
การตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน 
Decision Making in to select an investment plan GPF 

of the Royal Irrigation Department government officials 
 

อุษา  สุวรพันธ 
สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ผูรับผิดชอบบทความ 
Usa  Suworaphan 

E-mail: 6214154648@rumail.ru.ac.th 
Faculty of Business Administation Program in Accounting, Ramkhamhaeng University 

Corresponding author 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของ
ขาราชการกรมชลประทาน (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรม
ชลประทาน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการกรมชลประทาน จํานวน 353 คน โดยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี 
คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใชสถิติการทดสอบ
แบบ t-test ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทาน ที่มีระดับตําแหนง
งานปจจุบัน และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ตางกัน และ
ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทาน ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ และระดับการศึกษาที่ตางกัน 
ทําใหการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ไมตางกัน 
 
คําสําคัญ : การตัดสินใจ; กบข. 
  
ABSTRACT 
 The Purpose of this Research was to (1) Study Decision Making in to select an 
investment plan GPF. of the Royal Irrigation Department government officials (2) Study 
Decision Making in to select an investment plan GPF. of the Royal Irrigation Department 
government officials, classified by personal factors of the population about the Royal 
Irrigation Department government officials.  
 The sample group used in this research was 353 Royal Irrigation Department officials 
using questionnaires as a data collection tool. The statistics used in the descriptive analysis 
were frequency, percentage, mean and standard deviation. Hypothesis test for comparison 
using t-test statistic. One-way ANOVA hypothesis testing. using the method of LSD. 
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 The hypothesis testing results showed that the personal factors of the Royal Irrigation 
Department officials with different levels of current job position and average monthly 
income As a result, the decision to select the GPF investment plan is different and the 
personal factors of the Royal Irrigation Department officials with different gender, age, status 
and educational level This makes the decision to select the GPF investment plan is no 
different. 
 
Keywords: Decision Making; GPF  
 
บทนํา 
 ระบบบําเหน็จบํานาญขาราชการเปนระบบที่มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับขาราชการที่จะไดรับเงิน
เพื่อใชในการดํารงชีพหลังจากเกษียณอายุราชการ  ในระบบเดิมขาราชการทั้งหมดจะตองอยูในระบบ
กฎหมายเกา  สําหรับขาราชการทุกประเภท(ยกเวนขาราชการการเมือง)  เมื่อเกษียณอายุราชการแลว 
ขาราชการก็มีสิทธิที่จะเลือกรับบําเหน็จเปนเงินกอนหรือตอเนื่องตลอดชีพจากเงินงบประมาณ  ตามระเบียบ
ของกระทรวงการคลัง ซึ่งระบบเดิมนี้ ทําใหรัฐมีรายจายในอนาคตเพิ่มสูงมากยิ่งข้ึน เพราะรัฐจําเปนตอง
พิจารณาปรับปรุงอัตราเงินเดือนของขาราชการที่ยังรับราชการอยูเพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกจิและ
คาครองชีพที่แทจริงในอนาคตดวย (สุภาพร  ชาญเวช, 2556) 

ในป พ.ศ. 2534 คณะรัฐมนตรีมีมติใหกระทรวงการคลังพิจารณาปรับปรุงระบบบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเปนระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกลาง (Central Provident Fund) นํามาสูการจัดตั้งกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) โดยกําหนดใหขาราชการที่รับราชการกอนวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช คือ
วันที่ 27 มีนาคม 2540 สามารถเลือกไดวาจะสมัครเปนสมาชิก กบข. หรือไม สําหรับขาราชการที่เขารับราชการ
หลังวันดังกลาว ตองเขาเปนสมาชิก กบข. ทุกคนตามที่กฎหมายกําหนด 

ขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. เมื่อออกจากราชการ หรือ เกษียณอายุราชการ จะไดรับเงินกอน 
กบข. และบําเหน็จหรือบํานาญจากสวนราชการเจาสังกัด ซึ่งเงินกอน กบข. เปนสวนผสมระหวางเงินออม
ของสมาชิกกับ เงินสมทบและเงินชดเชยจากบํานาญจากรัฐ และผลประโยชนจากการลงทุนที่ กบข. บริหาร
จัดการให 

ขาราชการกรมชลประทาน หากเขารับราชการตั้งแตวันที่ 27 มีนาคม 2540 เปนตนมา ถือ
เปนสมาชิก กบข. ทุกคน และในปจจุบันเมื่อเขามารับราชการเปนขาราชการบรรจุใหมของกรมชลประทาน 
กรมชลประทานไดจัดใหมีการอบรมหลักสูตรขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ไดมีหัวขออบรมเร่ืองเก่ียวกับสิทธิประโยชนเก้ือกูลและสวัสดิการขาราชการ หนึ่งในหัวขอนั้นมีการ
บรรยายความรูเร่ืองกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ(กบข.) ดวย  
 จากเขาอบรมในคร้ังนั้นผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม และไดเห็นถึงความหลากหลายของแผนการ
ลงทุน กบข. ดังนั้นจึงมีความสนใจในเร่ืองการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับการ
ตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทานโดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ ศึกษาจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อแสดงใหเห็นวาการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรม
ชลประทานตามปจจัยสวนบุคคล มีความแตกตางกันหรือไม โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาอาจจะเปนโอกาส
ใหกับผูที่จะวางแผนในการเลือกแผนการลงทุนของ กบข. นําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน เพื่อปรับแผนให
เหมาะสมกับตนมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน  
 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข.  ของขาราชการกรมชลประทาน 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ประชากรและตัวอยาง คือ ขาราชการกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น 
2,904 คน (กรมชลประทาน, สํานักทรัพยากรบุคคล, สวนพัฒนาระบบและอัตรากําลัง ขอมูล ณ วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 353 คน 
 
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทาน ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงานปจจุบัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน 
ประกอบดวย ความรูทางการเงิน การตระหนักรับรูในแผนการลงทุน ทัศนคติในการลงทุน และการยอมรับ
ความเสี่ยง 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน  
 2. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงานปจจุบัน และ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของ ประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจ หมายถึง  กระบวนการในการเลือกทางเลอืกใดทางเลือกหนึ่งจากหลายทางเลือกที่ได
นํามาพิจารณา หรือประเมินนไวอยางดีแลว เปนทางเลือกที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายที่ได
วางไว การตัดสินใจจึงเปนสิ่งที่มีความสําคัญBarnard, 1938; Simon, 1960 (อางถึงใน พงษพันธ  ชะนิ่ม, 
2558, หนา 16) 
 Moody, 1963 (อางถึงใน พงษพันธ ชะนิ่ม, 2558, หนา 16) ไดกลาวไววา การตัดสินใจเปนการ
กระทําที่จะตองทํา เมื่อไมมีเวลาที่จะหาขอเท็จจริงอีก ปญหาที่เกิดข้ึนก็คือ เมื่อใดถึงจะตัดสินใจวาควรหยุด
หาขอเท็จจริง แนวทางแกไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปญหาที่จะตองการแกไข  ซึ่งการรวบรวมขอเท็จจริงจะมี
ความเก่ียวกันกับการใชจายและการใชเวลาอยู  ซึ่ง Gibson and Ivancevich (1970)  ไดกลาววา การ
ตัดสินใจเปนกระบวนการสําคัญขององคการที่ผูบริหารจะตองกระทําใหอยูบนพื้นฐานของขอมูลขาวสาร 
(Information) ซึ่งจะไดรับมาจากโครงสรางองคการ พฤติกรรมบุคคล และกลุมในองคการ 

ดังนั้น จากการศึกษาการตัดสินใจผูวิจัยใหความหมาย การตัดสินใจ คือกระบวนการในการตัดสินใจ
ลงทุนที่มีความรอบคอบ มีการวิเคราะห ความเสี่ยงตางๆ ควบคูไปกับการพิจารณาถึงผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่คุมคาเหมาะสม และมีกระบวนการติดตามประเมินสถานการณการลงทุน 
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความรูทางการเงิน 
 สฤณี  อาชวานันทกุล,  2556 (อางถึงใน ธีรพัฒน  มีอําพล, 2557, หนา 22 ) ใหความหมายความรูทาง
การเงิน หมายถึง ชุดทักษะและความรูที่ชวยใหปจเจกสามารถจัดการทรัพยากรทางการเงินของตัวเองทั้งหมดได
อยางมีประสิทธิภาพและมีขอมูลครบถวนตั้งแตเร่ืองการหารายได การออม การลงทุน การจัดทํางบประมาณ
รายรับรายจาย การจัดการหนี้และการวางแผนทางการเงิน  
 ดาราพร  ผาสุก (2563) ไดใหความหมายของความรูดานการเงินไววา หมายถึง ความรูที่เก่ียวของ
กับการบริหารจัดการทางดานการเงิน โดยเร่ิมตั้งแตการหารายได การใชจายการเงินอยางมีประสิทธิภาพ จน
นําไปสูการเก็บออม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการเงินที่ตั้งไว การมีความรูดานการเงินที่ดีจะสงผลตอ
พฤติกรรมการออมเงินของแตละบุคคล ซึ่งในที่นี้ความรูดานการเงินแบงเปน 5 ดาน ไดแก การวางแผนทาง
การเงิน การบริหารรายได การบริหารคาใชจาย การบริหารหนี้สิน และการลงทุน 

จากการศึกษาความรูทางการเงิน  ผูวิจัยใหความหมาย ความรูทางการเงิน คือแนวคิดหรือหลักการที่
เก่ียวของกับการเงิน ที่ชวยใหปจเจกบุคคลสามารถจัดการทรัพยากรทางการเงินใหเกิดประสิทธิภาพตาม
เงื่อนไขที่มี โดยแบงเปน 5 ดาน ไดแก การวางแผนทางการเงิน การบริหารรายได การบริหารคาใชจาย การ
บริหารหนี้สิน และการลงทุน 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการตะหนักรับรู 
 สุธาเทพ  รุณเรศ (2561) สรุปไววา ความตระหนัก (Awareness) คือ การรับรูแบบฉุกคิดข้ึนมา
กะทันหันตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ซึ่งเปนอารมณความรูสึกโดยอาศัยองคประกอบ
จากสิ่งแวดลอม ประสบการณ และสิ่งที่สงผลกับอารมณและความรูสึก 
 Bloom, 1971 (อางถึงใน วาสนา  อุทัยแสง, 2559, หนา 8) กลาววา การตระหนักรูมักจะเกิดจาก
สิ่งเราที่ทําใหเกิดการรับรู ความรูสึก ซึ่งลักษณะเกือบคลายๆ ความรูตรงที่มีทั้งความรู ซึ่งการตระหนักไมจํา
เฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มักจะเกิดข้ึนตอนที่มีสิ่งเรามาทําใหเกิดการตระหนัก 
 Good, 1975 (อางถึงใน ธิดาพร  ราชวัตร, 2560, หนา 4)   กลาววา ความตระหนัก หมายถึง
ความรูสึกที่แสดง ถึงการเกิดความรูของบุคคล หรือการที่บุคคลแสดงความรูสึกรับผิดชอบตอปญหาตางๆ ที่
เกิดข้ึน  
 Wolman, 1973 (อางถึงในธิดาพร  ราชวัตร, 2560, หนา 4) ไดใหความหมายของความตระหนัก 
หมายถึง ภาวการณที่บุคคลเขาใจ หรือสํานึกบางสิ่งบางอยางของเหตุการณหรือประสบการณซึ่งเปนสภาวะ
ทางจิต ที่เก่ียวกับความรูสึกความเปนสภาวะที่บุคคลไดรับรูมากอน เมื่อมีสิ่งเรามากระตุนจึงเกิด ความ
ตระหนักข้ึน 
 เบรกเลอร, 1986 (อางถึงในดวงฤดี  กิตติจารุดุล, 2557, หนา 12) ไดกลาวเอาไววา ความตระหนัก
เกิดจากทัศนคติที่มีตอสิ่งเราอัน ไดแก บุคคล สถานการณกลุมสังคม และสิ่งตางๆ ที่โนมเอียงหรือที่จะ
ตอบสนองในเชิงบวก หรือทางลบ เปนสิ่งทีเ่กิดจากการเรียนรูและประสบการณ  โดยมีองคประกอบสําคัญที่
มีอยูดวยกัน 3 ประการ ดังนี้ 
 1. ความรูความเขาใจ 
 2. อารมณความรูสึก เปนความรูสึกดานทัศนคติคานิยม ความตระหนักชอบหรือไมชอบ ดีหรือไมดี 
เปนองคประกอบในการประเมินสิ่งเราตางๆ 
 3. พฤติกรรม เปนการแสดงออกทั้งทางวาจา กิริยา ทาทางที่มีตอสิ่งเราหรือแนวโนมที่บุคคลจะ
กระทํา 
 ดังนั้น จากการศึกษาความตระหนัก  ผูวิจัยจึงสรุปไดวา หมายถึง การที่บุคคลมีความรู ความเขาใจ
หรือประสบการณในเร่ืองนั้น ๆ ตลอดจนมีความใสใจและเห็นคุณคาในเร่ืองนั้น โดยมีสิ่งเราที่จะทําใหเกิด
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การรับรู จึงมีความสํานึก ความรูสึกนึกคิด และการฉุกคิด โดยใชความรู ความเขาใจ หรือประสบการณที่เคย
มีมา เพื่อแสดงออกมา 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับทัศนคติในการลงทุน 
 จิรัสยชา รัตนเพียร (2557) สรุปไววา ทัศนคติในการลงทุน หมายถึง ตัวตัดสินพฤติกรรมเปน
ความรูสึกเชิงบวกหรือเชิงลบ ที่เปนผลมาจากสภาวะทางจิตใจที่เก่ียวของกับความคิด ความรูสึก และแนวโนมของ
พฤติกรรมที่มีผลตอบุคคล วัตถุหรือสิ่งแวดลอม และสถานการณตางๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
ประกอบดวย องคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ องคประกอบดานความเขาใจ องคประกอบดาน
ความรูสึก และองคประกอบดานพฤติกรรม  
 สานิตย  มิอาทร(2560) สรุปแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติตอการลงทุนไววา เปนความรูสึกภายใจจิตใจที่
สามารถแสดงออกมาทางดานพฤติกรรมและเปนความรูสึกในทางบวกและทางลบ รวมถึงความรูสึกกลางๆ 
ทัศนคติจึงเปนสิ่งที่ทุกคนมีอยูในตัวเองและแสดงออกมาตอวัตถุ บุคคล หรือกลุมบุคคล รวมถึงสถานการณ
ตางๆ ที่ไดพบเห็นหรือประสบพบเจอดวยตนเอง ทัศนคติจึงเปนตัวตัดสินความรูสึกภายในจิตใจของบุคคล
หรือกลุมบุคคลที่ไดแสดงออกมาทางดานพฤติกรรมภายนอกผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่งแสดงใหเห็นอยาง
เดนชัดวาบุคคลนั้นรูสึกอยางไร 
 และกลาวถึงองคประกอบทัศนคติวา ประกอบดวยองคประกอบดานความรูและความคิดเก่ียวของ
กับการรับรู องคประกอบดานความรูสึกเปนผลมาจากอารมณความรูสึกจากสิ่งเราและองคประกอบดานการ
กระทําหรือพฤติกรรมที่มีแนวโนมในทางปฏิบัติ องคประกอบเหลานี้สงผลตอทัศนคติ 
 จากการศึกษาทัศนคติในการลงทุน ผูวิจัยจึงสรุปวา  คือ ตัวตดัสินความรูสึกในทางบวก ทางลบ รวมถึง
กลางๆ สามารถแสดงออกมาทางดานความรูความเขาใจ ทางดานความรูสึก และทางดานพฤติกรรม  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการยอมรับความเสี่ยง 
 อรปวีณ  การกะสัง (2560)  ไดใหแนวคิดปรามิดการลงทุนไววา ปรมิดการลงทุน คือ การแสดงถึง
สินทรัพยเพื่อการออมและการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ําสุดอยูตรงฐานของปรามิด จนถึงความเสี่ยงสูงสุดที่อยู
ดานบนสุดของปรามิด โดยในแตละระดับความเสี่ยงจะบอกถึงความเหมาะสมของสินทรัพยแตละประเภท  
 สินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ํา จะมีโอกาสขาดทุนไมมาก และผลตอบแทนที่ไดก็มีไมมากเชนกัน  
สวนมากจะทราบหรือกําหนดผลตอบแทนได แตละสินทรัพยที่มีควมเสี่ยงมากก็มีโอกาสที่จะขาดทุนมากแตก็
สามารถไดรับผลตอบแทนมากเชนกัน 
 สัดสวนความเสี่ยงการลงทุนที่เหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได แบงออกเปน 3 ระดับ 

1. รับความเสี่ยงไดต่ํา (Conservation) ถาผูลงทุนยอมรับความเสี่ยงไดนอย ควรจัดพอรตการลงทุน
แบบระมัดระวัง  โดยเนนการลงทุนที่รักษาเงินไวได เนนการลงทุนในหุน 30% 

2. รับความเสี่ยงไดปานกลาง (Moderate) ถาผูลงทุนยอมรับความผันผวนไดในระดับหนึ่งแตยังไม
มากนัก และมีความชํานาญในการลงทุนมากข้ึนก็คอยลงทุนในหุนเพิ่มมากข้ึน 50% 

3. รับความเสี่ยงไดสูง (Aggressive) ถาผูลงทุนมีความชํานาญและคุนเคยกับความผันผวนก็ควรเพิ่ม
สัดสวนการลงทุนในหุนเพิ่มมากข้ึนเปน 70% 

ดังนั้น จากการศึกษาการยอมรับความเสี่ยง ผูวิจัยใหความหมาย การยอมรับความเสี่ยง คือ การ
ยอมรับเหตุการณที่ไมพึงประสงคใหเกิดข้ึน ไมสามารถคาดการณไวลวงหนาได ทําไดเพียงพยายามหลีกเลี่ยง
หรือควรลงทุนที่ตนเองสามารถยอมรับความเสี่ยงได ตามสัดสวนความเสี่ยงจากการลงทุนที่เหมาะกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได 3 ระดับ ไดแก รับความเสี่ยงไดต่ํา ปานกลาง สูง 
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แผนการลงทุนของสมาชิก กบข. 
 กบข. จัดใหมีแผนการลงทุนสําหรับสมาชิก เพื่อเพิ่มทางเลือกและตอบสนองความตองการของ
สมาชิกที่ประสงคจะลงทุนตามความตองการของตน โดยสมาชิกตองพิจารณาผลตอบแทนที่คาดหวังและ
ความเสี่ยงของแตละแผนการลงทุนควบคูกันดวย 
 ที่ผานมา เงินของสมาชิกทุกคนไดรับการลงทุนในลักษณะกองทุนเดี่ยวที่มีนโยบายการลงทุน
เดียวกันตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 แตเมื่อพิจารณา
ความเปนจริงที่ กบข. มีสมาชิกมากกวาลานคน ซึ่งแตละคนมีสถานะและความตองการที่แตกตางกัน ทั้งเร่ือง
ของวัย ความรูดานการเงินและการลงทนุ รวมทั้งการยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนไดแตกตางกัน ตอมาจึง
มีการออกพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 เพื่อเปดโอกาสใหคณะกรรมการ กบข. สามารถ
ออกแผนการลงทุนหลาย ๆ แผน ใหสมาชิกมีทางเลือกในการลงทุนตามความตองการของแตละบุคคล 
 การเลือกแผนการลงทุนเปนสิทธิของสมาชิก สมาชิกจะเลือกแผนการลงทุนหรือไมก็ได ข้ึนอยูกับ
ความสมัครใจ โดยสมาชิกจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือกซึ่งไมเทากับ
สมาชิกที่เลือกแผนการลงทุนที่ตางไป 
 กรณีที่สมาชิกไมใชสิทธิเลือกแผนการลงทุน กฎหมายกําหนดให กบข. บริหารเงินของสมาชิกโดย
ตองลงทุนในสินทรัพย ที่มีความมั่นคงสูงไมนอยกวารอยละ 60 อันเปนนโยบายการลงทุนที่มีอยูกอนจัดใหมี
แผนทางเลือกในการลงทุนทั้งนี้ คณะกรรมการ กบข. กําหนดใหใชนโยบายการลงทุนดังกลาวเปนแผนการ
ลงทุนหลักสําหรับเงินรายบุคคลของสมาชิกทั้งในสวนของเงินประเดิม เงินชดเชย และเงินสะสม เงินสมทบ
ของสมาชิกที่ไมเลือกแผนการลงทุนดวย ซึ่งตอไปแผนการลงทุนดังกลาว จะเรียกชื่อวา "แผนหลัก" 
 กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ, ประกาศคณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(2564) ขอ4 ในประกาศนี้ “แผนการลงทุน” หมายความวา  แผนการลงทุนสําหรับเงินที่อยูในบัญชี
รายบุคคลของสมาชิกแตละคน เฉพาะในสวนของเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกลาว ซึ่ง
กองทุนจัดใหมีข้ึนเพื่อใหสมาชิกแตละคนมีสิทธิเลือกลงทุนตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในประกาศ 

แผนลงทุน กบข. มีหลายหลายเพื่อเปดใหสมาชิกไดเลือกตามความสนใจ  โดยแตละแบบมีระดับความ
เสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกตางกัน  สมาชิกควรเลือกใหสอดคลองกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได  
สมาชิกสามารถเลือกการลงทนุจากรูปแบบที่กําหนดไวทั้ง 6 แผน ประกอบดวย 

1. แผนตลาดเงิน  มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ไทยระยะสั้น หรือ ที่เรียกวาตราสารตลาดเงิน  เหมาะ
กับผูที่รับความเสี่ยงไดต่ํา ตองการรักษาเงินตน 

2. แผนตราสารหนี้  มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือ มากกวาตราสารประเภทตลาดเงิน 
ซึ่งจะมีความเสี่ยงมากกวาแผนตลาดเงินเล็กนอยเหมาะกับผูที่รับความเสี่งไดต่ํา 

3. แผนหลัก  ถือเปนแผนลงทุนแผนแรกของ กบข. มีนโยบายลงทุนในสินทรัพยที่มีความมั่นคง ไดแก 
เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุนกู ไมต่ํากวา 60% ของเงินลงทุน สวนที่เหลือนําไปลงทุนในตราสารทุน และ
สินทรัพยอ่ืน เพื่อสรางโอกาสไดรับผลตอบแทนระยะยาว เหมาะกับผูทีรั่บความเสี่ยงไดปานกลาง 

4. แผนผสมหุนทวี  มีนโยบายลงทุนคลายแผนหลัก แตเพิ่มสัดสวนการลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ง 
เชน หุน มากกวาแผนหลักเพื่อสรางผลตอบแทนระยะยาว เหมาะกับผูที่รับความเสี่ยงไดปานกลาง 

5. แผนสมดุลตามอายุ  มีนโยบายกระจายเงินลงทุนในสินทรัพยที่มีความมั่นคง และสินทรัพยเสี่ยง 
โดยปรับสัดสวนการลงทุนใหสอดคลองกับอายุของสมาชิก  กลาวคือ มีสัดสวนของสินทรัพย เสี่ยงคอนขางมาก
เมื่ออายุนอย และทยอยลดลงเมื่ออายุเพิ่มข้ึน ทําใหสมาชิกไมตองกังวลตอการปรับสัดสวนการลงทุนดวยตนเอง 
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6. แผนตราสารทุนไทย  มีนโยบายลงทุนในตราสารทุน(หุน) ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปน
หลัก  โดยในบางเวลาอาจลงทุนในตราสารหนี้ไดบาง  เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงใหเหมาะกับสถานการณ 
เหมาะกับผูที่รับความเสี่ยงไดสูง 

นอกจากนี ้ยังสามารถผสมสัดสวนการลงทุนไดดวยตนเอง โดยกบข. เปดใหเลือกระบุสัดสวนเงินลงทุน
ใน 3 แผน ประกอบดวย แผนตลาดเงิน แผนตราสารหนี้ แผนตราสารทุนไทย    
 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 สุภาพร  ชาญเวช (2556)  ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรับสิทธิบําเหน็จบํานาญของ
สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) : กรณีศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
31 จ.นครราชสีมา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือก
ทางเลือก ของสมาชิก กบข. สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 คือ เงินเดือนปจจุบัน
และตําแหนงปจจุบันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สวนปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อายุราชการปจจุบัน ไมมีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกทางเลือก ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 มุกดา  ตติยศุภกรกุล (2559)  ไดศึกษาความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตรในสวนของ
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ
เลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice แตกตางกันหรือไม โดย
ทดสอบสมมติฐานดวยการวิเคราะห Independent-Sample T-Test ของกลุมตัวอยางในดานเพศที่
แตกตางกัน และการวิเคราะห One-Way ANOVA ของกลุมตัวอยางที่แตกตางกันในดานอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  
 รัฐชัย  ศีลาเจริญ และคณะ(2559)  คณะผูวิจัยไดศึกษาวาประสิทธิผลของการใหความรูมีความ
แตกตางกันตามปจจัยสวนบุคคลอันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณลงทุน ภาระทางการเงิน 
หรือไม พบวาปจจัยสวนบุคคลที่มีความสัมพันธกับทัศนคติตอความเสี่ยง คือ เพศ อายุ และประสบการณ
ลงทุนในผลิตภัณฑตลาดทุน คณะผูวิจัยจึงสรุปวา ตัวอยางเพศชาย ซึ่งมีอายุนอยกวา แตมีประสบการณ
ลงทุนในตลาดทุน จะมีโอกาสที่สูงกวาตัวอยางที่เหลือ ที่เชื่อวาตนเองจะสามารถรับความเสี่ยงตอการสูญเสีย
เงินตนได 
 สุณิสา  นาคฉาย (2563) ไดศึกษาเร่ืองการรับรูสิทธิการลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(กบข.) ของขาราชการตํารวจ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผลการวิเคราะหการรับรูสิทธิและการลงทุน
ในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ของขาราชการตํารวจ โดยภาพรวม มีระดับความสําคัญอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา การรับรูสิทธิในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) 
อยูในระดับมาก และการลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) อยูในระดับมากที่สุด ขาราชการ
ตํารวจที่มีขอมูลสวนบุคคล ในดานของระดับการศึกษา ระดับยศ และ เงินเดือน/รายไดรวม แตกตางกัน ทํา
ใหการรับรูสิทธิและการลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ตางกัน และ ขาราชการตํารวจที่
มีขอมูลสวนบุคคล ในดานของอายุ และระยะเวลาในการรับราชการแตกตางกัน ทําใหการรับรูสิทธิและการ
ลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ไมตางกัน ปจจัยที่มีผลตอการรับรูสิทธิดานทัศนคติ ดาน
ประสบการณ ดานความคาดหวัง และปจจัยที่มีผลตอการลงทุน ดานความคาดหวัง 2 และแรงจูงใจ มีผลตอ
การรับรูสิทธิและการลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ของ ขาราชการตํารวจ และปจจัยที่
มีผลตอการรับรูสิทธิดานความสนใจ ไมมีผลตอการรับรูสิทธิและการลงทุน ในกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ (กบข.) ของขาราชการตํารวจ 
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 รุงตะวัน  แซพัว (2560) ไดศึกษาพฤติกรรมการออมและการลงทุนของ Generation X ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา Generation X สวนมากมีรายไดหลักจากเงินเดือนหรือคาจางจากงานประจํามาก
ที่สุด มีรายไดรวมตอเดือนมากกวา 75,001 บาท สวนใหญไมมีบุคคลที่ตองอุปการะ แตมีภาระหนี้สินสวน
บุคคล โดยมีภาระหนี้สินในรูปหนี้สินระยะยาว สวนชองทางการออมที่คนวัยนี้ เลือกออมมากที่สุด คือ เงิน
ฝากธนาคาร รองลงมา คือ กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) และชองทาง การลงทุนที่กลุมตัวอยางเลือกลงทนุ
เปนอันดับตนๆ คือ กองทุนรวม หุนสามัญ และอสังหาริมทรัพย และที่ดิน โดยวัตถุประสงคหลักในการลงทนุ 
คือ เพื่อใชจายยามเกษียณอายุ ดานทัศนคติการลงทุน พบวา Generation X เปนกลุมนักลงทุนที่สามารถ
ทนตอการขาดทุนเงินตนไดเพื่อมีโอกาสไดรับ ผลตอบแทนที่สูงข้ึน ดานพฤติกรรมการลงทุน พบวา มี 
Generation X เพียงสวนนอยที่กลายืนยัน ความคิดเห็นของตนเอง สะทอนใหเห็นวาสวนใหญมีอคติที่เกิด
จากการกลัวการตัดสินใจ (Regret Aversion Bias) สงผลใหกลุมตัวอยางเพียงสวนนอยที่กลาตัดขาดทุน 
(Cut Loss) โดยสรุป คือ Generation X ในเขตกรุงเทพฯ เปนกลุมนักลงทุนที่มีความกลาเสี่ยง แตกลัวการ
ตัดสินใจ 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เปนการเก็บ
รวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เปนการเก็บขอมูลในชวง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียวโดยใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทํา
การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ขาราชการกรมชลประทาน ประจําปงบประมาณ 2564 รวม
ทั้งสิ้น 2,904 คน (กรมชลประทาน, สํานักทรัพยากรบุคคล, สวนพัฒนาระบบและอัตรากําลัง ขอมูล ณ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 )  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปดตารางจะไดกลุมตัวอยางที่ตองทําการศึกษาจํานวนทั้งสิ้น 353 
ตัวอยาง  และสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน ดวยวิธกีารสุมแบบสะดวก 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามปลายเปดผูวิจัยจะกําหนดเฉพาะคําถามใหผูตอบ
แบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 
 สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทาน ประกอบดวย เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงานปจจุบัน รายไดเฉลี่ยตอเดือน มีจํานวน 6 ขอ เปน
ลักษณะคําถามแบบปลายปด มีตัวเลือกคําตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบเพียงแค 1 คําตอบ 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรม
ชลประทาน ประกอบดวย ความรูทางการเงิน การตระหนักรับรูในแผนการลงทุน ทัศนคติในการลงทุน และ
การยอมรับความเสี่ยง มีจํานวน 17 ขอ เปนลักษณะคําถาม แบบปลายปดมีตัวเลือกคําตอบใหผูตอบ
แบบสอบถามไดเลือกตอบเพียงแค 1 คําตอบ โดยเปนการใหระดับความเห็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 = มี
ความเห็นอยูในระดับมากที่สุด, ระดับ 4 = มีความเห็นอยูในระดับมาก, ระดับ 3 = มีความเห็นอยูในระดับ
ปานกลาง, ระดับ 2 = มีความเห็นอยูในระดับนอย, ระดับ 1 = มีความเห็นอยูในระดับนอยทีสุ่ดและคําถาม
เก่ียวกับแผนการลงทุน 6 นโยบาย ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบ ตามแผนที่ผูตอบแบบสอบถามเลือก  
จํานวน 1 ขอ  
 สวนที่ 3 เปนขอคําถามปลายเปดที่ถามเก่ียวกับขอเสนอแนะในการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน 
กบข. ทานไดพิจารณาจากอะไรบาง 1 ขอ 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหนงงานปจจุบนั รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
  1.2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก การ
ตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน 
 2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
  2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน 
จําแนกตาม เพศ โดยใชการวิเคราะหขอมูลดวยขอมูลสถิติ t-test 
  2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข.ของขาราชการกรมชลประทาน 
จําแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงานปจจุบัน รายไดเฉลี่ยตอเดือน โดยใชการ
วิเคราะหขอมูลดวยขอมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) หากพบความแตกตางจะ
นําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง การตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของ
ขาราชการกรมชลประทาน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี ้
 1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทานโดย
ภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน โดยเรียงตามลําดับไดแก ทัศนคติในการลงทุน ความรู
ทางการเงิน การตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. การยอมรับความเสี่ยง การตระหนักรับรูในแผนการ
ลงทุน 
 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน 
จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับตําแหนงงานปจจุบัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้ 
  2.1 ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทาน ที่มีเพศ ระดับตําแหนงงานปจจบุัน 
และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ตางกัน 
  2.2 ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทาน ที่มีอายุ สถานภาพ และระดับ
การศึกษาที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ไมตางกัน 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงคไดดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน โดยรวมอยู
ในระดับมาก 
  1.1 การตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน(ความรูทาง
การเงิน) อยูในระดับมาก โดยสวนใหญขาราชการกรมชลประทาน มีความเห็นวาการวางแผนทางการเงิน
สําคัญในชีวิต ซึ่งสอดคลองกับ รัฐชัย ศีลาเจริญและคณะ (2559) ศึกษาประสิทธิผลของการใหความรูตอ
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การตัดสินใจเลือกแผนการลงทุนสําหรับการเกษียณอายุ การศึกษาพบวา การใหความรูทางการเงินที่ได
ออกแบบไวสามารถยกระดับความรูและปรับเปลี่ยนทัศนคติที่เก่ียวของกับการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุได  
  1.2 การตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน(การตระหนัก
รับรูในแผนการลงทุน) อยูในระดับมาก โดยสวนใหญขาราชการกรมชลประทาน มีความเห็นระดับมาก ในขอ
ทานทราบสถานการณลงทุนและมูลคาเงินตนและผลประโยชนของทาน ผูวิจัยมีความเห็นวาขาราชการกรม
ชลประทาน ตระหนักรับรูในแผนการลงทุนกอนที่จะตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. สอดคลองกับรัฐชัย 
ศีลาเจริญและคณะ (2559) วิเคราะหประสิทธิผลของการใหความรูตอกระบวนการตัดสินใจ การตระหนักถึง
การมีอยูของแผนการลงทุนทางเลือกกอนการใหความรู จะทําใหการใหความรูมีประสิทธิผลในการทําให
สมาชิกเปลี่ยนมาเห็นดวยกับหลักการลงทุนแบบสมดุลตามอายุเพิ่มข้ึนหรือไม พบวาการตระหนักถึงแผนการ
ลงทุนทางเลือกมีผลตอประสิทธิผลของการใหความรูในการทําใหสมาชิกเห็นดวยกับหลักการลงทุนดังกลาว 
  1.3 การตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน(ทัศนคติใน
การลงทุน) อยูในระดับมาก โดยสวนใหญขาราชการกรมชลประทาน มีความเห็นวา การลงทุนเปนตัวชวยที่
สําคัญในการตอยอดเงินใหงอกเงยข้ึนสอดคลองกับ รุงตะวัน แซพัว (2560) ผลศึกษาเชิงปริมาณดาน
พฤติกรรมการลงทุน ในดานทัศนคติการลงทุนของ Generation X ในภาพรวมพบวาเปนกลุมนักลงทุนที่
สามารถทนตอการขาดทุนเงินตนได เพื่อโอกาสในการไดรับผลตอบแทนที่สูงข้ึน 
  1.4 การตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน(การยอมรับ
ความเสี่ยง) อยูในระดับมาก โดยสวนใหญขาราชการกรมชลประทาน มีความเห็นวา มีความกังวลตอผล
ขาดทุนระยะสั้นของการลงทุนใน กบข.ซึ่งไมสอดคลองกับความเห็นของรัฐชัย ศีลาเจริญและคณะ (2559) 
ที่วา ลดความกังวลตอการขาดทุนระยสั้นของการลงทุน เนื่องจากการลงทุนใน กบข. เปนการลงทุนระยะ
ยาว สมาชิกจะสามารถถอนการลงทุนเมื่อเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการเทานั้น ดังนั้นสมาชิกไมควรมี
ความกังวลมากเกินไปตอความผันผวนในระยะสั้น เพราะความกังวลดังกลาวอาจสงผลตอการเลือกประเภท
ของสินทรัพยที่ไมเหมาะสมได เชน เลือกลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงต่ําในสัดสวนที่สูงเกินไป 
 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทาน สามารถสรุปไดดังนี ้
  2.1  ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทานที่มีเพศตางกันทําใหการตัดสินใจ
เลือกแผนการลงทุน กบข. โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ขาราชการกรม
ชลประทานที่มีเพศตางกันเปนตัวกําหนดระดับการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุน กบข. ซึง่ไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ มุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) ทําการศึกษาความสัมพันธดานเพศกับการตัดสินใจเลือก
นโยบายการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice  พบวาเพศที่แตกตางกันไม
สงผลตอการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย วัฒนา เสรีคุณาคุณ และอรสา อรามรัตน (2559) ที่ศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการพิจารณารูปแบบการลงทุนสวนบุคคลเพื่อชีวิตหลังวัยเกษียณของพนักงานหนองแขม 
พบวาเพศที่แตกตางกันจะมีรูปแบบการลงทุนที่แตกตางกัน  
  2.2  ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทานที่มีอายุตางกันทําใหการตัดสินใจ
เลือกแผนการลงทุน กบข. โดยรวมไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ขาราชการ
กรมชลประทานที่มีอายุตางกันไมไดเปนตัวกําหนดระดับการตัดสินใจในการเลือกแผนการลงทุน กบข. ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) ทําการศึกษาความสัมพันธดานอายุกับการตัดสินใจ
เลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice  พบวาอายุที่แตกตางกัน 
ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice  
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และสอดคลองกับงานวิจัยของสุณิสา นาคฉาย (2563) ทําการศึกษาการรับรูสิทธิและการลงทุนในกองทุน
บําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)ของขาราชการตํารวจ  พบวาขาราชการตํารวจที่มีอายุตางกัน ทําใหการ
รับรูสิทธิและการลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ของขาราชการตํารวจ โดยภาพรวมไม
ตางกัน 
  2.3  ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทานที่มีสถานภาพตางกันทําใหการ
ตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. โดยรวมไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 
ขาราชการกรมชลประทานที่มีสถานภาพตางกันไมไดเปนตัวกําหนดระดับการตัดสินใจในการเลือกแผนการ
ลงทุน กบข. ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ วิศิษฐ ฤทธิบุญไชย วัฒนา เสรีคุณาคุณ และอรสา อรามรัตน 
(2559) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการพิจารณารูปแบบการลงทุนสวนบุคคลเพื่อชีวิตหลังวัยเกษียณของ
พนักงานหนองแขม ผลวิจัยพบวา สถานภาพที่แตกตางกันจะมีรูปแบบการลงทุนที่แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ โดยผูที่มีสถานะโสด มีแนวโนมที่จะฝากธนาคารสูงกวาผูมีสถานภาพสมรสอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ดาราพร ผาสุก (2563) ศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรม
การออมเงินของขาราชการ สํานักงาน ก.พ. พบวา ขาราชการสํานักงาน ก.พ. ที่มีสถานภาพตางกัน ทําให
พฤติกรรมการออมเงินตางกัน 
  2.4  ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทานที่มีระดับการศึกษาตางกันทําใหการ
ตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. โดยรวมไมตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 
ขาราชการกรมชลประทานที่มีระดับการศึกษาตางกันไมไดเปนตัวกําหนดระดับการตัดสินใจในการเลือก
แผนการลงทุน กบข. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) ทําการศึกษาความสัมพันธ
ดานระดับการศึกษากับการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s 
Choice  พบวาระดับการศึกษาที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุณิสา นาคฉาย (2563) 
ทําการศึกษาการรับรูสิทธิและการลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)ของขาราชการตํารวจ  
พบวาขาราชการตํารวจที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหการรับรูสิทธิและการลงทุนในกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการ(กบข.) ของขาราชการตํารวจ โดยภาพรวมแตกตางกัน  
  2.5  ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทานที่มีระดับตําแหนงงานปจจุบัน
ตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความ
คิดเห็นวา ขาราชการกรมชลประทานที่มีระดับตําแหนงงานปจจุบันตางกัน เปนตัวกําหนดระดับการตัดสินใจ
เลือกแผนการลงทุน กบข. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุณิสา นาคฉาย (2563) ทําการศึกษาการรับรูสิทธิ
และการลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)ของขาราชการตํารวจ  พบวาขาราชการตํารวจที่
มีระดับยศตางกัน ทําใหการรับรูสิทธิและการลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ของ
ขาราชการตํารวจ โดยภาพรวมแตกตางกัน 
  2.6  ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทํา
ใหการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. โดยรวมตางกัน เปนไปตามสมมติฐาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 
ขาราชการกรมชลประทานที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน เปนตัวกําหนดระดับการตัดสินใจเลือกแผนการ
ลงทุน กบข. ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุณิสา นาคฉาย (2563) ทําการศึกษาการรับรูสิทธิและการลงทุน
ในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)ของขาราชการตํารวจ  พบวาขาราชการตํารวจที่มีระดับ
เงินเดือน/รายไดรวมที่แตกตางกัน ทําใหการรับรูสิทธิและการลงทุนในกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(กบข.) ของขาราชการตํารวจ โดยภาพรวมแตกตางกันและไมสอดคลองกับงานวิจัยของมุกดา ตติยศุภกรกุล 
(2559) ทําการศึกษาความสัมพันธดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนใน
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กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice  พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน ไมสงผลตอ
การตัดสินใจตัดสินใจเลอืกนโยบายการลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice    
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลวิจัยคร้ังนี้  มีขอเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใหเปนประโยชนและเปนแนวทางแกองคกรที่
เก่ียวของ ดังนี้ 
 1. จากการศึกษาพบวา กลุมประชากรขาราชการกรมชลประทาน มีการตัดสินใจเลือกแผนการ
ลงทุน กบข. ตามแผนการลงทุน 6 นโยบาย คือ เลือกแผนหลักมากที่สุด รองลงมาคือ แผนสมดุลตามอายุ 
ผูวิจัยเห็นวาหนวยงานควรมีการอบรมใหความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการลงทุน กบข. เพื่อเปนทางเลือกใน
การบริหารเงินออมและการลงทุนเพิ่มทางเลือกอ่ืนๆ ใหแกบุคลากร 
 2. จากการศึกษาพบวา ปจจัยสวนบุคคลของขาราชการกรมชลประทาน ที่มีระดับตําแหนงงาน
ปจจุบัน และ รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน ทําใหการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน กบข. ตางกัน ผูวิจัยเห็น
จากผลวิจัยดังกลาว ควรมีการจัดอบรมใหความรูเพิ่มเติมเก่ียวกับแผนการลงทุน กบข. โดยจัดอบรมแบบ
แบงกลุมตามระดับตําแหนงงานปจจุบัน 
 
ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติม ที่อาจเปนตัวกําหนดในการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน 
กบข. ของขาราชการกรมชลประทาน  เชน  ผลตอบแทน สิทธิประโยชนทางภาษ ี
 2. การเลือกใชเทคนิคในการวิจัย อาจจะนําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยวิธีการอ่ืนเพิ่มข้ึนดวย 
เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
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