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บทคดัยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ 

Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยดานประชากร (3) เพ่ือศึกษาปจจัยดานการ

ลงทนุที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 

 กลุมตัวอยางที่ใชใชนการวิจัยครั้งนี้คือประชากรในกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือที่ใชใน

การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแกความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ

การทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใช

วิธีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษา และอาชีพตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจ

เลอืกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice ตางกัน และประชากรในกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ 

และรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice 

ไมตางกัน สวนปจจัยดานการลงทุนที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ 

Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานครไดแก ดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน ดานความเสี่ยงจากการลงทุน 

ดานความรูความเขาใจ และดานภาวะเศรษฐกิจ 
 

คำสำคัญ : กระบวนการตัดสินใจ; กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research include (1) to study the process of decision making for investment policy in 

provident fund, employee’s choice model for population in Bangkok. (2) to study the process of decision making 

for investment policy in provident fund, employee’s choice model by population factors. (3) to study the 

investment 
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factors those, affect the process of decision making for investment policy in provident fund, employee’s choice 

model for population in Bangkok. The samples used in this research is 400 people in Bangkok. Questionnaires were 

used for the data collection. The statistical analysis was frequency, percentage, mean and standard deviation. The 

hypothesis test was used by t-test statistics, one-way variance (One-way ANOVA). If the differences from the 

hypothesis test were found; LSD method and multiple regression analysis will be further analyses for the results. 

The hypothesis tests found that population in Bangkok with different in education levels and occupations 

has different effects on the decision making process for investment policy in provident fund, employee’s choice. 

The different ages and monthly incomes do not affect the decision making process for investment policy in 

provident fund, employee’s choice.   

The investment factors which affect the process of decision making for investment policy in provident 

fund, employee’s choice model are included the return of investment, the risk of investment, the knowledge and 

the economic situation. 
 

Keyword: the process of decision making; Provident fund 

 

บทนำ 

ปจจุบันประเทศไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุเพ่ิมข้ึน ซึ่งเปนผลจากการที่ประเทศไทยประสบผลสําเร็จในนโยบายดานประชากร 

และการวางแผนครอบครัว ทําใหอัตราเกิดลดลงอยางตอเนื่อง รวมทั้งความกาวหนาทางการแพทย สาธารณสุข และเทคโนโลยี ทําให

ประชากรมีอายุยืนยาวข้ึน สงผลใหโครงสรางทางอายุของประชากรประเทศไทยเปลี่ยนไป จึงสงผลกระทบตอสภาวะทางสังคมและ

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทําใหตองมีการจัดระบบการดูแลผูสูงอายุ ในระยะยาวใหมีคุณภาพชีวิตที่ด ี

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากลูกจางจะออมเงิน และนายจางชวยออมอีกแรงแลว ระหวางที่เงินอยูในกองทุนนั้น เงินกองทุน

ไมไดอยูนิ่งเฉยๆ แตจะมีมืออาชีพที่เรียกวา “บริษัทจัดการ” หรือ”บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน” (บลจ.) นำเงินไปลงทุนในตราสาร

ทางการเงินประเภทตางๆ เพ่ือสรางดอกผลใหกับกองทุน โดยจะนำดอกผลที่เกิดข้ึนมาเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกตามสัดสวนของเงินที่แตละ

คนมีอยูในกองทุน ซึ่งดอกผลที่เกิดจากการนำเงินกอนนี้ไปลงทุน เรียกวา “ผลประโยชนของเงินสะสม” และ “ผลประโยชนของเงิน

สมทบ”  

ดังนั้น การเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถเลือกนโยบายการลงทุนดวยตนเอง (Employee’s Choice) เปนการใหสิทธิแกสมาชิก 

เนื่องจากสมาชิกแตละคนมีความตองการที่แตกตางกัน ทั้งอายุ ระยะเวลาการออม ความเสี่ยงที่ยอมรับได แตสมาชิกบางคนอาจจะไม

ทราบวานโยบายการลงทุน ที่เลือกเหมาะกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ซึ่งโดยทั่วไปสมาชิกมักจะเลือกนโยบาย โดยดูจากผล

ประกอบการ หรือตอบแทนของปที่ผานมาเพียงอยางเดียว หรือเลือกตามสมาชิกคนอ่ืน อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงใหแกตนเองเพิ่มขึ้นได 

เนื่องจากสมาชิกแตละคนมีความคาดหวังเงินที่จะไดรับ และความจำเปนในการใชเงินเมื่อเกษียณ มีสถานภาพทางการเงิน มีระยะเวลา

การลงทุน รวมทั้งมีความเขาใจในการลงทุน มีความสามารถที่จะรับผลขาดทุนจากการลงทุนไดตางกัน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเรื่องกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ 

Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยการลงทุนที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือก

นโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร 
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2.  เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยดานประชากร 

3.  เพื่อศึกษาปจจัยดานการลงทุนที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ 

Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยาง คือ ประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร มีการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ 

Employee’s Choice เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน การกำหนดสุมกลุมตัวอยาง จึงตองกำหนดโดยการเปดตารางหา

ขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) กลมุตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจำนวน 400 คน 

 2. ดานเนื้อหา คือ เปนกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมงุหมายวิจยักระบวนการตัดสินใจ 5 ดาน ไดแก ดานการรับรปูญหา ดานการแสวงหาขอมูล ดาน

การประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน และดานการประเมินภายหลังการเลือกนโยบายการลงทุน 

 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

 1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานประชากร ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน และปจจัยดาน

การลงทุน ประกอบดวย ดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน ดานความเสี่ยงจากการลงทุน ดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับกองทุน 

ดานภาวะเศรษฐกิจ 

2. ตัวแปรตาม ไดแก กระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ไดแก ดานการรับรูปญหา ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการ

ตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน และดานการประเมินภายหลังการเลือกนโยบายการลงทุน 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร  

2. ทราบถึงกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจำแนกตามปจจัยดานประชากร 

3. ทราบถึงปจจัยดานการลงทุนที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ 

Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร  

 

บททวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดแยกความผูกพันตอองคกรออกเปน 5 ดาน ดังน 

ดานการรับรูปญหา 

 แพร เฮงจีระจรัส (2557) กลาววา การรับรูความจำเปน หมายถึง การที่ผซูื้อไดรับรูถึงความตองการและความจำเปนในการซื้อ

ทองรูปพรรณ เชน ตองการทองรูปพรรณไวเปนเครื่องประดับ เปนตน 

เสาวลักษณ ใจสม (2557) ไดสรุปวา การตระหนักถึงความตองการ ประกอบไปดวยดังนี้    

                       1. ปจจัยภายในที่เปนสาเหตุทำใหตัดสินใจซื้อของกองทุนรวม สวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยภายในที่เปนสาเหตุ 

ทำใหตัดสินใจซื้อกองทุนรวม ไดแก ความตองการออมเงินไวใชในอนาคต ความตองการผลตอบแทนที่มากกวาการฝากเงนิไวกบธนาคาร 
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ผลตอบแทนที่นาพอใจ ความนาจะเปนที่ราคาตอหนวยลงทุนจะสูงข้ึนในอนาคต เงื่อนไขนโยบายในการการลงทุนและการจายเงินปนผล 

ความตองการผลประโยชนที่จะไดรับทางภาษีอากร การขยายตัวของทรัพยสินสุทธิ (NAV=Net Asset Value) ของกองทุนรวมติดอันดับ

ผลตอบแทนสูงสุด ความนาเชื่อถือของบริษัทจัดการกองทุนรวม ความนาเชื่อถือของทีมงานผูบริหาร และความสะดวกสบายในการลงทุน 

                       2. ปจจัยภายนอกที่เปนสาเหตุทำใหตัดสินใจซื้อของกองทุนรวม สวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยนอกที่เปนสาเหตุทำ

ใหตัดสินใจซื้อกองทุนรวม ไดแก ภาวะเศรษฐกิจทั้งในและตางประเทศ ตลาดการลงทุนรวมท้ังวิกฤตการณทางการเงิน ทิศทางการ

ปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการปรับตัวขึ้น-ลงของดัชนีตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย ความนาเชื่อถือ

ของหนวยงาน มีพนักงานใหคำแนะนำเปนอยางดี มีความหลากหลายชองทางในการซื้อ-ขายงายตอการเลือกใชบริการ มีการจัดอันดับนัก

จัดการกองทุนติดอันดับ ผูบริหารกองทุนดีเยี่ยมในสาขาตางๆ จากสื่อสาธารณะ และการไดรบัขาวสารจากสื่อโฆษณา 

  

ดานการแสวงหาขอมูล 

เสาวลักษณ ใจสม (2557) ไดสรุปวา การแสวงหาขอมูล ประกอบไปดวยดังน้ี 

                        1. ระดับความสำคัญ สวนใหญใหความสำคัญตอแหลงขอมูลที่ใชประกอบการตัดสินใจจาก ที่ปรึกษาทางการเงิน คน

ใกลชิด เชน เพ่ือน หรือญาติผูที่เคยซื้อ เอกสารขอมูลการจัดอันดับกองทุนจากสถาบันการเงิน คำแนะนำจากเจาหนาที่ของสถาบัน

การเงิน เชน เจาหนาที่ของธนาคาร หนังสือแนะนำการลงทุน การวิเคราะหความเปนเหตุเปนผลดวยตนเอง งาน Event ของตลาด

หลักทรัพย เชน Money Expo ฯลฯ สื่อตางๆ เชน สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน และอินเตอรเน็ต  

                 2. ระดับความนาเชื่อถือ สวนใหญใหระดับความนาเชื่อถือตอแหลงขอมูลที่ใชประกอบการตัดสินใจ ไดแก การ

วิเคราะหความเปนเหตุเปนผลดวยตนเอง คำแนะนำจากเจาหนาที่ของสถาบันการเงิน เชน เจาหนาที่ของธนาคาร คนใกลชิด เชน เพื่อน

หรือญาติผูที่เคยซื้อ เอกสารขอมูลการจัดอันดับกองทุนจากสถาบันการเงนิ จากที่ปรึกษาทางการเงิน หนังสือแนะนำ การลงทุน และให

ระดับความนาเชื่อถือในระดับปานกลางไดแกอินเตอรเน็ต งาน Event ของตลาดหลักทรัพย เชน Money Expo ฯลฯ และสื่อ ตาง ๆ 

เชน สิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน 

                 3. ระยะเวลาในการหาขอมูลขาวสารเพิ่มเติมกอนตัดสินใจซื้อ สวนใหญระยะเวลาในการหาขอมูลขาวสารเพ่ิมเติม

กอนตัดสินใจซื้อกองทุนรวมของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย ไดแก ภายใน 1 เดือน รองลงมาคือ นานกวา 1 เดือน และ

ภายใน 1 สัปดาห  

                 4. การหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ สวนใหญการหาขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ ไดแก คุณสมบัติ

ลักษณะของกองทุน และเงื่อนไขเทากัน รองลงมาคือ ผลตอบแทนและสิทธิประโยชนการลงทุน ราคาของกองทุนรวม ผลการดำเนินการ

ยอนหลัง รูปแบบ/ประเภทการลงทุน การบริหารจัดการ/การดูแลกองทุน และสถานที่จำหนาย 

ดานการประเมินทางเลือก 

แพร เฮงจีระจรัส (2557) กลาววา การประเมินผลทางเลือก หมายถึง ผูซื้อจะนำขอมูลที่ไดรับมาพิจารณาความสำคัญ

เปรียบเทียบและประเมินทางเลือกกอนการตัดสินใจซื้อผานสวนประสมการตลาดบริการ ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ

จัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะทางกายภาพ 

เสาวลักษณ ใจสม (2557) ไดสรุปวา การประเมินทางเลือกกอนซื้อ ประกอบไปดวยดังน้ี 

       1. ดานผลิตภัณฑ ใหความสำคัญตอดานผลิตภัณฑ ไดแก ราคาหนวยลงทุนมีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ผลตอบแทน

สูง ผลการดำเนินงานของกองทุน ชื่อเสียงและความนาเชื่อถือของทีมงานมีความชำนาญในการบริหารจัดการกองทุน รายละเอียดใน

หนังสือชี้ชวน นโยบายการลงทุนของกองทุน มีนโยบายในการจายเงินปนผล ภาพลักษณของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย 

จำกัด (มหาชน) ประเภทการลงทุนของกองทุน และมีสมุดใหเปนหลักฐานในการซื้อขาย 
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       2. ดานราคา ใหความสำคัญตอดานราคา ไดแก ความเสี่ยงต่ำ ระดับเงินลงทุนขั้นต่ำ(มีเงินนอยก็ลงทุนได) ความผัน

ผวนของราคาหลักทรัพยมีต่ำ ความเหมาะสมของการเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมในการบริหารกองทุน และสับเปลี่ยนกองทุนไดโดยไมมี

คาธรรมเนียม 

       3. ดานการจัดจำหนาย ใหความสำคัญตอดานการจัดจำหนาย ไดแก การซื้อขายผานสาขาธนาคาร ซื้อขายผาน

อินเตอรเน็ต ซือ้ขายผานนายหนาตัวแทน และซื้อขายผาน ATM  

       4. ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสำคัญตอดานการสงเสริมการตลาด ไดแก การแจกของสมนาคุณแกผูลงทุน เชน 

ลงทุนแลวไดรับประกันรูปแบบตางๆ รวมไปดวย เปนตน การไดรับขอมูลขาวสารรายงานจากผูจัดการกองทุนอยางตอเนื่องตลอดเวลา 

โฆษณาผานสื่อหนังสือพิมพ โทรทัศน หนาจอ ATM ออกบูธประชาสัมพันธในงาน Event ตางๆ สงเสริมการขายโดยแจกของสมนาคุณ

เชน Cash Back, ตั๋วเครื่องบิน และจัดงานสัมมนาโดยพนักงานทำหนาที่เปนผนูำเสนอรายละเอียดขอมูล 

       5. ดานบุคลากร ใหความสำคัญตอดานบุคลากร ไดแก พนักงานของธนาคารยินดีและเต็มใจในการใหบริการ พนักงาน

ของธนาคารมีทัศนคติที่ดี สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาได พนักงานของธนาคารมีการดูแลเอาใจใสลูกคาอยางเทาเทียมกัน 

พนักงานของธนาคารสามารถแกไขปญหาจนเปนที่นาพอใจ ธนาคารมีจำนวนพนักงานเพียงพอ ผูลงทุนไมตองรับบริการนาน พนักงาน

ของธนาคารมีความรวดเร็วในการใหบริการ นายหนา/ตัวแทนขายสามารถเชื่อมันไววางใจไดรักษาขอมูลของผูลงทุนไดเปนอยางดี

นายหนา/ตัวแทนขายเดินทางมาใหบริการถึงสถานที่ นายหนา/ตัวแทนขายมีความรูความชำนาญในการใหคำแนะนำเปนอยางดี  

นายหนา/ตัวแทนขายมีการดูแลเอาใจใสรับฟงและแกไขปญหาของผูลงทุน นายหนา/ตัวแทนขายมีการใหขอมูลที่ตองการตอเนื่อง

สม่ำเสมอ พนักงานของธนาคาร พนักงานเดนิทางมาใหบริการถึงสถานที่ 

       6. ดานลักษณะทางกายภาพ ใหความสำคัญตอดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก ความหลากหลายของการชำระเงินคา

ซื้อหรือรับเงินคาขาย เชน ผานบัญชี เช็ค บัตรเครดิต ตูATM รูปแบบการนำเสนอขอมูลงายตอการตัดสินใจ เชน เปรยีบเทียบเปอรเซ็นต 

หรือนำเสนอเปนกราฟ พื้นที่ใหบริการมีความสะอาด สวยงาม มีคูมือการลงทุนในกองทุนรวมแจก ความทันสมัยของเคร่ืองมืออุปกรณใน

การใหบริการ แยกเคานเตอรใหบริการการลงทุนเห็นไดชัดเจนงายตอการติดตอ 

       7. ดานกระบวนการ ใหความสำคัญตอดานกระบวนการ ไดแก มีระบบรักษาความปลอดภัยในขอมูลของผูลงทุน มีการ

ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการสงมอบหลักฐานแกผูลงทุน สามารถดูราคา NAV ของหนวยลงทุนในสมุดบัญชีกองทุนหรือ 

Internet Banking มีบริการหลังการขายที่ดี เชน มี Call Center คอยทำหนาที่แกไขปญหาใหแกลูกคาไดอยางทันทวงที มีความ

สม่ำเสมอในการใหขอมูลขาวสาร เชน มีหนังสือแจงผลการดำเนินงานของกองทุน เอกสารที่ใชประกอบไมยุงยาก และขั้นตอนในการ

สั่งซื้อขายไมสลับซับซอน และสะดวกรวดเร็ว 

ดานการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน 

แพร เฮงจีระจรัส (2557) กลาววา การตัดสินใจซื้อ หมายถึง ผูซื้อจะตัดสินใจเลือกทองรูปพรรณที่จะซื้อผานสวนประสม

การตลาดบริการ ซึ่งประกอบดวย ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ และลักษณะ

ทางกายภาพ และทายที่สุดจงึจะมีการซื้อเกิดขึ้นจริง 

เสาวลักษณ ใจสม (2557) ไดสรุปวา การซื้อ ประกอบไปดวยดังน้ี 

                1. ชองทางการซื้อกองทุนรวมของลูกคา สวนใหญชองทางการซื้อกองทุนรวมของ ลูกคา บริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนกรุงไทยคือ ธนาคารสาขา รองลงมา คือ อินเทอรเน็ต 

                2. ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการซื้อกองทุนรวม สวนใหญผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการซื้อกองทุนรวม

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย คือ พนักงานธนาคาร รองลงมา คือ ตนเอง และเพ่ือน/คนรูจัก 

           3. การจัดหาแหลงเงินลงทุนที่จะลงทุน สวนใหญการจัดหาแหลงเงินลงทุนที่จะลงทุนในบริษัทหลักทรัพย

จัดการกองทุนกรุงไทย คือ เงินสวนตัวที่ไมใชเงินฝากประจำ รองลงมาคือ เงินฝากประจำ และเงินกูจากสถาบันการเงิน 
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           4. ชวงเวลาที่วางแผนซื้อกองทุนรวม สวนใหญชวงเวลาที่วางแผนซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนกรุงไทย คือ ชวงเดือนกรกฎาคม –กันยายน รองลงมา คือ ตุลาคม-ธันวาคม และชวงเดอืนเมษายน –มิถุนายน 

           5. จำนวนเงินตอปโดยเฉลี่ยท่ีลงทุน สวนใหญจำนวนเงินตอปโดยเฉลี่ยที่ลงทุนในบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนกรุงไทย คือ นอยกวา 50,000 บาท รองลงมา คือ 100,001 -500,000 บาท และ 50,001 -100,000 บาท 

           6. ปจจัยที่มีผลมากที่สุดที่ทำใหเปลี่ยนใจไมซื้อกองทุนตามตกลง สวนใหญปจจัยที่มีผลมากที่สุดที่ทำให

เปลี่ยนใจไมซื้อกองทุนตามตกลง คือ สภาวะทางการเมืองเปลี่ยนไป เชน รัฐบาลปรับนโยบายการเปลี่ยนแปลง รองลงมา คือ สภาวะ

เศรษฐกิจเปลี่ยนไป เชน หุนตก และสภาวการณทางสังคมเปลี่ยนไป เชน การจลาจล ประทวง 

ดานการประเมินภายหลังการเลือกนโยบายการลงทุน 

แพร เฮงจีระจรัส (2557) กลาววา พฤติกรรมหลังการซื้อ หมายถึง การประเมินผลวาทองรูปพรรณทำหนาที่ไดตามที่คาดหวัง

หรือไม ถาพอใจก็จะเกิดการซื้อซ้ำ และแนะนำใหแกผูอื่น แตในทางตรงกันขามหากไมพอใจ ก็จะเกิดทัศนคติที่ไมดีและเลิกใชในที่สุด 

เสาวลักษณ ใจสม (2557) ไดสรุปวา การประเมินหลังการซื้อ ประกอบไปดวยดังน้ี 

                1. การซื้อกองทุนรวมครั้งลาสุด สวนใหญการซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) 

จำกดั ครั้งลาสุด คือ ชวงเดือนที่ตอบแบบสอบถามหรือเดือนที่ผานมา รองลงมา คือ ชวง 2 – 3 เดือนที่ผานมา ชวง 4-5 เดือนที่ผานมา 

และชวง 8 – 9 เดือนที่ผานมา 

                2. ระดับความพึงพอใจตอการซื้อกองทุนรวม สวนใหญระดับความพึงพอใจตอการซื้อ กองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด คือ พอใจมาก รองลงมา คือ พอใจปานกลาง และพอใจมากที่สุด 

                3. สาเหตุที่ไมพอใจในการซื้อกองทุนรวม สวนใหญสาเหตุท่ีไมพอใจในการซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด คือ ไมมีความรูเพียงพอ รองลงมา คือ ผลตอบแทนต่ำและมีความเสี่ยงสูงเทากัน ขาดสภาพคลอง

เนื่องจากลงทุนในระยะยาว มีขอมูลประกอบการตัดสินใจนอย และวิธีการซื้อขายยุงยากไมสะดวก 

                4. การปฏิบัติในกรณีที่ไมพอใจเมื่อซื้อกองทุนรวม สวนใหญการปฏิบัติในกรณีที่ไมพอใจเมื่อซื้อกองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด คือ เลิกซื้อกองทุน รองลงมา คือ บอกคนใกลชิดเก่ียวกบักองทุนนั้น และรองเรียนไป

ยังธนาคาร 

               5. การปฏิบัติในกรณีที่พอใจกองทุนรวม สวนใหญการปฏิบัติในกรณีที่พอใจกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด คือ เปลี่ยนการลงทุนในกองทุนอ่ืนในการซื้อครั้งตอไป รองลงมา คือ ซื้อกองทุนนั้นตลอด และซื้อ

กองทุนนั้นสลับกับกองทุนอื่น 

                6. แนวโนมพฤติกรรมการลงทุน สวนใหญแนวโนมพฤติกรรมการลงทุนตอกองทุนกรุงไทย คือ ลงทุนตออีกแนนอน 

และอาจจะลงทุนตอ 

                7. แนวโนมบอกตอการลงทุน สวนใหญแนวโนมบอกตอการลงทุนในกองทุนกรุงไทยแกเพื่อน/ครอบครัว คือ แนะนำ 

และอาจจะแนะนำ 

 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

              พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ศึกษาปจจัยการลงทุนและสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หนุระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ระดับความคิดเห็นในดานผลตอบแทนอยูในระดับมาก มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.98 เมื่อวิเคราะหรายหัวขอพบวา มีระดับความคิดเห็นระดับมากในเรื่องการไดกําไรสวนเกินจากการขายหนวยลงทุน มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ผลตอบแทนที่ไดรับสูงกวาอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 ผลตอบแทนจากการลงทุนมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.05 และนโยบายการจายเงินปนผลของกองทุน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.66 
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 อนุสสรา ไชยวุฒิสม (2555) ศึกษาการวิเคราะหความผันผวนของผลตอบแทนของกองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ กลาววา ความ

เสี่ยง หมายถึง ความเสี่ยงที่เปนระบบ (Systematic Risk) เปนความเสี่ยงที่ไมสามารถควบคุมได และสงผลกระทบตอทุกๆหลักทรัพย

เปนปจจัยซึ่งทำใหเกิดความไมแนนอนของผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับในอนาคตหรือการที่มูลคาของผลตอบแทนที่ไดรบัจริงแตกตางไป 

จากผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังไว โดยความเสี่ยงที่เปนระบบประกอบไปดวย ปจจัยแรก คือ ความเสี่ยงจากตลาด (Market Risk) 

ปจจัยที่สอง คือ ความเสี่ยงจากขนาดของกิจการ (Size) และปจจัยที่สาม คือ ความเสี่ยงจากมูลคาหรืออัตราสวนมูลคาทางบัญชีตอมูลคา

ตลาด (B/M ratio) 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross 

sectional Study) ใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) แลวทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิต 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร มีการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ 

Employee’s Choice เนื่องจากไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน การกำหนดสุมกลุมตัวอยาง จึงตองกำหนดโดยการเปดตารางหา

ขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) กลมุตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจำนวน 400 คน 

กลุมตัวอยาง จำนวน 400 คน โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane (1973) โดยใชการสุมตัวอยางแบบ

สะดวก (convenience sampling) ตามพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานคร  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  

1. แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดประกอบดวย 

      1.1 คำถามคัดกรองผตูอบแบบสอบถามเบื้องตน มีจำนวนขอคำถามในแบบสอบถามทั้งหมด 1 ขอ  

      1.2 ขอมูลปจจัยดานประชากรของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอ

เดือน มีจำนวนขอคำถามในแบบสอบถามทั้งหมด 5 ขอ  

      1.3 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานการรับรปูญหา ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ

เลอืกนโยบาย ดานการประเมินภายหลังการ มีจำนวนขอคำถามในแบบสอบถามทั้งหมด 19 ขอ กำหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคดิเห็นนอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 

      1.4 ปจจัยดานการลงทุนกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s 

Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน ดานความเสี่ยงจากการลงทุน ดาน

ความรูความเขาใจ ดานภาวะเศรษฐกิจ มีจำนวนขอคำถามในแบบสอบถามทั้งหมด 21 ขอ กำหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 

4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 2 = ระดับความคดิเห็นนอย, 1 = ระดับความคดิเห็นนอยที่สุด 

      1.5 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนขอคำถามปลายเปด มีจำนวนขอคำถาม 1 ขอ 

      1.6 ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินความคิดเห็น กำหนดให 4.21 – 5.00 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 3.41 – 

4.20 = ระดับความคิดเห็นมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง, 1.81 – 2.60 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1.00 – 1.80 = 

ระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 1. สถิติพรรณนา (descriptive statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้
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            1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปรปจจัยดานประชากร

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน 

            1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหตัวแปรกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ประกอบดวย ดานการรับรูปญหา ดานการ

แสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจเลือกนโยบาย และดานการประเมินภายหลังการ 

 2. สถิติเชิงอนุมาน (inferential statistics) ใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

            2.1 ใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูลกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รปูแบบ Employee’s Choice ที่จำแนกปจจัยดานประชากร คือ เพศ  

            2.2 ใชสถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะหขอมูลกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ที่จำแนกปจจัยดานประชากร ไดแก อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน หาก

พบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

            2.3 ใชสถิติ Multiple Regression Analysis ในการวิเคราะหขอมูลปจจัยดานการลงทุนที่มีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ไดแก ดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 

ดานความเสี่ยงจากการลงทุน ดานความรูความเขาใจ ดานภาวะเศรษฐกิจ 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยใูนระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา กระบวนการตัดสินใจ

เลอืกนโยบายการลงทนุในกองทุนสำรองเลี้ยงชพี รูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด 

ไดแก ดานการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน และอยูในระดับมาก ไดแก ดานการประเมินทางเลือก ดานการรับรูปญหา ดานการ

ประเมินภายหลังการเลือกนโยบายการลงทุน และดานการแสวงหาขอมูล ตามลำดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รูปแบบ Employee’s Choice 

ของประชากรในกรุงเทพมหานคร จำแนกปจจัยดานประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้

           2.1 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานประชากร ดานเพศ ดานอายุ และดานรายไดตอเดือนตางกัน ทำให

กระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทนุในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ไมตางกัน 

           2.2 ประชากรในกรุงเทพมหานคร ที่มีปจจัยดานประชากร ดานระดับการศึกษา และดานอาชีพตางกัน ทำให

กระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทนุในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ตางกัน 

 3. ผลการวิเคราะหปจจัยดานการลงทุน ที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

รปูแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ไดแก ดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน ดานความเสี่ยงจากการ

ลงทุน ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุน และดานภาวะเศรษฐกิจ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทนุในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี ้

 1. ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
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            1.1 ดานการรบัรูปญหา ของประชากรในกรงุเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาประชากรสวนใหญ

จะมีความตองการที่จะเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนหรือเพื่อตอบสนองตอความตองการ การรับรูถึงปญหาเปนสิ่งที่ประชากรสวน

ใหญนั้นรับรูถึงความตองการในสิ่งที่ไมสามารถสนองตอความตองการในขณะนั้นได และเปนสิ่งที่ทำใหประชากรสวนใหญนั้นเกิดความ

ตองการเพื่อท่ีจะนำไปสูการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Kotler and Keller (2012) เปนขั้นตอนแรกในกระบวนการของ

การตัดสินใจซื้อ ซึ่งเกิดจากปญหาหรือสิ่งที่มากระตุนความตองการ ความจำเปนในการเลือกสินคาและบริการ เม่ือเกิดความตองการถึง

ระดับหนึ่งจะเปนสิ่งกระตุนบุคคลเรียนรูถึงวิธีที่จะจัดการกับสิ่งกระตุนจากประสบการณในอดีต ทำใหรูวาจะตอบสนองอยางไรกับปญหา 

และนอกจากน้ียังสามารถเกิดไดจากการถูกกระตุนจากภายในและภายนอก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ ใจสม (2557) ที่

ศึกษาวจิัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจของลูกคาในอำเภอเมืองเชียงใหมตอการซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทนุกรุงไทย 

(มหาชน) จำกัด พบวา การตระหนักถึงความตองการ ประกอบไปดวย ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก เปนสาเหตุทำใหตัดสินใจซื้อของ

กองทุนรวม สวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยภายใน และปจจัยภานนอก เปนสาเหตุทำใหตัดสินใจซื้อกองทุนรวมมีคาเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 2 

ปจจัยอยูในระดับเห็นดวยมาก  

             1.2 ดานการแสวงหาขอมูล ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการคนหา

ขอมูลของสิ่งที่ประชากรสวนใหญนั้นมีความตองการและทำการคนหาขอมูลจากแหลงตางๆ เพ่ือนำมาใชในการกำหนดเกณฑเพื่อ

ประเมินความคมุคาและประกอบการตัดสินใจซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแนวคดิของ Kotler and Keller (2012) เมื่อความตองการถูกกระตุน

มากพอ และสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการอยูใกลผูบริโภค จะดำเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการทันท ีแตถาความตองการไม

สามารถตอบสนอง ความตองการจะถูกจดจำไว เมื่อความตองการที่ถูกกระตุนไดสะสมไวมากพอ และสอดคลองกับงานวิจัยของแพร เฮง

จีระจรัส(2557) ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหมตอการซื้อทองรูปพรรณ ดานการแสวงหา

ขอมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อทองรูปพรรณ ผูซื้อดำเนินการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของมากขึ้น เพื่อตอบสนองความตองการในการซื้อ

ทองรูปพรรณ ไดแก การคนหาแหลงขอมูลจากตนเอง การสอบถามจากแหลงการค้ำ และการสอบถามจากแหลงทางสงัคม 

             1.3 ดานการประเมินทางเลือก ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวาการ

ประเมินทางเลือกของประชากรนั้น จะทำการเปรียบเทียบระหวางความคมุคาเหมาะสมของสินคาในดานตางๆ หลังจากท่ีไดทำการคนหา

ขอมูลของผลิตภัณฑนั้นๆ กอนที่จะทำการเลือกลงทุน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชิดชนก หลงผดุง (2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทนุในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอรเรนท โซลูชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ผูลงทุน

จะนำขอมูลท่ีไดรับมาพิจารณาความสำคัญเปรียบเทียบและประเมินทางเลือกกอนการตัดสินใจลงทุน ผานผลตอบแทนท่ีไดรับจากการ

ลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน ความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุน ภาวะเศรษฐกิจ  

             1.4 ดานการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน ของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมีความ

คิดเห็นวาการตัดสินใจลงทุนนั้นเปนสิ่งที่ประชากรสวนใหญไดตัดสินใจลงทุนหลังจากเปรียบเทียบความคุมคาในดานตางๆ มาแลว เพ่ือให

ไดผลิตภัณฑที่ตรงตามความตองการ และมีความคมุคามากที่สุดหรือจากการถูกกระตุนจากปจจัยอื่นๆ ใหเกิดความตองการ ความอยาก

ได ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกันยพัชร วิชญชัยสิทธิ (2560) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรมเสริมความงามของ

ผูบริโภค พบวาการตัดสินใจทำศัลยกรรมเสริมความงามเปนการตัดสินใจที่มีความเสี่ยงสูง จึงตองใชระยะเวลาในการหาขอมูลใหละเอียด

รอบคอบ เพราะถาหากดวนตัดสินใจเร็วเกินไปหรือตัดสินใจผิดพลาด บางกรณีอาจแกไขไดแตในบางกรณีถาหากแกไขไมได จะเสียใจ

ภายหลัง จากที่จะ ทำศัลยกรรมเสริมความงามใหดูดีข้ึน อาจกลับกลายเปนแยลงไปเลยก็ได และสอดคลองกับงานวิจัยของเสาวลักษณ 

ใจสม (2557) ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองกระบวนการตัดสินใจของลูกคาในอำเภอเมืองเชียงใหมตอการซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการ

กองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด การตีดสินใจซื้อประกอบไปดวย ชองทางการซื้อกองทุนรวมของลูกคา ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจในการ

ซื้อกองทุนรวม การจัดหาแหลงเงินลงทุนที่จะลงทุน ชวงเวลาที่วางแผนซื้อกองทุนรวม จำนวนเงินตอปโดยเฉลี่ยที่ลงทุน และปจจัยที่มีผล

มากที่สุดที่ทำใหเปลี่ยนใจไมซื้อกองทุนตามตกลง  
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             1.5 ดานการประเมินภายหลังการเลือกนโยบายการลงทุนของประชากรในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก ผวิูจัยมี

ความคดิเห็นวาการประเมินภายหลังการลงทุนนั้น จะทำใหเกิดการลงทุนซ้ำหรือการแนะนำตอหากวาผลิตภัณฑที่ทำการลงทุนนั้นมีความ

ตรงตามที่คาดหวัง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแพร เฮงจีระจรัส(2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อในเขตเทศบาล

เมืองเชียงใหมตอการซื้อทองรูปพรรณ พบวา การประเมินผลวาทองรูปพรรณทำหนาที่ไดตามที่คาดหวังหรือไม ถาพอใจก็จะเกิดการซื้อ

ซ้ำ และแนะนำใหแกผูอ่ืน แตในทางตรงกันขามหากไมพอใจ ก็จะเกิดทัศนคติที่ไมดีและเลิกใชในที่สุด และสอดคลองกับงานวิจัยของ

เสาวลักษณ ใจสม (2557) ที่ที่ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการตัดสินใจของลูกคาในอำเภอเมืองเชียงใหมตอการซื้อกองทุนรวมของบริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) จำกัด พบวาการประเมินหลังการซื้อประกอบไปดวย การซื้อกองทุนรวมครั้งลาสุด ระดับ

ความพึงพอใจตอการซื้อกองทุนรวม . สาเหตุที่ไมพอใจในการซื้อกองทุนรวม การปฏิบัติในกรณีที่ไมพอใจเมื่อซื้อกองทุนรวม การปฏิบัติ

ในกรณีที่พอใจกองทุนรวม แนวโนมพฤติกรรมการลงทุน และแนวโนมบอกตอการลงทุน  

2. ผลการวิจัยกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของ

ประชากรในกรุงเทพมหานคร จำแนกตามปจจัยดานประชากร ดังนี ้

            2.1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice นั้น ไมตางกัน ซึ่งงผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การที่ประชากรมีเพศทีแตกตางกันนั้น ไมมีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจลงทุน ไมวาจะเปนดานการรับรูถึงปญหา ดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจ

เลือกนโยบายการลงทุน ดานการประเมินภายหลังการเลือกนโยบายการลงทุนนั้น มีกระบวนการที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของมุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพรูปแบบ Employee’s Choice พบวา เพศที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รปูแบบ Employee’s Choice เนื่องจากผูบริโภคทุกคนไมวาจะเพศใดสามารถเขาถึงขอมูลการลงทุนแตละนโยบายได และสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของอรพรรณ วิทยาภรณ (2558) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสมาชิก อางอิงการแกไข

พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 พบวาเพศแตกตางกัน มีอัตราเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่พึงพอใจไม

แตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

             2.2 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice นั้น ไมตางกัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห ผวูิจัยมีความคิดเห็นวาชวงอายุที่แตกตางกันนั้น ไม

มีผลตอกระบวนการตัดสินใจลงทุน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของกนกวรรณ ศรีนวล (2558) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยสวนบุคคล 

พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวา กลุมตัวอยางที่มี

อายุตางกันมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมแตกตางกัน และสอดคลองกับผลการวิจัยของมุกดา ตติย

ศุภกรกุล (2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s 

Choice พบวา อายุที่แตกตางกัน ไมสงผลตอการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s 

Choice เนื่องจากผูบริโภคทุกคนไมวาจะชวงอายุใดสามารถศึกษาขอมูลการลงทุนแตละนโยบายได 

             2.3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน

ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice นั้น ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจลงทุน โดยพบวาดานการแสวงหาขอมูล ดานการประเมินทางเลือก ดานการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุน และ

ดานการประเมินภายหลังการเลือกนโยบายการลงทุน มีกระบวนการที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงการวิจัยของชิดชนก หลงผดุง 

(2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอรเรนท โซลูชั่น 

จำกัด และบริษัทในเครือ พบวาปจจัยสวนบุคคลดานระดับการศึกษามีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แตไม

สอดคลองกับผลงการวิจัยของของวรพรรณ กมลวัทน (2557) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
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ผลตอกระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มเกลือแรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

             2.4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนใน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice นั้น ตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวาอาชีพนั้น มีผลโดยตรงตอการตัดสินใจลงทุน 

เนื่องจากความตองการของแตละบุคคลมีผลตออาชีพที่ประชากรสวนใหญนั้นประกอบอยู ซึ่งสอดคลองกับผลงการวิจัยของทรรศวรรณ 

จันทรสาย (2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง : กรณีศึกษา

ลูกคาที่ลงทุนผานธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามที่มีอาชีพตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันเก่ียวกับ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน RMF และ LTF แตไมสอดคลองกับผลงการวิจัยของอรรถเดช 

เทพชัยธนะวงศ (2558) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในหนวยลงทุนประเภทกองทุนตางประเทศของกลุม

คนทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวาอาชีพที่แตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจลงทุนไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05 

             2.5 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดตอเดือนตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนใน

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice นั้น ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา รายไดตอเดือนของประชากรนั้น มีผลตอ

การตัดสินใจลงทุน เนื่องจากสถานภาพทางเศรษฐกิจของแตละบุคคลหรือครอบครัวนั้นมีความแตกตางกัน ทำใหการตัดสินใจลงทุน การ

เลือกลงทุนจะพิจารณาจากสิ่งตางๆ ท่ีไดรบัมาเพ่ือใหเกิดความคุมคามากที่สุดหรือนำไปใช ลงทุนที่มีความจำเปนมากกวา ซึ่งสอดคลอง

กับผลงการวิจัยของ Yang Mo (2563) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของ

พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวม

หนุระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร แตไมสอดคลองกับผลงการวิจัยของกนกวรรณ ศรีนวล (2558) 

ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยสวนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย พบวา รายไดตอเดือนตางกันมีผลตอการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไมแตกตางกัน 

3. ปจจัยดานการลงทุนที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ 

Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนี ้

             3.1 ดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญในดานผลตอบแทนที่

ไดรับจากการลงทุน ในเร่ืองเงินปนผล ดอกเบี้ย กําไรจากสวนตางของมูลคากองทุน ผลประกอบการของกองทุนปที่ผานมา ผลตอบแทน

เมื่อเกษียณไมตองเสียภาษี ไดรับไดสิทธิในการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชิดชนก หลงผดุง 

(2559) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทนุในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทคอนเฟอรเรนท โซลูชั่น 

จำกัด และบริษัทในเครือ ผูลงทุนตองการผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปแบบเงินปนผล ดอกเบี้ยและยังคำนึงถึงสิทธิประโยชนในการ

ลดหยอนภาษี ผลตอบแทนที่ไดรับเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการลงทุน และสอดคลองกับผลการวิจัยของพรรษกร จิรภิญโญ (2559) ที่

ศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยการลงทุนและสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวของนักลงทุนทั่วไป

ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นระดับมากในเรื่องการไดกําไรสวนเกินจากการขายหนวยลงทุน  ผลตอบแทนที่ไดรับสูง

กวาอัตราดอกเบี้ยของเงินฝาก ผลตอบแทนจากการลงทุน และนโยบายการจายเงินปนผลของกองทุน 

             3.2 ดานความเสี่ยงจากการลงทุน มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รปูแบบ Employee’s Choice ซึ่งผวูิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญในดานความเสี่ยงจากการลงทุน 

ในเรื่องของการขาดทุน ความผันผวนของราคาหลักทรัพย การลงทุนไมเปนไปตามเงื่อนไข อัตราเงินเฟอ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ

ขนิษฐา ดวงผุนมาตย(2556) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพยในกลุมธุรกิจเกษตรโดยใช

แบบจำลอง CAPM โอกาสที่จะสูญเสียในการถือครองหลักทรัพยอาจทำใหผลตอบแทนที่ไดรบนอยกวาที่คาดคะเนเอาไว หรือราคา
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หลักทรัพยที่ปรากฏต่ำกวาที่นักลงทุนคาดไว สาเหตุที่ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงในผลตอบแทนเนื่องจากปจจัยบางอยางที่มาจากทั้งภายใน

และภายนอกกิจการ และสอดคลองกับแนวคิดของจิรัสยชา รัตนเพียร(2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของลูกคา บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร การที่ผูลงทุนไดรับ

ผลตอบแทนจริงจากการลงทุน เบี่ยงเบนไปจากผลตอบแทนที่คาดหวังไววาจะไดรับเมื่อแรกเริ่มลงทุน ไมวาผลตอบแทนที่ไดรับจริงจะ

มากกวาหรือนอยกวาที่คาดหวังถือวาเปนความเสี่ยงทั้งสิ้น 

             3.3 ดานการลงทุนดานความรคูวามเขาใจ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยง

ชีพรูปแบบ Employee’s Choice ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญในดานการลงทุนดานความรู

ความเขาใจ ในเรื่องความรูในเร่ืองการลงทุนใน กองทุนตราสารหนี้และกองทุนหุน ความรูความเขาใจในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยง

ของตราสารที่ลงทุน ความรูและเขาใจในการเลือกนโยบายลงทุนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice  การลงทุนใน

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนเรื่องของความสมัครใจ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของชัญฐิกา สุวรรณิน(2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพของมหาวิทยาลัย : ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการตัดสินใจออมเงินผานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การรับรู

เก่ียวกับกองทุนที่มีอิทธิลตอการตัดสินใจออมเงินผานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดานความพรอมสวนบุคคล ไดแก การรับทราบขอมูลขาวสาร

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากมหาวิทยาลัยนเรศวรและเอกสารประชาสัมพันธโดยการสงเสริมใหพนักงานมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ ซึ่งจะเปนสวนผลักดันใหพนักงานตัดสินใจสมัครเปนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากขึ้น และสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของชิดชนก หลงผดุง (2559) ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ

พนักงานบริษัทคอนเฟอรเรนท โซลูชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ ผูลงทุนมีความรูดานหลักทรัพย ตราสารการลงทุน มีความรูความเขาใจ

ในเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงตราสารที่ลงทุน เขาใจในสิทธิการลดหยอนภาษี การเลือกนโยบายการลงทุน และเขาใจวาการลงทุน

ในกองทนุสำรองเลี้ยงชีพเปนเรื่องความสมัครใจ 

             3.4 ดานการลงทุนดานภาวะเศรษฐกิจ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รูปแบบ Employee’s Choice ซึ่งผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ประชากรในกรุงเทพมหานคร ใหความสําคัญในดานการลงทุนดานภาวะ

เศรษฐกิจ ในเรื่องนโยบายกระตุนเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ อัตราดอกเบี้ย ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ

ศิริพร ดำรงเจริญ (2558) ที่ศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัยและความพึงพอใจการลงทุนในประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ

โลกจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตกต่ำ สงผลกระทบตอการสงออก ทำใหเศรษฐกิจไทยชะลอตัวตามไปดวย สวนอีกปจจัยคือ ปญหา

ภายในประเทศโดยเฉพาะความลมเหลวของนโยบายประชานิยมเพ่ือการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดที่ผานมา เชน โครงการรับจำนำ

ขาว โครงการบานหลังแรก และรถคันแรก นโยบายปรับเพิ่มคาแรงข้ันต่ำ 300 บาท ทำใหความเชื่อมั่นในการลงทุนของภาคเอกชนลดลง

อยางมากและเกิดหนี้ครัวเรือนเพิ่มข้ึนเปนลำดับ 3 ของเอเชีย และสอดคลองกับผลการวิจัยของเสาวลักษณ ใจสม (2557) ที่ศึกษาวิจัย

เรื่องกระบวนการตัดสินใจของลูกคาในอำเภอเมืองเชียงใหมตอการซื้อกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย (มหาชน) 

จำกัด สวนใหญมีความคิดเห็นตอปจจัยนอกที่เปนสาเหตุทำใหตัดสินใจซื้อกองทุนรวมใหความสำคัญเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจทั้งในและ

ตางประเทศ ตลาดการลงทุนรวมท้ังวิกฤตการณทางการเงิน ทิศทางการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการ

ปรับตัวขึ้น-ลงของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ความนาเชื่อถือของหนวยงาน 

 

ขอเสนอแนะผลการวิจัย 

ปจจัยดานประชากร 

จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยดานประชากรโดยแบงเปนดานระดับการศึกษา ดานอาชีพ ทำใหกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานครตางกัน 

ผูประกอบการจึงควรใหความสำคัญในชองทางการใหขอมูลขาวสาร ความรูความเขาใจ การตัดสินใจลงทุน เพ่ือใหสามารถเขาถึงกลุมคน

แตละกลุมไดอยางงาย และมปีระสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น อยางเชน ความรูความเขาใจในการลงทุนโดยมุงเนนกับกลุมที่มีระดับการศึกษาต่ำ
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กวาปริญาญาตรี เนื่องจากกลุมที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญาญาตรีจะไมคอยมีความรูความเขาใจหรือการตัดสินใจลงทุนในดานการ

เลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือแมกระทั้งอาชีพของสมาชิกโดยรวมนั้น ระหวางกลุมคนที่ประกอบอาชีพพนักงาน

บริษัทเอกชน/ลูกจางกับกลุมคนที่ประกอบอาชีพอื่นๆ ทำใหการรับรูขอมูลขาวสารหรือแสวงหาขอมูลนั้นแตกตางกัน ผูประกอบการจึง

ควรใหความสำคัญกับการนำเสนอเพ่ือใหผูบริโภคเขาใจไดอยางงาย ไมซับซอน สามารถเขาถึงทุกระดับการศึกษาทุกอาชีพ 

สวนปจจัยดานประชากรดานเพศ ดานอายุ ดานรายไดตอเดือน ใหกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรงุเทพมหานครไมตางกัน ผูประกอบการอาจจะไมตองเนนประเดน็ดาน

เพศ ดานอายุ ดานรายไดตอเดือน เน่ืองจากกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรปูแบบ Employee’s 

Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานครนั้นไมมีความแตกตางกัน เพราะอาจจะมีการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนอยูแลว 

ปจจัยดานการลงทุน 

ปจจัยดานการลงทุนที่มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s 

Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ประกอบไปดวย ดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน ดานความเสี่ยงจากการลงทุน ดาน

ความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุน ดานภาวะเศรษฐกิจ มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

รปูแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยมีขอเสนอแนะดังนี ้

             1. ดานผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานการลงทุนดานผลตอบแทนท่ีไดรับจากการ

ลงทุนนั้น มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร ดังนั้นควรใหความสำคัญกับนโยบายซึ่งสะทอนผลตอบแทนจากการลงทุน เชน เปดโอกาสใหเลือกนโยบายลงทุนที่ที่

หลากหลาย และใหความอิสระกับการลงทุน เพื่อสรางผลตอบแทนตามที่สมาชิกคาดหวังได 

             2. ดานความเสี่ยงจากการลงทุน จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานการลงทุนดานความเสี่ยงจากการลงทุนนั้น มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ดังนั้นควรจัดกลุมความเสี่ยงการลงทุน เพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่จะไดรับ เชน กลุมความเสี่ยงต่ำ 

ไดแก นโยบายตลาดเงิน นโยบายตราสารหนี้ ซึ่งผลตอบแทนท่ีคาดวาจะไดรบัก็ต่ำดวย กลมุความเสี่ยงสูง นโยบายผสม นโยบายตราสาร

ทุน นโยบายตางประเทศ นโยบายทางเลือก ซึ่งผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับก็สูงตามไปดวย เพื่อเปดโอกาสใหสมาชิกสามารถเลือก

นโยบายการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได 

             3. ดานความรูความเขาใจเก่ียวกับกองทุน จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานการลงทุนดานความรูความเขาใจเก่ียวกับ

กองทุนนั้น มีผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญกับการชองทางการใหขอมูลขาวสาร การประเมินความรูความเขาใจ เพื่อสนองตอความ

ตองการของสมาชิกใหไดมากที่สุด เชน วีดีโอประกอบในการอธิบายขอมูลนโยบายการลงทุน  แบบประเมินความรูความเขาใจในกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพ เปดชองทางการตอบขอสงสัย เพ่ือใหสมาชิกเขาถึงขอมูลการลงทุนไดงายขึ้น และไดรับขอมูลท่ีครบถวน ชัดเจนยิ่งขึ้น 

             4. ดานภาวะเศรษฐกิจ จากการวิจัยพบวา ปจจัยดานการลงทุนดานภาวะเศรษฐกิจนั้น มีผลตอกระบวนการตัดสินใจ

เลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ดังนั้นควรมี

คำแนะนำการลงทุนตามภาวะเศรษฐกิจใหแกสมาชิก เพ่ือเปนแนวทางในการจัดพอรตการลงทุนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจของประเทศและเศรษฐกิจโลก เชน ชวงเศรษฐกิจเฟองฟู ควรเนนลงทุนในตราสารทุน ตราสารตางประเทศ ชวงเศรษฐกิจ

ถดถอย ควรเนนลงทุนในตราสารหนี้ เปนตน 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 

            1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยอื่นๆเพ่ิมเติมที่อาจจะสงผลตอกระบวนการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุน

สำรองเลี้ยงชีพรูปแบบ Employee’s Choice ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เชน ปจจัยทางการตลาด ปจจัยดานผลตอบแทนที่จะ

ไดรบัในอนาคต ปจจัยที่มีผลตอการเลือกนโยบายการลงทุนแตละแผนการลงทุน สัดสวนที่เหมาะสมสำหรับการลงทุนของสมาชิกแตละ
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ทาน สิทธิประโยชนที่จะไดรับเมื่อเกษียณอายุ เพื่อที่จะไดนำมาปรับปรุงหรือสรางความนาเชื่อถือใหกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพใหมีความ

ตรงตอความตองการ และสามารถเขาถึงสมาชิกไดหลายกลุมเปาหมายมากยิ่งขึ้น 

            2. ประชากรที่ศกึษาในครั้งนี้เปนเพียงประชากรในกรงุเทพมหานครเทานั้น ซึ่งหากตองการขอมูลที่มีความหลากหลาย

มากยิ่งข้ึน จึงควรเลือกกลุมประชากรในการศึกษาครั้งตอไปท่ีแตกตางจากเดิม โดยอาจจะเพิ่มเปนประชากรในระดับภาคหรือ

ระดับประเทศ เพื่อใหไดรับขอมูลที่มีความหลากหลายหรือความแตกตางกัน 

            3. การสุมตัวอยางจากเดิมเปนการสุมแบบสะดวก ซึ่งกลุมตัวอยางมักใหความรวมมือในการใหขอมูล แตมักไมมีแบบ

แผนในการสุมบุคคลหรือสิ่งที่ไดมา ผลที่ไดอาจมีความคลาดเคลื่อน โดยอาจจะเปลี่ยนเปนการสุมแบบกำหนดโควตา เพ่ือใหไดผลที่มี

ความเฉพาะมากยิ่งข้ึน 
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