
ปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  

(RETIREMENT MUTUAL FUND: RMF) 

ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา 

FACTORS AFFECTING THE INVESTMENT DECISION MAKING OR  

RETIREMENT MUTUAL FUND  

PRIVATE COMPANY EMPLOYEES LIMITED IN RAMINTRA 
นางสาวสรารัตน มาสมจิตต 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑติ  สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลยัรามคำแหง 

SARARAT MASOMJIT 

E-MAIL: masonjit.s@gmail.com 

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN ACCOUNTING 

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual 

Fund : RMF) ของพนักงานบรษัิทเอกชนในเขตรามอินทรา มีวตัถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยดานการรับรู

ขอมูลขาวสาร ปจจัยดานทัศนคตใินการลงทนุ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานคณุภาพ

การใหบริการ ปจจัยการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา มีวัตถุประสงคเพ่ือ (1)  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา (2)  เพื่อศึกษาถึงปจจัย

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา 

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลมุตัวอยางท่ีใชในการวิจัย พนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทราที่มีความ

สนใจในการลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ซึ่งในเขตราม

อินทรา มีจำนวนประชากรที่หลากหลาย  

 ผูวิจัยจึงกำหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางขนาดของกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และคา

ความความคลาดเคลื่อน ±5% จากตารางของ Taro Yamane ไดเทากับ 400 คน ดังนั้นขนาดกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด เทากับ400 ตัวอยาง การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชวิธีการสมุตัวอยางแบบเจาะจง(Purposive 

Sampling)ซึ่งเปนวิธีการสุมแบบไมอาศัยความนาจะเปน (Non-Probability)ในการเก็บรวบรวมขอมูล ดวย

การแจกแบบสอบถามออนไลนผานทาง Google From ไปยงั กลมุตัวอยาง โดยแบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง

ขึ้น แบงเปน 3 สวน สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผตูอบแบบสอบถาม สวนที่ 2 ปจจัยการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) แบงได 4 ดาน (1) ดานการรับรขูาวสารในการลงทนุ (2) ดาน

ทัศนคติการลงทนุ (3) ดานสวนประกอบทางการตลาด (4) ดานคณุภาพการใหบริการของผูใหบริการ สวนที่ 

3 เปนขอคำถามแบบปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะ 

เก่ียวกับปจจัยการตัดสนิใจลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ขอเสนอแนะ 



 ผลการศึกษาพบวา ผตูอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 31-40 ป สถานภาพโสด 

การศึกษาระดับปริญญาตรี เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท ลงทนุ

ในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) 0-2,000 บาท ผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน

คือตนเอง ซึ่งผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสาร ปจจัยดานทัศนคติใน

การลงทุน ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ปจจัยดานคณุภาพการใหบริการ และปจจัยดานการตัดสนิใจ

ลงทุนโดยรวมอยูในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบวาปจจัยดานการรบัรูขอมูลขาวสาร ปจจัยดาน

ทัศนคติในการลงทุน ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานคณุภาพการใหบริการมีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 

คำสำคัญ: การรับรขูอมูลขาวสาร, ทัศนคติการลงทนุ, สวนประสมทางการตลาด, คุณภาพการใหบริการ, 

การตัดสินใจ,กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

ABSTRACT 

 This purpose of this study was to perception of information, attitude of 

investment, marketing mix and service quality affecting the investment decision making on 

Retirement Mutual Fund Private Company Employees Limited in Ramintra the objectives 

are: (1) to study the investment decision-making factors in the Retirement Mutual Fund 

(RMF) of private company employees in Ramintra area; (2) to study the investment 

decision-making factors in the Retirement Mutual Fund (RMF). of employees of private 

companies in Ramintra area Classified by personal factors. The samples used in the 

research Employees of private companies in Ramintra. Interested in investing In Retirement 

Mutual Fund: RMF.  In which in Ramintra,  

 The researchers determined the samples by using the sample size table of Taro 

Yamane with 95 percent confidence of level and the error could be plus or minus five 

percent of plus or minus five percent. According to the Taro’s table, the sample consisted 

of 400 hundred participants. For this research, the researchers chose purposive sampling 

that is a form of non-probability sampling. For collecting data, the researchers provided 

the questionnaire to the samples through Google Form and in the questionnaire the 

researchers did, it is divided into 3 parts. Part 1 Personal factors of the respondents. Part 2 

Decision factors for investing in Retirement Mutual Funds (RMFs) can be divided into 4 

aspects. (1) Investment news awareness (2) Investment attitude (3) Marketing components 

(4) Service quality of service providers. Part 3 is an open-ended question for respondents 

to comment on their recommendations.  

 About Investment Decision Factors in Retirement Mutual Funds (RMF) The results 

showed that Most of the respondents were female. The sample was aged 31-40 years, 

single status, Education level Bachelor's degree, Is an employee of a private company. 



have average monthly income 15,001-25,000 baht. Invest in Mutual Fund Retirement 

Mutual Fund (RMF) 0-2,000 baht. The person who influences investment decisions is 

yourself. The respondents had their opinions on the perception of information factors. 

Investment attitude factor Marketing mix factor Service quality factor. And the overall 

investment decision factor was at a high level. The hypothesis testing results revealed that 

the information perception factor Investment attitude factor Marketing mix factors and 

service quality factors influence investment decisions in Retirement Mutual Funds (RMF) of 

employees of private companies in Ramintra area statistically significant at the 0.05 level. 

Keywords: information awareness, investment attitude, marketing mix, service quality, 

decision making, retirement mutual fund (RMF) 

บทนำ 

 เงนิออม หมายถึง เงินที่เก็บสะสม เพื่อใหพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆ ตามเวลา และควรเปนเงนิกอนแรก

ที่หักออกจากรายไดที่มีเขามาทนัที กอนที่จะนำไปเปนคาใชจายตางๆ (หรือเก็บกอนใช) ซึ่งสามารถแสดง

สมการเงินออมไดดังนี้ รายได - เงินออม = รายจาย แนนอนวา การออม เปนจุดตั้งตนของความสำเร็จทาง

การเงิน แคออมเงินอยางเดียว ไมเพียงพอ เราตองรจูักบริหารใหเงินออมงอกเงยดวย เคล็ดลับบริหารเงินให

งอกเงย สิ่งที่สำคัญที่สุด อยาลืมลงทุนในการเพิ่มพูนความรูของตัวเองดวย เพราะการลงทนุมีความเสี่ยง สิง่ที่

เสี่ยงกวาคือการที่เราไมเริ่มลงทนุ แตสิ่งที่เสี่ยงที่สุด คือการลงทนุในสิ่งที่เราไมมีความรู 

 1. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เปนกองทุนทีส่งเสรมิการ

ออมเงินไวใชจายยามเกษียณอายุ ลักษณะจะคลายกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทเอกชน และกองทุน

บำเหน็จบำนาญของขาราชการ มีหลักเกณฑ คือ 1.)ลงทุนในสินทรัพยใดก็ได ทั้งหุนไทย หุนตางประเทศ 

ตราสารหนี้ กองทุนทองคำ กองทุนอสังหาริมทรัพย 2.)ซื้อหนวยลงทุนเพื่อใชลดหยอนภาษีสงูสดุไมเกิน 

30% ของรายได แตไมเกิน 500,000 บาทและเมื่อรวมกับคาลดหยอนการออมเพื่อเกษียณอ่ืนๆ ตองไมเกิน 

500,000 บาท 3.)ถือหนวยลงทุนไมนอยกวา 5 ป นบัตั้งแตวันที่ซื้อครั้งแรก และขายไดตอนอายุครบ 55 ป

บริบูรณ 4.)ไมมีขั้นตำ่ในการซื้อ แตตองซื้อตอเนื่องทุกป (หรืออยางนอยซื้อปเวนป) 5.)ใชสิทธิตามเกณฑใหม

ไดในปที่ลงทุน เริ่มป 2563 เปนตนไป 

 2. กองทุนรวมเพื่อการออม SSF “Super Savings Fund” เปนกองทุนนองใหมที่เพิ่งเร่ิมใชเม่ือ

ตนป 2563 ซึ่งเนนการออมระยะยาวและเปนตวัชวยในการลดหยอนภาษีที่มาแทนกองทุนรวมหุนระยะยาว

หรือ LTF ที่หมดอายุไปเมื่อป 2562 มีหลักเกณฑ ดังนี้ 1.) ลงทนุในสนิทรัพยใดก็ได ทัง้หุนไทย หุน

ตางประเทศ ตราสารหนี้ กองทนุทองคำ กองทุนอสงัหาริมทรัพย 2.)ซื้อหนวยลงทุนเพ่ือใชลดหยอนภาษี

สูงสุดไมเกิน 30% ของรายไดแตไมเกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกับคาลดหยอน  

การออมเพื่อเกษียณอ่ืนๆ ตองไมเกิน 500,000 บาท 3.)ถือหนวยลงทนุไมตำ่กวา 10 ป นับจากวันที่ซื้อ 4.)ไม

มีขั้นต่ำในการซื้อและไมตองซื้อตอเนื่องทุกป 5.)นำคาซื้อมาหักลดหยอนภาษีไดในป 2563 – 2567 ทัศนคติ

ของผูลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพก็เปนสวนสําคัญ เนื่องจากผูลงทุนมีความรู

ความเขาใจ และพฤติกรรมที่แตกตางกันไป ซึ่งการสรางความเขาใจเพ่ือใหผู ลงทุนมีการรับรูขอมูลขาวสาร

เก่ีวกับการลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสงผลตอทัศนคตใินการ ลงทนุดวย 



 นโยบายการลงทุน กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ RMF   

 เนื่องจากการลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF มีระยะเวลาที่คอนขางยาวนาน จึงทำใหมี 

โอกาสไดรบผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนในแตละชวงไดดังนัน้ เพื่อชวยใหผูลงทุนมี

ความยืดหยุนในการปรับเปลีย่งนโยบายการลงทุนใหสอดคลองกับ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ของผูลงทุนและสภาพตลาดในแตละชวงเวลา กองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF  จึงมีนโยบายการลงทุนให

เลือกหลากหลายเหมือนกองทุนรวมทั่วไป ตัง้แตกองทุนที่มีระดบัความเสี่ยงตำ่ เชน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง

ชีพ RMF ที่ลงทุนในตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรฐับาล หรอืกองทุนทีม่ีระดับความเสี่ยงปานกลาง เชน กองทุนรวม

เพ่ือการเลี้ยงชีพ RMF ที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน ไปจนถึงกองทุนที่มีระดับความเสี่ยงสงู เชน กองทุน

รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ RMF ที่ลงทุนในหุน ใบสาคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุนหรือสัญญาซื้อขายลวงหนา 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.เพ่ือศึกษาถึงปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา 

 2.เพ่ือศึกษาถึงปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ขอบเขตของงานวิจัย 

การศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ เปนการศึกษาเก่ียวกับปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา โดยมีการกำหนด

ขอบเขตการวิจัย ดังหัวขอตอไปนี้ 

 1. ขอบเขตของประชากรที่ใชศกึษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตราม

อินทรา โดยผานการทำแบบสอบถามออนไลน การเก็บขอมูลทัง้เพศชายและเพศหญิง จำนวน 400 ชุด 

 2. ขอบเขตดานตัวแปร ในการศึกษาปจจัยการตัดสินใจลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund: RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา ไดกำหนดตวัแปรสำหรับ

การศึกษาวิจัย ซึ่งประกอบไปดวย 

 2.1 ตัวแปรอิสระ ที่ไดกำหนดขึน้เพื่อการศึกษาวิจัยใน ครั้งนี้ ไดแก 

  2.1.1 ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได จำนวนเงนิลงทุน ผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทนุ 

 2.2 ตัวแปรตาม ที่ไดกำหนดขึ้นเพื่อการศกึษาวิจยัในครังนี้ ไดแก 

  2.2.1ปจจัยการตัดสินใจลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual 

Fund: RMF) ของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตรามอินทรา ซึ่งประกอบไปดวย ดานการรับรูขาวสารในการ

ลงทุน ดานทัศนคติการลงทนุ ดานสวนประกอบทางการตลาด ดานคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.เพ่ือใหทราบถึงปจจัยสวนบุคล ที่มีผลตอปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund: RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา 



 2.เพ่ือใหทราบถึงการรับรูขอมูลขาวสาร ทัศนคติ สวนประสมทางการตลาด และคุณภาพการ

ใหบริการ ที่มีผลตอปจจัยการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: 

RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา 

บททวนวรรณกรรม  

 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ ผูวิจัยตองการนำเสนอในสวนของแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund 

: RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา 

ซึ่งมีความเปนมาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการศกึษาวิจัยในเรื่องนี้ตางๆดังนี ้

ปจจัยการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา 

 1.ดานการรับรขูาวสาร 

 2.ดานทัศนคติการลงทนุ 

 3.ดานสวนประกอบทางการตลาด 

 4.ดานคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ 

แนวคิดและทฤษฎีดานการรับรูขาวสาร 

กระบวนการในการเปดรบัขอมูลขาวสาร ผานสื่อไววา เปนกระบวนการเลือกรับขอมูลขาวสาร หรือเปดรับ

ขอมูลขาวสาร กระบวนการนี้ เปรียบเสมือนเครื่องกลั่นกรองขอมูลขาวสาร ทีส่งผลถึงการรับรขูอมูลขาวสาร

ของผูรับสาร ซึ่งประกอบดวยกระบวนการกลัน่กรองทั้ง 4 ขั้นตอนตามลาํดับ 

 1. การเลือกเปดรับ หรือการเปดรบัขอมูลขาวสาร 

 2. การเลือกใหความสนใจ หรือการใหความสนใจขอมูลขาวสาร 

 3. การเลือกรับรูและตีความหมาย หรือการรับรูขอมูลขาวสาร 

 4. การเลือกจดจํา หรือการจดจําขอมูลขาวสาร 

ณัฐิมา กิติพันธกุล (2563) ไดศึกษา การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และSSF กับ บริษัท

หลักทรัพย จัดการกองทุน บัวหลวงจำกัด (มหาชน) กลุม ลูกคาที่ลงทนุผานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

สาขา ในภาคนครหลวง 5 กลาววา การตัดสินใจ คือการใชขอมูลพื้นฐานในการพิจารณาเลือกปฏิบ ัติ

ทางเลือกใด ทางเลือกหนึ่งจากหลายๆทางเลือกเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ โดยแบงออกเปน 5 

ขั้นตอน คือ การกำหนดปญหา การหาขาวสารที่เกี่ยวของกับตัวปญหานั้น การประเมินขาวสาร การกำหนด

ทางเลือก และการเลือกทางเลือก 

 ชุรีพร สีสนทิ (2553) ไดเคยกลาวไววา ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจที่จะลงทนุในกองทุน

รวมของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบวา

ตัวอยางที่ใชในการศึกษา จำนวน 405 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ผลการศึกษา พบวาสวนใหญ จะเปนเพศหญิง ที่มีระดบัอายุตั้งแต 40-49 ป สถานภาพโสด ระดับการศึกษา

ต่ำกวาหรือเทียบเปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ำกวาหรือเทากับ 40,000 บาท อาชีพเจาของกิจการ/

ประกอบธุรกิจสวนตัว/พนักงานบริษัทเอกชน ฐานภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดา สูงสุดที่เสีย 10 % และมี

ประสบการณในการลงทุน1-5 ป ผลการศกึษาขั้นตอนในกระบวนการตัดสนิใจซื้อ 5 ขั้นตอน  



 1.การรับรปูญหา ปจจัยทีส่งผลตอการตัดสินใจลงทุน พบวาสวนใหญเห็นดวยมาก กับปจจัยภายใน

เรื่องผบูริหารกองทุนมืออาชีพมีความรูความสามารถและเขาใจถึงความเสี่ยงเปนอยางดี ปจจัยภายนอกเห็น

ดวยมากในเรื่อง ทิศทางการปรับตัวขึ้น-ลงของดัชนีตลาด หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) โดยชวง

ราคาต่ำมากๆ จะดึงดกูารลงทนุไดสูงสามารถ ซื้อไดในราคาถูก และการรับรูถึงปญหาความตองการลดหยอน

ภาษีเงนิไดบุคคลธรรมดาที่ตองเสียในแตละป  

 2.การแสวงหาขอมูลใหความสำคัญมากที่สุดกับเรื่องท่ีสามารถดูรายละเอียดเก่ียวของกับหนังสอืชี้

ชวนและผลการดำเนนิงานของกองทุนในอดีตไดทาง Website หรือสามารถสอบถามจาก ตัวแทนขายของ 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนได  

 3.การประเมินผลทางเลือก ใหความสำคัญมากกับผลการดำเนนิงานของกองทุน มผีลประกอบการ

ดีติดอันดับ TOP TEN  

 4.การซื้อสวนใหญจะซื้อผานทางชองธนาคารและสาขา โดยพนกังานธนาคารเปนผูแนะนำในการ

ตัดสินใจซื้อ และชวงไตรมาสที่สี ่ระหวางเดือน ต.ค.–ธ.ค. นิยมลงทุนในกองทุนรวม 

 5.การประเมินหลังการซื้อ สวนใหญมีความพอใจมากในกองทุนรวมหุนระยะยาวและแนวโนมการ

ลงทุนจะลงทุนตอไปอยางแนนอน โดยจะแนะนำใหบุคคลท่ีรจูกัหรือครอบครัวลงทุนในกองทนุ 

 จิรัสยชา รัตนเพียร (2557) ไดเคยกลาวไววา การรับรูขอมูลขาวสาร หมายถึง กระบวนการเปดรบั

ความรแูละขอมูลขาวสารของบุคคล โดยแตละบุคคลมีความตองการ ทัศนคติคานิยม เปาหมาย 

ความสามารถ ประสบการณและลีลาการสื่อการที่แตกตางกัน ทําใหผูรับรูขอมูลขาวสารมีการเลือกรับ

ขาวสารที่แตกตางกันไปตามปจจัย ตางๆ คือ ปจจยัดานบุคลิกภาพ ปจจัยดานสภาพความสัมพันธทางสังคม 

และปจจัยดานสภาพแวดลอมนอกระบบการสื่อสาร 

แนวคิดและทฤษฎีดานทัศนคติการลงทุน 

 ภาณุรณ ฉัตรชัยการ (2551) ไดเคยกลาวไววา การวิเคราะหเรื่องการประมาณคาความผันผวนและ

พยากรณมูลคากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนหุนระยะยาวโดยใชแบบจำลองอารีมารช –การชและอารี

มา –อีการช โดยนำเสนอขอมูลกองทุน 4กองทุนไดแก กองทุนไทยพาณชิยหนุระยะยาวพลัส (SCBLT2) 

กองทุนไทยพาณิชยหนุทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRM4) กองทุนหลวงตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RERMF) 

กองทุนเปดเคหุนทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF) ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลรายสัปดาหใน

ชวงเวลา 3 ป จำนวน 156 สปัดาหเริ่มตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ. 2548 ถึง 31ธันวาคม 2550 

แนวคิดและทฤษฎีดานสวนประกอบทางการตลาด 

 ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2552) ไดเคยกลาวไววา แนวความคิดและทฤษฎีสวนประสมทาง

การตลาดบริการ (Services Marketing Mix) ของPhillip Kotler ที่ธุรกิจใหบริการจะใชประกอบดวย 

 1.ผลิตภัณฑ (Product) สนิคาที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาและ

กอใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบดวยลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ ซึ่งประกอบดวยรปูแบบ

ผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ ความนาเชื่อถือรูปลักษณพิเศษการออกแบบหองพัก สถานที่ตัง้ 

ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลกูคา ซึง่ปจจุบันการแขงขันมุงเนน

การสรางผลิตภัณฑที่ใหคุณคาแกลูกคามากกวาที่ลูกคาคาดหวัง มีผลทำใหผลิตภัณฑขายไดมากยิ่งข้ึน 



 2.ราคา (Price) คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เปนตนทุนของลกูคา แตเปนสวนที่กอใหเกิดรายได

แกธุรกิจ สวนประสมทางดานราคา จะนับเปนสวนที่มีความยืดหยุนมากที่สุดเนื่องจากราคาสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ไมเหมือนกับตัวคุณสมบัติของผลิตภัณฑหรือชองทางการจัดจำหนาย แมวาใน

ปจจุบันจะมีปจจัยอื่นๆที่ไมเก่ียวของกับราคา มามีอิทธิพลตอตัวผบูริโภคมากขึ้น แตปจจัยดานราคาก็ยังเปน

สวนสำคัญ ในการกำหนดสวนแบงตลาดและผลกำไรของบริษัทอยูเชนเดิม ดังนั้นการกำหนดราคา การ

ใหบริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการบริการ 

 3.สถานที่ (Place) กิจกรรมที่เก่ียวของกับการเคลื่อนยายสนิคาจากผผูลติสินคาไปยังสถานที่

ตองการและเวลาที่เหมาะสม การกำหนดทำเลที่ตั้งเพื่อเขาถึงผบูริโภค โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ผูบริโภคตอง

ไปรับบริการจากผใูหบริการ ในสถานทีท่ี่ผูใหบริการจัดไว เพราะทำเลที่ตัง้เปนตวักำหนดกลุมของผูบริโภคที่

จะเขามาใชบริการ ทำเลที่ตัง้ สะดวกตอการเดินทาง อยูใกลแหลงชุมชน มีที่จอดรถเพียงพอ มีสิ่งอำนวย

ความสะดวกที่เพียงพอตอความตองการของลูกคา 

 4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขาย กับผซูื้อ

เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสารหรือชักจูงใจผูซื้อ เชนการโฆษณา

ในสื่อตางๆ เชน ใบปลิว วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน 

 5. บุคลากร (People) พนักงานผูใหบริการ ซึ่งไดจากการคัดเลอืกการทัศนคติที่ดีสามารถ

ตอบสนองลูกคา สื่อสารกับลูกคาไดดี เพ่ือสรางความพึงพอใจใหลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง 

 6. กระบวนการใหบริการ (Process) กระบวนการในการใหบริการแกลูกคาซึ่งมีหลากหลายรปูแบบ 

เปนการสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาเพ่ือใหเกิดความรวดเร็วและประทบัใจลูกคา การทักทาย

และตอนรบัลูกคาที่มาตดิตอ การแนะนำลูกคาเยี่ยมชมหองพักการคิดคาบริการที่เท่ียงตรง การแกไขปญหา

ที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว 

 7. การสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปนการ

พัฒนารูปแบบในการใหบริการ โดยการสรางคณุภาพรวม เพ่ือสรางคณุคาใหแกลูกคาไดแก สภาพแวดลอม

ของสถานที่การใหบริการ การดแูลเอาใจใสในความเปนอยูและทรัพยสินของลูกคา และลักษณะทางกายภาพ

อ่ืนๆที่สามารถดึงดูดใจลูกคาได และทำใหมองเห็นภาพลักษณของการบริการไดอยางชัดเจนดวย 

 Miss Yang Mo (2563) ไดเคยกลาวไววา ปจจัยที่มีผลตอการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน

ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สำหรบัปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด พบวา 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานสงผลตอการตัดสนิใจในลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LIF) 

ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อยางมีนยัสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 อดุลย สาลฟิา (2559) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะ

ยาว (Long Term Fiad: LTF) ของนักลงทุนในกรงุเทพฯ และปริมณฑลผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสม

การตลาดที่มผีลตอการตัดสนิใจลงทุนปจจัยที่มผีลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะยาว (L TF) 

ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 2 ปจจัยคือ ปจจัยคานชองทางการจัดจำหนายและสงเสริมการขาย 

สะทอนกลมุตัวอยางตองการความสะดวกในการลงทุน ประกอบกับการมีการสงสริมทางการตลาดที่ โดดเดน



ตรงกับความตองการทำใหนักลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ้น และการชำระเงินผานบัตรเครดิตไดทุก

ธนาคารทำใหเพ่ิมความสะดวกใหกับนักลงทุน 

แนวคิดและทฤษฎีดานคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ 

 กระบวนการบริการคือ กระบวนการในการใหบริการ โดยหัวใจสำคัญอีกประการของการใหบริการ 

คือขั้นตอนการใหบริการตองมีมาตรฐานที่ชัดเจน เพ่ือพนักงานจะไดเขาใจขั้นตอนการใหบริการไดอยาง

ถูกตองชัดเจน วาตองทำอะไร อยางไร ที่จะสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว กล

ยุทธที่ใช การออกแบบกระบวนการทำงาน ถาออกแบบดีๆ รวมถึงการเขียนคูมือในการทำงาน แลวสามารถ

ลดตนทนุคาใชจายดานพนักงานโดยแตละคนอาจทำงานไดหลายอยาง เชน พนักงานเสริฟรานอาหาร

สามารถรับออเดอร เช็ดโตะ จัดโตะ คาเงนิ ลองดูพนักงานในรานฟาสตฟูดโดยเฉพาะชวงดึก มีคนเดียว

สามารถจัดการไดทุกอยาง 

 นอกจากนี้ ถาออกแบบดีๆ ลดข้ันตอนในการทำงานบางอยางได สามารถทำใหลูกคาใชบริการเร็ว

ขึ้น ไมตองใหลูกคารอนาน 

 ศันสนีญา ศอศันสนีย (2562) ไดศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทนุรวมหุนระยะ

ยาว (LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรงุเทพมหานคร พบวา ดานกระบวนการบริการ ไมสงผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนท่ัวไปในเขตกรงุเทพมหานคร 

 1.กิจกรรมสงมอบหรือการจัดสง (Delivery Activity) นั้นหมายถึง การดําเนินการหรือการกระทํา

ใดๆ ของการประกอบกิจการใหบริการ เปนผลใหผูรับบริการไดรับการตอบสนองตรงตามความตองการ 

 2.สินคาไมมีตัวตน (Intangible Goods) นั้นหมายถึง การใหบริการ ซึ่งเกิดจากกิจกรรมสงมอบ

หรือการจัดสง 

 3.ความพึงพอใจ (Customer Satisfaction) นั้นหมายถึง การทีล่กูคาไดรบัการตอบสนองตาม

ความตองการจากการรบับริการแลว  

 สิริลักษณ วรรณกุล (2559) ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุระดับ

การศึกษาอาชีพ และรายได ที่แตกตางกัน สงผลทำใหพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิเพ่ือวัยเกษียณ รวม

ไปถึง ความรูความเขาใจ ความเชื่อ ความคาดหวังตอผลตอบแทน และการยอมรับความเสี่ยงแตกตางกัน 

โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเลอืกออมเงินผานการฝากธนาคาร รองลงมา คอื ซื้อกรมธรรมประกันชีวิต และ

นอยมากที่ลงทุนในตราสารหนี้ เชน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หุนกู 

 เนษพร นาคสีเหลือง (2557) พนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ สวนใหญมี

จำนวนเงนิออมเฉลี่ยตอเดือน 5,000 บาทข้ึนไป โดยปจจัยที่มผีลตอรูปแบบการออมเพ่ือการเกษียณ อายุสูง

ที่สุด คือ ปจจัยดานผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ย ปจจัยดานเศรษฐกิจและความเสี่ยงอยูในระดับปานกลาง 

รวมไปถึงทัศนคตดิานการออมของกลุมตัวอยางที่มองวาการออมที่ดีตองมีการวางแผนและปฏบิัติอยาง

สม่ำเสมอ นั่นคือการฝากเงินประเภทฝากประจำและการออมผานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากทีสุ่ด มีสวน

นอยที่จะออมในรูปตราสารหนี้ ตราสารทนุ และอสงัหาริมทรัพย 

วิถีดำเนินงานวิจัย 

 1. การออกแบบการวิจัย การศกึษาวิจัยในครั้งนี้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental 

Design) โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัย



ตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใคเวลาหนึ่งเพียงคร้ังเดียว โดย

ใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิต ิ

 2.การกำหนดประชากร กลุมตัวอยาง และวิธีการสมุตัวอยาง ประชาชนในการศกึษาวิจัยครั้งนี้ คือ 

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา ซึ่งทางผูวิจยัไมทราบถงึจำนวนของพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

รามอินทรา เปนจำนวนที่แนนอน จึงใชวิธีการกำหนดกลุมตัวอยางโดยการเปดตารางของ Yamane (1973) 

โดยที่กำหนดคาความคลาดเคลือ่นของการสุมตัวอยางที่ยอมรับไดที่ 0.05 จึงทำใหมีระดับความเชื่อมั่นท่ี 

95% ทำการศึกษาจำนวน 400 ตัวอยาง และสุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน ดวยวิธีการสุมแบบ

สะดวก 

 3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งเปนเครื่องมือที่

ผูวิจัยใชในการเก็บรวบรวมขอมูลนำเอามาวิเคราะหสถิติ เพื่อการตอบขอสมมติฐานของการวิจัยในเร่ืองที่

กำลังศึกษา การวิจยันี้เปนวิธีวิจยัเชิงสำรวจที่ใชแบบสอบถามทัง้แบบปลายปดและปลายเปด โดยในสวนของ

แบบสอบถามปลายปด มีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบและในสวนแบบสอบถาม

ปลายเปดผูวิจัยจะกำหนดเฉพาะคำถามใหผูตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นในการตอบได โดย

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังนี ้

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได จํานวนเงินลงทุน และผูมีอิทธิพลตอการตัดสนิใจลงทนุ ของพนักงานบริษทัเอกชน ในเขต

รามอินทรา มีจำนวน 8 ขอ เปนลักษณะคำถามแบบปลายปดมีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามได

เลือกตอบเพียงแค 1 คำตอบ 

 สวนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา  ประกอบดวย ดานการ

รับรูขาวสารในการลงทนุ ดานทศันคติการลงทนุ ดานสวนประกอบทางการตลาด ดานคุณภาพการใหบริการ

ของผูใหบริการ มีขอคำถามทั้งหมด จำนวน 24 ขอ ประกอบดวยคำถามใน ลักษณะประเมินคาความสำคัญ 

5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพ่ือตีความหมายดังนี้ระดบัความคิดเห็นมากที่สุด5 

คะแนน ระดบัความคิดเห็นมาก4 คะแนน ระดบัความคิดเห็นปานกลาง3 คะแนน ระดับความคิดเห็นนอย2 

คะแนน ระดบัความคิดเห็นนอยที่สุด1 คะแนน 

 สวนที่ 3 ทานมีความคิดเห็นอยางไรการกับออมเงินผานทางการลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยง

ชีพ (RMF) เปนคำถามท่ีเก่ียวของกับแสดงความคิดเห็น จำนวนขอคำถาม 1 ขอเปนคำถามในลักษณะ

คำถามปลายเปด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ผูวิจัยแบงชวงของระดับความคิดเห็นของ

ปจจัยการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา ดวยการหาความกวางของอันตรภาคชั้น โดยใชสูตรการหาความกวางของ

อันตรภาคชั้น โดยแบงความสำคัญออกเปน 5 ระดับ เพื่อใชในการตีความหมายของคาเฉลี่ยที่ในการ

วิเคราะหคาคือ คาเฉลี่ย 1.00-1.80 มีระดับความคดิเห็นในระดบันอยที่สุด คาเฉลี่ย 1.81-2.60มีระดับความ

คิดเห็นในระดับนอย คาเฉลี่ย 2.61-3.40มรีะดับความคดิเห็นในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 3.41-4.20มีระดับ

ความคิดเห็นในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.21-5.00มีระดับความคดิเห็นในระดับมากที่สุด 

เทคนิคการวิเคราะหขอมูล 



 เมื่อผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามมาแลว จึงไดนำขอมูลนั้นมาประมวลผล

ดวยการวิเคราะหขอมูลดังรายละเอียดตอไปนี ้

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

  1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด

เชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคลท่ีประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวน

เงินลงทุน และผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน 

  1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร

ที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก ปจจัยดานการรับรูขาวสารในการลงทุน ดานทัศนคติการลงทุน ดาน

สวนประกอบทางการตลาด ดานคุณภาพการใหบริการของผูใหบริการ และใชอธิบายการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตราม

อินทรา แสดงเปนรายดาน 

 2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  2.1 พนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา จำแนกตามเพศ ตางกัน ทำใหปจจัยการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ตางกันใชการวิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติการทดสอบ t-test 

  2.2 พนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทราที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 

รายได จํานวนเงินลงทุน และผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุน ตางกัน ทำใหปจจัยการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ตางกันใช ขอมูลดวยสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี LSD 

สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง

ช ีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนักงานบริษ ัทเอกชนในเขตรามอินทราพบวาผู ตอบ

แบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64 อายุระหวาง 31-40 ป คิดเปนรอยละ 32.25 

สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 57.25 อาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 51.25 ระดับการศึกษาปริญญา

ตรีหรือเทียบเทา คิดเปนรอยละ 66 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001-25,000 บาท คิดเปนรอยละ 42 จำนวน

เงินที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื ่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ตอปอยูที่ 0-2,000 บาท คิดเปนรอยละ 34.75 ผูที่มี

อิทธิพลตอการลงทุนในครั้งนี้ คือตนเอง คิดเปนรอยละ 63 สามารถสรปุผลการวิจัยไดดังนี ้

 1. ผลการวิเคราะหปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual 

Fund : RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา โดยรวม มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

โดยเรียงลำดับ ไดแก ดานการรับรูขาวสารในการลงทุน ดานสวนประกอบทางการตลาด ดานคุณภาพการ

ใหบริการของผูใหบริการ ดานทัศนคตกิารลงทุน 

 2. ผลการเปรียบเทียบปจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื ่อการเลี้ยงชีพ (Retirement 

Mutual Fund : RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล สามารถ

สรุปผลการวิจัยไดดังนี ้



  2.1 กลมุพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา ที่มีเพศตางกัน ทำใหการตัดสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)โดยรวมทั้ง 4ดานไมตางกัน 

  2.2 กลุมพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา ที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

รายได แลวผูมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ตางกัน ทำใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื ่อการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund : RMF)โดยรวมทั้ง 4ดานตางกัน 

  2.3 กลุมพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา ที่มีอาชีพตางกัน ทำใหการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมเพื ่อการเลี ้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ดานการรับรูขาวสารในการ

ลงทุนและดานสวนประกอบทางการตลาดตางกัน 

  2.4 กลุมพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา ที่มีจำนวนเงินลงทุนตางกัน ทำใหการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)ดานสวนประกอบทาง

การตลาดและดานคณุภาพการใหบริการของผใูหบริการตางกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยวิจัย เรื่องปจจยัการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชีพ (Retirement 

Mutual Fund : RMF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตรามอินทรา สามารถสรุปตามวัตถปุระสงคไดดังนี้  

 1. ผลการการศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยการตัดสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทราโดยภาพรวม มีระดับ

ความคิดเห็นอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับดงันี้ 

  1.1 ดานการรบัรูขาวสารในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement 

Mutual Fund : RMF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตรามอินทรา ผูวิจัยมีความคดิเห็นวาพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตรามอินทราสวนใหญมีกระบวนการตัดสนิใจในดานปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสาร เปน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

เนื่องจากปนจุบัน ประชาชนทุกคนไดมีการใหความสำคัญกับการนำเสนอขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ใหกับนักลงทนุตางๆเปนอยางมาก เชน ททาธนาคารมีระบบติดตามขอมูล

ขาวสารดานเศรษฐกิจและทิศทางของดัชนตีลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) ใหกับกลุมผูที่

สนใจและนักลงทนุตางๆ มีการนำเสนอขอมูลขาวสารผานเว็บไซตตางๆ ยังมีการจัดการใหความรแูละให

คําปรึกษาในการลงทนุ กับกลุมนักลงทุนทั้งรายเกา และรายใหม และการใหคําแนะนำที่เปนประโยชนกับนัก

ลงทุนที่เพ่ิมมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับชุรีพร สีสนิท (2553) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการ

ตัดสินใจที่จะลงทุนในกองทนุรวมของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจดัการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขต

กรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับจิรัสยชา รัตนเพียร (2557) ไดเคยกลาวไววา การรับรูขอมูลขาวสาร 

หมายถึง กระบวนการเปดรบัความรูและขอมูลขาวสารของบุคคลแตละบุคคลที่แตกตางกัน โดยกลาวคือการ

รับรูขอมูลขาวสาร เปนกระบวนการที่องคกรทางการคา หรือผูใหบริการหรือแมแตผูรับบริการจะตองมีการ

จัดทําข้ึนเพ่ือใหความรหูรือการแจงขาวสาร ประกาศ หรือการโฆษณาตางๆ เพื่อใหกับผูใชบริการไดรับทราบ 

อันจะสงผลตอประโยชนในการคา และการลงทุน อีกทั้งจะชวยทําใหผูใชบริการเกิดความรูสึกที่ดีเพราะมีการ

รับรูขาวสารตลอดเวลา รวมไปถึงทําใหผูใชบริการไดทราบถึงผลการดําเนนิการโดยเฉพาะกิจการที่เก่ียวของ

กับตลาดหลักทรัพยหรือการลงทุนตางๆเปนตน 



  1.2 ดานทัศนคติการลงทุน ในการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement 

Mutual Fund : RMF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตรามอินทรา ผูวิจัยมีความคดิเห็นวาพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตรามอินทราสวนใหญมีกระบวนการตัดสนิใจในดานทัศนคติการลงทุน เปนปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

เนื่องจากปนจุบัน นักลงทนุสวนใหญที่ลงทุนในกองทนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ จะเปนนักลงทุนทีม่ีประสบการณ

ในการลงทุนอยูแลว อีกท้ังนักลงทุนเหลานี้มีความเขาใจเก่ียวกับเงื่อนไขการลงทุนในประเภทกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพ เปนอยางดี และจะใชกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เปนการเก็บออมเงิน เนื่องจากสามารถ

นําไปใชในการหักลดหนอยภาษีตางๆ ได ซึ่งเหตุผลทีส่ําคัญของนักลงทนุ มีระบบการใหบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตอความตองการของนักลงทนุไดในทุกๆดาน จึงเปนเหตุผลทําใหผูตอบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นที่เปนไปในทิศทางเดียวกนั ซึ่งสอดคลองกับวรัณญา นวะมะรัตน (2550) ไดเคย

กลาวไววา การลงทุนในกองทุนรวม โดยมีวัตถุประสงคคือ กเพ่ือศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยงและ

ความสามารถในการบริหารหลกัทรัพยของกองทุนรวมเพ่ือวิเคราะหและเปรียบเทียบหากองทนุที่มี

ผลตอบแทนจากหนวยลงทุนที่ดทีี่สุด และสอดคลองกับภาณุรณ ฉัตรชัยการ (2551) ไดเคยกลาวไววา การ

วิเคราะหเรื่องการประมาณคาความผันผวนและพยากรณมูลคากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนหุนระยะ

ยาวโดยใชแบบจำลองอารีมารช –การชและอารีมา –อีการช 

  1.3 ดานสวนประกอบทางการตลาดในการลงทนุในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา

พนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทราสวนใหญมีกระบวนการตดัสินใจในดานปจจัยดานสวนประกอบทาง

การตลาดเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual 

Fund : RMF) เนื่องจากปนจุบนันเงื่อนไขของการลงทุนตามนโยบายการลงทนุตางๆ จะมีการใหความสําคัญ

ตอการลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)เปนอยางมาก และมี

ศักยภาพการเจริญเติบโตที่คอนขางสูง ถือไดวา เปนกองทนุฯ ทีม่ีผลประกอบติดที่อันดับ มีความมั่นคงและ

ความปลอดภัย เพราะการที่ธนาคารกรงุเทพหรือบริษัทจัดสรรกองทุนที่ดูแล จะนําเงนิทนุของนักลงทนุไปใช

ในการลงทุนตางๆจะมีการพิจารณาอยางรอบคอบ จึงทาํใหเงินลงทุนท่ีนักลงทุนสวนใหญจะไดรับผลกำไร

กลับคืนมา อีกทั้งในการใหบริการ ก็มีระบบการใหบริการท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนการใหบรกิารผานระบ

อิเล็กทรอนิกสหรือผานสื่อออนไลนตางๆ จึงทาํใหนักลงทนเกิดความสะดวกสบายในการใชบริการเพิ่มมาก

ยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคลองกับศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2552) ไดเคยกลาวไววา แนวความคิดและทฤษฎีสวน

ประสมทางการตลาดบริการ และสอดคลองกับอดุลย จาตุรงคกุล (2553) ไดเคยกลาวไววา ในเรื่องของตัว

แปรหรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (4P’s) นัน้ วาเปนตัวกระตนุหรือสิ่งเราทางการตลาดท่ีสง

กระทบตอกระบวนการตัดสินใจซื้อ กลาวไววาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการคา และการลงทุนตางๆ เนื่องจาก

ปจจัยดังกลาวนี้เปนปจจัยที่องคกรทุกแหง จะมุงตอบสนองตอกระบวนการใหบริการที่มี ประสทิธิภาพ โดย

มุงเนนการนาํเอาหลัก 7P เขามาใชเพื่อทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคกร เชน การจัดการ

บริหารสินคาหรือผลิตภัณฑตลอดจนกองทุนตางๆ ขององคกร ใหตอบสนองตอความตองการของนักลงทุน

มากยิ่งขึ้น และการนําหลักสวนประสมทางการตลาดมาใชจะทาํใหความยืดหยุนในการบรหิารงานของ



องคกร อีกทั้งจะสามารถนําขอมูลตางๆ มาปรบัปรุงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธขององคกร เพ่ือทําใหเกิด

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการทางดานตางๆ ตอไป 

  1.4 ดานคณุภาพการใหบริการของผใูหบริการ ในการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง

ชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา ผูวิจัยมีความคิดเห็น

วาพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทราสวนใหญมีกระบวนการตัดสินใจในดานคุณภาพการใหบริการของ

ผูใหบริการ เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement 

Mutual Fund : RMF) เนื่องจากปนจุบนั ปจจัยคณุภาพการบริการ จะใหความสําคัญกับองคประกอบตางๆ 

เชนการสงเสริมใหพนักงานที่ใหบริการเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : 

RMF) มีความรูมีทักษะในการบริการอยางถูกตอง ชัดเจน สามารถใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการลงทุนได

เปนอยางดีอีกทั้งพนักงาน สามารถแกไขปญหาเฉพาะไดดีสามารถตอบสนองความตองการของนักลงทนุ

ประเภทตางๆ ไดอีกทั้งการสงเสริมการตลาด จึงทําใหเกิดกระบวนการสงเสรมิทําใหนักลงทุน มีแรงจูงใจ 

และใหความสนใจ ในการเขามาลงทุนกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) 

เพ่ิมมากย่ิงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับชัยสมพล ชาวประเสริฐ (2547 อางอิงใน จิดาภา วิรเศรษฐ, 2551) ไดเคย

กลาวไววา ความหมายของการใหบริการนั้นคือ กระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมีตัวตนจากธุรกิจ ใหกับ

ผูรับบริการ โดยสินคาจะตองตอบสนอง ความตองการของผรูับบริการ ซึ่งจะนําไปสูความพึงพอใจ และ

สอดคลองกับ Hans, Piet & Wouter (อางอิงใน ผุดผอง ตรีบบุผา, 2547) ไดเคยกลาวไววา สิ่งที่ไมสามารถ

จับตองไดนั้น เปนสิ่งเฉพาะตัวของการใหบริการ เปนสิ่งท่ีสามารถสูญสลายไดรวดเร็ว ไมสามารถกักตุนได

และไมสามารถครอบครองการใหบริการได เปาหมายของการใหบริการก็คือการตอบสนองตามความตองการ

ของกลมุลูกคาและทาํใหกลมุลูกคานั้นเกิดความพงึพอใจในการไดรับการใหบริการ 

 2. ผลการการศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยการตัดสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund: RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทราโดยจำแนกตามปจจัยสวน

บุคคล 

  2.1 พนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทราที่มีเพศตางกัน มีการตัดสินใจลงทนุใน

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ตางกันซึ่งผวูิจัยมีความเห็นวาพนักงาน

บริษัทเอกชนในเขตรามอินทราที่มีเพศตางกันนัน้ มีผลกับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund: RMF)  เพศหญิง เพศชายที่มีความแตกตางทางกายภาพโดยพ้ืนฐานอยาง

ชัดเจน และรวมไปถึงการตอบสนองในสิ่งเราภายนอกซึ่งสอดคลองกับผลการวิจยัของสิริลักษณ วรรณกุล 

(2559) งานวิจัยที่ศคกษาเรื่องพฤติกรรมการวางแผนทางการเงนิเพื่อวัยเกษียณของผูมีเงินไดอายุระหวาง 

22-60 ป ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ สถานภาพ อายุระดับการศึกษาอาชีพ และรายได ที่

แตกตางกัน สงผลทำใหพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณ รวมไปถึง ความรูความเขาใจ 

ความเชื่อ ความคาดหวังตอผลตอบแทน และการยอมรับความเสี่ยงแตกตางกัน และสอดคลองกับเนษพร 

นาคสีเหลือง (2557) งานวิจัยทีศึ่กษาปจจัยที่มีอิทธพิลตอการออมเพื่อเตรียมเพ่ือเตรียมความพรอมการ

เกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนกังานใหญ ดานประชากรศาสตร พฤติกรรม

การออม ปจจัยที่มีผลตอการออม รูปแบบการออมเพ่ือเตรียมความพรอมการเกษียณอายุ 



  2.2 พนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทราที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา อาชีพ 

รายได จำนวนเงนิลงทุน ผูอิทิพลตอการตัดสินใจลงทุน ตางกนั มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

เลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ตางกัน ซึ่งผวูิจัยมีความเห็นวาพนักงานบริษัทเอกชนในเขต

รามอินทราที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จำนวนเงินลงทุน ผูอิทิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนตางกันนั้น มผีลกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: 

RMF) มีความแตกตางทางกายภาพโดยพืน้ฐานอยางชัดเจน และรวมไปถึงการตอบสนองในสิง่เราภายนอกซึ่ง

สอดคลองกับผลการวิจยัของสิริลักษณ วรรณกุล (2559) งานวิจัยที่ศคกษาเร่ืองพฤติกรรมการวางแผนทาง

การเงินเพื่อวัยเกษียณของผูมีเงินไดอายุระหวาง 22-60 ป ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งประกอบดวย เพศ สถานภาพ 

อายุระดับการศึกษาอาชีพ และรายได ที่แตกตางกัน สงผลทำใหพฤติกรรมการวางแผนทางการเงินเพื่อวัย

เกษียณ รวมไปถึง ความรูความเขาใจ ความเชื่อ ความคาดหวังตอผลตอบแทน และการยอมรับความเสี่ยง

แตกตางกัน และสอดคลองกับเนษพร นาคสีเหลือง (2557) งานวิจัยที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการออมเพื่อ

เตรยีมเพื่อเตรียมความพรอมการเกษียณอายุของพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ 

ดานประชากรศาสตร พฤติกรรมการออม ปจจัยที่มีผลตอการออม รูปแบบการออมเพื่อเตรียมความพรอม

การเกษียณอายุ 

ขอเสนอแนะสำหรับการนำผลไปใช 

 1.ขอเสนอแนะสำหรับปจจัยดานการรบัรขูอมูลขาวสาร ควรมีการปรับปรุงและพฒันาดานการให

ขอมูลขาวสารของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ใหเพ่ิมมากย่ิงขึ้น โดย

อาจจะทำในรูปแบบของหนังสือชี้ชวน แผนพบั หรอืการโฆษณาผานสื่อตางๆ ประกอบกับการนำเสนอผล

การดำเนนิงานของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ที่มีคาระดับความ

เสี่ยงแจงไวอยางชัดเจน เพ่ือทำใหเกิดการสรางความพึงพอใจ และสรางความเชื่อมั่น เพ่ือทำใหเกิดเปน

แรงจูงใจในการตัดสินใจเขามาลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)  

และกองทุนประเภทอ่ืนๆ ตอไปในอนาคต 

 2. ขอเสนอแนะสำหรับปจจัยดานทัศนคติในการลงทนุ ควรจะตองมีการสงเสริมและสรางเขาใจ

ตางๆ เชน รายละเอียด วิธีการลงทุน รวมไปถึงอัตราผลตอบแทนตางๆของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund: RMF) ใหกับนักลงทนุรายใหมเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อทำใหนักลงทนุรายใหมเกิด

ความเขาใจตอกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เปนอยางดี และสงผลตอ

การลงทุนในกองทุนประเภทตางๆ ตอไปในอนาคต 

 3. ขอเสนอแนะสำหรับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ควรมีการนำเสนอความหลากหลาย

ของกองทุนใหเลอืกลงทุน ใหกับนักลงทนุตางๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น และควรจะตองมีการนำเสนอกระบวนการ

บริหารกองทุน ที่เปนหลักปฏิบติั และเปนจุดเดนของบริษัทจัดสรรกองทุนใหกับกลมุนักลงทนุไดรบัทราบ 

รวมถึงการนำเอาหลักการใหสวนลด เชน การลดคาธรรมเนียมตางๆ เพื่อทำใหเกิดการสงเสรมิ และสราง

แรงจูงใจในการซื้อกองทนุตางๆ เพ่ิมมากยิ่งขึ้น 

 4. ขอเสนอแนะสำหรับปจจัยดานคณุภาพการใหบริการ ควรมีการสงเสริมใหพนักงานมีทักษะ และ

ความรกัูบกองทุนตางๆ ใหอยูในระดับดีเย่ียม เพื่อทำใหเกิดการนำเสนอขอมูล และรายละเอียดตางๆ ได



อยางถูกตอง อีกทั้งจะตองสงเสริมใหพนักงานมีใจรักงานบริการ มีความเคารพตอลูกคา และมกีารเก็บ

ความรสูึกตางๆ ที่ไมพึงพอใจกับลูกคา เพื่อผลประโยชนทางธุรกิจตอไป 

 5. ขอเสนอแนะสำหรับปจจัยดานการตัดสนิใจลงทนุ ควรมีการใหความสำคัญกับความเสี่ยงตางๆ 

ในการลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) และนำความเสี่ยงตางๆ 

มาใช โดยนำเสนอวา กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เปนกองทุนท่ีมี

ความเสี่ยงต่ำ และสามารถหักลดหนอยภาษี อีกทั้งจะสามารถนำไปใชในการเก็บออมเงินเพื่อใหนักลงทนุใช

ชีวิตหลังเกษียณงานได 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการสัมภาษณกลมุตัวอยางตางๆ เพ่ือทำใหทราบ 

ขอคิดเห็น หรือไดรบัขอมูลในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อันจะสงผลประโยชนตอการอภิปรายผลการวิจัยตอไป 

 2. ในการศึกษาครั้งตอไป ควรมีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติอ่ืนๆ เชนใชสถิติการถดถอยพหุคณู 

(Multiple Regression) เพ่ือหาความแตกตางของสถานภาพของผูตอบแบบสอบที่มีตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) 

ในเขตรามอินทราตอไป 
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