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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัดปทุมธานี 2) เพื่อศึกษาการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของ

ลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดือน และคาใชจาย

ตอเดือน 3) เพื่อศึกษาปจจัยดานสวัสดิการพนักงาน การออม ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ

ผลประโยชนจากกองทุน ที่มีผลตอการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

กลุมตัวอยาง คือ ลูกจางในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลดวยโปรแกรม SPSS สถิติในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติเชิงพรรณา 

ประกอบดวย คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบดวย 

สถิติ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนําไปเปรียบเทียบ

เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการวิจัยพบวา ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการจายเงินสะสม

เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไมตางกัน และลูกจางที่มีสถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดือน และคาใชจาย

ตอเดือนตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตางกัน ปจจัยดาน
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สวัสดิการพนักงาน การออม ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนจากกองทุน มีผลตอเลือก

อัตราการจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 

คําสําคัญ: เงินสะสมของลูกจาง; กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 

Abstract 

The objective of this study were 1) to study the selection of the employee's 

contribution rate to the provident fund of Pathumthani Province 2) to study the selection 

of the employee's contribution to the provident, classified by gender, marital status, 

working age, monthly income and monthly expenses. 3) To study staff welfare factors, 

savings, knowledge of provident funds, and fund benefits that affect the choice of 

payment rates. The sample group is 400 employees by using questionnaires as a tool for 

data collection and analysis by processing. From the SPSS software, the statistics for data 

analysis were descriptive statistics consisting of percentage, frequency, mean and standard 

division. And inferential statistics, t-test statistic, One-Way variance statistics (One-way 

ANOVA) if differences are found, will be compared in pairs by LSD.  

It was found that the employees in Pathumthani province with different gender 

made the choice of the rate of contribution payment to the fund not differently and the 

employees that have marital status, age, monthly income and expense per month. 

Differences in the rate of contributions made to the provident fund are different, the 

staffing welfare factors, the knowledge of the provident fund and the benefits of the 

investment affect the choice of the rate of contributions made to the fund.   

 

Keywords: Employee's contribution rate; Provident Fund  

 

บทนํา 

ในยุคปจจุบันเปนยุคที่มีวิทยาการกาวหนาไปอยางรวดเร็ว วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพลัง

ขับเคลื่อนหรือปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุด จากที่เห็นไดชัด คือ มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม ไดแก ดานการศึกษา 

ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานการสื่อสาร ประชากร สิ่งแวดลอม  และพลังงาน เปนตน อยางไรก็ตาม 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไมสามารถขับเคลื่อนสังคมไดโดยลําพัง ตองอาศัยปจจัยการเมือง เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม เปนตัวกําหนดการใชเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุง พัฒนาสิ่งแวดลอม และการใชพลังงาน (ที่มี

จํากัด) ใหเหมาะสมกับการดํารงอยูของประชากรอยางมีคุณภาพและยั่งยืน จากการเปลี่ยนแปลงในอัตราที่

เร็วขึ้นแบบกาวกระโดด  ลวนสงผลใหพฤติกรรมของมนุษยมีการปรับตัวใหเปนไปตามสิ่งเราเหลานั้นใน
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สังคมไทย สังคมมีความเปนเมืองมากขึ้น ความเปนชนบทนอยลง มีปญหาเมืองใหญ มลพิษสูงขึ้น เกิดโรค

ระบาดใหม ๆ ในสัตวและคน กระแสบริโภคนิยมเปนกระแสหลักดานเศรษฐกิจ โดยมีกระแสเศรษฐกิจ

พอเพียงกระจายเปนหยอม ๆ วัฒนธรรมการบริโภคจะคลายคลึงกันทั่วประเทศ แตจะมีความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมทองถิ่น เปนเอกลักษณและความภาคภูมิใจ คนไทยมีการเปลี่ยนคานิยมใหม เชน การมีบุตร

นอยลง นิยมครองตัวเปนโสดมากขึ้น ผูหญิงพึ่งพาผูชายนอยลง ผูหญิงและผูชายมีสิทธิเทาเทียมกัน คนไทยมี

อายุยืนขึ้น กลุมผูสูงอายุมีสัดสวนเพิ่มขึ้น วัยแรงงานมีสัดสวนในชวงสูงอายุมากขึ้น กลุมเด็กและเยาวชนมี

สัดสวนลดลง คนมีการศึกษาสูงขึ้น ร่ํารวยขึ้น เครียดมากขึ้น แขงขันสูง ดวยเหตุนี้ทําใหจํานวนผูสูงอายุจึง

เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ปญหาที่ตามมาคือ จะทําอยางไรเพื่อใหดํารงชีพอยูได มีกินมีใชเพียงพอหลังเกษียณ โดย

การพึ่งพาตัวเองไดไมเดือดรอนผูอื่น ดังนั้นการวางแผนการออมจึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อเตรียมความพรอมการ

เกษียณอายุ 

การออม หมายถึง จํานวนรายไดสวนที่เหลือหลังหักคาใชจาย เงินที่เหลือโดยไมไดเอาไปใชนั้น 

เรียกวา เงินออม ปริมาณเงินออมจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลาย ๆ ดาน เชน เพศ สถานภาพสมรส 

อายุงาน รายได คาใชจาย การออมนอกจากเก็บเงินไวกับตัวแลว ยังสามารถนําเงินออมไปลงทุน เพื่อเพิ่ม

รายไดอีกทางหนึ่ง ไมวาจะเปนการนําเงินไปฝากสถาบันการเงินตาง ๆ หรือธนาคาร การซื้อหุน การซื้อ

อสังหาริมทรัพย ประกันชีวิต ประกันสังคม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  เปนตน ซึ่งการนําเงินไปลงทุนนั้น

นอกจากจะเปนการเพิ่มรายไดใหกับตนเองแลว ยังเปนสวนสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจใหกับประเทศอีก

ดวย ซึ่งในสวนของลูกจางที่ทํางานประจํา สามารถออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดเปนอันดับแรก ๆ 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คือ กองทุนที่นายจางและลูกจางรวมกันจัดตั้งขึ้นดวย

ความสมัครใจเพื่อใหลูกจางมีเงินออมไวใชจายยามเกษียณอายุ หรือออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเปน

หลักประกันใหแกครอบครัวกรณีที่ลูกจางเสียชีวิต  

จังหวัดปทุมธานี  เปนจังหวัดหนึ่งที่อยูในภาคกลางของประเทศไทย เปนหนึ่งในหาจังหวัดในพื้นที่

ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบริเวณลุมแมน้ําเจาพระยาทางทิศเหนือของกรุงเทพมหานครโดยเปน

พื้นที่เกษตรกรรมสําคัญแหงหนึ่งของประเทศ ในปจจุบัน นอกจากการเกษตรแลว จังหวัดยังเปนพื้นที่

อุตสาหกรรมสําคัญแหงหนึ่งของประเทศ มีนิคมอุตสาหกรรมกระจายอยูทั้งจังหวัด โดยผลิตภัณฑมวลรวม

เกือบรอยละ 70 ของจังหวัดมาจากภาคอุตสาหกรรม (สํารวจเมื่อป พ.ศ. 2543) 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัดปทุมธานี โดยศึกษาการเลือกอัตราการจายเงินสะสม จําแนกตามปจจัยสวน

บุคคล ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน และศึกษาปจจัยดาน

สวัสดิการพนักงาน การออม ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนของกองทุนที่มีผลตอการ

เลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจาง  เพื่อแสดงใหเห็นวา มีความแตกตางกันหรือไม  
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วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางใน

จังหวัดปทุมธาน ี

2. เพื่อศึกษาการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจาง จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส อายุ

งาน รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน 

3. เพื่อศึกษาปจจัยดานสวัสดิการพนักงาน การออม ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ

ผลประโยชนจากกองทุน ที่มีผลตอการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  

ขอบเขตของการวิจัย  

         1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

มุงศึกษาการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัด 

ปทุมธาน ีโดยมีตัวแปร ในการศึกษาดังนี ้

1.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดือน คาใชจายตอเดือน  

ปจจัยดานสวัสดิการพนักงาน  การออม ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนจากกองทุน 

1.2 ตัวแปรตาม ไดแก การเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยง 

ชีพ ของลูกจางในจังหวัดปทุมธาน ี

2. ขอบเขตดานประชากร  

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ ลูกจางที่เลือกอัตราการจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ที่ 

ทํางานอยูในจังหวัดปทุมธาน ี   

 3. ขอบเขตดานระยะเวลา  

การดําเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแตเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 

 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 

           1. เพื่อใหทราบถึงการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของ 

ลูกจางในจังหวัดปทุมธาน ี

           2. ฝายบริหารงานทรัพยากรบุคคลหรือผูบริหารองคกรสามารถนําผลวิจัยในดานปจจัยสวนบุคคล 

และปจจัยอื่นที่เกี่ยวของ ไปกําหนดนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานไดอยางเหมาะสม 

 

สมมติฐานงานวิจัย 

           1. ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศ สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดือน และคาใชจายตอ 

เดือนแตกตางกัน จะทําใหมีการเลือกอัตราการจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพแตกตางกัน 
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           2. ปจจัยดานสวัสดิการพนักงาน การออม ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนจาก

กองทุน มีผลตอการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัด

ปทุมธาน ี

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา มาจัดทําแบบสอบถามออนไลน 

เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กําหนด จํานวน 400 คน โดยการสุมแบบสะดวก และนําขอมูลที่ไดมาไป

วิเคราะหคํานวณโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Windows 

2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่เปนเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งไดทําการศึกษาคนควาเอกสารวิชาการ แนวคิดและทฤษฎี งานวิจัยตาง ๆ เพื่อมากําหนด

กรอบแนวคิดตามลักษณะของตัวแปรที่จะศึกษา โดยแบบสอบถามที่ใชในการศึกษานี้ ประกอบดวย 4 สวน 

ดังตอไปนี ้

สวนที่  1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคําถามที่ เกี่ยวของกับลักษณะ

ประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดือน และคาใชจาย

ตอเดือน มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 7 ขอ ประกอบดวยคําถามในลักษณะเปนคําถามปลายปดแบบ

ตรวจสอบรายการ (Checklist) กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค 1 คําตอบ 

สวนที่ 2 ปจจัยอื่นที่เก่ียวของกับการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจาง เปนคําถามที่เกี่ยวของ

กับสวัสดิการพนักงาน การออม ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนของกองทุน มีจํานวน

ขอคําถามทั้งหมด 20 ขอ ประกอบดวยคําถามในลักษณะประเมินคาความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale) 

โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมาย ดังนี ้

ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  5 คะแนน     

ระดับความคิดเห็นมาก  4 คะแนน    

ระดับความคิดเห็นปานกลาง 3 คะแนน    

ระดับความคิดเห็นนอย  2 คะแนน    

ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด  1 คะแนน 

สวนที่ 3 การเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุน มีจํานวน 5 ขอ ประกอบดวย

คําถามประเมินคาความคิดเห็น 5 ระดับ  โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมายเชนเดียวกันกับสวนที่ 

2 

สวนที่ 4 คําถามเพื่อแสดงความคิดเห็น เปนคําถามที่เกี่ยวของกับการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัดปทุมธานี จํานวน

ขอคําถาม 1 ขอ ประกอบดวยคําถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  
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3. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลมาประมวลผลดวยการวิเคราะหขอมูล

โดยใชสถิติดังนี ้

1. ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาสถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดอืน และคาใชจายตอเดือน 

2. ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ

การวัดเชิงปริมาณ ไดแก ดานสวัสดิการพนักงาน การออม ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ

ผลประโยชนจากกองทุน 

3.ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ

แตกตางจะนําไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD เพื่อศึกษาการเลือกอัตราการจายเงินสะสม

ของลูกจางเขากองทุนฯ จําแนกตามเพศ สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน 

4. ใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) เพื่อศึกษาปจจัยดาน

สวัสดิการพนักงาน การออม ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และผลประโยชนจากกองทุน ที่มีผลตอการ

เลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนฯ 

  

สรุปผลการวิจัย 

           1. ผลการวิเคราะหการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจาง 

เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

โดยเรียงตามลําดับ ไดแก ดานความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดานผลประโยชนจากกองทุน ดาน

สวัสดิการพนักงาน และดานการออม 

           2. ผลการเปรียบเทียบการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของ 

ลูกจางในจังหวัดปทุมธานจีําแนกตาม เพศ สถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน 

สามารถสรุปการวิจัย ไดดังนี ้

                    2.1 ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการจายเงินสะสมเขา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ไมตางกัน     

                    2.2 ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีที่มีสถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดือน และคาใชจาย

ตอเดือนตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการจายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตางกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

          1. ผลการศึกษาการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางใน

จังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยลูกจางในจังหวัดปทุมธานีใหความคิดเห็นวาดานความรู

เร่ืองกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีความสําคัญเทากับผลประโยชนจากกองทุนเปนอันดับแรก ในการตัดสินใจเลือก

อัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ลูกจางจะไดรับความรูจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ทั้งภายนอกและภายในองคกร จะมีการพิจารณาถึงกฎระเบียบ ขอมูลเกี่ยวกับกองทุน เงินสะสม เงินสมทบ

จากนายจาง การลงทุนประเภทตาง ๆ ประเภทของรายไดและคาใชจายที่หักลดหยอนภาษีได  มีการ

พิจารณาถึงผลประโยชนของกองทุนที่จะไดรับทั้งในปจจุบันและอนาคต มีความคาดหวังวาจะเปนเงินออม

หลังเกษียณอายุหรือออกจากงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Pinsai (2014) อางถึงใน (ธันยพร รุงเรือง

ฤทธิ์ และคณะ 2560) ที่กลาววาสิ่งที่จะแกไขปญหาทําใหพนักงานเล็งเห็นถึงความสําคัญของกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพไดนั้นคือ บริษัทตองมีการจัดใหความรูเกี่ยวกับกองทุนฯ แกพนักงาน แตบริษัทสวนใหญมีการให

ความรูเกี่ยวกับกองทุนฯ เพียงในสวนที่เกี่ยวกับอัตราเงินสะสม และอัตราเงินสมทบจากบริษัทที่พนักงานจะ

ไดรับเทานั้น ในวันที่พนักงานใหมเขารับการปฐมนิเทศ (Orientation) ดังนั้นบริษัทควรเขามามีสวนรวมใน

การสรางความรูความเขาใจในเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพแกพนักงานใหมากยึ่งขึ้นและสอดคลองกับแนวคิด

ของชิดชนก หลงผดุง (2559) ที่กลาววาการลงทุนไมวาจะลงทุนในสินทรัพยหรือตราสารทางการเงินยอม

ตองการผลตอบแทนโดยที่ผลตอบแทนอาจจะอยูในรูปตัวเงินหรือไมเปนตัวเงินก็ตาม โดยผลตอบแทนที่นัก

ลงทุนจะไดรับตองอยูภายใตความเสี่ยงที่นักลงทุนนั้นยอมรับได 

           2. ผลการศึกษาการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจาง

ในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถสรุปไดดังนี้ 

  2.1 ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีที่มีเพศตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการจายเงินสะสมเขา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยภาพรวมไมตางกัน ลูกจางทั้งเพศชายและเพศหญิงตางก็มีการเลือกอัตราการ

จายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อเปนเงินออมไวใชหลังเกษียณอายุหรือออกจากงาน 

โดยคาดหวังผลประโยชนจากกองทุนในการนําเงินไปลงทุนประเภทตาง ๆ จากเงินที่ตนสะสมไว และจากเงิน

สมทบของนายจางไมตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของชิดชนก หลงผดุง (2559) ที่ศึกษาเก่ียวกับปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอรเรนทโซลูชั่น 

จํากัด และบริษัทในเครือ พบวาเพศแบงแยกความตองการของนักลงทุนได โดยดูเพศเปนหลักในการ

ตอบสนองการลงทุนของนักลงทุนได และเพศที่แตกตางกันจะมีทัศนคติในเรื่องความคิด การรับรูทําใหมี

มุมมองในการลงทุนตางกัน และไมสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธินันทน พรหมสุวรรณ (2560) ที่ศึกษา

เก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยจิตวิทยาการลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน

ไทยในงานมหกรรมการเงินไทย พบวาวา เพศหญิงมีแนวโนมความตองการเรื่องของรายละเอียดการลงทุน

และความรอบคอบ ตลอดทั้งการพิจารณาถึงความเสี่ยงมากกวาเพศชายแตทั้งนี้เพศชายจะมีอํานาจในการสั่ง

การ รวมถึงการตัดสินใจเด็ดขาดมากกวาเพศหญิง นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกตางกันอยาง

มากในเรื่องความคิด คานิยม และทัศนคติจากปจจัยดานวัฒนธรรม และสังคม ที่มากําหนดบทบาทและ

กิจกรรมของคนสองเพศไวตางกัน 

  2.2  ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีที่มีสถานภาพสมรสตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการ

จายเงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยภาพรวมตางกัน ลูกจางที่มีสถานภาพโสด สมรส หรือ หมาย/

หยาราง/แยกกันอยู มีความคาดหวังผลประโยชนจากกองทุน มีพฤติกรรมการออมที่ตางกัน สถานภาพ

ตางกันจึงสงผลตอการเลือกอัตราจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพตางกัน สอดคลองกับ
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งานวิจัยของชิดชนก หลงผดุง (2559) ที่ศึกษาเก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท คอนเฟอรเรนทโซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ พบวาคนโสดและคนที่

สมรสแลวจะมีความคิดในการตัดสินใจเลือกลงทุนที่ตางกัน โดยที่คนโสดภาระยังนอยไมตองรับผิดชอบอะไร

มากมาย ไมเหมือนกับคนที่สมรสมีครอบครัวกอนที่จะลงทุนใดนั้นตองพิจารณาอยางดีเพื่อไมใหเกิดการ

ผิดพลาด สอดคลองกับงานวิจัยของสุทธินันทน พรหมสุวรรณ (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตรและปจจัยจิตวิทยาการลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนไทยในงานมหกรรม

การเงินไทย พบวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะประกอบไปดวยบุคลากรหลากหลายและบุคคลแตละคน

จะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกตางกันนี้มีสาเหตุมาจาก

ปจจัยตาง ๆ เชน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายไดและระดับการศึกษา เปนตน โดยความแตกตาง

เหลานี้ทางทฤษฎีเปนความแตกตางในเรื่องของประชากรศาสตรหรือภูมิหลังของบุคคล 

2.3 ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีที่มีอายุงานตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการจายเงินสะสม 

เขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยภาพรวมตางกัน อายุงานหรืออายุจริงของลูกจางทําใหมีความคาดหวัง

ผลประโยชนจากกองทุน การยอมรับความเสี่ยง ทางเลือกในเรื่องของสวัสดิการพนักงาน การออม หรือมี

ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตางกันไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของสุทธินันทน พรหมสุวรรณ (2560) 

ที่ศึกษาเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยจิตวิทยาการลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของ

นักลงทุนไทยในงานมหกรรมการเงินไทย พบวาดานอายุกับการลงทุน เปนที่ยอมรับกันวาคนที่อายุมากจะไม

คอยยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนเทากับคนที่อายุนอยกวาเหตุผลอันเนื่องมาจากการที่ผูที่มีอายุมากจะ

พิจารณาถึงเงินออมที่ตองเก็บสะสมใชหลังเกษียณอายุและหากมีการลงทุนจะยอมรับความเสี่ยงที่นอย 

หรือไมมีภาวะความเสี่ยงในการลงทุน และสอดคลองกับงานวิจัยของชิดชนก หลงผดุง (2559) ที่ศึกษา

เก่ียวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอร

เรนทโซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ พบวารายไดและอายุงาน เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนด

จุดมุงหมายในการลงทุน นักลงทุนที่มีรายไดมากและอายุการทํางานสูงยอมมีการตัดสินใจลงทุนไดมากกวา 

ทั้งรายได และประสบการณในการลงทุน 

2.4 ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการจายเงิน 

สะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาลูกจางที่มีรายไดตอเดือนต่ําจะมี

การเลือกอัตราจายเงินสะสมเขากองทุนฯ ต่ํา สวนลูกจางที่มีรายไดตอเดือนสูงก็จะมีการเลือกอัตราจายเงิน

สะสมเขากองทุนฯ สูงตามไปดวย สอดคลองกับงานวิจัยของชิดชนก หลงผดุง (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอรเรนทโซลูชั่น 

จํากัด และบริษัทในเครือ พบวารายไดและอายุงาน เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดจุดมุงหมายในการ

ลงทุน นักลงทุนที่มีรายไดมากและอายุการทํางานสูงยอมมีการตัดสินใจลงทุนไดมากกวา ทั้งรายได และ

ประสบการณในการลงทุนและสอดคลองกับงานวิจัยของสุทธินันทน พรหมสุวรรณ (2560) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ

ลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยจิตวิทยาการลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนไทยใน

งานมหกรรมการเงินไทย พบวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพยจะประกอบไปดวยบุคลากรหลากหลายและ
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บุคคลแตละคนจะมีพฤติกรรมที่แตกตางกันออกไป ลักษณะพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกแตกตางกันนี้มี

สาเหตุมาจากปจจัยตาง ๆ เชน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายไดและระดับการศึกษา เปนตน โดย

ความแตกตางเหลานี้ทางทฤษฎีเปนความแตกตางในเรื่องของประชากรศาสตรหรือภูมิหลังของบุคคล 

2.5 ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีที่มีคาใชจายตอเดือนตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการจาย 

เงินสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยภาพรวมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาลูกจางที่มีคาใชจายตอเดือน

ต่ําจะมีการเลือกอัตราจายเงินสะสมเขากองทุนแตกตางจากลูกจางที่มีคาใชจายตอเดือนสูง ขึ้นอยูกับคานิยม

หรือทัศนคติในเรื่องของการออม ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร ปนกอง และคณะ (2558) ที่ศึกษา

เก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตอโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พบวา

พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมที่มีคาใชจายตอเดือนเปนจํานวนมากหรือนอย จะตองหักเงินเขา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเทากันตามอัตราที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมกําหนดไวจึงเกิดความพึงพอใจตอ

กองทนุสํารองเลี้ยงชีพไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของดาราภรณ โคสิริวิวัฒน (2558) ที่ศึกษา

เกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของขาราชการกองทัพอากาศ พบวาสาเหตุสําคัญที่ทําให

กลุมตัวอยางตัดสินใจออม มีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลในดานระดับชั้นยศ สถานภาพสมรส จํานวน

คนที่อยูในความดูแล รายไดรวมตอเดือน และคาใชจายรวมตอเดือน กลุมตัวอยางที่มีคาใชจายตอเดือนนอย

นิยมเก็บสะสมในรูปเงินสดมากที่สุด กลุมตัวอยางที่มีคาใชจายตอเดือนมากขึ้นจะออมเงินดวยบัญชีเงินฝาก

ประเภทตาง ๆในสถาบันการเงิน และยังกระจายไปในรูปแบบซื้ออสังหาริมทรัพยและกรมธรรมประกันชีวิต 

ลูกจางในจังหวัดปทุมธานี โดยภาพรวม ความคิดเห็นอยูในระดับมากโดยลูกจางฯ ใหความคิดเห็นวาดาน

ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมีความสําคัญเทากับผลประโยชนจากกองทุนเปนอันดับแรก ซึ่งสอดคลอง

กับแนวคิดของ Pinsai (2014) อางถึงใน (ธันยพร รุงเรืองฤทธิ์ และคณะ 2560) ที่กลาววาสิ่งที่จะแกไข

ปญหาทําใหพนักงานเล็งเห็นถึงความสําคัญของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดนั้นคือ บริษัทตองมีการจัดใหความรู

เกี่ยวกับกองทุนฯ และสอดคลองกับแนวคิดของชิดชนก หลงผดุง (2559) ที่กลาววาการลงทุนยอมตองการ

ผลตอบแทนโดยที่ผลตอบแทนอาจจะอยูในรูปตัวเงินหรือไมเปนตัวเงินก็ตาม            

           3. ผลการศึกษาปจจัยอื่นที่เกี่ยวของกับการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัดปทุมธานี สามารถสรุปไดดังนี ้

3.1 ปจจัยดานสวัสดิการพนักงาน มีผลตอการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขา 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีให

ความคิดเห็นกับปจจัยดานสวัสดิการพนักงานในระดับมาก เพราะสวัสดิการเปนตัวกําหนดวาสามารถเลือก

เงินสะสมไดกี่เปอรเซ็นตและนายจางจายเงินสมทบอีกที่เปอรเซ็นต ถือเปนขวัญกําลังใจที่จะชวยใหพนักงาน

ทํางานรวมกับองคกรไดอยางมีความสุขเมื่อบุคลากรนั้นปฏิบัติงานใหแกองคกรอยางเต็มความสามารถ สิ่งที่

องคกรควรตอบแทนกลับใหแกบุคลากรนั่นก็คือ การใหสวัสดิการที่ดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภชัย รุง

เจริญสุขศรี (2559) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความผูกพันในองคกร การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ และความ

พึงพอใจในสวัสดิการพนักงาน สงผลตอความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฎิบัติการของบริษัทเอกชนใน

เขตกรุงเทพฯ พบวาการใหสวัสดิการที่ดี เมื่อองคกรมีสวัสดิการที่เพียงพอตอความตองการของบุคลากรจะ
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เปนเคร่ืองยึดเหนี่ยวใหพนักงานมีความจงรักภักดีตอองคกร ทําใหองคกรเดินหนาตอไปได ทําใหบุคลากรเกิด

ความพึงพอใจในการทํางาน และสอดคลองกับงานวิจัยของอรนันท คําสี (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการ

วิเคราะหผลตอบแทนและสวัสดิการของแรงงานในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย พบวา ทุกองคกรจะมีสวัสดิการ

สําหรับลูกจาง เพื่อใหลูกจางมีความเปนอยูที่ดีขึ้น และมีความมั่นคงในชีวิต เนื่องจากลูกจางเปนบุคคลที่อยู

เบื้องหลังความสําเร็จของธุรกิจ ดังนั้นการตอบแทนที่นอกเหนือจากเงินเดือนเปนสิ่งที่ทุกองคกรจําเปนตองมี

คือสวัสดิการ ตัวอยางเชน เครื่องแบบหรือชุดยูนิฟอรม รถรับสงพนักงาน เงินโบนัสประจําป คาลวงเวลา 

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ วันหยุดพักประจําปและอื่น ๆ 

  3.2 ปจจัยดานการออม มีผลตอการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ลูกจางในจังหวัดปทุมธานีใหความ

คิดเห็นกับปจจัยดานการออมในระดับมาก เพราะการออมในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ นอกจากจะมีเงินสะสมที่

เปนของลูกจางเองแลว ยังมีเงินสมทบจากนายจางอีกสวนหนึ่งดวย ซึ่งถือเปนเงินเก็บและไดผลประโยชน

จากการนําเงินไปลงทุนตามนโยบายขององคกรดวย ซึ่งเปนวิธีหนึ่งในการสรางความมั่นคงในชีวิตเพื่อจะไดมี

เงินไวใชอยางเพียงพอในยามเกษียณหรือยามออกจากงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของดาราภรณ โคสิริ

วิวัฒน (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของขาราชการกองทัพอากาศ 

พบวาพฤติกรรมการออมของกลุมตัวอยาง สาเหตุสําคัญของการออมสวนใหญออมเพื่อใชจายยามฉุกเฉิน ถึง

รอยละ 71.00 รองลงมาเลือกออมเพื่อซื้อสิ่งของที่ตองการ กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับการออมเงินเพื่อใช

ยามเจ็บปวย เพื่อการศึกษาของบุตรและตนเอง และเพื่อเก็บไวใชยามชรา ในระดับใกลเคียงกัน และ

สอดคลองกับงานวิจัยของชนิตา วงษแหวน (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการจําลองเงินออมหลังเกษียณ:

กรณีศึกษาสําหรับสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบวาการออมเงินผานกองทุน

ตาง ๆ จึงถือเปนทางเลือกที่ดีอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถทําได  โดยไมตองพึ่งพาผูอื่น และเปนการแบง

เบาภาระงบประมาณจากการนําภาษีของประชาชาชนวัยทํางานมาจัดสวัสดิการดูแลผูสูงอายุ ซึ่งมีแนวโนมที่

จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

3.3 ปจจัยดานความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  มีผลตอการเลือกอัตราการจายเงิน 

สะสมของลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ลูกจางใน

จังหวัดปทุมธานีใหความคิดเห็นกับปจจัยดานความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในระดับมาก  เพราะความรู

จะทําใหเขาใจในเรื่องการบริหารจัดการเงิน การนําเงินไปลงทุนเพื่อใหไดรับผลตอบแทนตามที่ไดวางแผนไว 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชิดชนก หลงผดุง (2559)  ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกลงทุนในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอรเรนทโซลูชั่น จํากัด และบริษัทในเครือ 

พบวาความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุน มีความสัมพันธกับโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพของพนักงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของศศิธร ปนกอง และคณะ (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับความ

พึงพอใจของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมตอโครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พบวาพนักงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่มีความรูเกี่ยวกับโครงการกองทุนรองเลี้ยงชีพตางกันมีความพึงพอใจตอ

โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ แตกตางกัน กลุมตัวอยางมีระดับความรูเกี่ยวกับโครงการกองทุนสํารองเลี้ยง
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ชีพในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่มีระดับความรูสูงสุด คือ สมาชิกกองทุนตองจายเงินสะสมเขา

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนรายเดือน ทุกสิ้นเดือน โดยยินยอมใหนายจาง หักเงินสะสมจากคาจางในอัตรา

รอยละสามของคาจางตอเดือน ความรูนอยที่สุดคือ สมาชิกสามารถลาออกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและ

สามารถกลับเขาเปนสมาชิกกองทุนไดอีกเมื่อลาออกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพครบ 1 ปแลว  

3.4 ปจจัยดานผลประโยชนจากกองทุน มีผลตอการเลือกอัตราการจายเงินสะสมของ 

ลูกจางเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ของลูกจางในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ลูกจางในจังหวัด

ปทุมธานีใหความคิดเห็นกับปจจัยดานผลประโยชนจากกองทุนในระดับมาก เพราะมีความคาดหวังถึง

ผลตอบแทนจากกองทุน โดยที่ผลตอบแทนอาจจะอยูในรูปตัวเงินหรือไมเปนตัวเงินก็ตาม เชน ผลกําไรจาก

การลงทุนในตราสารหนี้ สิทธิประโยชนในการลดหยอนทางภาษี เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของจรูญ

ศักดิ์ ชัยประสิทธิ์จินดา (2558) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทยของกลุมเจเนอเรชั่นวาย พบวากลุมตัวอยางโดยรวมเห็นดวยมากในปจจัยดานวัตถุประสงคการ

ลงทุน โดยมีวัตถุประสงคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อใหไดผลตอบแทนเทาที่

ตองการหรือมากกวาเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด รองลงมาคือ การลงทุนเพื่อการเก็งกําไร มีวัตถุประสงคในการ

ลงทุนเพื่อการวางแผนหลังเกษียณ เพื่อสรางรายไดประจําและการลงทุนเพื่อรักษามูลคาของเงิน (ลดปญหา

เงินเฟอ) และสอดคลองกับงานวิจัยของพรพิมล จรุงวิศาลกุล (2561) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มี

ความสัมพันธเชิงคุณภาพที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุผานกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ กรณีศึกษา:พนักงานบริษัท ซัสโก จํากัด พบวาผลตอบแทนของกองทุนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ออมดานสัดสวนเงินออมและปจจัยทางดานเศรษฐกิจที่มีผลตอพฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณผานกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพที่มากที่สุด คือ รายไดเฉลี่ยตอเดือนและผลตอบแทนของ 

 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะจากการนําผลการวิจัยไปใช 

จากผลจากวิจัยแสดงใหเห็นวา ลูกจางในจังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการ

จายเงินสะสมฯ ไมตางกัน แตลูกจางที่มีสถานภาพสมรส อายุงาน รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือน

ตางกัน ทําใหการเลือกอัตราการจายเงินสะสมฯ ตางกัน ดังนั้นฝายบริหารงานทรัพยากรบุคคลหรือผูบริหาร

องคกรไมควรเนนประเด็นความสนใจดานเพศ แตควรใหความสําคัญปจจัยสวนบุคคลดานสถานภาพสมรส 

อายุงาน รายไดตอเดือน และคาใชจายตอเดือนของลูกจาง  เพื่อกําหนดเปนระเบียบสวัสดิการพนักงานที่

เหมาะสมได 

ปจจัยอื่น ๆ ประกอบดวยดานสวัสดิการพนักงาน การออม ความรูเรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และ

ผลประโยชนจากกองทุน มีผลในระดับมาก ตอการเลือกอัตราการจายเงินสะสมฯ ดังนั้นฝายบริหารงาน

ทรัพยากรบุคคลหรือผูบริหารองคกรควรใหความสําคัญในเรื่องของขอมูลขาวสาร การประชาสัมพันธ

เก่ียวกับสวัสดิการพนักงาน ใหการแนะนํา ใหความรู การตระหนักถึงความสําคัญของการออม ปจจุบันและ

ในอนาคต การตัดสินใจเลือกอัตราการจายเงินสะสมเขากองทุนฯ ลูกจางควรพิจารณาถึงเรื่องใดบาง  มีการ
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ติดตามขอมูลการลงทุนที่ลูกจางเลือก ผลตอบแทนและความเสี่ยง มีการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานของกองทุนฯ วามีแนวโนม และทิศทางของการบริหารการเงิน ตลอดจนผลประโยชนตาง ๆ 

ใหกับสมาชิกไดรับทราบ  

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 

1. การศึกษาครั้งตอไป ควรพิจารณาปจจัยดานอื่น ๆ ดวย เชน ปจจัยดานทัศนคติ คานิยม 

แรงจูงใจ วาปจจัยเหลานี้มีผลตอการตัดสินใจเลือกอัตราการจายเงินสะสมของลูกจางเขากองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพหรือไม และมีความสัมพันธอยางไร เพื่อที่จะไดงานวิจัยที่ละเอียด และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

2. การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะลูกจางในจังหวัดปทุมธานีเทานั้น ดังนั้นในการวิจัยครั้ง

ตอไปควรมีการขยายขอบเขตในการศึกษาใหกวางและครอบคลุมยิ่งขึ้น เชน อาจสํารวจไปยังพื้นที่

ตางจังหวัด เพื่อใหทราบความคิดเห็นของลูกจางที่มีความแตกตางกันในแตละพื้นที ่

3. ควรใหมีการนําสถิติอื่นมาใชในการวิเคราะหที่นอกเหนือจากที่ใชในครั้งนี้เพื่อใหไดผลการ

วิเคราะหที่หลากหลายแตกตางกอใหเกิดความนาสนใจและสามารถนําไปใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 

 

เอกสารอางอิง 

จรูญศักดิ์ ชัยประสทิธิ์จินดา. (2558). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ                  

          ไทยของกลุมเจเนอเรชั่นวาย. วิทยานพินธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวชิาบริหารธุรกิจ,     

          มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.   

ชนิตา วงษแหวน. (2561). การจําลองเงินออมหลังเกษียณ: กรณีศึกษาสําหรับสมาชิกกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพ 

          ของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย. โครงการการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสบการณ วทิยาศาสตร 

          บัณฑิต, จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

ชิดชนก หลงผดุง. (2559). ปจจยัที่มีอิทธิพลตอการตัดสนิใจเลือกลงทุนในกองทนุสาํรองเลี้ยงชพีของ 

          พนักงานบริษัท คอนเฟอร เรนท โซลูชั่น จาํกัด และบรษิัทในเครือ. การคนควาอิสระ  

          บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.  

ดาราภรณ โคสิริวิวฒัน. (2558). การศึกษาพฤติกรรม และรูปแบบการออมของขาราชการกองทัพอากาศ.  

          การคนควาอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

ธันยพร รุงเรืองฤทธิ์ และมณฑล สรไกรกิติกูล. (2560). การทดลองเพื่อเสริมสรางความรูเกี่ยวกับกองทุน 

          สํารองเลี้ยงชีพ. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการสื่อสาร,  

          มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร, 12(1), 45-54.  

พรพิมล จรุงวิศาลกุล. (2561). ปจจัยที่มีความสัมพนัธเชิงคุณภาพที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมการออม  

          เมื่อเกษียณอายุผานกองทุน สาํรองเลี้ยงชีพ กรณีศึกษา: พนักงานบริษัท ซัสโก จํากัด.  

          วิทยานพินธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมงคลกรุงเทพ. 

ศศิธร ปนกอง และวัชรนิทร ชาญศิลป. (2558). ความพึงพอใจของพนักงานมหาวทิยาลัยราชภัฏนครปฐมตอ 

           โครงการกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ. วารสารรมพฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก, 33(3), 158-183. 



13 

ศุภชัย รุงเจริญสุขศรี. (2558). ความผูกพันธในองคกร การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพและความพงึ 

          พอใจในสวัสดิการพนักงาน สงผลตอความจงรักภักดีของพนักงานระดับปฏิบัติการของบริษัทเอกชน 

          ในเขตกรุงเทพมหานคร. การคนควาอิสระ บริหารธุรกิจบัณฑิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

สุทธินนัทน พรหมสุวรรณ. (2560). ลักษณะทางประชากรศาสตรและปจจัยจติวิทยาการลงทนุที่มีผลตอการ  

          ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนไทยในงานมหกรรมการเงินไทย. วารสารวิชาการ  

          มหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง, 6(1), 139-157. 

อรนันท คําสี. (2558). การวิเคราะหผลตอบแทนและสวสัดิการของแรงงานไทยในอุตสาหกรรมโรงแรมไทย.  

          การคนควาอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 


