
   

ส่วนประสมทางการตลาด (�P’s) ที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อ
การเลี!ยงชีพ (RMF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�กรุงเทพมหานคร 
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 การศึกษาวิจยัครั! งนี!  มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพื�อ
ศึกษาระดบัความคิดต่อส่วนประสมทางการตลาด(�P’s) เพื�อศึกษาระดบัการตดัสินใจซื!อ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) เพื�อศึกษาการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และเพื�อ
ศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของนกัลงทุน ผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูล จากกลุ่มตวัอยา่ง 
จาํนวน 400 คนโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ สมมุติฐานงานวิจยัครอบคลุมถึงลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อ
เดือน และประสบการณ์ในการลงทุน รวมครอบคลุมถึงส่วนประสมทางการตลาดไดแ้ก่ 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ  

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ31-40 ปี สถานภาพ
โสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 25,000-40,000 บาท และมี
ประสบการณ์ในการลงทุนนอ้ยกว่า 1 ปี ระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาดอยูใ่นระดบัมากที�สุด ระดบัความคิดที�จะตดัสินใจซื!อโดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก ความแตกต่างทางดา้นอายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัราย 
ไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุน ส่งผลต่อการตดัสินใจซื!อที�แตกต่างกนั 
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้น
กระบวนการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื!อกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) 

คาํสาํคญั: กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ, RMF 



 

 

Abstract 
The purposes of this study were to investigate the type of demography, 

perspective of marketing mix (7P’s), level of purchase decision of retirement 
mutual fund (RMF), purchase decision of retirement mutual fund (RMF) based 
upon the type of demography and effect of investor’s marketing mix on purchase 
decision of retirement mutual fund (RMF). The online questionnaire is used to 
collect data from 400 respondents. To that extent, the type of demography and the 
component in marketing mix (7P’s) are key factors to examine the assumption. 
Firstly, the demographic types are focused on age, gender, marital status, 
education level, average monthly income and investment’s experience. Secondly, 
the elements of marketing mix are product, price, place, promotion, people, 
process, physical evidence and presentation. 

The research concludes that the majority of respondents were female, 
single, 31-40 years of age, bachelor degree graduates with average monthly 
income between 25000-40000 baht and having investment’s experience less than 
1 year. Additionally, the degree of their opinion about marketing mix (people, 
process, place, promotion, physical evidence and presentation) is at the highest 
level. Plus, customers with different ages, marital status, education level, average 
monthly income and investment’s experience influential to their decision in 
different ways. Overall, the level of purchase decision of retirement mutual fund 
(RMF) is at the high level and marketing mix factors (product, place, and process) 
also influencing the purchase decision of retirement mutual fund. 
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ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

คนไทยอยากมีเงินออม การออมเงินโดยฝากเงินไวก้บัธนาคารเป็นวิธีที�คนส่วน
ใหญ่คุน้เคย ปัจจุบนัผลตอบแทนจากเงินฝากไม่เป็นที�น่าพึงพอใจของผูต้อ้งการออมเงิน 
การใชเ้ครื�องมือทางการเงินเขา้มาช่วยในการบริหารเงินออม เป็นทางเลือกหนึ� งของผูมี้
เงินออมที�ตอ้งการผลตอบแทนจากการออมเงินที�สูงขึ!น กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็น
เครื�องมือทางการเงินหนึ� งที�น่าสนใจ การบริหารเงินออมโดยใชก้องทุนรวม คือการนาํ
เงินออมของนกัลงทุนทั�วไปมารวมกนั โดยที�นกัลงทุนแต่ละรายจะไดรั้บหน่วยลงทุน
เป็นหลกัฐานในการมีส่วนร่วมลงทุน ตามสัดส่วนของหน่วยลงทุนในกองทุนนั!นๆ โดย
จะมีบริษทัจดัการกองทุนซึ� งเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการลงทุน นาํเงินในกองทุนเหล่านั!นไป
ลงทุนต่อ เพื�อใหไ้ดผ้ลตอบแทนที�สูงขึ!น กองทุนรวมแต่ละโครงการจะถูกจดัตั!งขึ!นจาก
บริษทัจดัการกองทุน โดยที�บริษทัจดัการกองทุนตอ้งยื�นขอจดัตั!งกองทุนรวมแต่ละ
โครงการต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เมื�อไดรั้บ
อนุญาตแลว้ บริษทัจดัการกองทุนจึงจะสามารถดาํเนินการจดัการกองทุนรวมนั!นๆได ้
โดยเริ�มจากการออกหน่วยลงทุนของโครงการ จาํหน่ายให้แก่ประชาชนทั�วไป แลว้นาํ
เงินที�ได ้ไปลงทุนตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนของแต่ละโครงการที�ตั!งไว ้

กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) เป็นกองทุนรวม
ประเภทหนึ�ง ที�ส่งเสริมใหเ้กิดการออมเงินระยะยาวไวส้าํหรับใชจ่้ายในยามเกษียณอาย ุ
ซึ� งคลา้ยกบั กองทุนสาํรองเลี!ยงชีพ (Provident Fund) ของเอกชน และกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญ (Government Pension Fund) ของขา้ราชการ สิ�งที�น่าสนใจเป็นอยา่งยิ�ง สาํหรับ
กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) คือไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐบาลในเรื�องสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เพื�อจูงใจผูที้�สนใจให้ลงทุนเพื�อเกบ็ออมเงินในระยะยาวสาํหรับชีวิต
หลงัเกษียณ กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) จึงเหมาะสาํหรับประชาชนทั�วไปทุกคน 
ที�ตอ้งการออมเงินเพื�อวยัเกษียณอาย ุ 

กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) มีแนวโนม้เติบโตขึ!นทุกปี ทั!งในดา้นของ
จาํนวนและมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ส่วนจาํนวนของบริษทัจดัการกองทุนนั!น
พบว่า บริษทัเพิ�มขึ!นนอ้ยมาก จึงเป็นไปไดว้่าในอนาคต บริษทัจดัการกองทุนจะมีการ



 

 

ออกผลิตภณัฑก์องทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF)ใหม่ๆ และจะมีการแข่งขนักนัรุนแรง
มากยิ�งขึ!น การศึกษาวิจยัในครั! งนี!  จะเป็นประโยชน์กบับริษทัจดัการกองทุน นกัลงทุน 
และผูที้�สนใจกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) เมื�อมีผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื�อการ
เลี!ยงชีพ (RMF) เพิ�มมากขึ!น ผูล้งทุนจะมีเงินออมไวส้าํหรับใชจ่้ายยามเกษียณอายุเพิ�ม
มากขึ!น ผลที�เกิดขึ!นนี!นอกจากประโยชน์ที�ไดจ้ะเกิดกบัตวันกัลงทุนเองแลว้ จะยงัเป็น
การช่วยลดค่าใชจ่้ายในการดูแลผูสู้งอายใุห้กบัประเทศชาติอีกดว้ย 

วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

 การวิจยัครั! งนี! มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษา 

1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�
กรุงเทพมหานคร 

2.ระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (�P’s) กองทุนรวมเพื�อการ
เลี!ยงชีพ (RMF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�กรุงเทพมหานคร 

3.ระดบัการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�กรุงเทพมหานคร   

4.การตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) จาํแนกตาม
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�กรุงเทพมหานคร 

5.อิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (�P’s) ที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�
กรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานของการวิจยั 

1.พนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�กรุงเทพมหานครที�มีลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อ
เดือน และประสบการณ์ในการลงทุนแตกต่างกนั มีระดบัความคิดในการตดัสินใจซื!อ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) แตกต่างกนั  



 

 

2.ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการมีผลต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ
(RMF) พนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวิจยั 
ศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทาง

การตลาด (�P’s) กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ศึกษาระดบัการตดัสินใจซื!อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ศึกษาการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) จาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ และศึกษาอิทธิพล
ของส่วนประสมทางการตลาด (�P’s) ที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�กรุงเทพมหานคร ระหวา่งเดือน 
มีนาคม-มิถุนายน พ.ศ.2562 

     กรอบแนวคิดการวิจยั   
      ตวัแปรอิสระ 

 
                         
          ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
   1.เพศ 
   2.อายุ 
   3.สถานภาพสมรส 
   4.ระดบัการศึกษา 
   5.ระดบัรายไดเ้ฉลี2ยต่อเดือน 
   6.ประสบการณ์ในการลงทุน 

ส่วนประสมทางการตลาด(7P’s) 
   1.ดา้นผลิตภณัฑ ์    
   2.ดา้นราคา 
   3.ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
   4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
   5.ดา้นบุคลากร 
   6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
   7.ดา้นกระบวนการ 

 
การตดัสินใจซืFอหน่วยลงทุน

กองทุนเลีFยงชีพ (RMF) 



 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรที�ใชใ้นการวิจยัครั! งนี!  คือ พนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 3,276,097 คน (ขอ้มูลประชากรจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงดิจิทลัเพื�อเศรษฐกิจและสังคม ช่วงเดือน มกราคม- มีนาคม พ.ศ.2562) 

กลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยัครั! งนี!  คือ พนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 ตวัอยา่ง (การกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งใชห้ลกัการ
คาํนวณ โดยใชสู้ตรของ Yamane) 

เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั 

 เครื�องมือที�ใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม เกี�ยวกบัส่วนประสม
ทางการตลาด (�P’s) ที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ
(RMF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นที�กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงันี!   

 ส่วนที� 1 เกี�ยวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนที� 2 เกี�ยวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที�มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของกองทุนรวมเพื�อการเลี! ยงชีพ(RMF) 
 ส่วนที� 3 เกี�ยวกบัความความคิดที�จะซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ
(RMF) ของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ผลการทดสอบแบบสอบถามความเที�ยงตรงของเนื!อหาและทดสอบ IOC โดย
ผูท้รงคุณวุฒิ และทดสอบใช ้(Try-out) กบักลุ่มตวัอยา่งที�มีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่ม
ตวัอยา่งจาํนวน 30 คน เพื�อใหไ้ดแ้บบสอบถามที�สมบูรณ์โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิu
แอลฟา (α –Coefficients) ของ Cronbach ซึ�งค่าสัมประสิทธิu ที�ได ้จะแสดงถึงระดบัความ
คงที�ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 <  <1 คา่ที�ใกลเ้คียงกบั 1 มากแสดงวา่มี
ความเชื�อมั�นสูง ซึ� งคา่ความเชื�อมั�นในการทดสอบครั! งนี!  มีค่าเท่ากบั 0.912 

 
 
  



 

 

สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 การศึกษาวิจยัครั! งนี!  ไดใ้ชส้ถิติเพื�อการวิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.การวิเคราะห์ขอ้มูล 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามที�ไดก้ลุ่มตวัอยา่งนั!น ใชก้ารวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics Analysis) ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ยเลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 

2.การทดสอบสมมุติฐาน 
การทดสอบโดยใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics Analysis) 

โดยการใช ้สถิติค่า t-test และ One-way ANOVA ในการทดสอบความแตกต่างของ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยง
ชีพ (RMF) ของผูต้อบแบบสอบถาม และใชก้ารวเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) เพื�อหาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด (�P’s) ที�มีต่อการ
ตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของผูต้อบแบบสอบถาม 

สรุปผลการวิจยั การอภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจยั 
 1. ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 25,000-40,000 บาท และมีประสบการณ์ใน
การลงทุนนอ้ยกวา่ 1 ปี  
  2. ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (�P’s) 
กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (�P’s) กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ในดา้น
บุคลากร ดา้นกระบวนการ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้น
การส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดบัมากที�สุด รองลงมาคือ ดา้นผลิตภณัฑแ์ละดา้นราคาอยู่
ในระดบัมาก  



 

 

3. ผลการวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยง
ชีพ (RMF) ของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดที�จะตดัสินใจซื!อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF)โดยรวมนั!น อยูใ่นระดบัมาก 

สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

1.ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุนที�มีต่อระดบั
ความคิดในการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ที�ระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ .05 พบวา่ เพศชายและเพศหญิง มีระดบัความคิดในการตดัสินใจซื!อ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ไม่ต่างกนั ส่วนอาย ุสถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุน ที�ต่างกนันั!น
จะมีระดบัความคิดในการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) 
ต่างกนั  

2.ส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทาง
การจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และ
ดา้นกระบวนการที�มีผลต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ
(RMF) ของกลุ่มตวัอยา่ง ที�ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ .05 คือ ส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นกระบวนการ ส่วนดา้นราคา ดา้น
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ พบว่า ไม่มีผลต่อ
การตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ(RMF) ของกลุ่มตวัอยา่ง 

การอภิปรายผล 

ผลการศึกษา การตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) 
โดยจาํแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งนั!น พบว่าลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุนที�มีต่อระดบัความคิดในการ
ตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) นั!น พบว่า เพศหญิงและ



 

 

เพศชาย มีระดบัความคิดในการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ 
(RMF) ไม่ต่างกนั ส่วนอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน 
และประสบการณ์ในการลงทุน ที�ต่างกนันั!นจะมีระดบัความคิดในการตดัสินใจซื!อ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ต่างกนั   

กลุ่มตวัอยา่ง เพศหญิงและเพศชาย มีความคิดในการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ(RMF)ไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบั สุรัสวดี  มนตรีภกัดิu  (2560) 
ซึ� งไม่พบว่า ความแตกต่างทางเพศส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการ
เลี!ยงชีพ(RMF) ของนกัลงทุนGeneration Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แต่
ไม่สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชุรีพร สีสนิท (2553) พบว่า เพศที�แตกต่างกนัมีแนวโนม้
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แห่งหนึ�งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่ง ที�มีอายตุ่างกนัมีความคิดในการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ต่างกนั สอดคลอ้งกบั สุรัสวดี  มนตรีภกัดิu  (2560) พบว่า 
อายทีุ�แตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) 
ของนกัลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั สอดคลอ้ง
กบั ชุรีพร สีสนิท (2553) ซึ� งพบว่า อายทีุ�แตกต่างกนัมีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมระยะยาว ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ� ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่ง ที�มีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความคิดในการตดัสินใจซื!อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ(RMF) แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ชุรีพร สีสนิท 
(2553) พบว่า สถานภาพสมรสที�ต่างกนั มีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ระยะยาว ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ�ง ในเขตกรุงเทพมหานคร
ต่างกนั ไม่สอดคลอ้งกบั สุรัสวดี  มนตรีภกัดิu  (2560) พบว่า สถานภาพสมรสที�ต่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของนกัลงทุน 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไมต่่างกนั  



 

 

กลุ่มตวัอยา่ง ที�มีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความคิดในการตดัสินใจซื!อหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ต่างกนั สอดคลอ้งกบั สุรัสวดี  มนตรีภกัดิu  
(2560) ซึ� งพบว่า ระดบัการศึกษาที�แตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของนกัลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่างกนั สอดคลอ้งกบั ชุรีพร สีสนิท (2553) พบว่า ระดบัการศึกษาที�แตกต่าง
กนัมีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนแห่งหนึ� ง ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่ง ที�มีระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีความคิดในการ
ตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ต่างกนั ซึ� งสอดคลอ้งกบั 
สุรัสวดี  มนตรีภกัดิu  (2560) ที�พบว่า ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือนที�แตกต่างกนั ส่งผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของนกัลงทุน Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างกนั และสอดคลอ้งกบั ชุรีพร สีสนิท (2553) 
พบว่า รายไดเ้ฉลี�ยที�แตกต่างกนัมีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว
ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ� งในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั 

กลุ่มตวัอยา่ง ที�มีประสบการณ์ในการลงทุนต่างกนัมีความคิดในการตดัสินใจซื!อ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ(RMF) แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ชุรีพร สีสนิท 
(2553) ซึ� งพบว่า ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมระยะยาวที�ต่างกนั มีแนวโนม้
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
แห่งหนึ�งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

ส่วนประสมทางการตลาด (�P’s) การศึกษาพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด 
(7P’s) ที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) 
ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นช่องทางการจดั
จาํหน่าย และดา้นกระบวนการ ส่วนดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นบุคลากร 
และดา้นลกัษณะทางกายภาพนั!น ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 



 

 

ดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยง
ชีพ (RMF) ของกลุ่มตวัอยา่ง ผลิตภณัฑ ์หมายถึง กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ซึ� ง
กลุ่มตวัอยา่งคิดว่าเหมาะสาํหรับผูล้งทุนที�ตอ้งการใชสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้นภาษีโดย
การนาํไปลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และเหมาะสาํหรับผูที้�ตอ้งการลงทุนระยะ
ยาวเพื�อเกบ็เงินไวใ้ชจ่้ายในยามเกษียณอายใุนระดบัมากที�สุด สอดคลอ้งกบั สุรัสวดี  
มนตรีภกัดิu  (2560) ซึ� งพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ของนกัลงทุน Generation Y ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และสอดคลอ้งกบั ปาริชาติ โสภารัตน์ (2560) ซึ� ง
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ{กซีสุขสวสัดิu  

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย มีอิทธิต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อ
การเลี!ยงชีพ (RMF) ของกลุ่มตวัอยา่ง ช่องทางการจดัจาํหน่าย หมายถึง ช่องทางซื!อ-ขาย 
กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีหลายบริษทั มี
ตวัแทนจาํหน่ายกองทุน(RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกระจายสาขา
ครอบคลุมทั�วประเทศ เพื�อความสะดวกของนกัลงทุน อีกทั!งยงัมีช่องทางอื�นๆ เช่น 
Mobile Application / Website ของธนาคาร ที�สามารถส่งคาํสั�งซื!อ-ขายหน่วยลงทุนได ้มี
ความปลอดภยัสูง สามารถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัได ้การจ่ายชาํระคา่ซื!อกองทุนรวม
เพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ทาํไดห้ลายช่องทาง เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส/ หกัจากบญัชีเงิน
ฝาก/ ชาํระผา่นบตัรเครดิต เป็นตน้ ไม่สอดคลอ้งกบั สุรัสวดี  มนตรีภกัดิu  (~���) ซึ� ง
พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ไม่ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) และไม่สอดคลอ้งกบั ปาริชาติ 
โสภารัตน์ (~���) ซึ� งพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย
ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ 
สาขาบิ{กซีสุขสวสัดิu  

ดา้นกระบวนการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการ
เลี!ยงชีพ (RMF) ของกลุ่มตวัอยา่ง กระบวนการ หมายถึง กระบวนการบริการของ



 

 

กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ซึ�งมีขั!นตอนในการสั�งซื!อกองทุน (RMF) เป็นลาํดบั
ชดัเจน เขา้ใจง่าย ไม่ซบัซอ้น ตรวจสอบยอ้นกลบัไดทุ้กขั!นตอน มีระบบซื!อขายผา่น 
Mobile Application ไวใ้หบ้ริการ นกัลงทุนสามารถสั�งซื!อกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ 
(RMF) ไดต้ลอดเวลา มีการคอนเฟิร์มขอ้มูลการซื!อ-ขายกองทุนรวมเพื�อการเลี! ยงชีพ 
(RMF) ผา่นระบบสื�อสารของผูล้งทุนแบบ Real Time สร้างความมั�นใจใหผู้ล้งทุน โดย
การจดัส่งรายงานมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV)ใหก้บันกัลงทุนไดรั้บทราบอยา่งสมํ�าเสมอ 
มีบริการหลงัการให้คาํปรึกษาสาํหรับนกัลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) 
ตลอดเวลา สอดคลอ้งกบั สุรัสวดี  มนตรีภกัดิu  (~���) ซึ� งพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด ดา้นกระบวนการ ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ 
(RMF) ของนกัลงทุนGeneration Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ขอ้เสนอแนะสาํหรับผูบ้ริหาร  

งานวจิยันี! ไดศึ้กษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์และส่วนประสมทางการตลาด
(7Ps)ที�มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ(RMF) ของพนกังาน
บริษทัเอกชนในเขตพื!นกรุงเทพมหานคร ผูบ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลจากงานวิจยันี!ไปใช้
ในการปรับปรุง การพฒันาสินคา้และบริการให้สอดคลอ้งกนักบัปัจจยัที�ผูล้งทุนใชใ้น
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ(RMF)ได ้

 ดา้นลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ดา้นอาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา 
ระดบัรายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุนที�ต่างกนั จะมีระดบัความคิด
ในการตดัสินใจซื!อหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) ที�ต่างกนั บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรพิจารณาให้ความสาํคญัถึงรายละเอียดเหล่านี!  เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการเขา้ถึงกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย  

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื�อการเลี!ยงชีพ(RMF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตพื!นกรุงเทพมหานคร  

ดา้นผลิตภณัฑ ์กองทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนรวมมีประโยชน์
มากมาย แต่กมี็เงื�อนไขในการลงทุนที�ค่อนขา้งซบัซอ้นพอสมควร การทาํใหน้กัลงทุน
เขา้ใจถึงประโยชน์และเงื�อนไขในการลงทุนอยา่งชดัเจน ถูกตอ้ง ทราบถึงเทคนิคต่างๆที�



 

 

เกี�ยวกบัการบริหารผลตอบแทนและความเสี�ยงได ้จะทาํใหก้องทุนรวมเพื�อการเลี!ยงชีพ 
(RMF) มีความน่าสนใจเพิ�มขึ!น ความชดัเจนในนโยบายการลงทุน ประโยชน์ทางภาษี 
เงื�อนไขการลงทุน และผลตอบแทน จะช่วยใหน้กัลงทุนเขา้ใจและตดัสินใจไดง่้ายขึ!น  

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย การลงทุนใกลที้�ทาํงาน ใกลบ้า้นหรือลงทุนที�ไหนก็
ได ้เป็นความสะดวกสบายที�พนกังานบริษทัตอ้งการ การมีช่องทางการซื!อ-ขายที�มากจะ
ทาํให้ไดเ้ปรียบคู่แข่ง การพฒันาช่องทางซื!อ-ขายผา่นระบบออนไลน์ เช่น ผา่น Website 
/Mobile Application และการพฒันาระบบรับชาํระเงินค่าซื!อกองทุนให้มีความทนัสมยั
สามารถชาํระเงินไดห้ลากหลายวิธีควบคูก่นัไปนั!น จะช่วยเพิ�มความสะดวกสบายใหก้บั
นกัลงทุน และสามารถตอบสนองความตอ้งการของพนกังานบริษทั ไดม้ากยิ�งขึ!น 

ดา้นกระบวนการ พนกังานบริษทัส่วนใหญ่มีเวลาจาํกดั ทาํงาน 8:00-17:00 น. จึง
ตอ้งการความรวดเร็ว ไม่ชอบการรอคอย หากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน มีขั!นตอน
ในการทาํธุรกรรมนอ้ย เขา้ใจง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความถูกตอ้ง จะทาํใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่ง 
การมีระบบซื!อขาย ระบบการให้ขอ้มูลต่างๆแบบออนไลน์ เช่น ผา่น Mobile Application 
ไวค้อยใหบ้ริการ จะเพิ�มโอกาสในการเขา้ถึงลูกคา้ที�มีเวลาจาํกดัไดม้ากขึ!น อีกทั!งยงัช่วย
ลดค่าใชจ่้ายใหก้บัองคก์รได ้ 
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