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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของ
พนักงานองค์การเภสัชกรรม (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การ
เภสัชกรรม จาแนกตาม ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษา การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ที่
มีผลต่อ พฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้คือ พนักกงานองค์การเภสัชกรรมที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพขององค์การเภสัชกรรม
จานวน 341 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราห์เชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่ อ
เปรีย บเที ย บ โดยใช้ สถิติ t-test และสถิติ ความแปรปรวนทางเดีย ว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่ า งระหว่ า งตั ว แปร จะน าไปเปรีย บเที ย บเป็ นรายคู่โดยใช้ วิธี ของ LSD และใช้ ส ถิติ ถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานองค์การเภสัชกรรมที่เป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ขององค์การเภสัชกรรม ที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาต่ างกัน ทาให้พฤติกรรมการออมในกองทุน
สารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรมต่างกัน และ พนักงานองค์การเภสัชกรรมที่เป็นสมาชิก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพขององค์การเภสัชกรรม ที่มี อายุ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการออมใน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรมโดยรวมไม่ต่างกัน ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ ด้านผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ด้านนโยบายส่งเสริมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีผลต่อ
พฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
คาสาคัญ : พฤติกรรมการออม; กองทุนสารองเลี้ยงชีพ; พนักงานองค์การเภสัชกรรม

2

Abstract
This research study aimed (1) To study the saving behavior in provident fund of the
Government Pharmaceutical Organization’s employees (2 ) To study the saving behavior in
the provident fund of the Government Pharmaceutical Organization of the Pharmaceutical
Organization, classified according to personal information (3). To study the perception of the
provident fund affecting the saving behavior in provident fund of the Government
Pharmaceutical Organization's employees. The samples used in this research are 3 4 1
members of the Pharmaceutical Organization's provident fund, using questionnaires as a tool
for data collection. The statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage,
mean and standard deviation. The hypothesis was tested for comparison using t-test and
one-way ANOVA statistic. They were compared individually by means of LSD and using
multiple regression statistics.
The results of the hypothesis testing revealed that the Government Pharmaceutical
Organization’s employees members in the provident fund of the Government
Pharmaceutical Organization had different sex, status and education levels. The savings
behavior in the provident fund of the Government Pharmaceutical Organization’s employees
differ and the Government Pharmaceutical Organization’s employees who are members in
the provident fund of the Pharmaceutical Organization with different monthly income ages.
Overall pharmaceuticals are no different. The recognition of the provident fund benefits,
compensation and benefits Provident fund promotion policy Affect the saving behavior in
the provident fund of the Government Pharmaceutical Organization's employees
Keyword: Saving behavior; Provident fund; Government Pharmaceutical Organization's
employees
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัย มีอัตราการเกิดลดลง ประชากรมีอายุยืนขึ้น
เนื่องจากการรักษาพยาบาลที่มีป ระสิทธิ ภาพมากขึ้น การสร้างความมั่นคงทางการเงินหลั งวัย เกษี ย ณ
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ จึ งจาเป็นต้องมีมาตรการและการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้านและทันท่วงที
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คนเราจะมีระยะเวลาในการดารงชีวิตหลังเกษียณของแต่ ละบุคคลนานกว่าเดิม สิ่งสาคัญที่ เราต้อง
ตระหนักกว่าเดิมในช่วงชีวิตวัยเกษียณคือ จะทาอย่างไรให้ชีวิตสามารถดารงไปได้อย่างไม่ต้องขัดสน สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้อันเนื่องมาจากการที่บุคคลอยู่ในภาวะที่ไม่ได้ทางานแลกเงิน
องค์การเภสัชกรรมจึงพิจารณาจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นสวัสดิการกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เพื่อประโยชน์ของพนักงานองค์การเภสัชกรรม และให้ความสาคัญในการวางแผนการเงินของพนักงานที่
คานึงถึงช่วงชีวิตที่ยาวนานขึ้นหลังเกษียณ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม จาแนก
ตาม ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษา การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ที่มีผลต่อ พฤติกรรมการออมในกองทุน
สารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิ จั ย ในครั้ง งนี้นการศึกษาเกี่ย วกับ พฤติ กรรมการออมในกองทุนส ารองเลี้ย งชีพ ของ
พนักงานองค์การเภสัชกรรม โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. ขอบเขตของประชากร ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของ
พนักงานองค์การเภสัชกรรม ในครั้ง นี้ได้ทาการเลือกกลุ่มพนักงาน องค์การเภสัชกรรมที่เป็นสมาชิ ก
กองทุนสารองเลี้ยงชีพองค์การเภสัชกรรมจานวนทั้งสิ้น 2,362 คน ซึ่งมีอัตราการสะสมเงินเข้า กองทุน
สารองเลี้ยงชีพตั้งแต่ร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน โดยทาการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ
Taro Yamane และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ขอบเขตด้านตัวแปร ในการศึกษาวิจัยพฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงาน
องค์การเภสัชกรรมได้กาหนดตัวแปรสาหรับการศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วย
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่
2.1.1 ปัจจัยด้านประชากร ประกอบไปด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึกษา และรายได้
2.1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้ความเข้าใจ
ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และนโยบายส่งเสริมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent variable) ที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อการศึกษาวิจยัในคร้ังนี้ได้แก่
2.2.1 พฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
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3. ขอบเขตระยะเวลาการดาเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทราบถึงพฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
2. ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
3. ผลการศึกษาสามารถนาไปเป็นแนวทางในการจัดการให้ความรู้กับพนักงานองค์การเภสัชกรรม
เกี่ยวกับการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานวางแผนการออมเงินวัยสาหรับเกษียณอายุราชการ
และให้พนักงานทราบถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ รวมถึงการมีทัศนคติที่ดี
ต่อการออมคาดว่าจะได้รับ

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
แนวคิดด้านพฤติกรรมการออม
การออมคือ การเก็บเงินรายได้ส่วนหนึ่งเอาไว้โดยไม่มีการนาเงินส่วนนี้ออกไปใช้ การออมจะ
เกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นมีรายได้เมื่อหักรายจ่ายแล้วจะมีส่วนซึ่งเหลืออยู่ ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ซึ่งไม่ได้
ถูกใช้สอยออกไปนี้เรียกว่าเงินออม โดยทั่วไปรายได้มากกว่าการจ่าย(อรพรรณ วิทยาภรณ์ 2558) เงินออม
มีความสาคัญดังนี้
1. ช่วยให้ครัวเรือนมีความมั่นคง เช่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในครอบครัว เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การพัฒนาสมาชิกและเพื่อสะสมทรัพย์สินให้แก่สมาชิกของครอบครัวการออมทาให้ผู้ออมมีฐานะความ
เป็นอยู่ที่ดีในอนาคต
2. ช่วยให้ครัวเรือนมีรายได้มากขึ้น โดยการนาเงินไปฝากธนาคารหรือ สถาบันการเงิน การซื้อ
พันธบัตรรัฐบาล หรือการซื้อหุ้นในธุรกิจต่างๆ จะทาให้ได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ย เงินปันผลหรือกาไร
3. ช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้สูงขึ้นโดยอาจนาเงินออมไปซื้อบ้าน รถยนต์ อุปกรณ์ต่างๆ
เป็นต้น ซึ่งจะช่วยอานวยความสะดวกสบายในชีวิตประจาวัน เงินออมของประชาชนส่วนหนึ่งรัฐบาลจะ
นาไปใช้พัฒนาประเทศในด้านต่างๆ
4. ช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เงินออมจะถูกนาไปใช้ในการลงทุนของ ภาคธุรกิจ การ
สร้างโครงสร้างเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน
5. ช่วยลดปัญหาการพึ่งพาต่างประเทศ การพยายามส่งเสริมการออมของคนไทย จะช่วยลดปัญหา
การพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง
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ระบบการออมเพื่อการเกษียณของประเทศไทย
กองทุนการออมเพื่อการเกษียณประกอบด้วย 5 กองทุน ดังนี้
1.กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) กองทุนที่ให้หลักประกันแก่ผู้ประกันตนให้ได้รับ
ประโยชน์ทดแทนเมื่อต้องประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย
2.กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (Government Pension Fund) กองทุนที่ให้หลักประกัน
การจ่ายบาเหน็จบานาญและให้ประโยชน์ตอบแทนแก่ข้าราชการเมื่อออกจากราชการ
3.กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ (Provident Fund) กองทุ น ที่ ลู ก จ้ า งและนายจ้ า งร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง ขึ้ น
ประกอบด้วยเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมและเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ
4.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) กองทุนสาหรับส่งเสริมการออมภาค
สมัครใจให้กับลูกจ้างที่นายจ้างไม่มีกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือลูกจ้างที่ต้องการจะออมเงินเพิ่ม
5.กองทุนการออมแห่งชาติ (National Saving Fund) จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนการ
ออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานหรือ ลูกจ้างให้มีเงินยังชีพเมื่อออกจากงานในรูปแบบที่ เรียกว่า
“กองทุนสารองเลี้ยงชีพ” เป็นการจัด สวัสดิการ 3 ฝ่ายคือลูกจ้างจ่ายเงินสะสม นายจ้างจ่ายเงินสมทบและ
รัฐบาลให้การจูงใจ เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพมากขึ้น ภาครัฐจึงเห็นสมควร
ที่จะมีกฎหมายเฉพาะ เพื่อควบคุมดูแลและส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ใน
การจัดตั้งกองทุน ดังนี้
1. เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง เป็นการสร้างหลักประกันแก่ลูกจ้างและครอบครัวว่า เมื่อออกจาก
งานจะยังมีเงินได้เพื่อยังชีพ
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่
นายจ้างว่ามีสวัสดิการที่มั่นคง และเพิ่มแรงจูงใจในการทางานของลูกจ้าง ช่วยให้ ลูกจ้างทางานอยู่กับ
นายจ้างนานขึ้น
3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการระดมเงินออมจากภาคเอกชน เพื่อนาไปใช้ในการ พัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ
การจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ในการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ควรพิจารณาดาเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. รณรงค์ความรู้เรื่องกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กองทุนสารองเลี้ยงชีพที่จัดตั้งขึ้นจะดาเนินการไปได้
ด้วยดีก็ต่อเมื่อลูกจ้างและนายจ้างให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ดังนั้น นายจ้างที่ยังไม่เคยมีระบบกองทุน
สารองเลี้ยงชีพมา ก่อน จึงต้องไม่ลืมที่จะจัดโปรแกรมประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ให้ลูกจ้างภายใน
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องค์กร เข้าใจว่า การสะสมเงินผ่านกองทุนนี้มีระบบดาเนินการอย่างไร รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้
เป็นสมาชิกกองทุนอย่างไรบ้าง สิทธิประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษี เหล่านี้
ย่อมเป็นไปเพื่อสร้างความยอมรับในระบบการออมเงินเพื่ออนาคต รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมต่อกิจกรรม
ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนสารองเลี้ยงชีพ นายจ้างอาจเผยแพร่ค วามรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้
เหมาะสมกับลักษณะของลูกจ้างภายในองค์กร โดยอาจใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือการจัดสัมมนาโดยร่วมมือกับบริษัท
จัดการ นอกจากนี้ อาจจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่ให้ความรู้ในเรื่องอย่างต่อเนื่อง โดยทาหน้าที่ใน
การให้ ความรู้ แจ้งข่าว รวมทั้งตอบคาถามข้อข้องใจของสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2. ประสานงานเพื่อการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2.1 จัดตั้งคณะกรรมการ
หลังจากที่ทั้งลูกจ้างและนายจ้างมีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องกองทุนที่จะตั้งขึ้นแล้ว ทุกฝ่ายมี
ความพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทในการจัดตั้ง กองทุน ดังนั้น คณะทางานสามารถสานต่อภารกิจ ในเรื่องของ
การจัดตั้งคณะกรรมการกองทุนได้ เลย ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนดังกล่าวจะประกอบด้วยคนของทั้ง 2
ฝ่าย คือ นายจ้างแต่งตั้ง กรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเลือกตั้งตัวแทนเข้าทาหน้าที่เป็นกรรมการ
กองทุนฝ่าย ลูกจ้าง
2.2 เลือกและจ้างบริษัทจัดการ
ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการกองทุนต้องร่วมกันพิจารณาข้อมูลของบริษัทจัดการ เพื่อหาบริษัทที่
เหมาะสมเข้ามาทาหน้าที่บริหารเงินก้อนนี้ โดยปัจจัยที่ในการพิจารณา บริษัทจัดการดูได้จากการคัดเลือก
บริษัทจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนอาจเชิญให้ บริษัทจัดการแต่ละรายเข้ามาแนะนาตั วและ
นาเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน
อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาเลือกบริษัทจัดการมากกว่า 1 รายเข้ามาทาหน้าที่ก็
ได้ ถ้ามองเห็นแล้วว่าเงินกองทุนก้อนนี้จะมีจานวนไม่น้อย แต่การจ้างบริษัทจั ดการ มากกว่า 1 ราย ก็จะทา
ให้เป็นการเพิ่มงานปฏิบัติการและต้องมีระบบที่รองรับผู้ให้บริการด้านอื่นๆ ในการดาเนินงานเพื่อบริหาร
กองทุนของบริษัท
จัดการนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ดาเนินการเพียงผู้เดียว แต่มีผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย เพราะกฎหมายได้กาหนดเงื่อนไขสาคัญในการทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกทรัพย์สิน ของกองทุน
ออกเป็นนิติบุคคลต่างหาก ไม่ปะปนกับทรัพย์สินของนายจ้างและบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงต้อง
จัดให้มีอีก 2 ฝ่ายสาคัญ ได้แก่ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งจะดูแลและเก็บรักษา ทรัพย์สินของกองทุนไว้ ทั้งหมด
ผู้สอบบัญชีดูแลสอบเช็คและรับรองรายงานทางการเงิน ซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายนี้ ต้องเป็นผู้ที่ทางการคือ สานักงาน
ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจประเภท ดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังมีนายทะเบียนสมาชิก ที่คอย
ดูแลข้อมูลของสมาชิกกองทุนอีกด้วย
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2.3 ทาสัญญา
สัญญาเพื่อว่าจ้างบริษัทจัดการนี้ ไม่ควรจะมีอายุสัญญาสั้นเกินไปเนื่องจากโดยทั่วไปกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพควรมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว ดังนั้น การเปลี่ยนสัญญา กับบริษัทจัดการบ่อยจะทาให้การลงทุนไม่
ต่อเนื่องและอาจทาให้บริษัทจัดการมุ่งลงทุนเพียงเพื่อ ผลการดาเนินการในระยะสั้น เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
กรณีที่เป็นการต่อสัญญาโดยอั ตโนมัติ นอกจากนี้ ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัทจั ด การ
คณะกรรมการกองทุนต้องไม่ลืม ที่จะศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาให้ถี่ถ้วนก่อนเพื่อมิให้เกิด
ปัญหาขึ้นในภายหลัง
2.4 จดทะเบียนจัดตั้งกองทุน
เพื่อให้กองทุนที่จัดตั้งขึ้น เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากได้ทาทุกขั้นตอนเสร็จสิ้น
จนถึงขั้นลงนามในสัญญากับบริษัทจัดการแล้ว คณะกรรมการกองทุน อาจเปิดทางให้บริษัทจัดการมีบทบาท
มากขึ้น ในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน และสานักงาน ก.ล.ต. เพื่ อการจดทะเบียนจัดตั้ง
กองทุนหรือแก้ไขข้อบังคับกองทุน ซึ่ง คณะกรรมการกองทุนไม่จากัดจานวน แต่ต้องประกอบด้วยบุคคล
สองฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนที่แต่งตั้ง จากนายจ้างฝ่ายหนึ่ง และผู้แทนที่เลือกตั้งจากลูกจ้าง (เฉพาะสมาชิกกองทุน
เท่านั้น) โดยผู้แทนทั้ง สองฝ่ายต้องมีจานวนเท่า ๆ กัน ซึ่งในการจัดทะเบียนกองทุนจะต้องมีการกาหนด
“ข้อบังคับ กองทุน” ซึ่งต้องมีข้อความต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
1. ชื่อกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2. วัตถุประสงค์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
3. ที่ตั้งส านักงานของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
4. วิธีรับสมัครสมาชิกและการสิ้นสมาชิก
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับจานวนกรรมการกองทุน วิธีการเลือกตั้ง การแต่งตั้ง วาระการดารง
ตาแหน่ง การพ้นต าแหน่ง การประชุม
6. ข้อกาหนดเกี่ยวกับเงินสะสมและเงินสมทบ
7. ข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณผลประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้รับ
8. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้น
สมาชิกภาพ หรือเมื่อเลิกกองทุน
9. ข้อกาหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจการของกองทุน
10. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่
2.5 บริหารกองทุน และรายงานผลการดาเนินการ
1) ระบบส่งเงินและทะเบียน นายจ้างจะต้องจัดให้มีบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดทาทะเบียน
สมาชิกในบริษัทอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นฝ่ายการเงินหรือ ฝ่ายการพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจ่าย
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เงินเดือนพนักงานอยู่แล้ว เพื่อเก็บรายละเอียด เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินสะสมของสมาชิกแต่ละราย และ
รวมทั้งจานวนเงินสะสมและเงินสมทบ ทั้งหมดในแต่ละงวดที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุน เพื่อให้บริษั ทจัดการนา
เงินไปจัดการลงทุน
2) ลงทุนตามนโยบาย หลังจากที่นายจ้างนาส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนแล้ว บริษัท
จัดการก็จะนาเงินนั้นไปลงทุนตามนโยบายที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมี คณะกรรมการกองทุนทาหน้าที่ติดตาม
และตรวจสอบการทางานของบริษัทจัดการว่า มีการลงทุนเป็นไปตามที่ กาหนดไว้หรือไม่
3) บริษัทจัดการ จะต้องจัดทารายงานเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ว่ามีการนา
เงินกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดบ้าง และได้ผลตอบแทนเท่าไรให้แก่คณะกรรมการกองทุนและ
สมาชิกทราบ โดยจะต้องรายงานผลการดาเนินการ ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการกองทุนเป็นรายเดือนและ
รายปี และมีการรายงานให้สมาชิกทราบถึงเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ที่ตนได้รับ ปีละ 2 ครั้ง
เนื่องจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทุกประเภท ทาให้
ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับทั้งหมดไม่ต้องคานวณภาษี ทั้งนี้ผลตอบแทนทั้งหมดที่กองทุนได้มา จะสะสมไว้ใน
กองทุนเพื่อเป็นผลประโยชน์ให้กับสมาชิกเมื่อสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิกกองทุน
สิทธิประโยชน์ทางภาษี. เมื่อลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเงินสะสมของตนเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพในแต่
ละปีนั้นสามารถนาไปหักจากเงินได้ประจาปีได้ ทาให้เสียภาษีเงินได้น้อยลง โดยเงินสะสม ของลูกจ้างนั้นจะ
ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกคือจานวนเงินเท่าที่จ่ายสะสมจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท นั้นถือว่าเป็นค่า
ลดหย่อนภาษี และส่วนที่สองคือส่วนที่เกินจากส่วนแรกตามจริงแต่ไม่เกิน 290,000 บาท ซึ่งจะถือเป็นส่วนที่
ยกเว้นภาษีเงินได้ ในกรณีที่ลูกจ้างพ้นสมาชิกภาพ เนื่องจากเกษียณอายุ ตาย หรือทุพพลภาพ (กรณีทุพพล
ภาพต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป) เงินทั้งหมดที่ลูกจ้างได้รับจาก
กองทุนซึ่งรวมถึงเงินสะสมและ ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะไม่
ต้องถูกนามาคานวณภาษีเงินได้ ทั้งจานวน
กรณีที่ลูกจ้างมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี ลูกจ้างจะไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีใดๆ ดังนั้น เงินที่
ได้ที่เป็นผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของ เงินสมทบจะต้ องนาไปรวมกับเงินได้
อื่นๆ เพื่อคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ
กรณีที่ลูกจ้างมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป ลูกจ้างสามารถนาเงินที่ได้เป็นตัวตั้งและหักลดหย่อนภาษี
ชั้นที่หนึ่งเป็นจานวนเท่ากับ 7,000 บาทคูณจานวนปีที่ทางาน และชั้นที่สอง โดยนาส่วนเหลือจากการที่เอา
เงิ น ได้ หักค่า ลดหย่ อนภาษี ในชั้ น แรกไปคูณ ร้อยละ 50 (หั กได้ อีกครึ่ง หนึ่ ง ) ก็จ ะได้ จ านวนเงิ น ที่ เป็ น ค่ า
ลดหย่อนอีกเป็นชั้นที่สองหลังจากนั้นจึงนาเงินได้ที่ หักค่าลดหย่อนในชั้นที่หนึ่งและค่าลดหย่อนในชั้นที่สอง
ไปคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม อัตราที่กรมสรรพากรกาหนด
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นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน จะถือเป็นรายจ่ายในการคานวณกาไรสุทธิเพื่อเสียภาษีตามจานวนที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างของลูกจ้าง โดยมีข้อบังคับดังนี้
1. กองทุนสารองเลี้ยงชีพนั้นจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2. อัตราเงินสมทบจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ลูกจ้างสะสม โดยในปัจจุบันนายจ้างสามารถจ่ายเงิน
สมทบได้ในอัตราร้อยละ 2 – 15 ของเงินค่าจ้าง
3. ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนให้ทันภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการจ่ายค่าจ้าง
นโยบายการลงทุ น คื อ การก าหนดขอบเขตในการบริ ห ารเงิ น กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ โดย
คณะกรรมการกองทุนจะต้องตกลงนโยบายการลงทุ นกับบริษั ทจัด การไว้ เป็นลายลั กษณ์อักษร เพื่ อให้
ผู้จัดการกองทุนใช้เป็นกรอบในการบริหารเงินกองทุน โดยปกตินโยบายการลงทุนจะต้องมี การระบุประเภท
ตราสารและสัดส่วนการลงทุนของตราสารแต่ละประเภทที่กองทุนอนุญาตให้ ผู้จัดการกองทุนลงทุนได้
คณะกรรมการกองทุนจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิก
กองทุน ควรเลือกนโยบายการลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอ ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะ ความ
ต้องการ และความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้ โดยทั่วไปนโยบายการลงทุน
1.นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Fund) เน้นการลงทุนเพื่อให้ปริมาณเงินพอกพูนมากขึ้น
2.นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) เน้นการลงทุนที่ให้รายได้ประจาใน
รูปของดอกเบี้ย และให้ความสาคัญกับความมั่นคงของเงินต้น แต่จะไม่ให้ความสาคัญกับการขยายตัวของเงินลงทุน
3 นโยบายการลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ลงทุนทั้งในเงินฝาก ตราสารหนี้ และตราสารทุน
โดยแบ่งเป็น
1. แบบกาหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินลงทุนระหว่างหุ้นและตราสารหนี้
2. แบบไม่กาหนดสัดส่วนการลงทุน (Free Hand) คือ รูปแบบการลงทุนจะถูกกาหนดโดยบริษัท
จัดการ ซึ่งจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของภาวะการลงทุน ในแต่ละช่วงเวลา
ข้อดีและข้อเสียของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
1 ข้อดีของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
1.1
เป็นหลักประกันในยามเกษียณอายุ เนื่องจากเมื่อผ่านพ้นวัยทางานสู่วัยเกษียณเราก็จะไม่
มีรายได้จากงานประจาอีกต่อไป
1.2
เป็นสวัสดิการจูงใจพนักงาน สาหรับมุมมองของลูกจ้างการที่นายจ้างเห็นความสาคัญของ
อนาคตของลูกจ้างเมื่อพ้นวัยทางานแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มี ต่อลูกจ้าง จึงเป็นแรงจูงใจที่ดีที่ทาให้
พนักงานอยากทุ่มเททางานและมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรใน ระยะยาว
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1.3
สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี เนื่องจากทางการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ ดังนั้นรายได้ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพไม่วา่ จะเป็นเงินได้ประเภทใดล้วนได้รับการยกเว้นภาษีทั้งสิ้น
1.4
ได้กระจายความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากกองทุนสารองเลี้ยงชีพเป็นการนาเงินไป
กระจายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ
1.5
มีอานาจในการต่อรอง การที่นายจ้างและลูกจ้างนาเงินมารวบรวมไว้ด้วยกันเป็นกองทุน
ทาให้เม็ดเงินในการลงทุนมีมากกว่าการที่ต่างคนต่างนาไปลงทุน
2 ข้อเสียของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
2.1
ภาระทางการเงินของนายจ้าง การที่นายจ้างมีกองทุนสารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นแรงจูง ใจ
ให้กับลูกจ้างนั้น นายจ้างก็จะมีภาระในการจ่ายเงินสมทบให้กับลูกจ้างของตน เหมือนกัน
2.2
มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ในการจัดการกองทุนสารองเลี้ยงชีพต้องอาศัยบุคคลต่างๆ
หลายฝ่ายมาช่วยทาหน้าที่ต่างๆ
2.3
การลงทุนอาจจะไม่ยืดหยุ่น ในการที่นายจ้างและลูกจ้างมีการตั้งคณะกรรมการกองทุน
เป็นผู้กาหนดแนวทางในการจัดตั้งกองทุน
2.4
ข้อมูลไม่ทันสมัย แม้ว่าบริษัทจัดการ ซึ่งจะมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดาเนินงาน และ
รายละเอียดทรัพย์สินให้คณะกรรมการกองทุนทราบเป็นรายเดือนนั้น แต่ก็เป็น ข้อมูลการลงทุนที่ผ่านไปแล้ว
ในแต่ละงวด ซึ่งมีประโยชน์เพียงเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนไว้ใช้ใน การตรวจสอบการทางานของบริษัท
จัดการเท่านั้น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พรทิพย์ เกิดขา (2553) ได้ศึกษา พฤติกรรมการออมส่วนบุคคลของพนักงาน บริษัทแอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จากัด (มหาชน) พบว่าปัจจัยที่ทาให้เกิดพฤติกรรมการออม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลระดับรายได้และรายจ่าย ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออมและรูปแบบการออม และข้อมูลด้านส่วนผสม
ทางการตลาด ที่ส่งผลต่อการออม การที่จะกระตุ้นให้เกิดการออมมากขึ้น คือ ต้องชี้ให้บุคคลเห็นถึง
ความสาคัญของการออมวันนี้เพื่ออนาคตที่ดี ในวันข้างหน้า เป็นการเตรียมการไว้เพื่ อรองรับความไม่
แน่นอน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยเริ่มพฤติกรรมการออมจากตัวบุคคลผ่านการสนับสนุน
ของครอบครัว ที่ทางาน หน่วยงานเอกชน และภาครัฐให้การผลักดันให้ภาคประชาชนเกิดการออมตาม
ความเหมาะสม สร้างทัศนคติที่ดี และปฏิบัติจนเป็นนิสัย เพื่อให้เ กิดพฤติกรรมการออมของบุคคลอย่าง
ทั่วถึง
ชัญฐิกา สุวรรณิน (2557) ได้ศึกษา กองทุนสารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัด การและการตัด สินใจออมเงิ นผ่านกองทุ นสารองเลี้ยงชีพ สรุป ได้ว่ า ปั จ จั ย ลักษระทาง
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ประชากรด้านเพศ อายุ สถานภาพ ประสบการณ์ทางาน ตาแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มีผลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ส่วนลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษา และจานวน
สมาชิกในครอบครัวไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ สาหรับการรับรู้
เกี่ยวกับกองทุนในด้านความพร้อมส่วนบุคคล ผลประโยชน์ตอนแทนและสิทธิประโยชน์ของกองทุน ความ
เชื่อมั่นในกองทุนและนโยบายส่งเสริมกองทุนฯ ที่แตกต่างกันนั้น มีผลทาให้การตัดสินใจออมเงินผ่าน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของบุคคลากรภายในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน
ทรรศวรรณ จันทร์ (2557) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ
LTF กั บ บลจ.บั ว หลวง:กรณศี กษาลู ก ค้า ทลงทุ น ผ่ า นธนาคารกรุ ง เทพในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า
พฤติ ก รรมการลงทุ น ในกองทุ น รวม RMF และ LTF กั บ บลจ.บั ว หลวง ผ่ า นธนาคารกรุ ง เทพในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์สาคัญในการลงทุนคือ ลงทุน คือเพื่อประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี
รองลงมา คือเพื่อหวงผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเป็ นการออมเพื่ออนาคตการตัดสินใจเลือกลงทุน
ในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ. บัวหลวง ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตนเอง คู่สมรสและช่วงเวลา
ในการลงทุน ตามลาดับ

วิธีดาเนินการวิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้กลุ่มประชากรในการวิจัยคือ พนักงานองค์การเภสัชกรรมที่
สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งมีจานวน 2,362 คน โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้นได้กาหนด
ขนาดของตัวอย่างด้วยสูตรคานวณขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973) ระดับความเชื่อมั่น 95%, e = 5%
เท่ากับจานวน 341 ราย ระยะเวลาการดาเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม จนถึง เดือนธันวาคม
พ.ศ. 2563
การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราห์เชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดย
ใช้สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตัว
แปร จะนาไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

สรุปผลการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 40 ปี มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
สถานภาพโสด และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท
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พนักงานองค์การเภสัชกรรมที่มี เพศ สถานภาพ การศึกษา ต่างกัน มีพฤติกรรมการออมใน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรมโดยรวมแตกต่างกัน
พนักงานองค์การเภสัชกรรมที่มี อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีพฤติกรรมการออมในกองทุน
สารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรมโดยรวมแตกไม่ต่างกัน
การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ด้านผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ของกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ และด้านนโยบายส่งเสริมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีผลต่อ พฤติกรรมการออมในกองทุน
สารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม ส่วนด้านความรู้ความเข้าใจไม่มีผลต่อพฤติกรรมการออมใน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
พฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 และค่า S.D. เท่ากับ 0.559 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.719 รองลงมาคือด้านนโยบายส่งเสริมกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.715
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
โดยรวมมีระดับความเห็นอยู่ในระดับมาก
2. ผลการเปรียบเทียบ พฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัช
กรรม จาแนกตามข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
2.1 พนักงานองค์การเภสัชกรรมที่มี เพศต่างกัน อายุต่างกัน สถานภาพต่างกัน ระดับ
การศึกษาต่างกัน รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนั กงาน
องค์การเภสัชกรรม ไม่ต่างกัน
3. ผลการวิ เ คราะห์ ก ารรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ด้ า นความรู้ ค วามเข้ า ใจ ด้ า น
ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิ ประโยชน์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และด้านนโยบายส่งเสริมกองทุน
ส ารองเลี้ ย งชีพ มี ผ ลต่ อพฤติ กรรมการออมในกองทุน สารองเลี้ ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
3.1 การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจ ไม่มีผลต่อพฤติกรรม
การออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
3.2 การรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ กองทุ น ส ารองเลี้ ย งชี พ ด้ า นผลประโยชน์ ต อบแทนและสิ ท ธิ
ประโยชน์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และด้านนโยบายส่งเสริมกองทุนสารองเลี้ยงชีพ มีผลต่อพฤติกรรม
การออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม
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อภิปรายผล
ผลการวิจัย พฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ของพนักงานองค์การเภสัช กรรม โดย
ภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดย เรียงลาดับได้แก่ นโยบายส่งเสริมกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ ความรู้ความเข้าใจ และ ผลประโยชน์ตอบแนและสิทธิประโยชน์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พนักงาน
องค์การเภสัชกรรมมี การเลือกนโยบายการลงทุนในสัดส่วนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ โดย สมาชิก ได้รับการ
วัดผลจากแบบทดสอบประเมินความเสี่ยง อีกทั้งยังรับทราบถึงนโยบายกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงต่าเน้น
การลงทุนในตราสารหนี้ จะได้รับผลตอบแทนในระดับต่า หรือกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ซึ่งเน้น
ลงทุนผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน จะได้รับผลตอบแทนในระดับปานกลาง กองทุนที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงซึ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุน จะได้รับผลตอบแทนในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ชิดชนก
หลงผดุง (2559) นโยบายการลงทุนของกองทุ นสารองเลี้ยงชีพมีให้เลือกหลายรูปแบบโดยมีตั้งแต่กองทุนที่มี
ระดับความเสี่ยงต่า ซึ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้ หรือกองทุนที่มีความเสี่ยงระดับ ปานกลาง ซึ่งเน้นลงทุน
ผสมระหว่างตราสารหนี้และตราสารทุน ไปจนถึงกองทุนที่มีระดับความ เสี่ยงสูง ซึ่งเน้นการลงทุนในตราสาร
ทุน โดยจะมีมืออาชีพที่เรียกว่า บริษัทจัดการ หรือ “บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน ”(บลจ.) นาเงินไป
ลงทุ น ในตราสารต่ างๆเพื่อสร้างผลตอบแทนให้ กับ กองทุน กองทุ น ส ารองเลี้ ยงชี พ แบบ Employee’s
Choice สามารถเลือกแผนการลงทุนได้ว่าจะ ให้มีสัดส่วนของสินทรัพย์ลงทุนเท่าไหร่บ้าง เช่น รับความเสี่ยง
ได้น้อย ควรเลือกแผนที่ปลอดภัย คือ เลือกลงทุนในหุ้น 20% ที่เหลือ 80% จะลงทุนในตราสารมีความเสี่ยง
ต่า เช่น ตราสารหนี้ ในทางกลับกัน หากรับความเสี่ยงได้สูง (คนที่อายุยังน้อย หรือว่าคนที่เน้นลงทุนระยะ
ยาว เพื่อหวังผลตอบแทนที่สูงมากขึ้น) ก็สามารถเลือกสัดส่วนการลงทุนแบบหุ้น 50-60% ขึ้นไปได้

ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางสาหรับคณะกรรมการกองทุน
สารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม ดังนี้
คณะกรรมการกองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรมควรจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล
และจัดให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจเบื้ องต้นเกี่ยวกับกองทุน ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์
อย่างเป็นประจา ซึ่งจะทาให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ และมีทัศนคติที่
ดีต่อการออมพนักงานควรทราบถึง ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ที่จะได้รับจากการออมใน
กองทุนสารองเลี้ยงชีพของพนักงานองค์การเภสัชกรรม คณะกรรมการจึงควรมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เรื่องสิทธิประโยชน์นี้ เพื่อจูงใจให้พ นักงานฯ มีการออมเพิ่มมากขึ้น พนักงานควรได้รับการประเมินความ
เสี่ยงในการลงทุนให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เนื่องจากนโยบายการลงทุนในกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
รูปแบบ Employee’s Choice ซึ่งประกอบด้วย การมีทางเลือกที่หลากหลายในการกาหนดสัดส่วนนโยบาย
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การลงทุนได้ด้วยตนเอง (Do It Yourself: DIY) และนโยบายการลงทุนมีความหลากหลาย ตั้งแต่ความเสี่ยง
ต่า ผลตอบแทนต่า ถึงความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนสูง พิจารณาจากการมีทางเลือกที่หลากหลายในการกาหนด
สัดส่วนนโยบายการลงทุนได้ด้วยตนเอง (Do It Yourself: DIY) และทางเลือกที่หลากหลายของนโยบายการ
ลงทุนนั้น ต้องมีให้สมาชิกเลือกได้ตั้งแต่นโยบายความเสี่ยงต่า โดยบริษัทที่จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการบริหารนโยบายการลงทุน ซึ่งการประเมินความเสี่ยง (Member Risk Profile) ที่เชื่อถือได้นี้จะใช้เป็น
แนวทางในการเลือกนโยบายการลงทุน ที่เหมาะสมกับพนักงานองค์การเภสัชกรรม
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อรพรรณ วิทยาภรณ์ (2558) พฤติกรรมการออมในกองทุนสารองเลี้ยงชีพของสมาชิก อ้างอิงการแก้ไข
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558

