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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

ศึกษาป�จจัยความเชื่อมั่นท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 

จำกัด และค้นหาแนวทางส่งเสริมการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สมาชิกสหกรณ์ประเภทอื่น ใช้แบบสอบถามเป�นเครื ่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขตาก จำกัด จำนวน 400 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าแจงความถ่ี            

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 ผลการวิจัย พบว่าความเชื่อมั่นในการออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 

จำกัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยป�จจัยท่ีมีระดับความเชื่อมั่นมากท่ีสุดคือ ความคาดหวังต่อผลตอบแทน ป�จจัยท่ี

รองลงมาคือ ทัศนคติต่อสหกรณ์ ความมั่นใจในองค์กร คุณภาพการให้บริการ การยอมรับความเสี่ยงและการรับรู้

ข้อมูล ตามลำดับ ผลการศึกษาความตั้งใจในการออมและการลงทุน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่มีค่ามากท่ีสุด 

คือตั้งใจจะฝากตลอดอายุสมาชิก รองลงมาคือ ตั้งใจจะฝากแบบรายป� ตั้งใจจะฝากแบบรายเดือน ตั้งใจจะเพิ่ม

จำนวนเงินออม ตั้งใจจะฝากเนื่องจากได้รับผลตอบแทนเหมาะสมทุกครั้งที่ตั้งใจจะออมเงินหรือฝากเงินจะนึกถึง

สหกรณ์เป�นลำดับแรก และต้ังใจจะชักชวนคนในครอบครัว/เพื่อนสมาชิกมาฝากเงินกับสหกรณ์ด้วย ตามลำดับ ผล

การทดสอบสมมุติฐานพบว่า มีความสัมพันธ์ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยป�จจัยความเชื่อมั่นที่มีผลต่อความ

ต้ังใจในการออมและการลงทุนมากท่ีสุด คือ ความคาดหวังผลตอบแทน รองลงมาคือ ทัศนคติ คุณภาพการให้บริการ 

ความมั่นใจในองค์กร การรับรู้ข้อมูล ตามลำดับ ส่วนป�จจัยการยอมรับความเสี่ยงไม่มีผลต่อความตั้งใจในการออม

และการลงทุน ส่วนใหญ่มีความคาดหวังผลตอบแทนจากดอกเบ้ียเงินรับฝาก รองลงมาคือทัศนคติ ความพึงพอใจใน

การรับบริการจากสหกรณ์ด้านคุณภาพการให้บริการ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์บริการด้วยความรวดเร็ว ด้านความมั่นใจใน
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องค์กร สหกรณ์ มีระบบการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างปลอดภัยและการรับรู้ข้อมูลโดยการประชาสัมพันธผ์่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียง 
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ABSTRACT 
This research aimed to investigate Tak Public health Saving Cooperative Members’ 

personal and confidential factors that could influence their intentions to save and invest as 
well as seeking the appropriate direction to encourage Tak cooperative members and other 
cooperative members to save and invest.  Data were collected through the distributed 
questionnaires as the research instrument from 400 Tak Cooperative members who had been 
chosen by Convenience Sampling. The acquired data were subjected to the statistical analysis 
with the application of Frequency, Percentage, Mean and Standard Deviation, and testing 
Hypothesis with Pearson Correlation Coefficient to measure relationships between variables.  

The study on confidence in savings among the cooperative members suggests overall 
findings at a hight level and the motivational factors that samples ranked the highest are the 
expectation over remuneration, followed by the attitude towards the Cooperatives, having confidence 
in own organization, quality of services, risk acceptance and perceived data, respectively.  

Also, The findings suggest a high level of member’s intention to save by giving the highest 
score on the intention to save throughout the membership, followed by making fixed annual 
deposit, monthly deposit, the increasing amount of deposit, making deposit from getting suitable 
return, always thinking of Cooperatives every time savings or making the deposit and intended to 
persuade family members/friends to deposit with the Cooperatives, respectively. 

The results from testing hypothesis suggest the overall relationships are at moderate 
level, in which factors related to confidence most affect intention to save and invest are 
expectation on renumeration, followed by attitude, service quality, confidence in own 
organization, perceived data, respectively.  As for the factors on accepting risk, they had not 
affected decision to save and invest at all. The overall expectation are deposit interest, followed 
by the attitude in satisfaction in service, service with speed from cooperative officer, stable and 
safe system for financial transactions, and having public relation for perception of information.  
 
KEYWORDS : Confidence; Intention; Savings and Investment; Tak Public health 

Saving Cooperative, Co., Ltd.  
 

บทนำ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จะมีฐานะเป�นนิติบุคคล

ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิก ด้วยวิธีการ

ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สหกรณ์ฝ�กสมาชิกให้รู้จักการช่วยเหลือตนเองด้วยวิธีการเก็บออมเงิน

ไว้ในสหกรณ์เพื่อความมั่นคงของชีวิต สหกรณ์นำเงินออมของสมาชิกมารวมกันเป�นเงินทุนดำเนินงานของสหกรณ์

ทางธุรกิจให้บริการตามวัตถุประสงค์ของสมาชิก โดยสหกรณ์สามารถระดมเงินออมจากสมาชิกได้อย่างต่อเนื่องและ

เพียงพอต่อการนำไปใช้เป�นเงินทุนหมุนเวียนในทางธุรกิจของสหกรณ์ เมื่อผลการดำเนินงานประจำป�มีกำไรเกิดข้ึน 

จึงมีการจัดสรรกำไรสุทธิ ซึ่งเป�นไปตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. 2542 ในรูปเงินป�นผลตาม
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มูลค่าหุ้นที่สมาชิกสหกรณ์ได้ถือไว้และมีเฉลี่ยส่งคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนท่ีได้ทำธุรกิจกับสหกรณ์ฯ ในรูปแบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยหลักจะมุ่งเน้นส่งเสริมให้สมาชิกออมเงินไว้ใช้จ่ายในบ้ันปลายของชีวิต สหกรณ์มีความมั่นคง

จากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เองทำให้ได้รับผลกระทบจากป�จจัยเสี่ยงภายนอกต่ำ เงินออมของสมาชิกอาจใช้เป�น

หลักประกันการกู้เงินหรือการให้สินเชื่อของสหกรณ์ได้ จึงช่วยลดภาระของผู้ค้ำประกันสมาชิก อีกท้ังสร้างจิตสำนึก

ในความเป�นเจ้าของให้สมาชิกสนใจดูแลติดตามผลการดำเนินงานของสหกรณ์มากข้ึน (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2563) 

แต่ในป�จจุบันสมาชิกของสหกรณ์ไม่ค่อยเห็นความสำคัญต่อการออมหรือวางแผนการเงิน มุ่งเพียงการกู้ยืมเงินเพื่อ

นำไปใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งอาจเป�นภาระในอนาคตได้ ท้ังๆ ท่ีการออมและการลงทุนจำเป�นอย่างมากต่อการสร้าง

รากฐานความมั่นคงของชีวิต และเป�นหลักประกันทางการเงินในอนาคต ดังนั้นสหกรณ์จึงต้องมุ่งส่งเสริมการออม

หรือการลงทุน เพื่อให้สมาชิกวางแผนการเงินในอนาคต  

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ซึ่งจัดตั ้งขึ ้นเมื ่อวันที ่ 7 กรกฎาคม 2531 มีสมาชิกได้แก่

ข้าราชการและลูกจ้างประจำสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดตากที่ได้รับเงินเดือนประจำ จากต้นสังกัด         

มีวัตถุประสงค์หลักคือต้องการส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่สมัครเป�นสมาชิกรู้จักการออมทรัพย์และ

สร้างเสริมชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น เมื่อเริ่มดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีสมาชิก จำนวน 

121 ราย ถือหุ้นเป�นจำนวน 1,390 หุ้น เป�นเงินค่าหุ้นจำนวน 13,900 บาท มีการส่งเสริม การออมทรัพย์แบ่ง

ออกเป�น 2 วิธี คือส่งเสริมการออมทรัพย์โดยการถือหุ้นสหกรณ์กำหนดให้สมาชิก ส่งชำระค่าหุ้นเป�นประจำทุกเดือน 

โดยการหักเงินค่าหุ้น ณ ท่ีจ่ายเงินเดือนและส่งเสริมการออมทรัพย์ โดยการรับฝากเงินจากสมาชิกซึ่งแยกเงินรับฝาก

ออกเป�น 3 ประเภท คือ เงินรับฝากประจำ เงินรับฝากออมทรัพย์และเงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ ป�จจุบันสมาชิก

ของสหกรณ์ มีผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นป� 2562 ทุนเรือนหุ้น จำนวนเงิน 1,227,889,480 บาท เงินรับฝากจาก

สมาชิก จำนวนเงิน 830,932,180.73 บาท เงินกู้ของสมาชิก ในป� 2561 จำนวน 1,874,950,024 บาท ป� 2562 

จำนวน 2,039,606,999 บาท จำนวนเงินกู้ของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากป� 2561 จำนวน 164,656,975 บาท (รายงาน

กิจการประจำป� 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด) สะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกมีการกู้ยืมเงินจาก

สหกรณ์ฯ จำนวนมากขึ้น และนำไปใช้จ่ายในเหตุที ่ไม่เป�นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต อาจเป�นเพราะไม่มีการ

วางแผนด้านการเงินในการใช้จ่ายหรือเพื่อการลงทุน และไม่สามารถชำระหนี้กำหนดเวลาชำระได้ หรืออาจมีการก่อ

หนี้สินไว้หลายด้านจึงก่อป�ญหากู้ยืมเงินหลายทางมาเพื่อชำระหนี้ในลักษณะหมุนวน และอีกสาเหตุหนึ่งคือให้

ความสำคัญกับการออมน้อยลง  

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการออมและการลงทุนของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด เพื่อเป�นประโยชน์ต่อผู้วิจัยและเพื่อค้นหาแนวทางการบริหาร

จัดการสำหรับการส่งเสริมการออมและการลงทุนให้กับสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น และสมาชิกสหกรณ์ประเภทอ่ืน 

เพื่อให้การพัฒนาสหกรณ์ให้เป�นระบบและตรงตามความต้องการย่ิงข้ึน 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

2. เพื่อศึกษาป�จจัยความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

3. เพื่อค้นหาแนวทางส่งเสริมการออมและการลงทุนในรูปแบบต่างๆ ให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และ

สหกรณ์ประเภทอื่น พัฒนาระบบสหกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกย่ิงข้ึน 

 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

ประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด และทฤษฎี การลงทุนและอัตราผลตอบแทนของเพชรี ขุมทรัพย์ (2549)             

การออมของสุขใจ น้ำผุด (2551) ความเสี่ยงจากการลงทุนเพชรี ขุมทรัพย์ (2549) ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง

กับความเชื ่อมั ่นของ Larzelere & Huston (1980) Parasuraman, Berry & Zeithaml (1985) Stern (1997)          

จนพัฒนาเป�นกรอบแนวคิด ดังภาพท่ี 1 

 ตัวแปรต้น     ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ป�จจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อายุ 

3. สถานภาพส่วนบุคคล 

4. ระดับการศึกษา 

5. ตำแหน่งในอาชีพ 

6. รายได้ต่อเดือน 

7. ตำแหน่งหน้าท่ีในสหกรณ์ 

8. อายุความเป�นสมาชิกภาพ 

9. จำนวนสมาชิกในครัวเรือน  

 

 

 

 

ความต้ังใจในการออมและ  

การลงทุนของสมาชิก 

สหกรณ์ออมทรัพย ์

สาธารณสุขตาก จำกัด ป�จจัยความเช่ือม่ัน 

1. การรับรู้ข้อมูล  

2. ความมั่นใจในองค์กร  

3. ความคาดหวังผลตอบแทน 

4. การยอมรับความเสี่ยง 

5. คุณภาพการให้บริการ 

6. ทัศนคติ  
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สมมุติฐานของการวิจัย  

  ป�จจัยความเชื่อมั่น ได้แก่ การรับรู้ข้อมูล ความมั่นใจในองค์กร ความคาดหวังผลตอบแทน การยอมรับ

ความเสี่ยง คุณภาพการให้บริการ และทัศนคติ ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการออมและ การลงทุนของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

 

วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีจำนวน 3,092 คน 

(รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำป�สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ป�สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562) 

ผู้วิจัยจึงได้คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรท่ีทราบจำนวนประชากรแน่นอน ของ Taro Yamane (1973) และได้

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนี ้คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire) แบ่งเป�น 4 ตอน 

ได้แก่ ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ตอนท่ี 2 ป�จจัยความเชื่อมั่น

ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจการออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ตอนที่ 3 ความ

ต้ังใจในการออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดตาก จำกัด และตอนท่ี 4 ความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยการตรวจสอบความเที่ยงตรงซึ่งค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) ได้เท่ากับ 0.97 และนำแบบสอบถามทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ

เดียวกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน โดยวิธีสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ Cronbach ซึ่งคำนวณหาค่าความเชื่อมั่นได้

เท่ากับ 0.93 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยทำหนังสือผ่านมหาวิทยาลัยเนชั ่นเพื ่อขอความอนุเคราะห์ไปยังสหกรณ์ฯ ในการมอบหมาย

คณะกรรมการฯ ซึ่งเป�นตัวแทนหน่วยงานท่ีสมาชิกฯ สังกัด นำแบบสอบถามจำนวน 400 ชุดแจกให้กลุ่มตัวอย่างท่ี

เป�นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด และเก็บรวบรวมส่งคืนผู้วิจัย 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยนี้ มีดังนี้  

1. สถิต ิพรรณนา (Descriptive Statistics) หร ือค่าสถิต ิพ ื ้นฐาน ได้แก ่ ค ่าร ้อยละ (Percentage)              

ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  

  2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือสถิติทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคือป�จจัยความเชื่อมั่น ตัวแปร

ตามคือ ความตั้งใจในการออมและการลงทุน เพื่อวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 

Correlation Coefficient) 
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สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 1 ศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  

 ผลการศึกษาป�จจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�น

เพศหญิง คิดเป�นร้อยละ 82.50 และเป�นเพศชาย มีสถานภาพสมรสแบบมีบุตร คิดเป�นร้อยละ 51.0 รองลงมาคือ

โสด สมรส ไม่มีบุตร และหม้าย/หย่าร้าง ตามลำดับ มีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามากที่สุด 

คิดเป�นร้อยละ 68.25 รองลงมาคือต่ำกว่าปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีอายุความเป�น

สมาชิกภาพมากกว่า 10 ป�ข้ึนไป คิดเป�นร้อยละ 47.75 รองลงมาอายุความเป�นสมาชิกภาพ 6-10 ป� อายุความเป�น

สมาชิกภาพ 1-5 ป� และอายุความเป�นสมาชิกภาพน้อยกว่า 1 ป� ตามลำดับ ตำแหน่งหน้าท่ีในสหกรณ์ ส่วนใหญ่เป�น

สมาชิกสหกรณ์ คิดเป�นร้อยละ 99.25 และเป�นคณะกรรมการตามลำดับ ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม

จำนวนมากท่ีสุดจะมีอายุระหว่าง 41 - 50 ป� คิดเป�นร้อยละ 32.25 รองลงมา อายุ 51 ป�ข้ึนไป อายุ 31–40 ป� และ

อายุไม่เกิน 30 ป� ตามลำดับ ตำแหน่งนักวิชาการ คิดเป�นร้อยละ 22.75 รองลงมาคือพยาบาล แพทย์ และเจ้าหน้าท่ี

ทั่วไป ตามลำดับ มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป คิดเป�นร้อยละ 37.50 รองลงมาคือรายได้ 20,001-30,000 บาท 

รายได้ 15,001-20,000 บาท และรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือน 4 -5 คน 

คิดเป�นร้อยละ 57.0 รองลงมามีสมาชิกในครัวเรือน 1-3คน และมีสมาชิกในครัวเรือนมากกว่า 6 คนข้ึนไป ร้อยละ 

5.75 ตามลำดับ 

ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ 2 เพื่อศึกษาป�จจัยความเชื่อมั่นท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการออมและการลงทุนของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ซึ่งอธิบายได้ตามตารางท่ี 1 ตารางท่ี 2 ดังต่อไปนี้  

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับป�จจัยความเช่ือม่ันที่ส่งผลต่อความต้ังใจ ในการ

ออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด 

ลำดับ 

ที่ 

ป�จจัยความเช่ือม่ัน 

 
𝑿𝑿� S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1 ความคาดหวังผลตอบแทนท่ีจะได้รับจากการลงทุน 4.05 0.67 มาก 

2 ทัศนคติท่ีมีต่อสหกรณ์ 3.78 0.64 มาก 

3 ความมั่นใจในองค์กรสหกรณ ์ 3.74 0.87 มาก 

4 ด้านคุณภาพการให้บริการของสหกรณ ์ 3.66 0.71 มาก 

5 การยอมรับความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทน 

จากการลงทุนในสหกรณ ์

3.19 0.58 ปานกลาง 

6 การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ 3.12 0.87 ปานกลาง 

 รวมป�จจัยทุกด้าน 3.59 0.72 มาก 

* มีระดับนัยสำคัญ 0.05   
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับป�จจัยความเชื่อมั่นท่ีมีต่อการออมและการลงทุนของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และลำดับความสำคัญจากมากไปหา

น้อยได้คือ ความคาดหวังผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในสหกรณ์ ทัศนคติท่ีมีต่อสหกรณ์ ความมั่นใจ

ในองค์กรสหกรณ์ คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ การยอมรับความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

สหกรณ์ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความต้ังใจในการออมและการลงทุนของสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  

ลำดับ 

ที่ 

ป�จจัยความเช่ือม่ันที่ส่งผลต่อ 

ความต้ังใจในการออมและการลงทุน 
𝑿𝑿� S.D. 

ระดับ 

ความต้ังใจ 

1 ต้ังใจจะฝากเงินออมตลอดอายุสมาชิกสหกรณ ์ 4.02 0.73 มาก 

2 ต้ังใจจะฝากเงินกับสหกรณ์แบบรายป� 3.92 0.80 มาก 

3 ต้ังใจฝากเงินกับสหกรณ์แบบรายเดือน 3.91 0.82 มาก 

4 ต้ังใจจะเพิ่มจำนวนเงินออมกับสหกรณ ์ 3.88 0.87 มาก 

5 ท่านต้ังใจจะฝากเงินออมกับสหกรณ ์

เนื่องจากได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม 

3.85 0.74 มาก 

6 ทุกคร้ังท่ีต้ังใจจะออมเงินหรือฝากเงินจะนึกถึงสหกรณ์

เป�นลำดับแรก 

3.83 0.82 มาก 

7 ต้ังใจจะชักชวนคนในครอบครัว /เพื่อนสมาชกิเครือข่าย

มาฝากเงินกับสหกรณ์ด้วย 

3.75 0.86 มาก 

 รวม 3.88 0.81 มาก 

   

 จากตารางที่ 2 พบว่า ระดับความตั้งใจในการออมและการลงทุนในสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 

จำกัด ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ต้ังใจจะฝากเงินออมสหกรณ์ตลอดอายุการ

เป�นสมาชิกสหกรณ์ ตั้งใจจะฝากเงินกับสหกรณ์แบบรายป� ตั้งใจจะฝากเงินกับสหกรณ์แบบเดือน ตั้งใจจะเพิ่ม

จำนวนเงินออมกับสหกรณ์ ต้ังใจจะฝากเงินออมกับสหกรณ์เนื่องจากได้รับผลตอบแทนท่ีเหมาะสม ทุกคร้ังท่ีต้ังใจจะ

ออมเงินหรือฝากเงินจะนึกถึงสหกรณ์เป�นลำดับแรก และต้ังใจจะชักชวนคนในครอบครัว /เพื่อนสมาชิกเครือข่ายมา

ฝากเงินกับสหกรณ์ด้วย ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน  

ลำดับ 

ที่ 

ป�จจัยความเช่ือม่ันที่มีผลต่อความต้ังใจ 

ในการออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์

ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด  

ความต้ังใจในการออมและการ

ลงทุน 

ระดับความสัมพันธ์ 

Pearson sig. 

 รวมป�จจัยทุกด้าน 0.623** 0.000 มีผลค่อนข้างสูง 

1 ความคาดหวังผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ 

จากการลงทุนในสหกรณ์ 

0.680** 0.000 มีผลค่อนข้างสูง 

2 ทัศนคติที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก 

จำกัด 

0.658** 0.000 มีผลค่อนข้างสูง 

3 ความมั่นใจในองค์กรสหกรณ ์ 0.503** 0.000 มีผลปานกลาง 

4 คุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขตาก จำกัด 

0.521** 0.000 มีผลปานกลาง 

5 ป�จจัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ ์ 0.318** 0.000 มีผลค่อนข้างต่ำ 

6 การยอมรับความเสี่ยงท่ีจะได้รับผลตอบแทน 

จากการลงทุนในสหกรณ์ 

0.02 0.973 ไม่มีผล 

* มีระดับนัยสำคัญ 0.05  

 

จากผลการทดสอบสมมติฐานในตารางที่ 3 พบว่า ป�จจัยความเชื ่อมั ่นของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขตาก จำกัด ทั้ง 6 ป�จจัย ภาพรวมมีผลต่อความตั้งใจในการออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ในระดับค่อนข้างสูง โดยป�จจัยท่ีมีผลมากท่ีสุดคือ ความคาดหวังผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในสหกรณ์ รองลงมาคือ ทัศนคติที่มีต่อสหกรณ์ ความมั่นใจในสหกรณ์ คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้

ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ ตามลำดับ ส่วนป�จจัยการยอมรับความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน

สหกรณ์ไม่มีต่อความต้ังใจในการออมและการลงทุน  

 

การอภิปรายผล 

  จากผลการศึกษาเร่ือง ป�จจัยความเชื่อมั่นท่ีส่งผลต่อความต้ังใจในการออมและการลงทุนของสมาชิกสกรณ์ 

ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลมีความสอดคล้องกับการวิจัยของสุรีย์พร เหมืองหลิ่ง (2558) เร่ืองป�จจัยท่ีมี

ผลต่อความเชื ่อมั ่นในการใช้บริการทางการเงินผ่าน Mobile Banking Application ของผู ้ใช ้บริการในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง และมีการศึกษาระดับปริญญาตรี             

มีความต่างกันท่ีอายุ รายได้และอาชีพซึ่งเป�นพนักงานบริษัทเอกชน และสอดคล้องกับงานวิจัยของซานียะฮ์ ช่างวัฒนกุล 

(2559) เร่ืองป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของประชาชนจังหวัดสตูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เป�นเพศหญิง อายุระหว่าง 31-40 ป� มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพข้าราชการหรือพนักงานซึ่งเป�นอาชีพท่ี
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มั่นคงมีรายได้ประจำมีผลต่อความตั้งใจ ในการออม แต่ผลการศึกษากับต่างกันที่สถานภาพสมรสจดทะเบียน ไม่มี

บุตรและรายได้น้อยกว่า 

   ผลการศึกษาป�จจัยความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด พบว่า ความเชื่อมั่นท้ัง 6 ป�จจัย ภาพรวมส่งผลในระดับมาก โดยป�จจัยความเชื่อมั่นท่ี

มีผลต่อความต้ังใจในการออมและการลงทุนมากท่ีสุด คือ ความคาดหวังผลตอบแทน รองลงมาคือ ทัศนคติ คุณภาพ

การให้บริการ ความมั่นใจในองค์กร การรับรู้ข้อมูล ตามลำดับ ส่วนป�จจัยการยอมรับความเสี่ยงไม่มีผลต่อความต้ังใจ 

ดังรายละเอียด ต่อไปนี้  

ป�จจัยความคาดหวังผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในสหกรณ์ส่งผลต่อความตั้งใจในการ

ออมและการลงทุนในระดับมาก ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ คาดหวังจะเก็บเงินออมไว้ใช้ในอนาคต จะได้รับเงินป�นผล

จากการถือหุ้น จะได้รับสวัสดิการอย่างต่อเนื่อง จะได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากการทำธุรกิจกับสหกรณ์ คาดว่าสหกรณ์จะ

มีกำไรจากผลการดำเนินงานประจำป� และจะได้รับดอกเบ้ียจากเงินรับฝากส่งผลต่อความต้ังใจในการออมและการ

ลุงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ซึ่งตามทฤษฎีของศาสตราจารย์เพชรี ขุมทรัพย์               

(พ.ศ.2540) อัตราผลตอบแทน คือผลประโยชน์ท่ีผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุนในหลกัทรัพย์นั้น ๆ ซึ่งอาจเป�นดอกเบ้ีย 

เงินป�นผล หรือกำไรจากการขายหลักทรัพย์ ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ท่ีถืออยู่ และตามทฤษฎีของรอง

ศาสตราจารย์จิรัตน์ สังข์แก้ว (พ.ศ.2544) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นสามัญ อาจเป�นในรูปผลตอบแทน

จากเงินป�นผล เป�นการวัดผลประโยชน์ที่ผู้ลงทุนได้รับในขณะที่ถือหุ้นสามัญ ในรูปของเงินป�นผลซึ่งจ่ายจากกำไร

ของกิจการ  

  ป�จจัยทัศนคติที่มีต่อสหกรณ์ส่งผลต่อความตั้งใจในการออมและการลงทุนในระดับมากทุกประเด็น 

ได้แก่ คิดว่าผลตอบแทนจากการลงทุนของสหกรณ์สูงกว่าสถาบันทางการเงินอื่น พึงพอใจการรับบริการจากสหกรณ์ 

เจ้าหน้าท่ีสหกรณสุภาพและมนุษย์สัมพนัธ์ดี เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์สามารถแก้ป�ญหาได้อย่างรวดเร็ว ประสงค์จะแนะนำ

ให้สมาชิกอื่นมาฝากเงินกับสหกรณ์ ภาพลักษณ์ของสหกรณ์สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการมาใช้บริการออมเงินกับ

สหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์แต่งกายสุภาพ เรียบร้อยและเหมาะสม ส่งผลต่อความต้ังใจในการออมและการลงทุนของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด ซึ่งตามแนวคิด จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ (2535) ทัศนคติ คือสิ่งท่ี

เกิดจากการเรียนรู้ ไม่ได้ติดตัวมาแต่เกิด ประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งทางตรงและทางอ้อมมีอิทธิพลอย่างมากต่อ

ทัศนคติ การที่บุคคลหนึ่งจะมีทัศนคติอย่างไรต่อสิ่งใด ขึ้นอยู่กับการประเมิน ความรู้ ความคิด หรือความเชื่อที่มี

เกี่ยวกับสิ่งนั้น ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกทางบวกหรือทางลบแตกต่างกันตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  

ป�จจัยด้านความมั่นใจในองค์กรสหกรณ์ ส่งผลต่อความตั้งใจในการออมและ การลงทุนในระดับมาก         

ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ การตรวจสอบความถูกต้องเอกสารต่าง ๆ ก่อนส่งถึงมือ

สมาชิก ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ มาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการเงิน ระบบการทำธุรกรรมทางการเงิน

ท่ีปลอดภัย สหกรณ์มีการพัฒนา ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์สหกรณ์ การบริหารจัดการ และสวัสดิการท่ีให้กับสมาชิก 

สอดคล้องกับภารกิจและอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ีต้องการให้รายงานทางการเงินของสหกรณ์

น่าเชื่อถือ การบริหารจัดการถูกต้องตามกฎหมายสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง          

ทำให้สมาชิกมั่นใจในสหกรณ์ 
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ป�จจัยด้านคุณภาพการให้บริการส่งผลต่อความต้ังใจในการออมและการลงทุนระดับมากในประเด็นต่างๆ 

ได้แก่ เจ้าหน้าที่ให้บริการรวดเร็ว ดูแลเอาใจใส่ มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เพียงพอ อธิบายขั้นตอนการ

ให้บริการได้ถูกต้อง มีการแนะนำขั้นตอนการให้บริการเช่น การรับฝากเงิน จุดบริการทุกประเภทมีป้ายแสดงและ

มองเห็นได้ชัดเจน เป�ดรับฟ�งข้อคิดเห็นด้านการให้บริการ สอดคล้องกับแนวคิดการบริการของ วัลดา บินซาเว็น 

(2543) ซึ่งหมายถึงการดำเนินการเพื่อตอบสนองตรงความต้องการของผู้รับบริการอย่างดีเย่ียม เป�นเลิศ โดยยึดหลัก

ต้องสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย โปร่งใส และเป�นธรรม ผู้รับบริการประทับใจหรือพึงพอใจ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดี

ต่อองค์กร 

ป�จจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์ส่งผลต่อความตั้งใจในการออมและการลงทุนระดับปาน

กลานในประเด็นต่างๆ ได้แก่ บุคคลรอบข้าง เช่น เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ Website ของสหกรณ์ รายงานประจำป� 

ออกบูธ ประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียง ป้ายโฆษณา และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ วารสาร สอดคล้อง

กับทฤษฎีของ สุธรรม รัตนโชติ (2552) เกี ่ยวกับการรับรู ้ ท่ีบุคคลจะถูกรุมล้อมด้วยสิ ่งเร้าจากสิ่งแวดล้อมต่อ

ความรู้สึกสัมผัส (senses) โดยการเห็น ได้ยิน ได้กลิ่น ได้รส และสัมผัส หรือประสาทสัมผัสตา หูจมูกลิ้น และผิว

กายและบุคคลจะเลือกรับรู้เฉพาะที่สนใจ เลือกแปลความหมายท่ีตอบสนอง (Response) ทัศนคติความรู ้สึก

แรงจูงใจ พฤติกรรมของตนเอง 

ป�จจัยด้านการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในสหกรณ์ ไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการออมและการ

ลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัดในระดับปานกลาง ได้แก่ สภาพคล่องทางการเงินของ

สหกรณ์ การบริหารจัดการธุรกิจสหกรณ์ ธุรกิจสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย การบริหารของคณะกรรมการสหกรณ์ การ

บริหารจัดการธุรกิจเงินฝาก การบริหารงานของเจ้าหน้าท่ี สอดคล้องกับทฤษฎีความเสี ่ยงของเพชรี ขุมทรัพย์           

(พ.ศ.2544) ซึ่งความเสี่ยงทางธุรกิจ ท่ีเกีย่วกับการบริหารธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและเกิดสภาพคล่อง ความเสี่ยงใน

อัตราดอกเบี ้ย และทฤษฎีของจิร ัตน์ ส ังข์แก้ว (พ.ศ.2547) ที ่กล่าวว่าสิ ่งสำคัญในการตัดสินใจลงทุนก็คือ 

ผลตอบแทน ความเสี่ยง และระยะเวลาการลงทุน 

ท้ังนี้ ผลการศึกษาป�จจัยโดยรวมสอดคล้องกับการวิจัยของศิริรัตน์ ศรีพนม (2559) เร่ือง ป�จจัยท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี จำกัด ท่ีพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับป�จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออม ด้านแรงจูงใจในการออมมากที่สุด โดยมีเหตุจูงใจในการออมคืออัตรา

ดอกเบ้ียเงินฝากของสหกรณ์ ซี่งสูงกว่าอัตราดอกเบ้ียเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป สมาชิกออมเงินกับสหกรณ์

เพราะเชื่อมั่นในระบบการทำงานของสหกรณ์ และสอดคล้องกับการวิจัยของป�ยะพันธ์ กำจัด และคณะฯ (2562) 

เรื่องป�จจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวชิรปราการ

วิทยาคม ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ท่ีพบว่าส่วนใหญ่ออมเงินเพื่อผลตอบแทนจากการออมซึ่งมี

แรงจูงใจจากธนาคารโรงเรียนในการจัดกิจกรรมออมเงินเพื่อแจกของรางวัลในวันสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันวาเลนไทน์ 

วันสำคัญของธนาคารออมสิน แต่ผลการศึกษากลับแตกต่างกับการวิจัยของไกรวิชญ์ ประชุมพันธ์ และคณะฯ 

(2561) เรื ่องป�จจัยที ่ม ีผลต่อพฤติกรรมการออมของผู ้บริโภคเพื ่อใช ้จ ่ายในอนาคตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ที ่พบว่ากลุ ่มตัวอย่างให้ความสำคัญด้านการโฆษณาและสิ่งจูงใจมากที่สุด สร้างอิทธิพลต่อ
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ความรู ้สึกของผู ้บริโภคที ่ม ีต่อสินค้าหรือบริการนั ้น ๆ โดยเนื ้อหาในการนำเสนอที่มุ ่งจูงใจในการตัดส ินใจ                   

ผลวิเคราะห์ความสอดคล้องยังสะท้อนว่าผู้ออมจะตัดสินใจออมมากข้ึนโดยมีผลตอบแทนเป�นป�จจัยดึงดูดใจท่ีสำคัญ 

แนวทางส่งเสริมการออมและการลงทุนสำหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จำกัด            

ซึ่งสรุปได้จากผลการศึกษา มีดังนี้ 

- ควรสร้างศรัทธาให้สมาชิกได้รับรู้ถึงฐานะ ความมั่นคงขององค์กร การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ 

อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์ สถานภาพทางการเงิน และทรัพย์สินต่าง ๆ การให้บริการ อาคารสถานท่ี             

การบริหารจัดการระบบการดำเนินการด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบควบคุมพร้อมท้ังเอกสารโดยเฉพาะสมุดคู่มือเงินฝาก

ของสมาชิกต้องมีความน่าเชื ่อถือ และการเก็บรักษาอย่างดี การให้บริการออมทรัพย์ฝากหรือถอนกับสมาชิก           

ต้องรวดเร็วถูกต้องน่าเชื่อถือ และเป�นไปตามระเบียบของสหกรณ์  

- ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการออมและการลงทุนของสมาชิก ผ่านโครงการ/หรือ

กิจกรรมส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื ่องและสม่ำเสมอในหลายช่องทางเช่น วิทยุกระจายเสียง แผ่นพับ การติด

ประกาศ หรือจัดกิจกรรมการบันเทิงเพื่อสร้างแรงจูงใจในการออมทรัพย์กับสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงสามารถชี้แจงให้

สมาชิกรับรู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของการออมทรัพย์ วิธีการข้ันตอนการรับฝากและการถอนเงินฝาก อัตราดอกเบ้ีย

เงินรับฝากประเภทต่าง ๆ สำหรับสมาชิก 

- ควรเพิ่มอัตราดอกเบ้ียเงินรับฝากท่ีสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ หรือสถาบันการเงินอื่นๆ 

เพื่อสร้างความสมดุลยในการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ให้สมาชิกได้เห็นภาพชัดเจน  

- สร้างการกระตุ้นจูงใจให้สมาชิกท่ีมีการออมทรัพย์และนำเงินมาฝากกับสหกรณ์อย่างสม่ำเสมอ 

ในวันท่ีประชุมใหญ่สามัญประจำป�มีการจัดกิจกรรม เช่น การมอบของท่ีระลึก หรือรางวัล เป�นต้น 

- ควรส่งเสริมการออมทรัพย์ในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติมให้แก่สมาชิกหรือกลุ่มสมาชิก สหกรณ์ เช่น 

แนะนำหรือส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ แนวทางการลดต้นทุนในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่

สมาชิกควบคู่กันไป เป�นต้น 

- ฝ่ายบริหารซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ประธานกลุ่ม ผู้นำ/ท่ีปรึกษา ผู้ตรวจสอบ

กิจการ ควรจะปฏิบัติตนเป�นตัวอย่างท่ีดีในการดำเนินการส่งเสริมการออมทรัพย์กับสมาชิกสหกรณ์ 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1) สหกรณ์ควรมีการพัฒนาการให้บริการและเพิ่มรูปแบบในการให้บริการทางด้านการเงินที่หลากหลาย 

เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้อย่างครอบคลุมและ 

 2) สหกรณ์ควรหามาตรการในการกระตุ้นให้เกิดการออมและการลงทุนทางการเงินเพิ่มข้ึนโดยอาจจะเพิ่ม

สิทธิประโยชน์จากการออมและการลงทุนทางการเงินให้เพิ่มสูงข้ึน เพื่อจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์มีความต้องการออม 

มากข้ึน และ 
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 3) สหกรณ์ควรพัฒนารูปแบบการให้บริการท่ีหลากหลาย เช่น มีแอพพลิเคชั่น ระบบบริการข้อมูลสมาชิก

สหกรณ์ จัดระบบสวัสดิการให้กับสมาชิกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการและตอบสนอง

ความต้องการของสมาชิกให้ดีย่ิงข้ึน  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 1) ควรศึกษาป�จจัยความเชื่อมั่นที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการออมและการลงทุนของสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์อื่น ๆ เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการออมและการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับสมาชิก รวมถึงพัฒนาระบบ

สหกรณ์ให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกย่ิงข้ึน 

 2) ควรศึกษาป�จจัยอื่น ๆ ท่ีมีผลต่อการออมเงินและการลงทุน เช่น อัตราดอกเบ้ียของสถาบันการเงินอื่น 

หรือศึกษาความสมดุลระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่าย ซึ่งจะได้ข้อมูลท่ีมีความแตกต่าง 

 3) ควรศึกษาป�ญหาในการออมเงินและลงทุนในประเภทต่าง ๆ เพื่อท่ีจะได้เห็นภาพ ท่ีชัดเจนมากข้ึน 
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