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บทคัดยอ 
การวิจัยในน้ีมีวัตถุประสงค 2 ประการคือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป ลักษณะสมาชิกภาพ และสภาพ

เศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด (2) เพ่ือวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการออมของสมาชิก ใช
ระเบียบวิธีวิจัยเชงิปริมาณ หนวยศึกษาคือสมาชิกสหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด จากตัวอยางขนาด 350 คน สุม
ตัวอยางแบบบังเอิญ โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูล
ประกอบดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยสถิต t-test และ F-
test  
 ผลการการศึกษา พบวา (1) สมาชิกสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31-40 ป สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน 
การศึกษาระดับมัธยม/ปวช. อาชีพเกษตรกร เหตุผลการออมคือเปนหลักประกันในการกูเงิน ระยะเวลาการเปน
สมาชิกประมาณ 14 ป จํานวนหุนสหกรณประมาณ 1,000 หุน รายได 12,625.71 บาทตอเดือน รายจาย 7,188.23 
บาทตอเดือน เงินออมรวม 159,752.54 สมาชิกในครัวเรือนประมาณ 5 คน พ้ืนท่ีถือครองรวมประมาณ 10 ไร และ 
(2) ปจจัยท่ีมีผลตอการออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติประกอบดวย รายจาย สมาชิกในครัวเรือน จํานวนพ้ืนท่ีถือ
ครองรวมของครัวเรือน ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ จํานวนหุนสหกรณ อายุ และสถานภาพการสมรส  
คําสําคัญ: การออม, สมาชิกสหกรณ, สหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด 
 
ABSTRACT  

The objectives of this research were: (1) to study the demographics, characteristics of 
membership, and economic conditions of member of Bang Klam cooperatives limited. and (2) to 
analyze the factors affecting the savings of its members. This study used quantitative research 
methods, analysis unit is members of Bang Klam Ltd. Cooperative, a sample size of 350 people, 
accidental sampling, the questionnaire was used to collect the data, and the statistics used in 
the descriptive information included frequency, percentage, average, and standard deviation. 
Hypothesis testing by statistic T-test, and F-test. 

Results showed that (1) Most of the members are male, aged 31-40 years, married and 
living together, a secondary /vocational certificate education, professional farmers. The reason is 
that savings as collateral for the loan. Duration is approximately 14 years, about 1,000 shares of a 
stock cooperative. Cooperative Members income 12,625.71 baht per month, expenditure 7,188.23 
baht per month, and the total savings 159,752.54 baht. Cooperative member had members of 
the household of 5 people, including about 10 rai of land holding. And (2) factors that influence 
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saving significant statistical were expenditure, household members, the amount of land holdings 
of households, the duration of cooperatives, cooperative shares, age, and marital status.  
Keywords: savings, member cooperatives, Bang Klam cooperative Ltd. 
 
บทนํา 

ปจจุบันประชาชนสวนใหญยังขาดการออมทรัพย ทําใหไมมีเงินทุนเพียงพอในการประกอบอาชีพ การใช

จายในชีวิตประจําวัน และการใชจายในยามฉุกเฉิน ทําใหมีการกูยืมเงินดอกเบ้ียแพงในรูปแบบตางๆ และการซ้ือ

สินคาเชื่อหรือผอนสงท่ีถูกบวกดอกเบ้ียในราคาสินคาเปนสิ่งท่ีนิยมกันท่ัวไปอยางแพรหลาย อันเปนเหตุแหงการเปน

หน้ีไมรูจบ ไมสามารถพ่ึงตนเองได ชีวิตขาดความมั่นคง เพราะเหตุนําเอาเงินในอนาคตมาใชนั่นเอง (สหกรณ

การเกษตรบางกล่ํา จํากัด, 2557ก.)  

สหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกของสหกรณดําเนินงานรวมกันชวยเหลือซ่ึง

กันและกัน เพ่ือประโยชนของสมาชิกท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม ดวยการรับฝากเงินจากสมาชิก เพ่ือสงเสริมการ

ออมทรัพย และใหการชวยเหลือแกสมาชกิเชนเดียวกับสหกรณท่ัวไป จากตาราง 1 เปนการแสดงปริมาณการออมใน

รูปทุนเรือนหุนและเงินฝาก พบวา ผลการดําเนินงานประจําป 2553 -2557 ของสหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด 

เพ่ิมขึ้นตามลําดับ  

 

ตาราง1 ผลการดําเนินงานประจําป 2553 -2557 ของสหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด 

 (หนวย : ลานบาท) 

ป สมาชิก (คน) ทุนเรือนหุน 
ปริมาณรับฝากเงิน รวม 

 
เพ่ิมขึ้น/
ลดลง สัจจะออมทรัพย ออมทรัพย ออมทรัพยพิเศษ 

2553 1,817 54.22 7.50 15.29 163.99 186.79 - 
2554 1,879 61.79 8.73 13.63 236.19 258.55 71.76 
2555 1,907 68.78 9.96 14.55 256.50 281.03 22.47 
2556 1,941 79.31 10.63 14.08 257.27 281.99 0.97 
2557 1,986 89.86 11.47 12.57 264.88 288.93 6.93 
ท่ีมา : สหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557ข. 

 

จากขอมูลพบวา ทุนเรือนหุนและปริมาณเงินฝากรวมของสมาชิกเพ่ิมขึ้นตามลําดับแตการเพ่ิมขึ้น/ลดลงไม

คงท่ี และมีแนวโนมเพ่ือในอัตราท่ีลดลง โดยเฉพาะเงินฝากประเภทออมทรัพยปกติมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง 

คณะผูวิจัยจึงสนใจอะไรเปนสาเหตท่ีุทําใหปริมาณเงินฝากเพ่ิมขึ้นในสัดสวนท่ีลดลงหรืออะไรเปนเหตุท่ีทําใหปริมาณ

เงินออมทรัพยปกติลดลง ซ่ึงหากรูถึงสาเหตุดังกลาวจะเปนประโยชนตอฝายบริหารท่ีจะนําไปเปนแนวทางพัฒนา

หรือปรับปรุงการบริหารงานและสามารถใชเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหาตอไปในอนาคต ชวยใหองคกรมีความ

เขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะสรางประโยชนโดยตรงตอสภาพเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณฯ  
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วัตถุประสงคของการศึกษา 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัย  2 ประการ คือ  
1. เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป ลักษณะสมาชิกภาพ และสภาพเศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณการเกษตรบางกล่ํา 

จํากัด  
2. เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางเงินออมกับปจจัยดานเศรษฐกิจของสมาชิกและเพ่ือเปรียบเทียบเงิน

ออมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ตามปจจัยสมาชิกภาพ  
 

ขอบเขตของการศึกษา 
การวิจัยคร้ังน้ีมีหนวยศึกษา คือ สมาชิกสหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด การวิจัยคร้ังน้ีกําหนดกรอบ

การศึกษาในเขตพ้ืนท่ี คือ สหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา การวิจัยคร้ังน้ีกําหนด

กรอบการศึกษาในชวงเดือน พฤษภาคม – กันยายน 2558  

ทบทวนวรรณกรรม 
 ผูวิจัยทําการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของประกอบ (1) แนวคิด
ทฤษฎีการออม คือ ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ียตามทฤษฎีวาดวยความตองการท่ีจะถือเงินของเคนส, การใชจาย
อุปโภคบริโภคของเคนส, ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับวัฎจักรชีวิต, ความหมายของการออม, เหตุผลของการออม, รูปแบบของ
การออม, และรูปแบบสถาบันการออม การทบทวนวรรณกรรมในสวนน้ีคณะผูวิจัยสามารถนําไปกําหนดตัวแปร
อิสระเก่ียวกับพฤติกรรมการออม (2) ปจจัยท่ีกําหนดการออมของสมาชิก จากการศึกษาของ วิไลลักษณ ไทยอุตสาห 
และ วลัยภรณ อัตตะนันทน (2531) ทําใหคณะผูวิจัยสามารถกําหนดตัวแปรอิสระท่ีมีความสัมพันธกับการออม 
ตลอดจนการนิยามคําศัพทของการศึกษาคร้ังน้ี (3) สหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด การทบทวนในสวนนี้ทําให
คณะผูวิจัยมีความรูเก่ียวกับลักษณะท่ัวไปของสหกรณฯ และลักษณะของสมาชิก (4) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ตัวอยางเชน พงษศักด์ิ  เพ็ชรเกิด (2551) ปองขวัญ คคะนาท (2552) พรรณภา  วิไลศรีอัมพร (2552) โสภิต  พงษ
รัตนานุกูล (2552) ใจเดียว  โกมลเพ็ชร  (2554) และเดือนรุง  ชวยเมือง (2555) เปนตน การทบทวนงานเหลาน้ี
ผูวิจัยนํามาใชในการกําหนดระเบียบวิธีการวิจัย ตัวแปร กรอบแนวคิดในการวิจัย ตลอดจนการเปรียบเทียบ
ผลงานวิจัยในอดีตกับงานวิจัยนี้ในการอภิปรายผลการวิจัย  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรมขางตนและศึกษาบริบทของสหกรณ ผูวิจัยสามารถสรุปเปนกรอกแนวคิดการ
วิจัยไดดังภาพท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

โดยมสีมมติฐานการวิจัย คอื  
(1) ลักษณะทางเศรษฐกิจมีความสมัพันธกับปริมาณเงินออม 
(2) ลักษณะสมาชิกภาพมีความสัมพันธกับปริมาณเงินออม 
(3) ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีปริมาณเงินออมแตกตางกัน  

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
การวิจัยน้ีมุงเนนการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนเชิงปริมาณเปนหลักและทําการศึกษาจากกลุมตัวอยางท่ีเปน

ตัวแทนของประชากร ดังน้ันเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะของขอมูลการวิจัยคร้ังน้ีจึงใชรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตัวแปรตาง ๆ โดยมีรายละเอียด
ของระเบียบวิธีการวิจัยดังรายละเอียดตอไปน้ี  

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีทําการศึกษาในคร้ังน้ีคือ สมาชิกสหกรณการเกษตรบางกล่ํา 
จํากัด ท้ังหมดจํานวน 1,986 คน ใชตัวอยางขนาด 350 ตัวอยาง ซึ่งไดมาจากการคํานวณโดยใชสูตรของยามาเน 
และทําการสุมตัวอยางแบบงาย โดยแจกแบบสอบถามในวันท่ีมีการประชุมสมาชิก 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ                 
1. รายไดครัวเรือน           
2. รายจายครัวเรือน                   
3. เงินกู/หน้ีสินครัวเรือน        
4. สมาชิกในครัวเรือน               
5. พ้ืนท่ีถอืครองของครัวเรือน 
ลักษณะทางสมาชิกภาพ            
1. ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ    
2. จํานวนหุนในสหกรณ            
ลักษณะสวนบุคคล                     
1. เพศ               
2. อายุ          
3. สถานภาพสมรส      
4. ระดับการศึกษา     
5. อาชีพ 

 

ปริมาณเงินออมของสมาชิกสหกรณ 
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2.เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
จาก 2 สวน คือ เปนตัวแปรและคําถามท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และสวนท่ีสอง
พัฒนาจากเปนลักษณะเฉพาะของประชากรและพ้ืนท่ีในการวิจัยน้ี ซ่ึงประกอบดวยคําถามท่ีเปนปลายปดท่ีผูตอบไม
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม และแบบปลายเปดท่ีผูตอบสามารถแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม การ
ตรวจสอบความตรง ในการสรางเคร่ืองมือในคร้ังน้ีผูวิจัยใชวิธีการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ทําการตรวจสอบ
เชิงเน้ือหาและใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค เปนเกณฑตรวจสอบ โดยผลการวิเคราะห
ความสอดคลอง (IOC) มีคาอยูระหวาง .33-1.00 ผูวิจัยจึงไดนําขอคําถามบางขอท่ีมีคะแนนการประเมินตํ่ากวา .50 
ไปทําการปรับปรุงเพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  

3.วิธีการวิเคราะห สถิติท่ีใชในการพรรณนาขอมูลประกอบดวยคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยคา t-test และ F-test   
 

ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยตามลําดับวัตถุประสงคการวิจัย เปนดังน้ี  
1. ลักษณะท่ัวไปของสมาชิกสหกรณ 
 วัตถุประสงคขอท่ี 1 เพ่ือศึกษาสภาพท่ัวไป ลักษณะสมาชิกภาพ และสภาพเศรษฐกิจของสมาชิก

สหกรณการเกษตรบางกล่ํา จํากัด ผลการศึกษาพบวาสมาชิกสหกรณสวนมากเปนเพศชายรอยละ 56.6 อายุ 31-40 
ป รอยละ 40.9 สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน รอยละ 67.4 ระดับการศึกษามัธยม/ปวช. รอยละ 43.1 อาชีพ
เกษตรกร รอยละ 40.0 ตําแหนงในสหกรณเปนสมาชิก รอยละ 90.9 เหตุผลการออมเงินไวกับสหกรณ เพ่ือใชเปน
หลักประกันในการกูเงิน รอยละ 73.2 วัตถุประสงคเพ่ือสรางอนาคตท่ีมั่นคงทางดานการเงินใหกับครอบครัว รอยละ 
64.0 ระยะเวลาการเปนสมาชิกประมาณ 14 ป จํานวนหุนสหกรณประมาณ 1,000 หุน เงินฝาก ประมาณ 
98,745.14 บาท เงินกูกับสหกรณ สมาชิกมีเงินกูตนประมาณ 41,188.12 บาท มีเงินกูคงคางประมาณ 30,681.09 
บาท และมีอัตราดอกเบ้ียประมาณ 4,015.31 บาท/ป รายไดประมาณ 12,625.71 บาทตอเดือน รายจายประมาณ 
7,188.23 บาทตอเดือน เงินออมประมาณ 159,752.54 บาท เงินกู/หน้ีสินประมาณ 51,610.17 บาท สมาชิกใน
ครัวเรือนประมาณ 5 คน พ้ืนท่ีถือครองรวมประมาณ 10 ไร (ดังตาราง 2 และ 3) 

 

ตาราง 2 ความถี่และรอยละของสมาชิกสหกรณ 

(n=350) 
ขอมูล    ลักษณะ ความถี ่ รอยละ 
เพศ   ชาย 198 56.6 
อายุ 31-40 ป 143 40.9 
สถานภาพสมรส สมรส/อยูดวยกัน 236 67.4 
ระดับการศึกษา มัธยม/ปวช. 151 43.1 
อาชีพ เกษตรกร 140 40.0 
ตําแหนงในสหกรณ สมาชิก 318 90.9 
เหตุผลการออมเงินไวกับสหกรณ* เพ่ือใชเปนหลักประกันในการกูเงิน  254 73.2 
วัตถุประสงคในการออม*  เพ่ือสรางอนาคตท่ีมั่นคงทางการเงินใหกับ

ครอบครัว 
224 64.0 

หมายเหต:ุ * หมายถึง คําถามที่สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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ตาราง 3 ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ 

(n=350) 
รายการ หนวย �� SD 
ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ ป 14.09 2.93 
จํานวนหุนสหกรณ หุน 1,000.51 642.11 
จํานวนเงินฝากกับสหกรณ บาท 98,745.14 6,323.71 
จํานวนเงินกูกับสหกรณ    

เงินตน บาท 41,188.12 16,720.46 
คงคาง บาท 30,681.09 14,071.82 
อัตราดอกเบ้ีย บาท/ป 4,015.31 1,629.85 

รายจายของครัวเรือน บาทตอเดอืน 7,188.23 1,398.08 
จํานวนเงินออมของครัวเรือน บาท 159,752.54 94,957.85 
เงินกู/หน้ีสิน บาท 51,610.17 21,204.98 
สมาชิกในครัวเรือน คน 5.32 1.07 
จํานวนพ้ืนท่ีถือครองรวมของครัวเรือน ไร 10.81 2.86 
 

 2. ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการออมของสมาชิก 
  วัตถุประสงคขอท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรดานเศรษฐกิจ
และดานสมาชิกภาพกับการออมของสมาชิก และการเปรียบเทียบจํานวนเงินออมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เปน
ดังน้ี 
  2.1 ความสมัพันธระหวางปริมาณเงินออมกับปจจัยดานเศรษฐกิจและดานสมาชิกภาพ พบวา 
รายจายสมาชิก มีความสมัพันธกับการออมในทิศทางตรงกันขามระดับ -.240 อยางมีนัยสําคัญทางสถติิท่ีระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 99 น่ันคือ หากสมาชิกมีรายจายเพ่ือขึ้นรอยละ 1 จะทําใหประมาณเงินออมลดลงรอยละ .24 ในขณะ
ท่ีตัวแปรสมาชิกในครัวเรือน จํานวนพ้ืนท่ีถือครองรวมของครัวเรือน ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ และจํานวน
หุนสหกรณ มีความสัมพันธกับการออมในทิศทางเดียวกันปริมาณเงินออมท่ีระดับ .193, .392, .279 และ .851 
ตามลาํดับ อยางมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับความเชือ่มั่นรอยละ 99 นั่นคือ หากสมาชิกมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
จํานวนพ้ืนท่ีถอืครองรวมของครัวเรือน ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ และจํานวนหุนสหกรณเพ่ือขึน้รอยละ 1 
จะทําใหประมาณเงินออมเพ่ิมขึ้นรอยละ .193, .392, .279 และ .851 ตามลําดบัในขณะท่ี รายไดและเงินกูไมมี
ความสัมพันธกับการออม (ดังตาราง 4)  
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ตาราง 4 ระดับความสัมพันธระหวางปจจัยดานเศรษฐกิจ ดานสมาชิกภาพ และดานสวนบุคคล
กับการปริมาณการออมของสมาชิก 

(n=350) 
ตัวแปรอิสระ ระดับความสัมพันธ Sig. 
ดานเศรษฐกิจ   

รายได 0.020  .66 
รายจาย -.240** .00 
เงินกู/หน้ีสิน  0.11  .09 
สมาชิกในครัวเรือน .193** .00 
จํานวนพ้ืนท่ีถือครองรวมของครัวเรือน  392** .00 

ดานสมาชกิภาพ   
ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ .279** .00 
จํานวนหุนสหกรณ .851** .00 

หมายเหตุ: ** หมายถึงตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกับปริมาณเงินออมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 99 

 

 2.2  เปรียบเทียบปริมาณเงินออมจําแนกตามปจจัยดานสมาชิกภาพ ผลการศึกษาพบวา อายุและ

สถานภาพการสมรสท่ีแตกตางกันมีเงินออมท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสาํคัญท่ีระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยสมาชิก

ท่ีมีอายุมากมีเงินออมมากกวาสมาชิกท่ีมีอายุนอยกวา และสมาชิกท่ีมีสถานภาพโสดมีเงินออมนอยกวาสถานภาพอื่น 

ในขณะท่ี เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพท่ีแตกตางกันมีปริมาณเงินออมท่ีไมแตกตางกัน  (ดังตาราง 5) 
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ตาราง 5 ปริมาณเงินออมจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของสมาชิก 
(n=350) 

ปจจัยสวนบุคคล ปริมาณเงินออม 
สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 
สถติิทดสอบ Sig. 

เพศ     
ชาย 154,680.25 93,184.59 -0.57 (t-test) 0.57 
หญิง 166,359.87 97,429.72   

อายุ     
ไมเกิน30ป 131,968.97 91,601.95 2.79 (F-test) 0.02* 
31-40ป  152,547.48 88,739.45   
41-50ป  149,849.43 96,116.46   
51-60ป  142,186.54 85,297.60   
61-70ป  232,688.24 116,637.34   

สถานภาพ     
โสด  87,651.02 69,651.76 3.41 (F-test) 0.02* 
สมรส/อยูดวยกัน  169,512.67 96,906.48   
สมรส/แยกกันอยู  167,991.38 98,167.99   
หมาย/หยาราง  267,142.86 106,015.50   

ระดับการศึกษา     
ไมไดเรียนหนังสือ  70,000.00 21,213.21 2.04 (F-test) 0.09 
ประถมศึกษา  99,821.62 72,581.76   
มัธยม/ปวช.  147,287.42 89,341.36   
อนุปริญญา/ปวส.  182,657.63 101,134.32   
ปริญญาตรี  192,409.52 106,635.38   

อาชีพ     
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
ลูกจางภาครัฐ  

169,826.67 89,876.58 0.28 (F-test) 0.84 

พนักงานบริษัท/ลูกจาง  160,438.89 92,104.88   
เกษตรกร  149,199.93 94,336.69   
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย  170,232.26 101,326.72   

หมายเหตุ: *  หมายถึงมปีริมาณเงินออมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 95 
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อภิปรายผลการวิจัย 
 ผูวิจัยไดทําการอภิปรายผลโดยเปรียบเทียบผลการวิจัยคร้ังน้ีกับผลการวิจัยในอดีต (ตาราง 6) และให
เหตุผลประกอบดังน้ี 

 
ตาราง 6 ผลการวิจัยของคนอื่นเปรียบเทียบกับผลการวิจัยน้ีจําแนกตามตัวแปร 

ตัวแปรตน ผลการวิจัยคนอื่น ผลการวิจัย
น้ี พงษศักด์ิ  

(2551)1 
ปองขวัญ  
25522 

พรรณภา   
(2552)3 

โสภติ  
(2552)4 

ใจเดียว  
(2554)5   

เดือนรุง  
(2555)6 

รายได ** * * **  * - 
รายจาย   -   * ** 
เงินกู/หน้ีสิน    ** *  - 
สมาชิกในครัวเรือน -  - **   ** 
จํานวนพ้ืนท่ีถอืครอง
รวมของครัวเรือน 

     * ** 

ระยะเวลาการเปน
สมาชิกสหกรณ 

 *     ** 

จํานวนหุนสหกรณ       ** 
เพศ  *   -  - 
อาย ุ * * - - *  * 
สถานภาพ  -   -  * 
ระดับการศึกษา ** * * ** *  - 
อาชีพ **      - 

หมายเหต ุ:    -   หมายถึง ไมมีความสัมพันธ, ไมแตกตางกัน 
   *   หมายถึง มีความสัมพันธ, แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

      ** หมายถึง มีความสัมพันธ, แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
1. พงษศักด์ิ  เพ็ชรเกิด (2551) พฤติกรรมการออมของครัวเรือนเกษตรกร กรณีศึกษา อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง  
2. ปองขวัญ คคะนาท (2552) พฤติกรรมการออมของสมาชิกสหกรณออมทรัพยสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข จํากัด  
3. พรรณภา  วิไลศรีอัมพร (2552) พฤติกรรมการออมและปจจัยที่มีผลตอการออมของพนักงานธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) สังกัดศูนยบริการลูกคา 
4. โสภิต  พงษรัตนานุกูล (2552) พฤติกรรมการออมและความม่ังคั่งของครัวเรือนในภาคเหนือของประเทศไทย  
5. ใจเดียว  โกมลเพ็ชร  (2554) พฤติกรรมการออมเงินของบุคลากรในวิทยาลัยนครราชสีมา 
6. เดือนรุง  ชวยเมือง (2555) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของภาคครัวเรือนในชุมชนเกาะเปยะ จังหวัด

ตรัง 

 
1.  ปจจัยดานเศรษฐกิจ จากการศึกษาพบวารายจาย มีความสัมพันธกับการออมในทิศทางตรงกันขามกับ

การออม สอดคลองกับเดือนรุง  ชวยเมือง (2555) ซ่ึงอาจเปนไปไดวาในภาวะเศรษฐกิจไมดีนัก สมาชิกนาจะมี
รายจายเพ่ิมขึ้นในขณะท่ีรายไดคงท่ี จึงสงผลใหปริมาณเงินออมลดลง ปจจัยดานสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับการออมสอดคลองกับโสภิต  พงษรัตนานุกูล (2552) อาจเปนเพราะสมาชิกมีอาชีพ สามารถหา
รายไดทําใหมีเงินออมเพ่ิม ปจจัยดานจํานวนพ้ืนท่ีถือครองรวมของครัวเรือนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการ
ออมสอดคลองกับเดือนรุง  ชวยเมือง (2555) เปนเพราะจํานวนพ้ืนท่ีถือครองเปนแหลงท่ีมาของรายได เมื่อรายได
มากขึ้นก็อาจทําใหการออมเพ่ิมขึ้นเชนกัน  
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2.  ดานสมาชิกภาพ  ปจจัยระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ และจํานวนหุนสหกรณ มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันกับการออมสอดคลองกับปองขวัญ คคะนาท (2552) ท้ังนี้เปนเพราะสมาชิกท่ีเปนสมาชิกมายาวนาน
ยอมมีจํานวนหุนเพ่ิมขึ้น ซ่ึงทําใหเงินออมเพ่ิมขึ้นเชนกัน  

3.  ดานสวนบุคคล ปจจัยอายุมีความสัมพันธกับการการออมสอดคลองกับพงษศักด์ิ  เพ็ชรเกิด (2551)  
ปองขวัญ คคะนาท (2552) และ ใจเดียว  โกมลเพ็ชร (2554) ท้ังน้ีเปนเพราะอายุท่ีมากขึ้นรายไดมากขึ้นทําใหมีเงิน
ออมเพ่ิมขึ้น และปจจัยสถานภาพสมรสมีความสัมพันธกับการการออมท้ังเปนเพราะสถานภาพสมรสท่ีมั่นคง ยอม
สงผลใหสมาชิกมีศักยภาพในการออมเพ่ิมขึ้น  
 
ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือประโยชนแกภาคสวนตางๆ ดังน้ี 

1. จากผลการวิจัยท่ีพบวาสมาชิกท่ีมีอายุนอยมีการออมนอยกวาสมาชิกท่ีมีอายุมาก ดังน้ันสหกรณควรมีการ

สงเสริมใหอัตราดอกเบ้ียพิเศษและจายเงินปนผลพิเศษสําหรับสมาชิกท่ีมีอายุนอยจะทําใหสมาชิกท่ีมีอายุนอย รูจักการออ

มมากขึ้น มีการออมมากขึ้น  

2. จากผลการวิจัยท่ีพบวาสมาชิกสหกรณท่ีมีสถานภาพโสดมีปริมาณเงินออมนอยกวากลุมท่ีมีสถานภาพ

สถานภาพอื่น ดังน้ันสหกรณควรมีการสงเสริมใหอัตราดอกเบ้ียพิเศษและจายเงินปนผลพิเศษสําหรับสมาชิกท่ีมี

สถานภาพโสดจะทําใหสมาชิกท่ีมสีถานภาพโสด รูจักการออมและมีการออมมากขึ้น  

3. จากผลการวิจัยท่ีพบวารายจายสมาชิก มีความสัมพันธกับการออมในทิศทางตรงกันขามกัน ดังน้ัน

สหกรณควรมีการสงเสริมใหสมาชิกรูจักประหยัดอดออมและทําบัญชีรายรับรายจายประจําวันสําหรับสมาชิกท่ีมีรายจาย

สูง จะทําใหสมาชิกท่ีมีรายจายสูงสามารถลดรายจายลงได ทําใหมกีารออมเพ่ิมขึ้น  

4. จากผลการวิจัยท่ีพบวาสมาชิกในครัวเรือนของสมาชิก มีความสัมพันธกับการออมในทิศทางเดียวกัน 

ดังน้ันสหกรณควรมีการสงเสริมใหสมาชิกท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนหันมาออมเงินไวกับสหกรณ  

5. จากผลการวิจัยท่ีพบวาจํานวนพ้ืนท่ีถือครองรวมของครัวเรือนของสมาชิก มีความสัมพันธกับการออมใน

ทิศทางเดียวกัน ดังน้ันสหกรณควรมีการสงเสริมสนับสนุนในดานเงินทุน และอํานวยความสะดวกเคร่ืองมือในการ

ประกอบอาชีพใหแกสมาชิก จะทําใหสหกรณและสมาชิกมีผลประโยชนรวมกันท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม  

6. จากผลการวิจัยท่ีพบวาระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณของสมาชิก มีความสัมพันธกับการออมใน

ทิศทางเดียวกัน ดังน้ันสหกรณควรทําใหสมาชิกมีแรงจูงใจ มีความมั่นคงความไววางใจ  ความปลอดภัยในการดําเนิน

กับสหกรณ และใหอัตราดอกเบ้ียพิเศษและจายเงินปนผลพิเศษแกสมาชิก  

7. จากผลการวิจัยท่ีพบวาจํานวนหุนสหกรณของสมาชิก มีความสัมพันธกับการออมในทิศทางเดียวกัน 

ดังนั้นสหกรณควรมีการสงเสริมใหสมาชิกซื้อหุนเพ่ิมขึ้นโดยใหอัตราดอกเบ้ียพิเศษและจายเงินปนผลพิเศษ  
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