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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื ่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี (2) 
เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านพฤติกรรมการออม 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดชลบุรี กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีที่มีการ
ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 400 คน เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนของกลุ่ม
ตัวอย่างจึงใช้หลักการคำนวณขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคำนวณของ Cochran (1977)  ใช้วิธีการสุ่มตัวอยา่ง
โดยการสุ่มแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability) และสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้  ส่วนที่ 2 เป็นการ
สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมการออม ของพนักงานบริษัทเอกชนฯ ประกอบด้วย การวางแผน
การเงินเพื่อการเกษียณอายุ วัตถุประสงค์ในการออม อัตราการออม รูปแบบการออม และลักษณะการออม  
 



2 

 

ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน ของพนักงานบริษัทเอกชนฯ 
ประกอบไปด้วย ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุน ส่วนที่ 4 เป็นการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ของ
พนักงานบริษัทเอกชนฯประกอบด้วย สภาวะเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมือง ส่วนที่ 5 เป็นการ
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานบริษัทเอกชนฯ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบ โดยใช้สถิติ t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างระหว่างตัวแปร จะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD และใช้
สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ ที่
ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชพีของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพฤติกรรมการออมที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชนฯ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายและการวางแผน
การเงินในอนาคต และลักษณะการออมและการลงทุน ส่วนแรงจูงใจในการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี 
ได้แก่ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ส่วนสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน  ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง  
คำสำคัญ: ปัจจัยที่มีอิทธิพล; กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 
ABSTRACT 
 Research subject Key Factors influencing the decision investment in the Provident 
Fund of private company’s employees in Amata City Industrial Estate, Chonburi Province. 
The objectives of this study were (1) to study the decision making for investment in the 
Provident Fund of private company’s employee in Amata City Industrial Estate, Chonburi 
Province. (2) to study a decision making of private company’s employee in Amata City 
Industrial Estate, Chonburi Province classified by personal factors. (3) to study the effect of 
behavior factors, motivation for investment and economic environment for affecting the 
decision making for investment in the Provident Fund of private company’s employee in 
Amata City Industrial Estate, Chonburi Province. The sample group use in the research was 
400 of private company’s employees in Amata City Industrial Estate, Chonburi Province who 
were investor in the Provident Fund, based on the formula that calculated from the method 
of Cochran (1977), using a Non-Probability with specially sampling method. The research 
instruments are questionnaires that the researcher created, divided into 5 parts, which are 
Part 1: Personal data of the respondents, such as gender, sex, education level, married status 
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and income. Part 2: Opinions about behavior of saving, such as financial planning for 
retirement, objective of saving, rate of saving, saving pattern, and saving style. Part 3: 
Opinions about motivation of investment, such as return of investment, risk of investment 
and knowledge about the Provident Fund. Part 4: Opinions about economic environment, 
such as economy and political stability. Part 5: Opinions about the decision making for 
investment in the Provident Fund. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-
test), One-Way ANOVA, (F-test), if the difference were found, they would be analyzed in pair 
by Least Square Difference methods (LSD) and Multiple Regression Analysis. 
 The study indicated that different of Personal factors, such as gender, sex, education 
level, married status and incomes effecting the decision making for investment in the 
Provident Fund different in statistical significance 0.05, the factors of behavior of private 
company’s employees in Amata City Industrial Estate, Chonburi Province affecting the 
decision making for investment in the Provident Fund are setting goals and plaining finances 
for the future and saving, investment styles, the factors of motivation of private company’s 
employees in Amata City Industrial Estate, Chonburi Province affecting the decision making 
for investment in the Provident Fund are return and risk of investment including the 
knowledge and understanding about investing , the factors of economic environment of 
private company’s employees in Amata City Industrial Estate, Chonburi Province affecting 
the decision making for investment in the Provident Fund is economic and political. 
Keywords: Key factors influencing; Provident Fund 
 
บทนำ 
 ปัจจุบันสังคมไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งในช่วงนี้เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่ง
ส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก หลายบริษัทได้ปิดตัวลงและเลิกจ้างพนักงานทำให้หลายคน
ต้องตกงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดภาระให้กับทางภาครัฐ ประชาชนจึงควรมีการออมเงินเพื่อเป็นหลักประกัน
ไว้ใช้ยังชีพเมื่อเกษียณอายุ สำหรับอาชีพข้าราชการจะมีหลักประกันเมื่อเกษียณอายุงาน คือกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งอาชีพลูกจ้างบริษัทเอกชนจะไม่มีหลักประกันหรือไม่มีรายได้กรณีที่ลาออกจาก
งานหรือเกษียณอายุ แต่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งเป็นกองทุนภาคสมัครใจที่จะช่วยให้ลูกจ้างบริษัทเอกชนมี
หลักประกันหรือมีเงินในการยังชีพเมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุ และยังสามารถนำเงินที่สะสมเข้ากองทนุ
มาใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อีกด้วย ซึ่งในบริษัทเอกชนที่ผู้วิจัยทำงานอยู่ ก็มีการจัดตั้ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แต่มีจำนวนพนักงานที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนไม่ถึงร้อยละ 50 ของจำนวนพนักงาน
ที่มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกองทุนได้ 
 ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพของลูกจ้างบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่มี
อิทธิพลต่อตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยจะศึกษาจากปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรม



4 

 

การออม ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ เพื่อจะนำไปเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุง นำเสนอผู้บริหาร และสนับสนุนให้พนักงานของบริษัทที่ผู้วิจัยทำงานอยู่ เห็นถึงความสำคัญ
และสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการออมเงินเพื่อ
ประโยชน์ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี 
 2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านพฤติกรรมการออม ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน และ
ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี 
 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน ทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีต่างกัน 
 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการลงทุน ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขต
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี 
 
ขอบเขตงานวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัด
ชลบุรี ที่มีการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำนวน 400 คน 
 2. ด้านเนื้อหาเป็นการศึกษา การตัดสินใจลงทุนในกองทนุสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 ด้าน คือ พฤติกรรมการออม 
แรงจูงใจในการลงทนุ และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออม ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
ในการลงทุน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี 

2. ตัวแปรตาม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
บริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี 
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ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 

1. เพื่อทราบการตัดสินใจของผู้ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดย

บริษัทเอกชนสามารถนำผลการวิจัยไปวิเคราะห์จัดตั้งกองทุน หรือเปลี ่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่

เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของพนักงานและลูกจ้าง 

2. เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน 

ทำให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถนำผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุงนโยบายการลงทุนเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้ลงทุนได้มากขึ้น และยังมีโอกาสที่จะนำเสนอทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย 

 3. เพื่อทราบปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทำให้บริษัทเอกชน หรือ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่ต้องการจัดตั้งกองทุน สามารถนำผลการวิจัยไปวิเคราะห์เปรียบเทียบ และเลือก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนได้ตรงกับความต้องการของพนักงานและลูกจ้าง 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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การทบทวนวรรณกรรม 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมการออม แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจในการลงทุน แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี ่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน และความรู้
เก่ียวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

กนกวรรณ ศรีนวล (2558) กล่าวว่า พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได้  

ชิดชนก หลงผดุง (2559) กล่าวว่าปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สภานภาพ อายุ รายได้ และระดับ
การศึกษา เป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์ โดยปัจจัยเหล่านี้สามารถเข้าถึงตัวบุคคล และยังสามารถเป็นตัวกำหนด
ด้านการตัดสินใจลงทุนของแต่ละบุคคลได้  

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม 
 พรพิมล จรุงวิศาลกุล (2561) พฤติกรรมการออม หมายถึง การกระทำของบุคคลที่มีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเก็บสะสม หรือสงวนรักษาเงินให้อยู่ในรูปของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของ
แต่ละคน เช่น เพื่อใช้ในการลงทุน เพื่อใช้จ่ายในวัยเกษียณอายุ   
 อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) พฤติกรรมการออม ประกอบด้วย ความสำคัญของการออม 
วัตถุประสงค์ของการออม รูปแบบการออม เหตุจูงใจที่ทำให้เกิดพฤติกรรมการออม 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการลงทุน 
 พรพิตรา ธรรมชาติ (2560) แรงจูงใจ หมายถึง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งกระตุ้นหรือชักนำให้บุคคลนั้น 
ๆ ได้แสดงพฤติกรรม นำมาซึ่งการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ต้องการ โดยแรงจูงใจ
มีทั้งภายในและภายนอก บุคคลใดที่มีแรงจูงใจภายในจะมีความสุขในการปฏิบัติหรือกระทำสิ่งต่าง ๆ เพราะ
มีความพึงพอใจโดยตัวของเขาเอง ไม่ได้คำนึงถึงผลรางวัลหรือคำชม ส่วนบุคคลที่มีแรงจูงใจภายนอกจะทำ
อะไรจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่น คำนึงถึงรางวัลหรือผลตอบแทน 

พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ได้สรุปทฤษฎีของ (Reilly, 1979) ว่า การลงทุน หมายถึง ภาระผูกพัน
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งของเงินลงทุนจำนวนหนึ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนในอนาคตที่มากพอจะชดเชยกับ
ภาระผูกพันในช่วงระยะเวลาที่นำเงินมาลงทุน อัตราเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนในอนาคตของเงินลงทุน
จำนวนนั้น 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2562) ความต้องการอัตรา
ผลตอบแทนที่สูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เป็นวัตถุประสงค์หลักของผู้ลงทุน ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนจะทำให้เงินที ่ลงทุนเกิดดอกผลพอกพูนเพิ ่มขึ ้นมาได้  ผลตอบแทนจึงเป็นแรงจูงใจที ่สำคัญใน
กระบวนการลงทุน ผู้ลงทุนใช้ระดับอัตราผลตอบแทนที่ประเมินมาได้ ควบคู่กับความเสี่ยงของลู่ทางการ
ลงทุนต่าง ๆ นำมาเปรียบเทียบกัน และเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังภายใต้ระดับความเสี่ยงหนึ่ง 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 

ชิดชนก หลงผดุง (2559) การวิเคราะห์หลักทรัพย์มีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์เศรษฐกิจ เพื่อ
คาดการณ์ทิศทางการขยายตัวของเศรษฐกิจ และกำหนดอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ และต้องสามารถหาทางเลือกเกี่ยวกับบริษัทในอตุสาหกรรมนั้นที่ควรลงทุน นโยบาย
การเงิน (Monetary Policy) ซึ่งเป็นนโยบายที่สร้างผลกระทบต่อพฤติกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างเฉียบพลัน 

 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจไว้ว่า การตัดสินใจ หมายถึง การเลือก
ทางปฏิบัติซึ่งมีอยู่หลายทาง เป็นแนวปฏิบัติไปสู่เป้าหมายที่ได้วางไว้ เป็นการตัดสินใจกระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
หรือหลายสิ่ง การตัดสินใจมักเก่ียวข้องกับปัญหาที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน และมีวิธีการแก้ไขปัญหามากกว่าหนึ่ง
อยู่เสมอ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลเพ่ือการลงทุน 

พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ได้รวบรวมและสรุปทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อการลงทุนได้ดังนี้ ข้อมูล
เพื่อการลงทุน เป็นข้อมูลที่สำคัญในการนำมาพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน หรือเกี่ยวกับ
การลงทุนตั้งแต่แรกเริ่มถึงขั้นตัดสินใจลงทุนไม่ว่าจะเป็นการกำหนดนโยบาย การวิเคราะห์หุ้น การประเมิน
มูลค่าของหุ้น ข้อมูลที่ใช้อาจจะเป็นข้อมูลทุกประเภท ตั้งแต่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
สภาวะอุตสาหกรรม บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ไปจนหถึงตัวหลักทรัพย์ต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้หากเป็นข้อมูลที่มี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ จะช่วยทำให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนได้อย่างงา่ยดายและถูกต้อง ทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาส
ที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าและมีความเสี่ยงต่ำกว่า ข้อมูลที่ดีจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง
และสมเหตุสมผล 

 
ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2562) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ 
กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น เงินของกองทุนมาจากเงินที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงิน
สะสม" และนายจ้างจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า "เงินสมทบ" นั่นคือ นอกจากลูกจ้างจะออมแล้ว นายจ้าง
ยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงอาจกล่าวได้ว่าการจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง จึงช่วยสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างนาน ๆ 

เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (2557) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นกระบวนการออมเงินผ่านสถาบันที่เป็น
ระบบ (Institutionalization of Savings) การลงทุนในกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ เป็นการลงทุนทางอ้อม 
(Indirect Investment) คือ การลงทุนที่มีสถาบันอื่นกระทำการแทนเจ้าของเงินออม และตัดสินใจลงทุน
แทนเจ้าของเงิน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund: PVD) หมายความถึง กองทุนที่นายจ้างและลูกจ้าง

บริษัทเอกชนร่วมกันจัดตั้งขึ ้นด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ลูกจ้างมีเงินออมไว้ใช้จ่ายในยาม
เกษียณอายุ ทุพพลภาพ ออกจากงาน หรือเป็นหลักประกันแก่ครอบครัว กรณีที่ลูกจ้างเสียชีวิต โดยลูกจ้าง
จ่ายเงินสะสมในแต่ละเดือนเข้ากองทุนภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไขซึ่งได้กำหนดขึ้นตามข้อบังคับของกองทุน
ฯ ได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 และไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง ซึ่งกฎหมายกำหนดให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบใน
อัตราที่ไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของลูกจ้าง 

พฤติกรรมการออม หมายถึง การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ วัตถุประสงค์ในการออม 
อัตราการออม รูปแบบการออม และลักษณะการออม ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

แรงจูงใจในการลงทุน หมายถึง ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ หมายถึง สภาวะเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมือง ที่มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

การตัดสินใจลงทุน หมายถึง การกำหนดทิศทางการตัดสินใจ ซึ่งเกิดจากความรู้สึกที่มีต่อการลงทุน 
เมื่อได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเพียงพอ และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ชิดชนก หลงผดุง (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงานบริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ จากการศึกษาและ
ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัส่วน
บุคคล ได้แก่ การศึกษา สถานภาพ รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทนุ 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ภาวะเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทฯ 

Yang Mo (2563) ได้ศึกษาเรื ่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาและทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักลงทุนที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักลงทุนที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงทุนนั้น โดยส่วนมากเป็นการออมระยะยาว เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษี เพราะ
ได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ และเพื่อการเก็งกำไรตามลำดับ 

พรพิมล จรุงวิศาลกุล (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อ
พฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรณีศึกษา พนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด 
จากการศึกษาและทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 พบว่า อายุ และ
สถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  
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ชัญฐิกา สุวรรณิน (2557) ได้ศึกษาเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย: ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากการศึกษาและทดสอบสมมติฐาน 
สำหรับปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ปัจจัยลักษณะทางประชากรด้านเพศ 
สถานภาพ อายุ รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ  

อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) ได้ศึกษาเรื ่องพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อน
เกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
จากการศึกษาและทดสอบสมมติฐานที ่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 ผลการวิเคราะห์
เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลพฤติกรรมการออมกับการบริหารการเงิน พบว่า การบริหารการเงินมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม ได้แก่ อัตราการออม ลักษณะการออม วัตถุประสงค์ในการออม รูปแบบ
การออม ระยะเวลาในการออม และแหล่งข้อมูลในการเก็บออม 

เมทาวี มีเกล็ด (2562) ได้ศึกษาเรื ่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของ
ประเทศไทย จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย 
พบว่า เงินเฟ้อ (INF) มีความสัมพันธ์กับการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เป็นการวิจัยแบบไม่
ทดลอง (Non-Experimental research design) ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ใช ้ เครื ่องม ือการว ิจ ัย เป ็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) และทำการวิเคราะห์ประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัทเอกชนในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
จังหวัดชลบุรี ที่มีการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-Probability) โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง 

การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนจากแหล่งข้อมูลที่
น่าเชื ่อถือได้ การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงใช้วิธีการหาจำนวนกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคำนวณของ 
Cochran (1977) ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน แต่ทราบว่ามีจำนวนมากและต้องการ
ประมาณค่าสัดส่วนของประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ที่ความคลาดเคลื่อน ± 5 ได้จำนวนตัวอย่าง 
385 คน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง
สร้างมาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี และนิยามศัพท์ แล้วนำมาสร้างเป็นข้อคำถาม แบ่งเป็น 5 
ส่วน ได้แก่  

1. ข้อมูลส่วนบุคคล (คำถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check list) จำนวน 6 ข้อ ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ 

2. เป็นคำถามประเมินค่า (Rating Scale)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการออม แบ่งเป็น 5 
ด้าน ได้แก ่การวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ วัตถุประสงค์ในการออม อัตราการออม รูปแบบการออม 
และลักษณะการออม จำนวน 15 ข้อ 
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3. เป็นคำถามประเมินค่า (Rating Scale) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการลงทุน 
แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับกองทุน จำนวน 10 ข้อ 

4. เป็นคำถามประเมินค่า (Rating Scale) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมือง จำนวน 6 ข้อ 

5. เป็นคำถามประเมินค่า (Rating Scale) ความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพจำนวน 3 ข้อ 
 
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 

1. การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
3 ท่าน ได้แก่ ดร.นิเวศน์ ธรรมะ, ดร.วัชรพงษ์ ตันฑ์พรชัย และดร.พิมพ์รามล สุพรรณพงศ์  ได้ค่า Item 
Object Congruence Index-IOC ของชุดคำถาม = 0.90 

2. การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ตามวิธีของ Cronbach, 1970 ได้

ค่าครอนบัคแอลฟา α = 0.967 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ มาเก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนด 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม
อิเล็กทรอนิกส์ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาทำการวิเคราะห์ คำนวณผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสถิติ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าร้อยละและความถี่ สำหรับอธิบายตัวแปรที่มี
การวัดระดับเชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับอธิบายตัวแปรที่
มีการวัดระดับเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออม แรงจูงใจในการลงทุน สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ และการตัดสินใจลงทุนฯ 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics)  t-test ใช้วิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนในกองทุนฯ 
จำแนกตามเพศ, One-Way ANOVA ใช้วิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนฯ จำแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพและรายได้ หากพบความแตกต่างจะทำการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยสถิติ LSD, การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (MRA) ใช้วิเคราะห์ปัจจัยด้าน
พฤติกรรมการออม, แรงจูงใจในการลงทุน, สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนฯ และก่อนการทดสอบสถิติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ ผู ้ว ิจัยได้ทำการสกัด
องค์ประกอบของตัวแปรโดยใช้หลักวิเคราะห์ส่วนประกอบสำคัญ PCA: Principle Component Analysis 
เพื่อยุบตัวแปร และทำการตั้งชื่อตัวแปรใหม่ ได้ดังนี้ 

1. ด้านพฤติกรรมการออม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การตั้งเป้าหมายและการวางแผน
การเงินในอนาคต วัตถุประสงค์และรูปแบบในการออม และลักษณะการออมเงินและการลงทุน 
 2. ด้านแรงจูงใจในการลทุน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ ได้แก่ ผลตอบแทนและความเสี่ยงจาก
การลงทุน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน 
 3. ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ มี 1 องค์ประกอบ คือ สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการวิจัย เรื ่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชนฯ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 70.5 มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.5 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 66.0 
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 59.8 และมีรายได้ 31,000-40,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.5  

การวิเคราะห์ปัจจัยด้านพฤติกรรมการออม มีค่าเฉลี่ย 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.800 ความ
คิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ด้านแรงจูงใจในการลงทุนมีค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน 0.698 
ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ย 3.79 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.760 ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก และการตัดสินใจลงทุนฯ มีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.807 ความคิดเห็นอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  

การทดสอบสมมติฐาน 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ต่างกันอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ 
2. ปัจจัยพฤติกรรมการออม ด้านการตั้งเป้าหมายและวางแผนการเงินในอนาคต และด้านลักษณะ

การออมเงินและการลงทุน ปัจจัยแรงจูงใจในการลงทุน ด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน และ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ด้านสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรทั้ง 5 ด้านสามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
จังหวัดชลบุรี ได้ร้อยละ 64.2 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มากที่สุด
ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจัยด้านการตั้งเป้าหมายและวางแผนการเงินในอนาคต 
ปัจจัยด้านผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ปัจจัยด้านลักษณะการออมเงินและการลงทุน และ
ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุน ตามลำดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่าปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันทำให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรีแตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ และรายได้ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี เรียงลำดับความมีอิทธิพลจาก
มากไปหาน้อยได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจและการเมือง การตั ้งเป้าหมายและวางแผนการเงินในอนาคต 
ผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ลักษณะการออมเงินและการลงทุน และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุนแสดงให้เห็นว่าหากสภาวะเศรฐกิจตกต่ำผู้ลงทุนจะไม่สนใจในการลงทุนเนื่องจากจะเกิด
ความเสี่ยง และอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชิดชนก หลงผดุง 
(2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ของพนักงาน
บริษัทคอนเฟอร์เรนท์ โซลูชั ่น จำกัด และบริษัทในเครือ จากการศึกษาและทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
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นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ผลการศึกษาด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การศึกษา 
สถานภาพ รายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกแผนการลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกองทุน ภาวะเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับโอกาสที่จะตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ของพนักงานบริษัทฯ Yang Mo (2563) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาและทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านต่าง ๆ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของนักลงทุนที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักลงทุนที่เป็นพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ซึ่งวัตถุประสงค์ในการลงทุนนั้น โดยส่วนมากเป็นการออมระยะยาว เพื่อนำไปหักลดหย่อนภาษี เพราะ
ได้รับเงินปันผลสม่ำเสมอ และเพื่อการเก็งกำไรตามลำดับ  พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัย
การลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนัก
ลงทุนทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากการศึกษาและทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจัยด้านภาษีและ
ความเสี่ยงจากการลงทุน ด้านพฤติกรรมการลงทุนส่งผลถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
นักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักลงทุนมีความเห็นใน
เรื่องการลงทุนเพื่อเก็บเป็นเงินออมหรือเงินลงทุนในอนาคตมากที่สุด และนักลงทุนมีพฤติกรรมการลงทุน 
รวมถึงรูปแบบหรือลักษณะการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก
ประเทศส่งผลต่อการซื้อกองทุนรวามของนักลงทุน พรพิมล จรุงวิศาลกุล (2561) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์เชิงคุณภาพที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการออมเพื่อการเกษียณอายุผ่านกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ กรณีศึกษา พนักงานบริษัท ซัสโก้ จำกัด จากการศึกษาและทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับความมีนัยสำคัญ
ทางสถิติเท่ากับ 0.05 พบว่า อายุ และสถานภาพการสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมเพื่อการ
เกษียณอายุผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้พฤติกรรมการออมเพื่อวัยเกษียณผ่านกองทุนสำรองเลี้ยง
ชีพ ยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ รายจ่าย ผลตอบแทน โดยรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
จะมีความสัมพันธ์มากที่สุด ชัญฐิกา สุวรรณิน (2557) ได้ศึกษาเร่ืองกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย: 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จากการศึกษาและ
ทดสอบสมมติฐาน สำหรับปัจจัยที่มีผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ปัจจัยลักษณะทาง
ประชากรด้านเพศ สถานภาพ อายุ รายได้ต่อเดือน มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ โดยส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง สถานภาพโสด มีอายุเฉลี่ย 34.72 ปี มีรายได้
ก่อนหักค่าใช้จ่าย 18,000-38,000 บาทต่อเดือน สำหรับการรับรู้เกี่ยวกับกองทุนในด้านความพร้อมส่วน
บุคคล ผลประโยชน์ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของกองทุน ที่แตกต่างกันมีผลทำให้การตัดสินใจออมเงิน
ผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 อนงนาฎ ศุภกิจวณิชกุล (2558) ได้ศึกษาเรื ่องพฤติกรรมการออมและการบริหารการเงินก่อน
เกษียณอายุ กรณีศึกษาบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
จากการศึกษาและทดสอบสมมติฐานที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติเท่ากับ 0.05 พบว่า พฤติกรรมการออม
ก่อนเกษียณอายุมีความสัมพันธ์กับข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้
ต่อเดือน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดคือ
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ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างข้อมูลพฤติกรรมการออมกับการบริหาร
การเงิน พบว่า การบริหารการเงินมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม ได้แก่ อัตราการออม ลักษณะการ
ออม วัตถุประสงค์ในการออม รูปแบบการออม ระยะเวลาในการออม และแหล่งข้อมูลในการเก็บออม  
กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ที่
มีผลต่อการรตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการศึกษาและทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา ต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิเคราะห์พบว่า พฤติกรรมการลงทุน 
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แรงจูงใจในการลงทุน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมทาวี มีเกล็ด (2562) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย จากการวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบต่อการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทย พบว่า เงินเฟ้อ (INF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
กองทุนการออมแห่งชาติ (NSF) มีความสัมพันธ์กับการออมภาคครัวเรือนของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

 
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

1. ด้านปัจจัยส่วนบุคคล การจัดตั้งกองทุน ควรจะพิจารณาด้านปัจจัยส่วนบุคคล เพื่อทำการ
กำหนดนโยบายลงทุน ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกจ้างและพนักงานที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน 

2. ด้านพฤติกรรมการออม บริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งกองทุน ควรมีการประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ให้สมาชิกมีการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ และเสนอผลประโยชน์และผลตอบแทนที่มากกว่าการ
ลงทุนในรูปแบบอ่ืน ๆ 

3. ด้านแรงจูงใจในการลงทุน บริษัทเอกชนควรมีการปรับนโยบาย  หรือจ่ายเงินสมทบในอัตราที่
น่าสนใจให้กับสมาชิก และให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกอย่างเพียงพอ 

4. ด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่จะจัดตั้งกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพ ควรมีการกำหนดอัตราเงินสมทบ นโยบายการลงทุน เลือกบริษัทจัดการ และการปรับ
นโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจทำให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม ที่อาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
สำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทเอกชน เช่น ตัวแปรด้านของบริษัทจัดการกองทุน เช่น ภาพลักษณ์ ความ
เชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือ ความสามารถในการบริหารของบริษัทจัดการกองทุน รวมถึงผลประกอบการหรือ
การทำกำไรของกองทุนที่เกิดจากบริษัทจัดการกองทุน และตัวแปรด้านอัตราการจ่ายเงินสมทบของนายจา้ง 
และผลประโยชน์เมื่อลาออกจากกองทุน รวมทั้งตัวแปรด้านของผู้ลงทุนที่ผู้วิจัยไม่ได้ทำการศึกษาครั้งนี้ เช่น 
ค่าใช้จ่าย ภาระหนี้สิน และจำนวนสมาชิกในครอบครัว เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้ง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน และการปรับนโยบายลงทุนของบริษัทจัดการกองทุน 



14 

 

 2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะพนักงานบริษัทเอกชน ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ 
จังหวัดชลบุรีเท่านั้น ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้าง และครอบคลุมยิ่งขึ้น 
เช่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือเขตนิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ในประเทศไทย เพื่อให้ทราบความคิดเห็นที่
แตกต่างและหลากหลายเพิ่มมากขึ้น 
 3. ควรมีการทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติอ่ืน ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ที่นอกเหนือจากสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ผลในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความแตกต่างหลากหลาย รวมถึงการศึกษาวิจัยใน
เชิงคุณภาพ เพื่อทำความเข้าใจในระดับลึกซึ้ง สามารถได้รับข้อเท็จจริงจากผู้ตอบแบบสอบถามที่หลากหลาย
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
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