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การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ ไดแก ดานวัตถุประสงคใน
การลงทุน ดานการเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคาและชองทางการซื้อขาย ดาน
คุณภาพการใหบ ริ การ ดานทัศนคติในการลงทุน ดานประเภทการลงทุน ในกองทุน รวม (RMF) ของบริ ษั ท
หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทยและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได ระดับตำแหนงงาน จำแนกตาม พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) ไดแก ลักษณะการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) การเลือกชองทางการลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF) การรับทราบแหลงขอมูลการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
ประชากรในงานวิจัยนี้ คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม
จำนวน 360 คน ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางที่ไดโดยไมใชความนาจะเปน (Non-probability Sampling) เปน
การสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือเฉพาะผูที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
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บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการ
วิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร (SPSS Version 26.0) หาคาความถี่ (Frequencies)
คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (�X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
ผลการวิจัยพบวา 1.) ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 360 คน สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 284
คน คิดเปนรอยละ 78.90 มีอายุ 30-40 ป จำนวน 216 คน คิดเปนรอยละ 60.00 มีสถานภาพโสด จำนวน 232
คน คิดเปนรอยละ 64.40 มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา จำนวน 199 คน คิดเปนรอยละ 55.30 มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000-30,000 บาท จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 51.10 มีระดับตำแหนงงานเจาหนาที่
ระดับปฏิบัติการจำนวน 193 คน คิดเปนรอยละ 53.60
2.) พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีลักษณะ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แบบลงทุนเมื่อมีสภาพคลองทางการเงิน จำนวน 129 คน คิด
เปนรอยละ 35.80 มีการเลือกชองทางการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทางอินเตอรเน็ตแบงคกิ้ง/
แอพพลิเคชั่น/เว็บไซต จำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 58.60 มีบุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวม(RMF)เปนตัวทานเอง จำนวน 236 คน คิดเปนรอยละ 65.60 การรับทราบแหลงขอมูลการลงทุน
กองทุนรวม(RMF)จากอินเตอรเน็ต จำนวน 164 คน คิดเปนรอยละ 45.60
3.) ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกร
ไทยของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่อยู
ในระดับมากที่สุด คือ ดานทัศนคติในการลงทุน ดานวัตถุประสงคในการลงทุน และดานราคาและชองทางการซื้อ
ขาย ตามลำดับ และดานที่อยูในระดับมาก คือ ดานการเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ ดานคุณภาพการใหบริการ ดาน
ประเภทการลงทุนในกองทุนรวม (RMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทยและระดับความเสี่ยงที่
ยอมรับได และดานการสงเสริมการตลาด ตามลำดับ
คำสำคัญ: ปจจัยที่มีผล; กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ

ABSTRACT
The objective is to study Factors Affecting Retirement Mutual Fund Investment (RMF)
Kasikorn Asset Management of Kasikorn Bank Employees, Head Office. The factors of research
include Investment objectives, In choosing to invest in products, Marketing promotion, Price and
trading channels, Service quality, Investment attitude and Type of investment in mutual funds
(RMF) of Kasikorn Asset Management Company and the acceptable risk level. That are classified
by personal factors were including Sex, Age, Status, Education, Income and Position. That are
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classified by Investment behavior in Retirement Mutual Fund (RMF) were including Nature of
Investment in Retirement Mutual Fund (RMF), Selection of investment channels for retirement
mutual funds (RMF), Individuals involved in investing decisions in a retirement mutual fund
(RMF), Acknowledgment of Investment Resources Retirement Mutual Fund (RMF).
The Population used is Kasikorn Bank Employees, Head Office. The sample used in this
amount of 360 peoples.The researcher selected the obtained randomness without using
probability (Non-probability Sampling) is a specific sampling (Purposive Sampling), ie only those
who invest in Retirement Mutual Fund (RMF), Kasikorn Asset Management.The questionnaire was
instrument of this research. Data was analyzed by using SPSS for Social Science Research (SPSS
Version 26.0). The statistics were frequencies percentage mean (X̅ ) standard deviation (SD).
The results found that 1.) The users all respondents 360 peoples. Most are female 284
peoples representing 78.90% Most aged 30-40 years old 216 peoples representing 60.00% Most
are status single 232 peoples representing 64.40% Most are Master's degree 199 peoples
representing 55.30% Most are average income per month 20,000 – 30,000 baht 184 peoples
representing 51.10% Most are position Operating staff 193 peoples representing 53.60%
2.) Investment behavior in Retirement Mutual Fund (RMF) the users all respondents Most
are. Have the characteristics of investing in a retirement mutual fund (RMF), Investment form
when there is financial liquidity 129 peoples representing 35.80%. There is a selection of
investment options for a retirement fund (RMF) via internet banking / application / website 211
peoples representing 58.60%.The person involved in investing in mutual funds (RMF) is yourself
236 peoples representing 65.60%. Acknowledgment of mutual fund investment resources (RMF)
from the Internet 164 peoples representing 45.60%.
3.) Factors Affecting Retirement Mutual Fund Investment (RMF) Kasikorn Asset
Management of Kasikorn Bank Employees, Head Office. Overall is at a high level. Considering
each side, then that side is the highest level of Investment attitude, Investment objectives, And
price and trading channels, respectively.then that side is the high level of In choosing to invest
in products, Service quality, Type of investment in mutual funds (RMF) of Kasikorn Asset
Management and In marketing promotion, respectively.
Keywords: Factor; Retirement Mutual Fund
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บทนำ
ปจจุบันการวางแผนการเงินเปนสิ่งที่ควรตระหนักถึงและมีความสำคัญอยางมาก การวางแผนการเงินจะ
ชวยใหแตละบุคคลสามารถคำนวณและวางแผนระยะยาวในการออมเงินไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยสราง
ความมั่นคงใหกับชีวิต การลงทุนอยางถูกวิธีและมีความรูความเขาใจที่ถูกตอง สามารถทำใหมีโอกาสสราง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและการกระจายความเสี่ยงการลงทุนยังชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทน
ที่จะไดรับ ซึ่งในปจจุบันก็มีเครื่องมือทางการเงินที่หลากหลายที่เขามาชวยใหเงินออมมีมูลคางอกเงยมากขึ้น
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ก็เปนอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุน
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการเลือกศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด ใน
ครั้งนี้นั้น สืบเนื่องมาจากการที่บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด มีความมั่นคงและไดรับความ
ไววางใจจากนักลงทุนดวยดีมาตลอด มีระบบการทำงานที่เปนมาตรฐานโปรงใสและบุคคลากรมืออาชีพ ที ่มี
คุณภาพในการจัดการกองทุน มีหลายทางเลือกเพื่อการลงทุนที่เหมาะสมกับเปาหมายการออมของผูลงทุน
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกสิกรไทย ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ
ขอบเขตในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัย เรื่องปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนกสิกรไทย ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
ขอบเขตดานเนื้อหา
ตัวแปรอิสระ คือ
1. ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ระดับตำแหนงงาน
2. ขอมูลพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไดแก ลักษณะการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), การเลือกชองทางการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), บุคคลที่มีสวน
รวมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF), การรับทราบแหลงขอมูลการลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
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ตัวแปรตาม คือ
ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ ไดแก ดานวัตถุประสงคในการลงทุน, ดานการเลือกลงทุนใน
ผลิตภัณฑ, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานราคาและชองทางการซื้อขาย ดานคุณภาพการใหบริการ, ดาน
ทัศนคติในการลงทุน, ดานประเภทการลงทุนในกองทุนรวม (RMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกร
ไทย และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ ผูวิจัยจึงจะเก็บกลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้อยูที่จำนวน 360 คน ผูวิจัยเลือกการสุมตัวอยางที่ไดโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) เปนการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือเฉพาะผูที่ลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย
ขอบเขตดานระยะเวลา
การวิจัยครั้งนี้จะทำการวิจัยตั้งแตเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563
ประโยชนที่ไดจากการวิจัย
1. เพื่อบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนจะไดนำขอมูล ผลจากการวิจัยไปใชในการวิเคราะห ปจจัยที่มีผล
ตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในปจจุบัน ใหสอดคลองกับความตองการนักลงทุนมากขึ้น
2. เพื่อเปนประโยชนสำหรับประชาชนทั่วไปกอนที่จะตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

5.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6.ระดับตําแหน่งงาน

ปัจจัยที่มีผลต่ อการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกสิกรไทย
ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สํานักงานใหญ่

ข้ อมูลพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน

การเลีย้ งชีพ (RMF)

ด้านการเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์

- ลักษณะการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF)

ด้านการส่งเสริ มการตลาด

ข้ อมูลด้ านปัจจัยส่ วนบุคคล
1.เพศ 2.อายุ 3.สถานภาพ 4.ระดับการศึกษา

- การเลือกช่องทางการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF)
- บุคคลที่มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
- การรับทราบแหล่งข้อมูลการลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

ด้านราคาและช่องทางการซื้อขาย
ด้านคุณภาพการให้บริ การ
ด้านทัศนคติในการลงทุน
ด้านประเภทการลงทุนในกองทุนรวม (RMF)
ของบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิ กรไทย
และระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่มีตอการตัดสินใจของผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ.(2541) พฤติกรรมของผูบริโภค (consumer behavior) หมายถึง การ
แสดงออกของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรงกับการใชสินคาและบริการทาง เศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการใน
การตัดสินใจที่มีผลตอการแสดงออก
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ขอมูลที่เกี่ยวของกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือ (RMF) คือ กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค
ในการสงเสริมการออมเพื่อการเลี้ยงชีพระยะยาวของนักลงทุนยามเกษียณอายุที่มีคุณภาพ ซึ่งเปนกองทุนที่ทาง
ภาครัฐบาลจัดตั้งขึ้นนอกเหนือจากการลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) สำหรับขาราชการ
หรือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับภาคเอกชน โดยกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ถูกจัดตั้งขึ้นภายใตกฎกระทรวง
กระทรวงการคลัง และประกาศอธิบดีกรรมสรรพกร ในปจจุบันถูกควบคุมโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงานก.ล.ต.) และจัดจำหนายโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ที่ไดรับ
ใบอนุญาตจัดการกองทุนจากทางสำนักงาน ก.ล.ต
ขอมูลที่เกี่ยวของกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด หนึ่งในบริษัทเครือธนาคารกสิกรไทย กอตั้งขึ้นเมื่อ
พ.ศ. 2535 เพื่อใหบริการดานการจัดการกองทุนครบวงจร ทั้ง กองทุนรวม กองทุนสวนบุคคล และ กองทุน
สำรองเลี้ยงชีพดรับใบอนุญาต ใหประกอบธุรกิจหลักทรัพย ประเภทกิจการจัดการลงทุนจากกระทรวงการคลัง
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 ไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในเดือนมิถุนายน
2539 และไดรับใบอนุญาตใหประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนสวนบุคคล ในเดือนมีนาคม 2540
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
สุธีรา สินธุปน (2554) ศึกษาการวิเคราะหผลตอบแทนในการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงคที่จะวิเคราะหผลตอบแทนและ
ความเสี่ยงในการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกกรไทย จำกัด ที่
มีนโยบายการลงทุนตามรูปแบบของการลงทุนตามความเสี่ยงที่แตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา กองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพที่ใหผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุดเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถการบริหารงานของตลาด คือ กองทุน
เปดเค โกลดเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ใหคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด คือ กองทุนเปดเค
หุนทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
จิรัสยชา รัตนเพียร (2557) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภททุนรวม
หุนระยะยาว (LTF) ของลูกคาบมจ.ธนาคารกรุง เทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร. ผลการศึกษาพบวางผู ต อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นตอปจจัยดานการรับรูขอมูลขาวสาร ปจจัยดานทัศนคติในการลงทุน ปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาด ปจจัยดานคุณภาพการใหบริการ และปจจัยดานการตัดสินใจลงทุนโดยรวมอยูในระดับมาก
ทรรศวรรณ จันทรสาย (2557) ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF
กับ บลจ.บัวหลวง:กรณีศึกษาลูกคาที่ลงทุนผานธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร พฤติกรรมการลงทุนใน
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กองทุ น รวม RMF และ LTF กั บ บลจ.บั ว หลวงผา นธนาคารกรุ งเทพในเขตกรุ ง เทพมหานคร พบว า ผู ตอบ
แบบสอบถามมี ส ำคั ญ ในการลงทุ น คื อ เพื ่ อ ประโยชน ใ นการหั ก ลดหย อ นภาษี รองลงมาได แ ก เพื ่ อ หวั ง
ผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเปนการอดออมเพื่ออนาคต ตามลำดับ การลงทุนผานสาขาของธนาคารคือ
ชองทางที่สำคัญที่สุด รองลงมาไดแก ลงทุนโดยใชอินเตอรเน็ตแบงกิ้ง (Internet Banking) และชองทางการหัก
คาจองซื้อหนวยลงทุนจากบัตรเครดิตของธนาคารกรุงเทพ ตามลำดับ
แพรวนภา ฤทธิไตรภพ (2558) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการลงทุนของลูกคาในกองทุนเปดบรรษัทภิบาล
หุนระยะยาวธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม พบวา ในการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา
ในกองทุนเปดบรรษัทภิบาลหุนระยะยาว (CGLTF)ธนาคารยูโอบีจำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหมพบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีวัตถุประสงคในการลงทุน แบบกองทุนเปด เพื่อการออม ลูกคาสวนใหญจะตัดสินใจ
เลือกลงทุนดวยตัวเอง สวนใหญกลุมลูกคาตัวอยางไมมีการตั้งงบประมาณในการซื้อกองทุนลูกคามีความคาดหวัง
ถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในแตละครั้งที่ซื้อขายหนวยลงทุน ลูกคากลุมตัวอยางจะมีการหาขอมูลกอนการ
ลงทุนซึ่งเปนการหาขอมูลจากพนักงานของทางธนาคารมากที่สุด
ลั ก ษมี กรลิ ข ิ ต ไพศาล (2558) ศึ กษาการศึ กษาพฤติ กรรมการลงทุ น ของนั กลงทุ น ในกองทุ น รวม
LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานครพบวา พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือกลงทุนของนักลงทุนในกองทุนรวม
LTF/RMF สวนใหญจะลงทุนในรูปแบบของการฝากเงินธนาคาร / สถาบันการเงินมากที่สุดรองลงมาคือการ
ลงทุนในรูปแบบของการลงทุนในกองทุนรวม สวนใหญนั้นนักลงทุนจะไดรับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกองทุน
รวมจากพนักงานของสถาบันการเงินมากที่สุด และนักลงทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนรวม LTF มากที่สุด โดย
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่นักลงทุนไดเลือกใชบริการในการซื้อกองทุนรวม LTF/RMF มากที่สุดคือ บลจ.ก
รุงไทย วัตถุประสงคของการเลือกลงทุนในกองทุนรวม LTF/RMF คือเพื่อลดหยอนภาษี
สุรัสวดี มนตรีภักดิ์ (2560) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF)ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบวาผูลงทุนสวนใหญ พบวากลุม
ตัวอยางใหความสำคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑและพนักงานทางการตลาดมากที่สุด รองลงมาคือปจจัยดานราคา
ปจจัยดานกระบวนการและปจจัยดานการสงเสริมการตลาดตามลำดับ โดยที่ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด
สงผลเชิงลบตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
วิธีดำเนินการวิจัย
เป น การศึ ก ษาวิ จ ั ย ทางสถิ ต ิ เ ชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Analysis) โดยใช ก ารเก็ บ ข อ มู ล ด ว ย
แบบสอบถาม(Questionnaire)
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ประชากรและกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่จะนำมาวิจัย ไดแก พนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ จำนวน 2,800 คน โดย
กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากการใชสูตรการคำนวณของTaro Yamane,1973 ผูวิจัยจึงจะเก็บกลุมตัวอยาง
ในการศึกษาครั้งนี้อยูที่จำนวน 360 คน ผูวิจัยจะเลือกการสุมตัวอยางที่ไดโดยไมใชความนาจะเปน (Nonprobability Sampling) ซึ่งผูวิจัยจะเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือการเลือกแจก
แบบสอบถามเฉพาะพนักงานธนาคารกสิกรไทย สักงานใหญ ที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. แจกแบบสอบถามใหแกประชากรที่กำหนดไว โดยใชวิธีการแจกแบบสอบถามผานทางออนไลนโดย
ใช Google Form ผานทางแอพพลิเคชั่น Line
2. เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามที ่ ไ ด พร อ มทั ้ ง ตรวจสอบความสมบู ร ณ แ ละความเรี ย บร อ ยของ
แบบสอบถาม เพื่อนำไปจัดทำและเตรียมสำหรับการวิเคราะหตอไป
การวิเคราะหขอมูล
ผู  ว ิ จ ั ย ทำการประมวลผลวิ เคราะห ข อมู ล ด ว ยเครื ่ องคอมพิ ว เตอร โดยใช โ ปรแกรมสำเร็ จ รู ป ทาง
คอมพิวเตอร (SPSS Version 26.0)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
1. ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงกลุมมี 2 กลุม ไดแก
1.1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
1.2 ขอมูลพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
2. ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับ
ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณไดแก ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 1 ดานเพศ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 360 คน สวนใหญ
เปนเพศหญิง จำนวน 284 คน คิดเปนรอยละ 78.90 ดานอายุ พบวา สวนใหญ มีอายุ 30-40 ป จำนวน 216 คน
คิดเปนรอยละ 60.00 ดานสถานภาพ พบวา สวนใหญ มีสถานภาพโสด จำนวน 232 คน คิดเปนรอยละ 64.40
ดานระดับการศึกษา พบวา สวนใหญ มีระดับการศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา จำนวน 199 คน คิดเปนรอยละ
55.30 ดานรายได พบวา สวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000-30,000 บาท จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ
51.10 ดานระดับตำแหนงงาน พบวา สวนใหญ มีระดับตำแหนงงานเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ จำนวน 193 คน
คิดเปนรอยละ 53.60
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 2 ดานลักษณะการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) พบวาสวน
ใหญ ลงทุนเมื่อมีสภาพคลองทางการเงิน จำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 35.80 ดานการเลือกชองทางการลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) พบวา เลือกชองทางทางอินเตอรเน็ตแบงคกิ้ง/แอพพลิเคชั่น/เว็บไซต จำนวน
211 คน คิดเปนรอยละ 58.60 ดานบุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม(RMF) พบวาสวนใหญ
เปนตัวทานเอง จำนวน 236 คน คิดเปนรอยละ 65.60 ดานการรับทราบแหลงขอมูลการลงทุนกองทุน รวม
(RMF) พบวาสวนใหญ รับทราบจากอินเตอรเน็ต จำนวน 164 คน คิดเปนรอยละ 45.60
ผลการวิเคราะหขอมูลสวนที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ มีองคประกอบ 7 ดาน โดย
ผูวิจัยจะทำการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย(�X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการลงทุน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย
สำนักงานใหญโดยรวมอยูในระดับมาก (X̅ = 4.20) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่อยูในระดับมากที่สุด
คือ ดานทัศนคติในการลงทุน ดานวัตถุประสงคในการลงทุน ดานราคาและชองทางการซื้อขาย (X̅ = 4.34, X̅ =
4.29, X̅ = 4.21) ตามลำดับ และดานที่อยูในระดับมาก คือ ดานการเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ ดานคุณภาพการ
ใหบริการ ดานประเภทการลงทุนในกองทุนรวม (RMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทยและระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได ดานการสงเสริมการตลาด ( X̅ = 4.19, X̅ = 4.14, X̅ = 4.13, X̅ = 4.12) ตามลำดับ
สรุปผลการวิจัย
ปจจัยสวนบุคคล
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกสิกรไทย ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำวนวน 360 คน
สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 284 คน คิดเปนรอยละ 78.90 สวนใหญ มีอายุ 30-40 ป จำนวน 216 คน
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คิดเปนรอยละ 60.00 สวนใหญ มีสถานภาพโสด จำนวน 232 คน คิดเปนรอยละ 64.40 สวนใหญ มีระดับ
การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกวา จำนวน 199 คน คิดเปนรอยละ 55.30 สวนใหญ มีรายไดเฉลี่ยตอเดื อน
20,000-30,000 บาท จำนวน 184 คน คิดเปนรอยละ 51.10 สวนใหญ มีระดับตำแหนงงานเจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการ จำนวน 193 คน คิดเปนรอยละ 53.60
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกสิกรไทย ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ มีผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำวนวน 360 คน
สวนใหญ มีลักษณะการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)แบบลงทุนเมื่อมีสภาพคลองทางการเงิน
จำนวน 129 คน คิดเปนรอยละ 35.80 สวนใหญ มีการเลือกชองทางการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF)ทางอินเตอรเน็ตแบงคกิ้ง/แอพพลิเคชั่น/เว็บไซต จำนวน 211 คน คิดเปนรอยละ 58.60 สวนใหญ มีบุคคล
ที่มีสวนรวมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม(RMF)เปนตัวทานเอง จำนวน 236 คน คิดเปนรอยละ 65.60
สวนใหญ มีการรับทราบแหลงขอมูลการลงทุนกองทุนรวม (RMF) จากอินเตอรเน็ต จำนวน 164 คน คิดเปนรอย
ละ 45.60
ปจจัยที่มีผลตอการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชี (RMF)บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
กสิกรไทย ของพนักงานธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ดานที่อยูในระดับมากที่สุด คือ ดานทัศนคติในการ
ลงทุน ดานวัตถุประสงคในการลงทุน และดานราคาและชองทางการซื้อขาย ตามลำดับ และดานที่อยูในระดับ
มาก คือ ดานการเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ ดานคุณภาพการใหบริการ ดานประเภทการลงทุนในกองทุนรวม
(RMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทยและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และดานการสงเสริม
การตลาด ตามลำดับ
อภิปรายผล
1. ดานวัตถุประสงคในการลงทุน
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมาก
ที่สุดคือ เพื่อวางแผนและบริหารการเงินในอนาคต ลงทุนระยะยาวเพื่อเปนเงินทุนใชจายในวัยเกษียณ และเพื่อ
สิทธิประโยชนในการลดหยอนภาษี ตามลำดับ สวนขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมาก คือ คาดหวัง
ผลตอบแทนในการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
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ลักษมี กรลิขิตไพศาล (2558) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนใน กองทุนรวม LTF/RMF ในเขต
กรุงเทพมหานคร
2. ดานการเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมากที่สุด
คือ เงื่อนไขและนโยบายในการลงทุนกองทุนรวม (RMF) แตละประเภทจะเลือกลงทุนในบริษัทที่มีความนาเชื่อถือ
ที่มีปจจัยพื้นฐานดีและศักยภาพในการเติบโตสูง ความมีชื่อเสียงของบริษัทจัดการกองทุนเชน รางวัลตางๆ ที่จาก
ผลการดำเนินงานที่ผานมา ตามลำดับ สวนขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมากคือ กองทุนรวม (RMF) มี
ความหลากหลายใหเลือกลงทุนในระดับความเสี่ยงตามความตองการของผูลงทุน กองทุนรวม (RMF) มีนโยบาย
การลงทุนที่ชัดเจนตามหนังสือชี้ชวน และเชื่อมั่นในความสามารถและประสบการณในการบริหารจัดการของ
ผูจัดการ ตามลำดับซึ่ง สอดคลองกับ ทรรศวรรณ จันทรสาย (2557) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับบลจ.บัว หลวง : กรณีศึกษาลูกคาที่ลงทุนผานธนาคารกรุงเทพในเขต
กรุงเทพมหานคร
3. ดานการสงเสริมการตลาด
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมากที่สุด
คือ มีการประชาสัมพันธบอยครั้งทำใหทราบขอมูลขาวสารอยูเสมอ สวนขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมาก
คือ มีรูปแบบการประชาสัมพันธจากหลายชองทาง เชน โฆษณาตามโซเชียลมีเดีย โทรทัศน เว็บไซต และ
แอพพลิเคชั่นธนาคารเปนตน มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการขายที่นาสนใจ ตามลำดับ ซึ่งไมสอดคลองกับ
สุรัสวดี มนตรีภักดิ์ (2560) ที่ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF) ของนักลงทุน Generation Y ใน เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
4. ดานราคาและชองทางการซื้อขาย
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมาก
ที่สุด คือสามารถซื้อกองทุนรวม (RMF) ไดจากหลายชองทาง เชน เว็บไซต แอพพลิเคชั่น หรือผานทางสาขาของ
ธนาคาร เปนตน ธนาคารมีสภาพคลองที่สามารถทำการซื้อ-ขายไดทุกวันทำการ ตามลำดับ สวนขอปจจัยที่มี
ความสำคัญอยูในระดับมาก คือ กองทุนมีราคาขั้นต่ำในการซื้อ-ขายที่เหมาะสม สามารถชําระคาจองซื้อหนวย
ลงทุนดวยบัตรเครดิตธนาคารกสิกรได กองทุนมีอัตราคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการกองทุนที่เหมาะสม
ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรัสวดี มนตรีภักดิ์ (2560) ศึกษาเรื่องปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
ลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื ่ อ การเลี ้ ย งชี พ (RMF) ของนั กลงทุ น Generation Y ใน เขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล
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5. ดานคุณภาพการใหบริการ
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมาก คือ
พนักงานสามารถใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการลงทุนไดเปนอยางดี พนักงานใหขอมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการ
ลงทุนที่ชัดเจน มีจดหมายหรือพนักงานติดตอไปยังทานเพื่อเชิญชวนใหลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
(RMF) มีการบริการหลังการขายที่ดี ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ แพรวนภา ฤทธิไตรภพ (2558) ได
ศึกษาเรื่อง ปจจัยทมี่ผีลตอการลงทุนของลกูคาในกองทุนเปดบรรษัทภิบาลหุนระยะยาวธนาคารยูโอบีจำกัด
(มหาชน)ในจังหวัดเชียงใหม
6. ดานทัศนคติในการลงทุน
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมาก
ที่สุด คือ ทานเขาใจเงื่อนไขการลงทุนในกองทุนรวม (RMF) ทานศึกษาและรับคำแนะนำจากพนักงานธนาคาร
กอนลงทุนกองทุนรวม(RMF) ทานเปรียบเทียบผลประกอบการยอนหลังของบริษัทหลักทรัพยที่ทานจะลงทุน
กับบริษัทหลักทรัพยอื่นๆ ทานมีความรูความเขาใจเรื่องความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม (RMF)
ตามลำดับ สวนขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมาก คือ ทานคิดวาการที่เงินออมในรูปของกองทุนมีความ
มั่นคงกวาการออมในรูปแบบอื่นซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ จิรัสยชา รัตนเพียร (2557) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภททุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของลูกคาบมจ.ธนาคารกรุงเทพ
ในเขตกรุงเทพมหานคร
7. ดานประเภทการลงทุนในกองทุนรวม (RMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทยและ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมากที่สุด
คือ ประเภทกองทุนหุนไทยและหุนตางประเทศ ระดับความเสี่ยงสูง สวนขอปจจัยที่มีความสำคัญอยูในระดับมาก
คือ ประเภทกองทุนผสม ลงทุนในตราสารหนี้เปนหลักและลงทุนในหุนไมเกิน 40 เปอรเซ็น ระดับความเสี่ยงปาน
กลางคอนขางสูง ประเภทกองทุนตราสารหนี้ ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ของภาครัฐ ระดับความ
เสี่ยงปานกลางคอนขางต่ำ ประเภทกองทุนสินทรัพยทางเลือก เชน ลงทุนในทองคำ ลงทุนในหลักทรัพยที่
เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย ระดับความเสี่ยงสูง ตามลำดับ ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สุธีรา สินธุปน (2554)
ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหผลตอบแทนในการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนกสิกรไทย จำกัด
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ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย
ดานวัตถุประสงคในการลงทุน
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนควรที่จะเสนอขายกองทุนรวมใหตรงตามความ
ตองการของนักลงทุน ควรที่จะเนนเรื่องเงื่อนไข ขอดีขอเสียและสิทธิประโยชนดานตางๆที่นักลงทุนจะไดรับ
เพื่อที่จะไดเปนแรงจูงใจใหนักลงหันมาเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพมากขึ้น
ดานการเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ควรอธิบายใหชัดเจนในเรื่องนโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมแตละประเภท เรื่องความเสี่ยง เพื่อใหผูลงทุนมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น
ดานการสงเสริมการตลาด
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ บริษัทหลักทรัพยจักการกองทุนควรเนนการประชาสัมพันธ ตามสื่อโซเชียลมีเดีย
ใหมากขึ้นเพราะจะทำใหผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดรวดเร็วและตลอดเวลาตามความตองการ
ดานราคาและชองทางการซื้อขาย
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ควรใหความสำคัญกับบริการหลังการขาย เพราะ
เปนการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส อาจจะทำใหผูลงทุนไมเขาใจเงื่อนไขชัดเจนมากนัก การบริการหลังการขาย
ตอบขอสงสัยใหรวดเร็วจึงเปนสิ่งที่ควรทำควบคูกัน
ดานคุณภาพการใหบริการ
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ เจาหนาที่สถาบันการเงินหรือเจาหนาที่ธนาคารควรมีความรูความชำนาญในการ
นำเสนอขอมูลเพื่อที่จะไดสามารถแนะนำผลิตภัณฑหรือตอบขอโตแยงของผูลงทุนไดอยางถูกตอง จึงควรมีการ
อบรม การฝกฝน ทดสอบความรูความสามารถของพนักอยางสม่ำเสมอ
ดานทัศนคติในการลงทุน
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ควรใหความรูเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ หรือความรูทางดานการเงิน การลงทุนสำหรับเกษียณอายุ รายละเอียด วิธีการลงทุน รวมไปถึงอัตรา
ผลตอบแทนตางๆ ที่สั้นกระชับไดใจความคำสำคัญ เพื่อที่ผูลงทุนจะมีความรูเพียงพอในการตัดสินใจลงทุนดวย
ตัวเอง
ดานประเภทการลงทุนในกองทุนรวม (RMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทยและ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได
สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ควรอธิบายถึงเงื่อนไขและนโยบายการลงทุนของ
กองทุนแตละประเภทใหชัดเจน รวมถึงความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อใหผูลงทุนมีความรู
ความเขาใจและนำไปประกอบการตัดสินใจเพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนตอไป
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