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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมใน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน อายุการท างาน 
และรายไดเ้สริม (ถา้มี) 3. เพื่อศึกษาทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานของบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั จ านวน 229 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบ
แบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ พนกังานของบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีปัจจยั
ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน อายุการท างาน และรายไดเ้สริม (ถา้มี) ต่างกนั 
ท ามีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน
บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดัไม่ต่างกนั และพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากัด ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ท ามีปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ต่างกนั ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบดว้ย ดา้น
รายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการออม และดา้นการลงทุน  ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปลี่ยนแปลงการสะสม
เงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
ค าส าคัญ : กองทุนส ารองเล้ียงชีพ, เงินสะสม, เงินสมทบ, สวสัดิการพนกังาน 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were 1) to study the decision to change the accumulation of savings in 

the provident fund 2) to study the decision to change the accumulation of savings in the provident fund 
classified by personal factors such as gender, age, education level, Monthly income, Job position, working 
life and extra income (if any) 3) to study the attitude towards the spread of COVID-19 that affects the 
decision to change the accumulation of savings in the provident fund 

The sample group used in this study was 229 employees of VST ECS (Thailand) Co., Ltd. by using 
questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. Hypotheses were tested by t-test, One-Way ANOVA. In case of its had 
statistical significant different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair 
in order to see which pair are different and Multiple Regression. 

The results of hypothesis testing showed the employees of VST ECS (Thailand)  
Co., Ltd. with personal factors including gender, education level, job position, working life and extra income 
(if any), have different factors that influence the decision to change. The accumulation of savings in the 
provident fund of VST ECS (Thailand) Co., Ltd. is no different. And VST ECS (Thailand) Co., Ltd. 
employees with different personal factors, consisting of age and monthly income There are different factors 
that influence the decision to change the savings accumulation in the provident fund of VST ECS (Thailand) 
Co., Ltd. employees, the attitude towards the epidemic of COVID-19 consists of Income, expenses, savings 
and investment Does not influence the decision to change the savings accumulation in the provident fund 
of VST ECS (Thailand) Company Limited 
Keywords : Provident funds, Savings, Subsidy, Employee welfare 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เน่ืองดว้ยสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงหลายประเทศทัว่โลก ในปัจจุบนัก าลงัชะลอ
ตวัอย่างต่อเน่ือง และในช่วงตน้ปี พ.ศ. 2563 ประเทศไทยไดรั้บจากผลกระทบจากการระบาดของ COVID-
19 ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมีการปรับลดอตัราดอกเบ้ียนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.00 เป็น
ร้อยละ 0.75 ต่อปี โดยมีผลวนัท่ี 23 มีนาคม 2563 เพื่อเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจ ลดภาระดอกเบ้ียของลูกหน้ี 
บรรเทาปัญหาสภาพคล่องและกลไกการท างานของตลาดการเงินไทย จึงส่งผลให้ดอกเบ้ียเงินฝากและอตัรา
ดอกเบ้ียเงินกูล้ดลงตามไปดว้ย 
 ประชากรไทยมีแนวโน้มการออมเงินส่วนบุคคลสูงขึ้น และยงัคงมองหาทางเลือกในการออมเงิน
ควบคู่ไปกบัการลงทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลตอบแทนคือการไดรั้บเงินกอ้นเผื่อใชเ้ป็นเงินส ารองในสถานการณ์
ฉุกเฉิน หรือยามเกษียณอายุจากการท างาน รวมถึงการเขา้ใจความเส่ียงจากการลงทุนท่ีสามารถยอมรับไดใ้น
ระยะยาว การออมเงินควบคู่กบัการลงทุนนั้น จะตอ้งออมและลงทุนให้ไดผ้ลตอบแทนสูงกว่าเงินเฟ้อ ซ่ึงจะ
เป็นตวัช้ีส าคญัท่ีจะท าใหเ้ราเกิดความมัง่คัง่ในอนาคต เพื่อจะสามารถรักษาอ านาจซ้ือใหไ้ด ้เงินเฟ้อคือมูลค่า
ของเงินท่ีลดลงไปเร่ือยๆตามเวลา หรืออีกนยัหน่ึงคือการเพิ่มขึ้นของราคาส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ ดงันั้นหาก
เราเลือกท่ีจะฝากเงินออมไวก้ับธนาคารพาณิชย ์ด้วยอตัราดอกเบ้ียท่ีปกติไม่เกิน 3% อย่างเช่นบญัชีออม
ทรัพยจ์ะไดรั้บดอกเบ้ีย 0.30% ต่อปี เท่ากบัวา่ผลตอบแทนท่ีเราไดแ้พเ้งินเฟ้อ การท าใหผ้ลตอบแทนชนะเงิน
เฟ้อ คือจะตอ้งหาผลตอบแทนท่ีไดม้ากกวา่ 6% เช่น การลงทุนในหุน้ กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย ์เป็นตน้ 
 กองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นหน่ึงในทางเลือกส าหรับการออมเงินในระยะยาว ส าหรับพนกังานบริษทั
ท่ีท างานประจ า เป็นกองทุนท่ีลูกจ้างและนายจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้นด้วยความสมคัรใจ ถือเป็นสวสัดิการ
รูปแบบหน่ึงท่ีนายจ้างให้แก่ลูกจ้างท่ีเป็นสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพื่อช่วยให้ลูกจ้างมีเงินก้อนไว้
ส าหรับใชจ่้ายสถานการณ์ฉุกเฉิน และยามเกษียณอายุจากการท างาน โดยเงินกองทุนจะมาจากเงินท่ีลูกจา้ง
จ่ายเขา้กองทุนเพื่อตนเองส่วนหน่ึงเรียกว่า "เงินสะสม" ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้สะสมไดต้ั้งแต่ 2-15% ของ
เงินเดือน และเงินท่ีนายจา้งจ่ายเขา้กองทุนให้อีกส่วนหน่ึงเรียกวา่ "เงินสมทบ" ซ่ึงกฎหมายก าหนดใหส้มทบ
ในอตัราท่ีไม่ต ่ากวา่เงินสะสมของลูกจา้ง 
 ดงันั้นผูวิ้จยัจึงมีความสนใจในเร่ืองกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ว่าปัจจยัส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งงาน อายุการท างาน รายได้เสริม และทัศนคติต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงอตัราเงินสะสม จ านวน
เงินสะสม และการจดัการเงินออมเม่ือส้ินสุดการท างานอยา่งไร 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ จ าแนกตาม

ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน อายุการท างาน และรายได้
เสริม (ถา้มี)  

3. เพื่อศึกษาทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ
เปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงิน
ออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั การวิจยัในคร้ังน้ี
ผูวิ้จยัไดก้ าหนดขอบเขตในการวิจยัไวต้ามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ขอบเขตประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ พนักงานของบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั จ านวน 533 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) 

2. ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่าง คือ พนักงานของบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวน 
533 คน จึงก าหนดค่าระดับความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้คือ 5% โดยใช้การ
ค านวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาดของกลุ่มประชากรตวัอย่าง คือ 229 คน ตวัแปรท่ีใช้
ในการศึกษา ไดแ้ก่ 
  2.1. ตัวแปรอิสระ ( Independent Variables) ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล และทัศนคติต่อ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 

2.2. ตวัแปรตาม (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ   

3. ขอบเขตระยะเวลา การด า เนินการศึกษาวิจัย เ ร่ิมตั้ งแต่วันท่ี  05 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง  
วนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

 
สมมติฐานของงานวิจัย 

 1. ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน อายกุารท างาน รายไดเ้สริม (ถา้มี) 
ท่ีต่างกนัท าใหมี้การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพต่างกนั  

 2. ทัศนคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
เปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  
 
 



5 
 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
         ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 
 (Independent Variable)         (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิยามศัพท์ 
1. ทัศนคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของ

ประชาชนต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีส่งผลให้ประชาชนตระหนักถึงการหา
รายไดเ้สริม และการลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นในการด ารงชีวิต รวมถึงการลดการลงทุนในหุ้น และเพิ่มการ
ออมโดยการฝากเงินเขา้บญัชีท่ีใหด้อกเบ้ียสูง 
  1.1. ดา้นรายได ้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19ทางรัฐบาลได้มีการ
ออกมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลกระทบต่อการท างานส าหรับบางคน ท า
ให้สูญเสียรายไดบ้างส่วนจากการท างานประจ า อาจเกิดผลกระทบต่อลูกจา้งโดยการลดเงินเดือน หรือการ
ปลดพนกังานได ้ในฐานะท่ีเป็นลูกจา้งควรมองหาช่องทางท่ีสามารถหารายไดเ้สริม เช่น การเยบ็หนา้กากผา้
ขาย การขายของออนไลน์ การเปิดคอร์สสอนพิเศษออนไลน์ เป็นตน้ 
  1.2. ดา้นค่าใช้จ่าย จากการออกมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ส่งผลในบางบริษทัมีการประกาศใหพ้นกังานสามารถท างานท่ีบา้นได ้เพื่อลดการติดเช้ือจากการพบปะผูค้น
จ านวนมากจากการเดินทางมาท่ีท างาน แต่อาจจะส่งผลใหพ้นกังานตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายท่ีเพิ่มขึ้นจากการใช้
อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แล็ปท็อป อีกทั้งทางคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.)  มีการปรับลด
อตัราดอกเบ้ียนโยบาย เน่ืองจากผลกระทบของ COVID-9 เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจและช่วยเหลือประชาชน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ  

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. รายไดต้่อเดือน 

5. ต าแหน่งงาน 

6. อายกุารท างาน 

7. รายไดเ้สริม (ถา้มี) 

 

การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมใน

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  

1. อตัราเงินสะสม 

2. จ านวนเงินสะสม 

3. วตัถุประสงคใ์นการเปลี่ยนแปลงเงินสะสม 

4. การจดัการเงินออมเม่ือส้ินสุดการท างาน 

ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรค COVID-19 
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และส าหรับช่วงวิกฤตน้ีตอ้งค านึงถึงการซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ รวมถึงการซ้ือสินคา้เพื่อป้องกนั
โรค และการพิจารณาลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นลง เพื่อช่วยใหมี้เงินพอใชใ้นชีวิตประจ าวนั 
  1.3. ด้านการออม การแพร่ระบาดของ COVID-19 ท าให้ประชาชนเร่ิมสนใจถึงการวาง
แผนการออมมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการในจ่ายในประจ าวนั รวมถึงการมีเงินส ารองเพื่อใช้ใน
สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีจะส่งผลกระทบให้สูญเสียรายไดจ้ากการท างาน ซ่ึงควรเก็บในตราสารท่ีมีมีความเส่ียง
ต ่าและสภาพคล่องสูง เช่น บญัชีเงินฝาก อีกทั้งยงัไดผ้ลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียอีกดว้ย 
  1.4. ดา้นการลงทุน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลให้การลงทุน
ในหุ้น เกิดการขาดทุนและมีความเส่ียงสูงในการลงทุนเพิ่ม ส าหรับนกัลงทุนรายเดิมอาจจะตอ้งถือในระยะ
ยาวเพื่อรอการฟ้ืนตวัของตลาด การน าเงินไปฝากผ่านบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีมีดอกเบ้ียสูง นอกจากจะเป็น
การออมแลว้ ยงัเป็นการลงทุนท่ีปลอดภยัอีกดว้ย รวมถึงการท าประกนั COVID-19 เพื่อป้องกนัความเส่ียง
จากการติดเช้ือ แต่ส าหรับประชาชนบางรายอาจจะไม่สนใจในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนท่ีงอกเงย เน่ืองจาก
พอใจในรายไดไ้ดข้องตนเองอยูแ่ลว้ 
 2. อตัราเงินสะสม หมายถึง อตัราร้อยละท่ีลูกจา้งยินยอมให้นายจา้งหักเงินเพื่อสะสมเขา้กองทุน ฯ 
โดยสามารถเลือกและเปล่ียนแปลงไดต้ามความสมคัรใจของลูกจา้ง ซ่ึงจะตอ้งไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 2 และสูงสุด
ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจา้ง ตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้บงัคบัของกองทุน 
 3. จ านวนเงินสะสม หมายถึง จ านวนเงินท่ีนายจ้างหักจากค่าจ้างรายเดือน โดยจะท าการหักตาม
อตัราร้อยละท่ีลูกจา้งยนิยอมใหห้กัเงินเพื่อสะสมเขา้กองทุน ฯ ตามอตัราท่ีก าหนดในขอ้บงัคบักองทุน 

4. วตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงเงินสะสม หมายถึง การตั้งเป้าหมาย และปฎิบติัตาม เพื่อให้ได้
ผลลพัธ์ตามท่ีตอ้งการ เร่ิมจากการรู้จกัตวัเองว่าตอ้งการลงทุนเพื่อวตัถุประสงค์อะไร และมีความตอ้งการ
อะไรจากการลงทุน ในการลงทุนควรพิจารณาถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบกบันโยบายท่ีเราเลือกลงทุน
อย่างรอบครอบ เพื่อเป็นการรักษาเงินลงทุนและลดความเส่ียงในการขาดทุนจากการลงทุน ท่ีส าคญัคือการ
ใชเ้งินเยน็ในการลงทุนเพื่อใหเ้กิดสภาพคล่องต่อการใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั 
 5. การจดัการเงินออมเม่ือส้ินสุดการท างาน ซ่ึงสมาชิกจะไดรั้บเงินภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีส้ินสุด
การเป็นสมาชิก แต่หากสมาชิกยงัไม่ประสงคท่ี์จะรับเงินคืนสามารถจดัการกบัเงินกอ้นน้ีได ้4 วิธี ไดแ้ก่  

5.1. การคงเงินไวใ้นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ คือ สมาชิกกองทุนจะไดรั้บเงินผลประโยชน์
จากการลงทุนต่อเน่ือง แต่จะไม่ไดรั้บเงินสมทบ และมีค่าธรรมเนียมในการคงเงินในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
อยู ่500 บาทต่อปี  

5.2. การโอนยา้ยเงินไปยงักองทุนส ารองเล้ียงชีพของท่ีท างานใหม่ สามารถท าไดโ้ดยไม่
ตอ้งเสียภาษี  

5.3. การโอนเงินจากกองทุนส ารองเล้ียงชีพไปยงักองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ท าให้
สมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนและระดบัความเส่ียงท่ีสามารถยอมรับได ้ 

5.4. การน าเงินไปลงทุนต่อเองได ้ซ่ึงสมาชิกจะตอ้งศึกษาเร่ืองของการเสียภาษีเพิ่มเติม 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด  และน าไปเป็นแนวทางในการประชาสัมพนัธ์
ข่าวสารและสิทธิประโยชน์ เก่ียวกบัการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพื่อตอบเป็นแนวทางใน
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ีเรียกว่า การวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) 

เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยท่ีผูว้ิจยัไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวั
แปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional studies) ใชก้ารด าเนินการ
เก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เม่ือไดเ้ก็บขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ จะด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ พนกังานของบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซ่ึงทราบถึงจ านวนประชากรท่ีแน่นอน มีจ านวน 533 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562) ผูว้ิจยัจึงไดใ้ช้
การค านวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane) ก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% และค่าความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับไดค้ือ 5% จากการค านวณไดข้นาดของกลุ่มประชากรตวัอย่าง คือ 229 คน และสุ่มตวัอย่าง
แบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น ดว้ยวิธีการสุ่มแบบสะดวก 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลส าหรับน ามาวิเคราะห์สถิติ เพื่อใช้ในการตอบขอ้สมมติฐานของการวิจยัในการวิจยั โดย
แบบสอบถามจะมีการคดักรองผูต้อบแบบสอบถามเพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพดว้ยค าถามคดักรอง 
และแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 : ขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน อายกุารท างาน และรายไดเ้สริม ประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 7 ขอ้ ลกัษณะของ
ค าถามมีทั้งแบบปลายปิดแบบ (Check List) และค าถามปลายเปิด  

ส่วนท่ี 2 : ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมีค าถามเก่ียวกบัทศันคติ
ของรายบุคคล จ านวน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการออม และดา้นการลงทุน ประกอบดว้ย
ค าถามทั้งหมด 18 ขอ้ ลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายปิด (Check List) และลกัษณะประเมินค่าความ
คิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale)  



8 
 

ส่วนท่ี 3 : การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงาน
บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด โดยมีค าถามด้านเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุน
ส ารองเล้ียง ประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 12 ขอ้ ลกัษณะของค าถามมีทั้งแบบปลายปิดแบบ (Check List) 
และลกัษณะประเมินค่าความคิดเห็น 2 ระดบั (Rating Scale)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  

1.1. ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรขอ้มูลส่วน
บุคคล ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน ต าแหน่งงาน อายุการท างาน และรายได้
เสริม และตวัแปรการตดัสินใจเปล่ียนแปลงรูปแบบการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วี
เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงประกอบด้วย ดา้นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุน ฯ 
ดา้นวตัถุประสงคใ์นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุน ฯ และดา้นการจดัการเงินออมเม่ือส้ินสุด
การท างาน 

1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ตัวแปรทัศนคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงประกอบด้วย ด้านรายได้  
ดา้นค่าใชจ่้าย ดา้นการออม และดา้นการลงทุน 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี  
2.1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติ t-test  
2.2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงาน อายุการท างาน และ
รายไดเ้สริม จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และหากการ
วิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใชว้ิธีของ LSD 

2.3 . เพื่อศึกษาทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเปลี่ยนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ จะใชก้ารวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 

2.4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ จะใช้
การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
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สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของ

พนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด พบว่า ด้านการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมใน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ส่วนใหญ่ร้อยละ 79.0 มี
ความคิดเห็นว่า ไม่ใช่ ในขอ้ค าถามท่านมีการเพิ่มอตัราเงินสะสมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ในช่วงการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส าหรับดา้นวตัถุประสงคใ์นการเปลี่ยนแปลงการสะสมเงิน
ออมในกองทุน ฯ ของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 
83.8 มีความคิดเห็นว่า ใช่ ในขอ้ค าถามเพื่อเป็นเงินออมในระยะยาวเม่ือเกษียณอายุ หรือเม่ือส้ินสุดการ
ท างาน และดา้นการจดัการเงินออมเม่ือส้ินสุดการท างานของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) 
จ ากดั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 69.0 มีความคิดเห็นว่า ใช่ ในขอ้ค าถามท่านตอ้งการน าเงินไปลงทุนต่อ
ดว้ยตนเอง ในสินทรัพยท์างการเงินประเภทอ่ืน ๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม หรือสินทรัพยป์ระเภทจบัตอ้งได ้
เช่น อสังหาริมทรัพย ์และสังหาริมทรัพย ์
 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  2.1. พนกังาน บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีเพศต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพไม่ต่างกนั 
  2.2. พนกังาน บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายตุ่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพต่างกนั 
  2.3. พนกังาน บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้
การตดัสินใจเปลี่ยนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพไม่ต่างกนั 
  2.4. พนกังาน บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั ท าให้
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพต่างกนั 
  2.5. พนักงาน บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั ท าให้
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ไม่ต่างกนั 
  2.6. พนกังาน บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายุการท างานต่างกนั ท าให้
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพไม่ต่างกนั 
  2.7. พนกังาน บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีรายไดเ้สริมต่างกนั ท าใหก้าร
ตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพไม่ต่างกนั  
 3. ผลการวิเคราะห์ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19  
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที 
อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั สามารถสรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 



10 
 

  3.1. ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดา้นรายได ้ไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
  3.2. ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดา้นค่าใชจ่้าย ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
  3.3. ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดา้นการออม ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 
  3.4. ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดา้นการลงทุน ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังาน
บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั พิจารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
  1.1. ดา้นการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุน ฯ ของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซี
เอส (ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้สดงความคิดเห็น คือ ไม่ใช่ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า โดยส่วนใหญ่พนกังาน
บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่มีความตอ้งการเปล่ียนแปลงสะสมเงินออมในกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดและทฤษฎีขั้นตอน
การเปล่ียนแปลง ของ (P.supaporn, 2562) ท่ีกล่าวถึงขั้นตอนการเปล่ียนแปลงในขั้นเมินเฉย ท่ีบริษทั วีเอสที 
อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ยงัไม่เห็นถึงปัญหาของตวัเอง จึงไม่คิดจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ เพราะคิด
วา่ท่ีเป็นอยูใ่นทุกวนัน้ีมนัดีอยูแ่ลว้ 
  1.2. ดา้นวตัถุประสงค์ในการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุน ฯ ของพนักงาน
บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้สดงความคิดเห็น คือ ใช่ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ โดยส่วน
ใหญ่พนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากัด เลือกการเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมใน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทั ฯ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นเงินออมในระยะยาวเม่ือเกษียณอาย ุหรือเม่ือ
ส้ินสุดการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2558) ซ่ึงไดก้ล่าวว่า 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) คือ กองทุนท่ีนายจา้งและลูกจา้งร่วมกนัจดัตั้งขึ้นดว้ยความสมคัรใจ 
เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมไวใ้ช้จ่ายยาม เกษียณอายุ ออกจากงาน ทุพพลภาพ หรือเป็นหลกัประกันให้แก่
ครอบครัว กรณีท่ีลูกจา้งเสียชีวิต 
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  1.3. ด้านการจัดการเงินออมเม่ือส้ินสุดการท างาน ของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ไดแ้สดงความคิดเห็น คือ ใช่ ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ โดยส่วนใหญ่พนกังานบริษทั วี
เอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ตอ้งการน าเงินไปลงทุนต่อดว้ยตนเอง ในสินทรัพยท์างการเงินประเภท
อ่ืน ๆ เช่น หุ้น กองทุนรวม หรือสินทรัพยป์ระเภทจบัตอ้งได ้ เช่น อสังหาริมทรัพย ์และสังหาริมทรัพย ์ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (สมพจน์ พดัสุวรรณ, 2561) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า หากสมาชิกยงัไม่ประสงคท่ี์จะรับ
เงินคืนสามารถน าเงินไปลงทุนต่อเองได ้แต่จะตอ้งศึกษาเร่ืองของการเสียภาษีเพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทน
ท่ีชนะทั้งผลตอบแทนของ SET Index  และ กองทุนประเภทหุน้ แบบ Active Fund 
 2. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา รายไดต้่อเดือน ต าแหน่งงาน อายกุารท างาน และรายไดเ้สริม (ถา้มี) สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  2.1. พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีเพศต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าทั้งเพศ
ชายและเพศหญิงต่างมีความตอ้งการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยให้ความสนใจกับด้าน
วตัถุประสงคใ์นการเปลี่ยนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุน ฯ เพื่อเป็นเงินออมในระยะยาวเม่ือเกษียณอายุ 
หรือเม่ือส้ินสุดการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (มุกดา ตติยศุภกรกุล, 2559) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice 
พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสารองเล้ียงชีพรูปแบบ 
Employee’s Choice เน่ืองจากผูบ้ริโภคทุกคนไม่วา่จะเพศใดสามารถเขา้ถึงขอ้มูลการลงทุนแต่ละนโยบายได ้
  2.2. พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายตุ่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าพนักงาน
บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั มีอาย ุ40 ปีขึ้นไป มีการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออม
ในกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีท่ีต่างกนัจากช่วงอายุอ่ืน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (อรพรรณ วิทยาภรณ์, 
2558) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของสมาชิก อ้างอิงการแก้ไข 
พระราชบญัญติักองทุนสารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558ไดก้ล่าวไวว้่า เม่ืออายุเพิ่มมากขึ้น อตัราเงิน
สะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีพึงพอใจจะเพิ่มขึ้นดว้ย เน่ืองจากวยัท่ีมากขึ้น จะมีความตระหนกัถึงเร่ือง
การออมเงินเพื่อเก็บไวใ้ชใ้นยามเกษียณอายมุากขึ้นกวา่ในช่วงอายวุยัท่ีนอ้ยกวา่   
  2.3. พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้
การตัดสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผูว้ิจัยมี
ความเห็นว่าระดบัการศึกษาต่าง ๆ ของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่ว่าจะอยู่ท่ี
ระดบัใด ก็มีความตอ้งการออมเงินเพื่อใชจ่้ายในยามเกษียณอายจุากงานท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
(อรพรรณ วิทยาภรณ์, 2558) ท่ีท าการศึกษาพฤติกรรมการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของสมาชิก อา้งอิง
การแกไ้ข พระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558ไดก้ล่าวไวว้่า ระดบัการศึกษาไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบัการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเลือกอตัราเงินสะสมเขา้กองทุน ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
0.05 โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาตั้งแต่ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี จนถึงระดบัปริญญาโท หรือเทียบเท่า 
โดยส่วนใหญ่จะเลือกปรับเพิ่มอตัราเงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีค่อนขา้งใกลเ้คียงกนัในขณะท่ี 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ไม่มีความแตกต่างของพฤติกรรมการออม 
  2.4. พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั ท าให้
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็น
ว่ารายไดต้่อเดือนท่ีต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
เน่ืองจากการมีรายไดท่ี้สูงขึ้นจะท าใหมี้ความสามารถในการออมเงินมากขึ้น ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
(มุกดา ตติยศุภกรกุล, 2559) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนใน
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice พบวา่รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนัไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพรูปแบบ Employee’s Choice เน่ืองจากผูมี้รายได้
เฉล่ียต่อเดือนจะมีรายไดม้ากหรือน้อย ก็สามารถเลือกนโยบายการลงทุนและก าหนดสัดส่วนไดอ้ย่างเท่า
เทียมกนั อีกทั้งต่างก็มีเป้าหมายในการลงทุนไม่แตกต่างกนัมากนกั 
  2.5. พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนั ท าใหก้าร
ตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  โดยรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็น
ว่าทุกต าแหน่งงานของพนกังานในบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ลว้นแลว้แต่มีความตอ้งการ
สะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  เพื่อเป็นเงินออมในอนาคตทั้งส้ิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
(ชญัฐิกา สุวรรณิน, 2557) ท่ีไดท้ าการศึกษาเร่ือง กองทุนส ารองเล้ียงชีพของมหาวิทยาลยั : ประสิทธิภาพใน
การบริหารจดัการและการตดัสินใจออมเงินผ่านกองทุนส ารองเล้ียงชีพ พบว่า ต าแหน่งงาน มีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจออมเงินผา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  2.6. พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีอายุการท างานต่างกนั ท าให้
การตัดสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยรวมไม่ต่างกัน ซ่ึงผูวิ้จัยมี
ความเห็นว่าอายุการท างาน ของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ไม่ว่าจะเพิ่งเร่ิมท างาน
หรือท างานมาแลว้หลายปีกบับริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ก็มีความตอ้งการเปล่ียนแปลงการ
สะสมออมเงินเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทั บริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อน าไปใช้
ในวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัของพนกังาน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (อรพรรณ วิทยาภรณ์ , 2558) ท่ี
ท าการศึกษาพฤติกรรมการออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของสมาชิก อา้งอิงการแก้ไข พระราชบญัญัติ
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558ไดก้ล่าวไวว้า่ พนกังานเขา้ใหม่ท่ีมีจ านวนปีท่ีท างานนอ้ยอาจจะ
มีความรู้ความสนใจในกองทุนส ารองเล้ียงชีพไม่มากเท่าท่ีควร รวมถึงอาจจะไม่ไดรั้บการประชาสัมพนัธ์ใน
ดา้นการลงทุนท่ีเพียงพอต่อการเลือกตดัสินใจปรับเพิ่มอตัราเงินสะสมเขา้กองทุน อีกทั้งการเป็นพนักงาน
อายุงานนอ้ยอาจจะมีอตัราเงินเดือนนอ้ยกว่าพนกังานท่ีมีอายุการท างานท่ีมากกว่า ท าให้มีภาระเร่ืองภาษีใน
จ านวนท่ีนอ้ยกวา่ จึงไม่จ าเป็นตอ้งเพิ่มอตัราเงินสะสมเพื่อใชสิ้ทธ์ิในการลดหยอ่นภาษีเงินไดต้่อปี 
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  2.7. พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีมีรายไดเ้สริมต่างกนั ท าให้การ
ตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพโดยรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า
รายไดเ้สริมเป็นเพียงแค่ส่วนเพิ่มอีกทางหน่ึงของรายไดป้ระจ า ซ่ึงจะไม่มีความแน่นอนของรายไดใ้นส่วนน้ี
ส าหรับการน ามาเก็บเป็นเงินออม ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (Moneyhub, 2558) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่า ควร
เก็บเงินออมจากรายไดเ้สริมมากกว่ารายไดป้ระจ า เพราะว่ารายไดป้ระจ าอาจจะเพียงพอส าหรับค่าใชจ่้ายอยู่
แลว้ การออมเงินในส่วนน้ีจะช่วยใหมี้เงินออมมากขึ้น 
 3. ผลการศึกษาทัศนคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั โดยรวม แสดงความคิดเห็น คือ เห็นดว้ย แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น สามารถสรุป
ผลไดด้งัน้ี 
  3.1. ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดา้นรายได ้ไม่มีอิทธิต่อ
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั โดยส่วน
ใหญ่มุ่งแสดงความคิดเห็นในดา้นรายไดเ้ก่ียวกบัการไดรั้บรายไดล้ดลงจากการท างานท่ีบา้น (Work from 
home)เป็นประเด็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ปราณ สุวรรณทตั, 2563) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า การออก
มาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ส่งผลกระทบต่อการท างานส าหรับบางคน ท าให้
สูญเสียรายไดบ้างส่วนจากการท างานประจ า 
  3.2. ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดา้นค่าใชจ่้าย ไม่มีอิทธิต่อ
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงผูว้ิจยัมี
ความเห็นวา่ พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั โดยส่วนใหญ่มุ่งแสดงความคิดเห็นในดา้น
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการมีค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้นจากการซ้ือสินคา้เพื่อป้องกนัเช้ือ เช่น หนา้กากอนามยั เจลลา้งมือเป็น
ประเด็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกับแนวคิดของ (มติชน, 2563) ซ่ึงได้กล่าวไวว้่า ควรลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น
อย่างเช่นของท่ีไม่เก่ียวข้องกับปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ซ่ึงสินค้าเพื่อป้องกันเช้ือมีความเก่ียวเน่ืองกับ
ประเภทยารักษาโรค จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งซ้ือสินคา้ประเภทน้ีไว ้
  3.3. ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดา้นการออม ไม่มีอิทธิต่อ
การตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั โดยส่วน
ใหญ่มุ่งแสดงความคิดเห็นในดา้นการออมเก่ียวกบัการตระหนักถึงการมีเงินส ารองเผื่อฉุกเฉิน เพิ่มขึ้นเป็น
ประเด็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (คลินิกการลงทุน, 2562) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้่า ควรมีเงินส ารองเผื่อ
ฉุกเฉิน อย่างน้อย 3-6 เท่า โดยค านวณจากรายจ่ายเฉล่ียต่อเดือน เก็บไวใ้นบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์หรือ
กองทุนรวมตลาดเงิน เพื่อใหส้ามารถน าเงินออกมาใชไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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  3.4. ทศันคติต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดา้นการลงทุน ไม่มีอิทธิ
ต่อการตดัสินใจเปล่ียนแปลงการสะสมเงินออมในกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส 
(ประเทศไทย) จ ากดั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่า พนกังานบริษทั วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จ ากดั โดยส่วน
ใหญ่มุ่งแสดงความคิดเห็นในดา้นการลงทุนเก่ียวกบัการท าประกนั COVID-19 เพื่อป้องกนัความเส่ียงจาก
การติดเช้ือเป็นประเด็นหลกั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ (ดวงพร เจียรสุธรรมพร, 2563) ซ่ึงไดก้ล่าวไวว้า่ ผู ้
ลงทุนควรหาความรู้และศึกษาเขา้ใจให้มากพอ แลว้ค่อยน าเงินไปลงทุนเม่ือถึงเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยั
เล็งเห็นว่าการท าประกนั COVID-19 เป็นการลงทุนเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจเกิดหรือไม่เกิดขึ้นกบัผูท้  า
ประกนัก็ได ้
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