเกณฑ์มาก ดังน้ันจึงควรมีการปรับปรุงเพ่ือพัฒนาให้ประชาชนเกิด

ความรู้เกี่ยวกบันโยบายกองทุนการออมแห่งชาติอย่างต่อเน่ือง  

2.) การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างให้ค่าเฉล่ียความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรี

ต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติในภาพรวมทุกมิติอยู่ในระดับมาก ดังน้ันผู้บริหารควรให้

ความส าคัญกับนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ เพ่ือประชาชนในเขตมีนบุรีจะได้จดจ าและมี

ความรู้สกึที่ดีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ  

3.) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินเพ่ือวัดความรับรู้ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อ

นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 

4.) นโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ ควรมีการจัดประชุมสัมมนาอย่างต่อเน่ืองและ

สม ่าเสมอ เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเหน็ของข้อมูลและความต้องการร่วมกนั 

5.) กองทุนการออมแห่งชาติควรจัดท าแผนในการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้าง

ความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งประชาสัมพันธ์เพ่ือช้ีแจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับผลประโยชน์ 

ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ตลอดจนข้อจ ากัดต่างๆให้เข้าถึงประชาชนในเขตมีนบุรีเพ่ือสร้าง

ความเช่ือมั่นให้ประชาชนมากขึ้น 

6.) ควรมีการเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ของข้อมูลและข่าวสารของกองทุนการออมแห่งชาติ

ให้ประชาชนในเขตมีนบุรี เกดิความเช่ือมั่นและทราบถึงข้อดีของการมีเงินออมในอนาคต และควร

จัดอบรมให้ประชาชนในเขตมีนบุรีเข้าใจในรายละเอียดเกี่ยงกับข้อมูล สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

รวมถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนอื่นๆ 

 

  ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวิจยั 

 

  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป  

1.) ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบาย

กองทุนการออมแห่งชาติ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกจากประชาชนในเขตมีนบุรี โดยการวิจัยเชิง
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คุณภาพจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากประชาชนต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ เพ่ือทราบ

ผลการวิจัยทางด้านความคิดเหน็ของประชาชนในเขตมีนบุรีต่อนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติที่

หลากหลาย 

2.) ควรมีการศึกษาความคิดเหน็ของประชาชนในกลุ่มอื่นๆ  เพ่ือน าไปเป็นแนวทางใน

การปรับปรุงและพัฒนานโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ 

3.) ค าถามในแบบสอบถามควรมีความครอบคลุมปัญหาทั้งหมด ค าถามต้องชัดเจน เพ่ือ

ไม่ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเกดิความสบัสน และน าไปสู่การได้ข้อมูลที่ผิดพลาด 
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