
 

 

 
กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.)  เป�นกองทุนท่ีจัดตั้ง

ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันโอชา  โดยมีวัตถุประสงค* เพ่ือสงเสริม
ให,ผู,ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ ท่ีมีอายุระหวาง 
ท่ีไมอยูในระบบบําเหน็จของข,าราชการหรือเอกชน หรือผู,ประกันตนท่ีสงเงิน
กรณีชราภาพ ได,ออมเงินเพ่ือใช,ในวัยชราภาพ หรือไมมีรายได,ประจํา 
การออมน้ีรัฐจะสมทบเงินให,สวนหน่ึง เมื่อออมครบตามระยะเวลา
ท่ีกําหนด  รัฐจะจายเงินคืนให,เป�นรายเดือน หรือเป�นบํานาญตลอดชีวิต

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยสํานักงาน
สถิติแห!งชาติ ได$ให$ความร!วมมือกับกองทุนการออมแห!งชาติ 
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ
แหงชาติ (กอช.) พ.ศ. 2560 เพ่ือนําผลการสํารวจไปใช,
ประกอบการกําหนดนโยบาย และวางแผนการดําเนินงานได,อยางเหมาะสม
เพื่อให,บรรลุผลสําเร็จตามเป<าหมายที่กําหนดไว,
ข,อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของประชาชน
และความคิดเห็นและข,อเสนอแนะของประชาชนที่มีตอกองทุน
การออมแห งชาต ิ โ ดย ใช ,ว ิธ ีก า รสํ า ร วจด ,วยต ัวอย า ง
Stratified three–stage Sampling และสงเจ,าหน,าท่ีของสํานักงาน
สถิติแห งชาติ ไปสัมภาษณ*สมาชิกในครัว เรือน
15 – 59 ปQ ทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ครัวเรือนละ 
7 – 24 เมษายน 2560 มีประชาชนถูกเลือกเป�นตัวอยางท้ังสิ้น 
โดยมีผู,ตอบสัมภาษณ*เป�นชาย ร,อยละ 48.1  เป�นหญิง
มีอายุระหวาง 15 – 19 ปQ ร,อยละ 8.6  อายุ 20 
อายุ 30 – 39 ปQ ร,อยละ 21.9 อายุ  40 –
และอายุ 50 – 59 ปQ ร,อยละ 27.3  ระดับการศึกษา ไมได,รับการศึกษา
ร,อยละ 1.1  ต่ํากวาประถมศึกษา ร,อยละ 2
ร,อยละ 33.0  มัธยมศึกษา ร,อยละ 37.6  
อนุปริญญา ร,อยละ 12.8 ปริญญาตรีและ
สถานภาพการทํางาน ค,าขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว
พนักงาน/ลูกจ,างเอกชน ร,อยละ 19.4  เกษตรกร 
รับจ,างท่ัวไป/กรรมกร ร,อยละ 8.6  นักเรียน/
ข,าราชการ พนักงานหรือลูกจ,างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร,อยละ 
แมบ,าน/พอบ,าน (อยูบ,านเฉยๆ)/ชรา ร,อยละ 7.
ร,อยละ 2.1 ขับรถรับจ,าง เชน มอเตอร*ไซต*รับจ,าง รถตู, แท็กซ่ี เป�นต,น
ร,อยละ 1.2 และร,อยละ 0.3 ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน เกษียณ
มีสถานภาพโสด ร,อยละ 26.0  สมรส ร,อยละ 66.6
หยา ร,อยละ 1.9 และแยกกันอยู ร,อยละ 2.0  
ไมเกิน 10,000 บาท ร,อยละ 53.9  รายได, 10
ร,อยละ 31.2  รายได, 20,001 – 30,000 
รายได,มากกวา 30,000 บาท ร,อยละ 4.4 และไมมีรายได, ร,อยละ 
ซ่ึงสรุปผลการสํารวจได,ดังน้ี 

การสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเก่ียวกับ
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ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ

เป�นกองทุนท่ีจัดตั้งข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงค* เพ่ือสงเสริม

ให,ผู,ประกอบอาชีพอิสระ หรือแรงงานนอกระบบ ท่ีมีอายุระหวาง 15 – 60 ปQ 
ท่ีไมอยูในระบบบําเหน็จของข,าราชการหรือเอกชน หรือผู,ประกันตนท่ีสงเงิน
กรณีชราภาพ ได,ออมเงินเพ่ือใช,ในวัยชราภาพ หรือไมมีรายได,ประจํา 

สวนหน่ึง เมื่อออมครบตามระยะเวลา 
ท่ีกําหนด  รัฐจะจายเงินคืนให,เป�นรายเดือน หรือเป�นบํานาญตลอดชีวิต 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม โดยสํานักงาน 
กองทุนการออมแห!งชาติ  

การสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับกองทุนการออม
เพ่ือนําผลการสํารวจไปใช,เป�นข,อมูล

กําหนดนโยบาย และวางแผนการดําเนินงานได,อยางเหมาะสม 
เพื่อให,บรรลุผลสําเร็จตามเป<าหมายที่กําหนดไว, ซึ่งเก็บรวบรวม

พฤติกรรมการออมของประชาชน ความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีตอกองทุน 

โ ดย ใช ,ว ิธ ีก า รสํ า ร วจด ,วยต ัวอย า งแบบ  
และสงเจ,าหน,าท่ีของสํานักงาน

สมาชิกในครัว เรือนท่ีมีอายุตั้ งแต  
ครัวเรือนละ 1 ราย ระหวางวันท่ี  

ตัวอยางท้ังสิ้น 5,800 ราย 
เป�นหญิง  ร,อยละ 51.9 
0 – 29 ปQ ร,อยละ 15.5  
– 49 ปQ ร,อยละ 26.7   

ระดับการศึกษา ไมได,รับการศึกษา 
2.1  จบประถมศึกษา  
  ปวช./ปวส./ปวท./

และสูงกวา ร,อยละ 13.4  
ประกอบธุรกิจสวนตัว ร,อยละ 25.4 

เกษตรกร ร,อยละ 19.6  
/นักศึกษา ร,อยละ 8.4 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร,อยละ 7.4  
.6  วางงาน/ไมมีงานทํา 

มอเตอร*ไซต*รับจ,าง รถตู, แท็กซ่ี เป�นต,น 
ประกอบอาชีพอ่ืนๆ เชน เกษียณอายุ เป�นต,น  

66.6  หม,าย ร,อยละ 3.5 
 มีรายได,เฉลี่ยตอเดือน

10,001 – 20,000 บาท 
000 บาท ร,อยละ 7.1 

และไมมีรายได, ร,อยละ 3.4  

 
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทําบัญชีรายรับรายจ!าย

ประชาชนร,อยละ 17.4  
ขณะท่ีร,อยละ 82.6  ระบุวาไมมีการทําบัญชีรายรับรายจาย

เมื่อพิจารณาเป�นรายภาค พบวา
ร,อยละ 27.8 ระบุวามีการทําบัญชีรายรับรายจาย ในสัดสวน
ท่ีสู งกวาภาคอ่ืน รองลงมาได,แก  ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร,อยละ 
มีสัดสวนเทากัน คือ ร,อยละ 15
 

 แผนภูมิ 1 ร,อยละของประชาชน 
การทําบัญชีรายรับรายจาย เป�นรายภาค

 ร$อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
   ทั่วประเทศ กทม.  กลาง  เหนือ  

 
2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการออม

 ประชาชนร,อยละ 77
ร,อยละ 22.1  ระบุวาไมมีการออมเงิน 
มีคาใช,จายมาก ทําให,ไมมีเงินเพียงพอที่จะออม  กําลังเรียน 
ไมมีรายได,  ไมได,ทํางาน  มีภาระหน้ีสิน  มีคนในครอบครัวออมแล,ว 
และเพ่ิงเริ่มทํางาน เป�นต,น) 
 สําหรับผู,ท่ีมีการออมเงิน ได,ระบุวิธีการออมเงินด,วยการฝาก
ธนาคาร/สถาบันการเงินอ่ืน 
รองลงมาได,แก เก็บเป�นเงินสด 
สงเคราะห*ตางๆ (ร,อยละ 19.6)  
RMF เป�นต,น  (ร,อยละ 10.
(ร,อยละ 9.1) เป�นต,น 
 สําหรับวัตถุประสงค*หลักของการออม ประชาชน
ระบุวาเพ่ือใช,ในยามฉุกเฉิน/เจ็บป_วย ในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาได,แก
ใช,จายในอนาคต/ยามชรา/เกษียณอายุ 
ให,กับชีวิต/สร,างครอบครัว (ร,อยละ 
(ร,อยละ 14.1)  และเพ่ือการศึกษา 

บทสรุปสําหรับผู$บริหาร 

การสํารวจความคดิเห็นของประชาชนเก่ียวกับกองทุนการออมแห!งชาติ 

82.3 84.7 84.8

17.7 15.3 15.2

เหนือ ต.อ.น. ใต,

ทําบัญชีรายรับรายจาย

ไมทําบัญชีรายรับรายจาย

การทําบัญชีรายรับรายจ!าย 

4  ระบุวามีการทําบัญชีรายรับรายจาย  
ระบุวาไมมีการทําบัญชีรายรับรายจาย 

เมื่อพิจารณาเป�นรายภาค พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ระบุวามีการทําบัญชีรายรับรายจาย ในสัดสวน 

ท่ีสู งกวาภาคอ่ืน รองลงมาได,แก  ภาคเหนือ (ร,อยละ 17.7)   
ร,อยละ 15.3)  ภาคกลางและภาคใต,  
15.2 

ร,อยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การทําบัญชีรายรับรายจาย เป�นรายภาค 

กลาง  เหนือ  ต.อ.น.   ใต$ 

การออม 

77.9  ระบุวามีการออมเงิน  ขณะท่ี 
ระบุวาไมมีการออมเงิน (โดยระบุเหตุผล คือ  

มีคาใช,จายมาก ทําให,ไมมีเงินเพียงพอที่จะออม  กําลังเรียน  
มีภาระหน้ีสิน  มีคนในครอบครัวออมแล,ว 

สําหรับผู,ท่ีมีการออมเงิน ได,ระบุวิธีการออมเงินด,วยการฝาก
สถาบันการเงินอ่ืน ในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุด (ร,อยละ 55.4) 

รองลงมาได,แก เก็บเป�นเงินสด (ร,อยละ 35.9) เป�นสมาชิกฌาปนกิจ
)  กองทุนตางๆ เชน กบข. ประกันสังคม 
.6) ซ้ือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย*  

ตถุประสงค*หลักของการออม ประชาชนร,อยละ 57.2  
เจ็บป_วย ในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาได,แก  

เกษียณอายุ (ร,อยละ 48.9)  สร,างความมั่นคง
ร,อยละ 22.0)  เป�นทุนในการประกอบอาชีพ 

เพ่ือการศึกษา (ร,อยละ 13.4)  เป�นต,น 

กองทุนการออมแห!งชาติ (กอช.) พ.ศ. 2560 

ภาค 



จ 

 

มีการออม
77.9

ไม!มีการออม
22.1

ทราบ/รู$จัก
 42.0

ไม!ทราบ/ไม!รู$จัก
 58.0

 เมื่อสอบถามประชาชนท่ีมีการออมเงินเก่ียวกับแหลงท่ีมาของ
เงินออม พบวา ร,อยละ 37.1 ระบุแหลงท่ีมาของเงินออมมาจาก
เงินเดือน/รายได,อ่ืนๆ ท่ีเป�นตัวเงิน ในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุด รองลงมาได,แก 
ค,าขาย/การประกอบธุรกิจ (ร,อยละ 24.2)  การทําการเกษตร ประมง 
ปศุสัตว* (ร,อยละ 19.0)  บิดา มารดา/คูสมรส/บุตร/ญาติ พ่ีน,อง  
(ร,อยละ 18.0)  ผลตอบแทนจากการลงทุน เชน ดอกเบ้ีย เงินปaนผล 
เป�นต,น (ร,อยละ 3.0) 
 

 แผนภูมิ 2 ร,อยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการออม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ : 1/ ตอบได,มากกวา 1 คําตอบ 

 
 

3. การทราบ/รู$จักกองทุนการออมแห!งชาติ (กอช.) 

 ประชาชนร,อยละ 42.0 ระบุวาทราบ/รู,จักกองทุนการออมแหงชาติ  
ขณะท่ีร,อยละ 58.0 ระบุวาไมทราบ/ไมรู,จักกองทุนการออมแหงชาต ิ
 เมื่อพิจารณาเป�นรายภาค พบวา ประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ทราบ/รู,จักกองทุนการออมแหงชาติ ในสัดสวนท่ีสูงกวาภาคอ่ืน 
 สําหรับผู, ท่ีทราบ/รู, จักกองทุนการออมแหงชาติ ได,ระบุ
ชองทางท่ีทําให,ทราบ/รู,จักมากท่ีสุด คือ โทรทัศน*/ดาวเทียม/เคเบ้ิล 
(ร,อยละ 34.2) รองลงมาได,แก เฟสบุcค/ไลน*/ทวิตเตอร*/เว็บไซต*/ 
สื่อออนไลน*ตางๆ (ร,อยละ 12.1)  เจ,าหน,าท่ีของรัฐ/หนวยงานของ
ภาครัฐ (ร,อยละ 10.5)  คนในครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน/คนรู, จัก  
(ร,อยละ 9.9)  ผู,นําชุมชน/หมูบ,าน (ร,อยละ 7.1)  ธนาคาร ธ.ก.ส./ออมสิน/
ธอส./กรุงไทย (ร,อยละ 6.3)  หนังสือพิมพ*/นิตยสาร (ร,อยละ 4.7)  
และวิทยุ/วิทยุชุมชน (ร,อยละ 3.8)  เป�นต,น 
 

 แผนภูมิ 3 ร,อยละของประชาชน จําแนกตามการทราบ/รู,จักเกี่ยวกับ
กองทุนการออมแหงชาติ และชองทางการรับรู, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 หมายเหตุ : 1/ ตอบได,มากกวา 1 คําตอบ 
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ซ้ือประกันชีวติแบบสะสมทรพัย*
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เก็บเป�นเงินสด

ฝากธนาคาร/สถาบันการเงินอื่นฝากธนาคาร/สถาบันการเงินอ่ืน 

เก็บเป�นเงินสด 

เป�นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห*ตางๆ 

กองทุนตางๆ เชน กบข. ประกันสังคม RMF เป�นต,น 

ซื้อประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย* 

วิธีการออม1/ 5 อันดับแรก 

ร$อยละ 
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เไว,ใช,ในยามฉุกเฉิน/ 
เจ็บป_วย 

ใช,จายในอนาคต/ยามชรา/ 
เกษียณอายุ 

สร,างความม่ันคงให,กับชีวิต/ 
สร,างครอบครัว 

เป�นทุนในการประกอบอาชีพ 
 

เพ่ือการศึกษา 
ร$อยละ 

วัตถุประสงค@หลักของการออม1/ 5 อันดับแรก 

3.0

18.0

19.0

24.2

37.1
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ผลตอบแทนจากการลงทนุ

บิดา/มารดา/คูสมรส

การทําการเกษตรประมง ปศุสัตว*

ค,าขาย/การประกอบธรุกจิ

เงินเดือน/รายได,อืน่ๆที่เป�นตัวเงิน

ร$อยละ 

แหล!งท่ีมาของเงินออม1/ 5 อันดับแรก 

เงินเดือน/รายได,อ่ืนๆ ที่เป�นตัวเงิน 

ค,าขาย/การประกอบธุรกิจ 

การทําการเกษตร ประมง ปศุสัตว* 

บิดา มารดา/คูสมรส/บุตร/ญาติ พ่ีน,อง 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
เชน ดอกเบี้ย เงินปaนผล เป�นต,น 
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34.2 
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งานแสดงสินค,า

โครงการสงเสริมการออมของ … 

สถาบันการเงินชุมชน/กองทนุ… 

ส่ือส่ิงพิมพ*/เอกสาร

หอกระจายขาว

วิทยุ/วทิยุชุมชน

หนังสือพิมพ*/นิตยสาร

ธนาคาร ธ.ก.ส./ออมสิน/ธอส./… 

ผู,นําชุมชน/หมูบ,าน

คนในครอบครัว/ญาติ/เพ่ือน/คน… 

เจ,าหน,าที่ของรฐั/หนวยงานของ… 

เฟสบุcค/ไลน*/ทวิตเตอร*/เว็บไซต*/… 

โทรทัศน*/ดาวเทียม/เคเบ้ิล

ร$อยละ 

สําหรับผู$ที่ทราบ/รู$จัก กอช. ได$ระบชุ!องทาง1/ 

โทรทัศน*/ดาวเทียม/เคเบิ้ล 

เฟสบุcค/ไลน*/ทวิตเตอร*/เว็บไซต*/ส่ือออนไลน* 

เจ,าหน,าท่ีของรัฐ/หนวยงานของภาครัฐ 

คนในครอบครัว/ญาติ/เพื่อน/คนรู,จัก 

ผู,นําชุมชน/หมูบ,าน 

ธนาคาร ธ.ก.ส./ออมสิน/ธอส./กรุงไทย 

หนังสือพิมพ*/นิตยสาร 

วิทยุ/วิทยุชุมชน 

หอกระจายขาว 

ส่ือส่ิงพิมพ*/เอกสาร 

สถาบันการเงินชุมชน/กองทุนหมูบ,าน 

โครงการสงเสริมการออมของ กอช.(สัญจร) 

งานแสดงสินค,า/งานออกบูธของ กอช. 
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ทั่วประเทศ กทม. กลาง เหนือ ต.อ.น. ใต,

มาก - มากที่สุด

ปานกลาง

น,อย - น,อยที่สุด

ไมพึงพอใจ

ไม!มีสิทธิได$รับ
 74.1

มีสิทธิได$รับ
25.9

4. ความพึงพอใจต!อกองทุนการออมแห!งชาติ 
 ประชาชนท่ีทราบ/รู,จักกองทุนการออมแหงชาติพบวาร,อยละ 62.1 
ระบุวามีความพึงพอใจตอกองทุนการออมแหงชาติอยูในระดับ 
มาก – มากท่ีสุด และร,อยละ 32.5  ระบุวาปานกลาง สวนร,อยละ 
2.3 ระบุวาน,อย – น,อยท่ีสุด  ขณะท่ีร,อยละ 3.1 ไมมีความพึงพอใจ 
 เมื่อพิจารณาเป�นรายภาค  พบวา  ประชาชนท่ีทราบ/รู,จัก
กองทุนการออมแหงชาติในภาคใต,ร,อยละ 69.2 ระบุวามีความพึงพอใจ
ตอกองทุนการออมแหงชาติ ระดับมาก – มากท่ีสุด ในสัดสวนท่ีสูงกวา
ภาคอ่ืน รองลงมาได,แก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ร,อยละ 67.0)  
ภาคเหนือ (ร,อยละ 65.8)  ภาคกลาง (ร,อยละ 59.5)  และกรุงเทพมหานคร 
(ร,อยละ 51.8) 
 

 แผนภูมิ 4 ร,อยละของประชาชนท่ีทราบ/รู,จักกองทุนการออมแหงชาติ 
จําแนกตามความพึงพอใจตอกองทุนการออมแหงชาติ เป�นรายภาค 

 

 ร$อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ทั่วประเทศ  กทม.   กลาง   เหนือ   ต.อ.น.   ใต$ 

 

5. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสิทธิได$รับระบบบํานาญจากภาครัฐ

หรือเอกชน หรือกองทุนชราภาพตามกฎหมายอ่ืน 

 ประชาชนร,อยละ 25.9  ระบุวามีสิทธิได,รับระบบบํานาญจาก

ภาครั ฐหรื อ เอกชน หรื อกอง ทุนชราภาพตามกฎหมาย อ่ืน   

ขณะท่ีร,อยละ 74.1  ระบุวาไมมีสิทธิได,รับระบบบํานาญฯ โดยใน 

จํานวนผู,ท่ีมีสิทธิได,รับระบบบํานาญดังกลาว พบวา ร,อยละ 19.2 

ระบุวาได,รับจากกองทุนประกันสังคม (มาตรา 33 มาตรา 39 และ

มาตรา 40 ทางเลือกท่ี 2) ในสัดสวนท่ีสูงท่ีสุด  รองลงมาได,แก  

กองทุนบําเหน็จบํานาญข,าราชการ (กบข.) (ร,อยละ 2.5)  กองทุนรวม

เพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) (ร,อยละ 2.2)  กองทุนการออมแหงชาติ 

(กอช.) (ร,อยละ 1.3)  ระบบบํานาญข,าราชการแบบเดิม (ร,อยละ  1.1)  

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ร,อยละ 0.4)  กองทุนสงเคราะห*ครูโรงเรียน

เอกชน (ร,อยละ 0.2)   

 
 แผนภูมิ 5 ร,อยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับ 

การมีสิทธิได, รับระบบบํานาญจากภาครัฐหรือเอกชน หรือ 
กองทุนชราภาพตามกฎหมายอื่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ : 1/ ตอบได,มากกวา 1 คําตอบ 

6. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสมัครเปCนสมาชิกกองทุนการออม
แห!งชาติ 

 เมื่อสอบถามประชาชนท่ีไมมีสิทธิได,รับระบบบํานาญ 
จากภาครัฐหรือเอกชน หรือกองทุนชราภาพตามกฎหมายอ่ืน พบวา  
ร,อยละ 30.5 ระบุวาสมัครเป�นสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ และ
ร,อยละ 19.5 ระบุวาไมสมัครเป�นสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ  
ขณะท่ีร,อยละ 50.0 ยังไมแนใจ 
 สําหรับผู, ท่ีสมัครเป�นสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ  
ให,เหตุผลคือเพ่ือต,องการมีเงินออมเก็บไว,ให,ลูกหลานเมื่อตัวเอง
เสียชีวิต (ร,อยละ 11.7)  ต,องการรับบํานาญตลอดชีวิต (ร,อยละ 9.6)  
เพ่ือรับเงินสมทบ เงินดํารงชีพ โดยไมต,องได,รับเป�นบํานาญตลอดชีวิตก็ได, 
(ร,อยละ 6.4)  และสมัครไว,กอน ไมรู,วาสิทธิประโยชน*คืออะไร (ร,อยละ 2.8) 
 ขณะท่ีผู, ท่ีไมสมัครเป�นสมาชิกกองทุนการออมแหงชาติ   
ให,เหตุผล คือ เงินไมพอใช, ไมมีเงินสง (ร,อยละ 5.2)  คาใช,จายสูง  
มีรายได,น,อย/รายได,ไมแนนอน  มีภาระเลี้ยงครอบครัว (ร,อยละ 3.7)  
ข,อมูลมีรายละเอียดไมชัดเจน/ไมเข,าใจ เง่ือนไขมากเกินไป ผลตอบแทนน,อย 
ระยะเวลาท่ีได,รับบํานาญนานเกินไป (ร,อยละ 3.0)  มีการออมอยูแล,ว/
ออมด,วยวิธีอ่ืน เชน ฝากธนาคาร ทําประกันชีวิต ประกันสังคม  
ออมในชุมชน เป�นสมาชิกกองทุนอ่ืน เป�นต,น (ร,อยละ 2.3) 

ภาค 
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กองทุนสงเคราะห*ครู

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ

บํานาญแบบเดิม

กอช

กองทุนรวมRMF

กบข.

ประกนัสังคม

ร$อยละ 

สิทธิที่ได$รบั1/ 

กองทุนประกันสังคม 

กองทุนบาํเหน็จบาํนาญข,าราชการ (กบข.) 

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 

กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) 

ระบบบํานาญข,าราชการแบบเดิม 

กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

กองทุนสงเคราะห*ครูโรงเรียนเอกชน 
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 แผนภูมิ 6 ร,อยละของประชาชนท่ีไมมีสิทธิได,รับระบบบํานาญจากภาครัฐ  
หรือเอกชน หรือกองทุนชราภาพตามกฎหมายอื่น จําแนกตาม 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการสมัครเป�นสมาชิกกองทุนการออม 
แหงชาติ และเหตุผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

7. ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน@ของกองทุนการออมแห!งชาติ 
ท่ีมีต!อประชาชน เพ่ือให$มีบํานาญไว$ใช$ยามชราภาพ  

ประชาชนร,อยละ 91.1 ระบุวากองทุนการออมแหงชาติ  
มีประโยชน*ต อประชาชน เพื ่อให,ม ีบํานาญไว,ใช,ยามชราภาพ  
(ซึ ่งในจํานวนนี้ ระบุว ามีประโยชน*ในระดับมาก – มากที่ส ุด  
ร,อยละ 63.8  ปานกลาง ร,อยละ 24.7  และน,อย – น,อยที่สุด  
ร,อยละ 2.6)  ขณะท่ีร,อยละ 8.9 ระบุวาไมมีประโยชน* 

เมื่อพิจารณาเป�นรายภาค พบวา ประชาชนในภาคใต,  
ร, อยละ  69.4 ระ บุว ากองทุนการออมแห งชาติ  มีประโยชน* 
ตอประชาชน เพ่ือให,มีบํานาญไว,ใช,ยามชราภาพระดับมาก – มากท่ีสุด 
ในสัดสวนท่ีสูงกวาภาคอ่ืน  รองลงมาได,แก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ร,อยละ 68.2)  ภาคเหนือ (ร,อยละ 63.3) ภาคกลาง (ร,อยละ 60.4)  
และกรุงเทพมหานคร (ร,อยละ 59.5) 

 
 

 

 แผนภูมิ 7 ร,อยละของประชาชน จําแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน*
ของกองทุนการออมแหงชาติที่มีตอประชาชน เพื่อให,มีบํานาญไว,ใช,
ยามชราภาพ  เป�นรายภาค 

 ร$อยละ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ทั่วประเทศ   กทม.   กลาง   เหนือ   ต.อ.น.   ใต$ 

8. ข$อคิดเห็น/ข$อเสนอแนะต!อกองทุนการออมแห!งชาติ 

 ประชาชนได,แสดงความคิดเห็นและให,ข,อเสนอแนะตอกองทุน
การออมแหงชาติท่ีสําคัญ 5 อันดับแรก ได,แก ควรมีการประชาสัมพันธ*
ให,มากกวาน้ี (ร,อยละ 12.0) เป�นโครงการท่ีดี ทําให,ประชาชนรู,จัก
การเก็บออม/มีเงินไว,ใช,ในยามชรา (ร,อยละ 3.7)  รัฐควรจายเงิน
สมทบ/ดอกเบ้ีย/ผลตอบแทนให,มากกวาน้ี (ร,อยละ 3.2)  เจ,าหน,าท่ี
ควรลงพ้ืนท่ีให,คําแนะนํามากกวาน้ี (ร,อยละ 1.2)  และไมควรกําหนด
วงเงินการฝาก (ร,อยละ 0.8)  
 

 แผนภูมิ 8 ร,อยละของประชาชน จําแนกตามข,อคิดเห็น/ข,อเสนอแนะตอ
กองทุนการออมแหงชาติ 5 อันดับแรก 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 หมายเหตุ : 1/ ตอบได,มากกวา 1 คําตอบ 

2.8

6.4

9.6

11.7

เหตุผลท่ีสมัคร 

– ต,องการมเีงินออมเก็บไว,ให,

ลูกหลานเมื่อตัวเองเสียชีวติ 

 

– ต,องการรับบํานาญตลอดชีวิต 

 

 

– เพ่ือรับเงินสมทบ เงินดํารงชีพ 
โดยไมต,องได,รับเป�นบํานาญ
ตลอดชีวิตก็ได, 

3.8

2.3

3.5

3.7

6.2

เหตุผลท่ีไม!สมัคร 

– เงินไมพอใช, ไมมีเงินสง/ไมมีรายได,/ไมมีงานทํา 
 

– คาใช,จายสูง มีรายได,น,อย/รายได,ไมแนนอน/มีภาระเลี้ยงครอบครัว 
 

– ข,อมูลมรีายละเอียดไมชัดเจน/ไมเข,าใจ  เงื่อนไขมากเกินไป  
ผลตอบแทนน,อย/ระยะเวลาที่ได,รบับํานาญนานเกินไป/ไมรู,จัก/ 
ไมมีความรู,เกี่ยวกบักองทุน/ต,องศึกษาข,อมูล/หาข,อมลูเพิม่เติม 

– มีการออมอยูแล,ว/ออมด,วยวิธีอ่ืน เชน ฝากธนาคาร ทําประกันชีวิต 
ประกันสังคม ออมในชุมชน เป�นสมาชิกกองทุนอ่ืน เป�นต,น 

– อ่ืนๆ เชน อายุมาก ไมสนใจ/ไมมีประโยชน* กองทุนไมม่ันคง/
ไมม่ันใจกองทุน ไมทราบสถานที่รบัสมัคร/ไมทราบวธิีการสมัคร  
การเดินทางไมสะดวก อายุยังน,อย/เป�นนักเรียน เป�นต,น 

ภาค 

ข$อคิดเห็น/ข$อเสนอแนะ1/ 

ร$อยละ 

ควรมีการประชาสัมพันธ*ให,มากกวานี้ 

เป�นโครงการที่ดี ทําให,ประชาชนรู,จัก  

การเก็บออม/มีเงินไว,ใช,ในยามชรา 

รัฐควรจายเงินสมทบ/ดอกเบี้ย/ผลตอบแทนให,มากกวานี้ 

เจ,าหน,าที่ควรลงพ้ืนที่ให,คําแนะนํามากกวานี้ 

ไมควรกําหนดวงเงินการฝาก 

– สมัครไว,กอน ไมรู,วา 
สิทธิประโยชน*คืออะไร 


