
กองทนุส ำรองเลี้ยงชีพของมหำวิทยำลัย : ประสิทธิภำพในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรตัดสินใจออมเงินผำ่นกองทนุส ำรองเลี้ยงชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ชัญฐิกำ สุวรรณนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยำนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกำรศึกษำตำมหลักสูตร 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

(วิทยำกำรประกนัภัยและกำรบริหำรควำมเสี่ยง) 
คณะสถิติประยุกต ์

สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร ์
2557 





 
บทคดัย่อ 

 
ช่ือวิทยานิพนธ์   กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของมหำวิทยำลัย : ประสิทธิภำพในกำร
    บริหำรจัดกำรและกำรตัดสินใจออมเงินผ่ำนกองทุนส ำรองเลี้ยง
    ชีพ     
ช่ือผู้เขียน   นำงสำวชัญฐิกำ สุวรรณิน 
ช่ือปริญญา   วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต  
    (วิทยำกำรประกันภัยและกำรบริหำรควำมเสี่ยง) 
ปีการศึกษา   2557 
 

 
 กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนส ำรอง
เลี้ยงชีพของมหำวิทยำลัย และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจออมเงินผ่ำนกองทุนส ำรองเลี้ยง
ชีพของบุคลำกรในมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภำคเหนือตอนล่ำง ตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ
บุคลำกรของมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งในเขตภำคเหนือตอนล่ำง ที่ปฏิบัติงำนมำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
จ ำนวน 362 คน ข้อมูลที่ใช้ในกำรศึกษำได้มำจำก 2 ส่วนคือ มูลค่ำสินทรัพย์ต่อหน่วยสุทธิ (Net 
Asset Value: NAV) ระหว่ำงปี พ.ศ. 2550 – 2556 ของกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของมหำวิทยำลัย 
ส ำหรับค ำนวณหำผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบกับอัตรำผลตอบแทนอ้ำงอิงตำมดัชนีซึ่งได้แก่ 
ผลตอบแทนพันธบัตรอำยุ 6 เดือน และอำยุ 2 ปี และค ำนวนหำค่ำ Sharpe Ratio ส ำหรับ
กำรศึกษำประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรกองทุน นอกจำกนั้นใช้แบบสอบถำมส ำหรับ
กำรศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจออมเงินผ่ำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของบุคลำกร  
 ผลกำรวิจัยพบว่ำผลตอบแทนจำกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของมหำวิทยำลัย เฉพำะปี พ.ศ.
2552 ที่มีผลตอบแทนสูงกว่ำผลตอบแทนอ้ำงอิงตำมดัชนีที่ก ำหนด ส่วนกำรวัดประสิทธิภำพ
กองทุนฯ ด้วยค่ำ  Sharpe Ratio พบว่ำในปี พ.ศ. 2551 – 2552 และปี พ.ศ. 2555 – 2556  มีค่ำ 
Sharpe Ratio เป็นบวก ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของ
มหำวิทยำลัยของบริษัทจัดกำร และจำกกำรศึกษำปัจจัยลักษณะประชำกรที่มีอิทธิพลต่อกำร
ตัดสินใจออมเงินผ่ำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ ได้แก่เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ประสบกำรณ์ท ำงำน 
ต ำแหน่งงำน และรำยได้ต่อเดือน ส่วนกำรรับรู้เกี่ยวกับกองทุนด้ำนควำมพร้อมส่วนบุคคล ควำม
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คำดหวังในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกองทุน ควำมเชื่อม่ันในกองทุน และกำร
รับทรำบนโยบำยส่งเสริมกองทุน มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจออมเงินผ่ำนกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 
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 This research aims to study on management efficiency of provident fund in an 
university and the factors that influence saving decision through the provident fund in 
the university. A random sample of 362 persons, who were employed at least one year 
in the university, is selected for the study. Data used in this study are collected from two 
sources. First, the return of the fund, that computed from the NAV data during 2007-
2013, are used to estimate the performance measurement of the fund by computing the 
Sharpe Ratios and comparing the results with the returns of ZRR index 6 months and 
ZRR index 2 years. Second, the sample survey is used to study the factors which 
influence saving decision through the provident fund. Questionnaire is used in the data 
collection. 
 The management efficiency of the provident fund shows that the return of the 
provident fund in 2009 is higher than the returns of ZRR index 6 months and ZRR index 
2 years. The performance measurement by the Sharpe ratio shows that the Sharpe 
ratios are positive in during 2008 – 2009 and 2012 – 2013. In the survey study, the 
results show that the demographic factors, including sex, age, status, experience, job 
and income, influence saving decision through the provident fund. Moreover, the 
provident fund awareness factors, i.e. personal readiness, expectation of provident fund 
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benefits, and confidence in provident fund, also affect the saving decision through the 
provident fund. 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 
 
1.1  ท่ีมำและแนวคิดในกำรวิจัย 
 

“การออม” เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่ง
องค์ประกอบเงินออมที่ส าคัญของประเทศคือ เงินออมภาคครัวเรือน เงินออมภาคธุรกิจเอกชน และ
เงินออมภาครัฐ ซึ่งนับว่าเป็นแหล่งเงินทุนที่ส าคัญของชาติในการพัฒนาประเทศ โดยไม่ต้องอาศัย
การกู้ยืมจากต่างชาติเข้ามาลงทุน ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง กล่าวคือ 
หากประเทศใดมีปริมาณเงินออมสูงจะมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วสามารถน าเงิน
ออมที่มีเป็นทุนในการพัฒนาประเทศ สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน มีการจ้างงาน ประชาชนมี
รายได้และมีมาตรฐานการด ารงชีวิตที่ดี ในทางตรงกันข้ามประเทศใดที่ไม่มีการออม การพัฒนา
ประเทศย่อมท าได้อย่างยากล าบาก ดังนั้นการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานจึงจ าเป็นต้องพึ่งพา
เงินกู้จากต่างประเทศเป็นหลัก ส่งผลท าให้เกิดช่องว่างระหว่างการออมและการลงทุน และช่องว่าง
ดังกล่าวจะกลายเป็นอุปสรรคส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
 เมื่อเปรียบเทียบการออมของประเทศไทยกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียในปี พ.ศ. 
2556 โดยวัดจากสัดส่วนการออมของประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) แล้วพบว่าการออม
ของประเทศไทยอยู่ที่ระดับร้อยละ 30.87 เมื่อเทียบกับ GDP ซึ่งใกล้เคียงกับกลุ่มประเทศเพื่อน
บ้าน แต่ส าหรับการออมภาคครัวเรือนยังคงมีสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของ GDP เท่านั้น 
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ภำพท่ี 1.1  สัดส่วนการออมของประเทศต่อ GDP ของกลุ่มประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย 
       ปีพ.ศ. 2556 
แหล่งท่ีมำ: World Bank, 2014. 
 
ตำรำงที่ 1.1  ปริมาณการออมภาคครัวเรือน,การออมภายในประเทศ และสัดส่วนการออมต่อ 

GDP ระหว่างป ีพ.ศ. 2546 – 2555 
 

ปีพ.ศ. 
GDP 
(บำท) 

พันล้ำนบำท อัตรำส่วนร้อยละ 
Household 

Saving 
 

Gross Nation 
Saving 
 

/GDP /GDP 

2546 5,917.37 312.53 1,786.08 5.28 30.18 
2547 6,489.48 397.36 1,945.34 6.12 29.98 
2548 7,092.89 378.68 2,084.71 5.34 29.39 
2549 7,844.94 415.90 2,479.38 5.30 31.60 
2550 8,525.20 653.04 2,842.11 7.66 33.34 
2551 9,080.47 476.86 2,907.03 5.25 32.01 
2552 9,041.55 518.04 2,804.44 5.73 31.02 
2553 10,104.82 584.56 3,155.62 5.78 31.23 
2554 10,539.45 601.44 3,349.42 5.71 31.78 
2555 11,362.87 611.93 3,585.04 5.39 31.55 

 

แหล่งที่มำ:  ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม ส านักนโยบายการออมและการ
 ลงทุน ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง, ม.ป.ป. 
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ภำพท่ี 1.2  ปริมาณการออมภาคครัวเรือน และ การออมของประเทศไทยระหว่างปี  
 พ.ศ.2546 - 2555 
 

 
ภำพที่ 1.3  สัดส่วนการออมภาคครัวเรือน และการออมของประเทศไทยต่อ GDP ระหว่างปี  

พ.ศ. 2546 - 2555 
 

สาเหตุที่การออมของประเทศยังอยู่ในระดับต่ ามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องมาจากปัจจัยหลาย
ประการได้แก่ การที่ประชาชนไม่ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการออม การขาดช่องทางออมเงิน 
การเข้าถึงเครื่องมือการออมได้ยาก การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออมเงิน การบริหาร
เงินออมให้เกิดดอกผลเพิ่มขึ้น และการขาดความรู้เรื่องการลงทุน ซึ่งควรจะให้ควบคู่กันไป            
(สุวัฒนา ศรีภิรมย์, 2551)  อย่างไรก็ตามรัฐบาลไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการออมเงิน จึง
ได้เร่งด าเนินนโยบายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการออมอย่างต่อเนื่อง  เน้น
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ระดมเงินออมแบบผูกพันระยะยาว (Contractual Saving) ทั้งนี้เพื่อเป้าหมายหลักในการสร้างวินัย
ในการใช้จ่าย การเก็บออมและสนับสนุนการฟึ้นฟูเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมการออม เป็นกองทุนลักษณะที่
ลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดต้ังขึ้นด้วยความสมัครใจ ที่เน้นการออมแบบผูกพันระยะยาว คือ
ค่อย ๆ ออมไป   เรื่อย ๆ โดยจะเป็นหลักประกันให้สมาชิกกองทุนให้อุ่นใจได้ว่าจะมีเงินก้อนไว้ใช้
เมื่อเกษียณอายุ เมื่อลาออกจากงาน หรือเมื่อเสียชีวิตแล้วจะตกทอดไปยังครอบครัวได้อีกด้วย ซึ่ง
ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการให้สวัสดิการของนายจ้าง นอกเหนือจากค่าแรงที่ได้รับประจ า 
โบนัส หรือสวัสดิการอ่ืน ๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างอยู่กับนายจ้างนานขึ้นอีกด้วย และเมื่อใดก็
ตามที่ตัดสินใจที่จะออมเงินในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแล้วสมาชิกกองทุนจะไม่สามารถเบิก-ถอน
เงินได้ตามใจชอบ เงินที่น าเข้ากองทุนจะถูกบริหารโดยนักลงทุนมืออาชีพที่เรียกว่า “บริษัทจัดการ” 
เพื่อให้เงินนั้นออกดอกออกผลเพิ่มขึ้นขึ้นเป็นประโยชน์ให้กับกองทุน และสมาชิกของกองทุนเงินที่
น าเข้ากองทุน ประกอบไปด้วยเงินที่ลูกจ้างยินดีจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสะสม” และเงินที่
นายจ้างยินดีจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสมทบ” ซึ่งการบริหารเงินในกองทุนส ารองเลี้ยง
ชีพนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องและเหมาะสมมาโดยตลอดต้ังแต่เริ่มก่อต้ังเมื่อปี
พุทธศักราช 2527 จนปัจจุบันได้มีการออกพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2550  ซึ่งมี
สาระส าคัญเช่น สามารถรับโอนเงินจากกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ รวมทั้งให้มีการจัดต้ัง
กองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้างเลือกนโยบายการลงทุน  และ
นอกเหนือจากนั้นยังมีสาระส าคัญในส่วนการสิ้นสภาพของสมาชิกและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ  

ปัจจุบันหน่วยงานที่ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
มีบุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 4,191 คน โดยบุคลากรที่มีคุณสมบัติท่ีสามารถสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพได้มีจ านวนทั้งสิ้น 3,798 คน แต่ในปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมกองทุนแล้วจ านวน 
2,188 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 57.60 ของจ านวนผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2556 ) ซึ่งแนวโน้มการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ต้ังแต่มกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2556 ดังนี้ 
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ภำพท่ี 1.4  จ านวนบุคลากรที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย ระหว่างปี             
                  พ.ศ. 2554 – 2556 
 
 จากภาพที่ 1.4 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมี
แนวโน้มลดต่ าลงต้ังแต่มหาวิทยาลัยเริ่มจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยครั้งแรกที่เปิดรับสมัคร
เดือนธันวาคม 2553 มีผู้สนใจสมัครทั้งสิ้น 1,581 คน และต่อมาตลอดปี พ.ศ. 2554 สัดส่วน
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกองทุนมีมากกว่าผู้สมัครเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556 ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจจะศึกษาถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ
ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  
 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 
1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในมหาวิทยาลัย  
2) เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรและการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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1.3  กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 
การศึกษาครั้งนี้จะมุ่งศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ งในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้  Sharpe Ratios เป็นเครื่องมือวัด
ประสิทธิภาพการลงทุนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกองทุน กับ
อัตราผลตอบแทนของพัทธบัตรรัฐบาลอายุ 6 เดือนและ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 
2550 – พ.ศ. 2556 

ส าหรับการศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถที่จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทั้งผู้ที่เป็นสมาชิกและผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก โดยศึกษาถึงลักษณะทาง
ประชากรและการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ประชากรในการศึกษาประชากรในการศึกษาเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยที่มี

ปัจจัยที่มีอทิธิพลตอ่กำรตดัสนิใจ 

1. ลักษณะทำงประชำกร 

- เพศ 

- อายุ 
- สถานภาพ 

- ระดับการศึกษา 

- ประสบการณ์ท างาน 
- ต าแหน่ง 
- รายได้ต่อเดือน 
- จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
2. กำรรับรู้เกี่ยวกบักองทนุ 

- ความพร้อมส่วนบุคคล 

- ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิ   
  ประโยชน์ของกองทุน 

- ความเชื่อมั่นในกองทุน 

- นโยบายส่งเสริมกองทุนฯ 

การออมเงินผ่านกองทุน 

ส ารองเล้ียงชีพ 
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ระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปีจ านวน 3,798 คน โดยศึกษาด้วยการส ารวจตัวอย่างจ านวน 
362 คน ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 

 
1.5  วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

 
การประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในรูปของอัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนอ้างอิงของตลาดได้แก่ 
อัตราผลตอบแทนของพัทธบัตรรัฐบาลอายุ 6 เดือน และพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ซึ่งได้ก าหนด
ขอบเขตการวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเปรียบเทียบเป็นรายปี ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2550 - 2556 โดยใช้แบบจ าลอง Sharpe Ratios  

ส าหรับการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) ใช้ส าหรับการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  โดยผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามความคิดเห็น
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจข้อมูล กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อบังคับกองทุนฯ แต่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแล้ว 
 
1.6  นิยำมศัพท์ 

 
 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หมายถึง กองทุนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังขึ้นโดย
กระทรวงการคลัง เพื่อเป็นกองทุนส าหรับให้ประชาชนผู้ใช้แรงงานได้รับความมั่นคงและได้รับ
สวัสดิการที่ดีที่สุดในรูปแบบของกองทุน ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่ไงด้ก าหนดขึ้นตาม
ข้อบังคับของกองทุนฯ โดยเป็นกองทุนในลักษณะที่ลูกจ้างนายจ้างร่วมกันจั้ดต้ังขึ้นด้วยความ
สมัครใจ ทั้งนี้โดยมุ่งหวังที่จะได้เงินดังกล่าวเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจ 
 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) หมายถึง ทรัพย์สินทั้งหมดของกองทุนรวม 
ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหนึ่งหักด้วย
ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของกองทุนรวมนั้น ซึ่งโดยปกติแล้วท าการค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน
ตามราคาตลาด (Mark to Market) นแต่ละวันเพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวการณ์
ตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป ส าหรับกรณีที่ทรัพย์สินนั้นไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นในวันที่ท าการค านวณ
ก็ให้ใช้ราคายุติธรรม หรือราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้ายในการค านวณแทน 
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1.7  ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 

เพื่อเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบาย และส่งเสริมให้พนักงานของมหาวิทยาลัยออม
เงินต่อไป 



 
บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้น าเสนอตามหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

1) การวัดผลการด าเนินงานกองทุน 
2) กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
3) ระบบการออมเพื่อการเกษียณ 
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1  การวัดผลการด าเนินงานกองทุน 

 
2.1.1  ความส าคัญของการวัดผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากการลงทุนผ่านกองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม  กองทุนส่วนบุคคลและกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพก็ตามถือเป็นวิธีการลงทุนที่มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาท าหน้าที่ในการบริหารเงิน
ลงทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนก็ควรจะมีข้อมูลในการพิจารณาเพื่อให้ทราบความสามารถของผู้จัดการ
กองทุนซึ่ งก็คือผลตอบแทนจากการลงทุนหรือผลการด าเนินงานของกองทุนนั่นเอง  โดย
ผลตอบแทนการลงทุนจะเป็นข้อมูลที่บ่งบอกว่าการลงทุนผ่านกองทุนนั้นคุ้มค่ากับภาระค่าใช้จ่าย
หรือไม่ นอกจากนี้ผู้ลงทุนก็สามารถใช้ผลการด าเนินงานกองทุนต่างๆ มาพิจารณาเปรียบเทียบ
การลงทุนในรูปแบบอ่ืนๆ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ในส่วนของผู้จัดการกองทุนก็เช่นกัน
การวัดผลการด าเนินงานเปรียบเสมือนกระจกที่บอกให้ผู้จัดการกองทุนทราบถึงผลที่ได้จากการ
ตัดสินใจลงทุนว่าดีหรือไม่ เพื่อที่จะได้ก าหนดกลยุทธ์ในการลงทุนที่เหมาะสมต่อไปในอนาคต ใน
ต่างประเทศมี Association for Investment Management and Research (AIMR) เป็นผู้ก าหนด
มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานและขณะนี้มีการผลักดันให้มีการก าหนดมาตรฐานในระดับโลก
ที่ เราเรียกว่า  Global Investment Performance Standard (GIPS) เพื่ อ ให้ ผู้ ล งทุ นทั่ ว โลกมี
มาตรฐานที่เป็นกลางที่สามารถน ามาใช้ในการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนต่างๆได้  ส่วนใน
ประเทศไทยเองก็มีสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  หรือ Association of Investment Management 
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Companies (AIMC) เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานในการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนต่างๆ โดย
ปัจจุบันมีการก าหนดมาตรฐานการวัดและเสนอผลการด าเนินงานของกองทุนรวมและกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพโดยออกเป็นประกาศสมาคมฯ ที่มีผลบังคับใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

การที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดให้มีมาตรฐานวัดผลการด าเนินงานนั้นมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 

1)  เพื่อให้มีมาตรฐานในการวัดผลการด าเนินงานที่เป็นธรรมต่อผู้ลงทุนและบริษัท
จัดการ เพื่อที่จะได้น าผลการด าเนินงานมาเปรียบเทียบกันได้ 

2)  เพื่อให้การค านวณผลการด าเนินงานถูกต้อง โปร่งใส 
3)  เพื่อให้มีมาตรฐานเกณฑ์อ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
4)  เพื่อให้มีมาตรฐานในการน าเสนอผลการด าเนินงานที่ชัดเจนไม่ก่อให้เกิดความ

เข้าใจที่คลาดเคลื่อนโดยในการวัดผลการด าเนินงานนั้น มีหลักการดังนี้ 
(1)  ต้องถูกต้อง และยุติธรรมกับผู้ลงทุน 
(2)  ต้องสื่อความหมายที่ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด 
(3)  หากจะเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมต้องเป็นการ

เปรียบเทียบกับกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบเดียวกันเนื่องจากจะมีระดับความเสี่ยงและ
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังคล้ายคลึงกัน 

(4)  หากจะเปรียบเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐานต้องใช้เกณฑ์อ้างอิง
มาตราฐานตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนดด้วยเสมอ 
 

2.1.2  กระบวนการในการวัดผลการด าเนินงาน 
2.1.2.1  ผลตอบแทนต้องเป็นผลตอบแทนรวม ในการพิจารณาผลตอบแทนการ

ลงทุนนั้นจะต้องพิจารณาผลตอบแทนรวม  (Total Returns) ซึ่งก็คือผลรวมของผลตอบแทนที่
เกิดขึ้นจริง  (Realized Returns) และผลตอบแทนที่ยั งไม่ เกิดขึ้น  (Unrealized Returns) ซึ่ ง
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงได้แก่ ก าไร (ขาดทุน) ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท 
ดอกเบี้ยรับ และเงินปันผลรับ เป็นต้น และผลตอบแทนที่ยังไม่เกิดขึ้นได้แก่ก าไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่
เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์ทุกประเภท เป็นต้น 

 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปลายงวด = มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันต้นงวด + ผลตอบแทนรวม 
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    ผลตอบแทนของกองทุน = (มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันปลายงวด – มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วัน
ต้นงวด) / มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันต้นงวด 

 
2.1.2.2  การบันทึกผลตอบแทนจะใช้เกณฑ์สิทธิ (Accrual Basis) ในการลงทุน

นั้นบางครั้งเราอาจจะทราบได้ในเบื้องต้นว่าเราจะได้รับผลตอบแทนเท่าไร  แต่ในความเป็นจริงเรา
อาจจะยังไม่ได้รับเงินค่าผลตอบแทน เช่นการฝากเงินกับธนาคารที่ระบุอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอน ซึ่ง
ธนาคารจะจ่ายให้ผู้ฝากเมื่อครบก าหนด แต่เรายังมิได้รับเงินดอกเบี้ยในแต่ละวันจริง ในกรณีของ
เกณฑ์บันทึกผลตอบแทนโดยใช้เกณฑ์เงินสดเราจะยังไม่รับรู้รายได้ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากมาตรฐานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนนั้นก าหนดให้บริษัทจัดการบันทึกผลตอบแทน
โดยใช้เกณฑ์สิทธิเพื่อทยอยรับรู้รายได้ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงต้องค านวณรายรับที่จะได้รับในแต่
ละงวดที่มีการค านวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ซึ่งผลตอบแทนที่ทยอยรับรู้นั้นจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลา
ที่ผ่านไปและจะได้รับจนครบถ้วนเมื่อครบก าหนดในการรับผลตอบแทนดังกล่าว 

2.1.2.3  ผลตอบแทนจะต้องเป็นผลตอบแทนสุทธิ กล่าวคือบริษัทจัดการจะต้อง
ค านวณผลตอบแทนรวมของแต่ละสิ้นวันหรือของแต่ละสิ้นงวดแล้วน าไปรวมกับมูลค่าทรัพย์สิน
ของวันหรืองวดก่อนหน้าแล้วแต่กรณี จากนั้นจึงน าค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นมาหักออกจากมูลค่า
ทรัพย์สินดังกล่าวจึงจะได้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ จากนั้นเมื่อเราค านวณอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิปลายงวดที่เพิ่มหรือลดลงจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต้นงวดก็จะได้อัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนที่หักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว 

2.1.2.4  การค านวณผลตอบแทนจะค านึงถึงมูลค่าหน่วยลงทุนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
เมื่อเวลาเปลี่ยนไปโดยไม่น าเอามูลค่าเงินลงทุนที่เข้าหรือออกจากกองทุนมาใช้ในการค านวณ 
เนื่องจากในการบริหารเงินลงทุนนั้นผู้ลงทุนอาจจะน าเงินมาลงทุนเพิ่ม  เช่น ซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวม ท าให้มูลค่ากองทุนเพิ่มขึ้น หรือหากในทางตรงกันข้าม มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนก็
จะลดลงหากมีผู้ลงทุนมาขายคืนหน่วยลงทุน ซึ่งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเงินกองทุนมิได้เกิดจาก
ฝีมือของผู้จัดการกองทุน  เพื่อให้มิ ต้องค านึงถึงผลที่ เกิดจากเงินเพิ่มหรือลดจากกรณีที่ได้
ยกตัวอย่างในเบื้องต้น บริษัทจัดการจึงจะต้องค านวณผลตอบแทนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันปลายงวดเมื่อเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ ต้นงวด เรา
เรียกวิธีการค านวณผลตอบแทนแบบนี้ว่า Time Weighted Returns เช่น มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อ
หน่วย ณ ปลายสัปดาห์เท่ากับ 12 บาท และมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ณ วันต้นงวดเท่ากับ 10 
บาท ดังนั้น ผลตอบแทนต่อ 1 สัปดาห์คือ (12 – 10)/10 = 0.20 หรือ 20% 
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2.1.2.5  การเชื่อมผลตอบแทนในแต่ละงวดจะใช้การค านวณแบบทบต้น  หรือ 
Geometric Linked เมื่อเราสามารถค านวณอัตราผลตอบแทนในแต่ละงวดย่อยๆ  ได้แล้ว เช่น 
ค านวณอัตราผลตอบแทนเป็นรายสัปดาห์ ถ้าหากเราต้องการหาผลตอบแทนทั้งเดือนก็จะต้อง
ค านวณผลตอบแทนโดยให้มีการทบต้นในแต่ละสัปดาห์จนครบ 4 สัปดาห์หรือ 1 เดือน  

2.1.2.6  ในกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลต้องบวกเงินปันผลกลับ เนื่องจากกองทุน
รวมบางกองทุนจะมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิในแต่ละงวด  ซึ่งเมื่อกองทุนรวม
ดังกล่าวท าการจ่ายเงินปันผลออกไปมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนจะมีมูลค่าลดลงเท่ากับอัตรา
เงินปันผลที่จ่าย 
 

2.1.3  มาตรฐานการวัดผลการด าเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน 
2.1.3.1  ต้องเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนที่มีนโยบายการลงทุน

เดียวกันเท่านั้น เช่น กองทุนรวมหุ้นทุนก็น ามาเปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้นทุน หรือกองทุนรวม
ตราสารหนี้ก็น ามาเปรียบเทียบกับกองทุนรวมตราสารหนี้ เป็นต้น 

2.1.3.2  เมื่อจะแสดงผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์
อ้างอิงมาตรฐาน จะต้องใช้เกณฑ์อ้างอิงที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด  

2.1.3.3  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนให้ เปรียบเทียบใน
ระยะเวลาเดียวกัน เช่น เป็นอัตราผลตอบแทนนับต้ังแต่ต้นปี หรือ เป็นอัตราผลตอบแทนย้อนหลัง 
3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน หรือ อาจจะวัดเป็นผลตอบแทนในแต่ละไตรมาส หรือแต่ละปี เป็น
ต้น 

2.1.3.4  ในกรณีที่ผลการด าเนินงานนานเกินกว่า 3 ปี ต้องแสดงผลการด าเนินงาน
ย้อนหลัง 3 ปีด้วย 

2.1.3.5  ในกรณีที่เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้  ในปัจจุบันสมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนอนุญาตให้สามารถแปลงอัตราผลตอบแทนที่ยังไม่ครบปีเป็นอัตราต่อปีได้แต่กองทุนรวมตรา
สารหนี้นั้นจะต้องมีผลการด าเนินงานเกินกว่า 90 วัน 

2.1.3.6  การจัดอันดับผลการด าเนินงานของกองทุนรวมนั้นสมาชิกสามารถท าได้ 
แต่ต้องท าการจัดอันดับกับกองทุนรวมทุกกองทุนที่อยู่ในกลุ่มนโยบายการลงทุนเดียวกัน 

2.1.3.7  การน าเสนอผลการด าเนินงาน สมาชิกต้องน าเสนอโดยเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์อ้างอิงของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนด้วยเสมอ 
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2.1.3.8  หากมีกองทุนรวมประเภทเดียวกันหลายกองทุน และสมาชิกประสงค์ที่จะ
แสดงผลการด าเนินงานโดยรวมของกลุ่มกองทุนรวมดังกล่าว  จะต้องค านวณหาค่าเฉลี่ย
ผลตอบแทนโดยถ่วงน ้าหนักด้วยขนาดของกองทุน ณ วันต้นงวดที่ท าการวัดผลการด าเนินงาน 
 
ตารางท่ี 2.1  เกณฑ์อ้างอิงท่ีสมาคมบริษัทจัดการลงทุนก าหนด 
 

นโยบายการลงทนุ เกณฑอ์้างองิที่สมาคมก าหนด 
กองทุนหุ้นทุน อัตราการเปล่ียนแปลงของดชันีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือดัชนี 

SET50 
กองทุนตราสารหนี้ท่ัวไป ค่าเฉล่ียระหว่างอัตราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาพันธบัตรรัฐบาล TBDC 

Government Bond Total Return Index และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 
1 ปี เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์

กองทุนตราสารหนี้ระยะยาว อัตราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาพันธบตัรรัฐบาล TBDC Government 
Bond Total Return Index 

กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี เฉล่ียของธนาคารกรงุเทพ ธนาคารกสิกร
ไทย และธนาคารไทยพาณิชย ์

กองทุนผสมแบบยืดหยุ่น ค่าเฉล่ียถว่งน้ าหนักระหว่างอัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนตีลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (น้ าหนักร้อยละ 50) อัตราการเปล่ียนแปลงของดชันีราคา
พันธบัตรรัฐบาล TBDC Government Bond Total Return Index (น้ าหนัก
ร้อยละ 25) และอัตราดอกเบี้ยเงนิฝากประจ า 1 ปี เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ 
ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์(น้ าหนักร้อยละ 25) 

กองทุนตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 3 เดือน เฉล่ียของธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย และธนาคารไทยพาณชิย ์

 
2.1.4  การวัดผลการลงทุนโดยใช้วิธี Risk-Adjusted Return 
เนื่องจากตามหลักการลงทุนแล้วการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงจะให้ผลตอบแทนที่คาดหวัง

สูง และการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ าจะให้ผลตอบแทนที่คาดหวังต่ า หรือ พูดง่ายๆ ว่าผลตอบแทน
และความเสี่ยงจะแปรผันไปในทางเดียวกันดังนั้น ในการวัดผลการด าเนินงานหากเราสนใจเฉพาะ
อัตราผลตอบแทนนั้นก็ถือว่าเป็นการมองภาพด้านเดียว เพื่อให้การประเมินผลการด าเนินงานมี
การน าเอาความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนมาพิจารณาประกอบด้วย  สมาคมบริษัทจัดการ
ลงทุนจึงจะวัดผลการด าเนินงานโดยใช้ค่า Sharpe’s Ratio, Treynor’s Ratio และ Jensen ดังนี้ 
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2.1.4.1  มาตรวัดตามตัวแบบของ Sharpe 
Sharpe Ratio ถูกพัฒนาขึ้นมาในปี ค.ศ.1996 เป็นวิธีการวัดผลการด าเนินการ

ของกองทุนโดยเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนระหว่างกองทุนที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงแล้ว หรือ
เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนของตลาดที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้วเช่นเดียวกันยกเว้นความ
เสี่ยงที่ใช้ของ Sharpe ratio คือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือค่าความผันผวน (Volatility) ของอัตรา
ผลตอบแทน ดังสมการ (2.1) 

 

Sharpe Ratio  = 𝑅𝑝̅̅ ̅̅ −𝑅𝑓̅̅ ̅̅

𝜎𝑝
          (2.1) 

โดยที่ 
 

                𝑅𝑝
̅̅̅̅    คือ  ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มการลงทุน (p) ในช่วงเวลาหนึ่ง 

                𝑅𝑓
̅̅ ̅  คือ   ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง 

             𝜎𝑃  คือ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุน (p)  
ในช่วงเวลาหนึ่ง 
 

ในขณะที่ Sharpe Ratio มีค่าที่สูงหรือเป็นบวกแสดงว่าผลการด าเนินงานอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี ความเสี่ยงต่ า และเมื่อความเสี่ยงจากการวัดผลการด าเนินงานต่ า หรือเป็นลบ แสดงว่า
ผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดี 

2.1.4.2  มาตรวัดตามตัวแบบของ Treynor 
Treynor Measure ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Jack L. Treynor ในปี ค.ศ.1965 สามารถ

น ามาใช้เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มกองทุนที่อยู่ในประเภทเดียวกัน โดยเป็นการเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนที่ปรับด้วยหนึ่งหน่วยของความเสี่ยง หรือเปรียบเทียบกับตลาดที่ปรับด้วย
ความเสี่ยงแล้ว โดยความเสี่ยงที่ใช้คือค่าเบต้า 

Treynor (1965) เป็นบุคคลแรกที่พัฒนาแบบจ าลองผลการด าเนินงานของกลุ่ม
การลงทุน โดยค านึงถึงปัจจัยทั้งทางด้านอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยงโดยพิจารณาความ
เสี่ยงแยกเป็น 2 ส่วนคือ ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาด  (Market Risk/Systematic 
Risk) และความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของหลักทรัพย์แต่ละตัวในกลุ่มการลงทุน (Specific 
Risk) 
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ในการระบุถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของตลาด หรือความเสี่ยงที่เป็น
ระบบ Treynor ใช้เส้น Security Market Line : SML ซึ่งเป็นเส้นตรงที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุน และอัตราผลตอบแทนของตลาด ซึ่งค่าความชันนี้ได้ ค่าเบต้า 
ทั้งนี้ถ้าค่าความชันมากกลุ่มการลงทุนดังกล่าวจะมีการตอบสนองอย่างมาก เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนตลาด จึงสรุปได้ว่ากลุ่มการลงทุนจะมีความเสี่ยงที่เป็นระบบสูง 
ดังนั้นแบบจ าลองของ Treynor จึงพิจารณาอัตราผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนที่มากกว่า 
(Excess Return) อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง  (Risk Free Rate) ต่อ
หนึ่งหน่วยของความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงจากตลาด ดังสมการที่ (2.2) 

 

 Treynor Ratio  = 𝑅𝑝̅̅ ̅̅ −𝑅𝑓̅̅ ̅̅

𝛽𝑝
           (2.2) 

โดยที่ 
 

𝑅𝑝
̅̅̅̅   คือ ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มการลงทุน (p)ในช่วงเวลาหนึ่ง 
𝑅𝑓
̅̅ ̅ คือ  ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงในช่วงเวลาหนึ่ง 

 𝛽𝑃   คือ  ค่าความชันของเส้น Security Characteristic Line ของกลุ่มการลงทุน  
(p) 

 
เมื่อค่า Treynor Ratio สูงขึ้นแสดงว่าผลตอบแทนเมื่อปรับด้วยความเสี่ยงของกลุ่ม

การลงทุนดีขึ้น ซึ่งมีข้อสังเกตคือ ค่าความเสี่ยงที่วัดเป็นความเสี่ยงที่เป็นระบบเท่านั้น เนื่องจากมี
สมมุติฐานว่ากลุ่มการลงทุนได้มีการกระจายการลงทุนที่เหมาะสมแล้ว ดังนั้นความเสี่ยงของกลุ่ม
การลงทุนที่เหลือจึงมีเพียงความเสี่ยงที่เป็นระบบเท่านั้น 

2.1.4.3  มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen 
มาตรวัดตามตัวแบบของ Jensen พัฒนาขึ้นมาโดย Michael Jenson หมายถึง วิธี

วัดความแตกต่างของผลตอบแทน โดยอาศัยแนวคิดการวัดผลการด าเนินงานของกองทุนที่เกิดขึ้น
แล้ว เปรียบเทียบกับเกณฑ์ผลการด าเนินงานที่ควรจะเป็น ซึ่งค านวณโดยใช้แนวคิด  Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) หรือสมการ Security Market Line (SML) เปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงเฉลี่ยกับอัตราผลตอบแทนที่ควรจะเป็น หรือค่าแอล
ฟ่าของกองทุน 
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แบบจ าลองของ Jensen พิจารณาความสัมพันธ์ของผลตอบแทนกับผลตอบแทน
ตลาด และความเสี่ยงจากสมการ Security Market Line (SML) ในช่วงระยะเวลาหนึ่งดังสมการที่ 
(2.3) 
 

𝛼𝑃   =  𝑅𝑝
̅̅̅̅ − [𝑅𝑓

̅̅ ̅ + (𝑅𝑚
̅̅ ̅̅ −  𝑅𝑓

̅̅ ̅)𝛽𝑝]]   (2.3) 
 

โดยที่ 
 

𝑅𝑝
̅̅̅̅   คือ  ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มการลงทุน (p) ในช่วงเวลาหนึ่ง 
𝑅𝑓
̅̅ ̅ คือ  ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง 

ในช่วงเวลาหนึ่ง 

𝑅𝑚
̅̅ ̅̅  คือ  ผลตอบแทนของกลุ่มการลงทุนตลาด (Set 50) 

𝛽𝑃   คือ  ตัววัดความเสี่ยงที่เป็นระบบของกลุ่มการลงทุน (ค่าเบต้า) 
 

ถ้าค่า 𝛼𝑃  มีค่าเป็นบวก แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่าอัตรา

ผลตอบแทนที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยง (เบต้า) หนึ่ง ในขณะที่ถ้าค่า 𝛼𝑃  มีค่าเป็นลบ แสดงว่า
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ  ณ ระดับความเสี่ยง (เบต้า) 

หน่ึง ดังนั้น ถ้าค่า 𝛼𝑃  ยิ่งมาก แสดงว่าอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่าอัตราผลตอบแทน
ที่ต้องการ ณ ระดับความเสี่ยง (เบต้า) หนึ่งได้มาก 
 
2.2  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

 
2.2.1 ประวัติความเป็นมาของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
การจัดสรรสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้าง เพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในยามชราหรือเมื่อพ้นวัย

ท างานถือเป็นสวัสดิการส าคัญ โดยเฉพาะเมื่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมในประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปประชากรมีอายุยืนขึ้น แต่การพึ่งพาบุตรหลานนับวันจะลดความส าคัญลง การจัดสวัสดิการใน
เรื่องนี้ จึงไม่ควรที่นายจ้างหรือลูกจ้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะเป็นผู้จัดท าขึ้นเอง แต่ควรเป็นเรื่องที่ทุก
ฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลจะต้องให้ความสนใจด้วย 
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อย่างไรก็ดีเท่าที่ผ่านมาในกรณีของประเทศไทย การจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานหรือ
ลูกจ้างให้มีเงินยังชีพเมื่อออกจากงานในรูปแบบที่เรียกว่า “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ” ซึ่งเป็นการจัด
สวัสดิการ 3 ฝ่ายคือลูกจ้างจ่ายเงินสะสม นายจ้างจ่ายเงินสมทบและรัฐาลให้การจูงใจในรูปแบบ
อ่ืนได้มีมานานแล้ว แต่ไม่แพร่หลายเท่าที่ควรและยังไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก เพราะยังไม่มี
หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารที่ก าหนดไว้แน่ชัด ท าให้นายจ้างพนักงาน และลูกจ้างไม่เห็นความส าคัญ
ของกองทุน จึงไม่สนใจที่จะจัดต้ังกองทุนเท่าที่ควร เพราะเท่าที่ผ่านมาการบริหารกองทุนส่วนใหญ่
ยังอยู่ในเมือของนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว ในส่วนของลูกจ้างที่ยังไม่นิยมจะจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุน 
แต่มักพึ่งรูปแบบกองทุนบ าเหน็จบ านาญเป็นส าคัญ นอกจากนั้นเงินที่ลูกจ้างจ่ายสะสมเข้ากองทุน
ยังไม่สามารถน ามาหักลดหย่อนในการค านวณเงินได้เพื่อเสียภาษีได้ ส่วนเงินที่นายจ้างจ่ายสมทบ
เข้ากองทุน ก็จะน ามาหักค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้างตามที่จ่ายจริง เมื่อลูกจ้างออกจากงานเท่านั้น และ
ต้องอยู่ในจ านวนที่ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินเดือนทั้งหมดของลูกจ้างที่นายจ้างใช้เป็นเกณฑ์ใน
การค านวณเงินสมทบด้วย ตลอดจนเงินที่ลูกจ้างได้รับครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน จะต้องเสียภาษี
เงินได้ในอัตราที่ค่อนข้างสูง 

ดังนั้น เพื่อสนับสนุนและจูงใจให้มีการจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากขึ้น ทางการจึง
เห็นสมควรที่จะมีกฎหมายเฉพาะ เพื่อควบคุมดูแลและส่งเสริมการจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดต้ังกองทุน ดังนี้ 

2.2.1.1  เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง โดยเป็นการสร้างหลักประกันแก่ลูกจ้างและ
ครอบครัวว่า เมื่อออกจากงานยังมีเงินได้เพื่อยังชีพ 

2.2.1.2  เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง รวมทั้งสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่นายจ้างว่ามีสวัสดิการที่มั่นคง และเพิ่มแรงจูงใจในการท างานของลูกจ้าง ท าให้
ลูกจ้างอยู่กับนายจ้างนานขึ้น 

2.2.1.3  เพื่อเป็นการส่งเสริมการระดมเงินออมจากภาคเอกชน เพื่อน าไปใช้ในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อ กระทรวงการคลังได้ด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ขึ้น โดยมีหลักการส าคัญคือ 

1)  ก าหนดลักษณะขององค์ประกอบของกองทุนส ารองเลี้ยชีพโดยเน้นการ
จัดต้ังให้เป็นความร่วมมือระหว่าง นายจ้างและลูกจ้างด้วยความสมัครใจ 

2)  ก าหนดกลไกการจัดต้ังกองทุนและการขอจดทะเบียนกองทุน 
3)  ก าหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุน 
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4)  ก าหนดกฎเกณฑ์การจัดหาผู้จัดการกองทุน และการน าเงินในกองทุน
ไปหาผลประโยชน ์

5)  ก าหนดสถานภาพของกองทุนเป็นนิติบุคคล 
6)  ก าหนดบทลงโทษต่อนายจ้างและผู้จัดการกองทุนที่ท าให้สมาชิก

กองทุนเสียประโยชน์ 
 
 2.2.2  วิวัฒนาการของกองทุนส ารองเลี้ยชีพ 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเริ่มมีการจัดต้ังขึ้นในประเทศไทยก่อนปี  พ.ศ.2527 และในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  5 ได้มีการส่งเสริมให้มีการจัดต้ังกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพเพิ่มขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้มีการออกพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการและมีอ านาจหน้าที่ก ากับและดูแลทั่วไปเรื่องการ
จัดการกองทุน และได้แต่งต้ังให้ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นนายทะเบียน
กองทุน ต่อมากระทรวงการคลังได้มีด าริที่จะโอนงานการก ากับดูแลกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจาก
ส านักงานเศรษฐกิจการคลังมายังส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   
( ก.ล.ต.) เนื่องจากเล็งเห็นว่า การจัดการลงทุนในประเทศไทยในขณะนั้นได้แก่ กองทุนรวมและ
กองทุนส่วนบุคคล อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน ก.ล.ต. อยู่แล้ว การรับหน้าที่ก ากับดูแล
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพิ่มอีกประเภทหนึ่ง จึงน่าจะมีความเหมาะสมและท าให้หลักเกณฑ์ในการ
ประกอบธุรกิจ และมาตรฐานในการก ากับดูแลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ดังนั้นจึงได้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ.2530 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เพื่อให้การจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
ส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับแก้ไขทั้งสองฉบับได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที ่30 ธันวาคม 2542 และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 30 มีนาคม 2543 

ต่อมาในปี 2550 ได้มีการออกพระราชบัญญัติ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 3) ซึ่งมี
ประเด็นในการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดังนี้ 

2.2.2.1  การให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพเนื่องจากการเกษียณอายุมีสิทธิขอรับเงิน
จากกองทุนเป็นงวดได้ และด ารงสมาชิกภาพในกองทุนต่อไปได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของกองทุน 

2.2.2.2  การให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพสามารถรับโอนเงินจากกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการได้ 
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2.2.2.3  การจัดต้ังกองทุนที่มีหลายนโยบายการลงทุน เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกจ้าง
เลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง โดยลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพแต่ละรายมีสิทธิ
เรียกร้องผลประโยชน์ได้เฉพาะจากนโยบายการลงทุนที่ตนมีส่วนได้เสียเท่านั้น 

2.2.2.4  การจัดการให้ลูกจ้างที่สิ้นสมาชิกภาพสามารถขอคงเงินไว้ในกองทุน 
และขอต่ออายุสมาชิกต่อไปตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อบังคับกองทุน 

2.2.2.5  การก าหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์
ของเงินสมทบ (Vesting Clause)  ข้อก าหนดนั้นจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร   
 

2.2.3  ประเภทของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
2.2.3.1  กองทุนเดี่ยว (Single Fund) เป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นโดยนายจ้างเพียงราย

เดียว ซึ่งปกติจะมีขนาดของเงินกองทุนค่อนข้างใหญ่ ไม่ต่ ากว่า 100 ล้านบาท สามารถก าหนด
นโยบายการลงทุนของกองทุนเองได้ โดยนายจ้างและกองทุนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
กองทุนเอง 

2.2.3.2  กองทุนร่วม (Pooled Fund) เป็นกองทุนที่จัดต้ังขึ้นโดยนายจ้างมากกว่า 
1 รายขึ้นไป ซึ่งจะน าเงินกองทุนของนายจ้างทุกรายมารวมกัน จึงท าให้มีปริมาณเงินกองทุนมาก
ขึ้น สามารถกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงได้โดยการลงทุนในตราสารมากชนิดขึ้น ทั้งนี้ 
นายจ้างแต่ละรายจะมีกรรมสิทธิ์ในกองทุนและมีการแบ่งเฉลี่ยภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน
ตามสัดส่วนของเงินกองทุนของตน นอกจากนี้ ยังมีการก าหนดนโยบายการลงทุนกลางส าหรับใช้
ร่วมกัน 

 
2.2.4  การจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ในการจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ควรพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.2.4.1  รณรงค์ความรู้เรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่จัดต้ังขึ้นจะด าเนินการไปได้ด้วยดี ก็ต่อเมื่อนายจ้างและ

ลูกจ้างให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี ดังนั้น นายจ้างที่ยังไม่เคยมีระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมา
ก่อน จึงต้องไม่ลืมที่จะจัดโปรแกรมประชาสัมพันธ์ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ให้ลูกจ้างภายในองค์กร
เข้าใจว่า การสะสมเงินผ่านกองทุนนี้มีระบบด าเนินการอย่างไร รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ผู้
เป็นสมาชิกกองทุนอย่างไรบ้าง สิทธิประโยชน์ที่แต่ละฝ่ายจะได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องภาษี 
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เหล่านี้ย่อมเป็นไปเพื่อสร้างความยอมรับในระบบการออมเงินเพื่ออนาคต รวมทั้งการเข้ามามีส่วน
ร่วมต่อกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

นายจ้างอาจเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะของลูกจ้าง
ภายในองค์กร โดยอาจใช้สื่อสิ่งพิมพ์หรือการจัดสัมมนาโดยร่วมมือกับบริษัทจัดการ นอกจากนี้
อาจจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบที่ให้ความรู้ในเรื่องอย่างต่อเนื่อง โดยท าหน้าที่ในการให้
ความรู้ แจ้งข่าว รวมทั้งตอบค าถามข้อข้องใจของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

2.2.4.2  ประสานงานเพื่อการจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
1)  จัดต้ังคณะกรรมการ 
หลังจากที่ทั้งลูกจ้างและนายจ้างมีความรู้ และความเข้าใจในเรื่อง

กองทุนที่จะต้ังขึ้นแล้ว ก็หมายความว่าทุกฝ่ายมีความพร้อมที่จะเข้ามามีบทบาทในการจัดต้ัง
กองทุน ดังนั้น คณะท างานสามารถสานต่อภารกิจ ในเรื่องของการจัดต้ังคณะกรรมการกองทุนได้
เลย ทั้งนี้ คณะกรรมการกองทุนดังกล่าวจะประกอบด้วยคนของทั้ง 2 ฝ่าย คือ นายจ้างแต่งต้ัง
กรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเลือกต้ังตัวแทนเข้าท าหน้าที่เป็นกรรมการกองทุนฝ่าย
ลูกจ้าง 

2)  เลือกและจ้างบริษัทจัดการ 
ในขั้นตอนนี้ คณะกรรมการกองทุนต้องร่วมกันพิจารณาข้อมูลของบริษัท

จัดการ เพื่อหาบริษัทที่เหมาะสมเข้ามาท าหน้าที่บริหารเงินก้อนนี้ โดยปัจจัยที่ในการพิจารณา
บริษัทจัดการดูได้จากการคัดเลือกบริษัทจัดการ นอกจากนี้คณะกรรมการกองทุนอาจเชิญให้
บริษัทจัดการแต่ละรายเข้ามาแนะน าตัวและน าเสนอข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกองทุน 
อยา่งไรก็ดี คณะกรรมการกองทุนอาจพิจารณาเลือกบริษัทจัดการมากกว่า 1 รายเข้ามาท าหน้าที่ก็
ได้ ถ้ามองเห็นแล้วว่า เงินกองทุนก้อนนี้จะมีจ านวนไม่น้อย แต่ต้องไม่ลืมว่าการจ้างบริษัทจัดการ
มากกว่า 1 ราย ก็จะท าให้เป็นการเพิ่มงานปฏิบัติการและต้องมีระบบที่รองรับ 

ผู้ให้บริการด้านอ่ืนๆ ในการด าเนินงานเพื่อบริหารกองทุนของบริษัท
จัดการนี้ บริษัทจัดการไม่ได้ด าเนินการเพียงผู้ เดียว แต่มีผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
ด้วย เพราะกฎหมายได้ก าหนดเงื่อนไขส าคัญในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแยกทรัพย์สิน
ของกองทุนออกเป็นนิติบุคคลต่างหาก ไม่ปะปนกับทรัพย์สินของนายจ้างและบริษัทจัดการ ดังนั้น 
บริษัทจัดการจึงต้องจัดให้มีอีก 2 ฝ่ายส าคัญ ได้แก่ ผู้รับฝากทรัพย์สิน ซึ่งจะดูแลและเก็บรักษา
ทรัพย์สินของกองทุนไว้ทั้งหมด ผู้สอบบัญชีดูแลสอบเช็คและรับรองรายงานทางการเงิน ซึ่งทั้ง 2 
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ฝ่ายนี้  ต้องเป็นผู้ที่ทางการคือ ส านักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจประเภท
ดังกล่าวได้ นอกจากน้ียังมีนายทะเบียนสมาชิก ที่คอยดูแลข้อมูลของสมาชิกกองทุนอีกด้วย 

3)  ท าสัญญา 
สัญญาเพื่อว่าจ้างบริษัทจัดการนี้  ไม่ควรจะมีอายุสัญญาสั้นเกินไป

เนื่องจากโดยทั่วไปกองทุนส ารองเลี้ยงชีพควรมุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว ดังนั้น การเปลี่ยนสัญญา
กับบริษัทจัดการบ่อยจะท าให้การลงทุนไม่ต่อเนื่องและอาจท าให้บริษัทจัดการมุ่งลงทุนเพียงเพื่อ
ผลการด าเนินการในระยะสั้นเท่านั้น ทั้งนี้  ไม่รวมถึงกรณีที่ เป็นการต่อสัญญาโดยอัตโนมัติ 
นอกจากนี้ ก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัทจัดการ คณะกรรมการกองทุนต้องไม่ลืม
ที่จะศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขต่าง ๆ ในสัญญาให้ถี่ถ้วนก่อนเพื่อมิให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง 

4)  จดทะเบียนจัดต้ังกองทุน 
เพื่อให้กองทุนที่จัดต้ังขึ้น เป็นนิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจาก

ได้ท าทุกขั้นตอนเสร็จสิ้นจนถึงขั้นลงนามในสัญญากับบริษัทจัดการแล้ว คณะกรรมการกองทุน
อาจเปิดทางให้บริษัทจัดการมีบทบาทมากขึ้น ในการประสานงานระหว่างคณะกรรมการกองทุน
และส านักงาน ก.ล.ต. เพื่ อการจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนหรือแก้ไขข้อบังคับกองทุน  ซึ่ ง
คณะกรรมการกองทุนไม่จ ากัดจ านวน แต่ต้องประกอบด้วยบุคคลสองฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนที่แต่งต้ัง
จากนายจ้างฝ่ายหนึ่ง และผู้แทนที่เลือกต้ังจากลูกจ้าง (เฉพาะสมาชิกกองทุนเท่านั้น) โดยผู้แทนทั้ง
สองฝ่ายต้องมีจ านวนเท่า ๆ กัน ซึ่งในการจัดทะเบียนกองทุนจะต้องมีการก าหนด “ข้อบังคับ
กองทุน” ซึ่งต้องมีข้อความต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

(1) ชื่อกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(2) วัตถุประสงค์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(3) ที่ต้ังส านักงานของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(4) วิธีรับสมัครสมาชิกและการสิ้นสมาชิก 
(5) ข้อก าหนดเกี่ยวกับจ านวนกรรมการกองทุน วิธีการเลือกต้ัง การ

แต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นต าแหน่ง การประชุม 
(6) ข้อก าหนดเกี่ยวกับเงินสะสมและเงินสมทบ 
(7) ข้อก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณผลประโยชน์ที่

ลูกจ้างจะได้รับ 
(8) ข้อก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาในการ

จ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพ หรือเมื่อเลิกกองทุน 
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(9) ข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจการของกองทุน 
(10) ข้อก าหนดเกี่ยวกับการประชุมใหญ่ 

5)  บริหารกองทุน และรายงานผลการด าเนินการ 
(1) ระบบส่ งเงินและทะเบียน  นายจ้ างต้องจัดให้มี บุ คคลที่

รับผิดชอบในเรื่องการจัดท าทะเบียนสมาชิกในบริษัทอย่างชัดเจน โดยอาจเป็นฝ่ายการเงินหรือ
ฝ่ายการพนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานอยู่แล้ว เพื่อเก็บรายละเอียด
เกี่ยวกับอัตราการจ่ายเงินสะสมของสมาชิกแต่ละราย รวมทั้งจ านวนเงินสะสมและเงินสมทบ
ทั้งหมดในแต่ละงวดที่จะต้องจ่ายเข้ากองทุน เพื่อให้บริษัทจัดการน าเงินไปจัดการลงทุน โดย
นายจ้างจะต้องน าส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนภายใน 3 วันนับแต่วันที่นายจ้างจ่าย
เงินเดือนให้แก่ลูกจ้าง มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับในการน าส่งเงินล่าช้าในอัตราร้อยละ 5 ต่อเดือน
ของจ านวนเงินสะสมและเงินสมทบที่ต้องน าส่งในงวดนั้น นอกจากนี้ นายจ้างควรจัดให้มีการ
ตรวจสอบว่า มีการน าส่งเงินเข้ากองทุนถูกต้องหรือไม่ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

(2) ลงทุนตามนโยบาย หลังจากที่นายจ้างน าส่งเงินสะสมและเงิน
สมทบเข้ากองทุนแล้ว บริษัทจัดการก็จะน าเงินนั้นไปลงทุนตามนโยบายที่ระบุไว้ในสัญญา โดยมี
คณะกรรมการกองทุนท าหน้าที่ติดตามการท างานของบริษัทจัดการว่า มีการลงทุนเป็นไปตามที่
ก าหนดไว้หรือไม่  นอกจากนี้ ส านักงาน ก.ล.ต. ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกมีทางเลือกในการลงทุน
ตามความเหมาะสมของตนเอง  (Employee's Choice) หรือระบบลูกจ้างเลือกลงทุน เพื่อให้
สมาชิกสามารถเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับวัย ผลตอบแทนที่ต้องการ และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แต่ทั้งนี้การจะน าระบบลูกจ้างเลือกลงทุนมาใช้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมและความเข้าใจในเรื่องของการเลือกนโยบายการลงทุนของสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
และความพร้อมด้านระบบงานของนายจ้างเป็นหลัก 

(3) รายงานอยู่เสมอ บริษัทจัดการจะต้องจัดท ารายงานเกี่ยวกับการ
บริหารเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ว่ามีการน าเงินกองทุนไปลงทุนในทรัพย์สินประเภทใดบ้างและได้
ผลตอบแทนเท่าไรให้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกทราบ โดยจะรายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการกองทุนเป็นรายเดือนและรายปีและมีการรายงานให้สมาชิกทราบถึง
เงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ที่ตนได้รับ ปีละ 2 ครั้ง  อย่างไรก็ดี หากสมาชิกต้องการ
ทราบว่าบริษัทจัดการน าเงินไปลงทุนอย่างไร ก็สามารถขอดูรายงานผลการด าเนินการได้ที่
คณะกรรมการกองทุนเช่นกัน 
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2.2.5 ผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
การที่ผู้จัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพน าเงินกองทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สิน

ต่างๆ นั้นก็จะได้รับผลตอบแทนการลงทุนกลับมาตามประเภทของหลักทรัพย์และทรัพย์สินนั้น  
และเนื่องจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ทุกประเภทท าให้
ผลตอบแทนที่กองทุนได้รับทั้งหมดไม่ต้องน าไปเสียภาษี ทั้งนี้ผลตอบแทนทั้งหมดที่กองทุนได้มา
จะสะสมไว้ในกองทุนเพื่อเป็นผลประโยชน์ให้กับสมาชิกเมื่อพ้นสภาพสมาชิก ส าหรับผลตอบแทน
ที่กองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะได้รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ นั้นสามารถสรุปได้
ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2  เงินลงทุน ประเภทผลตอบแทนและความแน่นอนของอัตราผลตอบแทน 
 

เงินลงทนุ ประเภทผลตอบแทน 
ความแนน่อนของอตัรา

ผลตอบแทน 
หุ้นสามัญ ก าไรส่วนเกินทุน เงินปันผล ไม่แน่นอนขึ้นกับผลประกอบการของ

บริษัทท่ีกองทุนน าเงินไปลงทุน 

พันธบัตร หุ้นกู้ ดอกเบี้ย ก าไรส่วนเกินทุน ค่อนข้างแน่นอน 
ตั๋วแลกเงิน ส่วนลดรับ หรือดอกเบี้ย ค่อนข้างแน่นอน 

บัตรเงินฝาก เงินฝาก ตัว๋สัญญา
ใช้เงิน 

ดอกเบี้ย แน่นอนสูง 

 
2.2.6  สิทธิประโยชนท์างภาษี 

2.2.6.1  ลูกจ้าง 
1)  กรณีที่ลูกจ้างจ่ายเงินสะสมเงินสะสมของตนเข้ากองทุนส ารองเลี้ยง

ชีพในแต่ละปีนั้นสามารถน าไปหักจากเงินได้ประจ าปีได้ ท าให้เสียภาษีเงินได้น้อยลง โดยเงินสะสม
ของลูกจ้างนั้นจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนแรกคือจ านวนเงินเท่าที่จ่ายสะสมจริงแต่ไม่เกิน 10,000 
บาท นั้นถือว่าเป็นค่าลดหย่อนภาษี และส่วนที่สองคือส่วนที่เกินจากส่วนแรกตามจริงแต่ไม่เกิน 
290,000 บาทซึ่งจะถือเป็นส่วนที่ยกเว้นภาษีเงินได้ 

2)  กรณีที่ลูกจ้างพ้นสมาชิกภาพ ในกรณีที่ลูกจ้างพ้นสมาชิกภาพ
เนื่องจากเกษียณอายุ ตาย หรือทุพพลภาพ (กรณีทุพพลภาพต้องได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อีกต่อไป) เงินทั้งหมดที่ลูกจ้างได้รับจากกองทุนซึ่งรวมถึงเงินสะสมและ
ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบไม่ต้องน ามาเสียภาษีเงินได้
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ทั้งจ านวน อย่างไรก็ดี หากลูกจ้างพ้นสมาชิกภาพเนื่องจากสาเหตุอ่ืน เช่น ลาออกจากบริษัท เป็น
ต้น ลูกจ้างจะต้องน าเงินที่ได้รับจากองทุนส ารองเลี้ยงชีพอันได้แก่ ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงิน
สมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ (ถ้าได้รับจากนายจ้าง) ไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
โดยจะได้รับการลดหย่อนตามเงื่อนไขดังนี้ 

(1) กรณีที่ลูกจ้างมีอายุงานน้อยกว่า 5 ปี จะไม่ได้รับสิทธิในการ
ลดหย่อนภาษีใดๆ ดังนั้น เงินที่ได้ที่เป็นผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
เงินสมทบจะต้องน าไปรวมกับเงินได้อ่ืนๆ เพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามปกติ 

(2) กรณีที่ลูกจ้างมีอายุงานต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป ลูกจ้างสามารถน าเงินที่
ได้เป็นตัวต้ังและหักลดหย่อนภาษีชั้นที่หนึ่งเป็นจ านวนเท่ากับ 7,000 บาทคูณจ านวนปีที่ท างาน 
และชั้นที่สอง โดยน าส่วนเหลือจากการที่เอาเงินได้หักค่าลดหย่อนภาษีในชั้นแรกไปคูณร้อยละ 50 
(หักได้อีกครึ่งหนึ่ง) ก็จะได้จ านวนเงินที่เป็นค่าลดหย่อนอีกเป็นชั้นที่สองหลังจากนั้นจึงน าเงินได้ที่
หักค่าลดหย่อนในชั้นที่หนึ่งและค่าลดหย่อนในชั้นที่สองไปค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตาม
อัตราที่กรมสรรพากรก าหนด 

2.2.6.2  นายจ้าง 
เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเข้ากองทุน จะถือเป็นรายจ่ายในการค านวณก าไรสุทธิ

เพื่อเสียภาษีตามจ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้างของลูกจ้าง โดยมีข้อบังคับดังนี้ 
1)  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นจะต้องจดทะเบียนจัดต้ังกองทุนตาม

พระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
2) อัตราเงินสมทบจะต้องไม่น้อยกว่าอัตราที่ลูกจ้างสะสม โดยในปัจจุบัน

นายจ้างสามารถจ่ายเงินสมทบได้ในอัตราร้อยละ 2 – 15 ของเงินค่าจ้าง 
3) ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนให้ทันภายใน 3 วันนับจากวันที่มีการจ่าย

ค่าจ้าง 
2.2.6.3  กองทุน 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ผลประโยชน์จากการท่ีน าเงินกองทุนไปลงทุน 

ทั้งในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล ก าไรส่วนเกินทุน ไม่ต้องน าไปค านวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี 
 

2.2.7  นโยบายการลงทุน (Employee Choice) 
นโยบายการลงทุน คือ การก าหนดขอบเขตในการบริหารเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่ง

คณะกรรมการกองทุนจะต้องตกลงนโยบายการลงทุนกับบริษัทจัดการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
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เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนใช้เป็นกรอบในการบริหารเงินกองทุน โดยปกตินโยบายการลงทุนจะต้องมี
การระบุประเภทตราสารและสัดส่วนการลงทุนของตราสารแต่ละประเภทที่กองทุนอนุญาตให้
ผู้จัดการกองทุนลงทุนได้ คณะกรรมการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของกองทุน
และรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกกองทุน ควรเลือกนโยบายการลงทุนที่บริษัทจัดการเสนอให้มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะ ความต้องการ และความเสี่ยงที่สมาชิกยอมรับได้  
โดยทั่วไปนโยบายการลงทุนแบ่งออกเป็นนโยบายทั่วไป 3 แบบ (Non-Specialized Fund) และ
นโยบายพิเศษ (Specialized Fund) ดังนี้ 

2.2.7.1  นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity Fund)  
เน้นการลงทุนเพื่อให้ปริมาณเงินพอกพูนมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จะน าเงินไปลงทุนใน

ตราสารทุนเฉลี่ยแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) และเงิน
ส่วนที่เหลืออาจไปลงทุนไว้ในเงินฝาก และตราสารหนี้ด้วยก็ได้ หรือน าเงินทั้งหมดไปลงทุนในตรา
สารทุนล้วนๆ ก็ได ้

2.2.7.2  นโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) 
เน้นการลงทุนที่ให้รายได้ประจ าในรูปของดอกเบี้ย และให้ความส าคัญกับความ

มั่นคงของเงินต้น แต่จะไม่ให้ความส าคัญกับการขยายตัวของเงินลงทุน โดยจะเน้นลงทุนในเงิน
ฝากและตราสารหนี้ต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ต๋ัวเงินคลัง บัตรเงินฝากของธนาคาร ต๋ัวสัญญาใช้
เงิน ต๋ัวแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น 

 

2.2.7.3  นโยบายการลงทุนแบบผสม (Mixed Fund) ลงทุนทั้งในเงินฝาก ตราสาร
หนี้ และตราสารทุนโดยแบ่งเป็น 

1) แบบก าหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินลงทุนระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ 
คือมีการก าหนดอัตราส่วนการลงทุนในตราสารทุนอย่างชัดเจน เช่น ไม่เกิน 10% 20% หรือ 40% 
แต่ไม่เกิน 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน (Net Assets Value : NAV) ซึ่งหากลงทุน
ในตราสารทุนต้ังแต่  65% ขึ้นไปของ NAV จะถือเป็นนโยบายตราสารแห่งทุน  

2) แบบไม่ก าหนดสัดส่วนการลงทุน (Free Hand) คือ รูปแบบการ
ลงทุนจะถูกก าหนดโดยบริษัทจัดการ ซึ่งจะมีการพิจารณาตามความเหมาะสมของภาวะการลงทุน
ในแต่ละช่วงเวลา เช่น บางช่วงอาจลงทุนในตราสารหนี้ได้ถึง 100% แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป 
อาจเลือกลงทุนในตราสารทุน 100% ได้เช่นกัน 
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2.2.7.4  นโยบายการลงทุนพิเศษ (Specialized Fund) 
นโยบายการลงทุนที่มิได้มุ่งเน้นลงทุนในตราสารแห่งทุนหรือตราสารแห่งหนี้เหมือน

นโยบายการลงทุนตามข้อ 4.7.1 หรือ 4.7.2 แต่มีลักษณะเฉพาะที่นอกเหนือจากนโยบายทั่วไป 
เช่น ลงทุนในตลาดเงิน (Money Market Fund) ลงทุนในตราสารที่มีประกัน (Guaranteed Fund) 
ลงทุนในลักษณะคุ้มครองเงินต้น (Capital Protected Fund) เป็นต้น 
 

2.2.8  ข้อดีและข้อเสียของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
2.2.8.1  ข้อดีของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

1)  หลักประกันในยามเกษียณอายุ เนื่องจากเมื่อผ่านพ้นวัยท างานสู่วัย
เกษียณเราก็จะไม่มีรายได้จากงานประจ าอีกต่อไป  ดังนั้น การที่เราออมเงินเพื่อตนเองอย่าง
สม่ าเสมอผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจึงเป็นการเตรียมการณ์เพื่ออนาคตที่ชาญฉลาดเพราะการที่
เราทะยอยตัดเงินบางส่วนออกจากเงินเดือนเพื่อเอามาส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพของตนเราจะ
ไม่รู้สึกว่าเป็นภาระแต่อย่างใด นอกจากนี้ยิ่งเราออมมากเท่าไรนายจ้างก็ยิ่งสมทบเงินเข้ากองทุน
ให้เรามากเท่านั้น ดังนั้น เมื่อรวมเงินสมทบและเงินสะสมรวมทั้งผลประโยชน์ที่ได้งอกเงยขึ้นใน
ระยะยาวแล้วเงินออมของเราก็สามารถเติบโตขึ้นมาได้จนหลายท่านที่เคยเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพถึงกับประหลาดใจกับจ านวนเงินก้อนที่ตนได้รับเมื่อเกษียณอายุงานและสามารถใช้
เงินออมดังกล่าวมาใช้จ่ายเพื่อเลี้ยงชีพได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เป็นการสร้างหลักประกันที่ดีให้กับตนเองในวัยเกษียณ 

2)  สวัสดิการจูงใจพนักงาน ส าหรับในมุมมองของลูกจ้างแล้ว การที่
นายจ้างเห็นความส าคัญของอนาคตของลูกจ้างเมื่อพ้นวัยท างานแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่มี
ต่อลูกจ้าง จึงเป็นแรงจูงใจที่ดีที่ท าให้พนักงานอยากทุ่มเทท างานและมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรใน
ระยะยาว 

3)  สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี เนื่องจากทางการสนับสนุนการ
จัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ดังนั้นรายได้ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นเงินได้ประเภทใด
ล้วนได้รับการยกเว้นภาษีทั้งสิ้นท าให้รายได้ของกองทุนเพิ่มขึ้นอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย  นอกจากนี้
เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้นสามารถน ามาเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทหรือ
นายจ้างได้ ท าให้บริษัทนายจ้างประหยัดภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดา  ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่
นายจ้างได้รับเงินสมทบของตนเองกลับมาเนื่องจากลูกจ้างพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานและ
ไม่ได้รับเงินสมทบบางส่วนหรือทั้งหมดและหากนายจ้างมิได้บริจาคเงินเข้ากองทุนนายจ้างจะต้อง
น าเงินสมทบดังกล่าวกลับไปรวมเป็นเงินได้ ในกรณีของลูกจ้างเงินที่ตนเองสะสมเข้ากองทุนส ารอง



27 
 

เลี้ยงชีพในแต่ละปี ก็สามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่สะสมจริงแต่ต้องไม่เกิน  300,000 
บาทซึ่งท าให้สามารถลดภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีไม่มากก็น้อย 

4)  ได้กระจายความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
เป็นการน าเงินไปกระจายลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินประเภทต่างๆ ตามที่ได้มีการก าหนดไว้
ในนโยบายการลงทุน ดังนั้น จึงช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนเนื่องจากราคาตลาดของหลักทรัพย์
หรือทรัพย์สินต่างๆ เปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่พร้อมกันและไม่เท่ากัน นอกจากนี้การที่ทรัพย์สินของ
กองทุนได้รับการจัดการอย่างมีหลักการโดยผ่านบริษัทจัดการที่มีระบบการลงทุนตลอดจนผู้จัดการ
กองทุนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการลงทุนเป็นอย่างดี ดังนั้นการบริหารจัดการกองทุนจึง
ด าเนินการโดยมีการวิเคราะห์วิจัยการลงทุนซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้การลงทุนของกองทุนประสบ
ผลส าเร็จมากกว่าการลงทุนอย่างไม่มีระบบ 

5)  มีอ านาจในการต่อรอง การที่นายจ้างและลูกจ้างน าเงินมารวบรวมไว้
ด้วยกันเป็นกองทุนท าให้เม็ดเงินในการลงทุนมีมากกว่าการที่ต่างคนต่างไปลงทุน  ดังนั้น การที่
ผู้จัดการน าเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนจะท าให้มีอ านาจในการต่อรองกับคู่ค้าหลักทรัพย์หรือผู้ลงทุน
อ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี และการที่ตลาดเงินตลาดทุนของประเทศไทยมีผู้ลงทุนสถาบันอย่างเช่น 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากขึ้นเรื่อยๆ  ก็จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากการลงทนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะเป็นการลงทุนในระยะยาว 

2.2.8.2  ข้อเสียของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
1)  ภาระทางการเงินของนายจ้าง การที่นายจ้างมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับลูกจ้างนั้นนายจ้างก็จะมีภาระในการจ่ายเงินสมทบให้กับลูกจ้างของตน
เหมือนกัน แต่หากนายจ้างประเมินแล้วว่าการมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะช่วยจูงใจให้พนักงาน
ท างานให้กับบริษัทอย่างซื่อสัตย์ในระยะยาวแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าในระยะยาวที่จะมีกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงาน นอกจากนี้การทยอยเตรียมเงินไว้ให้ลูกจ้างโดยผ่านระบบกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพก็จะท าให้ไม่เป็นภาระทางการเงินแก่นายจ้างในอนาคตหากเทียบกับกรณีที่
นายจ้างจะจ่ายเป็นเงินบ านาญก้อนใหญ่ให้กับลูกจ้างดังเช่นในอดีต 

2)  มีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย เนื่องจากการจัดการกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพต้องอาศัยบุคคลต่างๆ หลายฝ่ายมาท าหน้าที่ต่างๆ เช่น จัดการกองทุน รับฝากทรัพย์สิน 
และตรวจสอบงบการเงิน เป็นต้น ดังนั้น จึงย่อมที่จะต้องมีค่าตอบแทนให้แก่บุคคลเหล่านั้นด้วย 

3)  การลงทุนอาจจะไม่ยืดหยุ่น ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างมีการต้ัง
คณะกรรมการกองทุนเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการจัดต้ังกองทุน ซึ่งในกรณีที่เป็นกองทุนเด่ียวหรือ
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น าเงินไปร่วมลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแบบร่วมทุนกับกิจการอ่ืนๆ นโยบายการลงทุนที่ได้
อาจจะไม่ตรงกับความต้องการของสมาชิกทุกราย เช่นกองทุนอาจจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ระยะ
สั้นในขณะที่สมาชิกบางท่านอาจจะอยากให้น าเงินลงทุนบางส่วนไปลงทุนในหุ้นบ้างแต่ก็ไม่
สามารถท าได้ เป็นต้น อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.ได้อนุญาตให้มีการ
จัดต้ังกองทุนที่มีนโยบายที่แตกต่างกันและให้สมาชิกแต่ละรายมีสิทธิเลือกลงทุนในกองทุนที่มี
น โยบายการลงทุ นแบบที่ ตน ต้องการหรือที่ เรา เรียกว่ า  Employee’s Choice แต่การที่
คณะกรรมการกองทุนจะจัดให้มีกองทุนหลากหลายนโยบายให้สมาชิกเลือกนั้นอาจจะต้องมีการ
เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่ถูกต้องให้กับสมาชิก
ทราบ มีระบบการปฏิบัติการในการน าส่งเงินสะสมและเงินสมทบที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความ
ต้องการในการลงทุนที่หลากหลายและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นต้น 

4)  ข้อมูลไม่ทันสมัย  แม้ว่าบริษัทจัดการ จะต้องรายงานผลการ
ด าเนินงาน และรายละเอียดทรัพย์สินให้คณะกรรมการกองทุนทราบเป็นรายเดือนนั้น  แต่ก็เป็น
ข้อมูลการลงทุนที่ผ่านไปแล้วในแต่ละงวด ซึ่งมีประโยชน์เพียงเพื่อให้คณะกรรมการกองทุนไว้ใช้ใน
การตรวจสอบการท างานของบริษัทจัดการเท่านั้น 
  
2.3  ระบบการออมเพื่อเกษียณอายุ 

 
ธนาคารโลก (World Bank) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับระบบการออมเพื่อเกษียณอายุ

หรือระบบบ าเหน็จบ านาญ เพื่อท าให้เกิดความมั่นคงทางสังคมของประเทศ ที่เรียกว่า “สามเสา
หลั กของระบบ เงินออม เพื่ อวัย เกษี ยณ ” (Three Pillars หรือ  The Multi Pillar of Old Age 
Security) โดยยึดหลักการสร้างระบบบ านาญสมดุลและสามารถรองรับภาระในอนาคตที่จะต้อง
เลี้ยงดูผู้เกษียณอายุได้ในระดับที่เหมาะสมและไม่เพิ่มภาระภาษีให้กับประชาชนของประเทศ 
ขณะเดียวกันช่วยสร้างรายได้ของประเทศโดยใช้เงินออมของคนในประเทศเป็นตัวขับเคลื่อนการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและการลงทุน 

เสาหลักต้นที่ 1 (Pillar 1) : เป็นระบบบ านาญภาคบังคับที่รัฐบาลของแต่ละประเทศจัด
ให้แก่ประชาชน เรียกว่า Pay-as-you-go (PAYG) ซึ่งจะก าหนดผลประโยชน์ที่จะจ่ายให้แก่สมาชิก
แน่นอน (Defined Benefit) จนกระทั่งเสียชีวิต โดยจ่ายจากเงินภาษีที่เก็บจากประชาชนมาจัดสรร
เป็นงบประมาณ เพื่อสร้างหลักประกันเพื่อการชราภาพขั้นพื้นฐานของประเทศ ซึ่งก าหนด
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ผลประโยชน์ขั้นต่ าของรายได้ให้เพียงพอแก่การยังชีพ ที่ควรจะต้องไม่ต่ ากว่าเส้นความยากจน 
(Poverty Line) 

เสาหลักต้นที่ 2 (Pillar 2) : เป็นระบบเงินออมภาคบังคับ (Mandatory System) ที่รัฐบาล
บังคับให้ประชาชนออมขณะท างาน อาจบริหารโดยเอกชนหรือหน่วยงานอิสระของรัฐ มี
เงินกองทุนและมีการส่งเงินสะสมของสมาชิก และมีการสมทบจากนายจ้างเข้ากองทุนในบัญชีของ
สมาชิกแต่ละคน (Individual Account) ส่วนใหญ่จะก าหนดให้มีการน าส่งเงินสะสมเข้ากองทุนใน
อัตราที่แน่นอน (Defined Contribution) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับรายได้ของผู้เกษียณให้สูง
กว่าเส้นความยากจนเพื่อให้มีรายได้ที่ดีขึ้นตามมาตรฐานการด ารงชีวิตอย่างปกติ 

เสาหลักต้นที่ 3 (Pillar 3) : เป็นระบบการออมภาคสมัครใจ (Voluntary System) และ
รัฐบาลให้การส่งเสริม ซึ่งมีการบริหารโดยภาคเอกชน มีเงินกองทุนและมีการส่งเงินสะสมของ
สมาชิกในจ านวนที่แน่นอน (Defined Contribution) ในบางกรณีอาจมีเงินสมทบจากนายจ้างเข้า
กองทุนในบัญชีของแต่ละคน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ออมมีทางเลือกในการออมเงินไว้ใช้ในยาม
เกษียณมากขึ้น มีความเพียงพอของเงินออมในการด ารงชีวิตในอนาคต ในการเข้าถึงความ
สะดวกสบายและการดูแลรักษาพยาบาลที่สูงกว่ามาตรฐาน 
 

2.3.1  รูปแบบของแผนการออมเพื่อการเกษียณ 
2.3.1.1  แผนบ านาญแบบก าหนดอัตราผลประโยชน์ (Defined Benefit: 

DB) เป็นแผนที่มีการรับประกันผลประโยชน์ของสมาชิกล่วงหน้าแน่นอน ดังนั้นหากผลตอบแทน
จากการลงทุนต่ ากว่าเป้าหมาย นายจ้างจะชดเชยส่วนต่างให้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในระดับที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานขั้นต่ าของอนุสัญญาความมั่นคงขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 102 ที่ก าหนดไว้ขั้นต่ าร้อยละ 40 ของค่าจ้างก่อนเกษียณ 
แผนบ านาญรูปแบบนี้นายจ้างเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการลงทุน กองทุนลักษณะนี้ ได้แก่ เงิน
บ านาญของข้าราชการไทย ตามพรบ.บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 กองทุนประกันสังคม
ในส่วนของการออมเพื่อการชราภาพ ฯลฯ 

2.3.1.2  แผนบ านาญแบบก าหนดอัตราเงินน าส่ง (Defined Contribution: 
DC) เป็นแผนที่ก าหนดอัตราการจ่ายเงินน าส่งทั้งของฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างเข้ากองทุน ทั้งนี้
ผลประโยชน์หรือผลตอบแทนที่ได้รับขึ้นอยู่กับจ านวนเงินและผลประโยชน์ที่ได้มาจากการลงทุนซึ่ง
อยู่ในบัญชีส่วนบุคคลของสมาชิก แผนบ านาญรูปแบบนี้ลูกจ้างจะเป็นผู้รับความเสี่ยงจากการ
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ลงทุนโดยตรง กองทุนรูปแบบนี้ในประเทศไทย ได้แก่ กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนการออมแห่งชาติ 

2.3.1.3  แผนบ านาญแบบผสม หรือ Hybrid 
1)  Hybrid DB: แผนที่ก าหนดผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าเหมือน DB 

ทั่วไป แต่มีการก าหนดเงื่อนไขผลประโยชน์ผันแปรตามสัดส่วนสินทรัพย์จริงของกองทุน 
2) Hybrid DC: แผนที่ก าหนดผลประโยชน์ผันแปรตามสัดส่วน

สินทรัพย์ แต่มีการก าหนดผลประโยชน์ขั้นต่ าเอาไว้ล่วงหน้า 
 

2.3.2  การบริหารจัดการเงินออมเพื่อการเกษียณ 
2.3.2.1  ระบบเงินบ านาญที่ ไม่มีการกันเงินส ารอง (Pay-As-You-Go หรือ 

Unfunded Scheme) เป็นระบบบ านาญที่ไม่มีการกันเงินส ารองหรือไม่ได้จัดต้ังเป็นกองทุน โดย
นายจ้างหรือรัฐจะน าเงินที่หาได้แต่ละปี เช่น รายได้จากภาษีหรือเงินงบประมาณรายปีมาจ่าย
ผลประโยชน์ให้กับผู้ที่เกษียณในปีนั้น ซึ่งเป็นการเก็บเงินจากคนที่ท างานอยู่ส าหรับจ่ายบ านาญให้
ผู้ที่เกษียณไปแล้ว เช่น เงินบ านาญของข้าราชการไทย ตามพรบ. บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 
2494 

2.3.2.2  ระบบเงินบ านาญที่มีการเก็บเงินสะสมไว้ส าหรับการจ่ายผลตอบแทน
ให้กับสมาชิกกองทุน (Funded Scheme)เป็นระบบที่มีการสะสมเงินสมทบเต็มจ านวน ซึ่งเป็นการ
สะสมเงินส ารองให้มีเพียงพอส าหรับจ่ายประโยชน์ทดแทน หรือหนี้สิ้นทั้งหมดในอนาคตต้ังแต่เริ่ม
โครงการเก็บเงินสมทบ/ภาษี เพื่อการจ่ายคืนให้แก่ผู้รับบ านาญเมื่อเกษียณตามแผนการออมเพื่อ
การเกษียณแบบบัญชีรายบุคคล เช่น กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ เป็นต้น 

2.3.2.3  ระบบเงินบ านาญที่มีการเก็บเงินสะสมจากสมาชิกบางส่วน (Partially 
Funded Scheme) เป็นระบบการเงินแบบสะสมเงินเต็มจ านวน (Fully Funded) กับระบบเงินแบบ
ได้มาจ่ายไป (PAYG) โดยมีการสะสมเงินส ารองของกองทุนต่อเนื่องกันไปตลอดเวลาแบบสะสม
เงินเต็มจ านวน แต่ไม่จ าเป็นต้องสะสมให้เพียงพอต่อภาระการจ่ายประโยชน์ทดแทน ทั้งนี้เพื่อมิให้
เป็นภาระส าหรับสมาชิกในระยะเริ่มต้นโครงการ และเมื่อโครงการเติบโตไประยะหนึ่งจึงเพิ่มเงิน
สะสมเป็นช่วงๆ และสม่ าเสมอเพื่อให้กองทุนมีเงินเพียงพอในการจ่ายประโยชน์ทดแทน เช่น 
กองทุนประกันสังคมในส่วนของการออมเพื่อการชราภาพ ซึ่งน าเงินสะสมของสมาชิกปัจจุบันมา
จ่ายให้กับผู้ที่เกษียณ เป็นต้น 
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2.3.3  รูปแบบการออมเพื่อการเกษียณของประเทศไทย 
 ปัจจุบันรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณของประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตความคุ้มครอง
ครอบคลุมประชากรโดยทั่วไปนอกเหนือจากข้าราชการ เพื่อสร้างความสามารถในการพึ่งพอ
ตนเองในวัยเกษียณให้แก่ประชาชน ตามทฤษฎีระบบเงินออมของธนาคารโลก โดยเฉพาะกลุ่ม
ข้าราชการซึ่งสามารถเข้าถึงระบบบ านาญที่เป็นหลักประกันได้ทั้ง 3 เสาหลัก 
 
ตารางที ่2.3  แสดงรูปแบบการออมเพื่อการเกษียณอายุของประเทศไทย 
 

 เสาหลกัที่ 1  
(รัฐจัดให้) 

เสาหลกัที่ 2  
(ภาคบังคับ) 

เสาหลกัที่ 3  
(ภาคสมคัรใจ) 

ข้าราชการ บ าเหน็จบ านาญขา้- 
ราชการ(กรมบัญชี -
กลาง) 

กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญขา้ราชการ 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ กองทุนประกันสังคม  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
แรงงานนอกระบบ/ 
ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระ 

  กองทุนการออม-
แห่งชาต*ิ 

 
ทั้งนี้กองทุนการออมเพื่อการเกษียณของประเทศไทย มีดังนี้ 

1)  กองทุนประกันสังคม (Social Security Fund) 
2)  กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (Government Pension Fund) 
3)  กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
4)  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) 
5)  กองทุนการออมแห่งชาติ (National Savings Fund) 

 
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการ และการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา
ผลงานวิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยน ามาใช้อ้างอิงเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ซึ่งจะขอน าเสนอ 
ดังต่อไปนี ้
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ภัทรวรรณ อ่วมส าอางค์ (2541)  ผลการวิจัยระบุว่า พนักงานที่มีอายุงานต่ ากว่า 5 ปี และ
พนักงานที่มีอายุงานต้ังแต่ 5 ปีขึ้นไป พนักงานจะได้รับผลตอบแทนจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มากกว่าการน าเงินไปฝากประจ ากับธนาคารหรือการอยู่ในระบบบ าเหน็จเดิม จากผลการศึกษา
ครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐวิสาหกิจควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มากขึ้น โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและแสดง
ให้เห็นถึงผลตอบแทนที่พนักงานจะได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้
พนักงานรัฐวิสาหกิจตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมากขึ้น 

ธมลวรรณ จันทร์อุไร (2552)  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือก
หักอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้สุทธิ และความ
พอใจในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากองทุนทั้งในส่วนของผลตอบแทน และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ 
ต าแหน่งงาน อายุงาน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน  

สุวิสาส์ เผ่าเหลืองทอง และปติ  พุทธวิบูลย์ (2555)  ระบุว่าปัญหาและอุปสรรคของระบบ
การออมเพื่อการเกษียณอายุของไทย นั้นคือระบบการออมของครัวเรือนไทยกระจุกตัวอยู่ใน
สินทรัพย์บางประเภท แม้จะมีโอกาสและทางเลือกในการออมที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า 
รวมทั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ยังไม่มีการจัดสรรนโยบายการลงทุน (Asset Allocation) ท่ี
ตอบโจทย์การออมเพื่อรองรับการด ารงชีพในวัยเกษียณอายุ แต่จะมุ่งเน้นเรื่องการรักษาเงินต้น ท า
ให้เงินก้อนสุดท้ายที่สมาชิกจะได้รับมีแนวโน้มเพียงพอในระยะยาว และส าหรับข้อเสนอแนะคือ
ควรเร่งขยายความครอบคลุมของระบบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในปัจจุบันให้ครอบคลุมไปยัง
นายจ้างภาคเอกชนที่ยังไม่ได้เข้าร่วม โดยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ เช่น สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
หรือสิทธิในการหักลดหย่อนค่าใช้จ่าย การได้รับ Commitment จากลูกจ้างในการร่วมพัฒนา
บริษัทในระยะยาว รวมทั้งเพิ่มรูปแบบความครอบคลุมของระบบการออมระยะยาว โดยผลักดัน
การออมภาคบังคับ (Mandatory Provident Fund) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ต้องให้
ความส าคัญกับเกณฑ์ด้านความโปร่งใส มาตรการคุ้มครองผู้ออม และประสิทธิภาพในการบริหาร
เงินออมของสมาชิก 

พัชราภรณ์  อังปนานนท์ (2549) จากผลการวิจัยพบว่าธุรกิจส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญที่สุดในการจัดต้ังกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการที่นายจ้างให้กับลูกจ้างซึ่งจะใช้วิธี
ส่งเสริมความรู้ในเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแก่บุคลากรคือ การแจกจ่ายเอกสาร และมีการตอบ
กลับการซักถามข้อสงสัยของบุคลการเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยใช้การสนทนาโดยตรง
เป็นหลัก ส่วนคุณสมบัติที่ส าคัญของคณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจ้างที่บริษัทเลือกได้แก่ ต้องมี
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ความรู้ด้านการบริหารและมีการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้างจากการ
แต่งต้ังโดยนายจ้างเห็นควร บริษัทส่วนใหญ่มีจ านวนคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่าย
นายจ้างจ านวน 1 คนและมีจ านวนคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้างจ านวน 1 คน 
โดยมีการศึกษาข้อมูลในการคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่ส าคัญมาจากเอกสาร
เผยแพร่จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.) ซึ่งข้อมูลที่
ส าคัญในการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดการโดยเลือกจากประสบการณ์การบริหารจัดการกองทุนเป็น
ส าคัญและในการร่างข้อบังคับของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะน ามาจากเอกสารฉบับร่างจากบริษัท
จัดการโดยมีเงินที่ส่งเข้ากองทุนริเริ่มเป็นเงินสมทบในส่วนของนายจ้าง 3 % ถึงไม่เกิน 5 % และ
เงินสะสมในส่วนของลูกจ้าง 3 % ถึงไม่เกิน 5 % 

 
 
 
 

 

 



 
บทที่ 3 

 

วิธีการด าเนนิงาน 
 
 การศึกษาวิจัยเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ และการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

1) ประชากรและตัวอย่าง  
2) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3) วิธีการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
4) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
5) การเก็บรวบรวมข้อมูล 
6) การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ประชากรและตัวอย่าง 
 

การวัดผลการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
ภาคเหนือตอนล่าง  ผู้วิจัยท าการศึกษาข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่
ลงทุนตามนโยบายการลงทุนแบบที่ 1 คือ ลงทุนในตราสารหนี้ (ไม่รวมตราสารหนี้เอกชน) ต้ังแต่ปี 
พ.ศ. 2550 - 2556  และน ามูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยมาค านวณหาผลตอบแทนกองทุนรายปี เพื่อ
เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนอ้างอิงได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 6 เดือนและ พันธบัตรรัฐบาล
อายุ 2 ปี ต่อมาน าอัตราผลตอบแทนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพค านวณหา Sharpe ratio โดยใช้
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีค านวณหาผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจาก
ความเสี่ยง  

ส าหรับประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานมาแล้วไม่
น้อยกว่า 1 ปีในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการ และสายบริการ ซึ่งมีจ านวน 3,798 
คน  โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนั้นได้ก าหนดขนาดของตัวอย่างด้วยสูตรค านวนขนาดตัวอย่าง
ของ Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% , e = 5% ดังนี ้
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     n        =      𝑁

1+𝑁(𝑒2)
                                 

 
โดยที่     n  คือ  ขนาดของตัวอย่าง 

   N  คือ  ขนาดของประชากร 
e   คือ  ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าสัดส่วนในที่นี่ก าหนดให้ 

เท่ากับ 0.05 
  

ขนาดของประชากรเท่ากับ  3,798 คน  ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการสุ่มเท่าที่ยอมรับ
ได้เท่ากับ  5  เปอร์เซ็นต์ 
 

   n  =  3,798

1+3,798(0.052)
     =  361.88     ชุด 

 
 จากการค านวณได้ขนาดตัวอยา่งเท่ากับจ านวน 361.88 ราย หรือประมาณ 362 ราย  

ซึ่งจากประชากรจ านวน 3,798 คน ได้แบ่งประชากรเป็น 4 ชั้นภูมิได้แก่ กลุ่มส านักงาน
อธิการบดี, กลุ่มคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และก าหนดขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนในแต่ละชั้นภูมิ  ซึ่งในแต่ละ
ชั้นภูมิเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 

 
ตารางท่ี 3.1  จ านวนประชากรและตัวอย่าง 
 

ประชากร 
จ านวนประชากรและตวัอย่าง (คน) 
ประชากร(คน) ตัวอย่าง (คน) 

ส านักงานอธิการบด ี 865 82 
กลุ่มคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 560 53 
กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 614 64 

กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,705 163 
รวมทั้งสิน้ 3,798 362 
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3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวิธีการเก็บข้อมูล 2 แบบ ได้แก่  การวิจัยจากเอกสารและการวิจัยแบบ
ส ารวจจากตัวอย่าง  การวิจัยจากเอกสารใช้ในการวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ และการวิจัยแบบส ารวจจากตัวอย่างเพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง   
 

3.2.1  การวิจัยจากข้อมูล  
เพื่อวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  โดยเก็บรวบรวมมูลค่า

สินทรัพย์ต่อหน่วยสุทธิของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่เป็นบริษัทจัดการของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
เขตภาคเหนือตอนล่างต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2556 เฉพาะกองทุนแบบที่ 1 ที่ลงทุนในตราสารหนี้ 
(ยกเว้นตราสารหนี้เอกชน) แล้วน ามาค านวณหาผลตอบแทนกองทุน เพื่อหาค่า Sharpe Ratio ถ้า
มีค่าเป็นบวก หมายความว่า บริษัทจัดการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน ให้ได้ผล
ตอบแทบมากกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีเม่ือเทียบ 1 หน่วยการลงทุน และหากมีค่า
เป็นลบ หมายความว่า บริษัทจัดการมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน ให้ได้ผลตอบแทบ
น้อยกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีเม่ือเทียบ 1 หน่วยการลงทุน และน าผลตอบแทนที่
ค านวนได้เปรียบเทียบกับผลตอบแทนตามเกณฑ์อ้างอิงที่ก าหนด 
 

3.2.2  การวิจัยแบบส ารวจจากตัวอย่าง 
ผู้วิจัยเลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) 

ข้อมูลส่วนบุคคล และ 2) พฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการรับรู้เกี่ยวกับ
กองทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงิน 

1)  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา  หน่วยงานที่สังกัด ระยะเวลาและต าแหน่งในการท างาน เงินเดือน จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว และรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ประกอบด้วยค าถาม 16 ข้อ ลักษณะค าถามมีทั้งแบบ
ปลายปิดแบบ เลือก 2 ค าตอบ และเลือกหลายค าตอบ และค าถามปลายเปิด ท าการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่, ค่าร้อยละ, ค่าสูงสุด, ค่าต่ าสุด และค่าเฉลี่ย 

2)  ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการ
รับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงิน ลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ 
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(Check List), ค าถามปลายเปิดและมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) โดยยึดเกณฑ์น้ าหนัก
คะแนน 3 ระดับ จ านวน 22  ข้อมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

 

 ใช่  ให้คะแนน 2  คะแนน 
 ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 1 คะแนน 
 ไม่ใช่  ให้คะแนน 0 คะแนน 
 

ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แบ่งเกณฑ์ในการวิเคราะห์ แปลผลข้อมูลด้วยการน ามาจัดช่วงคะแนน 
3 ระดับ เพื่อแปลความหมายของความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการเลือกการออม ดังนี้ 

 
  0.00 – 0.66 หมายถึง ไม่ใช่ 
  0.67 – 1.33  หมายถึง ไม่แน่ใจ 

1.34 – 2.00  หมายถึง ใช่ 
  
3.3  วิธีการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

 
การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 ขั้นตอนดังนี ้
1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีตเพื่อก าหนดและตรวจสอบตัวแปรต่าง ๆ 

ที่ใช้ในการศึกษา รวมทั้งปรึกษาและสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ ค า
จ ากัดความ นิยามปฏิบัติการของตัวแปร และกรอบแนวคิดเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
รูปแบบของข้อค าถามในแบบสอบถาม 

2)  สร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้สอบถามกลุ่มประชาการบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยยึด
ตามกรอบแนวคิดที่ต้องการศึกษา 

 
 
 
 
 

X
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3.4  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือและด าเนินการปรับปรุงแก้ไขมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
1)  การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปหา

ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเครื่องมือในด้านเนื้อหาค าถาม เพื่อให้ได้ค าถามที่ครอบคลุมและวัดได้ตรง
ตามที่ต้องการ รวมทั้งตรวจสอบความเป็นปรนัยของค าถามค าตอบแต่ละข้อ เพื่อให้ได้ข้อค าถาม
ค าตอบที่ชัดเจน ถูกต้องและสอดคล้อง หลังจากผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามมาท าการปรับแก้ไขให้เหมาะสมทั้งด้านภาษาและความ
ถูกต้องในเนื้อหาตามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อน าไปทดลองใช้ใน
ภาคสนามเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านอ านาจจ าแนกของข้อค าถามรายข้อ  ความเที่ยงตรงของ
เครื่องมือ และความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในสถานการณ์จริงต่อไป 

2)  การทดลองน าเครื่องมือไปใช้ (Try Out) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ทดลองใช้ในภาคสนามกับตัวอย่าง 30 คน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับประชากรที่ศึกษา แต่ไม่ได้ถูก
จัดเป็นประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อตรวจสอบภาษาที่ใช้ให้เป็นที่เข้าใจเมื่อน าแบบสอบถามไป
ใช้จริง 

3)  ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือขั้นสุดท้ย ภายใต้ข้อค้นพบที่ได้จากการ
ตรวจสอบทั้งหมดที่กล่าวมาแล้ว ทั้งด้านการใช้ส านวนภาษาในข้อค าถามให้เข้าใจง่ายและเข้าใจ
ตรงกัน มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ต้องการทราบ มีความสามารถในการจ าแนกและมีความเที่ยง 
ตลอดทั้งมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ภายใต้เง่ือไขด้านเวลาและสภาพแวดล้อมหลังจากนั้นจึง
น าแบบสอบถามไปท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากร 

 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
3.5.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพของกองทุน  
ด าเนินการรวบรวมข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตาม

นโยบายการลงทุนแบบที่ 1 คือ ลงทุนในตราสารหนี้ (ยกเว้นตราสารหนี้เอกชน) ระหว่างปี 2550 – 
2556 
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3.5.2  การแจกแบบสอบถาม  
ผู้ด าเนินการวิจัยจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม

ให้ประชากรท่ีศึกษา ซึ่งจะด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1)  ขอหนังสือแนะน าตัวพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยจากคณะสถิติ

ประยุกต์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัย 

2)  ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามให้กับประชากร โดยใช้ระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถามเป็นระยะเวลา 45 วัน 

3)  รวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่ได้จากการสอบถาม เพื่อใช้ในการวิ เคราะห์
ข้อมูลและน าเสนอผลการวิจัยต่อไป 

 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์ โดยใช้การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ แปลง
ค าตอบเป็นค่าคะแนน หรือก าหนดรหัสค าตอบเป็นตัวเลขแล้วน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตาม
ระเบียบวิธีทางสถิติด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 11.5 for Windows 
 

3.6.1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6.1.1  ใช้สถิติเชิงพรรณา ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวกับประชากรที่

ศึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ อันได้แก่ 
 1)  ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ใช้ส าหรับอธิบายข้อมูลทั่วไปและ

พฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ 
 2)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของตัวแปรที่ใช้

ในการศึกษาแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้ 
 

   พิสัย    = คะแนนสูง – คะแนนต่ า 
   ช่วงคะแนนเฉลี่ย  = (2-0)/3 
      =  0.66 
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  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.00 – 0.66 แปลความว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อยู่ในระดับไม่ใช่ 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.67 – 1.33 แปลความว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อยู่ในระดับไม่แน่ใจ 
  คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.34 – 2.00 แปลความว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อยู่ในระดับสูง 

3.6.1.2  การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจที่เป็นตัว
แปรต้น หรือตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห์หาค่า Chi Square ส าหรับปัจจัย
ลักษณะทางประชากรกับการตัดสินออมเงินผ่านกองทุนส ารอง ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับกองทุน กับ
การตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองฯ ใช้สถิติทดสอบ ค่าที (T-Test)   



 
บทที่ 4 

 

ผลการศกึษา 
 
ในการศึกษาเรื่อง “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย: ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ”   ได้แบ่งการน าเสนอผลการศึกษา
ออกเป็น 4 หัวข้อดังนี้  

1) การวัดประสิทธิภาพกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
2) ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่างประกอบด้วยเพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดับการศึกษา, สังกัด

หน่วยงาน, ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน, ต าแหน่งงาน, รายได้ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของตัวอย่าง 

3) พฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   

4) การทดสอบสมมติฐาน  
 
4.1  การวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
ตารางท่ี 4.1  มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย(NAV) และอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยรายปี (�̅�𝑝) ของ

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยระหว่างปี พ.ศ. 2549 - 2556 และอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี (�̅�𝑓) 

 
ปี พ.ศ. NAV �̅�𝑝 �̅�𝑓 
2549 11.9296   
2550 12.3223 3.29 3.55 
2551 12.7750 3.67 1.98 
2552 13.2171 3.46 1.52 
2553 13.3439 0.95 2.38 
2554 13.6038 1.94 3.09 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ)    

    
ปี พ.ศ. NAV �̅�𝑝 �̅�𝑓 
2555 14.0191 3.05 2.76 
2556 14.3977 2.70 2.35 

  
 จากตารางที่ 4.1 แสดงมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วยของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส าหรับ
กองทุนประเภทที่ 1 ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ (ยกเว้นตราสารหนี้เอกชน) จากค่า  NAV 
สามารถน าหาค่าเฉลี่ยผลตอบแทนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้ 2.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ได้ 
1.02 จากนั้นน าค่าที่ได้มาค านวนหาค่า Sharpe Ratio ดังนี้ 
 
จากสูตร 

Sharpe Ratio  = 𝑅𝑝̅̅ ̅̅ −𝑅𝑓̅̅ ̅̅

𝜎𝑝
            

 
โดยที่ 
 

𝑅𝑝̅̅̅̅    คือ    ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลุ่มการลงทุน (p) ในช่วงเวลาหนึ่ง 
𝑅𝑓̅̅ ̅  คือ    ผลตอบแทนเฉลี่ยของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง 

ในช่วงเวลาหนึ่ง 

𝜎𝑃   คือ    ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลตอบแทนของกลุ่มการ 
         ลงทุน (p) ในช่วงเวลาหนึ่ง 
 

ดังนั้นเราจะได้ค่า Sharpe Ratio ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
ตามตารางที่ 4.2 
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ตารางที่ 4.2  อัตราส่วน Sharpe Ratio ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556 

 

Year 𝑅𝑝̅̅̅̅  𝑅𝑓̅̅ ̅ 𝑅𝑝̅̅̅̅ -𝑅𝑓̅̅ ̅ Sharpe Ratio 

2550 0.032918 0.03550328 -0.0026 -0.2678 
2551 0.036738 0.01980250 0.0169 1.7542 
2552 0.034607 0.01522570 0.0194 2.0075 
2553 0.009594 0.02383024 -0.0142 -1.4746 
2554 0.019477 0.03097573 -0.0115 -1.1910 
2555 0.030528 0.02761943 0.0029 0.3013 
2556 0.027006 0.02356197 0.0034 0.3567 

𝜎𝑃 0.009654  
   

 จากตารางที่ 4.2 แสดงว่าค่า Sharpe Ratio ในปีพ.ศ. 2552 มีค่าสูงสุดที่ 2.00 ล าดับถัด
มาได้แก่ พ.ศ. 2551 ในระดับค่า 1.75 ส่วนในปีที่มีค่า Sharpe Ratio มีค่าติดลบนั้น ปี พ.ศ. 2553 
มีค่าติดลบมากที่สุดที่ -1.47 ล าดับถัดมาได้แก่ พ.ศ. 2554 และ 2550 ซึ่งมีค่า -1.19 และ -0.26 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.3  ผลตอบแทนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพรายปี และอัตราผลตอบแทนอ้างอิงตามดัชนี

ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556 
 

ปี พ.ศ. 
อัตราผลตอบแทน*  

กองทุนส ารองเล้ียงชีพของมหาวิทยาลัย 
อัตราผลตอบแทนอ้างอิงตามดัชนีพันธบัตรรัฐบาล 

อายุ 6 เดือน** อายุ 2 ปี** 
2550 3.29 4.50 6.17 
2551 3.67 4.05 7.97 
2552 3.46 1.82 2.07 
2553 0.95 1.42 1.96 
2554 1.94 2.77 2.95 
2555 3.05 3.25 3.65 
2556 2.70 2.86 3.61 

 
หมายเหตุ : *   รายงานประจ าปีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย 
                   ** ข้อมูลสถิติ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพไทย 
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จากตารางที่  4.3 แสดงว่าในปีพ.ศ. 2552 ผลตอบแทนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง ประเภทนโยบายการลงทุนแบบที่ 1 คือ ลงทุนใน
ตราสารหนี้ (ยกเว้นตราสารหนี้เอกชน) มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของการลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่ (ZRR Index) อายุ 6 เดือนและอายุ 2 ปี แต่ในปีพ.ศ. 2550 และปี
พ.ศ. 2553  - 2556 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยฯ มีอัตราผลตอบแทนต่ ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนอ้างอิงในทุกดัชนี  
 
4.2  ข้อมูลส่วนบุคคล 
 
ตารางท่ี 4.4  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล  
 

ข้อมูลสว่นบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ ชาย 90 24.90 

หญิง 272 75.10 
รวม 362 100.00 

สถานภาพ โสด 191 52.80 
สมรส 153 42.30 

หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู ่ 16 4.40 
อื่น ๆ 2 0.30 
รวม 362 100.00 

ระดับการศึกษา ต่ ากว่าปริญญาตร ี 11 3.00 
ปริญญาตร ี 161 44.50 
ปริญญาโท 163 45.00 
ปริญญาเอก 27 7.50 

รวม 362 100.00 
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ตาราง 4.4  (ต่อ)   

   
ข้อมูลสว่นบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

กลุ่มหน่วยงานที่
สังกัด 

ส านักงานอธิการบด ี 165 45.80 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 78 21.70 

กลุ่มวิทย-์สุขภาพ 69 19.20 
กลุ่มวิทย-์เทคโนโลยี 48 13.30 

รวม 360 100.00 
ต าแหน่ง ต าแหน่งบริหาร 6 17.60 

ต าแหน่งวิชาการ 10 29.40 
ไม่มีต าแหน่งบริหารและ

ต าแหน่งวิชาการ 
18 52.90 

รวม 34 100.00 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.10 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 24.90 มีสถานภาพโสดร้อยละ 52.80 ล าดับถัดมาได้แก่สถานภาพสมรส และหย่า
ร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่ คิดเป็นร้อยละ 42.30 และ 4.40 ตามล าดับ และมีระดับการศึกษาสูงสุดใน
ระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 45.00 ล าดับถัดมาได้แก่ ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
และระดับปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 44.50 และ 7.50 ตามล าดับ 

ด้านการสังกัดหน่วยงาน  ตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้กลุ่มส านักงานอธิการบดี 
คิดเป็นร้อยละ 45.80 ล าดับถัดมาได้แก่ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิทย์ -
สุขภาพ คิดเป็นร้อยละ 21.70 และ 19.20 ตามล าดับ นอกเหนือจากนั้นตัวอย่างที่เป็นพนักงาน
สายวิชาการส่วนใหญ่ไม่มีต าแหน่งบริหารและต าแหน่งทางวิชาการคิดเป็นร้อยละ 52.90  ล าดับ
ถัดมามีต าแหน่งวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 29.40 
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ตารางท่ี 4.5  ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างจ าแนกตาม 
 ข้อมูลส่วนบุคคล 
 

รายการ ค่าสูงสดุ ค่าต่ าสดุ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อาย ุ 59 ปี 24 ปี 34.72 ปี 6.30 
ประสบการณ์ท างาน 23 ปี 1 ปี 9.14 ปี 64.243 
ผู้มีรายได้ในครอบครัว 6 คน 0 คน 2.31 คน 1.03 

ผู้ก าลังศกึษา/ไม่ได้ท างาน/
คนชรา ในครอบครัว 

8 คน 0 คน 1.37 คน 1.03 

จ านวนสมาชกิทั้งหมดใน
ครอบครัว 

14 คน 1 คน 3.71 คน 1.57 

 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่าตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 34.72 ปี โดยอายุสูงสุดคือ 59 ปี และอายุ
ต่ าสุดคือ 24 ปี ด้านประสบการณ์ท างาน ตัวอย่างมีประสบการณ์ท างานเฉลี่ย 9.14 ปี โดยอายุ
การท างานสูงสุดคือ 23 ปี และอายุการท างานต่ าสุดคือ 1 ปี ส าหรับจ านวนสมาชิกในครอบครัว
สูงสุด 14 คน ต่ าสุด 1 คนและมีค่าเฉลี่ยจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3.71 คน โดยผู้มีรายได้ใน
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยที่ 2.31 คน และค่าเฉลี่ยของผู้ก าลังศึกษา/ไม่ได้ท างาน/คนชราในครอบครัว
จ านวน 1.37 คน 
 
ตารางท่ี 4.6  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามต าแหน่งและประเภท 
 

ประเภทต าแหน่ง 
พนกังานสายวิชาการ 
จ านวน (ร้อยละ) 

พนกังานสายสนับสนนุ 
จ านวน (ร้อยละ) 

รวมทั้งสิน้ 

ข้าราชการ 9 (23.30) 14(4.50) 21(6.20) 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

(เงินแผ่นดิน) 
20 (66.70) 159 (51.30) 179 (52.60) 

พนักงานมหาวิทยาลัย 
(เงินรายได)้ 

5 (10.00) 110 (35.50) 113 (33.20) 

อื่น ๆ  0 (0.00) 27 (8.70) 27 (7.90) 
รวม 34 (100.00) 310 (100.00) 344 (100.00) 
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 จากตารางที่ 4.6 พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน) คิดเป็น
ร้อยละ 52.60 ล าดับถัดมาได้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) คิดเป็นร้อยละ 33.20 และเมื่อ
วิเคราะห์เปรียบเทียบต าแหน่งกับประเภทของบุคลากร พบว่าพนักงานสายวิชาการส่วนใหญ่เป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน) คิดเป็นร้อยละ 66.70 ล าดับถัดมาได้แก่ข้าราชการคิดเป็นร้อย
ละ 23.30 ส่วนพนักงานสายสนับสนุนส่วนใหญ่ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน) 
เช่นเดียวกันคิดเป็นร้อยละ 51.30 ล าดับถัดมาได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) คิดเป็น
ร้อยละ 35.50  
 
ตารางท่ี 4.7  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างที่เป็นพนักงานสายสนับสนุนจ าแนกตามระดับการ

ปฏิบัติงานและต าแหน่งบริหาร 
 

ระดับการปฏิบัติงาน 
ต าแหน่งบริหาร 

รวมทั้งสิน้ 
จ านวน (ร้อยละ) 

มีต าแหน่งบริหาร 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่มีต าแหน่งบริหาร 
จ านวน (ร้อยละ) 

ระดับปฏิบัติการ 14 (28.60) 201 (81.70) 215 (72.90) 
ระดับช านาญการ 32 (65.30) 43 (17.50) 75 (25.40) 
ระดับช านาญการ

พิเศษ 
2 (4.10) 1 (0.40) 3 (1.00) 

อื่น ๆ  1 (2.00) 1 (0.40) 2 (0.70) 
รวม 49 (100.00) 246 (100.00) 295 (100.00) 

 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่าตัวอย่างที่เป็นพนักงานสายสนับสนุนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฎิบัติ
การคิดเป็นร้อยละ 72.90 ล าดับถัดมาได้แก่ระดับช านาญการ คิดเป็นร้อยละ 25.40 โดยพนักงาน
สายสนับสนุน ที่มีต าแหน่งบริหารส่วนใหญ่อยู่ในระดับช านาญการคิดเป็นร้อยละ 65.30 ของผู้มี
ต าแหน่งบริหาร และพนักงานสายสนับสนุนที่ไม่มีต าแหน่งบริหารส่วนใหญ่อยู่ในระดับปฏิบัติการ
คิดเป็นร้อยละ 81.70 ของพนักงานสายสนับสนุนที่ไม่มีต าแหน่งบริหาร 
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ตารางท่ี 4.8  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
รายได้ส่วนบุคคล
ก่อนหกัค่าใชจ้่าย
ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 18,000 บาท 124 34.30 
18,000 – 28,000 บาท 143 39.50 
28,001 – 38,000 บาท 72 19.90 
38,001 – 48,000 บาท 9 2.50 
48,001 – 58,000 บาท 4 1.10 

มากกวา่ 58,000 3 0.80 
รวม 355 100.00 

รายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือน 

ต่ ากว่า 30,000 บาท 95 27.0 
30,000 – 40,000 บาท 79 22.40 
40,001 – 50,000 บาท 59 16.80 
50,001 – 60,000 บาท 39 11.10 
60,001 – 70,000 บาท 27 7.70 

มากกวา่ 70,000 53 15.10 
รวม 352 100.00 

ค่าใช้จ่ายส่วนบคุคล
ต่อเดือน 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 109  31.10 

15,001 – 20,000 บาท 114 32.50 

20,001 – 25,000 บาท 51 14.50 

25,001 – 30,000 บาท 35 10.00 

30,001 – 35,000 บาท 17 4.80 

มากกวา่ 35,000 บาท 25 7.10 

รวมทั้งสิ้น 351 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่ระดับ 
18,000 – 28,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.50 ล าดับถัดมาได้แก่ ระดับรายได้ต่ ากว่า 18,000 บาท 
และ 28,001 – 38,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.30 และ 19.90 ตามล าดับ ส่วนครอบครัวมีรายได้ที่
ระดับต่ ากว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.00 ล าดับถัดมาได้แก่ ระดับรายได้ 30,000 – 40,000 
บาท และ 40,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.40 และ 16.80 ตามล าดับ และค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดต่อเดือน ตัวอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายที่ 15,001 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.50 
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ล าดับถัดมาได้แก่ ระดับค่าใช้จ่ายต่ ากว่า 15,000 บาท และ 20,001 – 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
31.10 และ 14.50 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.9  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามภาระค่าใช้จ่าย 
 

ภาระค่าใช้จ่าย 
มีภาระค่าใช้จ่าย 
จ านวน (ร้อยละ) 

ไม่มีภาระค่าใช้จ่าย 
จ านวน (ร้อยละ) 

รวมทั้งสิน้ 
จ านวน(ร้อยละ) 

ผ่อนซื้อหรือเช่าบา้น 160 (45.20) 194 (54.80) 354 (100.00) 
ผ่อนซื้อรถยนต ์ 182 (51.10) 174 (48.90) 356 (100.00) 

ผ่อนช าระสินเชื่อส่วนบุคคล 220 (62.00) 135 (38.00) 355 (100.00) 
ค่าใช้จา่ยอื่น ๆ 191(54.30) 161 (45.70) 352 (100.00) 

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่มีภาระค่าผ่อนซื้อหรือเช่าบ้านคิดเป็นร้อยละ 
54.80 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ในส่วนภาระค่าผ่อนซื้อรถยนต์, ค่าผ่อนช าระสินเชื่อส่วน
บุคคล และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาะค่าใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 51.10, 62.00 และ 
54.30 ตามล าดับ 
 
4.3  พฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการรับรู้เกี่ยวกับ

กองทนุท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 
ตารางท่ี 4.10  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างจ าแนกตามพฤติกรรมการออม 
 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชพี 

เป็นสมาชกิ 268 76.40 
ไม่เป็นสมาชกิ 83 23.60 

รวม 352 100.00 
นโยบายการลงทนุ Sub Fund 1 58 21.64 

Sub Fund 2 93 34.70 
Sub Fund 3 103 38.43 

ค่าสูญหาย (Missing) 14 5.22 
รวม 268 100.00 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ)   

   
รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

การออมเพือ่การ
เกษียณอายุ ของกลุ่ม
ที่ไม่เปน็สมาชกิ
กองทุน 

มีการออม 28 34.20 
ไม่มี การออม 55 65.80 
รวม 83 100.00 

รูปแบบการออมอืน่ ๆ 
ของกลุ่มที่ไมเ่ป็น
สมาชิก 

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ 11 22.40 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 13 26.50 
ประกันชีวติแบบเงินได้ประจ า โดยจะ
ได้รับเงินอยา่งสม่ าเสมอเมื่อเกษยีณอายุ 

21 42.90 

อื่น ๆ  4 8.20 
รวม 83 100.00 

ผู้ชักชวนให้สมัคร
สมาชิกกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพของตัวอย่างที่
เป็นสมาชิกกองทุน 

ตัดสินใจด้วยตนเอง 185 71.40 
ผู้บังคับบัญชา 9 3.50 
เพื่อนร่วมงาน 52 20.10 
ครอบครัว/ญาติพี่น้อง 5 1.90 
อื่น ๆ 8 3.10 
รวม 259 100.00 

แหล่งการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร 

แผ่นพับประชาสัมพันธ ์ 89 36.60 
เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคล 95 39.10 
คณะกรรมการกองทุน 21 8.60 
อื่น ๆ  38 15.60 
รวม 243 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 76.40  และไม่เป็นสมาชิกของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คิดเป็นร้อยละ 23.60   โดยนโยบายการ
ลงทุนแบบ Sub Fund 3 คือนโยบายการลทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนผสม มีผู้เลือกมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 40.60 และมีค่าสูญหายคิดเป็นร้อยละ 5.22  ล าดับถัดมาได้แก่นโยบายการลงทุน
แบบ Sub Fund 2 คือนโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุน-ตราสารหนี้ และ นโยบาย
การลงทุนแบบ Sub Fund 1 คือ นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนตราสารหนี้(ไม่รวมตราสารหนี้
บริษัทเอกชน) คิดเป็นร้อยละ 36.60 และ  22.80 ตามล าดับ 
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 ส าหรับตัวอย่างที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่มีการ
ออมเพื่อการเกษียณอายุรูปแบบอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 65.80  และมีการออมเพื่อการเกษียณอายุ
รูปแบบอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 34.20 ส าหรับการออมในรูปแบบอ่ืน ๆ ได้แก่การออมในรูปแบบ
ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า โดยจะได้รับเงินอย่างสม่ าเสมอเมื่อเกษียณอายุ มากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 42.90  ล าดับถัดมาได้แก่ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 26.50 และ 22.40 ตามล าดับ 

ส าหรับการติดตามข้อมูลข่าวสาร ตัวอย่างที่ เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์กองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย คิดเป็น
ร้อยละ 39.10 ล าดับถัดมาได้แก่ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 36.60 และ 
15.60 ตามล าดับ และแหล่งการติดตามข้อมูลข่าวสารอ่ืนๆ ได้แก่ ใบแจ้งยอดสรุปรายได้จาก
ธนาคารที่ก ากับดูแลกองทุน, เพื่อนร่วมงาน และหน่วยบุคคลของหน่วยงานที่สังกัด 
 
ตารางท่ี 4.11  อันดับ จ านวนและร้อยละของตัวอย่างที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 จ าแนกตามสาเหตุการไม่เป็นสมาชิกกองทุนฯ 
 

ล าดับ สาเหตุที่ไม่เป็นสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 1) ไม่ทราบว่ามีกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย 
2) ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพฯ 

จึงไม่สนใจที่จะเข้ารว่ม 
3) ไม่สะดวกเมื่อต้องการใชเ้งินในทันที เพราะกองทุนฯ จะ

จ่ายเงินเมื่อลาออก หรือเสียชวีิตเท่านั้น 
4) น าเงินไปออมในรูปแบบอื่นที่มีวัตถุประสงค์การออมเพื่อ

การเกษียณอายแุล้ว เช่น ซื้อประกันชีวติ, กบข., RMF 
ฯลฯ 

22 
 
16 

 
14 

 
14 

28.90 
 

21.10 
 

18.40 
 

18.40 

2 1) ไม่สะดวกเมื่อต้องการใชเ้งินในทันที เพราะกองทุนฯ จะ
จ่ายเงินเมื่อลาออก หรือเสียชวีิตเท่านั้น 

2) ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพฯ 
จึงไม่สนใจที่จะเข้ารว่ม 

3) น าเงินไปออมในรูปแบบอื่นที่มีวัตถุประสงค์การออมเพื่อ
การเกษียณอายแุล้ว เช่น ซื้อประกันชีวติ, กบข., RMF 
ฯลฯ 

12 
 
9 
 
8 

27.90 
 

20.50 
 

18.20 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ)   

   
ล าดับ สาเหตุที่ไม่เป็นสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ 
3 1) น าเงินไปออมในรูปแบบอื่นที่มวีตัถุประสงคก์ารออม

เพื่อการเกษียณอายุแล้ว เช่น ซื้อประกันชีวติ, กบข., 
RMF ฯลฯ 

2) ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ฯ จึงไม่สนใจทีจ่ะเข้าร่วม 

3) ไม่พึงพอใจกับอัตราการจ่ายเงินสมทบ 2 % และ
ผลประโยชน์ท่ีได้รับ 

4) น าเงินไปใชใ้นวิธีอื่น ๆ เช่น เล่นแชร์, ให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ 

9 
 
 

7 
 

7 
 

5 

27.30 
 
 

21.20 
 

21.20 
 

15.20 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่าสาเหตุที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของมหาวิทยาลัย ล าดับที่ 1 คือไม่ทราบว่ามีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ “สินสถาพร” ส าหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.90 ล าดับถัดมาได้แก่ ไม่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ จึงไม่สนใจที่จะเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 21.10  

สาเหตุส าคัญในล าดับที่ 2 คือ ไม่สะดวกเมื่อต้องการใช้เงินในทันที เพราะกองทุนฯ จะ
จ่ายเงินเมื่อลาออก หรือเสียชีวิตเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 27.90 ล าดับถัดมาได้แก่ ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ จึงไม่สนใจที่จะเข้าร่วม คิดเป็นร้อยละ 20.50 ส่วนในล าดับ
ที่  3 สาเหตุส าคัญที่สุดคือ น าเงินไปออมในรูปแบบอ่ืนที่มีวัตถุประสงค์การออมเพื่ อการ
เกษียณอายุแล้ว เช่น ซื้อประกันชีวิต, กบข., RMF ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ 27.30 ล าดับถัดมาได้แก่ ไม่
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ จึงไม่สนใจที่จะเข้าร่วม และ  ไม่พึงพอใจกับ
อัตราการจ่ายเงินสมทบ 2 % และผลประโยชน์ที่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 21.20 เท่ากัน 
 
ตารางท่ี 4.12  จ านวนและร้อยละของตัวอย่างที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จ าแนกตาม

ปัจจัยที่จะท าให้ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ 
 

ปัจจัยที่จะท าใหต้ัดสนิใจออมเงินผ่านกองทนุส ารองเลี้ยงชพีฯ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) ไม่ม ี 24 29.10 
2) เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเพยีงพอต่อการตดัสินใจ 19 23.30 
3) เมื่อมีรายได้เพียงพอต่อการออมผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 18 21.40 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ)   

   
ปัจจัยที่จะท าใหต้ัดสนิใจออมเงินผ่านกองทนุส ารองเลี้ยงชพีฯ จ านวน (คน) ร้อยละ 

4) เมื่อพึงพอใจต่ออตัราการจา่ยเงินสะสม และเงินสมทบจากนายจ้าง 11 13.60 
5) เมื่อพึงพอใจต่ออตัราผลตอบแทนการลงทุน 7 8.70 
6)  อื่น ๆ 3 3.90 

รวม 83 100.00 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่าปัจจัยที่จะท าให้ตัวอย่างที่ไม่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
ของมหาวิทยาลัย ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ นั้นคือ ข้อ1) ไม่มี มากท่ีสุดคิดเป็น
ร้อยละ 29.100  ล าดับถัดมาได้แก่ ข้อ 2) เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อการตัดสินใจ และ ข้อ 
3) เมื่อมีรายได้เพียงพอต่อการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  คิดเป็นร้อยละ 23.30 และ 21.40 
ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.13  อันดับ จ านวนและร้อยละของตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 จ าแนกตามสาเหตุการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฯ 
 

ล าดับ สาเหตุที่สมคัรเป็นสมาชิก จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 1) ต้องการออมเงินเพื่อใชใ้นยามเกษยีณอายุ 

2) การจ่ายเงินสมทบจากนายจา้ง 
3) อัตราผลตอบแทนการลงทุน 

184 
21 
19 

71.90 
8.20 
7.40 

2 1) การจ่ายเงินสมทบจากนายจา้ง 
2) อัตราผลตอบแทนการลงทุน 
3) ต้องการสิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีอากร  
    จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพฯ 

77 
61 
28 

32.90 
26.10 
12.00 

3 1) การจ่ายเงินสมทบจากนายจา้ง 
2) อัตราผลตอบแทนการลงทุน 
3) ต้องการสิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีอากร  
    จากกองทุนส ารองเล้ียงชีพฯ 

62 
52 
39 
 

28.80 
24.20 
18.10 

 
จากตารางที่  4.13 พบว่าสาเหตุที่ ตัวอย่างที่ เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ

มหาวิทยาลัยตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ล าดับที่ 1 คือต้องการออมเงินเพื่อ
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ใช้ในยามเกษียณอายุ มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 71.90 ล าดับถัดมาได้แก่ การจ่ายเงินสบทบของ
นายจ้างและ อัตราผลตอบแทนการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 8.20 และ 7.40 ตามล าดับ 

 ส่วนสาเหตุท่ีตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย ตัดสินใจสมัคร
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ล าดับที่ 2 คือ การจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
32.90 ล าดับถัดมาได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุน และ ต้องการสิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อน
ภาษีอากรจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ คิดเป็นร้อยละ 26.10 และ 12.00 ตามล าดับ 

 และในล าดับที่ 3 สาเหตุที่ตัวอย่างที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย 
ตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือ การจ่ายเงินสมทบของนายจ้าง คิดเป็นร้อย
ละ 28.80 ล าดับถัดมาได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุน และ ต้องการสิทธิประโยชน์ด้าน
ลดหย่อนภาษีอากรจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ คิดเป็นร้อยละ 24.20 และ 18.10 ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4.14  ค่าเฉลี่ย และส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้เก่ียวกับกองทุนฯ ที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้านความพร้อมส่วนบุคคล 
 

การรับรู้ฯ ด้านความพร้อมส่วนบุคคล �̅� S.D. การแปล
ผล 

1. การรับทราบข้อมูลกองทุนส ารองเล้ียงชีพจากมหาวิทยาลัย
และเอกสารประชาสัมพันธ ์

1.68 0.58 ใช ่

2. การเขา้ร่วมอบรมเกี่ยวกับกองทุนฯ 1.30 0.79 ไม่แน่ใจ 
3. การจา่ยเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของ

เงินเดือนไม่กระทบต่อรายจา่ยประจ าของท่าน 
1.66 0.63 ใช ่

4. ความเขา้ใจเกี่ยวกับกฎ ระเบยีบ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ 1.28 0.65 ไม่แน่ใจ 
5. ความเขา้ใจเกี่ยวกับการจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทุนฯ 1.43 0.63 ใช ่
6. ความเขา้ใจเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของกองทุนฯ 1.40 0.62 ใช ่

รวม 1.45 0.45 ใช ่

 
 จากตารางที่ 4.14 พบว่าการรับรู้ด้านความพร้อมส่วนบุคคลในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในระดับใช่ ( x̅= 1.45, S.D. = 0.45) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการรับรู้ด้านความพร้อมส่วนบุคคลในข้อ1, ข้อ 3, ข้อ 5 และข้อ 6 มี
อิทธิพลฯ ในระดับใช่ โดยการรับรู้ด้านความพร้อมส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจฯ สูงสุด 2 
อันดับแรกได้แก่ ข้อ 1 การรับทราบข้อมูลกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากมหาวิทยาลัยและเอกสาร
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ประชาสัมพันธ์ ( x̅= 1.68, S.D. = 0.58)และ ข้อ 3 การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 

2 ของเงินเดือนไม่กระทบต่อรายจ่ายประจ าของท่าน ( x̅= 1.66, S.D. = 0.63)  

ส่วนการรับรู้ด้านความพร้อมส่วนบุคคลข้อ 2 การเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับกองทุนฯ  ( x̅= 

1.30, S.D. = 0.79) และข้อ 4 ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนฯ ( x̅= 1.28, 
S.D. = 0.65) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในระดับไม่แน่ใจ 
 
ตารางท่ี 4.15   ค่าเฉลี่ย และส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้เก่ียวกับกองทุนฯ ที่มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้านความคาดหวังใน
ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกองทุน 

 

การรับรู้ฯ ด้านความคาดหวังในผลประโยชนต์อบแทนฯ �̅� S.D. การแปล
ผล 

1. ท่านพึงพอใจในอตัราเงินสมทบร้อยละ 2 ที่มหาวิทยาลัยฯ จ่าย
เข้ากองทุนฯ ในปจัจุบัน 

1.32 0.78 ไม่แน่ใจ 

2. ท่านพึงพอใจต่ออตัราเรยีกเกบ็เงินสะสมร้อยละ 2 ของ
เงินเดือนของกองทุนฯ ในปจัจุบัน 

1.38 0.76 ใช ่

3. ท่านคิดว่าการเป็นสมาชกิกองทุนฯ สามารถเพิ่มรายได้ ได้
มากกวา่การออมทรัพย์ดว้ยวิธีการอื่น 

1.30 0.68 ไม่แน่ใจ 

4. ท่านพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปัจจุบัน โดยเงิน
สะสม ที่จ่ายเข้ากองทุนฯ หักลดหย่อนได้ตามจ านวนที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่
เกิน 490,000 บาท เป็นเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี โดยน าจ านวน
เงินส่วนที่ เกินดังกล่าวหักจากเงินได้พึงประเมิน ก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่ เกิน 490,000 บาท 
หรือไม่ 

1.48 0.58 ใช ่

รวม 1.37 0.50 ใช ่

 
จากตารางที่ 4.15 พบว่าการรับรู้ฯ ด้านความคาดหวังในผลประโยชน์ตอบแทนฯ ใน

ภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในระดับใช่ ( x̅= 1.37, S.D. 
= 0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการรับรู้ฯ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินสูงสุด 2 

อันดับแรก คือข้อ 4 ท่านพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปัจจุบันฯ ( x̅= 1.48, S.D. = 0.58) 
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และข้อ 2 ท่านพึงพอใจต่ออัตราเรียกเก็บเงินสะสมร้อยละ 2 ของเงินเดือนของกองทุนฯ ในปัจจุบัน 

( x̅= 1.38, S.D. = 0.76)   
ส่วนการรับรู้ฯ ข้อ 1 ท่านพึงพอใจในอัตราเงินสมทบร้อยละ 2 ที่มหาวิทยาลัยฯ จ่ายเข้า

กองทุนฯ ในปัจจุบัน ( x̅= 1.32, S.D. = 0.78) และข้อ 3 ท่านคิดว่าการเป็นสมาชิกกองทุนฯ 

สามารถเพิ่มรายได้ ได้มากกว่าการออมทรัพย์ด้วยวิธีการอ่ืน ( x̅= 1.30, S.D. = 0.68) มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในระดับไม่แน่ใจ 
 
ตารางท่ี 4.16  ค่าเฉลี่ย และส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ฯ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้านความเชื่อมั่นในกองทุนฯ 
 

การรับรู้ฯ ด้านความเชื่อมัน่ในกองทนุฯ �̅� S.D. การแปล
ผล 

1. ท่านมีความเชื่อมั่นในความมัน่คงของกองทุนฯ 1.52 0.55 ใช ่
2. ท่านคิดว่าประเภทนโยบายการลงทุนแบบหลายนโยบายการ

ลงทุนมีความเหมาะสม (Employee’s choice) 
1.49 0.55 ใช ่

3. การบริหารกองทุนฯ ในรูปของคณะกรรมการท่ีมาจากผู้แทนที่
นายจ้างแต่งตั้งร่วมกับผู้แทนที่ลูกจ้างเลือกตั้งเป็นรูปแบบที่
เหมาะสม 

1.50 0.57 ใช ่

4. ท่านเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งและเลือกตั้งมาท า
หน้าที่คณะกรรมการมีความสามารถในการบริหารกองทุนฯ 

1.41 0.54 ใช ่

5. ท่านเชื่อมั่นวา่กิจการของกองทุนฯ สามารถด าเนินไป
จนกระทั่งทา่นเกษียณอายุราชการ 

1.50 0.54 ใช ่

6. ตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแลกองทุนฯ ท าให้กองทุนฯ เกิด
ความมั่นคง 

1.55 0.54 ใช ่

รวม 1.49 0.45 ใช ่

 
จากตารางที่ 4.16 พบว่าการรับรู้ฯ ด้านความเชื่อมั่นในกองทุน ในภาพรวมมีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในระดับใช่ ( x̅= 1.49, S.D. = 0.45) และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการรับรู้ฯ ในทุกข้อมี อิทธิพลต่อการตัดสินใจฯ ในระดับใช่ โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ข้อ 6 ตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแลกองทุนฯ ท าให้กองทุนฯ เกิดความมั่นคง   ( x̅= 1.55, 

S.D. = 0.54), ข้อ 1 ท่านมีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของกองทุนฯ  ( x̅= 1.52, S.D. = 0.55) ข้อ 

5 ท่านเชื่อมั่นว่ากิจการของกองทุนฯ สามารถด าเนินไปจนกระทั่งท่านเกษียณอายุราชการ( x̅= 
1.50, S.D. = 0.54) และข้อ 3 การบริหารกองทุนฯ ในรูปของคณะกรรมการที่มาจากผู้แทนที่

นายจ้างแต่งตั้งร่วมกับผู้แทนที่ลูกจ้างเลือกต้ังเป็นรูปแบบที่เหมาะสม ( x̅= 1.50, S.D. = 0.57)   
 
ตารางท่ี 4.17  ค่าเฉลี่ย และส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ฯ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้านการรับทราบนโยบายส่งเสริมกองทุนของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 
การรับรู้ฯ ด้านการรับทราบนโยบายส่งเสริมกองทนุของ

ผู้บริหารมหาวทิยาลัยฯ �̅� S.D. 
การแปล
ผล 

1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากร
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

1.41 0.65 ใช ่

2. มหาวิทยาลัยมีบริการดา้นขา่วสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
กองทุนฯ อยา่งสม่ าเสมอ 

1.26 0.69 ไม่แน่ใจ 

3. การประชาสัมพันธ์เรื่อง กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ และการ
บริหารกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัยมีความละเอียดชัดเจน
เพียงพอ 

1.24 0.67 ไม่แน่ใจ 

4. มหาวิทยาลัยมกีารผลิตสื่อเพือ่เผยแพร่ข้อมูลกองทุนฯ  1.19 0.66 ไม่แน่ใจ 

5. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และ

บุคลากรในการด าเนินการเกี่ยวกบักิจกรรมของกองทุนฯ 

1.20 0.62 ไม่แน่ใจ 

6. ท่านพร้อมที่จะตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพ ของมหาวิทยาลัยฯ 

1.53 0.59 ใช ่

รวม 1.30 0.53 ไม่แน่ใจ 

 
จากตารางที่ 4.17 พบว่าการรับรู้ฯ ด้านการรับทราบนโยบายส่งเสริมกองทุนของผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย ในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในระดับไม่

แน่ใจ ( x̅= 1.30, S.D. = 0.53) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการรับรู้ฯ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินสูงสุด 2 อันดับแรก คือข้อ 6 ท่านพร้อมที่จะตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับกองทุน
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ส ารองเลี้ยงชีพ ของมหาวิทยาลัยฯ ( x̅= 1.53, S.D. = 0.59)   และข้อ 1 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มี

ระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้บุคลากรสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ   ( x̅= 1.41, 
S.D. = 0.65)   

ส่วนการรับรู้ฯ ด้านอ่ืน ๆ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจฯ ในระดับไม่แน่ใจ โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ข้อ 2 มหาวิทยาลัยมีบริการด้านข่าวสารและประชาสัมพันธ์ข่าวสารกองทุน

ฯ อย่างสม่ าเสมอ ( x̅= 1.26, S.D. = 0.69), ข้อ 3 การประชาสัมพันธ์เรื่อง กฎ ระเบียบ สิทธิ

ประโยชน์ และการบริหารกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัยมีความละเอียดชัดเจนเพียงพอ ( x̅= 1.24, 
S.D. = 0.67) และข้อ 5 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และบุคลากรใน

การด าเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมของกองทุนฯ ( x̅= 1.20, S.D. = 0.62) 
 

ตารางท่ี 4.18  ค่าเฉลี่ย และส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้เก่ียวกับกองทุนฯ ที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในภาพรวม 

 
ด้านที ่ การรับรู้เกี่ยวกับกองทนุฯ �̅� S.D. การแปลผล 
1 
2 
 
3 
4 
 

ด้านความพร้อมส่วนบุคคล 
ด้านความคาดหวงัในผลประโยชน์ตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ 
ด้านความเชื่อมั่นในกองทุน 
ด้านการรับทราบนโยบายสง่เสรมิกองทุนของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

1.45 
1.37 

 
1.49 
1.30 

0.45 
0.50 

 
0.45 
0.53 

ใช ่
ใช ่
 
ใช ่

ไม่แน่ใจ 

รวม 1.40 0.38 ใช ่

 
 จากตาราง 4.18 พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ ใน

ภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในระดับใช่ ( �̅�= 1.40, 
S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ จ านวน 3 ด้านที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในระดับใช่ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย

ได้ดังนี้คือ ด้านความเชื่อมั่นในกองทุน ( �̅�= 1.49, S.D. = 0.45), ด้านความพร้อมส่วนบุคคล ( 

�̅�= 1.46, S.D. = 0.45) และด้านความคาดหวังในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ( �̅�= 
1.37, S.D. = 0.50) ส่วนในด้านการรับทราบนโยบายส่งเสริมกองทุนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย มี

ค่าในระดับไม่แน่ใจ ( �̅�= 1.30, S.D. = 0.53) 
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ตารางท่ี 4.19  ความถี่ของข้อเสนอแนะอื่นๆ  เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 

รายการ ความถ่ี 
ควรใหจ้่ายเงินสมทบเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือเพิม่ขึ้นตามชว่งอาย ุ 18 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 14 
ได้รับผลตอบแทนจากการบริหารกองทุนฯ น้อยมาก 1 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่าตัวอย่างมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้านการ
จ่ายเงินสมทบ ควรเพิ่มขึ้นจากเดิม หรือเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ และควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
อย่างต่อเนื่อง  
 
4.4 การทดสอบสมมติฐาน 
 

1)  สมมติฐานที่ 1  ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกันท าให้การตัดสินใจออมเงินผ่าน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพแตกต่างกัน 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรกับการตัดสินใจออมเงินผ่าน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคเหนือตอนล่าง พบว่า 
ลักษณะทางประชากรด้านเพศ, อายุ, สถานภาพ, ประสบการณ์ท างาน, ต าแหน่งงาน และรายได้
ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนลักษณะทางประชากรด้านระดับการศึกษา และ จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว ไม่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.20  
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ตารางที่ 4.20  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลักษณะทางประชากรด้านเพศ กับการตัดสินใจ
ออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

 

ลักษณะทางประชากร 
การออมเงนิผ่านกองทนุส ารอง 

จ านวน (ร้อยละ) 
Chi-

Square 
ระดับ

นัยส าคัญ 
มีการออม ไม่มีการออม 

เพศ เพศชาย 59 (22.00) 28 (33.70) 
4.669* 0.041 

เพศหญิง 209 (78.00) 55 (66.30) 
อายุ (ปี) 24 – 32 80 (32.80) 46 (57.50) 

16.8.14* 0.001 
33 – 41 125 (51.20) 29 (36.30) 
42 – 50 35 (14.30) 5 (6.3) 
51 - 59 4 (1.6) 0 (0.00) 

สถานภาพ โสด 130 (48.50) 54 (65.10) 

8.388* 0.039 
สมรส 122 (45.50) 28 (33.70) 

หย่าร้าง/หม้าย/
แยกกันอยู ่

14 (5.20) 1 (1.20) 

อื่น ๆ  2 (0.70) 0 (0.00) 
ระดับ

การศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตร ี 7 (2.60) 3 (3.60) 

2.737 0.434 
ปริญญาตร ี 113 (42.20) 42 (50.60) 
ปริญญาโท 126 (47.0) 34 (41.00) 
ปริญญาเอก 22 (8.20) 4 (4.80) 

อื่น ๆ  268 (100.00) 83 (100.00) 
ประสบการณ์

ท างาน 
(เดอืน) 

12 – 78 80 (30.40) 43 (52.40) 

14.430* 0.002 
79 – 145 110 (41.80) 21 (25.60) 
146 – 212 53 (20.20) 11 (13.40) 
213 - 279 20 (7.60) 7 (8.50) 

ต าแหน่งงาน พนักงานสายวชิาการ 25 (9.60) 5 (6.50) 
7.979* 0.046 พนักงานสาย

สนับสนุน 
235 (90.40) 72 (93.50) 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ)     

     

ลักษณะทางประชากร 
การออมเงนิผ่านกองทนุส ารอง 

จ านวน (ร้อยละ) 
Chi-

Square 

ระดับ
นัย

ส าคญ มีการออม ไม่มีการออม 
รายได้ต่อ
เดือน 

ต่ ากว่า 18,000 บาท 79 (29.60) 41 (50.60) 

18.584* 0.002 

18,000 – 28,000 119 (44.60) 21 (25.90) 
28,001 – 38,000 53 (19.90) 19 (23.50) 
38,001 – 48,000 9 (3.40) 0 (0.00) 
48,001 – 58,000 4 (1.50) 0 (0.00) 

มากกวา่ 58,000 บาท 3 (1.10)  0 (0.00) 
จ านวน
สมาชิกใน
ครอบครัว 
(คน) 

1 – 4 134 (51.10) 30 (38.00) 

4.843 0.184 
5 – 8 125 (47.70) 47 (59.50) 
9 – 12  2 (0.80) 1 (1.30) 
13 - 16 1 (0.40) 1 (1.30) 

 
หมายเหตุ:  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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2)  สมมติฐานที่ 2  การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ ที่แตกต่างกันท าให้การตัดสินใจออมเงิน
ผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแตกต่างกัน 

 
ตารางที่ 4.21  การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าที (T - Test) การรับรู้เกี่ยวกองทุนฯ กับการตัดสินใจ

ออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
 

การรับรู้เกี่ยวกับกองทุน 
ออมเงิน ไม่ออมเงิน 

t p-values 
x̅ S.D. x̅ S.D. 

1 ด้านความพร้อมส่วนบุคคล 2.70 0.52 2.27 0.67 4.724* 0.00 
2 ด้านความคาดหวงัในผลประโยชน์ตอบ

แทนและสิทธิประโยชน์ 
2.55 0.62 2.26 0.60 3.566* 0.00 

3 ด้านความเชื่อมั่นในกองทุน 2.70 0.48 2.27 0.56 6.148* 0.00 
4 ด้านการรับทราบนโยบายสง่เสรมิกองทุน

ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
2.47 0.64 2.11 0.68 3.933* 0.00 

 
หมายเหตุ:  ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่าการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนในทุกๆ ด้านที่แตกต่างกันมีผลท าให้การ

ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  



 
บทที่ 5 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อศึกษาประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในมหาวิทยาลัย และเพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรและ
การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ
ประชากรในการศึกษาเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน
มากกว่า 1 ปี จ านวน 3,798 คน โดยศึกษาด้วยการส ารวจตัวอย่างจ านวน 362 คน ระหว่างวันที่ 5 
มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือตอนล่าง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส าหรับการศึกษาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการกองทุน ใช้ข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์ต่อหน่วยสุทธิ (NAV) ระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2556 
ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยฯ มาค านวนหาผลตอบแทนเพื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ผลตอบแทนอ้างอิงตามดัชนี จ านวน 2 ดัชนีอ้างอิงได้แก่ อัตราผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาลประเภทอายุ 6 เดือนและอายุ 2 ปี และน าอัตราผลตอบแทนมาค านวนหาค่า Sharpe Ratio 
โดยก าหนดอัตราผลตอบแทนที่ไม่มีความเสี่ยง คือ ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี 

ส าหรับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
บุคลากรฯ ใช้แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วน
ที่ 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงิน เม่ือรวบรวมเสร็จน ามาวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) และการทดสอบที (T-Test) โดยก าหนด
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   
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5.1  สรุปผล 
 

 5.1.1  ด้านประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน 
ส าหรับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง

ในเขตภาคเหนือตอนล่าง แสดงให้เห็นว่าผลตอบแทนจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย 
เฉพาะปีพ.ศ. 2552 เท่านั้นที่มีผลตอบแทนสูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงที่ก าหนด ได้แก่ อัตรา
ผลตอบแทนจากของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุคงที่(ZRR Index) อายุ 6 เดือนและอายุ 
2 ปี และค่า  Sharpe Ratio ที่ได้แสดงว่าในเฉพาะในปีพ.ศ. 2550, 2553 และปีพ.ศ. 2554 เท่านั้น
ท่ี Sharpe Ratio มีค่าเป็นลบ แต่ในปีพ.ศ. 2551 – 2552  และปีพ.ศ. 2555 – 2556 Sharpe Ratio 
มีค่าเป็นบวก  
 

5.1.2  ข้อมูลลักษณะประชากร 
จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 34.72 ปี 

สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มีอายุการท างานเฉลี่ย 9 ปี  2 เดือน 
ปฏิบัติงานในต าแหน่งพนักงานสายสนับสนุน ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินแผ่นดิน) โดยมี
รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเดือนละ 18,000 – 38,000 บาทและมีค่าใช้จ่ายต่อเดือน 15,000 – 
20,000 บาท และมีสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ย 3.71 คน  
 

5.1.3  ด้านพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
จากการศึกษาพบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพโดยเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนที่ 3 คือนโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วย
ลงทุนผสม ส่วนสาเหตุที่บุคลากรบางส่วนไม่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง เลี้ยงชีพของ
มหาวิทยาลัยเนื่องจาก ไม่ทราบว่ามีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ 
และไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจึงไม่สนใจที่จะเข้าร่วม และผู้ที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ไม่มีการออมเพื่อการเกษียณอายุในรูปแบบอ่ืน ๆ  และ
บางส่วนจะตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเม่ือได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อการ
ตัดสินใจ  ส าหรับผู้เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส่วนใหญ่ตัดสินใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนฯ ด้วยตนเองโดยสาเหตุส าคัญที่ตัดสินใจเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ คือต้องการ
ออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ และส่วนใหญ่ผู้เป็นสมาชิกจะติดตามข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ
กองบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง  
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5.1.4  ด้านการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่าน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

จากการศึกษาพบว่าการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่าน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพคือ การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนด้านความเชื่อม่ันในกองทุน  ส่วนล าดับถัดมา
ได้แก่การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนด้านความพร้อมส่วนบุคคล และการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนด้านความ
คาดหวังในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนด้านการรับทราบ
นโยบายส่งเสริมกองทุนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ 

และหากศึกษาในแต่ละด้านการรับรู้ฯ จะพบว่าในด้านความเชื่อม่ันในกองทุน ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีความเชื่อม่ันในกองทุนเนื่องจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแลกองทุนฯ ท าให้กองทุนฯ เกิดความม่ันคง ซึ่งจากการศึกษาเรื่อง 
วิวัฒนาการของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะเห็นได้ว่าแต่เดิมกระทรวงการคลังเป็นผู้ก ากับดูแล แต่
ต่อมากระทรวงการคลังได้เล็งเห็นว่าการให้คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ก ากับดูแลกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคลอยู่แล้วเข้ามารับหน้าที่ก ากับ
ดูแลกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะมีความเหมาะสมและท าให้หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ และ
มาตรฐานในการก ากับดูแลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีอิทธิลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
ด้านความพร้อมส่วนบุคคล ได้แก่ การรับทราบข้อมูลข่าวสารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจาก
มหาวิทยาลัยนเรศวรและเอกสารประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของภัทร
วรรณ (2542) ที่ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพมากขึ้น โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพฯ ซึ่งจะเป็นส่วนผลักดันให้พนักงานตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมาก
ข้ึน  

ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนด้านความคาดหวังในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพนั้น สิทธิประโยชน์ด้านการลดหย่อนภาษี เป็นปัจจัยส าคัญที่มี
ผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ส่วนการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจน้อยที่สุดคือ รายได้ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการออมด้วยวิธีอ่ืน โดยตัวอย่างไม่แน่ใจว่าการออม
ผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สามารถเพิ่มรายได้ได้มากกว่าการออมทรัพย์ด้วยวิธีการอ่ืน  
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5.1.5  การทดสอบสมมติฐาน 
ผลจากการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ปัจจัยลักษณะทางประชากรด้านเพศ, อายุ, 

สถานภาพ, ประสบการณ์ท างาน, ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนลักษณะ
ทางประชากรด้านระดับการศึกษา และ จ านวนสมาชิกในครอบครัว ไม่ มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ส าหรับการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนในด้านความพร้อมส่วนบุคคล, ผลประโยชน์ตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของกองทุน, ความเชื่อม่ันในกองทุนและนโยบายส่งเสริมกองทุนฯ ที่แตกต่างกันมี
ผลท าให้การตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
5.2  ข้อเสนอแนะทั่วไป 

 
จากผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยนั้นมีอัตราเฉลี่ยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2550 – 2556 ท่ีค่าเฉลี่ย 2.72 ซึ่ง
เป็นอัตราผลตอบแทนรายปีที่ได้รับสูงกว่าการฝากเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ ประเภทออมทรัพย์ 
รวมทั้งค่า Sharpe Ratio ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2552 และปี พ.ศ. 2555 - 2556 ท่ีมีค่าเป็นบวก 
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถน าผลการศึกษานี้สนับสนุนการออกนโยบายกระตุ้นให้บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  
 แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยระหว่างปี  พ.ศ. 2550 – 2556 ของ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ จะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากเงินในธนาคารพาณิชย์ประเภท
ออมทรัพย์ ผู้ศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย
ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบันมีค่าต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงใคร่
ขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนของนายจ้างพิจารณา
ประชุมหารือร่วมกับบริษัทจัดการเพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง และซักถามถึงสาเหตุของปัญหา
ดังกล่าว นอกเหนือจากนั้นควรประเมินเลือกนโยบายการลงทุนให้ เหมาะสม ซึ่งปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยเลือกนโยบายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจ านวน 3 นโยบายลงทุน จากทางเลือกนโยบาย
การลงทุนทั้งสิ้น 8 ทางเลือกของบริษัทจัดการ ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ดัชนีอ้างอิง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังต้อง
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ค านึงถึงปัจจัยด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงาน และรายได้ต่อ
เดือนเนื่องมาจากผลการศึกษา พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลเหล่านี้ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจ
ออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่แตกต่างกัน 
 นอกเหนือจากนั้นจากผลการศึกษาท าให้ทราบว่าบุคลากรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ เนื่องจากไม่ทราบว่ามีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
และ ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจึงไม่สนใจเข้าร่วม ดังนั้น มหาวิทยาลัย
ควรเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพื่อสร้างการรับรู้ให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากร และประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่อง เพราะ
หากบุคลากรได้รับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ก็จะสามารถพิจารณาและตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ได้ 
 ส าหรับการศึกษาเรื่องการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่าน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอแนะเป็นรายด้านดังนี้ 
 ด้านความพร้อมเส่วนบุคคล ต้องด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบ ข้อมูล
เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เนื่องจากปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจฯ คือการรับทราบข้อมูล
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพจากมหาวิทยาลัยและเอกสารประชาสัมพันธ์ 
 ด้านความคาดหวังในผลประโยชน์ตอนแทนและสิทธิประโยชน์ของกองทุน จากผล
การศึกษาพบว่าเรื่องสิทธิประโยชน์ด้านภาษี มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินฯ ของบุคลากร 
ดังนั้นควรเน้นประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์นี้ เพื่อจูงใจให้บุคลากรที่ยังไม่ได้ตัดสินใจออม
เงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนี้ และตัดสินใจออมเงินผ่าน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 ด้านความเชื่อ ม่ันในกองทุนส ารองเลี้ยงชี พ  จากการศึกษาพบว่า บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความเชื่อม่ันในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเนื่องจากการอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่บุคลากรไม่แน่ใจเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
การแต่งตั้งและเลือกต้ังมาท าหน้าที่คณะกรรมการมีความสามารถในการบริหารกองทุนฯ ดังนั้น
คณะกรรมการฝ่ายนายจ้างที่มาจากการแต่งต้ังและเลือกต้ัง ต้องเร่งสร้างความเชื่อม่ันให้เกิด
ขึ้นกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่นการจัดท ารายงานสรุปประจ าปี หรือเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง และด้านการรับทราบ
นโยบายส่งเสริมกองทุนของผู้บริหารมหาวิทยาลัย จากการศึกษาพบว่า บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
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มหาวิทยาลัยควรมีการจัดอบรม เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบและ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพต่อไป 
  
5.3  ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

 
จากผลการศึกษาเรื่อง “กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย: ประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ”   ในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอให้ศึกษา
เพิ่มเติมในประเด็นที่ต่อเนื่องอีก 2 ประเด็น คือ  

 
5.3.1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสมทบของลูกจ้าง การจ่ายเงิน

สะสมของนายจ้าง จากเดิมร้อยละ 2 เป็นร้อยละ 2 – 15 ตามสัดส่วนอายุ หรือความสมัครใจเพื่อ
กระตุ้นการออมเพื่อการเกษียณาอายุส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

 
5.3.2 ศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของแต่ละกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทีมีนโยบาย

เดียวกัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของบริษัทจัดการทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 
เพื่อที่จะสามารถน ามาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดการของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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ภาคผนวก 
 

 



แบบสอบถามเรื่อง 
การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
 2. ผู้ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ต้องเป็นบุคลากร*ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี เพื่อให้เป็นไปตามคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

บุคลากร* หมายถึง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า  
                               ยกเว้น ลูกจ้างรายวัน, ลูกจ้างโครงการ, ผู้ช่วยนักวิจัย(เงินวจิัยภายนอก)  

 3. การตอบแบบสอบถามนี้จะมีส่วนส าคัญในการท าให้การวิจัยครั้งนี้มีความสมบูรณ์มาก
ขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาถึงการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงิน
ผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งอาจน าข้อมูลบางส่วนมา
ประกอบการพิจารณาในการก าหนดแผน     กลยุทธ์ และการส่งเสริมการออมผ่านกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพของบุคลากรมหาวิทยาลัย ขอให้ท่านตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพราะข้อมูลที่
ตรงกับความเป็นจริงจะท าให้ผลการวิจัยเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 
 

ตอนท่ี 1  ข้อมูลส่วนบุคคล 
1. เพศ 
 (   ) 1.ชาย     (   ) 2.หญิง 

2. อายุ ................ ปี 

3. สถานภาพ 

 (   ) 1.โสด     (   ) 2.สมรส  
(   ) 3.หย่าร้าง/หม้าย/แยกกันอยู่   (   ) 4.อ่ืน ๆ โปรดระบุ ..................... 
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4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 (   ) 1.ต่ ากว่าปริญญาตรี    (   ) 2.ปริญญาตรี 

(   ) 3.ปริญญาโท    (   ) 4.ปริญญาเอก 
(   ) 5. อ่ืน ๆ .................................... 

5. หน่วยงานของท่านอยู่ในกลุ่มใด 
 (   ) 1.ส านักงานอธิการบดี  (   ) 2.กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(   ) 3.กลุ่มวิทยาศาสตร์ – สุขภาพ  (   ) 4.กลุ่มวิทยาศาสตร์ – เทคโนโลยี 
 

6. ปัจจุบันท่านท างานที่มหาวิทยาลัย มาแล้วทั้งสิ้น ........... ปี ..............เดือน 

7. ปัจจุบันท่านปฏิบัติงานอยู่ในต าแหน่ง/ระดับใด 

7.1  (   ) 1.ข้าราชการ    (   ) 2.พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินแผ่นดิน)  
       (   ) 3.พนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) (   ) 4.อ่ืน ๆ ระบุ ......................................... 

7.2  (   ) 1.พนักงานสายวิชาการ   
       (   ) 2.พนักงานสายสนับสนุน  –ข้ามไปท าข้อ 7.4 - 

7.3 ส าหรับท่านที่เป็นพนักงานสายวิชาการ ท่านมีต าแหน่งบริหาร หรือ ต าแหน่งวิชาการหรือไม่ 

 (   ) 1.มีต าแหน่งบริหาร ได้แก่ต าแหน่ง ......................................................... 

 (   ) 2.มีต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ต าแหน่ง ................................................ 

 (   ) 3.ไม่มีต าแหน่งบริหาร หรือต าแหน่งวิชาการ 
**** ข้ามไปท าข้อ 8 **** 

7.4 ส าหรับท่านที่เป็นพนักงานสายสนับสนุน โปรดกรอกรายละเอียดระดับ และต าแหน่ง 
บริหาร(ถ้ามี) 

      ระดับ   (   ) ปฏิบัติการ  (    )  ช านาญการ    (   )  ช านาญการพิเศษ   
(   ) อ่ืน ๆ ........................................... 

 ต าแหน่งบริหาร  
(   ) มีต าแหน่งบริหาร(หัวหน้างาน/หัวหน้าส านัก ฯ/ผอ.กอง/ผอ.ส านัก หรืออ่ืน ๆ )  
      ได้แก่ต าแหน่ง ................................................... 

 (   ) ไม่มี ต าแหน่งบริหาร 
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8. รายได้ท่ีท่านได้รับในปัจจุบันก่อนหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ต่อเดือน 
 (   ) 1. ต่ ากว่า 18,000 บาท   (   ) 2. 18,000 – 28,000 บาท 

(   ) 3. 28,001 – 38,000 บาท   (   ) 4. 38,001 – 48,000 บาท 
(   ) 5. 48,001 – 58,000 บาท   (   ) 6. มากกว่า 58,000 บาท 

9. จ านวนสมาชิกในครอบครัว   จ านวน ..............  คน (รวมท่านด้วย) 
    (บุคคลที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกัน หรือบุคคลที่ท่านต้องอุปการะฯ) 
 

    คนที่ท างานแล้ว (ผู้ที่มีรายได้)   จ านวน ..............  คน (รวมท่านด้วย) 
 

    ก าลังศึกษาเล่าเรียน/ไม่ได้ท างาน/คนชรา จ านวน ..............  คน 

10. รายได้ของครอบครัวท่าน (รวมท่านและผู้ที่มีรายได้คนอ่ืน)  ต่อเดือน 
 (   ) 1. ต่ ากว่า 30,000 บาท   (   ) 2. 30,000 – 40,000 บาท 

(   ) 3. 40,001 – 50,000 บาท   (   ) 4. 50,001 – 60,000 บาท 
(   ) 5. 60,001 – 70,000 บาท   (   ) 6. มากกว่า 70,000 บาท 

 
11. ท่านมีภาระในการผ่อนซื้อหรือเช่าบ้านหรือไม่ 
 (   ) ไม่มี     (   ) มี 
12. ท่านมีภาระในการผ่อนซื้อรถยนต์หรือไม่ 
 (   ) ไม่มี     (   ) มี 

13. ท่านมีภาระในการผ่อนช าระสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่ 
 (   ) ไม่มี     (   ) มี 

14. ท่านมีภาระค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เช่นค่าเล่าเรียนบุตรหรือของตนเอง, ค่ารักษาพยายาลประจ าเดือน 
หรือไม่ 
 (   ) ไม่มี     (   ) มี 

15. ค่าใช้จ่ายตามข้อ 11 – 14 คิดเป็นจ านวนเงินเท่าใดต่อเดือน 
 (   ) 1. ต่ ากว่า 15,000 บาท   (   ) 2. 15,001 – 20,000 บาท 

(   ) 3. 20,001 – 25,000 บาท   (   ) 4. 25,001 – 30,000 บาท 
(   ) 5. 30,001 – 35,000 บาท   (   ) 6. มากกว่า 35,000 บาท 
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 16. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่านต่อเดือน คิดเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
 (   ) 1. ต่ ากว่า 15,000 บาท   (   ) 2. 15,001 – 20,000 บาท 

(   ) 3. 20,001 – 25,000 บาท   (   ) 4. 25,001 – 30,000 บาท 
(   ) 5. 30,001 – 35,000 บาท   (   ) 6. มากกว่า 35,000 บาท 

 
ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ “สินสถาพร” และ
การรับรู้เกี่ยวกับกองทุนท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ 

1. ท่านเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ “สินสถาพร” ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย หรือไม่ 

(   ) 1. เป็นสมาชิก โดยปัจจุบันเลือกนโยบายการลงทุนแบบใด 

[   ] Sub Fund 1: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนตราสารหนี้  
                        (ไม่รวมตราสารหนี้บ.เอกชน) 

[   ] Sub Fund 2: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุน-ตราสารหนี้ 

[   ] Sub Fund 3: นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนผสม  
**** ข้ามไปท าข้อ 5 ***** 

(   ) 2. ไม่เป็นสมาชิก 

2. สาเหตุที่ท่านไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ “สินสถาพร” (โปรดเรียงล าดับ โดย 
1 คือสาเหตุส าคัญที่สุด) 
...........   1.  ไม่ทราบว่ามีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ “สินสถาพร” ส าหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 
...........   2. ไม่พึงพอใจกับอัตราการจ่ายเงินสมทบ 2 % และผลประโยชน์ที่ได้รับ 
...........   3. ไม่สะดวกเมื่อต้องการใช้เงินในทันที เพราะกองทุนฯ จะจ่ายเงินเมื่อลาออก  

     หรือเสียชีวิตเท่านั้น 
...........   4. น าเงินไปออมในรูปแบบอื่นที่มีวัตถุประสงค์การออมเพื่อการเกษียณอายุแล้ว   
               เช่น ซื้อประกันชีวิต, กบข., RMF ฯลฯ 
...........   5. ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ จึงไม่สนใจที่จะเขา้ร่วม 
...........   6. น าเงินไปใช้ในวิธีอื่น ๆ เช่น เล่นแชร์, ให้กู้ยืมเงิน ฯลฯ 
...........   7. อ่ืน ๆ .................................................................................. 
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3.   ท่านมีการออมเพื่อการเกษียณอายุรูปแบบอื่นหรือไม่ 
(   ) 1. มี ได้แก่ [   ] 1.กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
   [   ] 2.กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 

[   ] 3.ประกันชีวิตแบบเงินได้ประจ า โดยจะได้รับเงินอย่างสม่ าเสมอเมื่อ 
          เกษียณอายุ 
[   ] 4. อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................................ 

(   ) 2. ไม่มี 
 

4. ปัจจัยใดต่อไปนี้ข้อใดจะท าให้ท่านตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
มหาวิทยาลัยฯ 
(ตอบได้ 1 ข้อเท่านั้น) 
(   ) 1. ไม่มี 
(   ) 2. เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
(   ) 3. เมื่อมีรายได้เพียงพอต่อการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(   ) 4. เมื่อพึงพอใจต่ออัตราการจ่ายเงินสะสม และเงินสมทบจากนายจ้าง 
(   ) 5. เมื่อพึงพอใจต่ออัตราผลตอบแทนการลงทุน 
(   ) 6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ .............................................................................. 

*** โปรดข้ามไปท าข้อ 9 *** 
 

5. ใครเป็นผู้ชักชวนท่านเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยฯ 
(   ) 1.ตัดสินใจด้วยตนเอง   (   ) 2.ผู้บังคับบัญชา 
(   ) 3.เพื่อนร่วมงาน    (   ) 4.ครอบครัว/ญาติพี่น้อง 
(   ) 5.อ่ืน ๆ โปรดระบุ.................................................... 
 

6. สาเหตุที่ท าให้ท่านตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยฯ (โปรด
เรียงล าดับ โดย 1 คือสาเหตุส าคัญที่สุด) 

...........   1.  ต้องการออมเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ 

...........   2. อัตราผลตอบแทนการลงทุน 

...........   3. การจ่ายเงินสมทบจากนายจ้าง 
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...........   4. ต้องการสิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีอากร จากกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฯ 

...........   5. พึงพอใจ กับทางเลือกการลงทุน (Employee’s Choice) ของกองทุน 

...........   6. สมัครตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ที่ส่งเสริมให้บุคลากรออมเงิน 

...........   7. สมัครตามผู้ชักชวน 

...........   8. อ่ืน ๆ .......................................................................................... 

 
7.   ปกติท่านติดตามข้อมูลข่าวสารกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยฯ จากแหล่งใด 

(   ) 1.แผ่นพับประชาสัมพันธ์    
(   ) 2.เว็บไซต์ของกองบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ 
(   ) 3.คณะกรรมการกองทุน    
(   ) 4.อ่ืน ๆ ....................................... 

 
8. ท่านคิดว่าอัตราการจ่ายเงินสะสมแบบคงที่ร้อยละ 2 ของค่าจ้างในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ 

(   ) 1.เหมาะสม     
(   ) 2.ไม่เหมาะสม  เนื่องจาก ................................................................................ 
    

9. ท่านคิดว่าการรับรู้เก่ียวกับกองทุนในด้านต่อไปนี้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพหรือไม่ 

รายการ ใช ่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
ด้านความพร้อมส่วนบุคคล    
1. การรับทราบข้อมูลกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจาก

มหาวิทยาลัยและเอกสารประชาสัมพันธ์ 
   

2. การเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับกองทุนฯ    
3. การจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ในอัตราร้อยละ 2 ของ

เงินเดือนไม่กระทบต่อรายจ่ายประจ าของท่าน 
   

4. ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน
ฯ 

   

5. ความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ    
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รายการ ใช ่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
6. ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของกองทุนฯ    
ด้านความคาดหวังในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุน 

   

7. ท่านพึงพอใจในอัตราเงินสมทบร้อยละ 2 ที่
มหาวิทยาลัยฯ จ่ายเข้ากองทุนฯ ในปัจจุบัน 

   

8. ท่านพึงพอใจต่ออัตราเรียกเก็บเงินสะสมร้อยละ 2 ของ
เงินเดือนของกองทุนฯ ในปัจจุบัน 

   

9. ท่านคิดว่าการเป็นสมาชิกกองทุนฯ สามารถเพิ่มรายได้ 
ได้มากกว่าการออมทรัพย์ด้วยวิธีการอ่ืน 

   

10. ท่านพึงพอใจต่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปัจจุบัน 
โดยเงินสะสม ที่จ่ายเข้ากองทุนฯ หักลดหย่อนได้ตาม
จ านวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 
10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท เป็นเงินที่ได้รับ
ยกเว้นภาษี โดยน าจ านวนเงินส่วนที่เกินดังกล่าวหัก
จากเงินได้พึงประเมิน ก่อนหักค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่
จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 490,000 บาท หรือไม่ 

   

ด้านความเชื่อมั่นในกองทุนฯ 
11.ท่านมีความเชื่อมั่นในความมั่นคงของกองทุนฯ 

   

12. ท่านคิดว่าประเภทนโยบายการลงทุนแบบหลาย
นโยบายการลงทุนมีความเหมาะสม (Employee’s 
choice) 

   

13. การบริหารกองทุนฯ ในรูปของคณะกรรมการที่มาจาก
ผู้แทนที่นายจ้างแต่งต้ังร่วมกับผู้แทนที่ลูกจ้างเลือกต้ัง
เป็นรูปแบบที่เหมาะสม 

   

14. ท่านเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับการแต่งต้ังและ
เลือกต้ังมาท าหน้าที่คณะกรรมการมีความสามารถใน
การบริหารกองทุนฯ 

   

15. ท่านเชื่อมั่นว่ากิจการของกองทุนฯ สามารถด าเนินไป    
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รายการ ใช ่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
จนกระทั่งท่านเกษียณอายุราชการ 

16. ตามที่คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เข้ามามีบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแลกองทุนฯ 
ท าให้กองทุนฯ เกิดความมั่นคง 

   

การรับทราบนโยบายส่งเสริมกองทุนของผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย 

17. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกที่ส่งเสริมให้
บุคลากรสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

   

18. มหาวิทยาลัยมีบริการด้านข่าวสารและประชาสัมพันธ์
ข่าวสารกองทุนฯ อย่างสม่ าเสมอ 

   

19. การประชาสัมพันธ์เรื่อง กฎ ระเบียบ สิทธิประโยชน์ 
และการบริหารกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัยมีความ
ละเอียดชัดเจนเพียงพอ 

   

20.มหาวิทยาลัยมีการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ข้อมูลกองทุนฯ     
21. ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สนับสนุนงบประมาณ วัสดุ 

อุปกรณ์และบุคลากรในการด าเนินการเก่ียวกับ
กิจกรรมของกองทุนฯ 

   

22. ท่านพร้อมที่จะตอบสนองนโยบายเกี่ยวกับกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัยฯ 

   

 
 
10. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เกี่ยวกับ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย 
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