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บทคัดย่อ 
 การศึกษาฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุข ขอนแก่น จ ากัด เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาโดยมีการเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด จ านวน 400 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้สถิติ  ได้แก่ 
อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
 ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญม่ีพฤติกรรมการออมเงินเดอืนละครั้ง โดยหักจากบัญชีเงินเดือน และมี
รูปแบบการออมเป็นการซื้อหุ้นสหกรณ์ออมทรัพย์สูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 
 ปัจจัยด้านสังคมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออม พบว่า วัตถุประสงค์ในการออมของสมาชิกเพื่อใช้จ่ายในยาม
ฉุกเฉินมากท่ีสุด และตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการตัดสินใจในการออม ส าหรับปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออม 
ได้แก่ จ านวนรายได้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นอกจากนี้การมีส่วนร่วมในสหกรณ์โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์ ก็เป็น
อีกปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการออมของสมาชิกเช่นกัน  
 
ค าส าคัญ : ปัจจัยที่มผีลต่อการออม / สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขขอนแก่น จ ากัด 
 
Abstract 
 The purpose of the research was to study the factors that have an effect on saving of the 
members in Khon Kaen Province Public Health Saving Cooperative Limited. It was descriptive research with 
all 400 members of the savings cooperatives analyzed by percentage, frequency, ordinal logistic 
regression, multi nominal logistic regression, mean and standard deviation. 
 The study also discovered the most impact on saving behaviors of the member usually save 
once a month and deduct form salary. The favorable type of saving was by buying stock in Khon Kaen 
Province Public Health Saving Cooperative Limited. 
 The social factor had the most impact in order to meet the precautionary expense and  
self-influences decision to saving and economics factor had high impact on saving behavior for instance 
income, deposit interest, furthermore getting information about Khon Kaen Province Public Health Saving 
Cooperative Limited, it was another factor that affects the saving behaviors of the members. 
 
Keywords: Saving Factors, Member of Khon Kaen Province Public Health Saving Cooperative Limited 
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บทน า 
 การสหกรณ์ในประเทศไทย เกิดขึ้นโดยมีมูลเหตุ
มาจากสมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ ประเทศไทยเริ่มมีการติดต่อซื้อ
ขายกับต่างประเทศมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจของชนบท 
เปลี่ยนจากแบบเพื่อเลี้ยงตัวเอง มาสู่แบบเพื่อการค้า ความ
ต้องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมี
เพิ่มขึ้น ชาวนาท่ีไม่มีทุนรอนของตนเองก็หันไป กู้ยืมเงินจาก
บุคคลอื่น ท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูกเอา
เปรียบ จากพ่อค้า นายทุน ดังนั้น รัฐบาลโดยกระทรวงกรม 
พระคลังมหาสมบัติ (ปัจจุบันคือกระทรวงการคลัง) ได้เชิญ
เซอร์ เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ หัวหน้าธนาคาร แห่งมัดราส 
ประเทศอินเดีย เข้ามาส ารวจหาแนวทางช่วยเหลือชาวนา 
และได้เสนอให้จัดตั้ง “ธนาคารให้กู้ยืมแห่งชาติ” โดยให้กู้ยืม
แก่เกษตรกร แบบมีที่ดินและหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน 
เพื่อป้องกันมิให้ชาวนาที่กู้ยืมเงินทอดทิ้งที่นาหลบหนี้สิน 
ส่วนการควบคุมเงินกู้และการเรียกเก็บเงินกู้ ท่านให้จัดตั้ง
เป็นสมาคมเรียกว่า Cooperatives Society โดยมีหลักการ
ร่วมมือกัน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งค านี้  พระราชวร
วงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ได้ทรงบัญญัติศัพท์เป็น
ภาษาไทยว่า “สมาคมสหกรณ์” จึงกล่าวได้ว่า ประเทศไทย
เริ่มศึกษาวิธีการสหกรณ์ขึ้น ในปี  พ.ศ. 2457 เป็นต้นมา 
และได้ทดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่งแรก ใช้ช่ือว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ 
ไม่จ ากัดสินใช้” จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 
มีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  ทรงเป็นนาย
ทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก นับเป็นการเริ่มต้นการ
สหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด 
ได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ  (พ.ร.บ.) สหกรณ์  
พ.ศ. 2511 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2531 โดยใช้ช่ือ
ว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
กระนวน จ ากัด” ส านักงานตั้งอยู่ในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชกระนวน ต าบลหนองโก อ าเภอกระนวน จังหวัด
ขอนแก่น มีนายแพทย์ค ารณ ไชยศิริ เป็นประธานกรรมการ 
ซึ่งการก่อตั้งครั้งแรกมีสมาชิกรวมตัวกัน จ านวน 125 คน 
เงินทุน เรือนหุ้ น รวมจ านวน  216 ,650 .-บาท  ต่ อมา
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 1 ประจ าปี 2535 
ได้ เสนอข้อมูลในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2535  
เมื่อวันศุกร์ที่  12 กุมภาพันธ์ 2536 ว่าเจ้าหน้าที่สังกัด
กระทรวงสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดขอนแก่นจ านวน
มาก ยังไม่มีการออมทรัพย์  ดั งนั้น เพื่ อเป็นการสร้าง
หลักประกันที่มั่นคงให้กับผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกและ

ครอบครัว ที่ประชุมใหญ่จึงได้มีมติให้แก้ไขข้อบังคับ แล้วจด
ทะเบียนใหม่  โดยเปลี่ยนช่ือจาก สหกรณ์ ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน จ ากัด เป็น 
“สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด” ใช้ช่ือย่อ 
สอ.สธ.ขก. เลขหมายทะเบี ยนที่  อ .010431 ปั จจุบัน 
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 22/8 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.ขอนแก่น โดยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น 
จ ากัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
มวลสมาชิกที่ปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภายใน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าท่ีใน
โรงพยาบาลขอนแก่น  โรงพยาบาลชุมชน ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งปัจจุบัน มีสมาชิกรวมจ านวน 11,823 ราย 
สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 10,292,068,990.71 บาท โดยแบ่งเป็น  
 สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากจ านวน 7,399 คน เป็น
เงิน 1,720,413,989.25 บาท 
 สมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์จ านวน 7,751 คนเป็น
เงิน 9,715,836,874.91 บาท 
 เมื่อคิดเป็นอัตราส่วนจะเห็นได้ว่าสมาชิกท้ังหมด
มีสัดส่วนในการออมเงินเฉลี่ยคนละ 145,514.16 บาท แต่มี
ภาระหนี้มากถึง 821,774.24 บาท และจากการวิเคราะห์
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี พบว่าแม้สัดส่วนการเป็นหนี้ของสมาชิก
จะมีอัตราร้อยละที่ลดลง แต่สัดส่วนการออมเงินของสมาชิก
ก็ลดลงเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นผลให้ผู้ศึกษา ต้องการศึกษา
ถึงพฤติกรรมในการออมเงิน และปัจจัยที่มีผลต่อการออม
เงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น 
จ ากัด เพื่อน าไปวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของ
สมาชิก และเพื่อเพิ่มเงินออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการออมของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ขอนแก่น จ ากัด 
 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการออมของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด 
 3. เพื่อเพิ่มเงินออมของสมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ี เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบ
ตัดขวาง (Cross – sectional descriptive study) เพื่ อ
ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการออมของสมาชิกสหกรณ์ออม
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ทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด ท าการศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามส่งให้สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์ทุกหน่วยงานท่ี
มีสมาชิกสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด ใน
ทุกอ าเภอรวม 26 อ าเภอ จ านวน 61 หน่วยงาน โดยเก็บ
ข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูล ระหว่าง เดือนเมษายน ถึง 
มิถุนายน 2562 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของสมาชิก
สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น  จ ากั ด  ได้
ด าเนินการศึกษาโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถามจากการสุ่ม
ตัวอย่างสมาชิกตามความสะดวก จ านวน 400 ชุด โดย
ท าการศึกษาทั้งหมด 3 ด้าน ดังนี ้  

1. ข้อมูลทั่ วไปโดยจะสอบถามเกี่ยวกับ
ข้อมูลพื้นฐานของสมาชิกผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ 
อายุ ต าแหน่ง/เงินได้รายเดือน หน่วยงานที่สังกัด ระดับ
การศึกษา สถานภาพ จ านวนบุตร บุคคลที่ต้องอุปการะ
เลี้ยงดู รายได้ ที่มาของรายได้ รายจ่ายโดยเฉลี่ยต่อเดือน 
และประเภทของรายจ่าย 

2. พฤติกรรมและรูปแบบการออม จะเป็น
ค าถามเกี่ยวกับลักษณะการออมของสมาชิกและครอบครัว 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนเงินออม วิธีการออม ความถี่ใน
การออม วัตถุประสงค์ในการออม และสถาบันที่ไปใช้บริการ
เงินออมเป็นประจ า ซึ่ งในบางข้ออาจจะเลือกตอบได้ 
หลายข้อ 

3. ปัจจัยที่มีผลต่อการออม ในส่วนนี้จะเป็น
แบบสอบถามลักษณะมาตรวัด ลิเคิร์ท (Linkert scale) โดย
มีค าตอบย่อยที่มีเกณฑ์ให้คะแนน 5 ระดับ ดังน้ี 

 ปัจจัยที่มีระดับความส าคัญสูงสุด ให้ 5 
คะแนน 

 ปัจจัยที่มีระดับความส าคัญสูง ให้  4 
คะแนน 

 ปัจจัยที่มีระดับความส าคัญปานกลาง 
ให้ 3 คะแนน 

 ปัจจัยที่มีระดับความส าคัญต่ า  ให้  2 
คะแนน 

 ปัจจัยที่มีระดับความส าคัญต่ าสุด ให้ 1 
คะแนน 

 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ เป็นลักษณะค าถาม
แบบปลายเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเขียน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยอื่น ๆ ท่ีสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมการออม 

สรุปผลการวิจัย 
  1. การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
โดยสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) เพื่อ
อธิบายลักษณะประชากรทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้ สถานภาพ จ านวน
บุตร จ านวนบุคคลที่ต้องอุปการะ รายจ่าย และภาระหนี้สิน 
จากการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ งจ านวน  340 คน 
สถานภ าพสมรส  มี อ ายุ ระห ว่ าง  41 – 45 ปี  ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีบุตรและบุคคลที่ต้องเลี้ยงดูจ านวน 
2 คน การศึกษาส่วนใหญ่จบระดับช้ันปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพรับราชการ ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล โดยมีรายได้ต่อ
เดือนระหว่าง 40,001 บาท ถึง 45,000 บาท ซึ่งแหล่งที่มา
ของรายได้มาจากเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ และส่วน
ใหญ่มีรายจ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 40,001 ถึง 45,000 บาท 
การใช้จ่ายจะเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง
หมายรวมถึงค่าสาธารณูปโภคด้วย 
  2. พฤติกรรมและรูปแบบการออม  เป็ น
การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ (Percentage) 
และการแจกแจงความถี่  (Frequency) เพื่ อ อธิบ าย
พฤติ กรรมการออมของสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการ
ออม วิธีการออม วัตถุประสงค์ในการออม ความถี่ในการ
ออม (ออมบ่อยแค่ไหน) สถาบันการเงินที่ใช้บริการด้านการ
ออม และเหตุผลที่เลือกใช้สถาบันการเงินนั้น จากการศึกษา
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จ านวน  317 คน  
มีรูปแบบการออมด้วยการซื้อหุ้นสหกรณ์ ออมทรัพย์  
ร้อยละ 30.63 ใช้วิธีการหักจากบัญชีเงินเดือน และเป็นการ
ออมเดือนละครั้ง ร้อยละ 62.75 และ 70.75 ตามล าดับ  
  3. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น  จ ากัด การ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด เป็นการ
วิ เคราะห์ข้อมูล เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
โดยสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์  ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) และการแจกแจงความถี่ (Frequency) ของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด ซึ่งประกอบด้วย ผู้ที่มีอิทธิพล
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ต่อการตัดสินใจ ความน่าเช่ือถือของสถาบันการเงิน อัตรา
ดอกเบี้ย การให้บริการ ความสะดวกใกล้บ้าน และการ
ส่งเสริมการตลาด เช่น ของแจก ของสมนาคุณ โดยผลจาก
การศึกษาพบว่าปัจจัยด้านวัตถุประสงค์ในการออมของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด  
ส่วนใหญ่จะออมเพื่อใช้จ่ายในยามฉุกเฉินมากที่สุด จ านวน 
256 คน (ร้อยละ 58.75) และล าดับรองลงมาจะออมเงินเพื่อ
เป็นหลักประกันหรือสร้างความมั่นคงในชีวิต คิดเป็นร้อยละ 
26.50 ปัจจัยด้านสังคม พบว่า ตนเองเป็นผู้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.57 และคู่สมรส
เป็นผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินมากในล าดับ
รองลงมา มีค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนบุตร บิดามารดา เพื่อนสนิท 
เจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงิน จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ออมเงินในระดับปานกลางเท่านั้น  ส าหรับปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด ที่มีอิทธิพลมากที่สุดสามล าดับ
แรก ได้แก่ จ านวนรายได้ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และการมี
ส่วนร่วมในสหกรณ์โดยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสหกรณ์ 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.69, 4.54 และ 4.51 ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพล
มากต่อการออม อันดับที่สี่ ได้แก่ จ านวนรายจ่าย อันดับที่
ห้า และอันดับที่หก ได้แก่ ภาระหนี้สิน และอายุการเป็น
สมาชิก ส าหรับการให้บริการของพนักงาน / เจ้าหน้าที่ และ 
ความสะดวกในการใช้บริการ ก็ยังคงมีอิทธิพลมากเช่นกัน 
ในขณะที่ความน่าเช่ือถือของสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน 
และกิจกรรมส่งเสริมการออม เช่น ของแจก มีอิทธิพลปาน
กลางเท่านั้น  
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมของ
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด น ามา
อภิปรายผลการศึกษา ได้ดังนี้ 
  1. ลักษณะสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด  จากผลการศึกษาพบว่า  
เพศ สถานภาพ จ านวนบุตรหรือบุคคลที่ต้องอุปการะ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ไม่มีผลต่อการออม เนื่องจากสมาชิก
สหกรณ์ ส่วนใหญ่จะออมเงินในรูปแบบการซื้อหุ้นสหกรณ์ 
โดยใช้วิธีการหักจากบัญชีเงินเดือนๆ ละครั้ง  
  2. ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินของสมาชิก
สหกรณ์ พบว่า ตนเองเป็นผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออม
เงินมากที่สุด ส าหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจ พบว่าจ านวน
รายได้ และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลต่อการตัดสินใจออม
เงินมากท่ีสุด นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมในสหกรณ์โดยการได้

รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสหกรณก์็ยังเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดล าดับที่สาม ส าหรับปัจจัยที่มีอิทธิพลมากในล าดับถัด
มา จะแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี ้
    1) มีอิทธิพลมากค่อนไปทางมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.00 – 4.49) ได้แก่ จ านวนรายจ่าย ภาระหนี้สิน 
และอายุการเป็นสมาชิก  
   2) มีอิทธิพลมากค่อนไปทางปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย 3.50 – 3.99) ได้แก่ การให้บริการของพนักงาน/ 
เจ้าหน้าที่ เง่ือนไขการฝาก ถอน การรับผลตอบแทน และ
ความสะดวกในการใช้บริการ 
 โดยทั้งสองระดับ จะมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกัน 
ส าหรับความน่าเชื่อถือของสถาบันการเงินท่ีรับฝากเงิน และ
กิจกรรมส่งเสริมการออม มีอิทธิพลต่อการออมในระดับปาน
กลางเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ สายัณต์  
แก้วบุญเรือง (2561) เรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ ากัด  
ที่พบว่า รายได้ รายจ่าย อายุการเป็นสมาชิก การมีส่วน
ร่วมกับสหกรณ์ เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออมเงิน
ประเภทการซื้อหุ้นสหกรณ์ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การฝากเงินสหกรณ์ ได้แก่ รายได้ สถานภาพในสหกรณ์ 
และอัตราดอกเบี้ย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและการน าไปใช้
ประโยชน์ 
  1) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น 
จ ากัด ควรมีการน าปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินประเภท  
ต่าง ๆ มาจัดท าแผนกลยุทธ์ในการระดมเงินออมของสมาชิก
ในแต่ละประเภทการออม เช่น รายได้ รายจ่าย ภาระหนี้สิน 
อายุการเป็นสมาชิก ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงิน
ประเภทหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยควรให้มีการออมเงิน
ประเภทหุ้นสหกรณ์ตามสัดส่วนรายได้หรือเงินเดือนของ
สมาชิกเป็นขั้นบันได้ หรือในอัตราก้าวหน้าตามฐานรายได้ 
เพื่อเป็นการระดมทุน และเพิ่มความมั่นคงให้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด  
   2) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น 
จ ากัด ควรน าเหตุผลในด้านอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เง่ือนไข
การฝาก ถอน การรับผลตอบแทน ความสะดวกในการใช้
บริการ การให้บริการของพนักงาน/ เจ้าหน้าที่ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม มาใช้ในการจูงใจในการให้
สมาชิกออมเงินด้านการฝากเงินกับสหกรณ์เพิ่มมากข้ึน เพื่อ
เป็นการช่วยลดต้นทุนด้านการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ 
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เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากจะมีอัตราที่ต่ ากว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้เสมอ 
  3) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น 
จ ากัด ควรมีการเผยแผ่ข้อมูลข่าวสารสหกรณ์ให้สมาชิก
ได้รับรู้อย่างทั่วถึงเป็นประจ า เนื่องจากการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารสหกรณ์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการออมในระดับที่
ค่อนข้างสูง นั่นแสดงให้เห็นว่า ถ้าหากสมาชิกได้รับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับสหกรณ์เป็นประจ า ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้าน
ผลการด าเนินงาน ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ หรืออาจรวมไปถึงการโปรโมท โฆษณากิจกรรมการ
ออมเงิน การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งการเผยแผ่
ข้อมูลข่าวสารนั้นสามารถกระท าได้หลากหลายช่องทาง เช่น 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวรายเดือน รายไตรมาส 
การประชาสัมพันธ์ผ่านโครงการสหกรณ์สัญจรพบสมาชิกใน
แต่ละหน่วยงาน โครงการสัมมนาผู้แทนสมาชิก โครงการ
สัมมนาเจ้าหน้าที่ การเงิน  ซึ่ งเป็นโครงการที่ สหกรณ์
ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีอยู่แล้ว รวมถึงการเผยแผ่ข้อมูล
ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ตต่างๆ เช่น face book, website และ 
Line square กลุ่มสหกรณ์ ก็อาจจะมีส่วนท าให้การออม
เงินของสมาชิกเพิ่มขึ้นได้อีกระดับหนึ่ง  
  4) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น 
จ ากัด ควรมีการรณรงค์ ส่งเสริม แนะน าให้ความรู้แก่
สมาชิกในเรื่องการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อสร้างนิสัยการใช้จ่ายแบบพอเพียง และ
การประหยัดอดออม เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ไม่ก่อ
หนี้สินทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งอาจจะรวมไปถึงการ
รณรงค์ให้สมาชิกมีอาชีพเสริม เช่น พืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
การเลี้ยงเป็ด ไก่  ปลา ที่สามารถท าได้โดยง่าย เพื่อใช้
ประกอบอาหารในครัวเรือน และหากมีเหลือก็สามารถน าไป
จ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ นอกจากนี้ยังควรให้ความรู้และ
รณรงค์ให้สมาชิกจัดท าบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อเป็นการ
วางแผนค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว  อันจะเป็น
รากฐานในการออมที่ยั่งยืนแก่สมาชิก 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
   1) ควรมีการศึกษาวิจัยในลักษณะนี้ทุก ๆ  
2-3 ปี และควรท าการศึกษาโดยใช้ประชากรที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น จ ากัด ที่เพิ่งสมัคร
เป็นสมาชิกใหม่ในช่วง 2-3 ปี เพื่อท าการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของสมาชิกกลุ่มเดิม และกลุ่มใหม่ 
   2) ควรท าการศึกษาปัจจัยอื่นๆ เช่น รูปแบบ
ของผลตอบแทน ระยะเวลาในการได้รับผลตอบแทน การ
ส่งเสริมการตลาด ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และความ

สะดวกหรือความพึงพอใจในการใช้บริการ ซึ่งมีผลต่อการ
ออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขขอนแก่น 
จ ากัด 
   3) ควรท าการศึกษาถึงพฤติกรรมและความ
พึงพอใจต่อประเภทการออมของสหกรณ์ เช่น การออมโดย
การซื้อหุ้น การฝากเงิน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
ก าหนดผลิตภัณฑ์เงินออมให้มีความหลากหลาย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของสมาชิกแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น 
เพื่อให้สมาชิกเกิดความสะดวกในการเข้าถึงการออมรูปแบบ
ต่าง ๆ มากกว่านี้  ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกเกิด
ความรู้สึกอยากออมมากข้ึน 
  4) การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิง
คุณภาพประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์สมาชิกรายบุคคล 
เพื่อศึกษาว่าสมาชิกท่ีแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่าง
ด้านต าแหน่ง สถานที่ปฏิบัติงาน รายได้ และการศึกษา จะมี
ความรู้ความตระหนัก และความสนใจเรื่องการออมเงินที่
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เพื่อน ามาปรับปรุงและวางแผน
กลยุทธ์การเพิ่มเงินออมของสมาชิกสหกรณ์ต่อไป 
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