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--------------------------------บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาแนวทางการเพิ่ ม จ านวนผูส้ มัค รออมเงิ น กับ กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ ก รณี ศึ ก ษาในเขต
กรุ งเทพมหานคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาหาแนวทางการเพิ่มจานวนผูส้ มัครสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ
2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจออมในกองทุนการออมแห่ งชาติ ซึ่ งการศึกษาในครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของผูท้ ี่สมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติและผูท้ ี่ยงั ไม่เคยสมัครเป็ นสมาชิกกองทุน
การออมแห่งชาติ รวมทั้งสิ้ น 400 คน และนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้หลักสถิติได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ในช่วงอายุ 15 – 29 ปี ไม่รู้จกั กองทุนการออมแห่ งชาติ อีกทั้ง
ยังไม่ทราบรายละเอียดของการสมัคร ซึ่ งการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการทาแบบสอบถามพบว่าการประชาสัมพันธ์
ของกองทุนการออมแห่ งชาติยงั ไม่ทวั่ ถึง และยังไม่เจาะกลุ่มเป้ าหมายหมายเท่าที่ควร จึ งใช้กลยุทธ์ส่วนประสมทาง
การตลาด เพื่อให้ได้กลุ่มเป้ าหมายเพิ่มขึ้น และควรมี การให้ความสาคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายในทุกช่องทาง
ไม่ว่าจะเป็ นการออกประชาสัมพันธ์และให้รายละเอียดด้านสิ ทธิ ประโยชน์ของสมาชิ ก กลุ่มเป้ าหมายในโรงเรี ยน
มหาวิทยาลัย และตลาดสด เพื่อให้กลุ่มเป้ าหมาย ได้เข้าถึ งข้อมูลและทราบถึ งสิ ทธิ ประโยชน์ของกองทุนการออม
แห่งชาติ ซึ่ งจะส่ งสริ มให้มีการสมัครสมาชิกเพิ่มมากขึ้น
คาสาคัญ : กองทุนการออมแห่งชาติ, ผูส้ มัครออมเงิน
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ABSTRACT
A study of approaches to increase the number of applicants to save with the National Savings Fund, a case
study in Bangkok with the aim of
1. Learn and find ways to increase the number of applicants for the National Savings Fund
2. In this study, a questionnaire was used to collect data from 400 member applicants. National Savings
Fund and those who have never registered to become members of the National Savings Fund, and analyze the data
collected using statistical principles including the Average Standard Deviation Percentage Value.
The results show that most people between the ages of 15 and 29 are not aware of the National Savings
Fund. Application details are not yet known. Data collection by questionnaire the target group found that:
The publicity of the National Savings Fund is not comprehensive. and has not penetrated the target
audience as it should therefore use a marketing mix strategy to reach more target groups and there should be
emphasis on reaching the target audience across all channels. Is it publishing public relations and providing details
on the benefits of target group members in schools, universities and bazaars so that target groups can access
information and know the benefits of the National Savings Fund. which will drive more subscriptions.
Keywords: National Savings Fund, Money saving applicants.
1. บทนา
ธ.ก.ส. เป็ นธนาคารของรั ฐ ซึ่ งต้อ งตอบรั บ นโยบายใหม่ จ ากรั ฐ บาลตลอดเวลา อี ก ทั้ง รั ฐ บาลยัง มี
การส่ งเสริ มการออมในภาคประชาชน แต่ประชากรไทยส่ วนใหญ่มีรายได้ต่า เกษตรกร และผูใ้ ช้แรงงาน ซึ่ งรายได้
ส่ วนใหญ่ใช้ในการบริ โภคเป็ นหลัก การเก็บออมจึงมีนอ้ ย และลูกค้าขององค์กรขาดความรู้เรื่ องการออมและการลงทุน
ขาดความรู้ในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน ไม่มีการวางแผนการใช้จ่าย และขาดความรู ้ในการแสวงหารายได้ให้มากขึ้น
ประชากรส่ วนใหญ่อยูใ่ นภาคเกษตรกรรม มีรายได้ต่า จึงเก็บออมได้นอ้ ย การส่ งเสริ มกิจกรรมทางสังคม ซึ่ งประเด็น
การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพื่อสังคม เป็ นประเด็นสาคัญประเด็นหนึ่ งในการสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
และสังคม (Socio-economic Security) ซึ่ งจะเป็ นการยกระดับคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ การจัดสวัสดิการพื้นฐาน
ของรัฐ และการยกระดับรายได้ของประชาชน โดยมีเป้ าหมายให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันทางรายได้ และได้รับ
สวัสดิการที่เหมาะสม รวมทั้งสถาบันทางสังคมสามารถแบ่งเบาภาระการลงทุนทางสังคมของรัฐบาล ซึ่ งจะนาไปสู่
สังคมคุณภาพ (Social Quality) ประเด็นการปฏิรูปการออม สวัสดิการ ได้ให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การบริ หารกองทุนการออมแห่ งชาติ (กอช.) เพื่อเป็ นหลักประกันทางสังคมแก่ผทู ้ ี่ไม่มีสวัสดิการอื่นรองรับ การสร้าง
ระบบให้คนไทยมีบาเหน็จบานาญหลังพ้นวัยทางาน การพัฒนาการออมภาคบังคับ และการปรับปรุ งสิ ทธิ ประโยชน์
ที่ได้รับจากสวัสดิการต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็ นธรรม จากเหตุผลและความสาคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงต้องการ
ทาวิจยั เรื่ องแนวทางการเพิ่มจานวนผูส้ มัครออมเงิ นกับกองทุนการออมแห่ งชาติ เพื่อมุ่งเน้นส่ งเสริ มการออมเงิ น
และช่วยสร้างหลักประกันยามชราภาพในรู ปแบบบานาญให้กบั แรงงานนอกระบบ และเพื่อนาข้อมูลมาเป็ นแนวทาง
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป็ นประโยชน์ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มจานวนผูส้ มัครออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ
2) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจออมในกองทุนการออมแห่งชาติ
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 วิธีการเก็บข้อมูลในการศึกษา
3.1.1 การเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิ
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจานวน 400 ชุ ด โดยมี กลุ่มตัวอย่าง คื อ ประชาชนผูท้ ี่
สามารถสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติได้ อายุ 15 - 60 ปี เพื่อศึกษาถึงปั จจัยในด้านต่างๆที่ประชาชนตัดสิ นใจ
สมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
3.1.2 การเก็บข้อมูลแบบทุติยภูมิ
ข้อมูลที่ได้รวบรวมทางอินเทอร์ เน็ตและข้อมูลจากหน่ วยงานที่ทาการขอความอนุ เคราะห์ขอ้ มูล
บทความ สื่ อสิ่ งพิมพ์ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เพื่อนามาใช้ในการศึกษา
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจยั แบบสารวจ (Survey
Research) มีแบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาด้วยอัตราส่ วน
ร้อยละ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.2.1 จานวนประชากรของการศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ประชากรชาวไทยที่มีอายุต้ งั แต่ 15 - 60 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
อ้างอิงจากข้อมูลสานักงานสถิ ติแห่ งชาติ (สสช.) ประจาปี พ.ศ.2562 พบว่า ประชากรไทยที่มีอายุต้ งั แต่ 15 - 60 ปี
ในเขตกรุ งเทพมหานคร มีจานวน 3,623,773 คน โดยผูว้ ิจยั จะทาการคัดเลือกผูท้ ี่อยูใ่ นช่วงวัยทางาน โดยใช้ขนาด
กลุ่มเป้ าหมาย จากการคานวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธี Taro Yamane และกาหนดระดับความเชื่ อมัน่ ที่ 95% สัดส่ วน
ความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05 ได้จานวนมาทั้งสิ้ น 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างการสุ่ มแบบบังเอิญจรครบตาม
จานวน
3.2.2 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั เชิงปริ มาณ การกาหนดกลุ่มตัวอย่าง ได้จากการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ
Taro Yamane
n

กาหนดให้

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

=

n = จานวนของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากรทั้งหมด
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้สาหรับการศึกษาในครั้งนี้
กาหนดให้ไม่เกิน 0.05
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แทนค่าลงในสู ตร

n=
n = 399.96

3.3 เครื่ องมือทีใช้ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถาม โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อคาถามเพื่อคัดกรองผูท้ ี่เป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุ ดอาชีพ และรายได้
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม
ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถาม เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาแล้วได้นาแบบสอบถามที่จดั ทาขึ้นตามกรอบ
แนวความคิดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม (Validity) ของเนื้ อหา และทาการแก้ไข
ปรับปรุ งโครงสร้างของแบบสอบถามให้มีเนื้ อหาครอบคลุม ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้ อหาโดยผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน โดยการประเมินผล Item Objective Index (IOC) พบว่า มีค่าความเชื่อมัน่
ที่ 1.00 ซึ่ งถือว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงเป็ นอย่างมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านความน่าเชื่อถือ (Reliability
Coefficient) ของแบบสอบถามผลที่ได้น้ นั มีค่ามากกว่า 0.7
3.4 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ข้อมูลเชิงปริ มาณ โดยเป็ นข้อมูลจากแบบสอบถามวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนาด้วยอัตราส่ วนร้อยละ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และจดบันทึกที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อมูล
4. ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 400 คน ซึ่ งประชากรชาวไทยที่มีอายุต้ งั แต่
15 - 60 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร ปรากฏผลดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ที่เป็ นและไม่เป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ
(n = 400)
จานวน

ร้ อยละ

เป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ

150

37.5

ไม่ เป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ

250

62.5

รวม

400

100

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

หน้า 1462

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนาเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
ครัง้ ที่ ๑๖ ปี การศึกษา ๒๕๖๔

จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ไม่เป็ นสมาชิ กกองทุนการออมแห่ งชาติ
จานวน 250 คน คิดเป็ นร้อยละ 62.5 และเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ จานวน 150 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.5
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรเพศ (n = 400)
เพศ

จานวน

ร้ อยละ

ชาย

163

40.75

หญิง

237

59.25

รวม

400

100

จากตารางที่ 4.2 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 237 คน คิดเป็ นร้อยละ
59.25 และรองลงมาเป็ นเพศชาย จานวน 163 คิดเป็ นร้อยละ 40.75
ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่วงอายุ (n = 400)
ช่ วงอายุ

จานวน

ร้ อยละ

อายุ 15 – 29 ปี

88

22

อายุ 30 – 49 ปี

211

52.75

อายุ 50 – 60 ปี

101

25.25

รวม

400

100

จากตารางที่ 4.3 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ช่วงอายุ 30 - 49 ปี จานวน 211 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 52.75 และรองลงมาเป็ นช่วงอายุ 50 – 60 ปี จานวน 101 คน คิดเป็ นร้อยละ 25.25 และช่วงอายุ 15 – 29 ปี
จานวน 88 คน คิดเป็ นร้อยละ 22

ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามสถานภาพ (n = 400)
สถานภาพ

จานวน

ร้ อยละ

โสด
สมรส
แยกกันอยู่/หย่ า/หม้ าย
อืน่ ๆ

215
95
90
0

53.75
23.75
22.50
0

รวม

400

100
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จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด จานวน 215 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.75 สมรส จานวน 95 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.75 แยกกันอยู/่ หย่า/หม้าย จานวน 90 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.50
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด (n = 400)
ระดับการศึกษา

จานวน

ร้ อยละ

ต่ากว่ าระดับปริญญาตรี
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่ า
ปริญญาเอก
รวม

270
122
8
0
400

67.50
30.50
2
0
100

จากตารางที่ 4.5 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ากว่าระดับปริ ญญาตรี
จานวน 270 คน คิดเป็ นร้อยละ 67.50 ระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า จานวน 122 คน คิดเป็ นร้อยละ 30.50 ระดับ
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอาชีพ (n = 400)
อาชีพ

จานวน

ร้ อยละ

นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ค้ าขาย
รับจ้ างทัว่ ไป
เกษตรกร
อาชีพอิสระ
อืน่ ๆ
รวม

65
103
125
53
43
11
400

16.25
25.75
31.25
13.25
10.75
2.75
100

จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป จานวน 125 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 31.25 อาชี พค้าขาย จานวน 103 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 25.75 อาชี พนักเรี ยน นิ สิต นักศึ กษา จานวน 65 คน
คิดเป็ นร้อยละ 16.25 อาชีพเกษตรกร จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.25 อาชีพอิสระ จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ
10.75 และอื่นๆ จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามรายได้ต่อเดือน (n = 400)
รายได้

จานวน

ร้ อยละ

ต่ากว่ า 15,000 บาท
ตั้งแต่ 15,000 บาทขึน้ ไป
รวม

161
239

40.25
59.75

400

100

จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ต้ งั แต่ 15,000 บาท ขึ้นไป จานวน
239 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.75 รายได้ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.25
ตารางที่ 4.8 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามช่องทางได้รับข่าวสารเรื่ องการออม
ของกองทุนการออมแห่งชาติ (n = 400)
ช่ องทาง

จานวน

ร้ อยละ

1. สื่ อประชาสั มพันธ์ ของกองทุนการออมแห่ งชาติ
2. สื่ อประชาสั มพันธ์ ของธนาคาร
3. สื่ อโทรทัศน์
4. เว็บไซด์ ของกองทุนการออมแห่ งชาติ
5. เว็บไซด์ ของธนาคาร

146
173
162
11
9

36.5
43.25
40.5
2.75
2.25

6. อืน่ ๆ

112

28

จากตารางที่ 4.8 แสดงให้เห็นว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ทราบข่าวสารเรื่ องกองทุนการออมแห่งชาติ
จากช่องทางสื่ อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร จานวน 173 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.25 และสื่ อโทรทัศน์ จานวน 162 คน
คิดเป็ นร้อยละ 40.5 และช่องทางอื่นๆ ส่ วนใหญ่มกั ตอบว่าไม่รู้จกั กองทุนนี้ และรองลงมาคือสมัครสมาชิกเนื่องจาก
เพื่อนและครอบครัวแนะนา
ตารางที่ 4.9 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัคร
เป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติของผูต้ อบแบบสอบถาม (n = 400)
ปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจสมัครเป็ น
สมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ
1. เพือ่ เป็ นหลักประกันหลังเกษียณ
2. การได้ รับเงินสมทบจากรัฐบาล
3. ความมัน่ คงของกองทุน
4. การได้ รับผลตอบแทนจากกองทุน
5. สภาวะเศรษฐกิจ
6. เสถียรภาพทางการเมือง
วันพฤหัสบดีที ่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔
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367
388
368
365
351
332

91.75
97
92
91.25
87.75
83
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จากตารางที่ 4.9 แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติของ
ผูต้ อบแบบสอบถามอันดับแรกคือ
การได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล จานวน 388 คน คิดเป็ นร้อยละ 97 รองลงมาคือ ความมัน่ คงของกองทุน
จานวน 368 คน คิดเป็ นร้อยละ 92 เพื่อเป็ นหลักประกันหลังเกษียณ จานวน 367 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.75 การได้รับ
ผลตอบแทนจากกองทุน จานวน 365 คน คิดเป็ นร้อยละ 91.25สภาวะเศรษฐกิจ จานวน 351 คน คิดเป็ นร้อยละ 87.75
เสถียรภาพทางการเมือง จานวน 332 คน คิดเป็ นร้อยละ 83
ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามปั จจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติของผูต้ อบแบบสอบถาม (n = 400)
ปัจจัยด้ านแรงจูงใจทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจสมัครเป็ น
สมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ

จานวน

ร้ อยละ

อันดับที่

1. ท่ านจะตัดสิ นใจสมัครกองทุนการออมแห่ งชาติ
เพือ่ เป็ นหลักประกันหลังเกษียณ

234

58.5

1

2. ท่ านจะตัดสิ นใจสมัครกองทุนการออมแห่ งชาติ
หากได้ รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ
3. ท่ านจะตัดสิ นใจสมัครกองทุนการออมแห่ งชาติ
หากได้ รับเงินสมทบจากรัฐบาล 100 เปอร์ เซ็นต์ ของ
เงินสะสม
4. ท่ านจะตัดสิ นใจสมัครกองทุนการออมแห่ งชาติ
หากมัน่ ใจว่ ากองทุนการออมแห่ งชาติมีความมั่นคง

45

11.25

4

63

15.75

2

58

14.5

3

จากตารางที่ 4.10 แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออม
แห่ งชาติของผูต้ อบแบบสอบถามอันดับแรกคือ ตัดสิ นใจสมัครกองทุนการออมแห่ งชาติเพื่อเป็ นหลักประกัน จานวน
234 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.5 ตัดสิ นใจสมัครกองทุนการออมแห่ งชาติหากได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล 100 เปอร์ เซ็นต์
ของเงินสะสม จานวน 63 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.75 ตัดสิ นใจสมัครกองทุนการออมแห่ งชาติหากมัน่ ใจว่ากองทุนการ
ออมแห่ งชาติมีความมัน่ คง จานวน 58 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.5 ตัดสิ นใจสมัครกองทุนการออมแห่ งชาติหากได้รับ
ผลตอบแทนที่น่าพอใจ จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.25
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ตารางที่ 4.11 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (n = 400)
ปัจจัยด้ านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีม่ ีผล
ต่ อการตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการ
ออมแห่ งชาติ

จานวน

ร้ อยละ

1. ท่ านมักจะคานึงถึงความผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจในการตัดสิ นใจสมัครกองทุนการ
ออมแห่ งชาติ
2. ท่ านมักจะคานึงถึงเสถียรภาพทางการเมือง
ในการตัดสิ นใจสมัครกองทุนการออมแห่ งชาติ
รวม

286

71.5

114

28.5

400

100

จากตารางที่ 4.11 แสดงให้เห็นว่า ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครเป็ น
สมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ คือผูต้ อบแบบสอบถามคานึ งถึงความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจในการตัดสิ นใจ
สมัครกองทุ นการออมแห่ งชาติ เป็ นลาดับแรก จานวน 286 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 71.5 และรองลงมาคื อ คานึ งถึ ง
เสถียรภาพทางการเมืองในการตัดสิ นใจสมัครกองทุนการออมแห่งชาติ จานวน 114 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.5
4.2 ผลการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
4.2.1 จานวนสมาชิก กอช. ตั้งแต่ ปี 2558 ถึง ปี 2563 (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)
ปี พ.ศ.2558
จานวน 391,738 ราย
ปี พ.ศ.2559
จานวน 524,317 ราย
ปี พ.ศ.2560
จานวน 346,012 ราย
ปี พ.ศ.2561
จานวน 610,683 ราย
ปี พ.ศ.2562
จานวน 2,355,085 ราย
4.2.2 อาชีพของสมาชิก (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)
เกษตรกร ร้อยละ 47.81 ผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ ร้อยละ 30.63 ค้าขาย ร้อยละ 6.43 รับจ้างทัว่ ไป
ร้อยละ 6.38 นักเรี ยน นิสิต นักศึกษา ร้อยละ 6.31 ลูกจ้างชัว่ คราว ร้อยละ 1.88 ผูป้ ระกอบวิชาชีพ ร้อยละ 0.56
4.2.3 อายุของสมาชิก (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2563)
ช่วงอายุ 15-30 ปี ร้อยละ 16.45 ช่วงอายุ 31-50 ปี ร้อยละ 42.67 ช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ 37.49
อายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 3.39
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5. การอภิปรายผล
จากผลการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ โดยผูว้ ิจยั ขออภิปรายผล
การศึกษาในประเด็นที่สาคัญและข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ มีดงั นี้
1) จากผลการศึ ก ษาลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ ม ตัว อย่า ง พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
อายุ 30 - 49 ปี รองลงมา มีอายุ 50 - 60 ปี มีสถานภาพโสด รองลงมา คือ สมรส มีการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี
มีอาชีพรับจ้างทัว่ ไป รองลงมา คือค้าขาย มีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป โดยได้รับข่าวสารเรื่ องการออมของกองทุน
การออมแห่งชาติจากช่องทางสื่ อประชาสัมพันธ์ของกองทุนการออมแห่งชาติ สื่ อโทรทั ศ น์ สื่ อประชาสั ม พั น ธ์
ของธนาคาร และจากสื่ ออื่นๆ เช่น เพื่อนแนะนา และลูกให้ไปสมัคร
ปั จจุบนั เป้ าหมายที่มีอายุต้ งั แต่ 15 - 29 ปี หรื อกลุ่มที่อยูใ่ นวัยเรี ยนมีจานวนน้อยมาก เมื่อเทียบกับกลุ่มที่อยู่
ในวัยทางานหรื อผูท้ ี่มีอายุต้ งั แต่ 30 - 49 ปี เนื่ องจากกลุ่มที่อยูใ่ นวัยเรี ยนยังมีความรู ้ ข้อมูล การตัดสิ นใจ และการเห็น
ความสาคัญของการออมเงินเพื่อเป็ นหลักประกันยามเกษียณยังน้อยอยู่ เนื่ องจากมองว่าเป็ นเรื่ องที่อยูไ่ กลตัว ดังนั้น
ต้องทาให้กลุ่มที่อยูใ่ นวัยเรี ยนเล็งเห็นความสาคัญของการออมเงินให้มากที่สุด เพื่อเป็ นการฝึ กวินยั การออมตั้งแต่เด็ก
อาจจะเป็ นการประชาสัมพันธ์ตามโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัย การเข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจ และประโยชน์ของการ
ออมเงิน
2) จากผลการศึกษาตัดสิ นใจสมัครออมเงิ นกับกองทุนการออมแห่ งชาติเพราะความมัน่ คงของกองทุ น
เนื่ องจากกองทุนการออมแห่ งชาติถูกจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่ งชาติ จึงสามารถสร้างความ
มัน่ ใจได้วา่ จะได้รับเงินสะสม เงินสมทบ และเงินผลประโยชน์คืนและได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ตามที่กาหนดไว้ ซึ่ งใน
การยกเลิกพระราชบัญญัติน้ นั เป็ นสิ่ งที่กระทาได้ยาก ดังนั้นสมาชิกที่เข้าร่ วมกับกองทุนการออมแห่ งชาติจึงที่จะออม
เงินกับกองทุนการออมแห่งชาติได้ (www.nsf.or.th ,วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564)
ผลการศึกษาปั จจัยด้านแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสิ นใจสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนการออมแห่ งชาติ คือ สมัคร
กองทุ น การออมแห่ ง ชาติ เ พื่ อ เป็ นหลัก ประกัน หลัง เกษี ย ณ และรองลงมาคื อ สมัค รกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ
หากได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล 100 เปอร์ เซ็นต์ของเงินสะสม สอดคล้องกับ ชารวี บุตรบารุ ง (2555) ได้ศึกษารายได้
และรู ปแบบการออมเพื่อการเตรี ยมพร้อมสู่ วยั สู งอายุของประชาชนอายุระหว่าง 30 - 40 ปี ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ผลการศึ กษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ มี แรงบันดาลใจในการออมในระดับมากที่ สุด คื อ เพื่อความมัน่ คงใน
วัยสู งอายุ รองลงมาคือ เก็บไว้ใช้ในยามเจ็บป่ วยหรื อยามชรา
ผลศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจออมในกองทุนการออมแห่ งชาติ โดยการสุ่ มสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
พบว่า มี กลุ่ ม ตัวอย่างไม่ ท ราบว่ามี ก ารจัดตั้งกองทุ นการออมแห่ งชาติ อาจเนื่ อ งมาจากการประชาสั ม พัน ธ์ ข อง
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ทวั่ ถึง สาหรับผูท้ ี่ทราบว่ามีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่ งชาติ หลังจากที่ให้ขอ้ มูลสรุ ป
เกี่ยวกับกองทุนการออมแห่ งชาติแล้วพบว่า มีผทู ้ ี่ตอบแบบสอบถามต้องการออมในกองทุนการออมแห่ งชาติ และ
บางส่ วนได้รับข้อมูลของกองทุนการออมแห่ งชาติจากเพื่อน หรื อครอบครัวที่แนะนาให้ไปสมัคร โดยเหตุผลที่เลือก
ออมที่สาคัญที่สุดคือต้องการมีหลักประกันหลังเกษียณอายุ และเลือกเหตุผลที่ตดั สิ นใจออมเนื่องจากกองทุนการออม
แห่ งชาติมีการจ่ายเงินสมทบจากรัฐบาล 100 เปอร์ เซนต์ ซึ่ งจูงใจให้เกิดการตัดสิ นใจออม ดังนั้นการประชาสัมพันธ์
ให้ขอ้ มูลจึงมีความสาคัญที่จะทาให้ประชาชนสนใจที่จะออมในกองทุนการออมแห่งชาติมากขึ้น
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ผลการศึ ก ษาผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ท ราบข่ า วสารเรื่ อ งกองทุ น การออมแห่ ง ชาติ จ ากช่ อ งทาง
สื่ อประชาสัมพันธ์ของธนาคาร จานวน 173 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.25 และสื่ อโทรทัศน์ จานวน 162 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 40.5 และช่องทางอื่นๆ ส่ วนใหญ่มกั ตอบว่าไม่รู้จกั กองทุนนี้ และรองลงมาคือสมัครสมาชิกเนื่ องจากเพื่อน
และครอบครัวแนะนา
6. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
1) กองทุนการออมแห่งชาติน้ นั ถือเป็ นกองทุนที่รัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
จนกองทุนการออมแห่ งชาติเปิ ดรับสมัครสมาชิกได้ ในวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ.2558 ซึ่ งอาจจะยังมีขอ้ มูลที่ใช้ศึกษา
น้อย
2) เนื่ องจากกองทุนการออมแห่ งชาติเป็ นกองทุนใหม่ที่เปิ ดรับสมัครสมาชิ กได้ ในวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ.
2558 และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยงั ไม่เข้าใจคาถาม ทาให้ตอ้ งอธิ บายแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจก่อนเก็บ
แบบสอบถาม
3) การสร้ างแรงจูงใจและปรั บทัศนคติ ของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย ให้เห็ นความสาคัญของ
การออมเงิ น เพื่ อ เป็ นหลัก ประกัน รายได้ห ลัง เกษี ย ณ สามารถพึ่ ง พาตนเองได้โ ดยไม่ เ ป็ นภาระของครอบครั ว
หรื อสังคม เนื่ องจากในประเทศไทยมีจานวนผูส้ ู งอายุที่ไม่มีรายได้สาหรับพึ่งพาตนเองได้ในยามชราภาพเป็ นจานวน
มาก ซึ่ งนามาสู่ การเป็ นภาระของครอบครัว หรื อสังคมและในอนาคตจะเพิ่มขึ้นอีกเป็ นจานวนมาก เนื่ องจากประเทศ
ไทยกาลังก้าวเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
4) ควรพิจารณาเพิ่มอัตราเงินสมทบ เนื่ องจากเงิ นสมทบที่สมาชิ กได้รับในปั จจุบนั ค่อนข้างน้อย เพื่อเป็ น
การสร้างแรงจูงใจในการสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนแห่ งชาติเพิ่มขึ้น
5) กองทุ นการออมแห่ งชาติ เป็ นการออมระยะยาวย่อมส่ งผลต่อความไม่มนั่ ใจต่อสภาพคล่องแม้กองทุ น
การออมแห่ งชาติจะกาหนดการออมขั้นต่าเพียง 50 บาท แต่การออมในจานวนที่นอ้ ย เงินสมทบรวมทั้งผลประโยชน์
ที่ได้รับก็จะน้อยตามไปด้วย แต่หากออมในจานวนที่สูงขึ้นก็อาจจะกระทบกับสภาพคล่อง จึงไม่จูงใจให้ตดั สิ นใจ
ออมในกองทุนการออมแห่ งชาติ ดังนั้นเมื่อมีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่ งชาติซ่ ึ งเป็ นทางเลือกการออมอีกทางเลือก
หนึ่ งซึ่ งให้ผลตอบแทน รวมทั้งประกันการจ่ายเงินบานาญชราภาพ และเป็ นกองทุนซึ่ งรัฐบาลเป็ นผูก้ ากับดูแลย่อม
สร้างความมัน่ ใจและจูงใจให้บุคคลผูม้ ีรายได้ ควรพิจารณาในการกาหนดการออมสู งสุ ดต่อปี ให้สูงกว่า 13,200 บาท
เพื่อเป็ นการสร้างแรงจูงใจในการสมัครเป็ นสมาชิกกองทุนแห่ งชาติของแรงงานนอกระบบเพิ่มขึ้น
6) เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่ยงั ไม่ทราบว่ามีการจัดตั้งกองทุนการออมแห่ งชาติ หน่ วยงานที่
เกี่ยวข้อง จึงควรเร่ งประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลแก่กลุ่มเป้ าหมายอย่างทัว่ ถึง เพื่อกระตุน้ ให้มีการสมัครเป็ นสมาชิกของ
กองทุนมากขึ้น อย่างเช่นอาศัยผูน้ าในระดับท้องถิ่น เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก อบต. เป็ นตัวกลางในการประชาสัมพันธ์
หรื อนอกจากกองทุนการออมแห่ งชาติจะรับสมัครสมาชิกผ่านธนาคารออมสิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) และธนาคารกรุ งไทยแล้ว ควรมีการจัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์และรับสมัครสมาชิก
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายมากขึ้น
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