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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม 
(ออมเพ่ิม) ดา้นจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม ดา้นการจดัการเงิน
ออมเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ แลดา้นแผนทางเลือกการลงทุน โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา ระดบัต าแหน่ง อายกุารท างาน รายไดต่้อเดือน และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน  

ประชากรในงานวิจยัน้ี คือ ขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 2,815 คน (ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ขอ้มูล 
ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2565) กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ 
แบบสอบถาม ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) หาความถ่ี 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (�̅�) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบวา่ 1) ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.00 มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ระดบัการศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 202 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 ระดบัต าแหน่งเป็นปฏิบติัการ จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีอายกุารท างาน 1 – 5 ปี 
จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 มี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50
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2) ระดบัความคิดเห็นส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ดา้นแผนทางเลือกการลงทุน ดา้นจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม ดา้นวตัถุประสงค์ในการเปล่ียนแปลงการ
สะสมเงินออม ดา้นอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการจดัการเงินออมเม่ือ
ส้ินสุดสมาชิกภาพ ตามล าดบั 
 
ค าส าคัญ : เงินออม , กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
 
ABSTRACT 

The objective is to study Factors Affecting Changing The Accumulation Of Government Pension Fund Of 
Government Officer In Cooperative Promotion Department. The factors of research include Information perception, 
Additional savings Rate (Save More Option), Additional savings, Objective for changing the accumulation of savings, 
Management of savings at the end of membership, Investment options plans. That are classified by Personal factors 
were including Sex, Age, Education, Position Category, Age of work, Monthly income and Monthly average expense.  

The population used is government officer in Cooperative Promotion Department total 2,815 peoples. (Source: 
Personnel Division, data as of March 2, 2022) The Samples used in this research amount of 400 peoples.                              
The questionnaire was instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS Version 26.0 for Social Science 
Research. The statistics were percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation.  

The results found that 1) The users all respondents 400 peoples. Most are female 276 peoples representing 
69.00%. Most aged 31-40 years old 138 peoples representing 34.50%. Most are Bachelor’s degree 202 peoples 
representing 50.50%. Most are Practitioner Level 154 peoples representing 38.50%. Most age of work 1-5 years 154 
peoples representing 38.50%. Most are income per month 15,001-25,000 baht 186 peoples representing 46.50%. Most 
are average expenses per month 5,001-10,000 baht 110 peoples representing 27.59%. 

2) Opinion level for Factors Affecting Changing The Accumulation Of Government Pension Fund Of 
Government Officer In Cooperative Promotion Department overall is at a high level. Considering each side, then that 
side is high level of Investment options plans, Additional savings, Objective for changing the accumulation of savings, 
Additional savings Rate (Save More Option), Information perception and Management of savings at the end of 
membership respectively. 
 
Keywords : Saving , Government Pension Fund 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัประเทศไทยจะตอ้งเผชิญกบัการแพร่ระบาดของ COVID-2019 ท าใหธ้นาคารแห่งประเทศไทยมี
การปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็นร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยมีผลวนัท่ี 23 มีนาคม 
2563 เพ่ือเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจลดภาระดอกเบ้ียของลูกหน้ี บรรเทาปัญหาสภาพคล่องและกลไกการท างานของ
ตลาดการเงินไทย จึงส่งผลให้ดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราดอกเบ้ียเงินกูล้ดลงตามไปดว้ย และในเดือนเมษายน 2563 
รัฐบาลไทยออกพระราชก าหนดกูเ้งินจ านวน 1 ลา้นลา้นบาท เพ่ือแกไ้ขปัญหาดา้นสาธารณสุข บรรเทาความทุกข์ยาก 
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ อตัราความยากจนของประเทศเพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.2 จากร้อยละ 6.2 ในปี พ.ศ. 2562 เป็น
ร้อยละ 6.4 ในปี พ.ศ. 2563 ซ่ึงหากปราศจากโครงการเยียวยาขา้งตน้ อตัราความยากจนของประเทศก็อาจจะเพ่ิมสูงข้ึน
ถึงร้อยละ 7.4 ในปี พ.ศ. 2563 จากการแพร่ระบาดของ COVID-2019 ท าใหป้ระชาชนจะตอ้งมีการวางแผนระยะยาวใน
การใชจ่้ายส าหรับการบริโภค วางแผนการออมเงินเพ่ิมข้ึน และตอ้งเร่ิมศึกษาการลงทุนเพ่ือท่ีจะใหไ้ดผ้ลตอบแทนจาก
การลงทุนเป็นรายไดอี้กทางหน่ึง เพ่ือท่ีจะน าเงินท่ีไดเ้ก็บไวเ้ป็นเงินส ารองในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือใชส้ าหรับการ
เกษียณอายุ และจะตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจในความเส่ียงจากการลงทุนท่ีสามารถยอมรับได ้ในการออมเงินและการ
ลงทุนนั้นจะตอ้งออมและลงทุน ใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่เงินเฟ้อ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความมัง่คัง่ในอนาคต เพ่ือท่ีจะรักษา
อ านาจซ้ือไวใ้หไ้ด ้เพราะเงินเฟ้อ คือ การท่ีมูลค่าของเงินลดลงตามเวลา 
 กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ได้มีการจัดตั้ งในปี พ.ศ. 2534 โดยก าหนดให้ข้าราชการท่ีรับ
ราชการก่อนวนัท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช ้คือวนัท่ี 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกไดว้า่จะสมคัรเป็นสมาชิก กบข. หรือไม่ 
ส าหรับขา้ราชการท่ีเขา้รับราชการหลงัวนัดงักล่าว ตอ้งเขา้เป็นสมาชิก กบข. ทุกคนตามท่ีกฎหมายก าหนด ขา้ราชการท่ี
เป็นสมาชิก กบข. เม่ือออกจากราชการ หรือ เกษียณอายุราชการ จะไดรั้บเงินกอ้น กบข. และบ าเหน็จหรือบ านาญจาก
ส่วนราชการเจา้สังกดั ซ่ึงเงินกอ้น กบข. เป็นส่วนผสมระหว่างเงินออมของสมาชิกกบัเงินสมทบและเงินชดเชยจาก
บ านาญจากรัฐ และผลประโยชน์จากการลงทุนท่ี กบข. บริหารจดัการให ้ซ่ึงเงินของกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 
(กบข.) ประกอบดว้ย เงินสะสม เงินสมทบ เงินประเดิม เงินชดเชย เงินสมาชิกพน้สมาชิกภาพเงินส ารอง และเงิน
กองกลาง  
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงตอ้งการใหข้า้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ไดมี้ความรู้ในการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมใน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการเพ่ือเป็นการวางแผนในการออมเงิน และจะไดมี้การวางแผนส าหรับการเกษียณอายุ
ราชการต่อไป จึงสนใจในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ เช่น ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านอัตราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) ปัจจัยด้านจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม ปัจจัยด้าน
วตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม ปัจจยัดา้นการจดัการเงินออมเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ และปัจจยัดา้น
แผนทางเลือกการลงทุน วา่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการหรือไม่ 
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วตัถุประสงค์ 
เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการของ

ขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 การศึกษาวิจยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีขอบเขตของการวิจยั ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา  
 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่ง อายกุารท างาน รายไดต่้อเดือน และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ไดแ้ก่ ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ดา้นอตัราเงินสะสม
ส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) ดา้นจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม ดา้นการจดั
การเงินออมเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ และดา้นแผนทางเลือกการลงทุน 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยผูวิ้จยัทราบจ านวนประชากร

ทั้งหมดท่ีตอ้งการศึกษา มีจ านวน 2,815 คน (ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2565) ดงันั้นผูวิ้จยัจึง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การค านวณตามสูตรของ Taro Yamane (Yamane,1970) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ คือ 5% โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่าง คือ 351 คน แต่เพ่ือป้องกันความ
คลาดเคล่ือนในการเกบ็ตวัอยา่งแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจึงไดท้ าการเกบ็แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 400 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ด าเนินการศึกษาวิจยั การเกบ็รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลระหวา่งเดือนมีนาคม 2565 - เมษายน 2565 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1. ท าให้ทราบปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการของ
ขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 2. ท าใหส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงการสะสมเงิน
ออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการใหแ้ก่ขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
    ตวัแปรอิสระ (Independent Variables)                                            ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการออม 
การออม (Saving) ตามความหมายของราชบณัฑิตยสถาน หมายถึง เกบ็หอมรอมริบ เช่น ออมทรัพย ์ ออมสิน 

เกบ็รวบรวมไวที้ละเลก็ละนอ้ย (ราชบณัฑิตยสถาน, 2554) การออมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หมายถึง ส่วนหน่ึงของ
รายไดปั้จจุบนัท่ีไม่ไดใ้ชจ่้ายไปเพ่ือการบริโภค หากแต่เกบ็ไวโ้ดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการใชจ่้ายต่าง ๆ ในอนาคตหรือ
การน าเงินออมไปลงทุนเพ่ือหาผลประโยชนต์อบแทน ในทางเศรษฐศาสตร์แบ่งการออมของประเทศออกเป็น การออม
ภาครัฐและการออมภาคเอกชน โดยท่ีการออมภาคเอกชนแบ่งออกเป็นการออมภาคธุรกิจและการออมภาคครัวเรือน การ
ออมของประชาชนทัว่ไปจดัเป็นการออมภาคครัวเรือนในทางเศรษฐศาสตร์ (เกษมศรี  ปูชนียว์งศ,์ 2558) 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
การเลือกรับรู้ข่าวสาร มีแนวความคิดท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 ประการ ในการส่ือสารระหวา่งมนุษย ์ ไดแ้ก่ การเลือก

เปิดรับการเลือกรับรู้ และการเลือกจดจ า แมว้า่จะสามารถแยกออกเป็นพฤติกรรม 3 แบบ แต่นกัวิชาการบางกลุ่มกนิ็ยม
เรียกรวมกนัวา่ การเลือกรับรู้ 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัการตดัสินใจ 
การตดัสินใจ (Decision Making) หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหน่ึง จากหลาย ๆ ทางเลือกท่ี

ไดพิ้จารณา หรือประเมินอยา่งดีแลว้วา่ เป็นทางใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ และเป้าหมายขององคก์าร การตดัสินใจเป็นส่ิง
ส าคญั และเก่ียวขอ้งกบั หนา้ท่ีการบริหาร หรือการจดัการเกือบทุกขั้นตอน ไม่วา่จะเป็นการวางแผน การจดัองคก์าร การ
จดัคนเขา้ท างาน การประสานงาน และการควบคุม การตดัสินใจไดมี้การศึกษามานาน 

 

ปัจจยัที่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงการสะสมเงนิออมใน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการของข้าราชการกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ 

1. ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

2. ดา้นอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) 
3. ดา้นจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม 

4. ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงิน
ออม 

5. ดา้นการจดัการเงินออมเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ 

6. ดา้นแผนทางเลือกการลงทุน 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 
4. ระดบัต าแหน่ง 

5. อายกุารท างาน 

6. รายไดต่้อเดือน 

7. ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 
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ข้อมูลเกีย่วกบักองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคลจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ พ.ศ. 2539 โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือเป็นหลกัประกนัการจ่ายบ าเหน็จบ านาญและให้
ประโยชน์ตอบแทนการรับราชการแก่ขา้ราชการเม่ือออกจากราชการ ส่งเสริมการออมทรัพยข์องสมาชิก และจัด
สวสัดิการและสิทธิประโยชนอ่ื์นใหแ้ก่สมาชิก 

ข้อมูลเกีย่วกบักรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ อยูใ่นสงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขท่ี 12 ถนนกรุงเกษม แขวงวดัสามพระ

ยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ หน่วยงานในสั่งกดั ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพฒันาระบบบริหาร ส านักงาน
เลขานุการกรม กองการเจา้หนา้ท่ี กองคลงั กองแผนงาน กองพฒันาระบบสนบัสนุนการสหกรณ์ กองพฒันาสหกรณ์
ดา้นการเงินและร้านคา้ กองพฒันาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ส านกังานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ี 1-2 ส านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และส านกังาน
สหกรณ์จงัหวดั 76 จงัหวดั 

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
อรพรรณ วิทยาภรณ์ (2558) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของสมาชิก อา้งอิง

การแกไ้ขพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด ใชชี้วิตแบบครอบครัว
เด่ียว ไม่มีบุตรหรือภาระการดูแลผูอ่ื้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า มี
อาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน และอยู่ในธุรกิจการเงินและการธนาคาร และธุรกิจหลักทรัพย์ ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การท างานไม่เกิน 10 ปี และมีอตัราเงินเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท ในขณะท่ีจะมี
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน อยูใ่นช่วงระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท และเลือกหกัสะสมท่ีอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนค่าจา้ง 
ผลการวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า คะแนนเฉล่ียท่ีไดรั้บมีค่าเท่ากบั 3.20 จากคะแนนเต็ม 10 ซ่ึง
หมายถึงระดบัท่ีมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองกองทุนส ารองเล้ียงชีพนอ้ย 

มุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนใน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการ
ลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นนโยบายการลงทุน 
และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และส่ือโฆษณา ส่วนปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
รูปแบบ Employee’s Choice 

ชิดชนก หลงผดุง (2559) ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทัคอนเฟอร์เรนท์โซลูชัน่ จ ากดั และบริษทัในเครือ ผลการศึกษา พบว่า การศึกษา 
รายไดต่้อเดือน อายุงาน ความเส่ียงจากการลงทุน ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุน ภาวะเศรษฐกิจ มีอิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทัคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จ ากดั และบริษทัในเครือ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ธนพล จันทร์แก้วเดช (2562) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนกัลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า นักลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และรายไดต่้างกนั ท าให้พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั และนกัลงทุนรายยอ่ย ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการลงทุนตราสารหุน้ โดยรวม
ไม่ต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นการรับรู้ขอ้มูลและข่าวสาร ดา้นจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายการลงทุน 
ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมและการเมือง มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้น ของนักลงทุนรายย่อย ใน
กรุงเทพมหานคร 

กรรว ีศิริปราโมทย์ (2563) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงิน
ออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
พนักงานของบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน อายุการท างาน และรายไดเ้สริม (ถา้มี) ต่างกนั ท าใหมี้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการ
สะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่ต่างกนั และ
พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุและรายไดต่้อเดือนต่างกนั 
ท าใหมี้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วี
เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ต่างกนั ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบดว้ย 
ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการออม และดา้นการลงทุน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

ชุตมินัต์ ไชยกรเลศิวมิล (2564) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพของพนกังานบริษทัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลสูงสุด
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ การศึกษา รายไดต่้อเดือน อายุการท างาน ความเส่ียงจากการ
ลงทุน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุน ภาวะเศรษฐกิจ ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ คือ สถานภาพสมรส และสามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ 

Y = 2.565-0.069X1+0.653X2+0.218X3-0.45X4-0140X5+0.176X6-0.903X7+0.062X8(0.002)(0.230) 
(0.000*) (0.063) (0.504) (0.276) (0.246) (0.000*) (0.624) 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

การวิจยัโดยใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey 
Research) และใชวิ้ธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ จ านวน 2,815 คน (ท่ีมา : กองการเจา้หนา้ท่ี 

ขอ้มูล ณ วนัท่ี 2 มีนาคม 2565) 
กลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัท าการค านวณหากลุ่มตวัอย่างโดยใชก้ารค านวณตามสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดบัความ

เช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้คือ 5% (Yamane,1970) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างท่ียอมรับไดต้อ้ง
ไม่ต ่ากว่า 350.22 คน แต่เพ่ือป้องกันความคลาดเคล่ือนในการเก็บตัวอย่างแบบสอบถาม ผูวิ้จัยจึงได้ท าการเก็บ
แบบสอบถามในการวิจยัคร้ังน้ี จ านวน 400 คน จากประชากรทั้งหมด 2,815 คน ใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใชค้วาม
น่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)  ซ่ึงผูวิ้จยัจะเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม โดยประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ

ต าแหน่ง อายกุารท างาน รายไดต่้อเดือน และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน มีจ านวน 7 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความคิดเห็น 6 ดา้น ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต 
(Likert Scale) 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากท่ีสุด=5, มาก=4, ปานกลาง=3, นอ้ย=2, นอ้ยท่ีสุด=1 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
สร้างแบบสอบถาม ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ

ของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามว่าครอบคลุมวตัถุประสงคห์รือไม่ จากนั้น
จึงน าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงและความถูกตอ้งของเน้ือหา ตลอดไปจนถึง
ความชดัเจนและการใชภ้าษาท่ีเหมาะสมของขอ้ค าถาม ซ่ึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาในแต่ละขอ้ ดงัน้ี 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงัน้ี 
1. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเท่ียงตรงใชไ้ด ้
2. ขอ้ค าถามท่ีมีคะแนน IOC ต ่ากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการแจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรท่ี
ก าหนดไว ้โดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์โดยใช ้Google Form  และรวบรวมแบบสอบถามท่ี
ไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพ่ือน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับวิเคราะห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 
(SPSS Version 26.0) 
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สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพ่ือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. ค่าเฉล่ีย (�̅�) 
 3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมใน
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 
400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 และเพศชาย จ านวน 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 
ส่วนใหญ่มีอาย ุ31 – 40 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 รองลงมา คือ  41 – 50 ปี จ านวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.00 , 51 – 60 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00 และ 21 – 30 ปี จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมา คือ ระดบัปริญญาโท 
จ านวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 44.50 , ต ่ากว่าระดบัปริญญาตรี จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 และ ระดบัปริญญา
เอก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ระดบัต าแหน่งเป็นปฏิบติัการ จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 
38.50 รองลงมา คือ ช านาญการ จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 , ช านาญการพิเศษ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.00 , ช านาญงาน จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 , อ านวยการระดับสูง จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00 , 
ปฏิบติังาน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 , เช่ียวชาญ จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 , อาวุโส จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.00 และอ านวยการระดบัตน้ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 1 – 5 
ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 รองลงมา คือ 16 – 20 ปี จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 , 6 – 10 ปี จ านวน 
44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 , มากกว่า 30 ปี ข้ึนไป จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 , 11 – 15 ปี จ านวน 40 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00 , 26 – 30 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 , 21 – 25 ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.50 และ
นอ้ยกว่า 1 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั ส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 
186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา คือ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 , 35,001 – 45,000 
บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 , 55,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 , 45,001 – 55,000 
บาท จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50 และไม่เกิน 15,000 บาท จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ตามล าดบั ส่วน
ใหญ่มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 รองลงมา คือ 10,001 – 15,000 
บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00 , 15,001 – 20,000 ปี จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 18.50 , 20,001 – 30,000 
บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 , ไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 , 30,001 – 40,000 บาท 
จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 , 40,001 – 50,000 บาท จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และ 50,001 บาท ข้ึนไป 
จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามล าดบั 
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 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ระดบัความคิดเห็นส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม
ในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นแผนทางเลือกการลงทุน ดา้นจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม ดา้นวตัถุประสงคใ์น
การเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม ดา้นอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการจดั
การเงินออมเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ ตามล าดบั 
 
สรุปผลการวจัิย 
 ปัจจยัส่วนบุคคล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 มีอายุ 31 – 40 ปี จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ระดบัการศึกษาเป็นระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 ระดบัต าแหน่งเป็นปฏิบติัการ จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีอายุการ
ท างาน 1 – 5 ปี จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 38.50 มีรายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท จ านวน 186 คน คิดเป็น
ร้อยละ 46.50  มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 5,001 – 10,000 บาท จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 

ปัจจยัที่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงการสะสมเงนิออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการของข้าราชการกรม
ส่งเสริมสหกรณ์  

ระดับความคิดเห็นส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ดา้นแผนทางเลือกการลงทุน ดา้นจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม ดา้นวตัถุประสงค์ในการเปล่ียนแปลงการ
สะสมเงินออม ดา้นอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการจดัการเงินออมเม่ือ
ส้ินสุดสมาชิกภาพ ตามล าดบั 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
ของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ดา้นแผนทางเลือกการลงทุน ดา้นจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม 
ดา้นอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการจดัการเงินออมเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ 
ตามล าดบั โดยมีประเดน็อภิปรายเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

1. ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ขอ้มูล

ข่าวสารดา้นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมและการลงทุนผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย ช่องทางการแจง้ใชบ้ริการออม
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เพ่ิม ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมและการลงทุนท่ีตรงตามความตอ้งการ การประชาสัมพนัธ์
ขอ้มูลในการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม และขอ้ก าหนดและเง่ือนไขในการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมและการ
ลงทุนอย่างครบถว้น ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนพล จันทร์แก้วเดช (2562) ไดท้ าการศึกษาพฤติกรรม
การลงทุนตราสารหุน้ของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า นกัลงทุนรายย่อย 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต่้างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการลงทุนตราสารหุน้ของนกั
ลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั และนกัลงทุนรายย่อย ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าให้
พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้น โดยรวมไม่ต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นการรับรู้ขอ้มูลและ
ข่าวสาร ดา้นจุดมุ่งหมาย/เป้าหมายการลงทุน ดา้นเศรษฐกิจและดา้นสังคมและการเมือง มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน
ตราสารหุน้ ของนกัลงทุนรายยอ่ย ในกรุงเทพมหานคร 

2. ด้านอตัราเงนิสะสมส่วนเพิม่ (ออมเพิม่) 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ การสร้าง

วินยัการออมโดยการเพ่ิมอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) การออมเงินมากกว่าอตัราการออมปกติ (ร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน) ผลตอบแทนจากการเปล่ียนอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) การออมเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ 1-6 ของ
เงินเดือน และการออมเงินเพ่ิมในอตัราร้อยละ  7-12 ของเงินเดือน ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรพรรณ 
วิทยาภรณ์ (2558) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของสมาชิก อ้างอิงการแก้ไข
พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด ใชชี้วิตแบบครอบครัวเด่ียว ไม่มี
บุตรหรือภาระการดูแลผูอ่ื้น กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน และอยู่ในธุรกิจการเงินและการธนาคาร และธุรกิจหลกัทรัพย ์ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างานไม่เกิน 10 ปี และมีอตัราเงินเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 25,001 – 35,000 บาท ในขณะท่ีจะมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 
อยูใ่นช่วงระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท และเลือกหกัสะสมท่ีอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนค่าจา้ง ผลการวดัระดบัความรู้
ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ คะแนนเฉล่ียท่ีไดรั้บมีค่าเท่ากบั 3.20 จากคะแนนเตม็ 10 ซ่ึงหมายถึงระดบัท่ีมีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองกองทุนส ารองเล้ียงชีพนอ้ย 

3. ด้านจ านวนเงินสะสมส่วนเพิม่ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ สิทธิ

ประโยชนท์างภาษีในส่วนของจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม จ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิมจะไดรั้บเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพมีผล
ต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม จ านวนเงินสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม และ
จ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิมท่ีมากจากการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ
มุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนใน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นนโยบายการลงทุน และปัจจยั
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ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และส่ือโฆษณา ส่วนปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
รูปแบบ Employee’s Choice 

4. ด้านวตัถุประสงค์ในการเปลีย่นแปลงการสะสมเงนิออม 
 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ เงิน
งอกเงยเพียงพอส าหรับการใช้จ่ายหลงัเกษียณอายุ และสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ สร้างผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ือง ป้องกนัอ านาจซ้ือของเงินออมไม่ใหล้ดลง ลดความเส่ียงโดย
การกระจายการลงทุนมาลงทุนในกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และสร้างมรดกไวใ้ห้ลูกหลาน ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชิดชนก หลงผดุง (2559) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุน
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทัคอนเฟอร์เรนท์โซลูชั่น จ ากดั และบริษทัในเครือ ผลการศึกษา พบว่า 
การศึกษา รายไดต่้อเดือน อายุงาน ความเส่ียงจากการลงทุน ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุน ภาวะเศรษฐกิจ มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทัคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชัน่ จ ากดั และ
บริษทัในเครือ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรวี ศิริปราโมทย์ (2563) ได้
ท าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานของบริษทั วีเอสที อีซี
เอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างาน และ
รายไดเ้สริม (ถา้มี) ต่างกนั ท าให้มีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ไม่ต่างกัน และพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อายุ และรายไดต่้อเดือนต่างกนั ท าใหมี้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั ต่างกนั ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบดว้ย ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้น
การออม และดา้นการลงทุน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ
พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

5. ด้านการจัดการเงินออมเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ 
 โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ขอรับ
เงินท่ีมีสิทธิไดรั้บตามจ านวน ขอรับเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บบางส่วน ส่วนท่ีเหลือขอฝากใหก้องทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ
บริหารต่อทั้งจ านวน ขอทยอยรับเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บโดยให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการแบ่งจ่ายให้เป็นรายงวด
ตามท่ีก าหนด ขอรับเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บบางส่วน ส่วนท่ีเหลือขอทยอยรับโดยให้กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการแบ่ง
จ่ายให้เป็นงวดตามท่ีก าหนด ขอฝากเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บใหก้องทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการบริหารต่อทั้งจ านวน และ
ขอโอนเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บไปยงักองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือกองทุนอ่ืนท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการออกจากงานหรือการชรา
ภาพตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของกรรวี ศิริปราโมทย์ (2563) ไดท้ าการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
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ตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า พนกังานของบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายกุารท างาน และรายไดเ้สริม (ถา้มี) ต่างกนั ท าใหมี้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ไม่ต่างกนั และพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อายุ 
และรายไดต่้อเดือนต่างกนั ท าใหมี้ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ต่างกนั ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ประกอบดว้ย ดา้นรายได ้ดา้นค่าใช้จ่าย ดา้นการออม และดา้นการลงทุน ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 

6. ด้านแผนทางเลือกการลงทุน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ แผนผสม

หุน้ทวี "เส่ียงสูงข้ึน เพ่ือลุน้ผลตอบแทนดว้ยตราสารทุน" แผนหลกั "ดอกผลพอเพียง บนความเส่ียงพอเหมาะ" แผนตรา
สารหน้ี "เส่ียงนอ้ยๆ ค่อยๆ ออม" แผนตลาดเงิน "ดอกผลเรืองรอง คุม้ครองเงินตน้" และแผนสมดุลตามอายุ "อายุนอ้ย
เส่ียงมาก อายุมากเส่ียงนอ้ย" ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชุติมนัต์ ไชยกรเลิศวิมล (2564) ไดท้ าการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทัในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลสูงสุดต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ 
การศึกษา รายไดต่้อเดือน อายุการท างาน ความเส่ียงจากการลงทุน ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุน ภาวะเศรษฐกิจ 
ตามล าดบั ซ่ึงปัจจยัส่วนบุคคลท่ีไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ คือ สถานภาพสมรส และ
สามารถน ามาแทนค่าในสมการพยากรณ์ 

Y = 2.565-0.069X1+0.653X2+0.218X3-0.45X4-0140X5+0.176X6-0.903X7+0.062X8(0.002)(0.230) 
(0.000*) (0.063) (0.504) (0.276) (0.246) (0.000*) (0.624) 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
จากผลการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนบ าเหน็จบ านาญ

ขา้ราชการของขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สามารถสรุปขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 
1. ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ขอ้มูลข่าวสารดา้นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมและการลงทุนผ่านช่องทางท่ี

หลากหลาย ควรจะให้ความส าคญักบัขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นเร่ืองราวขอ้เท็จจริง มีความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ และถูก
วิเคราะห์กลัน่กรองจากผูเ้ช่ียวชาญ หรือหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือ , ช่องทางการแจง้ใชบ้ริการออมเพ่ิม ควรจะมีการ
ประชาสัมพนัธ์ช่องทางการแจง้ใชบ้ริการออมเพ่ิมใหแ้ก่ขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือใหผู้ใ้ชง้านรับรู้ถึงช่องทาง
ในการใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน  
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2. ดา้นอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม)  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การสร้างวินยัการออมโดยการเพ่ิมอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) ควรจะกระตุน้

การตระหนกัรู้ ใหส้มาชิกออมเพ่ิมเองโดยสมคัรใจใหม้ากท่ีสุด , การออมเงินมากกว่าอตัราการออมปกติ (ร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน) ควรจะมีการใชม้าตรการเพ่ิมอตัราการออมของสมาชิก เช่น ก าหนดอตัราเงินสะสมเป็นอตัราเร่งตามอายงุาน 
หรือในการข้ึนเงินเดือนประจ าปี อาจน า % การข้ึนเงินเดือนบางส่วนมาผลกัเขา้เงินสะสมแทน , ผลตอบแทนจากการ
เปล่ียนอตัราเงินสะสมส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) ควรจะมีการท าส่ือโฆษณาอธิบายผลตอบแทนจากเปล่ียนอตัราเงินสะสม
ส่วนเพ่ิม (ออมเพ่ิม) เพ่ือใหส้มาชิกผูใ้ชบ้ริการไดเ้ขา้ใจมากยิ่งข้ึน  

3. ดา้นจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ สิทธิประโยชนท์างภาษีในส่วนของจ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิม ควรจะประชาสัมพนัธ์ให้

สมาชิกไดท้ราบว่าการออมเพ่ิม จะท าใหไ้ดล้ดภาษีเพ่ิม ซ่ึงสิทธิประโยชนท์างภาษีจะเหมาะส าหรับคนท่ีมีรายไดสู้งถึง
เกณฑส์ าหรับเสียภาษีแลว้ , จ านวนเงินสะสมส่วนเพ่ิมจะไดรั้บเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ ควรจะมีการปรับหลกัเกณฑใ์หม่ 
เพ่ือท่ีจะไดถ้อนเงินมาใชก่้อนได ้หากมีความจ าเป็น ไม่ตอ้งรอจนถึงส้ินสุดสมาชิกภาพ , จ านวนเงินสะสมท่ีเพ่ิมข้ึน มี
ผลต่อการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม ควรจะมีการน าจ านวนเงินสะสมท่ีเพ่ิมข้ึนไปสร้างสิทธิประโยชน์ให้แก่
สมาชิกเพ่ือจูงใจให้มีการออมเพ่ิม เช่น น าไปค ้ าประกันสินเช่ือท่ีอยู่อาศัยได้ สะสมเพ่ิมเท่าไรก็ได ้เม่ือไรก็ได ้ไม่
จ าเป็นตอ้งหกัสะสมเป็น % ของเงินเดือนสม ่าเสมอ สมาชิกสะสมเพ่ิมสูงกวา่กฎหมาย มีสิทธ์ิลุน้รางวลั เป็นตน้ 

4. ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ การให้เงินงอกเงยเพียงพอส าหรับการใชจ่้ายหลงัเกษียณอายุ ควรจะขยายอายุเกษียณ

เพ่ือใหมี้ระยะเวลาของการออมเพ่ือการเกษียณมากข้ึน , สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ควรจะประชาสัมพนัธ์ให้
สมาชิกไดท้ราบวา่การออมเพ่ิม จะท าใหไ้ดล้ดภาษีเพ่ิม , การสร้างผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ือง ควรจะลดการถอนเงินกอ้น
จาก กบข. เพ่ือใหเ้งินออมสร้างผลตอบแทนอยา่งต่อเน่ือง  

5. ดา้นการจดัการเงินออมเม่ือส้ินสุดสมาชิกภาพ  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ ขอรับเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บตามจ านวน ควรจะมีการลงทุนต่อเน่ืองหลงัเกษียณอายุ หรือมี

แผนการลงทุนท่ีน่าสนใจเพ่ือลดการเบิกเงินกอ้นจาก กบข. , ขอรับเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บบางส่วน ส่วนท่ีเหลือขอฝาก
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการบริหารต่อทั้งจ านวน ควรจะมีการสร้างผลตอบแทนท่ีน่าสนใจเพ่ือใหส้มาชิกฝากเงิน
ท่ีจะไดรั้บให ้กบข.บริหารต่อ , ขอทยอยรับเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บโดยใหก้องทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการแบ่งจ่ายใหเ้ป็น
งวดตามท่ีก าหนด ควรจะปรับนโยบายและขอ้จ ากดัการลงทุนใหเ้หมาะสม เพ่ือช่วยสร้างผลตอบแทนแก่สมาชิก 

6. ดา้นแผนทางเลือกการลงทุน  
ส่ิงท่ีตอ้งปรับปรุง คือ แผนผสมหุน้ทวี "เส่ียงสูงข้ึน เพ่ือลุน้ผลตอบแทนดว้ยตราสารทุน" , แผนหลกั "ดอกผล

พอเพียง บนความเส่ียงพอเหมาะ" และแผนตราสารหน้ี "เส่ียงน้อยๆ ค่อยๆ ออม" ควรจะมีการปรับปรุงหลกัเกณฑ์
โครงการออมเพ่ิม ออมต่อ และแผนลงทุนทางเลือกใหน่้าสนใจมากยิ่งข้ึน อีกทั้งควรเพ่ิมแผนลงทุนใหม่ ๆ ท่ีช่วยลดการ
เบิกเงินกอ้นจาก กบข. และใหมี้การลงทุนต่อเน่ือง 
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ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
1.ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ เพ่ิม หรือปรับเปล่ียนตวัแปรต่าง ๆ ในการศึกษาวิจยัเพ่ือท่ีจะให้ได้

ขอ้มูลท่ีครบถว้น 
2.ควรจะมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในตวัแปรดา้นแผนทางเลือกการลงทุน เช่น มีการระบุอตัราผลตอบแทนท่ีควร

จะได้ในแต่ละแผน เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบว่ามีความคิดเห็นแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร และท าให้ผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถตดัสินใจตอบไดเ้ร็วยิ่งข้ึน 

3. ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังน้ีเป็นเพียงขา้ราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เท่านั้น ซ่ึงถา้ตอ้งการขอ้มูลท่ีมีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน ควรจะเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไปให้แตกต่างจากเดิม หรือเพ่ิมขนาดกลุ่ม
ประชากร เพ่ือใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีหลากหลาย 
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