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บทคัดยอ 
   การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสมาชิกภาพ และขอมูลเศรษฐกิจของ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยอิสลามเพ่ือการผลิต และ (2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการออมของสมาชิก ใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาจากตัวอยางขนาด 247 คน สุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้น
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการพรรณนาประกอบดวย คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยคา t-test และ F-test 
 ผลการศึกษา (1) สมาชิกสวนใหญมีอายุไมเกิน 30 ป สมรสอยูดวยกัน ระดับการศึกษาประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย ตําแหนงในสหกรณเปนสมาชิก เปนสมาชิกมา 10 ป ถือหุนรายละ 318 หุน มี
เงินฝากรายละ 31,500 บาท กูเงินรายละ 1,133 บาท รายไดตอเดือน 10,118 บาท มีเงินออม 31,448 บาท และ 
(2) ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการออมประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได รายจาย จํานวนท่ีดิน 
ระยะเวลาการเปนสมาชิก และจํานวนหุน  
คําสําคัญ: การออม, สมาชกิสหกรณ, สหกรณออมทรัพยอิสลามเพ่ือการผลิต 

 

Abstract 
 The purpose of this study were in order to (1) study the personal data, image 
information, and the economics of the members of Islam saving cooperatives for production and 
(2) study the factors affecting the savings of its members. The research used quantitative research 
methods, from sample size of 247 people with accidental sampling, and collected data by the 
questionnaire. The Descriptive statistics included frequency, percentage, average, and standard 
deviation. The hypotheses were tested by t-test and F-test. 
 The study found that (1) The most of members were younger than 30 years old, 
married and living together. The sample has a degree in elementary education, business owners / 
merchant. Mostly as a membership for 10 years, holds 318 shares each with a deposit of 31,500 
baht, loan for each 1,133 baht, monthly income of 10,118 baht, and 31,448 baht of savings. 2) 
the factors relating savings include gender, age, marital status, occupation, income, expenditure, 
the number of land holdings, duration of membership, and number of shares. 
Keywords: savings, cooperatives members, Islam Saving Cooperatives for Production 
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บทนํา 
 การออมเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของเศรษฐกิจในทุกระดับ ตั้งแตในระดับครัวเรือน ระดับชุมชนและระดับชาติ 
การออมมีประโยชนตอเศรษฐกิจท้ังในระดับจุลภาคและมหาภาค ในระดับจุลภาค การออมมีผลตอการดําเนินชีวิต
ในอนาคต ชวยสรางความมั่นคงใหแกชีวิต เปนหลักประกันในอนาคตวาเมื่อเกิดความตองการทางการเงินขึ้นจะมี
เงินจับจายใชสอยไดอยางสะดวก ตลอดจนชวยบรรเทาความเดือดรอนหรือความจําเปนในยามฉุกเฉิน (ปองขวัญ 
คคะนาท, 2552) ในระดับมหาภาค เงินออมเปนแหลงทุนท่ีสําคัญของนักลงทุน ซ่ึงการลงทุนจะกอใหเกิดการสราง
งานสรางรายได และสงผลทําใหเกิดอุปสงค (demand) ในสินคาและบริการตอไป ดังน้ันการออมจึงมีสวนสําคัญใน
การผลักดันเศรษฐกิจใหขยายตัวและเจริญเติบโต  
 สหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินหน่ึงท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนการออมในระดับชุมชน สหกรณทําหนาท่ี
รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณอื่น จัดหาทุนเพ่ือดําเนินกิจการตามวัตถุประสงคของสหกรณไมวาจะเปนการให
เงินกูแกสมาชิก ใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน ซ้ือหุนของธนาคาร ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณ ซ้ือหลักทรัพยรัฐบาลหรือ
รัฐวิสาหกิจ ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตราสารการเงิน ฝากหรือลงทุนตามท่ีกฎหมายกําหนด ดําเนินการใหกูยืมเพ่ือ
การเคหะ ใหสวัสดิการแกสมาชิกหรือครอบครัว และใหความชวยเหลือทางวิชาการแกสมาชิก เปนตน โดยบทบาท
หนาท่ีของสหกรณออมทรัพยจะดําเนินการตามหลักของสหกรณ มุงท่ีจะชวยเหลือสมาชิกเปนหลักมากกวาแสวงหา
ผลกําไร ซ่ึงทําใหสมาชิกมีความมั่นคงทางการเงินอันจะสงผลใหสหกรณมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพ่ิมขึ้น 
(อุดมสุข เขียวพงษ, 2551) 
 สหกรณออมทรัพยเปนองคกรท่ีสนับสนุนการออมของสมาชิก โดยสหกรณออมทรัพยจะนําเงินออมจาก
สมาชิกท่ีมีศักยภาพในการออมมาใหสมาชิกกูยืม ทําใหสหกรณไดรับผลประโยชน คือ ดอกเบ้ียเงินกู และ
คาธรรมเนียมการกู เมื่อสิ้นปบัญชีของสหกรณ ถาสหกรณมีผลกําไรจากการดําเนินงานก็จะนําผลกําไรท่ีไดมา
จายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิก ทําใหสมาชิกมีรายไดเพ่ิมขึ้น ศักยภาพในการออมเพ่ิมขึ้น สหกรณมี
เงินทุนเพ่ิมสูงขึ้น แตถาหากประชาชนมีการออมนอยกวาท่ีสหกรณตั้งเปาหมายไวจะทําใหเกิดปญหาการขาดแคลน
แหลงเงินทุน ทําใหมีเงินทุนไมเพียงพอใหสมาชิกกูยืม สงผลทําใหสหกรณเสียผลประโยชนจากการไมไดรับดอกเบ้ีย
เงินกู คาธรรมเนียมเงินกูและกําไรจากการดําเนินงาน (สมปอง งามแฉลม, 2552) 
 สหกรณออมทรัพยอิสลามเพ่ือการผลิต หมู 4 บานทาเรือ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาวจังหวัดพังงา กอตั้ง
ขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2540 แรกเร่ิมกอนท่ีจะมาเปนสหกรณออมทรัพย ประชาชนในหมูบานและคณะกรรมการหมูบาน
ไดมาปรึกษากันวาจะทําอยางไรใหชาวบานไดมีเคร่ืองจักรไถนา เคร่ืองมือทํามาหากิน โดยท่ีไมตองไปกูยืมเงินทุน
จากสถาบันการเงินภายนอกหรือกูเงินนอกระบบท่ีมีดอกเบ้ียท่ีสูงมาก ดังน้ัน ทางคณะกรรมการจึงไดประชุม และ
จัดตั้งสหกรณออมทรัพยขึ้นมาเรียกวา “สหกรณออมทรัพยอิสลามเพ่ือการผลิต ม.4 บานทาเรือ” โดยมี
คณะกรรมการจํานวน 25 คน คณะกรรมการเลือกประธาน, รองประธาน และคณะกรรมการทํางานฝายตางๆ 
เร่ิมแรกจะเก็บเงินจากคณะกรรมการรวมท้ังสิ้น 50,000 บาท หลังจากน้ันไดใหสมาชิกมาลงทุนเขาหุน หุนละ 100 
บาท และใหประชาชนในชุมชนฝากเงินหรือออมเงิน สหกรณออมทรัพยจัดตั้งขึ้นเพ่ือใหประชาชนในชุมชนสามารถ
กูเงิน และสั่งซ้ือสินคาเพ่ือการทํามาหากิน การกูเงินจะไมใหสมาชิกในรูปเงินสด แตจะใหเปนสินคาแทน ซึ่ง
ประชาชนหรือสมาชิกคนไหนตองการท่ีจะสั่งซ้ือสินคาตองมาทําสัญญาการซ้ือการขายท่ีสหกรณออมทรัพย 
 จากภาวะเศรษฐกิจของไทยในปจจุบัน สงผลทําใหการดําเนินชีวิตของประชาชนและอัตราการออมของ
ประชาชนลดลง อันเน่ืองมาจากราคาสินคา คาครองชีพท่ีสูงขึ้น แตรายไดตอบุคคลยังคงเทาเดิม รวมไปถึงการ
ประกอบอาชีพของประชาชน หมู 4 บานทาเรือ มีอาชีพหลักคือ กรีดยาง และประมง ซ่ึงเปนอาชีพท่ีตองขึ้นอยูกับ
สภาวะดินฟาอากาศ หากเขาสูชวงฤดูฝนประชาชนจะไมสามารถประกอบอาชีพได ทําใหมีรายไดท่ีลดลง 
นอกจากน้ี สภาพปญหาท่ีทําใหการออมลดลงท่ีสําคัญคือ การจัดโครงการประกันสุขภาพของรัฐบาล สงผลให
ประชาชนลดการออมสําหรับใชจายในยามฉุกเฉิน รวมถึงยังพบวาประชาชนท่ีมีรายไดนอย หรือมีความรูเก่ียวกับ
เงินนอยและมีการศึกษาต่ํา จะมีการออมไมเพียงพอสําหรับในวัยชราหรือเกษียณอายุ 
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 จากสภาพปญหาของการออมท่ีไดกลาวมาท้ังหมด ทําใหเห็นความสําคัญและมีความจําเปนท่ีจะศึกษาการ
ออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพย อยางไรก็ตาม จากการสัมภาษณสมาชิกและเจาหนาท่ีเบ้ืองตนพบวา แนวโนม
สมาชิกจะมรีายจายขณะท่ีรายรับไมคอยแนนอน ซ่ึงสถานการณน้ีจะทําใหการออมมีแนวโนมลดลง ดังน้ัน เพ่ือเปน
ขอมูลท่ีสงเสริมการออมของสมาชิกในคร้ังน้ีผูวิจัยจึงสนใจจะศึกษาพฤติกรรมการออม และปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
กับการออม เพ่ือนําผลท่ีไดไปใชในการกําหนดนโยบายการสงเสริมการออมของสมาชิกสหกรณ ในโอกาสตอไป  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไปลักษณะสมาชิกภาพ สภาพเศรษฐกิจ และปริมาณเงินออมของสมาชิกสหกรณ
ออมทรัพยอิสลามเพ่ือการผลิตหมู 4 บานทาเรือ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
 2. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยดานเศรษฐกิจและดานสมาชิกภาพกับปริมาณเงินออมและ
ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเงินออมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของสมาชิกสหกรณออมทรัพยอิสลามเพ่ือการผลิต
หมู 4 บานทาเรือ ตําบลพรุใน อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 
 ผูศึกษาไดทําการศึกษาเก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือชวยกําหนดแนวทางในการวิจัย
คร้ังน้ี โดยมีแนวคิดทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาดังน้ี (1) แนวคิดเก่ียวกับการออม โดยทําการศึกษาความหมายของการ
ออมจาก สมปอง งามแฉลม (2552) และคนอื่น ๆ สรุปไดวา การออม คือ การสงวนเก็บงําเพ่ือจะไดมีโอกาสเก็บ
สะสมใหมีมากขึ้นหรือสามารถสรางหลักฐานใหมีวันขางหนา และรูจักสะสมเงินทองเพ่ืออนาคตของตนเอง การรูจัก
เลือกใชจายในทางท่ีทําความพอใจใหกับตนเองและไมเดือนรอนฐานะความเปนอยูของตนโดยตองเก็บตั้งแตตนทาง 
ไมใชมาเก็บเอาปลายทาง และการออมมิไดหมายถึงแตเฉพาะรายไดท่ีเปนตัวเงินซ่ึงเปนสวนเหลือจากการใชจายใน
การบริโภคเทาน้ัน แตเปนรายไดสวนท่ีเหลือน้ันอาจจะเก็บออมในรูปของสินทรัพยตาง ๆ ซ่ึงนําขอมูลสวนน้ีไป
กําหนดเปนลักษณะของตัวแปรตามในงานวิจัยตอไป ศึกษาเหตุผลของการออมและรูปแบบของการออมจากวิไล
ลักษณ ไทยอุตสาหและวลัยภรณ อัตตะนันทน (2531) ทําใหทราบถึงพฤติกรรมการออมของสมาชิกและไปกําหนด
เปนแนวทางในการสอบถามถึงตัวแปรพฤติกรรมการออม (2) ศึกษาปจจัยท่ีกําหนดการออมของสมาชิกจากวิไล
ลักษณ ไทยอุตสาหและวลัยภรณ อัตตะนันทน (2531) ทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการออม ทําใหไดตัวแปรอิสระ
ประกอบดวย ปจจัยดานเศรษฐกิจไดแก รายได รายได หน้ีสิน ทรัพยสินของสมาชิก ปจจัยดานการเปนสมาชิก และ
ปจจัยสวนบุคคล (3) ศึกษาลักษณะท่ัวไปสหกรณออมทรัพยอิสลามเพ่ือการผลิตจากเอกสารและบุคลากรของ
สหกรณออมทรัพยอิสลามเพ่ือการผลิต ม.4 บานทาเรือ และ (4) งานวิจัยท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะงานวิจัยของปอง
ขวัญ คคะนาท (2552) สมปอง งามแฉลม (2552) สุพรรณ ีทับเท่ียง (2549) พิชชาภัสร เขมนเขตวิทย (2549) และ
รณฉัตร เครือวรรณ (2551) ทําใหทราบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการออมประกอบดวย ปจจัยดานเศรษฐกิจ
ไดแก รายได รายได หน้ีสิน ทรัพยสินของสมาชิก ปจจัยดานการเปนสมาชิก และปจจัยสวนบุคคล ซ่ึงไดพัฒนาเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยตอไป 
 ผลจากการทบทวนวรรณกรรมในประเด็นขางตน ทําใหผูวิจัยไดทราบถึงลักษณะท่ัวไปของสหกรณออม
ทรัพยอิสลามเพ่ือการผลิต ลักษณะและพฤติกรรมของสมาชิกของสหกรณ ปจจัยท่ีมีผลหรือมีความสัมพันธกับการ
ออม ทําใหผูวิจัยไดสังเคราะหเน้ือหาตาง ๆ ขางตนเปนแนวทางในการกําหนดตัวแปรในการศึกษา สรางกรอบ
แนวคิดการวิจัย นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนสรางแบบสอบถามเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใน
ลําดับตอไป   
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยไดกําหนดขึ้นเปนกรอบแนวคิดการวิจัยไดดังภาพประกอบ 1 
 
วิธีการวิจัย 

 1.ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษาน้ีคือ สมาชิกของสหกรณจํานวน 650 คน และกลุม
ตัวอยางคือ สมาชิก โดยมีขนาดตวัอยางเปน 247 คน ซ่ึงไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของยามาเน และทําการสุม
ตัวอยางแบบงาย โดยแจกแบบสอบถามในวันท่ีมีการประชุมสมาชิก 

 2.เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยน้ีใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
แบงออกเปน 4 ตอน ตอนท่ี 1 ขอมูลดานเศรษฐกิจครัวเรือน ตอนท่ี 2 ขอมูลดานสมาชิกภาพสหกรณ ตอนท่ี 3 
ขอมูลสวนบุคคล ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม หาคุณภาพเคร่ืองมือโดยวิธีการวิเคราะหความสอดคลอง (IOC) มี
คาอยูระหวาง .33-1.00 ผูวิจัยจึงไดนําขอคําถามบางขอท่ีมีคะแนนการประเมินต่ํากวา .50 ไปทําการปรับปรุงเพ่ือใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  

3.วิธีการวิเคราะห วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปโดยขอมูลดานสมาชิกภาพและขอมูลสวน
บุคคลใชสถติิพรรณนาไดแกรอยละความถี่คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและใชสถิติอางอิง t-test เพ่ือทดสอบ
สมติฐานเก่ียวกับปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับปริมาณเงินออม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ลักษณะทางเศรษฐกิจครัวเรือน 

1.สภาพดานรายไดครัวเรือน 

2.สภาพดานรายจายครัวเรือน 

3.สภาพหน้ีสินครัวเรือน 

4.จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

5.พ้ืนท่ีถอืครองของครัวเรือน 

ลักษณะทางสมาชิกภาพสหกรณ 
1.ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ 
2.จํานวนหุนในสหกรณ 

ลักษณะสวนบุคคล  
1.เพศ 

2.อายุ 

3.สถานภาพ 

4.ระดับการศึกษา 

5.อาชีพ 

การออมของสมาชิกสหกรณ 

ตวัแปรตน ตวัแปรตาม 
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ผลการวิจัย 
1. ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกสหกรณ 
 ผลการศึกษา ขอมูลสวนบุคคล ขอมูลสมาชิกภาพสหกรณ และ ขอมูลเศรษฐกิจครัวเรือนพบวา 

สมาชิกมีสัดสวนเพศหญิงและชายไมตางกัน มีอายุไมเกิน 30 ป สมรสอยูดวยกัน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/คาขาย ตําแหนงในสหกรณเปนสมาชิก มีเหตุผลการออมเงินไวกับสหกรณเพราะการ
บริการท่ีไดรับความสะดวกรวดเร็ว เปนสมาชิกมา 10 ป ถือหุนรายละ 318 หุน มีเงินฝากรายละ 31,500 บาท กูเงิน
รายละ1,133 บาท มีรายไดตอเดือน 10,118 บาท มีเงินออม 31,448 บาท มีเงินกู/หน้ีสิน 297,500 บาท มีสมาชิก
ในครัวเรือน 4 คน มีพ้ืนท่ีถือครองครัวเรือน 3 ไร (รายละเอียดดังตาราง 1 และ 2) 
 

ตาราง 1 ขอมลูสวนบุคคลและสมาชิกภาพสหกรณ  

(n=247) 
ตัวแปร ลักษณะ ความถี ่ รอยละ 
เพศ หญิง 125 50.61 
 ชาย 122 49.39 
อายุ ไมเกิน 30 ป 82 33.20 
 31-40 ป 42 17.00 
 41-50 ป 56 22.67 
 51-60 ป 47 19.03 
 61-70 ป 20 8.10 
สถานภาพ โสด 66 26.72 
 สมรส/อยูดวยกัน 170 68.83 
 หมาย/หยาราง 11 4.45 
ระดับ
การศึกษา 

ไมไดเรียนหนังสือ 4 1.62 
ประถมศึกษา 103 41.70 

 มัธยม/ปวช. 101 40.89 
 อนุปริญญา/ปวส. 13 5.26 
 ปริญญาตรี 25 10.12 
 สูงกวาปริญญาตรี 1 0.40 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา 46 18.6 
 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจางภาครัฐ 14 5.7 
 พนักงานบริษัท/ลูกจาง 47 19.0 
 เกษตร 38 15.4 
 ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 59 23.9 
 ไมมอีาชีพ(พอบาน/แมบาน/วางงาน/รองาน) 9 3.6 
 ประมง/เลี้ยงสัตว 34 13.8 
ตําแหนงใน
สหกรณ 

สมาชิก 219 88.67 
กรรมการ 25 10.12 

 เจาหนาท่ี 3 1.21 
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ตาราง 2 ขอมูลดานสมาชิกภาพ เศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนของสมาชิก 
(n=247) 

ตัวแปร หนวย 
 

S.D. 

ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ ป 10.66 4.35 
จํานวนหุน หุน 318.13 52.36 
รายได  บาท/เดือน 10,118.59 851.83 
รายจายของครัวเรือน บาท/เดือน 6,957.81 525.62 
เงินออมตอเดอืน  บาท 31,448.18 5,997.65 
เงินกู/หน้ีสิน  บาท 297,500.00 51,121.05 
สมาชิกในครัวเรือน  คน 4.06 1.36 
จํานวนพ้ืนท่ีถอืครองครัวเรือน ไร 3.84 2.20 

 
 2. ปจจัยท่ีมคีวามสัมพันธกับการออมของสมาชิก 
  ผลการทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดานเศรษฐกิจและดานสมาชิกภาพ
กับการออมของสมาชิก และการเปรียบเทียบจํานวนเงินออมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เปนดังน้ี   
  2.1 ปจจัยดานเศรษฐกิจ พบวา ปจจัยรายได รายจาย และจํานวนพ้ืนท่ีถือครองรวมของครัวเรือน มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ท่ีระดับ 
.419, .456 และ .433 ตามลําดับ น่ันคือ หากรายได รายจาย และจํานวนพ้ืนท่ีถือครองรวมของครัวเรือนเพ่ิมขึ้น
รอยละ 1 จะทําใหเงินออมเพ่ิมขึ้นรอยละ .419, .456 และ .433 ตามลําดับเชนกัน ในขณะท่ีหน้ีสินและสมาชิกใน
ครัวเรือน ไมมีความสัมพันธกับประมาณเงินออมของสมาชิก (ดังตาราง 3) 
  2.2 ดานสมาชิกภาพ พบวา ปจจัยระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ และจํานวนหุนสหกรณ มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับปริมาณเงินออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 ท่ีระดับ 
.560 และ .990 ตามลําดับ น่ันคือ หากระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ และจํานวนหุนสหกรณเพ่ิมขึ้นรอยละ 1 
จะทําใหเงินออมเพ่ิมขึ้นรอยละ .560 และ .990 ตามลําดับดวยเชนกัน (ดังตาราง 3) 
  2.3 ดานลักษณะสวนบุคคล พบวา ปจจัยเพศ อายุ สถานภาพสมรส และอาชีพท่ีแตกตางกันมีเงิน
ออมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95, 99, 99 และ 99 ตามลําดับ โดยสมาชิก
เพศชายมีเงินออมมากกวาเพศหญิง อายุไมเกิน 30 ปมีเงินออมนอยกวากลุมชวงอายุอื่น คนโสดมีเงินออมนอยกวา
สถานภาพสมรสอื่น และอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีเงินออมนอยกวาอาชีพอื่น ในขณะท่ีระดับการศึกษาท่ีตางกันมี
เงินออมไมแตกตางกัน (ดังตาราง 4) 
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ตาราง 3 ระดับความสัมพันธระหวางปจจัยดานเศรษฐกิจ ดานสมาชิกภาพ และดานสวนบุคคล
กับการปริมาณการออมของสมาชิก 

ตัวแปรอิสระ ระดับความสัมพันธ Sig. 
ดานเศรษฐกิจ   

รายได .419**  .000 
รายจาย .456**  .000 
เงินกู/หนี้สิน  .386  .140 
สมาชิกในครัวเรือน -.110  .085 
จํานวนพ้ืนท่ีถอืครองรวมของครัวเรือน  .433**  .000 

ดานสมาชกิภาพ   
ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ .560**  .000 
จํานวนหุนสหกรณ .990**  .000 

หมายเหตุ: ** หมายถึงตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับปริมาณเงินออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

 
ตาราง 4 ปริมาณเงินออมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก 

ปจจัยสวนบุคคล ปริมาณเงินออม 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
สถติิทดสอบ Sig. 

เพศ     
ชาย 38,287.70 6,221.53 2.09 (t-test) 0.04* 
หญิง 24,772.80 3,111.86   

อายุ     
ไมเกิน 30 ป 5,520.73 520.69 14.94 (F-test) 0.00** 
31-40ป 17,678.57 1,649.30   
41-50ป 51,687.50 6,786.14   
51-60ป 59,851.06 6,613.29   
61-70ป 43,250.00 2,110.45   

สถานภาพ     
โสด 5,631.82 771.34 12.75 (F-test) 0.00** 
สมรส/อยูดวยกัน 40,429.41 5,610.51   
หมาย/หยาราง 47,545.46 5,558.29   

ระดับการศึกษา     
ไมไดเรียนหนังสือ 29,500.00 9,000.00 2.595 (F-test) 0.26 
ประถมศึกษา 42,480.58 6,511.29   
มัธยม/ปวช. 26,342.57 4,363.09   
อนุปริญญา/ปวส. 18,961.54 2,131.70   
ปริญญาตรี 10,684.00 1,264.83   

อาชีพ     
นักเรียน/นักศึกษา 4,110.87 391.23 5.15 (F-test) 0.00** 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 48,428.57 3,686.69   
พนักงานบริษัท 20,970.21 2,592.22   
เกษตร 35,118.42 5,767.14   
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ปจจัยสวนบุคคล ปริมาณเงินออม 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
สถติิทดสอบ Sig. 

ธุรกิจสวนตัว/คาขาย 52,338.98 6,278.39   
ไมมอีาชีพ 19,388.89 1,675.19   
ประมง/เลี้ยงสัตว 38,764.71 4,024.21   

หมายเหตุ: *  หมายถึงมีปริมาณเงินออมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
 ** หมายถึงมีปริมาณเงินออมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 99 

 
อภิปรายผล 
 1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวารายไดและจํานวนพ้ืนท่ีถือครองมีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกันกับการออมซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีรายไดถือเงินของเคนส รายจายมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการ
ออม ท้ังน้ีเปนเพราะมาตรการในการระดมเงินฝากของสหกรณทําใหแมสมาชิกจะมีรายจายเพ่ิมขึ้นแตก็ยังคงเก็บเงิน
สวนหน่ึงไวเพ่ือความมั่นคงทางเงินของครอบครัว  
 2. ปจจัยดานสมาชิกภาพ ปจจัยระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ และจํานวนหุนสหกรณ มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับการออม ท้ังน้ีเปนเพราะสมาชิกท่ีเปนสมาชิกมายาวนานยอมมีจํานวนหุนเพ่ิมขึ้น ซ่ึงทําใหเงิน
ออมเพ่ิมขึ้นเชนกัน 
 3. ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ มีความสัมพันธกับการการออม ท้ังน้ีเปนเพราะ 
อายุท่ีมากขึ้น อาชีพและสถานภาพสมรสท่ีมั่นคง ยอมสงผลใหสมาชิกมีศักยภาพในการออมเพ่ิมขึ้น ในขณะท่ี
สหกรณดําเนินการตามหลักศาสนาอิสลามทําใหผูชายอาจมีอํานาจและศักยภาพในการออมมากกวาเพศหญิง 
 
ขอเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยท่ีพบวาสมาชิกสหกรณกลุมผูหญิง กลุมอายุไมเกิน 30 ป กลุมท่ีมีสถานภาพโสด กลุม
นักเรียนนักศึกษา และกลุมท่ีเปนสมาชิกสหกรณเพียงอยางเดียว มีปริมาณเงินออมนอยกวากลุมอื่น ดังน้ันสหกรณควรมี
มาตรการในการสงเสริมใหเกิดการออมในกลุมเหลาน้ี 

2.  จากผลการวิจัยพบวาการถือครองหุนของสหกรณมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนเงินออมของสมาชิก
มากท่ีสุด ดังนั้นสหกรณควรกระตุนใหสมาชิกซ้ือหุนในสหกรณเพ่ือสงเสริมใหมีการออมเพ่ิมขึ้น 

3. จากผลการวิจัยพบวารายได รายจาย และทรัพยสินมีความสัมพันธเชิงบวกกับจํานวนเงินออมของสมาชิก 
ดังน้ันสหกรณความหาแนวทางในการเพ่ิมรายไดใหกับสมาชิก เพ่ือสมาชิกไดหักรายไดสวนหน่ึงเปนเงินออม 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลงไดดวยดี ผูวิจัยขอขอบคุณคุณเฉลิม เบ็ญอาหมาด ผูจัดการสหกรณออมทรัพยอิสลาม
เพ่ือการผลิต หมู 4 บานทาเรือ สมาชิกสหกรณออมทรัพยอิสลามเพ่ือการผลิต  หมู 4 บานทาเรือ ตลอดจน
เจาหนาท่ีของหนวยงานท่ีไดอนุเคราะหขอมูลและเวลาใหกับผูวิจัย ขอบคุณผูรับผิดชอบเว็บไซตตางๆท่ีนําเสนอและ
ปรังปรุงขอมูล ขอบคุณผูเขียนเอกสาร หนังสือ ตําราทุกเลมท่ีผูวิจัยไดใชในการวิจัยคร้ังน้ี 
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