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บทคัดย่อ  

 การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ

พนักงานบริษัท เงินติดล้อ จ ากัด ได้แก่ ด้านความพร้อมส่วนบุคคล  ด้านความคาดหวังใน

ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิของกองทุนฯ และด้านความเช่ือมัน่ในกองทุนฯ โดยจ าแนกตาม

สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว พร้อมทั้ง

พิจารณาเก่ียวกับความพร้อมส่วนบุคคล ความคาดหวงัในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิของ

กองทุนฯ และความเช่ือมัน่ในกองทุนฯ ประชากรในงานวิจัยน้ี คือ พนักงานในบริษทั เงินติดลอ้ 

จ ากัด จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม ด าเนินการ

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPSS หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

(x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) จึงสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี
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 1. มีพนักงานในกองทุนฯตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 และเพศชาย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 มีอายุต ่ากว่า 

31 ปี มีจ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคืออายุ 31 – 40 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อย

ละ 29 อายุ 41- 50 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็น

ร้อยละ 7.2 มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15 ,000 – 20,000 บาท มีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 

รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 30 ,001 – 40,000 บาท 

จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และมากกว่า 40 ,001 ข้ึนไปจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 

และมีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3 – 5 คน จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ 6 – 

8 คน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ต ่ากว่า 3 คน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และมากกว่า 8 

คนข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07  

 2. ปัจจัยด้านต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการออมในกองทุนฯ ได้แก่ ด้านความพร้อมส่วนบุคคล 

ด้านความเช่ือมั่นของกองทุนฯ และด้านความคาดหวังในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิของ

กองทุนฯ 

ค ำส ำคัญ : กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

ABSTRACT 

 The purpose of conducting research on “Factors Affecting the Savings in Provident Fund 

of Employees Ngern Tid Lor Company Limited” are as follow : to study Factors Affecting the 

Savings in Provident Fund. The factors of research included Personal readiness, Expectations of 

benefits and benefits of provident funds, and Trust in Provident Fund. That are classified by 

Personal factors were including sex, age, salary, and  Number of family members. The population 

used in this motivation research was Employees Ngern Tid Lor Company Limited. The samples 

used in this research amount of 400 peoples. The questionnaire was instrument of this research. 

Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research. The statistics were frequency, 

percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 
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 The results found that 1. There are employees in the provident fund 400 people. Most are 

female 238 peoples representing 59.5%, are male 162 peoples representing 40.5%. Most aged under 

30 years old 202 peoples representing 50.5% followed by the 31-40 years old 116 peoples 

representing 29%, 41-50 years old 53 peoples representing 13.3%, and over 51 years old 29 peoples 

representing 7.2% respectively. Most have average income per month 10,001-20,000 baht 205 

peoples representing 51.2% followed by 20,001-30,000 baht 107 peoples representing 26.8%, 

30,001-40,000 baht 51 peoples representing 12.8%, and 40,001 baht up have 37 peoples 

representing 9.2% respectively. Most are number of family members 3-5  peoples 350 peoples 

representing 87.5%, followed by 6-8 peoples 24 peoples representing 6%, under 3 people 23 

peoples representing 5.8%, and more than 8 peoples 3 people representing .07%  

 2. Factors that influence saving in a provident fund are Personal readiness, Expectations of 

benefits and benefits of provident funds, and Trust in Provident Fund. 

Keyword : Provident fund 

บทน ำ  

 ในปัจจุบนัการจัดสรรเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนันั้นท าได้ค่อนข้างยาก 

หลายๆคนอาจใช้วิธีการเปิดบัญชีธนาคารที่ไม่ใช้บัตร ATM เพื่อเป็นการออมเงินเก็บไว้ใช้ใน

อนาคต แต่หลายครั้ งก็อาจมีการหลงลืมไปจนท าให้ไม่ไดเ้ก็บออมเงินไดอ้ย่างที่ตั้งเป้าหมายไว ้บาง

ก็ใชว้ิธีน าเงินไปลงทุนในกองทุนต่างๆของธนาคารเพื่อเป็นการออมเงินและท าให้เงินที่ออมเติบโต

งอกเงยออกดอกออผล เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง บางก็ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ บางก็ใช้วิธี

ลงทุนในหุ้น แต่บางครั้ งผลที่ออกมาก็ไม่ไดเ้ป็นในแบบที่หวงัไว ้                                                            
 การเล่นหุ้นอาจเป็นตวัเลือกแรกที่เราเห็นว่าสามารถท าให้เงินงอกเงยได้ แต่ในปัจจุบัน

ประเทศไทยที่ก าลงัประสบกบัปัญหาเศรษฐกิจชะลอตวัจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรน่า-

19 (Covid-19) ด้วยสถานการณ์น้ีท าให้การลงทุนที่มีความเส่ียงสูงอย่างการเล่นหุ้นไม่เอ้ือต่อการ

ลงทุนมากนกั เพราะฉะนั้น การลงทุนแบบไหนที่ตอบโจทยใ์นสถานการณ์ตอนน้ี เป็นการลงทุนที่

มีความเส่ียงไม่สูงและได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน การออมเงินในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ

บริษทัที่ตนเองท างานอยู่จึงเป็นค าตอบของปัญหาน้ี  
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              กองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจา้งจดัตั้งข้ึนมาดว้ยความสมคัรใจ เนน้

การออมแบบผูกพนัระยะยาว โดยเป็นหลกัประกันได้ว่าสมาชิกในกองทุนจะมีเงินก้อนไวใ้ช้เมื่อ

เกษียณอายุ เมื่อลาออกจากงาน หรือเมื่อเสียชีวิต และยังจะตกทอดไปยังครอบครัวอีกด้วย 

นอกเหนือจากค่าแรงที่ไดร้ับประจ า โบนสั หรือสวสัดิการอ่ืนๆ การออมเงินในกอลทุนส ารองเล้ียง

ชีพเป็นการวร้างๆแรงจูงใจให้ลูกจ้างท างานอยู่กบันายจา้งนานข้ึน เงินที่น าเขา้กองทุนจะถูกบริหาร

โดยนักลงทุนมืออาชีพ เพื่อให้เงินเติบโตเพิ่มข้ึนเป็นประโยชน์ให้กับกองทุนและสมาชิกของ

กองทุน เงินที่น าเขา้กองทุนประกอบไปดว้ย เงินที่ลูกจา้งยินดีจ่ายส่วนหน่ึงเรียกว่า “เงินสะสม” โดย

จะถูกหักจากอตัราเงินเดือนร้อยละ 2-15 แลว้แต่ลูกจ้างจะพึงพอใจ และเงินที่นายจ้างยินดีจ่ายอีก

ส่วนหน่ึงเรียกว่า “เงินสมทบ” โดยจ่ายไม่เกินร้อยละ 15 แต่เงินสมทบที่นายจ้างจ่ายจะต้องจ่ายไม่

น้อยกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง และเมื่อได้ตดัสินใจออมเงินในกองทุนส ารองเล้ียงชีพแลว้จะไม่

สามารถเบิก-ถอนได้ตามใจชอบ เพราะต้องเป็นไปตามเง่ือนไขที่บริษัทนั้นๆก าหนด (ชัญฐิกา 

สุวรรณิน, 2557)  

 ดังนั้น ด้วยสาเหตุขา้งต้น จึงมีบริษทัและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงานพิจารณา

จดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพเพื่อประโยชน์ของพนกังานในบริษทั เห็นไดจ้ากการที่มีจ านวนนายจา้ง

และกองทุนฯที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มที่สูงข้ึนเร่ืองๆ สอดคล้องกับการเร่ิมให้

ความส าคญัในการวางแผนการเงินของคนไทยที่ค านึงถึงช่วงชีวิตที่ยาวนานหลงัเกษียณ (นางสาวอร

พรรณ วิทยาภรณ์, 2558)  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

 เพื่อศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั เงินติดลอ้ 

จ ากดั 

ขอบเขตกำรวิจัย    

 ในการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั 

เงินติดลอ้ จ ากดั ดงัน้ี  

 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ  

 ตัวแปรอิสระ คือ   

 1. ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานในบริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั ไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต้่อเดือน 

และจ านวนสมาชิกในครอบครัว  
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              ตัวแปรตำม คือ   

 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการออมเงินในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั เงินติดล้อ 

จ ากดั ได้แก่ ความพร้อมส่วนบุคคล ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกองทุนฯ 

และความเช่ือมัน่ในกองทุนฯ  

 ขอบแขตด้ำนประชำกร  

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทั เงินติดลอ้ จ ากัด 

 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ  

 การวิจยัครั้ งน้ีจะท าการวิจยัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2563 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

 1. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่ออตัราการจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพที่พึง

พอใจของสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   

 2. เพื่อน าผลการศึกษาที่ได้ไปประยุกต ์เพื่อให้ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดนโยบาย

และระเบียบขอ้บงัคบั คือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนฯ ใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการออม

เงินผ่านระบบกองทุนส ารองเล้ียงชีพให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 

กรอบแนวคิดกำรวิจัย  

  ตวัแปรอิสระ      ตวัแปรตาม 

 

 

 
 
 

 

 

 

1. ปัจจยัส่วนบุคคล 

 - เพศ 
 - อายุ 

 - รายไดต่้อเดือน 

 - จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

2. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเงินในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั เงิน

ติดลอ้ จ ากัด  

 - ความพร้อมส่วนบุคคล 
 - ผลประโยชน์ตอบแทน

 และสิทธิประโยชน์ของ

 กองทุนฯ 
 - ความเช่ือมัน่ในกองทุนฯ 
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แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

 สุวีณา กลดัเกิด (2551:19) ได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการออมของบุคคลจาก

งานวิจยัในอดีต สรุปเป็นปัจจยัที่มีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาพฤติกรรมการออมดงัน้ี  

 1. รายได้ รายได้ที่ใช้จ่ายได้จริงหลงัหักภาษีแลว้เป็นปัจจัยส าคญัในการก าหนดการออม

ของบุคคล เพราะเงินออมก็คือรายไดห้ลงัจากที่ไดจ้บัจ่ายใชส้อยไปเพื่อการบริโภคแลว้   

 2. การบริโภค เป็นปัจจัยโดยตรงที่มีผลต่อการออม เพราะการออมเกิดจากรายได้ที่เหลือ

จากการบริโภค หากบุคคลมีการบริโภคมากก็จะมีเงินเหลือเพื่อเก็บออมนอ้ยลง  

 3. อตัราดอกเบี้ย เป็นผลตอบแทนจากการน าเงินไปฝากไวก้ับสถาบนัการเงิน หากมีอตัรา

ดอกเบี้ยสูงก็จะท าให้ไดร้ับผลตอบแทนสูง บุคคลก็จะน าเงินไปออมกบัสถาบนัการเงินมากข้ึน หาก

อตัราดอกเบี้ยต ่า ผลตอบแทนที่ไดก็้จะต ่า บุคคลก็จะเก็บออมไวก้บัสถาบนัการเงินลดลง   

 4. ระดับราคาสินค้า ถา้ราคาสินค้าอยู่ในระดับต ่า บุคคลก็จะมีรายได้ที่เหลือจากการซ้ือ

สินคา้และบริการเก็บไวใ้นรูปแบบของเงินออม ถา้ราคาสินคา้อยู่ในระดบัสูง เงินออมของบุคคลก็

จะมีนอ้ย เน่ืองจากตอ้งใชจ้่ายเพิ่มข้ึน รายไดท้ี่จะเหลือในการออมก็จะมีนอ้ยลง   

 5. จ านวนสาขาของสถาบนัการเงิน หากการไปใช้บริการที่สถาบนัการเงินท าไดง้่าย  ย่อม

เป็นส่ิงจูงใจและให้ความสะดวกกบประชาชนในการออม  

 6. อายุ มีผลต่อการออมตามทฤษฎีวฏัจักรชีวิต คือผูท้ี่มีอายุอยู่ในช่วงวยักลางชีวิตซ่ึงมักจะ

เป็นวยัท างานจะมีการออมสูงกว่าในวยัตอนตน้และวยัปลายชีวิต   

 7. การศึกษาโดยทั่วไปผู้ที่มีการศึกษาสูงจะออมมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้อยทั้ งน้ีอาจ 

เน่ืองมาจากผูท้ี่มีการศึกษาสูงมกัมีรายได้สูงกวาหรือมีโอกาสในการหางานมากกว่าผูท้ี่การศึกษา

นอ้ย   
 8. อาชีพ เป็นปัจจยัหน่ึงที่มีผลต่อการออม เพราะนอกจากความแตกต่างกันของอาชีพจะท า

ให้เกิดความแตกต่างกนในเร่ืองของรายได ้  

 9. เป้าหมายการออม ผูท้ี่มีเป้าหมายในการออมหรือการวางแผนในอนาคตเก่ียวกบัการออม

มกัจะมีแนวโนม้ ที่จะมีปริมาณการออมสูงกวาผูท้ี่ไม่มีเป้าหมายในการออม   

 10. การโฆษณาและส่ิงจูงใจ เป็นผลให้ผูอ้อมตื่นตวัและมีความต้องการที่จะออมมากข้ึน 

ตามแรงโฆษณาและสิงจูงใจ  
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 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 ปิยพร อ ามสุทธ์ิ (2557) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) ของ พนักงานเงินเดือนประจ าในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการ

ตดัสินใจออมเงินโดยวิธีลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจ า 

ศึกษาการเข้าถึงข้อมูลและความสนใจของพนักงานเงินเดือนประจ าที่มีต่อการออมเงินผ่านการ

ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และศึกษาถึงระดบัความส าคญัของปัจจยัต่าง ๆ ประกอบดว้ย 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ และปัจจยั
ด้านภาพลกัษณ์ของบริษทั หลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจออมเงิน

ผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว (LTF) ของพนกังานเงินเดือนประจ า เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 

(Survey Research) จากการ  สุ่มกลุ่มประชากรตัวอย่างแบบชั้ นภูมิ (Stratified Sampling) โดย

พิจารณาสุ่มจากพนักงานบ ริษัทใน  สาขาอาชีพต่ างๆที่มีช่ วงอายุ ระหว่ าง  20-55 ปี ใน

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท  ที่รับเงินเดือนประจ าในกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจัย  แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 

ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ระดับความส าคญั ของปัจจัย ด้านส่วนประสมทาง

การตลาด ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือ และ  ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของบริษทั

หลกัทรัพยจ์ัดการกองทุนรวม (บลจ.) ส่วนที่ 3 ระดับการตดัสินใจ ออมเงินผ่านการลงทุนกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานเงินเดือนประจ าเคร่ืองมือในการวิจัยมีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) ที่ระหว่าง 0.811- 0.904 ซ่ึงถือว่าแบบสอบถาม

เช่ือถือได ้  

 ดลพร ศิริสารกูล (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานธนาคารในเขต

อ าเภอเมืองจังหวดัล าปาง โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมของพนักงานธนาคาร 

การเลือกรูปแบบการออม และปัจจัยตวัแปรอื่น ๆ  ที่มีผลกระทบต่อการออมของพนักงานธนาคาร

ในเขตอ าเภอเมืองจังหวดัล าปาง จากการศึกษาพบว่า พนกังานธนาคารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เป็น

พนักงานธนาคารพาณิชย์มีอายุระหว่าง 21-40 ปี อายุงานไม่เกิน 5 ป่ มีสถานภาพโสด ระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 3-4 คน ส่วนใหญ่อาศยัอยู่กับบิดามารดา มี

รถยนตแ์ละ จกัรยานยนตร์ มีรายไดป้ระจ าต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้พิเศษ 

หรือถา้มีคือไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน มีรายจ่ายในการบริโภคต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท และมี

ภาระหน้ีสินรวมไม่เกิน 500,000 บาท    
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 ชัญฐิกา สุวรรณิน (2557) ศึกษาเ ร่ือง  กองทุนส ารองเ ล้ียงชีพของมหาวิทยาลัย : 

ประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการและการตดัสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ จากการ

วิจยัพบว่า   

 การรับรู้เก่ียวกบักองทุนที่มีอิทธิลต่อการตดัสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ดา้น

ความพร้อมส่วนบุคคล ได้แก่ การรับทราบขอ้มูลข่าวสารกองทุนส ารองเล้ียงชีพจาก มหาวิทยาลยั

นเรศวรและเอกสารประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีผลการศึกษาสอดคลอ้งกับงานวิจยัของภทัรวรรณ (2542) 

ที่ช้ีให้เห็นว่าหน่วยงานควรสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพมาก

ข้ึน โดยการส่งเสริมให้พนกังานมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนส ารองเล้ียงชีพฯ ซ่ึงจะเป็นส่วน

ผลกัดนัให้พนกังานตดัสินใจสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพมากข้ึน  

 และหากศึกษาในแต่ละด้านการรับรู้ฯ จะพบว่าในด้านความเช่ือมั่นในกองทุน ตวัอย่าง 

ส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ในกองทุนเน่ืองจากคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

เขา้มามีบทบาทเป็นผูก้ ากับดูแลกองทุนฯ ท าให้กองทุนฯ เกิดความมัน่คง ซ่ึงจากการศึกษาเร่ือง 

วิวฒันาการของกองทุนส ารองเล้ียงชีพจะเห็นได้ว่าแต่เดิมกระทรวงการคลงัเป็นผูก้ ากับดูแล แต่

ต่อมากระทรวงการคลงัได้เล็งเห็นว่าการให้คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

(ก.ล.ต.) ซ่ึงขณะนั้นเป็นผูก้ ากบัดูแลกองทุนรวมและกองทุนส่วนบุคลอยู่แลว้เขา้มารับหนา้ที่ก ากับ 

ดูแลกองทุนส ารองเล้ียงชีพจะมีความเหมาะสมและท าให้หลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจ และ

มาตรฐานในการก ากบัดูแลเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  

 การรับรู้เก่ียวกบักองทุนที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพคือ 

การรับรู้เก่ียวกบักองทุนดา้นความเช่ือมัน่ในกองทุน ส่วนล าดบัถดัมา ไดแ้ก่การรับรู้เก่ียวกบักองทุน

ด้านความพร้อมส่วนบุคคล และการรับรู้เก่ียวกับกองทุนดา้นความ คาดหวงัในผลประโยชน์ตอบ

แทนและสิทธิประโยชน์ ส่วนการรับรู้เก่ียวกับกองทุนด้านการรับทราบ นโยบายส่งเสริมกองทุน
ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

 ส่วนการรับรู้เก่ียวกับกองทุนด้านความคาดหวังในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิ

ประโยชน์ของกองทุนส ารองเล้ียงชีพนั้น สิทธิประโยชน์ดา้นการลดหย่อนภาษี เป็นปัจจยัส าคญัที่มี

ผลต่อการตดัสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส่วนการรับรู้เก่ียวกับกองทุนที่มีผลต่อการ 

ตดัสินใจน้อยที่สุดคือ รายได้ที่เพิ่มข้ึนมากกว่าการออมด้วยวิธีอ่ืน โดยตวัอย่างไม่แน่ใจว่าการออม

ผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพสามารถเพิ่มรายไดไ้ดม้ากกว่าการออมทรัพยด์ว้ยวิธีการอ่ืน 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำ  

 ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้ งน้ี คือ พนักงานบริษทั เงินติดลอ้ จ ากัด ซ่ึงมีจ านวนพนักงาน

ทั้งส้ิน 3,256 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานในส านักงานใหญ่ 588 คน และพนักงานสาขา 2 ,668 คน 

พนักงานที่อยู่ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัมีทั้งหมด 3,089 คน โดยแบ่งเป็นพนักงานใน

ส านักงานใหญ่ที่อยู่ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 305 คน และพนักงานสาขาที่อยู่ในกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ 2,784 คน (ที่มา : บริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั ส านกังานใหญ่ เดือนพฤษภาคม 2563) 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล    

 1. แจกแบบสอบถามให้แก่พนกังานที่ก าหนดไวโ้ดยใชว้ิธีแจกแบบสอบถามที่เป็นกระดาษ

และผ่านทางออนไลน์โดยใช ้Google Form   

 2. ตอบขอ้ซักถามบางประการที่ผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม  

 3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ไดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจัดท าและเตรียมส าหรับ

การวิเคราะห์ 

วิธีกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 ท าการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ SPSS   

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 1. ค่าร้อยละ ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล  

 2. ค่าเฉล่ีย  x̅  

 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ระดับปัจจัยที่มีผลต่อการออมใน

กองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั  
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ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล  

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนที่ 1 ดา้นเพศ พบว่าพนกังานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 

400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 และเพศชาย จ านวน 162 คน 

คิดเป็นร้อยละ 40.5 ดา้นอายุพบว่าพนกังานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มี

อายุไม่เกิน 30 ปี มีจ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคืออายุ 31 – 40 ปี จ านวน 116 คน 

คิดเป็นร้อยละ 29 อายุ 41- 50 ปี จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 29 

คน คิดเป็นร้อยละ 7.2  ดา้นรายไดต้่อเดือน พบว่าพนกังานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 
คน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 20,000 บาท มีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 

รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 30 ,001 – 40,000 บาท 

จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และมากกว่า 40 ,001 ข้ึนไปจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 

ดา้นจ านวนสมาชิกในครอบครัว พบว่าพนกังานที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3 – 5 คน จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ 6 – 

8 คน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ต ่ากว่า 3 คน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และมากกว่า 8 

คนข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ .07  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ

พนกังานบริษทั เงินติดลอ้ จ ากดั มีองคป์ระกอบ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพร้อมส่วนบุคคล ดา้นความ

คาดหวงัในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิของกองทุนฯ  และด้านความเช่ือมัน่ในกองทุนฯ ด้วย

ค่าเฉล่ีย x̅ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียง

ชีพของพนักงานบริษทั เงินติดลอ้ จ ากัดโดยรวมอยู่ในเกณฑม์ากที่สุด ( x̅ = 4.27) และเมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในเกณฑ์ที่มีค่าสูงสุดคือ ด้านความเช่ือมัน่ในกองทุนฯ รองลงมาคือ

ดา้นความพร้อมส่วนบุคคล และดา้นความคาดหวงัในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิของกองทุนฯ  

(x̅ = 4.43 , x̅ = 4.42 , x̅ = 3.96) ตามล าดบั 
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สรุปผลกำรวิจัย  
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม  
 การศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั เงินติด
ลอ้ จ ากดั มีผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59.5 และเพศชาย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5  มีอายุต ่ากว่า 31 ปี มีจ านวน 202 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.5 รองลงมาคืออายุ 31 – 40 ปี จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 อายุ 41- 50 ปี จ านวน 
53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และอายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 มีรายไดต้่อเดือน
อยู่ที่ 15,000 – 20,000 บาท มีจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท 
จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 และ
มากกว่า 40,001 ข้ึนไปจ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และมีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3 – 5 
คน จ านวน 350 คน คิดเป็นร้อยละ 87.5 รองลงมาคือ 6 – 8 คน จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6 ต ่า
กว่า 3 คน จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และมากกว่า 8 คนข้ึนไป จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.07  
 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมในกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพของพนักงำนบริษัท เงินติดล้อ จ ำกัด  
 ภาพรวมอยู่มนระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีความส าคญัอยู่มน
ระดับมากที่สุด คือ ด้านความเช่ือมัน่ในกองทุนฯ และด้านความพร้อมส่วนบุคคล ตามล าดับ และ
ดา้นที่มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความคาดหวงัในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิของ
กองทุนฯ 
 
อภิปรำยผล  
 1. ด้ำนควำมเช่ือมั่นในกองทุนฯ   
 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑม์ากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า ในดา้นความเช่ือมัน่ในกองทุน
ฯ ขอ้ที่ 8 ท่านมีความเช่ือมัน่ในความมัน่คงของกองทุนฯ อยู่ในเกณฑ์มากที่สุด และขอ้ที่ 10 ท่าน
เช่ือมัน่ว่าเจา้หนา้ที่ที่ไดร้ับการแต่งตั้งและเลือกตั้งมาท าหนา้ที่คณะกรรมการมีความสามารถในการ
บริหารกองทุนฯ  อยู่ในเกณฑม์ากที่สุด ส่วนขอ้ที่ 9 การบริหารกองทุนฯ ในรูปของคณะกรรมการ
ที่มาจาก ผูแ้ทนที่นายจา้งแต่งตั้งร่วมกบัผูแ้ทนที่ลูกจา้งเลือกตั้งเป็นรูปแบบที่เหมาะสม อยู่ในเกณฑ์
มากที่สุด ซ่ึงสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ปิยพร อ ำมสุทธิ์  (2557) ศึกษาเร่ือง การตดัสินใจออมเงิน
ผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ พนักงานเงินเดือนประจ าในกรุงเทพมหานคร 
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              2. ด้ำนควำมพร้อมส่วนบุคคล   
 ในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพในเกณฑม์ากที่สุด 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ในดา้นความพร้อมส่วนบุคคลตั้งแต่ขอ้ 1 - 5 ทุกขอ้มีอิทธิพลใน
เกณฑม์ากที่สุด โดยการรับรู้ดา้นความพร้อมส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจสูงสุด 2 อนัดบั
แรก ได้แก่  ความเข้าใจเก่ียวกับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนฯ และความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ของกองทุนฯ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดลพร ศิริสำรกูล (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มี
ผลต่อการออมของพนกังานธนาคารในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัล าปาง  
 3. ด้ำนควำมคำดหวังในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิของกองทุนฯ   
 ในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ในด้านความคาดหวังใน
ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิของกองทุนฯ ขอ้ที่ 6 ท่านพึงพอใจในอตัราเงินสมทบของนายจ้าง
ที่จ่ายเขา้กองทุนฯในปัจจุบนัอยู่ในเกณฑม์าก และ ขอ้ที่ 7 ท่านพึงพอใจในอตัราเรียกเก็บเงินสะสม
ของเงินเดือนของกองทุนฯในปัจจุบนัอยู่ในเกณฑม์าก ซ่ึงสอดคลอ้งงานวิจยัของ ชัญฐิกำ สุวรรณิน 
(2557) ศึกษาเร่ือง กองทุนส ารองเล้ียงชีพของมหาวิทยาลยั : ประสิทธิภาพในการบริหาร จดัการและ
การตดัสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย  

 1. ด้ำนควำมพร้อมส่วนบุคคล  

 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนฯ พนกังานในบริษทั

ส่วนใหญ่จะทราบว่าการจ่ายเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพกบับริษทั เงินที่สะสมไวจ้ะเป็นเงิน

ก้อนที่เมื่อพนักงานเกษียณงานหรือลาออก เงินสะสมก้อนน้ีจะเปรียบเสมือนเป็นเงินทุนในการ

ด ารงชีวิตหลงัเกษียณหรือลาออกจากบริษัทแลว้ และทางบริษทัควรแจกแจงเก่ียวกับข้อมูลของ

กองทุนฯ แก่พนกังานอย่างชดัเจน เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี กฎระเบียบในการเบิก-ถอนเงินใน

กองทุนฯ และแนะน าการจ่ายเงินของพนกังานว่าควรจ่ายเงินเขา้กองทุนฯที่อตัราร้อยละก่ีเปอร์เซ็นต์

ของเงินเดือน เพื่อมิให้กระทบกับรายจ่ายประจ าของตนเอง เพื่อประกอบการตดัสินใจในการออม

เงินในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   

 2. ด้ำนควำมคำดหวังในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิของกองทุนฯ  

 ส่ิงที่ต้องปรับปรุง คือ พนักงานในบริษัทจะทราบถึงการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างที่

เป็นไปตามที่บริษทัไดก้ าหนดไว ้ ส่วนเงินสะสมที่พนกังานเป็นคนจ่ายเขา้ไปจะมีจะมีขอ้ก าหนดว่า 

หากพนักงานตอ้งการเปล่ียนอตัราการจ่ายเงินเขา้กองทุนฯต้องจ่ายเงินเขา้กองทุนฯในอตัราเดิมจน

ครบ 1 ปี ถึงจะสามารถเปล่ียนอตัราการจ่ายเงินได ้ควรให้พนกังานสามารถเปล่ียนอตัราการจ่ายเงิน
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เขา้กองทุนไดต้ามความตอ้งการของพนกังานเอง อาจมีขอ้ก าหนดในการเปล่ียนอตัราการจ่ายเงินเขา้

กองทุนฯแบบกะทนัหัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของตวัพนกังาน  

 3. ด้ำนควำมเช่ือมั่นในกองทุนฯ  

 ส่ิงที่ตอ้งปรับปรุง คือ ความเช่ือมัน่ในความมัน่คงของกองทุนฯ จะเกิดข้ึนไดห้ากบริษทัได้

เจ้าหน้าที่ที่บริหารกองทุนฯเป็นผู ้ที่มีความสามารถในการบริหารที่มากพอ ถ้าหากเจ้าหน้าที่ที่

บริหารกองทุนฯเคยมีประสบการณ์ในการบริหารกองทุนฯมาก่อน กองทุนฯนั้นๆก็จะไดร้ับความ

เช่ือมัน่จากตวัพนกังานในบริษทั และเจา้หนา้ที่ที่ไดร้ับการแต่งตั้งเพื่อดูแลกองทุนฯนั้น ควรมีช่ืออยู่
ในโครงสร้างของบริษทั เพื่อที่พนักงานจะสามารถทราบไดว้่าผูท้ี่ดูแลเงินของตนเองเป็นใคร และ

เจ้าหน้าที่ที่ได้เลือกมาต้องมีความสามารถในการบริหารกองทุนฯที่เป็นที่ยอมรับของทั้งเจ้าของ

กิจการและพนักงานในบริษทั อาจเลือกเจ้าหน้าที่ที่จากธนาคาร หรือเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่บริหาร

เก่ียวกบักองทุนฯโดยตรง เพื่อให้สามารถบริหารกองทุนฯไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อย่างสูงสุด 
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