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บทคัดย่ อ
การวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ได้แก่ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้านผลตอบแทนการ
ลงทุน ด้านความเสี่ยงในการลงทุน ด้านภาวะเศรษฐกิจและสังคม ด้านประเภทของการลงทุน โดย
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน จานวน
สมาชิกในครอบครัว อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งเสียภาษี ภาระหนี้สินต่อเดือน ประชากร
ในงานวิ จ ัย นี้ คื อ พนัก งาน บริ ษัท ทรู คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด ( มหาชน ) กลุ่ ม ตัว อย่า งที่ ต อบ
แบบสอบถามจานวน 400 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม ดาเนินการ
วิเคาระห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) หาค่ าความถี่
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจ ัยพบว่า 1.) พนักงานบริ ษ ัท บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน ) ผูท้ ี่ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จานวน 305 คิดเป็ นร้อยละ 23.80 มีอายุ
31-40 ปี จ านวน 161 คน คิด เป็ นร้ อยละ 40.3 โสด จ านวน 292 คน คิด เป็ นร้ อยละ 73.00 ระดับ
การศึก ษาปริ ญญาตรี จ านวน 273 คนคิดเป็ นร้อยละ 68.30 รายได้ต่ อเดือนสู งกว่า 40,000 บาท
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จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.30 มีจานวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 4 คน จานวน 186 คน
คิดเป็ นร้อยละ 46.50 ไม่เสียภาษี จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 มีหนี้ สินน้อยกว่ารายได้ต่อ
เดือน จานวน 319 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.80
2.) ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริ ษทั บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน ด้านที่อยุใ่ นระดับมากที่สุดคือ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ยงในการ
ลงทุน และประเภทของการลงทุน ตามลาดับ
คําสําคัญ : 1) ปัจจัยทีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุน
2) ประเภทการลงทุน

ABSTRACT
In this independent studied “A study of factors influencing for investment of Employees
of True Corporation Pubic Company Limited” the researcher investigate the objective of
investment, return of investment, risk of investment, economic and social, type of investment and
personal factor (like gender, age, status, education, income, number of family, personal income
tax, leverage, household debt etc.) The samples were employees that were performing of True
Corporation Public Company Limited, for 400 samples. A questionnaire was used for data
collection. A data was analyzed by using computer program (SPSS Version 26.0) for finding
frequency, percentage, average and standard deviation (SD)
The result were found that 1. Employees of True Corporation Public Company Limited,
sample for 400 person, the most respondents were female 305 person 23.80% and male 95 person
76%, age between 31-40 years 161 person 40.3%, single 292 person 73%, education level were
bachelor degree 273 person 68.30%, income more than 40,000 baht/month 149 person 37.30%,
family member more than 4 person 186 person 46.50%, no needs pay tax 132 person 33%, and
household debt less than income 319 person 79.80%.
2. Influencing factors of investment for Employees of True Corporation Public Company
Limited that income were overall at high level. As sequentially, first was the objective of
investment, economic and social, return of investment, risk of investment and type of investment
respectively.
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บทนํา
การลงทุนเป็ นทางเลือกหนึ่งสาหรับมนุษย์เงินเดือน เพื่อเป็ นการันตีว่าในอนาคตเงินที่คุณมี
อยูน่ ้ นั จะงอกเงยและให้ผลตอบแทนมากกว่าการออมเงิน โดยทัว่ ไปแล้วมนุษย์เงินเดือนมักจะเก็บ
ในรู ปเงินสด หรื อฝากธนาคาร ซึ่งจะเรี ยกวิธีการนี้ว่า "การออม" หรื อถ้าใช้วิธีการซื้อทองรู ปพรรณ
ทองแท่ง หรื อที่ดินเก็บไว้ ซื้อพันธบัตรรัฐบาล หุน้ กู้ หุน้ หรื อหลักทรัพย์อื่น ๆ ก็จะเข้าลักษณะที่
เรี ยกว่า "การลงทุน"ซึ่งการออมเงินกับการลงทุนจะต่างกันที่ การออมเงิน คือ การเก็บสะสมเงินที
ละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งการออมนั้นจะมีความเสี่ยงที่ต่าได้รับผลตอบแทน
ที่ต่าแต่แน่นอน เหมาะสาหรับคนที่ไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้นอ้ ย ส่วนใหญ่มกั จะอยูใ่ นรู ป
ของเงินฝากกับธนาคาร หรื อบริ ษทั เงินทุน โดยได้รับดอกเบี้ยเป็ น ผลตอบแทน ส่วนการลงทุน คือ
การนาเงินที่เก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม โดยการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
หรื อหลักทรัพย์ต่าง ๆ ซึ่งจะมีการลงทุนจะมีความเสี่ยงที่สูงกว่าการออมเงิน แต่ในทางกลับกันก็ให้
ผลตอบแทนที่สูงตามมา
วัตถุประสงค์การวิจยั
เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน บริ ษทั ทรู คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน)
ขอบเขตของงานวิจยั
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน บริ ษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ดังนี้
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน บริ ษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) โดยมีตวั แปรในการศึกษาดังนี้
1.ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษารายได้ต่อ
เดือน จานวนสมาชิกในครอบครัว อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งเสียภาษี และภาระหนี้สิน
ต่อเดือน
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2. ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) ได้แก่ วัตถุประสงค์การลง ทุนผลตอบแทนการลงทุน ความเสี่ยงในการลงทุน
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม และประเภทของการลงทุน
ขอบเขตด้ านประชากร
พนักงาน บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ขอบเขตด้ านระยะเวลา
การวิจยั ครั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563- พฤศจิกายน 2563

ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจยั
1.ทาให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน บริ ษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
2.บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การการลงทุน ทราบถึงความต้องการที่จะลงทุน และสามารถนา
ผลการวิจยั ไปปรับใช้ และพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการการลงทุนของลูกค้า

กรอบแนวคิดในการวิจยั
กรอบแนวคิดในการวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน
บริ ษทั บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ผูว้ ิจยั ได้ศกึ ษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- รายได้ต่อเดือน
- จานวนสมาชิกในครอบครัว
-อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งเสียภาษี
แนวคิด้ สทฤษฎี
จยั ที่เกีย่ วข้ อง
-ภาระหนี
ินต่อเดืและงานวิ
อน

ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกประเภทการลงทุน
ของพนักงานบริษัท บริษัท ทรู คอร์
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
-วัตถุประสงค์การลงทุน
- ผลตอบแทนการลงทุน
- ความเสี่ยงในการลงทุน
- ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
-ประเภทของการลงทุน
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แนวคิดและทฤษฎีการลงทุน
การลงทุน หมายถึง การนาเงินที่เก็บสะสมจากการออมไปสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าการ
ออม ซึ่งผูล้ งทุนเชื่อว่า ผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่จะได้รับคืนนั้น จะชดเชยกับระยะเวลา อัตราเงินเฟ้อ
และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น การลงทุนเป็ นการออมเพื่อที่ให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยที่
จะต้องยอมรับความเสี่ยงที่สูงที่จะเกิดขึ้นด้วยเช่นกัน ดังนั้นการตัดสินใจลงทุน จึงต้องศึกษาหา
ข้อมูลและพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอ เพื่อจะได้ลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน
และให้ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง(จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2544, หน้า 6 )
ผลตอบแทนการลงทุน แนวคิดเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทน การลงทุนหรื อการออมใน
สินทรัพย์ทางการเงินต่างๆ นักลงทุนต่างมุ่งหวังในสิ่งเดียวกันคือ ผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ง
เป็ นผลตอบแทนที่นกั ลงทุนได้รับ ณ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้และคุม้ ค่า กับการลงทุน ซึ่ง
ผลตอบแทนนั้นจะเป็ นการเพิ่มความมัง่ คัง่ ในอนาคตให้แก่นกั ลงทุน ผลตอบแทน คือ รายได้หรื อ
ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในรู ปของดอกเบี้ย เงินปันผล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ กาไร
ส่วนเกินทุน
ความเสี่ยงในการลงทุน Milton Friedman และนักเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลัยชิคาโก
กล่าวว่า ความเสี่ยง (Risk) หรื อ ความไม่แน่นอน (uncertainty) เกิดขึ้นได้เมื่อสภาพที่ไม่อาจรู ้ได้
แน่นอนว่าจะเกิดอะไรขึ้น โอกาสที่ผลตอบแทนที่ได้รับจริ ง (Actual Return) ต่ากว่าผลตอบแทนที่
นักลงทุนคาดหวังไว้ (Expected Return) ซึ่งประเภทของความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์
จาแนกได้เป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ ความเสี่ยงที่เป็ นระบบและไม่เป็ นระบบ
ประเภทของการลงทุน
ชัญฐิกา สุวรรณิ น (2557:16) กล่าวถึง กองทุนสารองเลี้ยงชีพว่าเป็ นการจัดสรรสวัสดิการ
แก่พนักงานและลูกจ้าง เพื่อให้มีเงินไว้ใช้ในยามชราหรื อเมื่อพ้นวัยทางานถือเป็ นสวัสดิการสาคัญ
กองทุนรวม คือ เครื่ องมือในการลงทุน (Investment vehicle) สาหรับผลูง้ ทุนรายย่อยที่
ประสงค์จะนาเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดอุปสรรคหลายประการ ที่ทาให้การลงทุน
ด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ตอ้ งการ หรื อไม่มีประสบการณ์ความรู ้ความ
ชานาญในการลงทุน หรื ออาจจะไม่มีเวลาจะศึกษาค้นหาและติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
การลงทุน กองทุนรวม จึงเป็ นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการ
ลงทุนอย่างเป็ นระบบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ โดยมีจุดมุ่งหมาย ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด
ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผลู ้ งทุนยอมรับ

6

วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ กล่าวว่า การออมในหุน้ คือการเก็บเงินไว้ในที่หนึ่ง ในระยะเวลาหนึ่ง
อย่างเป็ นประจาต่อเนื่อง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวติ แบบสะสมทรัพย์ การประกันชีวติ คือการชดเชยรายได้ที่
ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากการตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรื อชราภาพ โดยบริ ษทั ประกันชีวิต
จะจ่ายเงินตามจานวนที่ระบุไว้ให้แก่ผเู ้ อา

ประวัตบิ ริษัท ทรูคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน2533 ในฐานะผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์พ้นื ฐาน
ภายใต้สญ
ั ญาร่ วมการงานและร่ วมลงทุนกับบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ต่อมาในปี
2536 บริ ษทั ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในนามของ บริ ษทั เทเลคอม
เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ.2536 มีชื่อย่อในตลาดหลักทรัพย์
ว่า “TA” ในเดือนเมษายน 2547 บริ ษทั ได้มีเปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
อธิวฒั น์ วงศ์ประไพโรจน์ (2554) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการ
เคลื่อนไหวของราคาหุน้ กลุ่มการแพทย์ ผลการวิจยั สามารถยืนยันได้ว่าตัวแปรที่เป็ นปัจจัยทาง
เศรษฐกิจคือ ดัชนีค่าเงินบาท และ ดัชนีความเชื่อมัน่ ผูบ้ ริ โภคที่มีความสัมพันธ์ กับการเปลี่ยนแปลง
ของดัชนีราคาหุน้ กลุ่มการแพทย์ โดยดัชนีค่าเงินบาทมีความสัมพันธ์กนั ในทิศทางเดียวกับดัชนี
ราคาหุน้ กลุ่มการแพทย์และดัชนีความเชื่อมันผูบ้ ริ โภคที่มคี วามสัมพันธ์กนั ในทิศทางตรงกันข้าม
กับดัชนีราคาหุน้ กลุ่มการแพทย์ ในท้ายที่สุดผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็ น แนวทางสาหรับการ
วิจยั ในอนาคต และให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อการประยุกต์ใช้ในการลงทุนในหุน้ กลุ่มการแพทย์ได้
กนกวรรณ ศรี นวล (2558)การศึกษาครั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 40-59 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับ ปริ ญญาตรี มีรายได้ 50,001
บาท ขึ้นไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีประสบการณ์การการ ลงทุน 4-5 ปี ด้านพฤติกรรม
การลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ ไทย และแรงจูงใจใน
การท างานมีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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บุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒั นชัย (2559) ผลการวิจยั พบว่าพนักงานเป็ นเพศชาย ร้อยละ 77.75 มี
อายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 69.50 มีระดับการศึกษาอนุ ปริ ญญาหรื อเทียบเท่า ร้อยละ 47.50 มี
สถานภาพสมรสแต่งงาน ร้อยละ 51.75 มี รายได้ต่อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 60.75 และ
มีอายุการทางาน 4-5 ปี ร้อยละ 40.50 พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ทางานของพนักงานที่แตกต่างกัน ด้าน ปัจจัยจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกทางานของพนักงานอยู่
ในระดับปานกลาง พบว่าปัจจัยจูงใจด้าน ความสาเร็ จของงานมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจเลือก
ทางานของพนักงานในระดับต่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยค้ าจุนมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกทางานของพนักงานอยูใ่ นระดับ ปานกลาง พบว่าปัจจัยค้ าจุนด้านสภาพในงานมีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสินใจเลือกทางานของพนักงาน อยูใ่ นระดับต่า มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ศิวชั กรุ ณาเพ็ญ (2561) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมและพฤติกรรมการออมของ Gen
Y ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่าคะแนนระดับการออมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับการออมปานกลาง มี
คะแนนความรู ้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทัศนคติทางการเงินอยู่ในระดับสู ง มีระดับ
ความตระหนักรับรู ้เกี่ยวกับการวางแผนเกษียณอายุในระดับสู งมาก ในด้านความสัมพันธ์ ระหว่าง
ระดับรายได้กบั พฤติกรรมการออมพบว่ามีความสัมพันธ์กบั การจัดสรรเงินออม ขนาดของเงิน Ref.
code: 25605902030062VCD (2) ออม สัดส่ วนเงินออม ปั จจัยที่ใช้พิจารณารู ปแบบการออม และ
วัตถุประสงค์การออม ในด้าน ความสัมพันธ์ระว่างอาชีพพบว่ามีความสัมพันธ์กบั การจัดสรรเงิน
ออม สัดส่ วนเงินออม และ วัตถุประสงค์การออม สาหรับปั จจัยที่ส่งผลต่อระดับการออมของคน
Gen Y พบว่า พฤติกรรมทาง การเงิน ความรู ้ทางการเงิน ความตระหนักรับรู ้เกี่ยวกับการวางแผน
เกษียณอายุ และทัศนคติทางการ เงิน (เรี ยงลาดับตามค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย) มีผลต่อระดับการ
ออมของคน Gen Y อย่างมี นัยสาคัญทางสถิต
วิธีการดําเนินการวิจยั
เป็ นการวิจยั โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research Approach) โดย
ใช้การวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research) และเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire)
ประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยครั้ งนี้ คื อ พนักงาน บริ ษทั ทรู ค อร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน )
จานวน 21,538 คน (ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2563) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความ
เชื่อมัน่ 95% ซึ่งกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างเท่ากับ 5% ดังนั้น ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการ
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สุ่ มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่ าจะเป็ น (Nonprobability Sampling) ซึ่งผูว้ ิจยั จะเลือกใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling)
แทนค่า

21538

n =

1+21538 (
n = 399.98 หรื อ 400 คน
ตัวอย่างในการศึกษาในครั้งนี้จานวน 400 คน จากประชากรทั้งหมด 21,538 คน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนที่กาหนดโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทออน
ไลน์โดยใช้ Google Form
2. ตอบข้อสักถามบางประการที่ผตู ้ อบแบบอสบถามอาจจะต้องการคาอธิบายเพิ่มเติม
3. รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับข้อมูลครบถ้วนแล้ว เพื่อนาไปจัดทาและเตรี ยมสาหรับ
การวิเคราะห์

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจ ัยทาการประเมิน ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลด้ว ยเครื่ องคอมพิว เตอร์ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0)
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจัยส่วนบุคคล
2. ค่าเฉลี่ย ( )
3. ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (DS) สาหรับวิเคราะห์ปัจ จัยที่ มีผลต่อการเลือกประเภทการ
ลงทุนของพนักงานบริ ษทั บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
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ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลส่ ว นที่ 1 ด้านเพศ พบว่า ผูท้ ี่ ต อบแบบสอบถามทั้งหมด
จานวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จานวน 305 คิดเป็ นร้อยละ 23.80 และเพศชาย จานวน 95 คน
คิ ด เป็ นร้ อยละ 76.3 ด้า นอายุ ส่ ว นใหญ่ มีอ ายุ 31-40 ปี จ านวน 161 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 40.3
รองลงมาคือ 21-30 ปี จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.3,41-50 ปี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ
18.00 และ 51-60 ปี ขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5 ตามลาดับ ด้านสถานภาพ ส่ วนใหญ่
โสด จานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00 รองลงมาคือ สมรสจานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50
และหม้าย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่ จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.50 ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษา
ส่ วนใหญ่ร ะดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.30 รองลงมาคื อ สู งกว่า
ปริ ญญาตรี จานวน 98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้ อยละ
7.30 ตามลาดับ ด้านรายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่รายได้ต่อเดือนสู งกว่า 40,000 บาท จานวน 149 คน
คิดเป็ นร้อยละ 37.30 รองลงมาคือ รายได้ไม่เกิน 20,000 บาท จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.30,
รายได้ 30,000 - 20,001 บาท จานวน 94 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.50 และรายได้ 30,001-40,000 บาท
จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ ด้านจานวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่ มีจานวน
สมาชิ ก ในครอบครั ว มากกว่า 4 คน จ านวน 186 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 46.50 รองลงมาคือ 4 คน
จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30,จานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 18.30 และจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00 ตามลาดับ
ด้านอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ตอ้ งเสียภาษี ส่วนใหญ่ไม่เสียภาษี จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 33.00รองลงมาคือ 5% จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.30,10% จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ
17.00,25% จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00, 20% จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50,15%
จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.30, 30% จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.00 และ 35% จานวน 0 คน
คิดเป็ นร้อยละ 00 ตามลาดับ ด้านภาระหนี้ สินต่อเดือน คน ส่ วนใหญ่ มีหนี้ สินน้อยกว่ารายได้ต่อ
เดือนจานวน 319 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.80 รองลงมาคือมีหนี้ สินเท่ากับรายได้ต่อเดือน จานวน 64
คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และมีหนี้ สินมากกว่ารายได้ต่อเดือน จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.30
ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน ) มีปัจจัยทั้งหมด 5 ด้าน โดยผูว้ ิจยั จะทาการวิเคราะห์ดว้ ย
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.85) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ปัจจัยที่อยูใ่ นระดับมาก คือ วัตถุประสงค์ในการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ
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และสังคม ผลตอบแทนการลงทุ น ความเสี่ ยงในการลงทุ น และประเภทของการลงทุ น ( =
3.96, = 3.93, = 3.70 = 3.63 ) ตามลาดับ

สรุปผลการวิจยั
ปัจจัยส่ วนบุคคล
การศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริ ษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้ง 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง จานวน 305
คิดเป็ นร้อยละ 23.80 และเพศชาย จานวน 95 คน คิด เป็ นร้อยละ 76.3 ส่ ว นใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี
จานวน 161 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ 21-30 ปี จานวน 145 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.3,4150 ปี จานวน 72 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.00 และ 51-60 ปี ขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.5
ส่วนใหญ่ โสด จานวน 292 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.00 รองลงมาคือ สมรสจานวน 98 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 24.50 และหม้าย/อย่าร้ าง/แยกกัน อยู่ จ านวน 10 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.50 ส่ ว นใหญ่ ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 273 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.30 รองลงมาคือ สู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน
98 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.50 และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.30 ส่ วนใหญ่
รายได้ต่อเดือนสูงกว่า 40,000 บาท จานวน 149 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.30 รองลงมาคือ รายได้ไม่
เกิน 20,000 บาท จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.30,รายได้ 30,000 - 20,001 บาท จานวน 94 คน
คิดเป็ นร้อยละ 23.50 และรายได้ 30,0040,000 - 1 บาท จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ส่ วน
ใหญ่ มีจานวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 4 คน จานวน 186 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.50 รองลงมา
คือ 4 คน จานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30,จานวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จานวน 73 คน คิด
เป็ นร้อยละ 18.30 และจานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จานวน 48 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.00
ส่วนใหญ่ไม่เสียภาษี จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ 5% จานวน 73 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 18.30,10% จานวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.00,25% จานวน 44 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.00,
20% จานวน 42 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.50,15% จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.30, 30% จานวน 8
คน คิ ดเป็ นร้อยละ 2.00 และ 35% จานวน 0 คน คิด เป็ นร้อยละ 00 ส่ วนใหญ่ มีหนี้ สิ นน้อยกว่า
รายได้ต่อเดือนจานวน 319 คน คิดเป็ นร้ อยละ 79.80 รองลงมาคือมีหนี้ สินเท่ากับรายได้ต่อเดือน
จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.00 และมีหนี้สินมากกว่ารายได้ต่อเดือน จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 4.30 ตามลาดับ
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ปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน บริษัท ทรู คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ปั จจัยที่มีผลต่ อการเลือกประเภทการลงทุน ของพนัก งานบริ ษ ัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน ) โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ นรายด้า น ด้า นที่ อ ยู่ ใ นระดับ มาก คื อ
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ และสังคม ผลตอบแทนการลงทุ น ความเสี่ ยงในการ
ลงทุน ประเภทของการลงทุน ตามลาดับ

อภิปรายผล
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ปั จจัยที่มีผลต่ อการเลือกประเภทการลงทุน ของพนัก งานบริ ษ ัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ปั จ จัยที่มีระดับความเห็นมากที่ สุด คือ เพื่อสร้ างรายได้ในวัย
เกษียณอายุ ส่ ว นข้อที่มีระดับความเห็น มาก คือ เพื่อสร้ างกาไรจากราคาสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรื อ
ลดลง เพื่อให้มีรายได้อย่างสม่าเสมอ เพื่อการวางแผนภาษีอากร เพื่อลดความเสี่ ยงโดยการกระจาย
การลงทุ นและเพื่อสร้ างกองมรดกไว้ให้ลูก หลาน ตามลาดับ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิ ดของ ศิว ชั
กรุ ณาเพ็ญ (2561) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการออมและพฤติกรรมการออมของ Gen Y
ผลตอบแทนการลงทุน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปัจจัยที่มีระดับความเห็นมากที่สุด คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุนมี
ผลต่อการตัดสินเลือกลงทุน ส่วนข้อที่มีระดับความเห็นมาก คือ ความต้องการผลตอบแทนที่ชนะ
เงินเฟ้อและสามารถทนต่อการขาดทุนได้เล็กน้อย ความต้องการผลตอบแทนที่สูงขึ้นและชนะเงิน
เฟ้อโดยทนต่อการขาดทุนเงินต้นได้ และความต้องการผลตอบแทนที่สูงเพื่อชนะเงินเฟ้อให้มาก
ที่สุด โดยรับความเสี่ยงได้เต็มที่ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด บุญญรัตน์ สัมพันธ์วฒั นชัย
(2559) ศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกทางานของพนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
ความเสี่ยงในการลงทุน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปัจจัยที่มีระดับความเห็นมาก คือ สามารถรับความเสี่ยงได้
ต่าแต่ตอ้ งการลงทุนที่มีแนวโน้มที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง สามารถรับความเสี่ยงได้ต่า แต่
ต้องการลงทุนที่มีแนวโน้มที่ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นบ้าง สามารถรับความเสี่ยงได้สูงและ
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สามารถลงทุนในแนวโน้มที่จะได้ผลตอบแทนในระดับสูง สามารถยอมรับความเสี่ยงได้มากน้อย
เพียงใด และสามารถรับความเสี่ยงได้ต่ามากและยอมรับได้เมื่อได้ผลตอบแทนที่ ตามลาดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ กนกวรรณ ศรี นวล (2559) อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ปั จจัยที่มีผลต่ อการเลือกประเภทการลงทุน ของพนัก งานบริ ษ ัท ทรู คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน ) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปั จจัยที่มีระดับความเห็นมากที่สุด คือ สภาพคล่องทาง
เศรษฐกิ จ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น สภาพคล่ อ งทางเศรษฐกิ จ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น
ตามลาดับ ส่วนปั จจัยที่มีระดับความเห็นมาก คือ นโยบายของรัฐบาลมีผลต่อการเลือกประเภทการ
ลงทุน สถานการณ์การทางเมืองมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุน อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ที่ท่านชาระมีผลต่อการเลือกประเภทลงทุน และจานวนสมาชิกในครอบครัวของท่านมีผลต่อการ
เลือกประเภทการลงทุน ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อธิวฒั น์ วงศ์ประไพโรจน์ (2554)
ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ กลุ่มการแพทย์
ประเภทของการลงทุน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ปัจจัยที่มีระดับความเห็นมาก คือ คิดว่าจะลงทุนกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ ความรู ้เกี่ยวกับการลงทุนประเภทฝากประจา ความรู ้การลงทุนประเภทการซื้อสลาก
ออมทรัพย์ ความรู ้การลงทุนประเภทกองทุนสารองเลี้ยงชีพ คิดว่าจะลงทุนโดยการซื้อสลาก ความรู ้
เกี่ยวกับการลงทุนประเภทประกันชีวิตประเภทสะสมทรัพย์ คิดว่าจะลงทุนในประกันชีวิตประเภท
สะสมทรัพย์ คิดว่าจะลงทุนในประเภทฝากประจา คิดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม คิดว่าจะลงทุน
ออมในหุน้ ความรู ้เกี่ยวกับกองทุนรวม ความรู ้เกี่ยวกับการออมในหุน้ ตามลาดับ ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ ชัญฐิกา สุวรรณิ น(2558) ศึกษาเรื่ อง กองทุนสารองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย :
ประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการและการ ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจยั
จากผลการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริ ษทั ทรู
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) สามารถสรุ ปข้อเสนอะแนะจากผลการวิจยั ดังนี้
1.วัตถุประสงค์ในการลงทุน พบว่า โดยภาพรวมความเห็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภท
การลงทุนของพนักงานบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) อยูใ่ นระดับมาก
สิ่ งที่ ต ้อ งเสนอแนะ คื อ จากผลการวิจ ัย ส่ ว นใหญ่ จะเป็ นกลุ่มคนที่ โ สด เพราะฉะนั้น
วัต ถุประสงค์ในการเลือกลงทุ น โดยหลักก็จ ะเป็ นการลงทุ น เพื่อ สร้ างรายได้ในวัยเกษี ยณอายุ
รองลงมาเพื่อสร้างกาไรจากราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหรื อลดลง และเพื่อให้มีรายได้อย่างสม่าเสมอ
ดังนั้น เพื่อทาให้มนุษย์เงินเดือนสนใจในการลงทุนมากขึ้น ทางสถาบันการเงินหรื อรัฐบาล ควรมี
นโยบายในการลงทุนให้เหมาะสม เพื่อที่จะทาให้คนหันมาสนใจลงทุกมากขึ้น
2.ผลตอบแทนการลงทุน พบว่า โดยภาพรวมความเห็นปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภท
การลงทุนของพนักงานบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) อยูใ่ นระดับมาก
สิ่งที่ตอ้ งเสนอแนะ คือ อัตราผลตอบแทนการลงทุนมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกลงทุนเป็ น
อย่างมาก เพราะการตัดสินใจลงทุนนั้นย่อมหวังผลตอบแทน ซึ่งตามการวิจยั คนส่ วนใหญ่ตอ้ งการ
ผลตอบแทนที่ ชนะเงิ น เฟ้ อและสามารถทนต่ อการขาดทุ น ได้เล็ก น้อย ดังนั้น สถาบัน การเงิ น ที่
ต้องการดึงดู ดนักลงทุ น สิ่ งที่ จะเป็ นปั จ จัย หลักคื อ ผลตอบแทนแต่ ผลู ้ งทุ นก็สามารถทนต่ อการ
ขาดทุนของเงินต้นได้เล็กน้อย และมีการวางนโยบายการลงทุนให้มากกว่าอัตราเงินเพ้อ
3.ความเสี่ยงในการลงทุน พบว่า โดยภาพรวมความเห็นปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภท
การลงทุนของพนักงานบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) อยูใ่ นระดับมาก
สิ่ งที่ ต ้องเสนอแนะ คื อ สามารถรั บความเสี่ ยงได้ต่ าแต่ ก ารลงทุ น ที่ มีแนวโน้มที่ ได้รั บ
ผลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ นบ้า ง สามารถรั บ ความเสี่ ย งได้ป านกลางแต่ ก ารลงทุ น ที่ มี แ นวโน้ม ได้
ผลตอบแทนในระดับกลาง จากผลจากการตอบแบบสอบถามของความเสี่ยงพบว่า ผูล้ งทุนสามารถ
รับความเสี่ยงได้ต่าถึงปานกลาง เพราะฉะนั้นนโยบายการลงทุนที่ควรจะเสนอควรมีความเสี่ ยงที่ต่า
หรื อปานกลาง เช่น เสนอการลงทุนประเภท ฝากประจา ซื้อสลากออมทรัพย์ การลงทุนในกองทุน
สารองเลี้ยงชีพ เป็ นต้น ไม่ควร เสนอแผนการออมประเภท การออมในหุน้
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4.ภาวะเศรษฐกิจและสังคม พบว่า โดยภาพรวมความเห็นปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภท
การลงทุนของพนักงานบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) อยูใ่ นระดับมาก
สิ่งที่ตอ้ งเสนอแนะ คือ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุน โรคระบาด
เช่ น โควิด 19 และนโยบายของรั ฐบาล เพราะฉะนั้น เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจ เปลี่ย นแปลงไป
สถาบันการเงินควรปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้เหมาะกับเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดความสนใจใน
การลงทุน และเมื่อมีการเกิดโรคระบาด ก็ควรชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับในช่วงวิกฤต เพื่อ
ทาให้ผลู ้ งทุนนาเงินมาลงเพิ่มขึ้น ส่ วนในภาครัฐก็เป็ นตัวแปรสาคัญที่ทาให้ประชาชนลงทุน โดย
การออกนโยบายต่าง ๆ เช่น การนาเงินที่ลงทุนสามารถไปหักลดหย่อนภาษีได้
5.ประเภทของการลงทุน พบว่า โดยภาพรวมความเห็นปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกประเภท
การลงทุนของพนักงานบริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) อยูใ่ นระดับมาก
สิ่ งที่ ตอ้ งเสนอแนะ คื อ พนัก งานส่ ว นใหญ่ จ ะลงทุ นในประเภทกองทุ นสารองเลี้ย งชี พ
ลงทุนประเภทฝากประจา ลงทุนประเภทการซื้อสลากออมทรัพย์ ทาให้เห็นว่าแนวทางในการลงทุน
คื อ พนัก งานสามารถรั บ ความเสี่ ย งได้ต่ า และจะเลื อ กลงทุ น ในประเภทการลงทุ น ที่ ไ ด้รั บ
ผลตอบแทนที่ค่อนข้างแน่นอน เพราะฉะนั้น ควรมีการสนับสนุนให้พนักงานทาการลงทุน โดยอาจ
เพิ่มมาตรการทางภาษี หรื อให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นในการลงทุนประเภทนั้นๆ
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