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บทนํา 

 

งานวจิยัครัง้น้ี มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ

ของผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้น้ีคอื      

ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย ณ ตลาดเทวราช จาํนวน 236 คน ตลาดประชานิเวศน์ จํานวน 82 คน 

และตลาดสงิหา จํานวน 23 คน เครื่องมอืที่ใชเ้พื่อเกบ็ขอ้มูลในการวจิยัครัง้น้ี คอืแบบสอบถาม สถติิทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์

ขอ้มูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ค่าที (Independent 

Samplet-test) การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-way Analysis of Variance) และการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์

ระหว่างตวัแปรโดยใชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 

 ผลการศกึษาพบว่า 

1. ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย ทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการ

ออมแห่งชาตแิตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. ผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย ทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิ

ผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

3. ผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอย ที่มรีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิ

ผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4. ผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย ทีม่จีํานวนคนในครอบครวัทีต่้องอุปการะเลีย้งดูแตกต่าง

กนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05 

5. การวางแผนการเงนิของผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอยมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาต ิอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

6. การประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐัมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาตขิองผูป้ระกอบ

อาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

คาํสาํคญั: กองทุน การออมแห่งชาต ิตลาดและแผงลอย 
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Abstract 

 

This research aims to study Bangkok Market Vendor’s Decision Making For Saving Money Through The 

National Saving Fund. The sample of this research are Bangkok Market Venders: 234 Devarad market  vender, 

82 Prachaniwet market  venders, and 23 Singha market  venders. Questionnaire was used as the instrument for 

data collection. Statistics for data analysis are percentage, mean and standard deviation, Independent Sample             

t-test, One-Way Analysis of Variance and test of association by using Pearson Product Moment Correlation 

Coefficient. 

 The research results were as follows: 

1. Bangkok Market Vendors of different ages make different decisions about saving money through The 

National Saving Fund at the statistical significant level of 0.05. 

2. Different education levels have different decision making influence at the statistical significant level of 

0.05. 

3. Marriage status have different effection decision making at the statistical significant level of 0.05. 

4. The number of family members have effection decision making at the statistical significant level of 

0.05. 

5. Financial planning has a relationship with decision making for saving money through The National 

Saving Fund at the statistical significance level of 0.05. 

6. Government public relations has a relationship decision making for saving money through The 

National Saving Fund at the statistical significance level of 0.05 

 

Keywords: Saving Fund, Saving Money Through the National, Market Verdor’s  

 

บทนํา 

 จากการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร อตัราการเกดิที่ลดลง ทําให้แนวโน้มสดัส่วนของคนสูงอายุในอนาคต

มากกว่าคนวยัทาํงาน(กองทุนสาํรองเลีย้งชพีไทย 2553) และการศกึษาเรื่องผูส้งูอายุในประเทศไทย: แนวโน้ม คุณลกัษณะ

และปญัหาของกระทรวงสาธารณสขุ กรมอนามยั (2558) สะทอ้นปญัหาประชากรสงูอายุในประเทศไทย ทีย่งัคงมแีนวโน้ม

สงูขึน้เรื่อยๆ และในกลุ่มประชากรทีส่งูอายุนัน้มถีงึครึง่หน่ึงทีม่รีายไดไ้ม่พอเพยีงกบัค่าใชจ้่าย ประกอบกบัการศกึษาของ

สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั (สุวฒันา ศรภีริมย ์และคณะ 2551) ทีพ่บว่า ประชากรไทยประมาณ 23 ลา้นคน หรอื 2 ใน 3 

ของแรงงานประชากรไทยทัง้หมด จาํนวน 35 ลา้นคน มผีูท้ีท่าํงานในภาคแรงงานนอกระบบทีส่ว่นใหญ่เป็นผูป้ระกอบอาชพี

อสิระ ไม่มนีายจา้ง ไม่มสีถานประกอบการทีจ่ดทะเบยีน ทําใหผู้ท้ํางานนอกระบบเหล่าน้ีไม่สามารถเขา้ถงึระบบการออมที่

พอเพยีง ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของวพิรรณประจวบเหมาะ (2553) ทีพ่บว่าประชากรไทยมกีารเตรยีมความพรอ้ม

ดา้นเศรษฐกจิในสดัส่วนทีค่่อนขา้งตํ่า และส่งผลต่อความมัน่คงดา้นเศรษฐกจิและการดูแลในอนาคต จากปญัหาดงักล่าว

ภาครฐัจงึตระหนักว่า หากประชากรไทยไม่มกีารเตรยีมความพรอ้มดา้นการเงนิส่วนบุคคลอย่างพอเพยีงอาจเป็นปญัหาที่

ภาครฐัจะตอ้งเขา้ไปดแูล ในขณะทีภ่าครฐัเองกม็ขีอ้จํากดัในเรื่องงบประมาณดงันัน้ภาครฐัจงึมนีโยบายการจดัสรรการออม

ในช่วงทีป่ระชากรยงัอยู่ในวยัแรงงานและมรีายได ้เพื่อเป็นการสง่เสรมิการวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ โดยจดัใหม้ทีัง้การ

http://dict.longdo.com/search/public%20relations
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ออมภาคบงัคบั ไดแ้ก่ กองทุนประกนัสงัคมและกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ และการออมภาคสมคัรใจ ไดแ้ก่กองทุน

สํารองเลี้ยงชพีและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี แต่ปญัหาที่พบคือประชาชนมีการวางแผนการออมเพื่อวยัเกษียณที่ช้า

เกนิไป ทาํใหม้ปีญัหาเงนิออมไม่เพยีงพอสาํหรบัการใชช้วีติในช่วงเกษยีณอายุ  

 ในขณะทีก่ารลงทุนเพื่อวยัเกษียณผูล้งทุนส่วนใหญ่ยงัคงนิยมใชก้ารลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งตํ่า เช่น เงนิ

ฝากธนาคาร พนัธบัตรรฐับาล แต่ไม่นิยมลงทุนในสินทรพัย์ที่มีความเสี่ยงสูงเพราะต้องการที่จะรักษาเงินต้นไว้อย่าง

ปลอดภัยทําให้ผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างตํ่ า และยิ่งไปกว่านัน้ผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อระยะยาวทําให้

ผลตอบแทนเหล่าน้ีไม่มคีวามคุม้ค่าทีจ่ะลงทุน โดยจากผลการวจิยัของ ฉัตรชยั สริเิทวญักุล (2557) พบว่าการลงทุนใน

สนิทรพัย์ที่มีความผนัผวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนัน้จะส่งผลต่อเป้าหมายในการวางแผนเพื่อวัย

เกษยีณอายุใหม้โีอกาสสาํเรจ็สงูขึน้ แต่โอกาสทีส่งูขึน้นัน้ไม่ไดข้ึน้อยู่กบัการเลอืกลงทุนเพยีงอย่างเดยีวแต่ยงัขึน้อยู่กบั 

ระยะเวลาในการลงทุน ช่วงเวลาทีจ่ะดํารงชวีติหลงัเกษียณอายุ และอตัราการลงทุนอกีด้วยส่วน สุภาภรณ์ คําเรอืงฤทธิ ์

(2557) พบว่า ผูท้ีม่อีายุ 50-59 ปีมกีารเตรยีมตวัดา้นการเศรษฐกจิเพื่อวยัสงูอายุดว้ยตนเองอยู่ในระดบัตํ่าโดยปจัจยัดา้น

ความรู้มอีทิธพิลในการทํานายการเตรยีมความพร้อมเพื่อวยัสูงอายุได้มากกว่าปจัจยัดา้นทกัษะและความสามารถในการ

ทํางานและปจัจยัด้านสุขภาพ นอกจากน้ีสุภาภรณ์ คําเรอืงฤทธ์ ยงัพบว่าปจัจยัด้านนโยบายสาธารณะจากภาครฐัทัง้ใน

ระดบัทอ้งถิน่หรอืระดบัประเทศนัน้มผีลกระทบต่อบุคคลในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อวยัสงูอายุทัง้ทางตรงและทางออ้ม ซึง่

รวมการเขา้ถงึความรูแ้ละบรกิารต่างๆ จากภาครฐัอกีดว้ย 

 สําหรับผู้ที่มีอาชีพเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจําจะมีการออมภาคบังคับไว้เพื่อป้องกันความเสี่ยงอัน

เน่ืองมาจากการออมที่ไม่เพียงพอสําหรับวัยเกษียณอายุ เช่น กองทุนกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการกองทุน

ประกนัสงัคม แต่ผูป้ระกอบอาชพีอสิระไม่มกีารออมภาคบงัคบั จะมเีพยีงการออมภาคสมคัรใจซึง่ถ้าบุคคลไม่ไดใ้หค้วาม

สนใจหรอืวางแผนการออมไวก้อ็าจจะประสบปญัหาเงนิออมไม่เพยีงพอสาํหรบัใชช้วีติวยัเกษียณอายุ รฐับาลไดเ้ลง็เหน็ถงึ

ปญัหาขอ้น้ีจงึไดจ้ดัใหม้กีารจดัตัง้กองทุนการออมแห่งชาต ิพ.ศ. 2554 ขึน้เพื่อแกไ้ขปญัหาดงักล่าว โดยตราพระราชบญัญตัิ

กองทุนการออมแห่งชาต ิและประกาศในราชกจิจานุเบกษาเมื่อวนัที ่11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554ทีเ่ริม่ใหป้ระชาชนผูป้ระกอบ

อาชพีอสิระ เขา้สมคัรเป็นสมาชกิกองทุนฯ ไดเ้มื่อวนัที ่20 สงิหาคม พ.ศ.2558 ทัง้น้ีคําสมัภาษณ์ของนายสมพร จติเป็นธม 

เลขาธกิารกองทุนการออมแห่งชาตจิากหนังสอืพมิพไ์ทยรฐัฉบบัวนัที ่22 กนัยายน 2558พบว่าผูส้มคัรเป็นสมาชกิกองทุน

การออมแห่งชาตมิจีํานวนมากถงึ280,000คน(คอลมัน์ เศรษฐกจิ 2558)โดยผูป้ระกอบอาชพีอสิระไดใ้ห้ความสนใจในการ

เป็นสมาชกิกองทุนการออมแห่งชาตอิย่างมากทําใหม้กีารคาดการณ์ว่าภายในสิน้ปี พ.ศ.2558 น้ีจะมผีูเ้ป็นสมาชกิกองทุน

การออมแห่งชาตปิระมาณ 600,000 คน โดยในกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีอสิระทีเ่ป็นกลุ่มผูจ้ําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย

นัน้ เป็นกลุ่มที่สมคัรเป็นสมาชกิกองทุนฯ จํานวนมากแต่ยงัไม่มกีารวจิยัใดที่ศกึษาว่า ปจัจยัใดที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาต ิในกลุ่มผูป้ระกอบอาชพีอสิระกลุ่มใหญ่กลุ่มน้ี และจากประเดน็ดงักล่าวผูว้จิยั

จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตขิองผูป้ระกอบอาชพี

จาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกบักองทุนการออมแห่งชาติ ความเป็นมาของกองทุนการออมแห่งชาตนิัน้ เกดิจากปรากฏการณ์

ประชากรสงูวยัทีเ่กดิขึน้ในประเทศทีพ่ฒันาแลว้ในศตวรรษที ่20 และกําลงัเกดิขึน้เช่นเดยีวกนัในประเทศทีก่ําลงัพฒันาใน

ศตวรรษที ่21 น้ี  ซึง่ประเทศไทยกเ็ป็นประเทศหน่ึงกาํลงัเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ และมแีนวโน้มของสดัสว่นผูส้งูอายุทีจ่ะเพิม่ขึน้

ต่อไปอกีในอนาคต (สาํนกังานสถติแิห่งชาต ิ2557) รฐับาลจงึเลง็เหน็ความสาํคญัของการออมเพื่อใชจ้่ายในวยัเกษียณอายุ 
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โดยกระทรวงการคลงั (2558) ไดจ้ดัตัง้กองทุนการออมแห่งชาต ิเป็นกองทุนการออมเพื่อวยัเกษียณอายุทีใ่หส้ทิธิป์ระชาชน

สญัชาตไิทยเขา้เป็นสมาชกิระบบบญัชรีายบุคคล โดยกองทุนเป็นนิตบิุคคล ไม่เป็นส่วนของราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ โดยมี

จุดมุ่งหมายใหม้รีะบบออมเพื่อวยัเกษยีณอายุทีค่รอบคลุมแรงงานทุกประเภทไดอ้ย่างทัว่ถงึ ทาํใหแ้รงงานเหล่านัน้ไม่ตกอยู่

ในความเสีย่งทีจ่ะมคีวามยากจนในวยัสงูอายุ ดงันัน้รฐับาลจงึไดจ้ดัตัง้กองทุนการออมแห่งชาตเิพื่อเป็นช่องทางการออมขัน้

พืน้ฐานใหแ้ก่ผูท้ีย่งัไม่ไดร้บัสทิธคุิม้ครองใหไ้ด ้รบัผลประโยชน์ในรูปแบบของบํานาญ อนัเป็นการสรา้งความเท่าเทยีมและ

เป็นธรรมในการดแูลจากภาครฐั 

แนวคิดการวางแผนการเงิน 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไดแ้บ่งแผนการเงนิออกเป็น 4 ประเภทไดแ้ก่ 

1. การสรา้งความมัง่คัง่ 

1.1 การวางแผนเงนิออม คอื การแบ่งเงนิรายไดม้าเป็นเงนิออมโดยมกีารการออมก่อนใชจ้่ายอย่างทีไ่ดก้ล่าวมาใน

หวัขอ้แนวคดิและทฤษฏกีารออม โดยทีค่วรจะมกีารแยกบญัชเีงนิออมออกจากบญัชใีชจ้่ายทัว่ไป 

1.2 การวางแผนการใชจ้่ายเงนิ คอื การใสใ่จรายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ของการใชจ้่ายเงนิ โดยการจดบนัทกึรายรบั

รายจ่ายอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ทราบว่าเงนิของเราหมดไปกบัค่าใช้จ่ายประเภทใดบ้าง มคี่าใช้จ่ายใดที่เป็นสิง่ฟุ่มเฟือย

สามารถลดไดบ้า้ง  

1.3 การวางแผนหน้ีสนิ คอื การพยายามควบคุมหน้ีสนิใหอ้ย่าใหเ้กนิรอ้ยละ 50 ของรายไดเ้พราะในแต่ละเดอืน

อาจยงัต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆในการดํารงชวีิตอีกและยงัเพื่อป้องกนัปญัหาทางด้านการเงินที่อาจเกิดขึน้ได้เน่ืองจากเหตุ

ฉุกเฉิน 

2. การเพ่ิมพนูความมัง่คัง่ 

2.1 การวางแผนการลงทุน คอื การนําเงนิรายไดส้ว่นหน่ึงแบ่งออกเพื่อนําไปสรา้งรายไดท้ีไ่ดม้ากกว่าผลตอบแทน

จากอตัราดอกเบีย้เงนิออมทีต่ํ่ามาก โดยทีเ่ราสามารถยอมรบัความเสีย่งได้ซึง่ในการลงทุนนัน้ควรยดึหลกัการลงทุนอย่าง

พอด ีเพราะชวีติคอืการลงทุน เราจงึตอ้งสรา้งความพอดจีากการลงทุนอย่างครบวงจร ไม่จาํกดัเฉพาะการลงทุนในสนิทรพัย์

หรอืหลกัทรพัยเ์ท่านัน้ แต่เราควรจะกระจายการลงทุนใหค้รบทุกดา้นของชวีติ 

2.2 การวางแผนภาษี คือ การเตรียมการเพื่อเสียภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ในฐานะพลเมืองที่ดีและใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีต่างๆทีก่ฎหมายกําหนดไวไ้ปใชล้ดหย่อนภาษีเงนิไดป้ระจําปี เพื่อบรรเทาภาระภาษีใหน้้อยลง ไม่ต้อง

เสยีภาษมีากจนเกนิไป รวมถงึไม่ตอ้งชาํระภาษเีพิม่หรอืเสยีเบีย้ปรบัโดยใชเ้หตุ เมื่อเสยีภาษีอย่างถูกต้อง กเ็ท่ากบัว่าช่วย

ประหยดัค่าใชจ้่ายในการเสยีภาษไีดส้ว่นหน่ึงและยิง่ถ้าวางแผนภาษีเป็นอย่างด ีกอ็าจไดเ้งนิภาษีจํานวนไม่น้อย ซึง่ภาษีที่

ไดก้ลบัมาน้ีเราอาจนําไปต่อยอดใหอ้อกดอกออกผลสรา้งเงนิกลบัมาใหเ้ราได ้

  3. ปกป้องความมัง่คัง่  

  3.1 การวางแผนประกนั คอื การซื้อประกนัเพื่อไวใ้ช้แบ่งเบาภาระยามเกดิเหตุการณ์ที่คาดไม่ถงึเช่น อุบตัิเหตุ 

เจบ็ปว่ย ไฟไหมบ้า้น หรอือาจรา้ยแรงจงถงึชัน้เสยีชวีติ ในการทาํประกนัอบัดบัแรกตอ้งดวู่ามภีาระอะไรบา้ง เช่น ตอ้งสะสม

เงนิเป็นค่าเล่าเรยีนลูก ต้องออมเงนิไวใ้ชย้ามเกษียณ ต้องผ่อนบา้น ผ่อนรถ กค็วรทําประกนัใหค้รอบคลุมความเสีย่งและ

ภาระทางการเงนิทัง้หมด พร้อมสํารวจสวสัดกิารที่มคีวบคู่ไปด้วย เพื่อตรวจสอบว่าคุณมสีวสัดกิารที่ดจีากที่ทํางานหรอื

ประกนัสงัคมคุม้ครองในบางสว่นอยู่แลว้ และใชว้ธิซีือ้เพิม่ในสว่นทีย่งัขาดไป 

3.2 การวางแผนเกษยีณ คอื การวางแผนเพื่อเตรยีมเงนิเพื่อไวใ้ชจ้่ายในยามเกษียณ และวธิกีารเพื่อทีจ่ะทําใหไ้ด้

เงนิจาํนวนนัน้ตามเป้าหมายทีว่างเอาไวโ้ดยขึน้ตอนเพื่อการเกษยีณอย่างมัน่คงไดแ้ก่  
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1. กาํหนดอายุทีต่อ้งการจะเกษยีณ  

2. ประมาณช่วงระยะเวลาทีจ่ะใชช้วีติหลงัเกษยีณ  

3. ประมาณค่าใชจ้่ายหลงัจากเกษยีณ  

4. ประมาณการรายไดห้ลงัเกษยีณ  

5. วางแผนการออมในปจัจุบนัเพื่อวยัเกษยีณ 

4. ส่งต่อความมัง่คัง่  

4.1 การวางแผนมรดก คอืการส่งมอบทรพัย์สนิหรอืโอนถ่ายไปยงัสามารถบุคคลอื่นผ่านทางพนิัยกรรม ซึง่ตาม

กฎหมายสามารถระบุใหใ้ครหรอืองคก์รใดเป็นผูร้บัมรดกกไ็ด ้ไม่จําเป็นต้องเป็นญาตสินิท หรอืสายเลอืดเดยีวกนัเสมอไป

เพยีงแต่ทาํพนิยักรรมโดยระบุขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งไวอ้ย่างครบถว้น กท็าํใหก้ารจดัสรรทรพัยส์นิของคุณเป็นไปอย่างสมบรูณ์ได ้

ทฤษฏกีารประชาสมัพนัธ ์

สุปรดี ีสุวรรณบูรณ์ (2550) ไดใ้หค้วามหมายของการประชาสมัพนัธ์ไว้ว่าเป็นการสื่อสารความคดิเหน็ ข่าวสาร

ขอ้เทจ็จรงิต่างๆ ไปสูก่ลุ่มประชาชนเป็นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธแ์ละความเขา้ใจอนัดรีะหว่างหน่วยงานองคก์าร สถาบนั

กบักลุ่ม ประชาชนเป้าหมายและประชาชนทีเ่กีย่วขอ้งเพื่อหวงัผลในความร่วมมอื สนบัสนุนจากประชาชนรวมทัง้มสี่วนช่วย

เสรมิสรา้งภาพลกัษณ์ ทีด่ใีหแ้ก่หน่วยงาน องคก์รสถาบนัดว้ยทําใหป้ระชาชนเกดิความนิยม เลื่อมใส ศรทัธาต่อหน่วยงาน

ตลอดจนคน้หาและกาํจดัแหล่งเขา้ใจผดิช่วยลบลา้งปญัหาเพื่อสรา้งความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานขอหน่วยงานนัน้ 

แนวคิดเก่ียวกบัการให้บริการภาครฐั 

มลิเลต็ (Millet, 1945 อา้งถงึใน ไสว ชยับุญเรอืง, 2555, หน้า45) การบรกิารจากภาครฐัคอืการปฏบิตังิานดว้ยการ

ใหบ้รกิารทีก่่อใหเ้กดิความพงึพอใจสามารถสรุปเกีย่วกบัการใหบ้รกิารของรฐัทีด่คีวรตอ้งมลีกัษณะดงัน้ี 

 1. สะดวกและรวดเรว็ ไม่ข ัน้ตอนการบรกิารไม่ซบัซอ้นทัง้ในดา้นการจดัสถานทีใ่หบ้รกิารหรอืในดา้นเอกสารต่างๆ

เมื่อมปีระชาชนมสีอบถามหรอืขอรบับรกิารตอ้งบรกิารไดอ้ย่างรวดเรว็  

 2. มกีารทาํงานทีส่มบูรณ์และถูกต้อง มเีกดิขอ้ผดิพลาดใดๆเกดิขึน้ สามารถแกไ้ขไดร้วดเรว็และถูกต้องโดยทีไ่ม่

เกดิความล่าชา้เพื่อคุม้ครองผลประโยชน์ของประชาชน 

 3. บรกิารทัว่ถงึแก่ผูม้ตีดิต่อขอรบับรกิารทุกระดบัไม่เลอืกปฏบิตัเิฉพาะบุคคลทีม่ฐีานะทางสงัคมหรอืฐานะดเีท่านัน้ 

แต่ตอ้งบรกิารใหค้วามสาํคญัอย่างทัว่ถงึโดยปราศจากความลาํเอยีง 

4. มกีารบรกิารอย่างเป็นธรรม โดยมกีารใหบ้รกิารตามลําดบัของผูม้าถงึก่อนหลงั ไม่มกีารลดัขัน้ตอนมกีารใส่ใจ

และใหผู้ร้บับรกิารทีไ่ม่มคีวามรู ้ตอ้งใหบ้รกิารเป็นพเิศษ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

จากการศกึษาของนกัวชิาการหลายท่านเกีย่วกบัปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจออมเงนิทัง้ในประเทศไทย

และต่างประเทศ ดงัน้ี 

 MalroutuY,Lakshmi and Jing J,Xiao (1995) ศกึษาเรื่อง ความเพยีงพอของรายได้สาํหรบัวยัเกษียณ และ

วเิคราะห์การวางแผนการเงนิสําหรบัการเตรียมเกษียณอายุ โดยใช้ข้อมูลการเงินของลูกค้าจากสถาบนัการเงินพบว่า            

ตวัแปรอายุ การศกึษา เชือ้ชาต ิการถอืครองทรพัยส์นิและหน้าทีก่ารงาน มคีวามสมัพนัธก์บัการวางแผนการเงนิ โดยเพศ

ชาย อายุ31-59 ปี ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูและมทีีอ่ยู่อาศยัเป็นของตวัเองจะมกีารวางแผนดา้นเงนิทีเ่พิม่ขึน้ และยงัพบอกีว่าคู่

สมรสมสีว่นในการช่วยในการวางแผนการเงนิเพื่อวยัเกษยีณอกีดว้ย 
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 Pius jacita mwongeli (2015) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทสี่งผลต่อการสมคัรเป็นสมาชกิการออมภาคสมคัรใจ (บํานาญ) 

เพื่อยามเกษยีณอายุของลกูจา้งภาครฐั ในเมอืงคตุิย (Kitui) ประเทศเคนยา พบว่า ตวัแปรดา้นการรณรงคแ์ละนโยบายจาก

ภาครฐัส่งผลอย่างมากต่อการตัดสินใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก โดยพบว่า เมื่อรฐับาลจดัการรณรงค์ที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้

ประชาชนรบัรู้แล้ว จะให้ทําประชาชนตดัสนิใจเขา้เป็นสมาชกิเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้ความสะดวกในการเขา้ถึงบรกิารกย็งั

สง่ผลต่อการตดัสนิใจเขา้เป็นสมาชกิอกีดว้ยเช่นกนั 

 ณภชัศา ธาราชวีนิ และธงชยั ศรวีรรธนะ (2555) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเงนิสว่นบุคคล

เพื่อการเกษยีณ พบว่า ความรูค้วามเขา้ใจทางการเงนิและทศันคตเิกีย่วกบัการออมสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการออม ซึง่ช่วย

ใหค้นคํานึงถงึความจําเป็นในการเตรยีมความพรอ้มเพื่อวยัเกษียณ โดยทีก่ารให้ความรูเ้กี่ยวกบัการวางแผนการออมเงนิ

และสามารถให้ขอ้มูลการเงินที่ถูกต้อง และการสร้างวนิัยในการออมส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง สถานบนัการเงินต่างๆ 

ธนาคารและอื่นๆ สามารถนําไปพฒันาผลติภณัฑท์ีเ่หมาะสม และการสรา้งกลยุทธเ์พื่อสง่เสรมิความรูแ้ละทศันคตทิีด่กีบัการ

ออม ซึง่จะสง่ผลใหม้กีารแสดงออกมาเป็นพฤตกิรรมการเตรยีมความพรอ้มเพื่อวยัเกษียณ และยงัช่วยลดการพึง่พงิภาครฐั

ของผูส้งูอายุไดอ้กีดว้ย 

 ชาตชิาย สภาวรรณ์ และชไมพรกาญขนกจิสกุล (2555) ศกึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการเตรยีมความพรอ้มดา้น

การออมเพื่อวยัสูงอายุของผูส้งูอายุไทย พบว่า จํานวนคนในครอบครวัที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูมคีวามสมัพนัธก์บัการเตรยีม

ความพรอ้มดา้นการออมเพื่อวยัสงูอายุทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป โดยผูท้ีม่บีุตรน้อยกว่ามโีอกาสเตรยีมความพรอ้มดา้นการออม

เพื่อวยัสงูอายุมากกว่าผูท้ีม่บีุตรมากกว่า 

 สุรยิพร จนัทร์เจรญิ และกุศล สุนทรธาดา (2555) ศกึษาเรื่อง การออมของแรงงานในระบบและนอกระบบใน

ประชากรวยัก่อนสงูอายุและวยัสงูอายุ พบว่า แรงงานนอกระบบมสีดัสว่นทีไ่ม่มเีงนิออมมากกว่าแรงในระบบ ในขณะทีผู่ท้ ีม่ ี

สดัส่วนในการเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุในระดับตํ่า3ลําดับแรก ได้แก่ ผู้ที่มีสถานภาพรับจ้างทัว่ไป/กรรมกร 

พนักงาน/ลูกจา้งเอกชน และนักเรยีน/นักศกึษา ซึง่อาจกล่าวไดก้ว่า ผูท้ีไ่ม่อยู่ในระบบแรงงานส่วนใหญ่มกีารเตรยีมความ

พรอ้มดา้นกว่าออมตํ่า  

 สุภาภรณ์ คําเรืองฤทธิ ์(2556) ศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยสูงอายุของประชากรไทย พบว่า 

ประชากรไทยที่มอีายุ 50-59 ปีที่มบีุตรมากกว่าจะมแีนวโน้มในการเตรยีมความพร้อมด้านการเงนิน้อยกว่าผู้ที่มีบุตร         

น้อยกว่า 

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัส่วนบุคคลส่งผลกบัการตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ประกอบอาชพี

จาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการวางแผนดา้นการเงนิเพื่อวยัเกษียณและการตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการ

ออมแห่งชาตขิองผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องการประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐั ความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารและการตดัสนิใจ

ออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตขิองผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 
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สมมติฐานงานวิจยั 

 1. ผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอย ที่มปีจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อวนั จาํนวนคนในครอบครวัทีต่้องอุปการะเลีย้งดู และการถอืครองทรพัยส์นิทีแ่ตกต่างกนัมี

การตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนั 

2. การวางแผนการเงนิของผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอยมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาต ิ

3. การประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐัและความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจออมเงนิผ่าน

กองทุนแห่งชาตขิองผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

 

วิธีการดาํเนินงานวิจยั 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื ผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย จํานวน  341 คน 

โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างหลายขัน้ตอน (multi-stage sampling) จากตลาด 3 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดเทวราช จาํนวน 236 คน ตลาด

ประชานิเวศน์ จาํนวน 82 คน และตลาดสงิหา จาํนวน 23 คน 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง มขีัน้ตอนดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัใชว้ธิเีลอืกตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากตลาดสดในความรบัผดิชอบของกรุง

มหานครที่คา้ขายกลางวนั และมแีผงคา้ ไม่เกนิ 1,000 แผง จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ ตลาดประชาธเิวศน์1 ตลาดบางกะปิ 

ตลาดหนองจอก ตลาดเทวราช ตลาดรชัดาภเิษก และตลาดสงิหา  

2. เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยแบ่งออกเป็น 3กลุ่ม โดย

กลุ่มที ่1 ตลาดทีม่แีผงคา้ขนาดกลาง 300-500 แผง ไดแ้ก่ ตลาดประชานิเวศน์ ตลาดบางกะปิ และตลาดหนองจอก กลุ่มที ่

2 ตลาดทีม่แีผงคา้ขนาดใหญ่ 500-1,000 แผง ไดแ้ก่ ตลาดเทวราช และกลุ่มที ่3 ตลาดทีม่แีผงคา้ น้อยกว่า 300 แผง ไดแ้ก่ 

ตลาดรชัดาภเิษก และตลาดสงิหา 

3. เลอืกสุม่ตวัอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) จากกลุ่มตลาด 3 กลุ่มๆละ 1 แห่ง ไดแ้ก่ ตลาดประชา

นิเวศน์ ตลาดเทวราช และตลาดสงิหา 

4. กาํหนดสดัสว่นของตวัอย่างเพื่อใหไ้ดข้นาดตวัอย่างตามทีก่าํหนดไว ้

5. นําแบบสอบถามไปใชเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจากตลาดทีไ่ดร้บัการสุ่ม โดยวธิสีุ่มตวัอย่างในแต่ละสถานที่

แบบสะดวก (Convenience Sampling) ตามทีผู่ต้อบแบบสอบถามสะดวกในการใหข้อ้มลู 

 

สรปุผลการวิจยั 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มูลขอ้มูลเกีย่วกบัปจัจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผง

ลอย ไดแ้ก่ แปร เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อวนั จาํนวนคนในครอบครวัทีต่อ้งอุปการะเลีย้งดู

และการถอืครองทรพัยส์นิ 

พบว่า ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิจํานวน 226 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

66.3 และเพศชายจาํนวน 115 คดิเป็นรอ้ยละ 33.7 
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มอีายุระหว่าง 41 – 50 ปี จาํนวน 100 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.3 รองลงมามอีายุ 51 – 60 ปี จาํนวน 79 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 23.2 อายุ 31 – 40 ปี จํานวน 61 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.9 อายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 45 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.2 

อายุ 21 – 30 ปี จาํนวน 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.6 และอายุตํ่ากว่า 20 ปี จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละะ 3.8 

มสีถานภาพสมรส จาํนวน 237 คน คดิเป็นรอ้ยละ 69.5 รองลงมามสีถานภาพโสด จํานวน 85 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

24.9 และสถานะภาพ ม่าย/หย่าแยก จาํนวน 19 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.6 

มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อวนั ตํ่ากว่า 1,000 บาท จํานวน 298 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.4 รองลงมามรีายได ้1,001 – 2,000 

บาท จาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.7 รายได ้2,001 – 3,000 บาท จาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.8 และ รายไดม้ากกว่า 

3,000 บาท จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.2 

มคีนในครอบครวัทีต่อ้งอุปการะเลีย้งด ู1 – 2 คน จาํนวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.1 รองลงมามคีนในครอบครวั

ทีต่อ้งอุปการะเลีย้งดู 3 – 4 คน จํานวน 109 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.0 คนในครอบครวัทีต่้องอุปการะเลีย้งดูมากกว่า 4 คน 

จาํนวน 68 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.9 และ ไม่มคีนในครอบครวัทีต่อ้งอุปการะเลีย้งด ูจาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15 

เช่าทีอ่ยู่เพื่ออยู่อาศยั จํานวน 201 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.8 รองลงมาคอืเป็นเจา้ของโดยปลอดภาระหน้ีสนิดา้นที่

อยู่อาศยัหรอืผ่อนชําระหมดแล้ว จํานวน 84 คน คดิเป็นร้อยละ 24.6 เป็นเจ้าของโดยอยู่ระหว่างผ่อนชําระหน้ีด้านที่อยู่

อาศยั จาํนวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.3 และ อาศยัอยู่กบัผูอ้ื่นโดยไม่มคี่าใชจ้่าย จาํนวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.2 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะหข์อ้มลูขอ้มลูเกีย่วกบัปจัจยัภายในไดแ้ก่ การวางแผนการเงนิของผูป้ระกอบอาชพีจําหน่าย

สนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

พบว่า ภาพรวมของระดบัปฏบิตักิารในการวางแผนการเงนิพบว่าผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผง

ลอยมกีารวางแผนการเงนิอยู่ในระดบัน้อยซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.36 และเมื่อพจิารณาตามระดบัการปฏบิตัิการ พบว่า ขอ้

คําถามที่มรีะดบัปฏบิตัิการเป็นบางครัง้ เรยีงลําดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านทราบสถานะการเป็นหน้ีสนิและ

วางแผนหน้ีสนิตลอดเวลาและท่านและสมาชกิในครอบครวัร่วมกนัวางแผนดา้นการเงนิเพื่อวยัเกษียณใหก้บัตวัท่านเองและ

สมาชิกในครอบครวั ส่วนข้อคําถามที่มีการปฏิบตัิการด้านการวางแผนการเงินอยู่ในระดบัปฏิบตัิการน้อยเรียงลําดับ  

ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ท่านมกีารวางแผนการออมในปจัจุบนัเพื่อวยัเกษียณท่านมีการแบ่งรายได้เพื่อออมก่อน

นําไปใชจ้่ายและ ท่านมกีารประเมนิรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายหลงัจากการเกษียณอายุและขอ้คําถามทีม่กีารปฏบิตักิารดา้นการ

วางแผนการเงนิอยู่ในระดบัไม่ไดป้ฏบิตัเิลย กค็อืท่านมกีารจดบนัทกึรายรบัรายจ่ายเป็นประจาํ  

ส่วนท่ี 3 การวเิคราะหข์อ้มลูขอ้มลูเกีย่วกบั ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ การประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐั  

พบว่า ภาพรวมระดบัการรบัรูก้ารประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐัผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยมี

ระดบัการรบัรูก้ารประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐัอยู่ในระดบัรบัรูน้้อยซึง่มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 1.95 และเมื่อพจิารณาตามระดบัการ

รบัรูร้ายขอ้พบว่า ขอ้คําถามทีม่กีารรบัรูก้ารประชาสมัพนัธอ์ยู่ในระดบัรบัรูน้้อย เรยีงลําดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ 

ท่านรบัรูข้อ้มลูขา่วสารจากสือ่ต่างๆเกีย่วกบัการออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาต ิท่านรบัรูเ้กีย่วกบัช่องทางหลกัในการ

เข้าถึงบริการของกองทุนการออมแห่งชาติ ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และ 

ธนาคารกรุงไทย ท่านรบัรู้ข้อมูลสทิธิประโยชน์ต่างๆของการเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติและท่านรบัรู้ข้อมูล

คุณสมบตัขิองผูส้มคัรเป็นสมาชกิกองทุนการออมแห่งชาต ิ

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะหข์อ้มลูขอ้มลูเกีย่วกบั ปจัจยัภายนอก ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิาร 

พบว่า ภาพรวมระดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารเกีย่วกบักองทุนการออมแห่งชาต ิมี

ระดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปกติโดยมค่ีาเฉลี่ยเท่ากบั 3.17 และเมื่อพจิารณา ตามระดบัความคดิเหน็รายขอ้พบว่า ขอ้

คาํถามเกีย่วกบัความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารเกีย่วกบักองทุนการออมแห่งชาตใินระดบัค่อนขา้งสะดวก ไดแ้ก่ ท่านคดิว่า
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จะไดร้บัความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิารเกีย่วกบักองทุนการออมแห่งชาตทิีธ่นาคารออมสนิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์ และธนาคารกรุงไทย สว่นขอ้คาํถามเกีย่วกบัความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารเกีย่วกบักองทุนการออมแห่งชาตใิน

ระดบัปกต ิเรยีงลําดบัค่าเฉลีย่จากมากไปน้อย ไดแ้ก่ท่านคดิว่าธนาคารออมสนิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และ

ธนาคารกรุงไทยมสีาขาเพยีงพอในการอํานวยความสะดวกในการใช้บริการ และท่านคดิว่าคดิว่าการใช้บริการเกี่ยวกบั

กองทุนการออมแห่งชาตโิดยใชบ้ตัรประชาชนเพยีงอย่างเดยีวช่วยใหเ้กดิความสะดวกในการใชบ้รกิาร 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มลูเกีย่วกบัการตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาต ิ

พบว่า ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยมกีารตดัสนิใจอยู่ในระดบัมโีอกาสออมค่อนขา้งน้อย มี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 2.60 

ส่วนท่ี 6 การวเิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 ผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอย ทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส รายไดเ้ฉลีย่ต่อวนั จาํนวนคนในครอบครวัทีต่อ้งอุปการะเลีย้งด ูและการถอืครองทรพัยส์นิ

ทีแ่ตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิ

ผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนั 

พบว่าผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยที่มเีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออม

แห่งชาตไิม่แตกต่างกนั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.2 ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่อีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิ

ผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนั 

พบว่าผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยที่มอีายุแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออม

แห่งชาตแิตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.3 ผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนั 

พบว่าผู้ประกอบอาชีพจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอยที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจออมเงนิผ่าน

กองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 1.4 ผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอยที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนั 

พบว่า ผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอยที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีการตัดสนิใจออมเงินผ่าน

กองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 ผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอยทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อวนัแตกต่างกนัมกีาร

ตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนั 

พบว่าผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอยทีม่รีายได้เฉลี่ยต่อวนัแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิผ่าน

กองทุนการออมแห่งชาตไิม่แตกต่างกนั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.6 ผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่จีํานวนคนในครอบครวัแตกต่างกนัมี

การตัดสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาติแตกต่างกนักนัมีการตดัสนิใจออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ

แตกต่างกนั 
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ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่จีาํนวนคนในครอบครวัแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิ

ผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนักนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ที ่1.7 ผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอยทีม่กีารถือครองทรพัยส์นิแตกต่างกนัมี

การตัดสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาติแตกต่างกนักนัมีการตดัสนิใจออมเงินผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ

แตกต่างกนั 

ผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่กีารถอืครองทรพัยส์นิแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิ

ผ่านกองทุนการออมแห่งชาตแิตกต่างกนักนัมกีารตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตไิม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อท่ี 2 การวางแผนการเงนิ ของผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยมคีวามสมัพนัธ์

กบัการตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาต ิ

พบว่า การวางแผนการเงิน ของผู้ประกอบอาชีพจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอยมีความสมัพนัธ์กบัการ

ตดัสนิใจออมเงนิผ่านกองทุนการออมแห่งชาตใินระดบัตํ่า 

สมมติฐานข้อท่ี 3 การประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐั และความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารความสมัพนัธก์บัตดัสนิใจ

ออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาตขิองผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

สมมตฐิานขอ้ที ่3.1 การประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐั มคีวามสมัพนัธก์บัตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติ

ของผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

พบว่า การประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐั มคีวามสมัพนัธก์บัตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาตขิองผูป้ระกอบ

อาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยในระดบัปานกลาง 

สมมติฐานข้อที่ 3.2 ความสะดวกในการเข้าถึงบริการ มีความสมัพันธ์กับตัดสินใจออมผ่านกองทุนการออม

แห่งชาตขิองผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

พบว่า ความสะดวกในการเขา้ถึงบรกิาร ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของผู้

ประกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

 

สรปุและอภิปรายผล 

1. ปจัจยัส่วนบุคคลของผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา และ จาํนวนคนในครอบครวัทีต่อ้งอุปการะเลีย้งดู ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลใหม้กีารตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออม

แห่งชาตแิตกต่างกนัดว้ย พบว่า 

อายุ : พบว่า ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่อีายุตํ่ากว่า 20 – 60 ปีนัน้มโีอกาสตดัสนิใจ

ออมมากกว่าผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไปซึง่อาจเป็นเพราะผูส้มคัรเป็นสมาชกิ

ของกองทุนการออมแห่งชาตทิี่มอีายุ 60 ปีขึน้ไป นัน้สามารถออมผ่านกองทุนการออมไดอ้กีเพยีงแค่ 10 ปีทําใหส้ามารถ

ออมไดน้้อยและผลตอบแทนไม่ดงึดดูใจใหเ้ขา้มาสมคัรเป็นสมาชกิกองทุนการออมแห่งชาต ิ

สถานภาพสมรส : พบว่า ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่สีถานภาพโสด มโีอกาสตดัสนิใจ

ออมมากกว่าผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่สีถานภาพสมรส ซึง่อาจตคีวามไดว้่าผูท้ีม่สีถานภาพ

โสดนัน้ ไม่มบีุตรจงึมตีดัสนิใจออมไดม้ากกว่าผูท้ีม่สีถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา : พบว่า ผู้ประกอบอาชีพจําหน่ายสินค้าในตลาดและแผงลอยที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่า

มธัยมศกึษาตอนตน้มโีอกาสตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาตน้ิอยกว่าผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและ

แผงลอยทีม่รีะดบัการปรญิญาตรหีรอืสงูกว่าปรญิญาตรซีึง่ตรงกบังานวจิยัของ Y, LakshmiMalroutu and Jing J, Xiao
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(1995) ที่ได้ศกึษาเรื่อง ความเพยีงพอของรายไดส้ําหรบัวยัเกษียณ และวเิคราะหก์ารวางแผนการเงนิสาํหรบัการเตรยีม

เกษยีณอายุพบว่า ผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูนัน้จะมกีารวางแผนการเงนิเพื่อวยัเกษยีณทีส่งูกว่าดว้ยเช่นกนั 

จํานวนคนในครอบครวัทีต่้องอุปการะเลีย้งดู : พบว่า ผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีไ่ม่มี

คนในครอบครวัทีต่อ้งอุปการะนัน้มโีอกาสตดัสนิใจออมน้อยกว่าผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่คีน

ในครอบครวัทีต่อ้งอุปการะเลีย้งดู 1 – 2 คน ซึง่อาจเป็นเพราะผูท้ีไ่ม่มบีุตรนัน้ไม่ต้องมภีาระเลีย้งดูบุตรหลานในอนาคตจงึ

ทําใหม้โีอกาสการตดัสนิใจออมลดน้อยลง แต่อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยที่มคีนใน

ครอบครวัทีต่อ้งอุปการะเลีย้งด ู1 – 2 คน มโีอกาสออมมากกว่าผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยทีม่คีน

ในครอบครวัที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูกว่า 4 คน ซึ่งตรงกบั งานวจิยัของ ชาติชาย สภาวรรณ์ และชไมพร กาญจนกจิสกุล 

(2555) ที่ได้ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มอีิทธิพลต่อการเตรียมความพร้อมด้านการออมเพื่อวยัสูงอายุของผู้สูงอายุไทย พบว่า 

ผูส้งูอายุทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป ทีผู่ท้ ี่มบีุตรน้อยกว่ามโีอกาสเตรยีมความพรอ้มด้านการออมเพื่อวยัสงูอายุมากกว่าผูท้ีม่บีุตร

มากกว่าและงานวจิยัของ สภุาภรณ์ คาํเรอืงฤทธิ ์(2556) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง การเตรยีมความพรอ้มเพื่อวยัสงูอายุของประชากร

ไทย พบว่า ประชากรไทยทีม่อีายุ 50-59 ปี ทีม่บีุตรมากกว่าจะมแีนวโน้มในการเตรยีมความพรอ้มดา้นการเงนิน้อยกว่าผูท้ี่

มบีุตรน้อยกว่า 

2. การวางแผนการเงนิของผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอยมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจ

ออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาต ิพบว่าถา้ประกอบอาชพีคา้ขายในตลาดและแผงลอยมรีะดบัการวางแผนการเงนิทีเ่พิม่ขึน้

จะทําใหม้โีอกาสตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาตทิีเ่พิม่ขึน้ซึง่ตรงกบังานวจิยัของ ณภชัศา ธาราชวีนิ และธงชยั 

ศรวีรรธนะ (2555) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการออมเงนิสว่นบุคคลเพื่อการเกษยีณพบว่าความรูค้วาม

เขา้ใจทางการเงนิและทศันคตเิกีย่วกบัการออมสง่ผลใหเ้กดิพฤตกิรรมการออมเงนิสว่นบุคคลเพื่อการเกษยีณ 

 3. การประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐัมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาตขิองผูป้ระกอบ

อาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย พบว่าถ้าผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย มรีะดบัการรบัรู้

การประชาสมัพนัธท์ี่เพิม่ขึน้จะทําใหม้โีอกาสตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาตทิี่เพิม่ขึน้ ซึง่ตรงกบังานวจิยัของ

Pius jacita mwongeli (2015) ทีไ่ดศ้กึษาเรื่อง ปจัจยัทสี่งผลต่อการสมคัรเป็นสมาชกิการออมภาคสมคัรใจ(บํานาญ)เพื่อ

ยามเกษียณอายุของลูกจ้างภาครฐัในเมอืงคตุิย (Kitui) ประเทศเคนยา พบว่า ตัวแปรด้านการรณรงค์และนโยบายจาก

ภาครฐัสง่ผลอย่างมากต่อการตดัสนิใจเขา้ร่วมเป็นสมาชกิโดยพบว่าเมื่อรฐับาลจดัการรณรงคท์ีเ่พิม่มากขึน้เพื่อใหป้ระชาชน

รบัรูแ้ลว้จะใหท้าํประชาชนตดัสนิใจเขา้เป็นสมาชกิเพิม่ขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

 จากการวจิยั เรื่อง การตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาต ิของผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและ

แผงลอย 

 1. ผู้ประกอบอาชีพจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอย ส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดบัตํ่ากว่ามธัยมศึกษา

ตอนต้นและพบว่ามโีอกาสตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติในระดบัมคี่อนขา้งน้อย ซึง่อาจเกดิจากการวางแผน

การเงนิในระดบัตํ่า เพราะฉะนัน้ภาครฐัและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกบัการวางแผนการเงินและ

ความสาํคญัของการออมเพื่อวยัเกษยีณแก่ผูป้ระกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย 

 2. ผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย มกีารรบัรูก้ารประชาสมัพนัธจ์ากภาครฐัค่อนขา้งน้อยซึง่

ส่งผลให้มีการตัดสินใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติในระดบัมีโอกาสออมค่อนข้างน้อย ภาครฐัและหน่วยงานที่

เกีย่วขอ้ง ควรจดัใหม้กีารประชาสมัพนัธท์ีม่ากขึน้ เพื่อทีจ่ะเป็นการกระจายขอ้มลูเกีย่วกบักองทุนการออมแห่งชาต ิใหก้ลุ่ม
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ผูป้ระกอบอาชพีคา้ขายในตลาดและแผงลอยไดท้ราบถงึขอ้ดใีนการเป็นสมาชกิรวมถงึส่งเสรมิการตดัสนิใจออมผ่านกองทุน

การออมแห่งชาต ิ

 3. ในส่วนของความสะดวกในการเขา้ถงึบรกิารนัน้ ถึงแม้ว่าธนาคารทีจ่ะสามารถใหบ้รกิารเกี่ยวกบักองทุนการ

ออมแห่งชาตจิะมสีาขาอยู่มาก หรอืมคีวามพรอ้มทีจ่ะใหบ้รกิารกต็าม แต่ผูป้ระกอบอาชพีจําหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผง

ลอย นัน้ไม่สามารถเข้าไปใช้บริการได้ในเวลาทําการ เพราะฉะนัน้ธนาคารควรมีการปฏิบตัิการเชิงรุก ในการเข้าไป

ใหบ้รกิารถงึชุมชนเพื่อทีจ่ะไดเ้ป็นการอาํนวยความสะดวกและสง่เสรมิการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาต ิ

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศึกษาผู้ประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มอาชีพอื่น เช่น เกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบอาชีพรบัจ้าง เพื่อศึกษา

เปรยีบเทยีบเกี่ยวกบัการตดัสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติว่าเป็นไปในแนวทางเดยีวกบั กลุ่มผู้ประกอบอาชพี

จาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยหรอืไม่ 

 2. ควรมีการศึกษาปจัจยัที่เกี่ยวข้องกับการตัดสนิใจออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติของผู้ประกอบอาชีพ

จาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอย เช่น ภาระหน้ีสนิ วธิกีารออมในปจัจุบนั และอาจมกีารแบ่งกลุ่มตวัอย่างตาม ตลาดอื่นๆ

ที่ไม่ใช่ตลาดในความดูแลของรฐับาล เช่น ผู้ประกอบอาชพีจําหน่ายสนิค้าในตลาดและแผงลอย ในตลาดเอกชน หรอืผู้

ประกอบอาชพีจาํหน่ายสนิคา้ในตลาดและแผงลอยในหา้งสรรพสนิคา้ เป็นตน้ 

 3. ควรทาํการแจกแจงปจัจยัดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อวนัใหค้รอบคลุมผูท้ีม่รีายไดต้ํ่า เช่น อาจเริม่ต้นเท่ากบัค่าแรงขัน้

ตํ่าในภาคแรงงานที ่300 
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