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บทที่ 1 
ความเปนมาของโครงการ 

 
 
1.1 บทนํา 

 
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ไดจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จ

บํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนหลักประกันการจายบําเหน็จบํานาญ และให
ประโยชนตอบแทนการรับราชการแกขาราชการที่เปนสมาชิกเม่ือออกจากราชการ เพ่ือสงเสริมการออม
ทรัพยของสมาชิก และเพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนอ่ืนใหแกสมาชิก โดย กบข. สามารถนํา
เงินกองทุนไปลงทุนหาผลประโยชนใหเกิดประโยชนสูงสุดภายใตหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ.2539 และใช
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจัดการเงินของกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
พ.ศ.2546 

 
การดําเนินงานของ กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ตลอดระยะเวลาที่ผานมา กบข. 

ไดดําเนินงานตามวัตถุประสงคในการจัดตั้งมาอยางตอเน่ืองคือมุงสงเสริมการออมทรัพยใหกับสมาชิก 
ดวยการสรางผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ภายใตหลักการกํากับกิจการที่ดี รวมทั้งการจัดหาสวัสดิการที่
เปนประโยชนตอคุณภาพชีวิตของสมาชิก และการใหความสําคัญกับการสื่อสารขอมูลไปสูสมาชิกผาน
ชองทางตางๆอยางตอเน่ือง  

 
ดวยเหตุน้ี “กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)” ไดตระหนักถึงความสําคัญในการ

ใหบริการแกสมาชิก จึงไดดําริใหมีการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกตอ กบข.อยางตอเน่ือง  เพ่ือให
คณะกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงาน กบข. ทุกทาน ไดทราบถึงผลการดําเนินงานที่ผานมาของ
องคกร วาสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก และทําใหสมาชิกมีความพึงพอใจตอองคกรมาก
นอยเพียงใด โดยขอมูลที่ไดรับมานั้น จะถูกนํามาพัฒนา/ปรับปรุงองคกรใหบรรลุตามนโยบายคุณภาพ
ตอไป  

 
การสํารวจในครั้งน้ี กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ไดมอบหมายใหบริษัท          

ซี. เอส. เอ็น. แอนด แอสโซซิเอท จํากัด เปนผูดําเนินการสํารวจโครงการฯ ซ่ึงบริษัทฯ รูสึกเปนเกียรติ
อยางยิ่งที่ไดรับความไววางใจมาอยางตอเน่ือง และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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1.2 วัตถุประสงค และขอบเขตของการศึกษา 
 
การดําเนินการสํารวจในครั้งน้ี กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ไดกําหนด

วัตถุประสงคของการศึกษา (ตามที่กําหนดไวใน TOR) ออกเปน 3 ประเด็นหลัก คือ   
  

1.  เพ่ือทราบถึงระดับความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอ กบข.   
2. เพ่ือทราบถึงความตองการของสมาชิกที่มีตอ กบข. 
3. เพ่ือนําผลสรุปที่ไดมาเปนขอมูลประกอบในการวางแผนพัฒนายุทธศาสตรการ

ดําเนินงานของ กบข. ในอนาคต 
 
และเพ่ือใหการสํารวจดังกลาว สามารถบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดกําหนดไวขางตน บริษัท จึง

ไดจัดใหมีการประชุมรวมกับคณะกรรมการตรวจการจางของ กบข. เกี่ยวกับขอบเขต และประเด็น
คําถามที่ใชในการสํารวจ เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน และครอบคลุมประเด็นคําถามตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ โดยสามารถสรุปประเด็นคําถามที่ใชในการสํารวจ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังน้ี  

 
 
1. การบริหารจัดการดานการลงทุนของ กบข. ประกอบดวย  

• ความมั่นคงของเงินออมที่สมาชิกสงให กบข.บริหาร  
• ความโปรงใสของการบริหารเงินลงทุนของ กบข.  
• การใหผลตอบแทนจากการลงทุน (ในระยะยาว) 
• การพยายามหาชองทางการลงทุนใหม ๆ 
• การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุนของ กบข. 
• สิ่งที่ตองการใหปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการลงทุนของ กบข. 

 
2. การบริการสมาชิกของ กบข. ทั้งดานทะเบียนสมาชิกและดานสวัสดิการตางๆ    
          ประกอบดวย 

• ความรวดเร็วในการออกบัตรสมาชิก  
• ความชัดเจน/เขาใจงายของใบแจงยอดเงินสมาชิก 
• ความถูกตองในการแจงขอมูลสวนบุคคล และขอมูลทางการเงินของสมาชิก 
• ความรวดเร็วในการแกไขขอมูลสวนบุคคลตามที่สมาชิกรองขอ 
• ความสะดวกรวดเร็วในตรวจเช็คขอมูลโดยสมาชิกเอง 
• ความรวดเร็วในการจัดสงใบแจงยอดเงินใหสมาชิกนําไปใชประโยชนไดทันเวลา 
• สิ่งที่ตองการใหปรับปรุงเกี่ยวกับการบริการสมาชิกของ กบข. 
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3. การจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกของ กบข. ประกอบดวย 
• การชวยแบงเบาภาระคาใชจาย 
• การเสริมสรางความมั่นคง 
• การสงเสริมการศึกษา 
• การไดรับทราบและการเขารวม “โครงการออมเพิ่ม” ของสมาชิก กบข. 
• สิ่งที่ตองการใหปรับปรุงเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิก 

 
3. การบริการขอมูลขาวสารของ กบข. ประกอบดวย  

• การไดรับทราบ/ไมไดรับทราบขอมูลขาวสารของ กบข. ที่ไดเผยแพรผานสื่อตางๆ 
• สื่อหรือชองทางที่สมาชิก กบข. ตองการหรืออยากไดขอมูลขาวสารของ กบข. มากที่สุด 

(3 อันดับแรก)  
• ความสะดวกรวดเร็วในการรับทราบขอมูลขาวสาร 
• ความถูกตองและชัดเจนของขอมูลขาวสาร 
• มีความเขาใจงาย และไมซับซอน 
• มีความทันสมัย ตอเน่ือง และทันตอเหตุการณ 
• ความครบถวนของขอมูล 
• ความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเผยแพร 
• ความหลากหลายของสื่อตาง ๆ ที่สามารถทําใหเขาถึงขอมูลขาวสารของ กบข. 
• การใหมีความรูความเขาใจเรื่องการลงทุนทางการเงิน 
• ใหความเขาใจเรื่องสิทธิประโยชนของสมาชิก 
• สิ่งที่ตองการใหปรับปรุงเกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกสมาชิก 

 
4. ชองทางที่สมาชิกใชในการติดตอกับ กบข. ประกอบดวย  

• ชองทางตาง ๆ ที่สมาชิกติดตอกับ กบข. ไดแก 
- ติดตอทางโทรศัพท (ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข.1179) 
- มาติดตอที่ตั้ง/สํานักงานของ กบข. (อาคารอับดุลราฮิม) 
- ติดตอทางจดหมาย 
- ติดตอทางแฟกซ 
- ติดตอทางอีเมล 
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• การใหบริการของศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. 1179 ไดแก 
- ความชัดเจน ถูกตอง ครบถวน ในการใหขอมูล 
- ความรวดเร็วในการใหบริการ 
- ความสุภาพออนนอม ในการใหบริการ 
- สิ่งที่ตองการใหปรับปรุงเกี่ยวกับการใหบริการตอบขอสอบถามของเจาหนาที่

ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข.” 
 

5. ภาพลักษณของ กบข. ประกอบดวย 
 

• เปนผูนําในดานการบริหารเงินออมเพ่ือการเกษียณ 
• เปนองคกรที่บริหารเงินบํานาญไดในระดับสากล (world class) 
• มีการลงทุน ภายใตความเสี่ยงที่เหมาะสม 
• เปนองคกรที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและปรับปรุงเสมอ 
• บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (โปรงใส/ตรวจสอบได) 
• มุงม่ันที่จะใหบริการที่ดีแกสมาชิก 
• เปนองคกรที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 
• เสริมสรางมาตรฐานการลงทุนในประเทศ 
• สนับสนุนการพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุนของประเทศ 
• ใหสมาชิกมีชีวิตที่ม่ันคงและมีคุณภาพ 

 
6. ขอมูลของผูใหสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ อายุราชการ และระดับการศึกษาสูงสุด  
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1.3 ประโยชนที่ไดรับ 
 
ผลจากการสํารวจในครั้งน้ี นอกจากทําใหกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) ไดรับ

ทราบขอมูลความพึงพอใจของสมาชิกที่มีตอการใหบริการในดานตาง ๆ แลว ยังสามารถที่จะ
เอ้ืออํานวยประโยชนอ่ืน ๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการดําเนินงานของ กบข. ใน
อนาคต โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

1. ทําใหทราบถึงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะจากสมาชิก อันจะเปนประโยชนในการ
ดําเนินงานตอไปของ กบข. 

 
2. เปนการแสดงความหวงใยที่มีตอสมาชิก และความตั้งใจที่จะสนองตอบ/สรางความพึง

พอใจสูงสุดใหเกิดขึ้น ซ่ึงจะเปนการสรางภาพพจนที่ดีใหกับ กบข. ในสายตาของ
สมาชิก 

 
3. วิเคราะหสถานภาพ และจุดออน-จุดแข็งในการดําเนินการของ กบข. รวมทั้งประเมิน

ความสําเร็จของการจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของ กบข. ในปที่ผานมา 
 
4. กําหนดเปาหมายและแนวทางในการเสริมสรางภาพพจน ตลอดจนการสรางความ

เชื่อถือ ความศรัทธา ของสมาชิกที่มีตอ กบข. 
 
กลาวโดยรวมแลว กบข. ไดรับประโยชนจากการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกใน

ครั้งน้ี เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการดานการลงทุน การบริการสมาชิก การบริการขอมูลขาวสาร 
ความตองการของสมาชิก และภาพลักษณขององคกร เพ่ือที่ทําให กบข. สามารถกําหนดแนวทางใน
การวางแผนไดตรงตามความตองการของสมาชิกไดเปนอยางดี 
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1.4 ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี บริษัทฯ ไดใชวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ รวมกับการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ เพ่ือใหไดผลการศึกษาที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น โดยสามารถแสดงรายละเอียดของแตละ
สวนได ดังน้ี 

 
1.4.1 วิธีการเก็บขอมูล 
 

ในเบื้องตนของการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณนี้ ไดกําหนดใหเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ
กับสมาชิก กบข. ที่ยังดํารงสมาชิกภาพทั่วประเทศ โดยใชแบบสอบถามที่ไดรับการพัฒนาแบบมี
โครงสราง (Structure Questionnaire) และเปนการพัฒนา/ปรับปรุงรวมกับคณะกรรมการตรวจการจาง
ของ กบข.   

 
สําหรับวิธีการสัมภาษณ บริษัทฯ ไดกําหนดวิธีการสัมภาษณออกเปน 2 ลักษณะวิธี 

คือ วิธีการสัมภาษณแบบตัวตอตัว (Face to Face Interview) กับสมาชิก กบข. ในพ้ืนที่สํารวจ
กรุงเทพฯ และปริมณฑล และจังหวัดหลัก 1 จังหวัดในแตละภูมิภาค ขณะเดียวกัน เพ่ือใหไดความคิด
เห็นครอบคลุมกับสมาชิกในพื้นที่จังหวัดอ่ืน ๆ และภายใตขอจํากัดของระยะเวลาและคาใชจายในการ
ดําเนินงาน บริษัทฯ จึงใชวิธีการเก็บขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท (Telephone Interview) 
ในจังหวัดอ่ืน ๆ ของแตละภูมิภาค  

 
หลังจากที่ไดมีการพัฒนา/ปรับปรุงแบบสอบถามรวมกับคณะกรรมการตรวจการจาง

ของ กบข. แลว บริษัทฯ ไดดําเนินการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) ดวยการสัมภาษณจริงกับ
สมาชิก กบข. จํานวน 15 ราย ทั้งนี้ เพ่ือเปนการทดสอบสมมุติฐานความเหมาะสม ความเขาใจ และ
ความถูกตองครบถวนในการใชแบบสอบถาม และนําผลที่ไดจากการทดสอบแบบสอบถาม มาพัฒนา/
ปรับปรุงแบบสอบถามใหเหมาะสมกอนที่ดําเนินการสํารวจภาคสนามจริงตอไป สําหรับระยะเวลาใน
การดําเนินการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) ใชระยะเวลา 2 วัน โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 6-7 มิถุนายน 
2551 และไดรับการอนุมัติเห็นชอบในแบบสอบถาม ณ วันที่ 8  มิถุนายน 2551 

 
และเพ่ือเปนการขยายผลความเขาใจของขอมูลที่เก็บรวบรวมจากการศึกษาวิจัยเชิง

ปริมาณ บริษัทฯ ไดดําเนินการสัมภาษณแบบหยั่งลึกตัวตอตัว (Depth Interview) ดวยแบบสอบถาม
แบบ Semi-Structured Questionnaire ที่พัฒนารวมกับคณะกรรมการตรวจการจางของ กบข. ซ่ึง
คําถามสวนใหญเปนคําถามปลายเปด และเนนสอบถามเพื่อทราบรายละเอียด โดยอิงจากขอมูลที่
ประมวลเบื้องตนจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
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ในการเก็บขอมูล บริษัทฯ ไดจัดเจาหนาที่ที่มีความรู/ประสบการณระดับตั้งแตซุปเปอร

ไวเซอรจนถึงระดับผูจัดการเปนผูดําเนินการสัมภาษณ โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากบัญชีรายชื่อที่
ไดรับจาก กบข. ซ่ึงตองเปนผูนํากลุม/ผูนําหนวยงานที่ไดติดตอ และสัมผัสกับงานของ กบข. พอสมควร 

 
เม่ือบริษัทฯ ไดรับการอนุมัติเห็นชอบในแบบสอบถามแลว ไดดําเนินการเก็บขอมูล

ภาคสนามโดยใชเวลาประมาณ 19 วัน เร่ิมนับตั้งแตวันที่ 12-30 มิถุนายน 2551    
 
1.4.2 กรอบประชากร ลักษณะของกลุมตัวอยาง และแผนการสุมตัวอยาง 

 
         การกําหนดกรอบประชากร ไดกําหนดกลุมตัวอยางตามสมาชิกของ กบข. 12 ประเภท ที่

ยังดํารงสมาชิกภาพทั่วประเทศ (ไมรวมขาราชสวนทองถิ่น) ซ่ึงมีจํานวนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 1,173,708 
ราย (ณ เมษายน 2551)  โดยลักษณะของสมาชิก กบข. น้ัน ไดแบงตามประเภทขาราชการออกเปน 12 
ประเภท และแบงตามหนวยงานที่สังกัด ออกเปน 21 หนวยงานสังกัด ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 
1.4.2.1 สมาชิก กบข. แบงตามประเภทขาราชการ (12 ประเภทขาราชการ) 
 

• ขาราชการพลเรือน • ขาราชการตํารวจ 
• ขาราชการตุลาการ • ขาราชการทหาร 
• ขาราชการอัยการ • ขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
• ขาราชการพลเรือนในสถาบัน 
อุดมศึกษา 

• ขาราชการศาลปกครอง 

• ขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

• ข าราชการสํ านักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

• ขาราชการรัฐสภาสามัญ • ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกัน และปราบปรามทุจริตแหงชาติ 
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1.4.2.2 สมาชิก กบข. แบงตามประเภทหนวยงานสังกัด (21 หนวยงานสังกัด) 
 
• กระทรวงกลาโหม • กระทรวงศึกษาธิการ 
• กระทรวงการคลัง • กระทรวงสาธารณสุข 
• กระทรวงตางประเทศ • กระทรวงอุตสาหกรรม 
• กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา • กระทรวงมหาดไทย 
• กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ • กระทรวงยุติธรรม 
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ • กระทรวงแรงงาน 
• กระทรวงคมนาคม • กระทรวงวัฒนธรรม 
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ • กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
• กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ • สํานักนายกรัฐมนตรี 
• กระทรวงพลังงาน • สวนราชการและหนวยงานอิสระ 
• กระทรวงพาณิชย  

 
  ดังน้ัน เพ่ือใหไดกลุมตัวอยางที่สามารถเปนตัวแทนที่ดีได บริษัทฯ จึงใชวิธีการสุม
ตัวอยางหลายขั้นตอนแบบสัดสวน (Multistage Proportion Random Sampling) โดยมีรายละเอียดของ
ขั้นตอน ดังน้ี 
 

ข้ันตอนที่ 1:  กําหนดขนาดตัวอยางใหกับ กบข. โดยคํานวณหาขนาดตัวอยางตาม
สูตรที่จะกลาวตอไป ทั้งน้ี จํานวนตัวอยางที่ใชตองเปนขนาดตัวอยางที่สามารถสรุปผลที่ระดับความ
เชื่อม่ัน 95% 
 

ข้ันตอนที่ 2:  เน่ืองจากสมาชิก กบข. ไดแบงประเภทสมาชิกออกเปน 12 ประเภท
ขาราชการ จึงไดกําหนดนาดตัวอยางในแตละประเภทขาราชการ ซ่ึงพิจารณาจากสัดสวนของจํานวน
สมาชิก กลาวคือ ประเภทขาราชการที่มีจํานวนสมาชิกมาก ก็มีขนาดตัวอยางมาก ขณะเดียวกัน 
ประเภทขาราชการที่มีจํานวนสมาชิกนอย ก็มีขนาดตัวอยางนอย  
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1.4.3 การกําหนดขนาดตัวอยาง 
  

สูตรในการคํานวณหาขนาดตัวอยาง มีดังน้ี 
 
  n = 1 / [ (4e2/z2) + (1/N) ] 
 

โดย n คือ ขนาดตัวอยางของการสํารวจ 
e คือ คาความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดขึ้นได 
z คือ คาคะแนนมาตรฐานทางสถิติ จากการกําหนดระดับความเชื่อม่ัน 
N คือ จํานวนประชากร ซ่ึงในที่น้ีหมายถึงสมาชิก กบข. 

 
ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% มีผลจากการคํานวณขนาดตัวอยางของสมาชิกที่ยังดํารง

สมาชิกภาพ ณ ปจจุบันทั่วประเทศ ไดเปนจํานวน 1,067 ราย ขณะเดียวกัน ไดกระจายจํานวนตัวอยาง
ไปตามสัดสวนของจํานวนสมาชิกในแตละประเภทขาราชการ ทําใหตองมีการปรับจํานวนตัวอยาง
เพ่ิมขึ้น รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,188 ราย ตามรายละเอียดที่จะกลาวในหัวขอถัดไป 

 
1.4.4 การกระจายตัวอยาง พื้นที่สํารวจ และผลการเก็บขอมูลภาคสนาม  

 
  ไดกําหนดจํานวนตัวอยางที่ตองเก็บไดรวมทั้งสิ้น 1,188 ราย โดยแบงเปนพ้ืนที่สํารวจ
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จํานวน 468 ราย และพ้ืนที่สํารวจในภูมิภาค จํานวน 720 ราย โดยกระจาย
จํานวนตัวอยางตามประเภทขาราชการ และพ้ืนที่สํารวจ ซ่ึงสามารถแสดงรายละเอียดของผลการเก็บ
ขอมูลภาคสนามได ดังน้ี 
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ตารางแสดงผลการเก็บขอมูลภาคสนามของ “สมาชิกที่ยังดํารงสมาชิกภาพ ณ ปจจุบัน”  

จําแนกตามประเภทขาราชการ และพื้นที่สํารวจ 
 

 
หมายเหตุ :  - กลุมตัวอยางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนครสวรรค จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสุราษฎรธานี  
   ใชวิธีการสัมภาษณแบบตัวตอตัว (Face to Face Interview) 
 - กลุมตัวอยางของจังหวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต ใชวิธีการสัมภาษณทางโทรศัพท  

(Telephone Interview) 

ประเภทขาราชการ 
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ขาราชการพลเรือน 293 96 8 30 8 30 8 58 9 46 

ขาราชการตุลาการ 23 10 1 2 1 2 1 3 1 2 

ขาราชการอัยการ 23 10 1 2 1 2 1 3 - - 3 
ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา 37 25 1 - - - - 5 1 - - - - 5 
ขาราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 404 135 10 45 13 30 11 85 12 63 
ขาราชการรัฐสภา
สามัญ 24 24 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ขาราชการตํารวจ 157 52 4 20 4 14 4 30 4 25 

ขาราชการทหาร 133 50 3 17 3 11 3 22 3 21 
ขาราชการสํานักงาน
ศาลรัฐธรรมนูญ 24 24 - - - - - - - - - - - - - - - - 
ขาราชการศาล
ปกครอง 23 12 1 2 - - 2 1 3 - - 2 
ขาราชการสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน 23 12 1 2 - - 2 - - 3 1 2 
ขาราชการสํานักงาน
คณะกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปรามทุจริต
แหงชาติ 24 18 - - - - - - 2 - - 3 - - 1 

รวม 1,188 468 30 120 30 100 30 210 30 170 
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ในสวนของการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ บริษัทฯไดดําเนินการสัมภาษณสมาชิก กบข. 
จํานวนทั้งสิ้น 50 ราย แบงเปน  ประกอบดวย ขาราชการที่อยูในพ้ืนที่สํารวจกรุงเทพฯ จํานวน 30 ราย 
(ขาราชการพลเรือน ขาราชการตุลาการ ขาราชการอัยการ ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร ขาราชการสํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ ขาราชการสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และ ขาราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามทุจริตแหงชาติ ) ภาคเหนือ จํานวน 5 ราย (ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร และ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) ภาคกลาง จํานวน 5 ราย (ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และขาราชการตํารวจ) ภาคอีสาน จํานวน 5 ราย (ขาราชการตุลาการ ขาราชการ
พลเรือน ขาราชการตํารวจ และขาราชการทหาร) และภาคใต จํานวน 5 ราย (ขาราชการทหาร 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ และขาราชการพลเรือน)  
 

1.4.5  การเก็บขอมูลภาคสนาม 
 

เพ่ือให กบข. มีความมั่นใจในคุณภาพของการจัดเก็บขอมูลภาคสนาม บริษัทฯ มีเกณฑ
ของการปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ ISO 9001: 2000 ดังน้ี 

 
• พนักงานสัมภาษณทุกคน ตองได รับการอบรม ใหความรู ความเขาใจใน

วัตถุประสงคของการสํารวจ และมีทักษะของการสัมภาษณในเรื่องเก่ียวกับความพึง
พอใจเปนอยางดี แมวาการดําเนินการสัมภาษณใชพนักงานสัมภาษณของบริษัทฯ 
แตเปนการสัมภาษณเกี่ยวกับการใหบริการของ กบข. ดังน้ัน การปฏิบัติที่เหมาะสม
ของพนักงานสัมภาษณ ทําใหสมาชิก กบข. มีความรูสึกประทับใจกับ กบข. ดวย 

 
• การดําเนินการสัมภาษณ มีเจาหนาที่ระดับซุปเปอรไวเซอร/ผูจัดการภาคสนาม 

ของบริษัทฯ ประจําอยูในพ้ืนที่การสัมภาษณ เพ่ือชวยเหลือพนักงานสัมภาษณใน
กรณีที่มีปญหาที่ตองการการแกไขเรงดวน 

 
• หลังจากจบการสัมภาษณแลว พนักงานสัมภาษณทําการจดบันทึกหมายเลข

โทรศัพทของผูใหสัมภาษณ เพ่ือใหเจาหนาที่ในสวนของ QC ของบริษัทฯ มาทํา
การตรวจเช็คงานที่ไดทําการสัมภาษณแลว โดยทําการสุมขึ้นมาตรวจเช็ค 30%  
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1.4.6 มาตรวัดระดับความพึงพอใจ (Measurement of Satisfaction) 
 

การวัดระดับความพึงพอใจของสมาชิก กบข. ตอการดําเนินการของ กบข. ใชวิธี 
Semantic Differential Scale (ของ C.E. Osgood, G.J. Suci and P.H. Tannenbaum) โดยแบงเปน 5 
ระดับการวัดความพึงพอใจของสมาชิกได ดังน้ี 

 
1.0* 2.0* 3.0* 4.0 5.0 ระดับคะแนน 

ความพึงพอใจ ไมพอใจ ไมคอยพอใจ ปานกลาง คอนขางพอใจ พอใจมาก 
 
หมายเหตุ:   * หมายถึง กรณีที่สมาชิกใหคะแนนความพึงพอใจท่ีระดับ 3.0 คะแนน ตองสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติม/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงใหดีขึ้น และ 
กรณีที่สมาชิกใหคะแนนความพึงพอใจท่ีระดับ 1.0 คะแนน และ 2.0 คะแนน ตอง
สอบถามสาเหตุที่ใหคะแนนต่ํา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
เพ่ือใหสามารถบอกความหมายระดับความพึงพอใจของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใน

แตละบริการไดชัดเจนเหมาะสม จึงไดกําหนดคําอธิบายของแตละชวงระดับความพึงพอใจไว ดังน้ี 
 
คะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจ 

รอยละ (%) ของ 
ความพึงพอใจ คําอธิบาย 

4.51 – 5.00 90.1 – 100.0 พอใจมาก 
3.51 – 4.50 70.1 – 90.0 คอนขางพอใจ 
2.51 – 3.50 50.1 – 70.0 ปานกลาง 
1.51 – 2.50 30.1 – 50.0 ไมคอยพอใจ 
0.00 – 1.50 0.0 – 30.0 ไมพอใจ 
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บทที่ 2 
บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
 

การสํารวจในครั้งน้ี เปนการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกตอ กบข. ประจําป 2551 ซ่ึงมีการ
กระจายการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. ณ โดยมีการกระจายใหครอบคลุม 12 
ประเภทขาราชการ และ 21 หนวยงานสังกัด และไดกําหนดจํานวนตัวอยางขาราชการที่เปนสมาชิก 
กบข. ณ ปจจุบัน รวมทั้งสิ้น 1,188 ราย ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล และสวนภูมิภาค ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกตอ กบข. ได ดังหัวขอตอไปน้ี 
 
2.1 ขอมูลของผูใหสัมภาษณ 
 

จากการสํารวจขาราชการที่เปนสมาชิก กบข. ณ ปจจุบัน โดยรวมพบวา ผูใหสัมภาษณเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชายเลก็นอย คือ รอยละ 52.4 เปนเพศหญิง และรอยละ 47.6 เปนเพศชาย  

 
ดานอายุของผูใหสัมภาษณ มีอายุเฉลี่ยโดยรวม 42.8 ป และพบวามีสัดสวนใกลเคียงกันของผู

ที่มีอายุในชวงอายุ 31-40 ป ชวงอายุ 41-50 ป และชวงอายุ 51-60 ป คือประมาณรอยละ 26-30  
ในขณะที่ผูมีอายุ 21-40 ปมีสัดสวนนอยที่สุดคือรอยละ 13.9 

 
ดานอายุราชการ รวมเวลาราชการทวีคูณ มีอายุเฉลี่ยโดยรวม 19.6 ป โดยสมาชิกที่มีอายุ

ราชการเกินกวา 25 ปขึ้นไปมีมากถึงรอยละ 35.6 รองลงมาเปนผูมีอายุราชการ 11-20 ป คิดเปนรอย
ละ 25.8  

 
และสําหรับระดับการศึกษาสูงสุดของผูใหสัมภาษณ โดยรวมพบวา สวนใหญหรือรอยละ 65.7 

จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ต่ํากวาปริญญาตรี (รอยละ 17.5) และสูงกวาปริญญาตรี 
(รอยละ 16.5)  

 
2.2 ความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดตอ กบข. 
 

ในการประเมินความพึงพอใจโดยรวมทั้งหมดตอ กบข. ซ่ึงประกอบดวย การบริหารจัดการดาน
การลงทุน การบริการสมาชิก การจัดสวัสดิการใหสมาชิก การเผยแพรขอมูลขาวสาร และการใหบริการ
ตอบขอสอบถามของเจาหนาที่ศูนยบริการขอมูล สามารถสรุปไดวา โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจ 4.16 คะแนน : 83.2% ซ่ึงอยูในระดับ “คอนขางพอใจ”  
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เม่ือพิจารณาถึงลักษณะการใหบริการของ กบข. แกสมาชิกในบริการทั้ง 5 เร่ืองนี้ สรุปไดวา 

สมาชิกมีความพึงพอใจในทุกบริการ อยูในระดับ “คอนขางพอใจ” เชนกัน ซ่ึงสามารถแสดงคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจของแตละบริการไดตามลําดับ ดังน้ี 

• การใหบริการตอบขอสอบถามของเจาหนาที่ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. 1179 
ไดรับการประเมินดวยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.42 

• การจัดสวัสดิการตาง ๆ ของ กบข. ไดรับการประเมินดวยคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ 4.24 คะแนน  

• การบริการสมาชิกของ กบข. ไดรับการประเมินดวยคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 
4.13 คะแนน  

• การเผยแพรขอมูลขาวสารของ กบข. ไดรับการประเมินดวยคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ 4.02 คะแนน 

• และการบริหารจัดการดานการลงทุนของ กบข. ไดรับการประเมินดวยคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.99 คะแนน 

 
เม่ือพิจารณาตามประเภทขาราชการ: ขาราชการเกือบทุกประเภท มีความพึงพอใจโดยรวม

ทั้งหมดตอของ กบข. อยูในระดับ “คอนขางพอใจ” โดยขาราชการตํารวจ มีความพึงพอใจโดยรวมมาก
ที่สุด (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.22 คะแนน : 84.4%) และมีขาราชการทหาร และ ขาราชการ
พลเรือนแสดงความพอใจรองลงมาเทากัน (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.20 คะแนน : 84.0%) ในขณะ
ที่ขาราชการรัฐสภาสามัญ มีความพึงพอใจโดยรวมนอยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.38 
คะแนน : 67.6%) 

 
และเม่ือพิจารณาตามพื้นที่สํารวจ: ขาราชการที่อยูในพ้ืนที่ภาคอีสาน มีความพึงพอใจสูงกวา

เม่ือเทียบกับภาคอ่ืน ๆ (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.32 คะแนน : 86.4%) และมีขาราชการใน
ภาคเหนือและภาคใต แสดงความพอใจรองลงมาเทากัน (คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.31 คะแนน : 
86.2%) ในขณะที่ขาราชการในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความพึงพอใจนอยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 3.88 คะแนน : 77.6%)  
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เม่ือพิจารณาระดับความพึงพอใจของสมาชิก กบข. ตอประเด็นตางๆในแตละเรื่องการ 
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการของ กบข. สามารถสรุปไดดังน้ี 
 

2.2.1  การบริหารจัดการดานการลงทุนของ กบข. 
 

ในเร่ืองการบริหารจัดการดานการลงทุนของ กบข. ประกอบดวย 5 ประเด็น ซ่ึงทุก
ประเด็นสมาชิก กบข. ไดประเมินความพึงพอใจอยูที่ระดับ “คอนขางพอใจ” (คะแนนความพอใจเฉลี่ย
3.51-4.50) โดยมี 3 ประเด็นที่ไดรับการประเมินดวยคะแนนความพอใจเฉลี่ยมากกวา 4 และ            
มี 2 ประเด็นที่ไดรับการประเมินดวยคะแนนความพอใจเฉลี่ยนอยกวา 4 ดังน้ี 

 
ประเด็นที่มีคะแนนความพอใจเฉลี่ย 4 ขึ้นไป ประเด็นที่มีคะแนนความพอใจเฉลี่ยนอยกวา 4 

• ความมั่นคงของเงินออมที่สมาชิกสงให กบข. 
บริหาร (4.22) 

• ความโปรงใสของการบริหารเงินลงทุนของ 
กบข. (3.97) 

• การใหผลตอบแทนจากการลงทุน (ในระยะ
ยาว) (4.02) 

• การใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการลงทุน
ของ กบข. (3.77) 

• การพยายามหาชองทางการลงทุนใหม ๆ 
(4.02) 

 

 
2.2.2  การบริการสมาชิกของ กบข. 

 
ในเร่ืองการบริการสมาชิกของ กบข. ประกอบดวย 6 ประเด็น ซ่ึงทุกประเด็นสมาชิก 

กบข. ไดประเมินความพึงพอใจอยูที่ระดับ “คอนขางพอใจ” (คะแนนความพอใจเฉลี่ย3.51-4.50) โดย
ทุกประเด็นไดรับการประเมินดวยคะแนนความพอใจเฉลี่ยมากกวา 4 ดังน้ี 

 
ประเด็นที่มีคะแนนความพอใจเฉลี่ย 4 ขึ้นไป ประเด็นที่มีคะแนนความพอใจเฉลี่ยนอยกวา 4 

• ความถูกตองในการแจงขอมูลสวนบุคคล และ
ขอมูลทางการเงินของสมาชิก (4.28) 

• ไมมี 

• ความชัดเจน/เขาใจงายของใบแจงยอดเงิน
สมาชิก (4.17) 

 

• ความสะดวกในการตรวจเช็คขอมูลโดยสมาชิก
เอง (4.16) 

 

• ความรวดเร็วในการออกบัตรสมาชิก (4.09)  
• ความรวดเร็วในการแกไขขอมูลสวนบุคคล

ตามที่สมาชิกรองขอ (4.09) 
 

• ความรวดเร็วในการจัดสงใบแจงยอดเงินให
สมาชิกไดใชประโยชนทันเวลา (4.06) 
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2.2.3  การจัดสวัสดิการตางๆใหสมาชิก ของ กบข. 
 

ในเร่ืองการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกของ กบข. ประกอบดวย 3 ประเด็น ซ่ึงทุก
ประเด็นสมาชิก กบข. ไดประเมินความพึงพอใจอยูที่ระดับ “คอนขางพอใจ” (คะแนนความพอใจเฉลี่ย
3.51-4.50) โดยทุกประเด็นไดรับการประเมินดวยคะแนนความพอใจเฉลี่ยมากกวา 4 ดังน้ี 

 
ประเด็นที่มีคะแนนความพอใจเฉลี่ย 4 ขึ้นไป ประเด็นที่มีคะแนนความพอใจเฉลี่ยนอยกวา 4 

• เปนการเสริมสรางความมั่นคง (4.34) • ไมมี 
• เปนการชวยแบงเบาภาระคาใชจาย (4.19)  
• เปนการสงเสริมการศึกษา (4.19)  

 
อยางไรก็ตาม พบวามีจํานวนสมาชิกของ กบข. เพียงรอยละ 30.5 เทานั้นที่ไดใช

บริการสวัสดิการตางๆของ กบข. ซ่ึงเหตุผลสําคัญที่มีสมาชิกจํานวนมากไมไดใชบริการสวัสดิการเปน
เพราะวาไมทราบขอมูลวา กบข. มีสวัสดิการอะไรบาง โดยเปนเหตุผลที่เอยถึงมากจากขาราชการ
ทหาร ตํารวจ สํานักตรวจเงินแผนดิน และขาราชการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

 
สําหรับ “โครงการออมเพิ่ม” ที่ กบข.จัดใหสมาชิกเลือกที่จะออมเงินมากกวาปกติได

ตามสมัครใจ พบวา มีสมาชิกเพียงรอยละ 39.9 ที่ทราบรายละเอียดของโครงการนี้ ซ่ึงสวนใหญก็ไมได
เขารวมโครงการนี้ดวยเหตุผลหลักที่วามีเงินออมไมเพียงพอ 

 
2.2.4  การเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกของ  กบข. 

 
ในเรื่องการเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกสมาชิกของ กบข. ประกอบดวย 9 ประเด็น 

โดยมี 6 ประเด็นที่ไดรับการประเมินดวยคะแนนความพอใจเฉลี่ยมากกวา 4 และมี 3 ประเด็นที่ไดรับ
การประเมินดวยคะแนนความพอใจเฉลี่ยนอยกวา 4 ดังนี้ 

 
ประเด็นที่มีคะแนนความพอใจเฉลี่ย 4 ขึ้นไป ประเด็นที่มีคะแนนความพอใจเฉลี่ยนอยกวา 4 

• ความถูกตองและชัดเจนของขอมูลขาวสาร 
(4.13) 

• ความสะดวกรวดเร็วในการรับทราบขอมูล
ขาวสาร (3.94) 

• ความหลากหลายของสื่อตางๆที่สามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสาร กบข. (4.13) 

• การใหความรูความเขาใจเรื่องสิทธิประโยชน
ของสมาชิก (3.86) 

• ความทันสมัยตอเน่ืองและทันตอเหตุการณ 
(4.12) 

• การใหความรูความเขาใจเรื่องการลงทุนทาง
การเงิน (3.79) 

• ความครบถวนของขอมูล (4.10)  
• ความเหมาะสมในการเลือกใชสื่อเผยแพร 

(4.09) 
 

• มีความเขาใจงายและไมซับซอน (4.05)  
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2.2.5  การใหบริการของศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. 1179 
 

ในเรื่องการใหบริการของศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. 1179 ประกอบดวย            
3 ประเด็น โดยมีทุกประเด็นมีคะแนนความพอใจเฉลี่ยมากกวา 4 ดังน้ี 

 
ประเด็นที่มีคะแนนความพอใจเฉลี่ย 4 ขึ้นไป ประเด็นที่มีคะแนนความพอใจเฉลี่ยนอยกวา 4 

• ความสุภาพ ออนนอม ในการใหบริการ (4.55) • ไมมี 
• ความชัดเจน ถูกตอง ครบถวน ในการให

ขอมูล (4.37) 
 

• ความรวดเร็วในการใหบริการ (4.33)  
 

 อยางไรก็ตาม พบวามีสมาชิก กบข. จํานวนรอยละ 38.9 เทานั้นที่เคยติดตอผาน
ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. 1179 

 
2.3 สิ่งที่สมาชิกตองการ และ/หรืออยากให กบข. ปรับปรุง 

 
แมวาสมาชิกสวนใหญคอนขางพอใจกับการบริการในดานตาง ๆ ของ กบข. ก็ตาม แตยังมี

สมาชิกบางสวนเห็นวา ควรมีการปรับปรุงคุณภาพบริการของ กบข. เพ่ือใหสามารถตอบสนองตรงกับ
ความตองการของสมาชิกไดดียิ่งขึ้น สําหรับรายละเอียดมีดังน้ี  

 
• เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการลงทุน   

 อยากใหมีการประชาสัมพันธชี้แจงรายละเอียดขอมูลขาวสารตาง ๆ อยางชัดเจน ทั่วถึง 
และตอเน่ือง โดยใชภาษาที่เขาใจงาย 

 อยากใหมีการแจงขอมูลขาวสารที่ชัดเจนใหแกสมาชิก กบข. รับทราบทั่วถึง เกี่ยวกับ
การนําเงินไปบริการโดย กบข. (ทําอะไร ลงทุนอะไร ผลตอบแทนเปนอยางไร) 

 ควรมีการเปดโอกาสใหสมาชิกไดตรวจสอบได  
 ควรมีการเพิ่มอัตราผลตอบแทนใหมากขึ้น และมีผลตอบแทนในรูปเงินปนผลระหวางป
ดวย นอกเหนือจากการรอรับเงินเม่ือเกษียณเทานั้น 
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• เกี่ยวกับการบริการสมาชิก   
 ในเรื่องการออกบัตรสมาชิก ควรออกใหเร็วขึ้น คือ ภายในประมาณ 7-15 วัน 
 ตองการใหมีการจัดสงใบแจงยอดเงินในชวยตนปที่รวดเร็ว เพ่ือสมาชิกจะนําไปเปน

หลักฐานการหัดลดหยอนภาษี 
 ใบแจงยอดเงินสมาชิก ควรดูเขาใจงาย (ปจจุบันแสดงเปนตัวเลขมาก ไมมีคําอธิบายที่

ดูงายๆ)  
 ขั้นตอนที่ใหสมาชิกตรวจเช็คขอมูลไดเอง ตองการใหทําไดงาย ขั้นตอนไมยุงยาก 
 ในเว็บไซต ควรมีพ้ืนที่ใหมีการถาม-ตอบปญหาตางๆระหวางสมาชิกและกบข. 

 
• เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการตาง ๆใหสมาชิก 

 ใหมีขั้นตอนการขอใชสวัสดิการที่งายขึ้น โดยเฉพาะสวัสดิการเงินกู 
 สําหรับสวัสดิการ 1 บัตรประหยัดทั่วไทย อยากใหรานคาที่เขารวมโครงการ มีมากกวา

น้ี/หลากหลายกวานี้  
 ตองการใหเพ่ิมวงเงินกูใหมากขึ้น สามารถกูเพ่ือเอนกประสงคได เชน กูเพ่ือซ้ือ

คอมพิวเตอร เพ่ือชําระหนี้เดิม เปนตน และใหมีอัตราดอกเบี้ยต่ํา 
 ควรประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบถึงสวัสดิการตางๆทุกตนป 

 
• เกี่ยวกับการเผยแพรขอมูลขาวสาร   

 อยากใหมีการแจงขอมูลขาวสารตาง ๆ ใหรวดเร็วขึ้น และตอเน่ือง โดยใหสงตรงถึง
สมาชิก 

 ขอมูลขาวสารใหใชภาษา/ศัพทงาย ๆ ลดการใชศัพทวิชาการ 
 อยากใหขอมูลขาวสารที่สงใหทันตอเหตุการณ 

 
• เกี่ยวกับศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข. 1179   

 จํานวนสายที่ใหบริการไมเพียงพอ ตองรอสายนาน 
 บางครั้งไดรับขอมูลไมละเอียด ไมชัดเจน 
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2.4 ภาพลักษณของ กบข. 
 
ผลการสํารวจขาราชการที่เปนสมาชิกของ กบข. จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,186 ราย ไดสอบถามถึง

ความคิดเห็นที่มีตอภาพลักษณโดยรวมของ กบข. สามารถสรุปไดวา กบข.มีคะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ
โดยรวม 4.02 คะแนน : 80.4% ซ่ึงอยูในระดับ “คอนขางดี”  

 
เม่ือพิจารณาตามประเภทขาราชการ: ขาราชการทุกประเภท มีความเห็นตอภาพลักษณ

โดยรวมของ กบข. อยูในระดับ “คอนขางดี” เชนกัน โดยขาราชการที่เห็นวา กบข. มีคะแนนเฉลี่ย
ภาพลักษณดีที่สุด คือ ขาราชการทหาร (คะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ 4.12 คะแนน : 82.4%) รองลงมาคือ 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ 4.07 คะแนน : 81.4%) และ
ขาราชการตํารวจ (คะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ 4.05 คะแนน : 81%) เปนตน และสําหรับขาราชการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เห็นวา กบข. มีคะแนนเฉลี่ยภาพลักษณนอยที่สุด (คะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ 
3.55 คะแนน : 71%) 

 
และเม่ือพิจารณาตามพื้นที่สํารวจ: ขาราชการในพื้นที่ภาคอีสาน เห็นวา กบข. มีคะแนนเฉลี่ย

ภาพลักษณมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ยภาพลักษณ 4.24 คะแนน : 84.8%) และสําหรับขาราชการในพื้นที่
กรุงเทพฯและปริมณฑลนั้น เห็นวา กบข. มีคะแนนเฉลี่ยภาพลักษณนอยกวาภาคอื่น ๆ (คะแนนเฉลี่ย
ภาพลักษณ 3.74 คะแนน : 74.8%) 

 
จากคํากลาว 10 คํากลาวเกี่ยวกับภาพลักษณของ กบข. ที่ใหสมาชิกประเมินวา กบข. มี

ภาพลักษณตามคํากลาวนั้นๆดีมากนอยเพียงใด พบวา มีจํานวน 6 คํากลาวได กบข. ไดรับการ
ประเมินดวยคะแนนภาพลักษณตั้งแต 4 ขึ้นไป และ 4 คํากลาวที่มีคะแนนภาพลักษณนอยกวา 4 แตก็
ไมไดนอยกวามากนัก ดังน้ี 

 
ประเด็นที่มีคะแนนภาพลักษณเฉลี่ย 4 ขึ้นไป ประเด็นที่มีคะแนนภาพลักษณเฉลี่ยนอยกวา 4 

• เปนผูนําในดานการบริหารเงินออมเพ่ือการ
เกษียณ (4.15) 

• สนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน
ของประเทศ (3.99) 

• เปนองคกรที่มีวิสัยทัศนกวางไกล (4.11) • เสริมสรางมาตรฐานการลงทุนในประเทศ 
(3.96) 

• ใหสมาชิกมีชีวิตที่ม่ันคงและมีคุณภาพ (4.10) • บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล (3.96) 
• มุงม่ันที่จะใหบริการที่ดีแกสมาชิก (4.09) • มีการลงทุนภายใตความเสี่ยงที่ เหมาะสม 

(3.90) 
• เปนองคกรที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและ

ปรับปรุงเสมอ (4.06) 
 

• เปนองคกรที่บริหารเงินบํานาญไดในระดับ
สากล (4.0) 
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2.5 ขอเสนอแนะจากคณะวิจัย 
 
 จากความมุงม่ันของ กบข. ที่ตองการปรับปรุงการปฏิบัติงานและบริการใหสามารถตอบสนอง 
แกสมาชิกไดตามตองการนั้น กลาวไดวา กบข.สามารถดําเนินการไดบรรลุผลระดับหน่ึง ดังจะเห็นได
จากผลการประเมินความพอใจจากสมาชิกที่อยูในระดับ “คอนขางพอใจ” ในทุกเรื่อง และเม่ือ
เปรียบเทียบกับผลการศึกษาในป 2549 ก็พบวา ระดับความพึงพอใจสูงขึ้นในทุกดาน ดังน้ี 
 

 ผลการสํารวจ
ป 2551 

ผลการสํารวจ
ป 2549 

ระดับความพอใจที่
เปล่ียนแปลง 

ความพึงพอใจโดยรวม 4.16 3.91 +0.25 
ความพอใจดานการบริหารจัดการกองทุน 3.99 3.86 +0.13 
ความพอใจดานการบริการสมาชิก 4.13 4.03 +0.10 
ความพอใจดานการจัดสวัสดิการ 4.24 3.91 +0.33 
ความพอใจดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร 4.02 3.90 +0.12 
ความพอใจตอศูนย Contact Center 1179 4.42 3.79 +0.63 
 
 อยางไรก็ตาม คณะวิจัยมีขอคิดเห็นที่สรุปมาจากผลการศึกษาเพื่อเปนแนวทางให กบข. นําไป
พิจารณาเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชนและเพ่ิมความพึงพอใจมากขึ้นในอนาคต ไดดังน้ี 
 

 เม่ือวิเคราะหผลการศึกษาไปตามพื้นที่สํารวจ พบวา ขาราชการในกรุงเทพฯและปริมณฑลได
ประเมินความพอใจตอ กบข. ต่ํากวา ขาราชการในภูมิภาคในทุกๆดาน โดยเฉพาะในดานการ
เผยแพรขอมูลขาวสาร ทั้งๆที่เปนพ้ืนที่ที่ใกลกับหนวยงานของกบข.มากกวาภูมิภาค ทั้งนี้อาจ
เน่ืองจาก ขาราชการในกรุงเทพฯปริมณฑลมีความใกลชิดกับขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆมากอยู
แลว (รวมทั้งที่ไมใชขอมูลของ กบข.ดวย) ฉะน้ัน ความคาดหวังจากแหลงขอมูลตางๆจึงมี
มากกวาขาราชการในภูมิภาค นอกจากนี้ยังพบวา ขาราชการในกรุงเทพฯและปริมณฑลมี
สัดสวนที่คอนขางสูงกวาในภูมิภาคมาก ที่ไมรับขอมูลขาวสารของ กบข. ผานเว็ปไซค หรือ 
ศูนยบริการขอมูลสมาชิก กบข 1179 ฉะน้ันแนวทางหนึ่งที่จะเปดโอกาสใหขาราชการใน
กรุงเทพฯและปริมณฑลมีความใกลชิดกับขอมูลของ กบข. มากยิ่งขึ้น ก็โดยการจัดเจาหนาที่ 
กบข.ไปพบกับขาราชการในหนวยงานของขาราชการเพื่อบรรยายใหมีความรูความเขาใจที่
ชัดเจน รวมถึงชองทางในการติดตอกับกบข.ดวย ซ่ึงการเดินทางไปพบขาราชการในกรุงเทพฯ
และปริมณฑลนาจะมีคาใชจายที่นอยกวาการตองเดินทางไปพบขาราชการในภูมิภาค และจะ
สามารถใหรายละเอียดไดดีกวาดวย โดยในลําดับแรกก็ใหเลือกหนวยงานที่พบวาขาราชการยัง
ประเมินความพอใจตอ กบข. ในระดับไมสูงนัก ไดแก ขาราชการรัฐสภาสามัญ สํานักงานศาล
รัฐธรรมนูญ ปปช.และอัยการ  



 

รายงานฉบับสมบูรณ 
โครงการสํารวจความพึงพอใจของ 
สมาชิกตอ กบข. ประจําป 2551 
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 ความเขาใจดานการบริหารจัดการกองทุนของกบข. เปนเรื่องที่มีรายละเอียดและความซับซอนที่

ยากในการสื่อสารใหสมาชิกกบข.ไดเขาใจ แตก็เปนสิ่งที่สมาชิกตองการทราบดวย ฉะน้ันควรมี
การนําเสนอ/ชี้แจงรายละเอียดตาง ๆ ใหมีความกระจางชัด เขาใจงาย และเพียงพออยางตอเน่ือง
แกสมาชิก กบข. ที่มีอยูครอบคลุมทั่วประเทศ นอกจากนี้ ควรมีการพิจารณาภาษาที่ใช/คําศัพท
ทางวิชาการที่งายตอความเขาใจ  

 สําหรับการจัดสวัสดิการใหแกสมาชิกกบข.น้ัน พบวามีจํานวนเพียง 1 ใน 3 ที่ไดใชสวัสดิการของ 
กบข. สวนใหญที่ไมใชใชมีเหตุผลสําคัญ 2 ประการคือ ไมทราบขอมูลวา กบข.มีสวัสดิการใดบาง 
อีกสวนหนึ่งคือสวัสดิการที่กบข.จัดใหไมจูงใจเนื่องจากไมแตกตางจากที่มีในหนวยงานที่สังกัดอยู 
หรือไมไดมีเง่ือนไขพิเศษไปจากที่มีการนําเสนอจากทั่วไป ฉะน้ัน อยางนอยปละครั้ง กบข.ควรมี
การแจงขอมูลขาวสารดานสวัสดิการที่จัดใหแกสมาชิกหรือแจงเตือนใหสมาชิกเขาไปดูขอมูลได
จากสื่อตางๆของกบข. นอกจากนี้ อาจตองมีการปรับรูปแบบสวัสดิการใหแกสมาชิก อาทิ การให
สินเชื่อไมใชมุงแตเปนการกูเพ่ือซ้ือบาน แตอาจเปนการกูเพ่ือซ้ือทรัพยสินอ่ืนๆที่จะเปน
ประโยชนในการประกอบอาชีพหรือดํารงชีพ 

 ในการเผยแพรขอมูลขาวสารของกบข. กลาวไดวาสมาชิกคอนขางมีความพอใจกับสื่อตางๆที่
กบข.ใชหรือจัดทําเพื่อเผยแพร อยางไรก็ตาม ยังมีบางสื่อที่สมาชิกจํานวนมากไมไดรับทราบวา 
เปนสื่อที่กบข.ใชอยู ไดแก สื่อวิทยุ สื่อบุคคล สื่อทีวี และสื่ออิเลคทรอนิคส ซ่ึงพบวามีจํานวน
สมาชิกที่รับทราบเพียงรอยละ 22.8, 23.8, 54.5 และ 56.6 ตามลําดับ ฉะน้ัน กบข.ควรเผยแพร
ใหสมาชิกทราบถึงแหลงขอมูลที่สมาชิกสามารถรับรูเรื่องราวตางๆของกบข.ไดดวย  

  


