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บทคดัย่อ  
การวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน 

บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ดา้นวตัถุประสงค์การลงทุน ดา้นผลตอบแทนการ
ลงทุน ดา้นความเส่ียงในการลงทุน ดา้นภาวะเศรษฐกิจและสงัคม ดา้นประเภทของการลงทุน โดย
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  รายไดต่้อเดือน จ านวน
สมาชิกในครอบครัว อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีตอ้งเสียภาษี ภาระหน้ีสินต่อเดือน ประชากร
ในงานวิจัยน้ี  คือ พนักงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ  ากัด  (  )มหาชน  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถามจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวมรวบขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ด าเนินการ
วิเคาระห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) หาค่าความถ่ี 
(Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (X) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจัยพบว่า 1.) พนักงานบริษัท บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  )มหาชน (  ผูท่ี้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง จ  านวน 305 คิดเป็นร้อยละ 23.80 มีอาย ุ
31-40 ปี จ  านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 โสด จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 273 คนคิดเป็นร้อยละ 68.30 รายไดต่้อเดือนสูงกว่า 40,000 บาท  
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จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 4 คน จ านวน 186 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.50 ไม่เสียภาษี จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 มีหน้ีสินน้อยกว่ารายไดต่้อ
เดือน จ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 

 2.) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังานบริษทั บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั ( )มหาชน  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นท่ีอยุใ่นระดบัมากท่ีสุดคือ 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจและสงัคม ผลตอบแทนการลงทุน ความเส่ียงในการ
ลงทุน และประเภทของการลงทุน ตามล าดบั 

คาํสําคญั  : 1) ปัจจยัทีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุน 
      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 

การลงทุนเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับมนุษยเ์งินเดือน เพ่ือเป็นการันตีว่าในอนาคตเงินท่ีคุณมี
อยูน่ั้นจะงอกเงยและใหผ้ลตอบแทนมากกว่าการออมเงิน โดยทัว่ไปแลว้มนุษยเ์งินเดือนมกัจะเก็บ
ในรูปเงินสด หรือฝากธนาคาร ซ่ึงจะเรียกวิธีการน้ีว่า "การออม" หรือถา้ใชว้ิธีการซ้ือทองรูปพรรณ 
ทองแท่ง หรือท่ีดินเก็บไว ้ซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล หุน้กู ้หุน้ หรือหลกัทรัพยอ่ื์น ๆ ก็จะเขา้ลกัษณะท่ี
เรียกว่า "การลงทุน"ซ่ึงการออมเงินกบัการลงทุนจะต่างกนัท่ี การออมเงิน คือ การเก็บสะสมเงินที
ละเลก็ทีละนอ้ยใหพ้อกพูนข้ึนเม่ือเวลาผา่นไป ซ่ึงการออมนั้นจะมีความเส่ียงท่ีต ่าไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีต ่าแต่แน่นอน เหมาะส าหรับคนท่ีไม่สามารถยอมรับความเส่ียงไดน้อ้ย ส่วนใหญ่มกัจะอยูใ่นรูป
ของเงินฝากกบัธนาคาร หรือบริษทัเงินทุน โดยไดรั้บดอกเบ้ียเป็น ผลตอบแทน ส่วนการลงทุน คือ 
การน าเงินท่ีเก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการออม โดยการลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล 
หรือหลกัทรัพยต่์าง ๆ ซ่ึงจะมีการลงทุนจะมีความเส่ียงท่ีสูงกว่าการออมเงิน แต่ในทางกลบักนัก็ให้
ผลตอบแทนท่ีสูงตามมา  

วตัถุประสงค์การวจิยั 
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังาน บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 

จ  ากดั (มหาชน) 
ขอบเขตของงานวจิยั 

ในการศึกษาวจิยั เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังาน บริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  ดงัน้ี 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 

มุ่งเนน้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังาน บริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงัน้ี 

1.ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังาน เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษารายไดต่้อ
เดือน จ  านวนสมาชิกในครอบครัว อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีตอ้งเสียภาษี และภาระหน้ีสิน
ต่อเดือน 
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2. ตวัแปรตาม คือ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังาน บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ 
จ  ากดั )มหาชน(  ไดแ้ก่ วตัถุประสงคก์ารลง ทุนผลตอบแทนการลงทุน ความเส่ียงในการลงทุน 
ภาวะเศรษฐกิจและสงัคม และประเภทของการลงทุน 
 ขอบเขตด้านประชากร 

 พนกังาน บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั )มหาชน(   

 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การวจิยัคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือน  ตุลาคม 2563- พฤศจิกายน 2563 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิยั 
 1.ท าใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังาน บริษทั ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

 2.บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการการลงทุน ทราบถึงความตอ้งการท่ีจะลงทุน และสามารถน า
ผลการวิจยัไปปรับใช ้และพฒันาเพื่อตอบสนองความตอ้งการการลงทุนของลูกคา้ 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

กรอบแนวคิดในการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังาน
บริษทั บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ผูว้ิจยัไดศ้กึษาแนวคิดทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- รายไดต่้อเดือน 

- จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 

-อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีตอ้งเสียภาษี 

-ภาระหน้ีสินต่อเดือน 

ปัจจยัที่มผีลต่อการเลือกประเภทการลงทุน

ของพนักงานบริษัท บริษัท ทรู คอร์

ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

-วตัถุประสงคก์ารลงทุน 

- ผลตอบแทนการลงทุน 

- ความเส่ียงในการลงทุน 

- ภาวะเศรษฐกิจและสงัคม 

-ประเภทของการลงทุน 
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แนวคดิและทฤษฎกีารลงทุน 
การลงทุน หมายถึง การน าเงินท่ีเก็บสะสมจากการออมไปสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกว่าการ

ออม  ซ่ึงผูล้งทุนเช่ือว่า ผลตอบแทนส่วนเพ่ิมท่ีจะไดรั้บคืนนั้น จะชดเชยกบัระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ 
และความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน การลงทุนเป็นการออมเพ่ือท่ีใหไ้ดรั้บผลตอบแทนท่ีมากข้ึน โดยท่ี
จะตอ้งยอมรับความเส่ียงท่ีสูงท่ีจะเกิดข้ึนดว้ยเช่นกนั ดงันั้นการตดัสินใจลงทุน จึงตอ้งศึกษาหา
ขอ้มูลและพิจารณาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้พียงพอ เพ่ือจะไดล้ดความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนจากการลงทุน
และใหไ้ดรั้บผลตอบแทนตามท่ีคาดหวงั(จิรัตน์ สงัขแ์กว้, 2544, หนา้ 6 ) 

ผลตอบแทนการลงทุน แนวคิดเก่ียวกบัอตัราผลตอบแทน การลงทุนหรือการออมใน
สินทรัพยท์างการเงินต่างๆ นกัลงทุนต่างมุ่งหวงัในส่ิงเดียวกนัคือ ผลตอบแทนจากการลงทุน ซ่ึง
เป็นผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บ ณ ความเส่ียงท่ียอมรับไดแ้ละคุม้ค่า กบัการลงทุน ซ่ึง
ผลตอบแทนนั้นจะเป็นการเพ่ิมความมัง่คัง่ในอนาคตใหแ้ก่นกัลงทุน ผลตอบแทน คือ รายไดห้รือ
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในรูปของดอกเบ้ีย เงินปันผล สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ ก าไร
ส่วนเกินทุน 

ความเส่ียงในการลงทุน Milton Friedman และนกัเศรษฐศาสตร์ในมหาวิทยาลยัชิคาโก 
กล่าวว่า ความเส่ียง (Risk) หรือ ความไม่แน่นอน (uncertainty) เกิดข้ึนไดเ้ม่ือสภาพท่ีไม่อาจรู้ได้
แน่นอนว่าจะเกิดอะไรข้ึน โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง (Actual Return) ต ่ากว่าผลตอบแทนท่ี
นกัลงทุนคาดหวงัไว ้(Expected Return) ซ่ึงประเภทของความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพย์
จ  าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ ความเส่ียงท่ีเป็นระบบและไม่เป็นระบบ 

ประเภทของการลงทุน 

 ชญัฐิกา สุวรรณิน (2557:16) กล่าวถึง กองทุนส ารองเล้ียงชีพว่าเป็นการจดัสรรสวสัดิการ
แก่พนกังานและลูกจา้ง เพื่อใหม้ีเงินไวใ้ชใ้นยามชราหรือเมื่อพน้วยัท างานถือเป็นสวสัดิการส าคญั 

 กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทุน (Investment vehicle) ส าหรับผลูง้ทุนรายยอ่ยท่ี
ประสงคจ์ะน าเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดอุปสรรคหลายประการ ท่ีท าใหก้ารลงทุน
ดว้ยตนเองไม่สามารถไดผ้ลลพัธต์ามเป้าหมายท่ีตอ้งการ หรือไม่มีประสบการณ์ความรู้ความ
ช านาญในการลงทุน หรืออาจจะไม่มีเวลาจะศกึษาคน้หาและติดตามขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจ
การลงทุน กองทุนรวม จึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหน่ึงในการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจดัการ
ลงทุนอยา่งเป็นระบบโดยผูเ้ช่ียวชาญ โดยมจุีดมุ่งหมาย ให้การลงทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีสุด 
ภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับ 
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 วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ กล่าวว่า การออมในหุน้ คือการเก็บเงินไวใ้นท่ีหน่ึง ในระยะเวลาหน่ึง 
อยา่งเป็นประจ าต่อเน่ือง 

 ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประกนัชีวติแบบสะสมทรัพย ์การประกนัชีวติ คือการชดเชยรายไดท่ี้
ตอ้งสูญเสียไปอนัเน่ืองมาจากการตาย ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือชราภาพ โดยบริษทัประกนัชีวิต
จะจ่ายเงินตามจ านวนท่ีระบุไวใ้หแ้ก่ผูเ้อา 

 

ประวตับิริษัท ทรูคอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

 บริษทัก่อตั้งข้ึนคร้ังแรกในเดือนพฤศจิกายน2533 ในฐานะผูใ้หบ้ริการโทรศพัทพ้ื์นฐาน
ภายใตส้ญัญาร่วมการงานและร่วมลงทุนกบับริษทัทีโอที จ  ากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ต่อมาในปี 
2536 บริษทัไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในนามของ บริษทั เทเลคอม
เอเชีย คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) ต่อมาในเดือนธนัวาคม  พ.ศ.2536 มีช่ือยอ่ในตลาดหลกัทรัพย์
ว่า “TA” ในเดือนเมษายน 2547 บริษทัไดมี้เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน)  

งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 อธิวฒัน์ วงศป์ระไพโรจน์ (2554) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการ
เคล่ือนไหวของราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์ผลการวจิยัสามารถยนืยนัไดว้่าตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัทาง
เศรษฐกิจคือ ดชันีค่าเงินบาท และ ดชันีความเช่ือมัน่ผูบ้ริโภคท่ีมีความสมัพนัธ ์กบัการเปล่ียนแปลง
ของดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์โดยดชันีค่าเงินบาทมีความสมัพนัธก์นัในทิศทางเดียวกบัดชันี
ราคาหุน้กลุ่มการแพทยแ์ละดชันีความเช่ือมนัผูบ้ริโภคท่ีมคีวามสมัพนัธก์นัในทิศทางตรงกนัขา้ม
กบัดชันีราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์ในทา้ยท่ีสุดผลการศึกษาคร้ังน้ีสามารถใชเ้ป็น แนวทางส าหรับการ
วิจยัในอนาคต และใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการประยกุตใ์ชใ้นการลงทุนในหุน้กลุ่มการแพทยไ์ด ้

กนกวรรณ ศรีนวล (2558)การศึกษาคร้ังน้ีผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 40-59 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดบั ปริญญาตรี มีรายได ้50,001 
บาท ข้ึนไป ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั และมีประสบการณ์การการ ลงทุน 4-5 ปีดา้นพฤติกรรม
การลงทุนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ  ไทย และแรงจูงใจใน
การท างานมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

https://www.bangkokbiznews.com/blog/blogger/318
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บุญญรัตน์ สมัพนัธว์ฒันชยั (2559) ผลการวิจยัพบว่าพนกังานเป็นเพศชาย ร้อยละ 77.75 มี
อายุระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 69.50 มีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ร้อยละ 47.50 มี
สถานภาพสมรสแต่งงาน ร้อยละ 51.75 มี รายไดต่้อเดือน 15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 60.75 และ 
มีอายกุารท างาน 4-5 ปี ร้อยละ 40.50 พบว่าระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ท างานของพนกังานท่ีแตกต่างกนั ดา้น ปัจจยัจูงใจมีผลต่อการตดัสินใจเลือกท างานของพนกังานอยู่
ในระดบัปานกลาง พบว่าปัจจยัจูงใจดา้น ความส าเร็จของงานมีความสัมพนัธ์ต่อการตดัสินใจเลือก
ท างานของพนกังานในระดบัต ่า มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั ปัจจยัค  ้าจุนมีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกท างานของพนกังานอยูใ่นระดบั ปานกลาง พบว่าปัจจยัค  ้าจุนดา้นสภาพในงานมีความสัมพนัธ์
ต่อการตดัสินใจเลือกท างานของพนกังาน อยูใ่นระดบัต ่า มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั 

 ศิวชั กรุณาเพญ็ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมและพฤติกรรมการออมของ Gen 
Y ผลการวิจยัสรุปไดว้่าคะแนนระดบัการออมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัการออมปานกลาง มี
คะแนนความรู้ทางการเงิน พฤติกรรมทางการเงิน และทศันคติทางการเงินอยู่ในระดบัสูง มีระดบั
ความตระหนกัรับรู้เก่ียวกบัการวางแผนเกษียณอายใุนระดบัสูงมาก ในดา้นความสัมพนัธ์ ระหว่าง
ระดบัรายไดก้บัพฤติกรรมการออมพบว่ามีความสมัพนัธก์บัการจดัสรรเงินออม ขนาดของเงิน  Ref. 
code: 25605902030062VCD (2) ออม สัดส่วนเงินออม ปัจจยัท่ีใชพ้ิจารณารูปแบบการออม และ
วตัถุประสงคก์ารออม ในดา้น ความสัมพนัธ์ระว่างอาชีพพบว่ามีความสัมพนัธ์กบัการจดัสรรเงิน
ออม สัดส่วนเงินออม และ วตัถุประสงค์การออม ส าหรับปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัการออมของคน 
Gen Y พบว่า พฤติกรรมทาง การเงิน ความรู้ทางการเงิน ความตระหนักรับรู้เก่ียวกบัการวางแผน
เกษียณอาย ุและทศันคติทางการ เงิน (เรียงล  าดบัตามค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอย) มีผลต่อระดบัการ
ออมของคน Gen Y อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิต 

วธิีการดําเนินการวจิยั 

 เป็นการวจิยัโดยใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดย
ใชก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) และเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและการกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ พนักงาน บริษทั ทรูคอร์ปอเรชั่น จ  ากัด  )มหาชน(  
จ  านวน 21,538 คน (ขอ้มูล ณ เดือนตุลาคม 2563) โดยใชสู้ตรของ  Taro Yamane ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% ซ่ึงก  าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอย่างเท่ากบั 5% ดงันั้น ผูว้ิจยัใชว้ิธีการ
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        21538 

   1+21538 (      

สุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ซ่ึงผูว้ิจยัจะเลือกใชว้ิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

แทนค่า  n   =          

 

    n   =    399.98     หรือ  400 คน 

ตวัอยา่งในการศึกษาในคร้ังน้ีจ  านวน 400 คน จากประชากรทั้งหมด 21,538 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชาชนท่ีก  าหนดโดยใชว้ิธีการแจกแบบสอบถามผ่านทออน
ไลน์โดยใช ้Google Form 

2. ตอบขอ้สกัถามบางประการท่ีผูต้อบแบบอสบถามอาจจะตอ้งการค าอธิบายเพ่ิมเติม 
3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพื่อน าไปจดัท าและเตรียมส าหรับ 

การวิเคราะห์ 
 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยท าการประเมินผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 26.0) 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์เพื่อบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉล่ีย (    ) 
3. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (DS) ส าหรับวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการ

ลงทุนของพนกังานบริษทั บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนท่ี 1 ด้านเพศ พบว่า ผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด
จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง จ  านวน 305 คิดเป็นร้อยละ 23.80 และเพศชาย จ  านวน 95 คน 
คิดเป็นร้อยละ 76.3 ด้านอายุ ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี จ  านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 
รองลงมาคือ 21-30 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3,41-50 ปี จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.00 และ 51-60 ปีข้ึนไป จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั ดา้นสถานภาพ ส่วนใหญ่ 
โสด จ  านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 รองลงมาคือ สมรสจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 
และหมา้ย/อยา่ร้าง/แยกกนัอยู่ จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษา 
ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 รองลงมาคือ สูงกว่า
ปริญญาตรีจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
7.30 ตามล าดบั ดา้นรายไดต่้อเดือน ส่วนใหญ่รายไดต่้อเดือนสูงกว่า 40,000 บาท  จ  านวน 149 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมาคือ รายไดไ้ม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30,
รายได ้ 20,001 - 30,000  บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 และรายได ้30,001-40,000 บาท 
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั ดา้นจ านวนสมาชิกในครอบครัว ส่วนใหญ่ มีจ  านวน
สมาชิกในครอบครัว มากกว่า 4 คน จ านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมาคือ 4 คน 
จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30,จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อย
ละ 18.30 และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ตามล าดบั 
ดา้นอตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีตอ้งเสียภาษี ส่วนใหญ่ไม่เสียภาษี จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อย
ละ 33.00รองลงมาคือ 5% จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.30,10% จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.00,25% จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00, 20% จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50,15% 
จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30, 30% จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และ 35% จ านวน 0 คน 
คิดเป็นร้อยละ 00 ตามล าดบั ดา้นภาระหน้ีสินต่อเดือน คน ส่วนใหญ่ มีหน้ีสินน้อยกว่ารายไดต่้อ
เดือนจ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 รองลงมาคือมีหน้ีสินเท่ากบัรายไดต่้อเดือน จ  านวน 64 
คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และมีหน้ีสินมากกว่ารายไดต่้อเดือน จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.30  
ตามล าดบั  

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน 
บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั  )มหาชน (  มีปัจจยัทั้งหมด 5 ดา้น โดยผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ดว้ย
ค่าเฉล่ีย (    ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (    = 3.85) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า ปัจจยัท่ีอยูใ่นระดบัมาก คือ วตัถุประสงค์ในการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ
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และสังคม ผลตอบแทนการลงทุน ความเส่ียงในการลงทุนและประเภทของการลงทุน  (    = 
3.96,    = 3.93,    = 3.70   = 3.63 ) ตามล าดบั 

สรุปผลการวจิยั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังานบริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั )มหาชน (  มีผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 400 คน ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง จ  านวน 305 
คิดเป็นร้อยละ 23.80 และเพศชาย จ  านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 76.3 ส่วนใหญ่ มีอายุ 31-40 ปี 
จ  านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ 21-30 ปี จ  านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3,41-
50 ปี จ  านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 18.00 และ 51-60 ปีข้ึนไป จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 
ส่วนใหญ่ โสด จ  านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 73.00 รองลงมาคือ สมรสจ านวน 98 คน คิดเป็นร้อย
ละ 24.50 และหมา้ย/อย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 ส่วนใหญ่ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.30 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรีจ านวน 
98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.50 และต ่ากว่าปริญญาตรีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 ส่วนใหญ่
รายไดต่้อเดือนสูงกว่า 40,000 บาท  จ  านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 รองลงมาคือ รายไดไ้ม่
เกิน 20,000 บาท จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30,รายได ้ 20,001 - 30,000  บาท จ านวน 94 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.50 และรายได ้30,00 1  -  40,000  บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ส่วน
ใหญ่ มีจ  านวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 4 คน จ  านวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 รองลงมา
คือ 4 คน จ  านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30,จ  านวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน จ  านวน 73 คน คิด
เป็นร้อยละ 18.30 และจ านวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 
ส่วนใหญ่ไม่เสียภาษี จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 รองลงมาคือ 5% จ านวน 73 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.30,10% จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00,25% จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00, 
20% จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.50,15% จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.30, 30% จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 และ 35% จ านวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 00 ส่วนใหญ่ มีหน้ีสินน้อยกว่า
รายไดต่้อเดือนจ านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 79.80 รองลงมาคือมีหน้ีสินเท่ากบัรายไดต่้อเดือน 
จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และมีหน้ีสินมากกว่ารายไดต่้อเดือน จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.30  ตามล าดบั 
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ปัจจยัที่มผีลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงาน บริษัท ทรู คอร์ปอเรช่ัน จาํกดั (มหาชน) 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากัด 
 )มหาชน (  โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านท่ีอยู่ในระดับมาก คือ 

วตัถุประสงค์ในการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจและสังคม ผลตอบแทนการลงทุน ความเส่ียงในการ
ลงทุน ประเภทของการลงทุน ตามล าดบั 

อภปิรายผล 

วตัถุประสงค์ในการลงทุน    

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากัด 
 )มหาชน (  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ ปัจจยัท่ีมีระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ เพื่อสร้างรายไดใ้นวยั

เกษียณอายุ  ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นมาก คือ เพ่ือสร้างก าไรจากราคาสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลง เพื่อใหม้ีรายไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ เพื่อการวางแผนภาษีอากร เพื่อลดความเส่ียงโดยการกระจาย
การลงทุนและเพื่อสร้างกองมรดกไวใ้ห้ลูกหลาน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิวชั 
กรุณาเพญ็ (2561) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการออมและพฤติกรรมการออมของ Gen Y 

ผลตอบแทนการลงทุน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั )มหาชน(  
เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ อตัราผลตอบแทนการลงทุนมี
ผลต่อการตดัสินเลือกลงทุน   ส่วนขอ้ท่ีมีระดบัความเห็นมาก คือ ความตอ้งการผลตอบแทนท่ีชนะ
เงินเฟ้อและสามารถทนต่อการขาดทุนไดเ้ลก็นอ้ย ความตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนและชนะเงิน
เฟ้อโดยทนต่อการขาดทุนเงินตน้ได ้และความตอ้งการผลตอบแทนท่ีสูงเพื่อชนะเงินเฟ้อใหม้าก
ท่ีสุด โดยรับความเส่ียงไดเ้ต็มท่ี ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด บุญญรัตน์ สมัพนัธว์ฒันชยั 
(2559) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจเลือกท างานของพนกังานระดบั
ปฏิบติัการในนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด จงัหวดัระยอง 
ความเส่ียงในการลงทุน 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
)มหาชน(  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความเห็นมาก คือ สามารถรับความเส่ียงได้

ต  ่าแต่ตอ้งการลงทุนท่ีมีแนวโนม้ท่ีไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนบา้ง สามารถรับความเส่ียงไดต้  ่า แต่
ตอ้งการลงทุนท่ีมีแนวโนม้ท่ีไดรั้บผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนบา้ง สามารถรับความเส่ียงไดสู้งและ



12 
 

สามารถลงทุนในแนวโนม้ท่ีจะไดผ้ลตอบแทนในระดบัสูง สามารถยอมรับความเส่ียงไดม้ากนอ้ย
เพียงใด และสามารถรับความเส่ียงไดต้  ่ามากและยอมรับไดเ้มื่อไดผ้ลตอบแทนท่ี ตามล าดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ กนกวรรณ ศรีนวล (2559) อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ภาวะเศรษฐกจิและสังคม 

 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริษัท ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากัด 
 )มหาชน (  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความเห็นมากท่ีสุด คือ สภาพคล่องทาง

เศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน สภาพคล่องทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 
ตามล าดบั ส่วนปัจจยัท่ีมีระดบัความเห็นมาก คือ นโยบายของรัฐบาลมีผลต่อการเลือกประเภทการ
ลงทุน สถานการณ์การทางเมืองมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุน อตัราภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ท่ีท่านช าระมีผลต่อการเลือกประเภทลงทุน และจ านวนสมาชิกในครอบครัวของท่านมีผลต่อการ
เลือกประเภทการลงทุน ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อธิวฒัน์ วงศป์ระไพโรจน์ (2554) 
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลกระทบต่อการเคล่ือนไหวของราคาหุน้กลุ่มการแพทย ์

ประเภทของการลงทุน 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนกังานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั 
)มหาชน(  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ปัจจยัท่ีมีระดบัความเห็นมาก คือ คิดว่าจะลงทุนกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนประเภทฝากประจ า ความรู้การลงทุนประเภทการซ้ือสลาก
ออมทรัพย ์ความรู้การลงทุนประเภทกองทุนส ารองเล้ียงชีพ คิดว่าจะลงทุนโดยการซ้ือสลาก ความรู้
เก่ียวกบัการลงทุนประเภทประกนัชีวิตประเภทสะสมทรัพย ์ คิดว่าจะลงทุนในประกนัชีวิตประเภท
สะสมทรัพย ์ คิดว่าจะลงทุนในประเภทฝากประจ า คิดวา่จะลงทุนในกองทุนรวม คิดว่าจะลงทุน
ออมในหุน้ ความรู้เก่ียวกบักองทุนรวม ความรู้เก่ียวกบัการออมในหุน้ ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ชญัฐิก  า สุวรรณิน(2558) ศึกษาเร่ือง กองทุนส ารองเล้ียงชีพของมหาวิทยาลยั  :
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการและการ ตดัสินใจออมเงินผา่นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจิยั 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภทการลงทุนของพนักงานบริษทั ทรู 
คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั )มหาชน(  สามารถสรุปขอ้เสนอะแนะจากผลการวิจยั ดงัน้ี 

1.วตัถุประสงค์ในการลงทุน พบว่า โดยภาพรวมความเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภท
การลงทุนของพนกังานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั )มหาชน(   อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีต้องเสนอแนะ คือ จากผลการวิจัยส่วนใหญ่ จะเป็นกลุ่มคนท่ีโสด เพราะฉะนั้ น 
วตัถุประสงค์ในการเลือกลงทุน โดยหลกัก็จะเป็นการลงทุนเพื่อสร้างรายได้ในวยัเกษียณอาย ุ
รองลงมาเพ่ือสร้างก าไรจากราคาสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนหรือลดลง และเพ่ือให้มีรายไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 
ดงันั้น เพ่ือท าใหม้นุษยเ์งินเดือนสนใจในการลงทุนมากข้ึน ทางสถาบนัการเงินหรือรัฐบาล ควรมี
นโยบายในการลงทุนใหเ้หมาะสม เพ่ือท่ีจะท าใหค้นหนัมาสนใจลงทุกมากข้ึน 

2.ผลตอบแทนการลงทุน พบว่า โดยภาพรวมความเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภท
การลงทุนของพนกังานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั )มหาชน(   อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งเสนอแนะ คือ อตัราผลตอบแทนการลงทุนมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนเป็น
อยา่งมาก เพราะการตดัสินใจลงทุนนั้นยอ่มหวงัผลตอบแทน ซ่ึงตามการวิจยัคนส่วนใหญ่ตอ้งการ
ผลตอบแทนท่ีชนะเงินเฟ้อและสามารถทนต่อการขาดทุนได้เล็กน้อย ดังนั้นสถาบนัการเงินท่ี
ตอ้งการดึงดูดนักลงทุน ส่ิงท่ีจะเป็นปัจจยัหลกัคือ ผลตอบแทนแต่ผูล้งทุนก็สามารถทนต่อการ
ขาดทุนของเงินตน้ไดเ้ลก็นอ้ย และมีการวางนโยบายการลงทุนใหม้ากกว่าอตัราเงินเพอ้ 

3.ความเส่ียงในการลงทุน พบว่า โดยภาพรวมความเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภท
การลงทุนของพนกังานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั )มหาชน(   อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีต้องเสนอแนะ คือ สามารถรับความเส่ียงได้ต  ่าแต่การลงทุนท่ีมีแนวโน้มท่ีได้รับ
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนบ้าง สามารถรับความเส่ียงได้ปานกลางแต่การลงทุนท่ีมีแนวโน้มได้
ผลตอบแทนในระดบักลาง จากผลจากการตอบแบบสอบถามของความเส่ียงพบว่า ผูล้งทุนสามารถ
รับความเส่ียงไดต้  ่าถึงปานกลาง เพราะฉะนั้นนโยบายการลงทุนท่ีควรจะเสนอควรมีความเส่ียงท่ีต ่า
หรือปานกลาง เช่น เสนอการลงทุนประเภท ฝากประจ า ซ้ือสลากออมทรัพย ์การลงทุนในกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ เป็นตน้ ไม่ควร เสนอแผนการออมประเภท การออมในหุน้  
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4.ภาวะเศรษฐกจิและสังคม พบว่า โดยภาพรวมความเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภท
การลงทุนของพนกังานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั )มหาชน(   อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งเสนอแนะ คือ สภาพคล่องทางเศรษฐกิจมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน โรคระบาด 
เช่น โควิด 19 และนโยบายของรัฐบาล เพราะฉะนั้นเม่ือสถานการณ์เศรษฐกิจเปล่ียนแปลงไป 
สถาบนัการเงินควรปรับเปล่ียนนโยบายการลงทุนให้เหมาะกบัเศรษฐกิจเพื่อดึงดูดความสนใจใน
การลงทุน และเม่ือมีการเกิดโรคระบาด ก็ควรช้ีใหเ้ห็นถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บในช่วงวิกฤต เพ่ือ
ท าใหผู้ล้งทุนน าเงินมาลงเพ่ิมข้ึน ส่วนในภาครัฐก็เป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้ประชาชนลงทุน โดย
การออกนโยบายต่าง ๆ เช่น การน าเงินท่ีลงทุนสามารถไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้

5.ประเภทของการลงทุน พบว่า โดยภาพรวมความเห็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกประเภท
การลงทุนของพนกังานบริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั )มหาชน(   อยูใ่นระดบัมาก 

ส่ิงท่ีตอ้งเสนอแนะ คือ พนักงานส่วนใหญ่จะลงทุนในประเภทกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
ลงทุนประเภทฝากประจ า ลงทุนประเภทการซ้ือสลากออมทรัพย ์ท าใหเ้ห็นว่าแนวทางในการลงทุน
คือ พนักงานสามารถรับความเส่ียงได้ต  ่ า และจะเลือกลงทุนในประเภทการลงทุนท่ีได้รับ
ผลตอบแทนท่ีค่อนขา้งแน่นอน เพราะฉะนั้น ควรมีการสนบัสนุนใหพ้นกังานท าการลงทุน โดยอาจ
เพ่ิมมาตรการทางภาษี หรือใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงข้ึนในการลงทุนประเภทนั้นๆ 
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