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บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั เด
โคพลาส อินดัสทรี จ ากัด เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ของ พนักงานบริษทั เด
โคพลาส อินดสัทรี จ ากดั ไดแ้ก่ ดา้นอตัราผลตอบแทนการออม ดา้นนโยบายการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคใ์นการ
ออม ดา้นประชาสัมพนัธ์และการให้ขอ้มูล โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต าแหน่งงาน รายจ่ายของครอบครัว ประชากรในงานวิจยัคร้ังน้ีคือพนกังานบริษทั เดโคพลาส 
อินดสัทรี จ ากดั  จ านวน 284 คน (เฉพาะท่ีมีสิทธ์เขา้ร่วมกองทุน) ท่ีมา : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ขอ้มูล ณ วนัท่ี 20 
พฤษภาคม 2563 โดยผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการค านวณขนาดตวัอยา่งดว้ยวิธีการใชสู้ตรการค านวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro 
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Yamane) ท่ีระดบัความน่าเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากับ 5 % ไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 166.08 โดยผูว้ิจยัคิดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 191 คน ในการเก็บแบบสอบถาม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา
คร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม  
 (Questionnaire)  ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (X ̅) 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 
 ผลการวิจยัพบว่า1.)พนกังานบริษทั เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั ท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 มีอายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6  มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 มีสถานภาพ โสด จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8 มีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 มีต าแหน่งพนกังานทัว่ไป จ านวน 123 คน 
คิดเป็นร้อยละ 64.4 มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4          
   2.) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นวตัถุประสงคข์องการออม   ดา้น
ประชาสัมพนัธ์และการใหข้อ้มูลกองทุน ดา้นนโยบายการออม ดา้นอตัราผลตอบแทน ตามล าดบั 
 
ค ำส ำคัญ: การออม, กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 
ABSTRACT 
 The research of Return on Capital, Investment Policy, Oobjective saving, Public relations and Factors 
Affecting the Savings in Provident Fund of Employees of Decoplast Industry Company Limited.The objective is 
to study factors Affecting the savings in provident fund of employees of Decoplast Industry Company Limited.the 
factors of research include informational.  That are classified by Personal factors were including Sex, Age, 
Education, Status, Average monthly income, Position, Family expenses.  The population used is employees of 
Decoplast Industry Company Limited. 
The samples used in this research amount of 284 peoples. The questionnaire was instrument of this research. 284 
peoples’  employees of Decoplast Industry Company Limited (only eligible to participate in the fund)  Source: 
Human Resources Department, data as of May 20, 2020, by using the method of calculating sample size by Using 
the calculation formula of Taro Yamane at the 95% confidence level, which determined the sampling error of 5%, 
the samples were 166.08, with 191 researchers sampling.  Data was analyzed by using SPSS for Social Science 
Research. The statistics were percentage, minimum, maximum, mean and standard deviation. 
  The results found that 1. )  The majority of Decoplast Industry Company Limited's respondents are 
female, representing 122.9% , 63.9% , aged under 30, accounting for 35.6% with bachelor's degrees.  106 people, 
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representing 55.5%, are single status, 99 people accounting for 51.8%, with an average monthly income of 10,001 
-  20,000 baht, 100 people, representing 52.4%.  There are 123 general staff positions, accounting for 64.4%. 
Average spending per month 10,001 - 20,000 baht, 79 people, representing 41.4% 

 2. )  The factors that affect the saving in the provident fund of the employees of Decoplast Industry 
Company Limited are in the high level. When considering in each aspect The aspect at a high level is the purpose 
of saving. Public relations and fund information Savings Policy Regarding the rate of return respectively. 
 
Keywords: Saving, Provident fund. 

 
บทน ำ 

จากสถานการณ์ของโลกในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงจากอดีตทั้งดา้นเศรษฐกิจ การเงิน สังคมวฒันธรรม 

การเมือง รวมทั้งโครงสร้างประชากรซ่ึงแนวโนม้ของประชากรส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผูสู้งวยัเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ

ประเทศไทยกา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งวยัตั้งแต่ปี 2548 ขณะท่ีสัดส่วนประชากรผูสู้งวยัเพิ่มขึ้นอยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง 

ส่งผลให้ปี 2562 ประชากรผูสู้งวยัมีมากกวา่ประชากรวยัเด็ก  และในปัจจุบนัผูค้นในกลุ่มสาขาอาชีพต่างๆ ใหค้วาม

สนใจหรือใส่ใจการวางแผนดา้นการเงินเพื่อชีวิตหลงัเกษียณค่อนขา้งนอ้ย หรือแมแ้ต่การออมของครัวเรือนไทย มี

การออมลดลงจากในอดีต และมีครัวเรือนจ านวนไม่นอ้ยท่ีไม่มีเงินออม รวมถึงจากการส ารวจเก่ียวกบัการออมและ

หน้ีสินของผูสู้งอาย ุพบวา่ ผูสู้งอายท่ีุยงัไม่มีเงินออมและผูสู้งอายท่ีุมีหน้ีสินอยูใ่นอตัราค่อนขา้งสูง อีกทั้ง

วฒันธรรมและสังคมไทยในปัจจุบนัเป็นแบบครอบครัวเด่ียวมากขึ้น การดูแลผูสู้งอายปุรับตวัลดลง ในขณะท่ี

คนเราจะมีอายยุนืขึ้น สวสัดิการภาครัฐไม่เพียงพอต่อการใชจ่้าย คา่รักษาพยาบาลท่ีสูงขึ้นดว้ยเทคโนโลยทีนัสมยั

ขึ้น จึงมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีทุกคนตอ้งใหค้วามส าคญัในการออมประเภทต่างๆ 

รู้จักกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  จดัตั้งขึ้นดว้ยความสมคัรใจ จากทั้งนายจา้งและลูกจา้งมีสถานะเป็นนิติบุคคล โดย

จดทะเบียนกบัส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อ “เพิ่มเงินออม” ทั้งน้ีองคป์ระกอบ

ของเงินกองทุนมาจากเงินสะสมของสมาชิก และเงินสมทบจากนายจา้ง 

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จดัตั้งขึ้นเพื่อหลกัประกนัท่ีมัน่คงแก่ลูกจา้งและครอบครัว ในกรณีท่ีลูกจา้ง ออก

จากงาน เกษียณอาย ุหรือเสียชีวิตส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดีในองคก์ร เงินสมทบจากนายจา้งเหมือนเป็นสวสัดิการท่ี

มีใหแ้ก่ลูกจา้ง ซ่ึงเป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการท างาน 
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               ดงันั้นเพื่ออนาคตคุณภาพชีวิตท่ีดีในวยัเกษียณอายขุองพนกังานและปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ ผูวิ้จยัมีความ
สนใจจึงท าการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กรณีศึกษา : พนกังานบริษทั เดโคพลาส 
อินดสัทรี จ ากดั ซ่ึงเป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีส่งเสริมให้มีวินยัในการออม และท าให้หน่วยงานของบริษทั เดโคพลาส 
อินดสัทรี จ ากดั สามารถน าขอ้มูลมาปรับปรุงใหเ้หมาะสมและพฒันาเพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์รในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
            เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กรณีศึกษา : พนกังานบริษทั  
เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั 
 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

            ในเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กรณีศึกษา : พนกังานบริษทั เดโคพลาส 
อินดสัทรี จ ากดั ดงัน้ี 
 
ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
              ตัวแปรอิสระ คือ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต าแหน่งงาน 
รายจ่ายครอบครัว 

 ตัวแปรตำม คือ  
1. ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ ดา้นอตัราผลตอบแทนการออม ดา้น

นโยบายการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคใ์นการออม ดา้นประชาสัมพนัธ์และการใหข้อ้มูล 
 
ขอบเขตด้ำนประชำกร 

พนกังานบริษทั เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั  (เฉพาะท่ีมีสิทธ์เขา้ร่วมกองทุน)  
 
ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 
           การวิจยัคร้ังน้ีจะท าการวิจยัตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

            1.   เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารอเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั  
 เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั 

2.  เพื่อน าผลการศึกษาวิจยัท่ีไดม้าเป็นแนวทางใหบ้ริษทัฯและผูท่ี้เก่ียวขอ้งก าหนดหลกัเกณฑ์และนโยบาย
การสมคัรเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ และใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมการออมเงินของพนกังานผา่นกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ และผูท่ี้สนใจต่อไป 
กรอบแนวควำมคิดกำรวิจัย 

               ตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศึกษา 

4. สถานภาพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

6. ต าแหน่งงาน 

7. รายจ่ายของครอบครัว 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารอง

เล้ียงชีพ 

1. ดา้นอตัราผลตอบแทนการออม 

2. ดา้นนโยบายการลงทุน 

3. ดา้นวตัถุประสงคใ์นการออม 

4. ดา้นประชาสัมพนัธ์และการให้ขอ้มูล

การออม 
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แนวคิด ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ควำมหมำยของกำรออมในกองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

โดยราชบณัฑิตยสถาน (2554) ไดใ้หค้วามหมายไวด้งัน้ี  ออมหมายถึง  เก็บหอมรอบริบ และ 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  หมายถึง กองทุนท่ีลูกจา้งและนายจา้งร่วมกนัจดัตั้งขึ้นโดยมีทรัพยสิ์นส่วนใหญ่
ประกอบดว้ยเงินท่ีลูกจา้งจ่ายสะสม และเงินท่ีนายจา้งจ่ายสมทบ เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ลูกจา้งในกรณีท่ี
ลูกจา้งตายหรือออกจากงาน ฉะนั้นความหมายรวมของการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ คือ การเก็บหอม
รอมริบในกองทุนท่ีลูกจา้งและนายจา้งร่วมกนัจดัตั้งขึ้นโดยมทรัพยสิ์นส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเงินท่ีลูกจา้ง
จ่ายสะสม และเงินท่ีนายจา้งจ่ายสมทบ เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ลูกจา้งในกรณีท่ีลูกจา้งตายหรือออกจาก
งาน 
กองทุนส ำรองเลีย้งชีพประกอบด้วยอะไรบ้ำง 

เงินสมทบ นายจา้งช่วยสมทบเขา้กองทุนทุกเดือนไม่นอ้ยกวา่เงินสะสมท่ีลูกจา้งจ่ายเขา้กองทุน
สูงสุดไม่เกิน 15% ของค่าจา้ง ซ่ึงอตัราการจ่ายเงินสมทบใหแ้ก่ลูกจา้งอาจแตกต่างกนัตามเง่ือนไข 
ระยะเวลาการท างานหรือระยะเวลาการเป็นสมาชิก เป็นตน้ โดยขึ้นอยูก่บัเง่ือนไขท่ีไดต้กลงกนัไวใ้น
ขอ้บงัคบักองทุนของแต่ละนายจา้ง 

เงินสะสม เงินท่ีลูกจา้งจ่ายเขา้กองทุน โดยเราสามารถหกัเงินเพื่อสะสมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ไดต้ั้งแต่ 2-15% ของค่าจา้ง แต่วา่จะหกัสะสมเท่าไหร่ดี ผมให้หลกัการแบบน้ีคือ ใหห้กัมากท่ีสุเท่าท่ีท าได ้
โดยไม่เดือดร้อนจากเงินไม่พอใช ้ตวัอยา่งเช่น เงินเดือน 15,000 จะหกัเต็ม 15% ก็ไดห้รือเงินเดือน 1 แสน 
จะหกัสะสมแค่ 2% ก็ได ้ขึ้นอยู่กบัสถานะการเงิน รายจ่ายของแต่ละคนท่ีแตกต่างกนัครับ 
ผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบ คือ ผลก าไรท่ีบริษทัจดัการหรือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) 
น าเงินสะสมและเงินสมทบไปลงทุน และไดรั้บผลประโยชน์กลบัคืนมา 
ประโยชน์ต่อลูกจ้ำง 
1. สร้างวินยัในการออมท่ีเนน้การออมแบบระยะยาว 
2. ไดรั้บเงินเพิ่มจากนายจา้ง นอกเหนือจากการขึ้นเงินเดือน / โบนสั 
3. สามารถลดหยอ่นภาษีไดต้ามจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของค่าจา้ง หรือไม่เกิน 500,000 บาท เม่ือคิดค านวณ

รวมกบักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
4. เพิ่มโอกาสเติบโตของเงินออม ผา่นการบริหารกองทุนจากทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการลงทุน 
 
 
 

https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/four-ways-to-generate-income-from-the-fund.html
https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D-%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89.html
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บุคคลที่เกี่ยวข้อง 

1. นำยจ้ำง  
2. ลูกจ้ำง  
3. คณะกรรมกำรกองทุน  
4. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือเรียกยอ่ ๆ วา่ " ส านกังาน ก.ล.ต."  
5.  บริษัทจัดกำร  
6. ผู้สอบบัญชี  
7. ผู้รับฝำกทรัพย์สิน  
8. ผู้รับรองมูลค่ำ  
9. นำยทะเบียนสมำชิก  

 

งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
         ธิดารัตน์ อติชาตนนัท ์ และนางสาวแพรวพรรณ มงัคลา (2554) : ท าการวิจยัเร่ือง การวางแผน 

ทางการเงินเพื่อเตรียมการเกษียณอายขุองพนกังานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อศึกษา แนวคิดหลกัการ การวางแผน 
การเงินส่วนบุคคลเพื่อการเกษียณอาย ุ   ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีการฝากเงินกบัสถาบนัการเงินมาก
ท่ีสุด มีผูท่ี้เคยลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทพนัธบตัรมากท่ีสุด ส่วนใหญ่มีสัดส่วนในการออมและลงทุนต่อรายได ้ 
25% มีการตดัสินใจออมและลงทุนดว้ยตนเองและมีวตัถุประสงคก์ารออมและลงทุนเพื่อเป็นหลกัประกนัทาง
การเงินของครอบครัวมากท่ีสุด และ วิธีการออมและลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัเพศ รายได ้ต าแหน่งงาน ความเส่ียง 
ความเช่ือ และประสบการณ์ ประเภทของการลงทุนมีความสัมพนัธ์ต่อระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการออมและ
ลงทุนต่อรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบั อาย ุรายได ้ต าแหน่งงาน ความเส่ียง และความรู้ความเขา้ใจ ความเช่ือและ
ประสบการณ์ 

ชญัฐิกา สุวรรณิน (2557) : ท าการวิจยัเร่ือง กองทุนส ารองเล้ียงชีพของมหาวิทยาลยั  
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการตดัสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชพ  พ.ศ. 2557 จ านวนผูต้อบ
แบบสอบถาม 362 คน ผลการวิจยัพบวา่ผลตอบแทนจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพของมหาวิทยาลยั เฉพาะปี พ.ศ. 
2552 ท่ีมีผลตอบแทนสูงกวา่ผลตอบแทนอา้งอิงตามดชันีท่ีก าหนด ส่วนการวดัประสิทธิภาพกองทุนฯ ดว้ยค่า 
Sharpe Ratio พบวา่ในปี พ.ศ. 2551 – 2552 และปี พ.ศ. 2555 – 2556  มีค่า Sharpe Ratio เป็นบวก ซ่ึงสะทอ้นถึง
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพของมหาวิทยาลยัของบริษทัจดัการปัจจยัลกัษณะ
ประชากรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินผา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่งงาน และรายไดต้่อเดือน ส่วนการรับรู้เก่ียวกบักองทุนดา้นความพร้อมส่วนบุคคล 
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ความคาดหวงัในผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธประโยชน์ของกองทุน ความเช่ือมัน่ในกองทุน และการรับทราบ
นโยบายส่งเสริมกองทุน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจออมเงินผา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05  

เนษพร นาคสีเหลือง ( 2557 ) : ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัมีผลต่อการออมเพื่อเตรียมพร้อมการเกษียนอายขุอง
นกังานธนาคารกรุงเทพ จ ากดั ( มหาชน) ส านกังาน กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือพนกังานธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั( มหาชน ) ส านกังานใหญ่ ท่ีมีการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียนอาย ุจ านวน  375 คน ผลการศึกษา
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการออมต่อปี 4 คร้ังขึ้นไปมีออมเงินเฉล่ียเดือนละ 5,000 บาท ขึ้น
ไป มีระยะเวลาการออม 1-6 ปี มีการออมในรูปแบบของเงินฝากประจ าและการออมประเภทอ่ืน เช่น กองทุนส ารอง
เล้ียงชีพ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมมากท่ีสุด คือ ทศันคติในการออม รองลงมาคือ อตัราผลตอบแทน การยอมรับความ
เส่ียงและปัจจยัดา้นเศรษฐกิจตามล าดบั  

 นางสาวอรพรรณ  วิทยาภรณ์ (2558) : ท าการวิจยัเร่ือง พฤติกรรมการออมในกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพของสมาชิกอา้งอิงการแกไ้ขพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ(ฉบบัท่ี 4) ไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จ านวนทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง และวิเคราะห์ดว้ยวิธีการทางสถิติ แสดง
ดว้ยค่าความถ่ี ร้อยละ และผลการทดสอบสมมติฐานผลการศึกษาพบวา่ สมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายรุะหวา่ง 26-30 ปี มีสถานภาพโสด ใชชี้วิตแบบครอบครัว
เด่ียว ไม่มีบุตรหรือ ภาระการดูแลผูอ่ื้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาขั้นสูงสุดในระดบัปริญญาโท
หรือเทียบเท่า มีอาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และอยูใ่นธุรกิจการเงินและธนาคาร และธุระกิจ
หลกัทรัพย ์ 
               นางสาว พิจิตรา นุชนุ่ม  (2558) : ท าการวิจยัเร่ือง การใหค้วามหมายและท่ีมาของความหมายกระบวนการ
ออมเงิน ปัญหาและอุปสรรค ในการออมเงินตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของขา้ราชการองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดักาญจนบุรี พ.ศ.2558 โดยใชแ้บบสอบถามในการวิจยั จ านวน 24 คน  ผลการวิจยัพบวา่ การให้
ความหมายของการออมเงิน คือ 1 ) การน าส่วนต่างของรายไดแ้ละรายจ่ายมาเก็บสะสมไว ้2 ) การเก็บรวบรวมเงิน
ไวส่้วนหน่ึงไวใ้ชจ่้ายยามจ าเป็น 3) การสะสมเงินทีละเล็กละนอ้ย 4) การประหยดัออม โดยมีท่ีมาของความหมาย
ของการอบรมปลูกฝัง นิสัยประหยดัมาจากครอบครัว สถานศึกษาแต่วยัเยาว ์และเป็นขา้ราชประจ าท่ีมีรายไดม้ัน่คง
แน่นอนสามารถวางแผนการใชจ่้ายเงินได ้โดยนอ้มน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการออมเงิน 
มีกระบวนการในการออมเงิน 4 ขั้นตอน คือ 1 ) การก าหนดเป้าหมายในชีวิต 2 ) การจดัท าบญัชีครัวเรือน 3 ) การ
ออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ 4 ) มีการทบทวนแผนการใชจ่้ายเงิน และพบปัญหาและอุปสรรคในการออมเงิน คือ 1 
) ส่ิงแวดลอ้มและค่านิยมในสังคม 2 ) ค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงขึ้น 3 ) มีรายจ่ายท่ีไม่สามารถคาดการได ้4 ) พฤติกรรม
การใชจ่ายของบุคคล 

นางสาวมุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) : ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบาย
การลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพรูปแบบ Employee’s Choice โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานกบับริษทั
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ท่ีมีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมายมีฐานะเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย และเคยตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุน
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพรูปแบบ Employee’s Choice และเก็บรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่วนัท่ี 7-20 ตุลาคม 2559 ผา่น
การตอบแบบสอบถามออนไลน์ไดจ้ าานวน 412 คน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบาย
การลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นนโยบาย
การลงทุน และปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ และส่ือโฆษณา ส่วนปัจจยัลกัษณะประชากรศาสตร์ พบวา่ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนใน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพรูปแบบ Employee’s Choice  

พรพิมล จรุงวิศาลกุล ( 2561 ) : ท าการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงคุณภาพท่ีส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการออมเพื่อ การเกษียณอายผุา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีจ านวนทั้งหมด 145 คน ผลการศึกษาพบวา่ 1) 
ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงคุณภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวยัเกษียณผา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ท่ีมากท่ีสุด คือ อายกุารท างานมี ถดัมาจ านวนสมาชิกในครอบครัว ถดัมาอาย ุและสถานภาพการสมรส ถดัมาระดบั
การศึกษา และ เพศมี 2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงคุณภาพท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการออมเพื่อวยัเกษียณ
ผา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีมากท่ีสุดคือ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ถดัมาผลตอบแทนของกองทุน  และรายจ่ายเฉล่ียต่อ
เดือน ปัจจยัเศรษฐกิจจึงมีความสัมพนัธ์เชิงคุณภาพท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายผุา่น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพมากท่ีสุด โดยมีปัจจยัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนเป็นปัจจยัอนัดบัท่ีหน่ึง รองลงมาคือปัจจยัดา้น
ผลตอบแทนของกองทุน  
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยใชว้ิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และใชว้ิธีการ

เก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย           

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทั เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั 284 
คน(ขอ้มูลจากฝ่ายทพัยาการบุคคล ณ 20 พฤษภาคม 2563)ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 % ซ่ึงก าหนดค่าความ
คลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 5 % ผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยใชค้วามน่จะเป็น(Purposive  
Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Accidntal Sampling) 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.แจกแบบสอบถามใหแ้ก่กลุ่มประชากรเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ทั้งในรูปแบบเอกสาร และ

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ 

2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพิ่มเติม 

3. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีใดข้อ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมขอ้มูลส าหรับ
การวิเคราะห์ใหท้นัระยะเวลาตามท่ีก าหนดไวใ้นขอบเขตดา้นระยะเวลา 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย (X̅) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน
บริษทั เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั  

3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตฐาน (SD) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพของพนกังานบริษทั เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั 

 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 1 พนักงานบริษทั เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั ท่ีตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 และเพศชาย จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1 ส่วนใหญ่ มี
อายุต ่ากว่า 30 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือ 31 – 35 ปี จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7, 36 
– 40 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9, และ  41 – 45 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 16.8, 46 ปีขึ้นไป จ านวน 
4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.5 รองลงมาคือ ต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7, ปริญญาโท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.8, อ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั, ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 51.8, 
รองลงมา สมรส จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45, หยา่ร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1, อ่ืนๆ จ านวน 0 คน คิด
เป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 
รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1, 40,000 บาทขึ้นไป จ านวน 24 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 12.6, 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9, และต ่ากวา่ 10,000 บาท จ านวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.1 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งพนักงานทัว่ไป จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 64.4 รองลงมาคือ 
หัวหน้างาน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8, ผูจ้ดัการขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 7.9, หัวหน้าแผนก 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8, และผูช่้วยผูจ้ดัการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีราย
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมาคือต ่ากว่า 10,000  บาท 
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3, 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1, 400,000  บาทขึ้นไป 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5, และ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 ตามล าดบั ท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมาคือ ต ่า
กวา่ปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7, ปริญญาโท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8, อ่ืนๆจ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตอนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั เด

โคพลาส อินดสัทรี จ ากดั ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั 

เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั มีองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นอตัราผลตอบแทน ดา้นนโยบายการลงทุน ดา้น

วตัถุประสงคก์ารออม ดา้นประชาสัมพนัธ์ โดยผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ดว้ยค่าเฉล่ีย (X̅) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (SD) ดงัน้ีปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั เดโคพลาส อินดสัทรี 

จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X̅= 3.73) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้น

วตัถุประสงคข์องการออม  

 ดา้นประชาสัมพนัธ์และการใหข้อ้มูลเก่ียวกบักองทุน ดา้นนโยบายการลงทุน และ ดา้นอตัราผลตอบแทน (X̅ = 

4.05, X̅ = 3.77, X̅ = 3.60, X̅ = 3.52) ตามล าดบั  

 

สรุปผลกำรวิจัย 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั เดโคพลาส 

อินดสัทรี จ ากดั พนกังานบริษทัฯ ท่ีมีสิทธ์ิสมคัรเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ มีผูมี้สิทธ์ิท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด

จ านวน 191 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 63.9 และเพศชาย จ านวน 69 คน คิดเป็น

ร้อยละ 36.1 ส่วนใหญ่ มีอายตุ ่ากวา่ 30 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคือ 31 – 35 ปี จ านวน 49 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.7, 36 – 40 ปี จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9, และ  41 – 45 ปี จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 
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16.8, 46 ปีขึ้นไป จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 

106 คน คิดเป็นร้อยละ 55.5 รองลงมาคือ ต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 37.7, ปริญญาโท จ านวน 

11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8, อ่ืนๆ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1 ตามล าดบั, ส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 99 

คน คิดเป็นร้อยละ 51.8, รองลงมา สมรส จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 45, หยา่ร้าง จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

3.1, อ่ืนๆ จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 

100 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1, 40,000 บาทขึ้น

ไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6, 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 8.9, และต ่ากวา่ 10,000 

บาท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามล าดบั ส่วนใหญ่ มีต าแหน่งพนกังานทัว่ไป จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อย

ละ 64.4 รองลงมาคือ หวัหนา้งาน จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8, ผูจ้ดัการขึ้นไป จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 

7.9, หวัหนา้แผนก จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8, และผูช่้วยผูจ้ดัการ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.2 ตามล าดบั 

ส่วนใหญ่ มีรายค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมาคือต ่า

กวา่ 10,000  บาท จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3, 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 13.1, 

400,000  บาทขึ้นไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5, และ 30,001 – 40,000 บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 

4.7 ตามล าดบั 

 ปัจจัยที่มีผลต่อกำรออมในกองทุนส ำรองเลีย้งชีพของพนักงำนบริษัท เดโคพลำส อินดัสทรี จ ำกัด 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นวตัถุประสงคข์องการ

ออม   ดา้นประชาสัมพนัธ์และการใหข้อ้มูลกองทุน ดา้นนโยบายการออม ดา้นอตัราผลตอบแทน ตามล าดบั 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

1. ด้ำนอัตรำผลตอบแทน 

       โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ระยะเวลาท่ีไดรั้บผลตอบแทน อตัราผลการด าเนินงานกองทุน เงินสมทบจากนายจา้งเม่ือออก

จากงาน เช่น ท างานนอ้ยกวา่ 2 ปี ไม่ไดรั้บในส่วนของนายจา้ง ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน

กลาง คือ อตัราสมทบจากนายจา้ง เช่น ปัจจุบนันายจา้งจ่ายสมทบให ้พนกังาน 2% ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 

เนษพร นาคสีเหลือง (2557)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียนอาย ุ 

2. ด้ำนนโยบำยกำรลงทุน   

                     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั เดโคพลาสอินดสั 
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ทรี จ ากดั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมี

ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น เช่น ทองค า ลงทุนในตราสารทุนในประเทศ ลงทุนในตราสารหน้ี ลงทุน

ในตราสารหน้ีภาครัฐ และลงทุนในตราสารทุนต่างประเทศ ตามล าดบั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ  พรพิมล 

จรุงวิศาลกุล (2561)  ศึกษาเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมเพื่อเตรียมความพร้อมการเกษียนอายุ   

3. ด้ำนวัตถุประสงค์ของกำรออม 

                     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั เดโคลาสอินดสัทรี จ ากดั 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ เพื่อเป็นเงินออมระยะยาวเม่ือเกษียณอาย ุเพื่อเป็นเงินประกนัเงินกอ้นหากลาออกจากงาน ตามล าดบั ส่วนขอ้ท่ีมี
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เพื่อน าไปลดหย่อนภาษี เพื่อกระจายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์และเพื่อการเก็งก าไร 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรพรรณ วิทยาภรณ์ (258)  ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการออมในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของสมาชิก อา้งอิงการแกไ้ขพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558  

4. ด้ำนประชำสัมพนัธ์และกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน  

                     ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั เดโคพลาส อินดสัทรี จ ากดั 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีอยูใ่นระดบัมากเรียงล าดบัจากดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 
คือ มีรายงานสรุปแสดงสถานะการลงทุน(Statement) แยกตามรายนโยบายจดัส่งให้อยา่งต่อเน่ือง เวป็ไซตมี์การใช้
ภาพประกอบในการอธิบาย ท าให้เขา้ใจง่ายขึ้น เวป็ไซตมี์การให้ขอ้มูลท่ีครบถว้นชดัเจน มีการประชาสัมพนัธ์โดย
ใช้ช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น E-mail, Website เป็นตน้ มีการส่งเสริมให้ความรู้นายจา้งและสมาชิกอย่างต่อเน่ือง 
เช่น สมารถเปล่ียนนโยบายการลงทุนได้ ตามล าดับ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ นางสาวมุกดา ตติยศุภกรกุล 
(2559) : ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพรูปแบบ Employee’s 
Choice  
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 
 

 ด้ำนอัตรำผลตอบแทน  

 ขอ้เสนอแนะ จากหลกัเกณฑ์การจ่ายเงินสมทบในส่วนของบริษทัฯ ก าหนดใหต้อ้งมีอายงุานครบ 2 ปี เม่ือ

พนกังานลาออกจึงจะไดรั้บเงินสมทบในส่วนของนายจา้ง กล่าวคือ บริษทัควรยกเลิกเง่ือนไขหรือลดจ านวนอายุ

งานลงเพื่อเป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานสนใจเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัฯมากขึ้น และ 

รองลงมากคือ  อตัราผลการด าเนินงานของกองทุน ควรไดรั้บผลตอบแทนในอตัราท่ีสูงกวา่เงินออมประเภทอ่ืนๆ

เช่นเงินฝากออมทรัพย ์เพื่อให้พนกังานเห็นวา่กองทุนส ารองเล้ียงชีพมีผลตอบแทนท่ีดี 
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 ด้ำนนโยบำยกำรลงทุน  

 ขอ้เสนอแนะ นโยบายการลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น กล่าวคือ การเลือกนโยบายของผูจ้ดัการกองทุนควร

ลงทุนในสินทรัพยอ่ื์นๆ เช่น และ รองลงมาคือ ลงทุนในตราสารทุนในประเทศ เช่นหุน้สามญั หุน้บุริมสิทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ใบส าคญัแสดงสิทธิอนุพนัธ์   

   ด้ำนวัตถุประสงค์ของกำรออม  

 ขอ้เสนอแนะ  เพื่อเป็นเงินออมระยะยาวเม่ือเกษียณอาย ุเช่น การใหพ้นกังานมีเงินใชจ่้ายเม่ือถึงวยัเกษียณ

เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี มีค่ารักษาพยาบาล ค่าอาหาร คา่ท่ีอยูอ่าศยัโดยไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคม และ

รองลงมาคือ เพื่อเป็นหลกัประกนัเงินกอ้นหากลาออกจากงาน เช่น หากพนกังานมีเหตุจ าเป็นตอ้งลาออกจากการ

เป็นพนกังานของบริษทัฯ พนกังานท่ีเป็นสามาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพยงัมีเงินในกองทุนอีกจ านวนหน่ึงเป็นเงิน

ส ารองใชจ่้ายเม่ือตอ้งลาออกจากงาน  

 ด้ำนประชำสัมพนัธ์และกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุน  

 ขอ้เสนอแนะ  รายงานสรุปแสดงสถานะการลงทุน(Statement)แยกตามรายนโยบาย เช่น จดัส่งรายละเอียด

การน าเงินสมทบในส่วนของพนกังานและส่วนท่ีนายจา้งวา่ผูจ้ดัการกองทุนน าไปลงทุนในแต่ละนโยบายอะไรบา้ง 

และไดรั้บผลตอบแทนหรือผลประโยชน์เป็นอยา่งไร หรือมีผลตอบแทนของกองทุนโดยสม ่าเสมอหรือไม่ และ

รองลงมาคือ เวป็ไซตมี์การใชภ้าพประกอบในการอธิบาย ท าใหเ้ขา้ใจง่ายขึ้น เช่น การแสดงรูปภาพ กราฟ หรือ

แผนภูมิต่างๆ ในเวป็ไซตช่์วยใหพ้นกังานดูรายงานเขา้ใจไดง่้ายขึ้น  
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