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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้ มจีุดมุ่งหมายเพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างส่วนประสมการตลาดกบัพฤตกิรรมการออม

ผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้
คอื พนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชพี จ านวน 400 คน สถติทิีใ่ช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างด้วยค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการวเิคราะห์
ความสมัพนัธโ์ดยใชส้ถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
พนักงานบรษิัทเอกชนที่ม ีอายุ รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการออม

ผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพี ดา้นระยะเวลาที่เป็นสมาชกิกองทุนแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
สว่นพนักงานบรษิทัเอกชนทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพี 
ด้านการปรับอัตราเงินสะสมในอนาคตแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงาน
บรษิทัเอกชนที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนส ารองเลีย้งชพีแตกต่างกนั  มพีฤตกิรรมการออมผ่านกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี ด้านเงนิสะสมที่น าส่งเขา้กองทุน และด้านการปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารอง            
เลี้ยงชีพ ด้านระยะเวลาที่เป็นสมาชกิ ในทิศทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก และด้านการปรบัเงนิสะสมในอนาคต           
ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 ส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลติภณัฑ์
และดา้นราคามคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ดา้นเงนิสะสมที่น าส่งเขา้กองทุน  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั  0.05 ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาด มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมผ่านกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี ดา้นการปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคต อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในทศิทางเดยีวกนั
ในระดบัปานกลาง 

 
ค าส าคญั: สว่นประสมทางการตลาด พฤตกิรรมการออม กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
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Abstract 
 

This research aimed to study the cognitive and marketing mix related to the saving behavior of 
private employees through provident funds in the Bangkok metropolitan area. The samples consisted of 
four hundred employees who were all members of provident fund. The statistical data was an analysis 
included frequency, percentage, mean and standard deviation. The statistical hypotheses testing 
employed a t-test, one-way analysis of variance and the Pearson product moment correlation coefficient. 

The results of the hypotheses testing indicated the following: 
The private employees of different ages, average monthly income and marital status had 

different savings behavior through provident funds in terms of the length of time that they had been a 
provident fund member, with statistical significance at level of 0.01 for the private employees with 
different levels of education had different savings behavior through a provident fund in terms of the 
contribution rate in the future with a statistical significance at a level of 0.05 and private employees who 
differed in cognitive teams regarding provident funds had different savings behavior through provident 
funds in terms of remitting contributions and future contribution rates in with a statistical significance at a 
level of  0.01 

The marketing mix in terms of the product had a relationship with savings behavior in provident 
funds among private employees in terms of the length of time that a provident fund member in the same 
direction and at a lowest level and in terms of contribution rates in the future in the same direction and at 
a low level with a statistically significant level of 0.01. The marketing mix in term of product and price 
had a relationship with savings behavior through the provident fund of private employees in terms of 
remitting contributions at a statistically significant level of 0.05 in the same direction and at the lowest 
level. The market mix in term of price, place, and promotion had a relationship with savings behavior 
through the provident funds of private employees in terms of the in future contribution future with a 
statistically significant level of 0.01 in the same direction and at a medium level. 
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บทน า 

ปจัจุบนัประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่การเป็นสงัคมผู้สูงอายุ โดยภายในปี  
พ.ศ. 2568 จะมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสดัส่วนร้อยละ 20 ของประชากรทัง้หมด อันเป็นผลมาจาก
ความกา้วหน้าดา้นการแพทยซ์ึง่ท าใหป้ระชากรมอีายุเฉลีย่สงูขึน้อย่างมาก และผลจากการวางแผนครอบครวัอย่าง
มปีระสทิธภิาพซึง่ท าใหอ้ตัราการเกดิลดลง จากขอ้มูลการประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2583 
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2556: ออนไลน์) ชีใ้หเ้หน็ว่า อตัราการเพิม่ของ
ประชากรโดยรวมมแีนวโน้มลดลง ในขณะทีอ่ตัราการเพิม่ของประชากรสงูอายุแมว้่าจะมแีนวโน้มลดลง แต่อยู่ใน
ระดบัที่สูงกว่าอตัราการเพิม่ประชากรรวมค่อนขา้งมาก การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งประชากรไปสู่การเป็นสงัคม
ผูส้งูอายุ อาจท าใหเ้กดิปญัหาในดา้นต่างๆ เช่น ปญัหาดา้นสขุภาพร่างกาย การขาดคนดแูลเน่ืองจากไม่มลีกูหลาน 
การขาดรายไดป้ระจ าหลงัเกษยีณ  
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จากปญัหาดงักล่าว ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และสถาบนัการเงนิที่เกี่ยวขอ้ง ไดม้องเหน็ความส าคญัของกองทุนส ารองเลีย้งชพี เนื่องจากกองทุน
ส ารองเลีย้งชพีเป็นกองทุนที่นายจา้งและลูกจา้งร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายเฉพาะ พระราชบญัญตัิกองทุน
ส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดยเงนิของกองทุนมาจากเงนิทีลู่กจา้งจ่ายส่วนหนึ่งเรยีกว่า "เงนิสะสม" และนายจา้ง
จ่ายเงนิเขา้อกีส่วนหนึ่งเรยีกว่า "เงนิสมทบ" นัน่คอื นอกจากลกูจา้งจะออมแลว้ นายจา้งยงัช่วยลกูจา้งออมอกีแรง
หนึ่งดว้ย มวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นหลกัประกนัส าหรบัลูกจา้งเพื่อน าไปใชเ้ลี้ยงตนเองหลงัเกษียณอายุ ทัง้นี้  ยงัถือ
เป็นการก าหนดเงนิสมทบในลกัษณะสมคัรใจ (Defined Contributions)  

กองทุนส ารองเลีย้งชพีจงึเป็นเครื่องมอืส าคญัในการออมเพื่อการเกษียณอายุ เพิม่เติมจากประกนัสงัคม     
ที่ลูกจ้างจะได้รบัเมื่อเกษียณ ดงันัน้ทุกภาคส่วนจึงควรร่วมกนัผลกัดนัให้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือ               
การออมทีม่ปีระสทิธภิาพ สง่เสรมิใหลู้กจา้งตระหนกัถงึความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าใหเ้งนิทีห่กัสะสมเขา้กองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพอยู่แล้วในทุกเดือนงอกเงย ทัง้นี้ เมื่อผลตอบแทนในการออมเพิ่มมากขึ้นเท่าใด  ก็จะเป็นสิง่ดึงดูดใจ               
ให้พนักงานมกีารออมเพิม่มากขึน้จนเพยีงพอส าหรบัใช้จ่ายหลงัเกษียณ รวมถงึบทบาทของนายจา้งทีจ่ะช่วยต่อ
ยอดและสนบัสนุนใหพ้นกังานในบรษิทัเตรยีมพรอ้มเกษยีณดว้ยเงนิออมทีเ่พยีงพอ  

อย่างไรกต็าม ถึงแมก้องทุนส ารองเลีย้งชพีจะจดัตัง้มาแล้วกว่า 30 ปี แต่ปจัจุบนัเมื่อพจิารณาถงึตวัเลข
สถติดิ้านนายจา้งมเีพยีง 16,789 ราย คดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 2.8 ของนายจา้งในประเทศไทยเท่านัน้ทีจ่ดัให้ลูกจา้ง              
มกีองทุนส ารองเลี้ยงชพี และมจี านวนสมาชกิในกองทุนทัง้ประเทศรวมแลว้เพยีง 2.92 ลา้นราย (ขอ้มูล ณ วันที ่
31 มนีาคม 2560) นอกจากนัน้ผลการศกึษาวเิคราะหร์ะดบัสนิทรพัยก์ารออมขัน้ต ่าทีผู่เ้กษยีณอายุพงึมสี าหรบัการ
ประกนัคุณภาพชีวิตขัน้พื้นฐาน พบว่าผู้ชายควรมีเงินออมขัน้ต ่าไว้ใช้หลงัเกษียณ จ านวน 2.1 -2.9 ล้านบาท 
ผูห้ญิงควรมเีงนิออมจ านวน 2.5-3.3 ลา้นบาท ซึง่ความจริงพบว่ารอ้ยละ 50 ของสมาชกิที่เกษียณอายุได้รบัเงนิ
กอ้นไม่ถงึ 1 ลา้นบาท ดงันัน้ ผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการสนบัสนุนการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีจงึควรร่วมมอื
กนัหาแนวทางในการสง่เสรมิพนกังานใหม้กีารออมมากขึน้  

จากเหตุผลดงักล่าว บรษิทันายจา้งควรส่งเสรมิใหพ้นกังานมคีวามรูแ้ละความเขา้ใจในเรื่องการออมผ่าน
กองทุนส ารองเลีย้งชพีมากขึน้ เพื่อให้พนักงานได้รบัทราบถึงหลกัเกณฑ์และประโยชน์ต่างๆ ที่จะไดร้บัจากการ
เป็นสมาชกิกองทุนฯ เนื่องจากพนักงานอาจยงัมคีวามรูค้วามเขา้ใจไม่มากพอในเรื่องรูปแบบการออม และการ
เลอืกนโยบายการลงทุนเพื่อใหไ้ดอ้ตัราผลตอบแทนอย่างเหมาะสม นอกจากนัน้บรษิทัจดัการกองทุนฯ ยงัสามารถ
น าส่วนประสมการตลาดซึ่งประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาด             
ซึง่ถอืว่าเป็นเครื่องมอืทางการตลาดที่ส าคญั น ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการบรหิารกองทุนส ารองเลี้ยงชพี           
ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหต้รงกบัวตัถุประสงคใ์นการออมและการเลอืกนโยบายการลงทุนของสมาชกิ
กองทุนฯ 

ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจ ัยจึงมีความสนใจจะศึกษาในเรื่องความรู้ความเข้าใจและส่วนประสมการตลาดที่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เนื่องจากพนักงานบรษิัทเอกชนจดัเป็นกลุ่มอาชพีที่มีการแข่งขนักนัสูง ไม่มบี าเหน็จบ านาญ และมีที่อยู่อาศยั              
ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถอืเป็นเมอืงทีม่คี่าครองชพีสงูที่สุดในอาเซยีน อนัดบั 2 รองจากประเทศสงิคโปร ์(Living 
Asean. 2560: ออนไลน์) ท าใหม้รีายจ่ายค่อนขา้งสงู จงึจ าเป็นตอ้งมกีารเตรยีมความพรอ้มอย่างมากในการจดัสรร
เงนิและการออมเงนิ ทัง้นี้ ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัจะเป็นประโยชน์ส าหรบับรษิทันายจา้งและบรษิทัจดัการกองทุนฯ 
ซึง่ท าใหท้ราบว่าจะต้องน าเสนอขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนส ารองเลีย้งชพีในรูปแบบใดเพื่อให้พนักงานมคีวามเขา้ใจ
อย่างชดัเจนและถูกต้อง รวมไปถงึการส่งเสรมิใหพ้นักงานใส่ใจการออมมากขึน้ สามารถเลอืกนโยบายการลงทุน           
ทีท่ าใหเ้กดิผลตอบแทนสงูสดุ 
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการออมของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตาม

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพสมรส  
2. เพื่อเปรยีบเทยีบความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนส ารองเลีย้งชพีกบัพฤตกิรรมการออมผ่านกองทุน

ส ารองเลีย้งชพีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างส่วนประสมการตลาดกับพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารอง             

เลีย้งชพีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
1.1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และสถานภาพ

สมรส 
1.2 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนส ารองเลีย้งชพี 
1.3 สว่นประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิการตลาด 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการออม              
ผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีแตกต่างกนั 

2. พนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนส ารองเลีย้งชพี
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีแตกต่างกนั  

3. ส่วนประสมการตลาด ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานพนักงาน
บรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร ์ปจัจยัทางดา้นประชากรนัน้ยงัมลีกัษณะอื่นๆ 
อกี ซึง่สามารถน ามาวเิคราะหเ์พื่อท าความรูจ้กักบัการสือ่สารได ้โดยอยู่ภายใตแ้นวความคดิทีว่่า ถ้าบุคคลมปีจัจยั
เหล่านัน้แตกต่างกนัความคดิและการกระท ากม็แีนวโน้มทีจ่ะแตกต่างกนัไปดว้ย ซึง่แนวความคดิน้ีสามารถน าไปใช้
อธิบายปจัจยัของประชากรด้านอื่นๆได้  ผู้วิจยัได้ก าหนดลกัษณะทางประชากรศาสตร์โดยอ้างอิงแนวคดิของ            
ภาวิณี กาญจนาภา (2554: 72-74) อธิบายว่า ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์หลายตัวแปรที่นิยมน ามาใช้             
เป็นเกณฑ์ในการพจิารณาแบ่งส่วนตลาด ได้แก่ อายุ เพศ เชื้อชาติ รายได้ วงจรชวีติครอบครวั และตวัแปรอื่น 
เช่น การศกึษา อาชพี เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตรข์องงานวจิยันี้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษา รายได ้สถานภาพ โดยแต่ละบุคคลจะมพีฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีทีแ่ตกต่างกนัไป
ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ เมื่อได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความรู้            
ความเขา้ใจแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิและทฤษฎขีอง สุปญันี ปลัง่กมล (2552: 20) ทีก่ล่าวว่า ความรู ้(Knowledge) 
เป็นการรบัรู้เบื้องต้นซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รบัผ่านประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อสิง่เร้า            
แลว้จดัระบบในโครงสรา้งของความรูผ้สมผสานระหว่างความจ า (ขอ้มูล) กบัสภาพจติวทิยา ซึง่ความรูก้อ็าจส่งผล
ต่อพฤตกิรรมที่แสดงออกของมนุษยไ์ด ้มาประกอบกบัการสรา้งเครื่องมอืวจิยั ดว้ยการตัง้ค าถามวดัระดบัความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้มูลเกี่ยวกบักองทุนส ารองเลี้ยงชพีของแต่ละบุคคลซึ่งมคีวามรู้ความเขา้ใจที่แตกต่างกนั 
โดยใช้รูปแบบค าถามปรนัยตามที่ จ านง พรายแย้มแข (2535: 24-29, อ้างถึงใน นันทริกา ไปเร็ว 2557: 8)            
ไดก้ล่าวไว ้เพื่อวดัความสามารถในการพจิารณาขอ้ความทีก่ าหนดใหว้่าใช่หรอืไม่ใช่ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ตวัแปรทางการตลาดทีบ่รษิทัควบคุมไดแ้ละ
เป็นสิง่ที่บรษิัทใช้เพื่อใหบ้รรลุยอดขายในตลาดเป้าหมายตามที ่ผู้วจิยัได้อา้งองิแนวคดิของ ภาวณีิ กาญจนาภา 
(2554: 13-14) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การตลาดเป็นการด าเนินกิจกรรมต่างๆ โดยนักการตลาดจะต้องมีการตัดสนิใจ
เกี่ยวกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix: 4Ps) ไดแ้ก่ ผลติภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดั
จ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือ                
ความจ าเป็นของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขององค์กรธุรกิจ มาก าหนดเป็นตวัแปรในการสรา้งแบบสอบถาม เพื่อให้
ทราบถงึระดบัความส าคญัของสว่นประสมทางการตลาดในแต่ละดา้น  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2560: 140-141) กล่าวว่า ในการ
วเิคราะห์ตลาดผู้บรโิภคและพฤติกรรมผู้บรโิภคนัน้มีค าถาม 7 ประการ หรือ 6Ws และ 1H เพื่อค้นหาค าตอบ                 
7 ประการ หรอื 7Os เกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค มาอา้งองิในการตัง้ค าถามในดา้นพฤตกิรรมการออมผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี ได้แก่ ระยะเวลาการเป็นสมาชกิ จ านวนอตัราเงนิที่สะสมเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี นโยบายที่
เลือกลงทุนในปจัจุบนั เหตุผลในการเลอืกออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชพี บุคคลที่แนะน าให้ออมผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ แหล่งข้อมูลที่รบัทราบข่าวสารเกี่ยวกบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และท่านจะแนะน าให้บุคคลอื่น               
ออมเงนิผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชพีหรอืไม่ เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของ
พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ข้อมูลเก่ียวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  กองทุนส ารอง เลี้ยงชีพ (Provident Fund) คือ กองทุนที่
นายจ้างและลูกจ้างร่วมกนัจดัตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายเฉพาะ พระราชบญัญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530  
โดยเงนิของกองทุนมาจากเงนิที่ลูกจ้างจ่ายส่วนหนึ่งเรยีกว่า "เงินสะสม" และนายจ้างจ่ายเงนิเขา้อกีส่วนหนึ่ง
เรยีกว่า "เงนิสมทบ" นัน่คอื นอกจากลูกจา้งจะออมแลว้ นายจ้างยงัช่วยลูกจา้งออมอกีแรงหนึ่งดว้ย โดยทัง้สอง
ฝา่ยสามารถเลอืกออมและสมทบตามอตัราทีก่ าหนดในขอ้บงัคบักองทุน มวีตัถุประสงคเ์พื่อเป็นหลกัประกนัส าหรบั
ลกูจา้งเพื่อน าไปใชเ้ลีย้งตนเองหลงัเกษยีณอายุ โดยผลประโยชน์ของเงนิกองทุนงอกเงยมาจากการบรหิารกองทุน
ของเงนิสะสมและเงนิสมทบโดยบรษิทัจดัการ จงึอาจกล่าวไดว้่าการจดัตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชพีเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการใหส้วสัดกิารแก่ลกูจา้ง จงึช่วยสรา้งแรงจงูใจใหล้กูจา้งท างานใหก้บันายจา้งนานๆ   
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นสมาชกิกองทุน

ส ารองเลีย้งชพี ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คอื พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีเ่ป็นสมาชกิกองทุน

ส ารองเลี้ยงชพี เนื่องจากผู้วจิยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของ             
กลุ่มตวัอย่าง โดยใชส้ตูรการหาขนาดตวัอย่างทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2560: 28)  และ             
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ได้ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ความผิดพลาดที่ยอมรบัได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 385 คน และ
เพิม่เตมิจ านวนอกี 15 คน รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 คน จ านวนกลุ่มตวัอย่างคอื 400 ตวัอย่าง 

วิธีสุ่มตวัอย่าง 
ขั ้น ท่ี  1 การสุ่ ม ตัวอย่ า งแบบ ง่าย  (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับ ฉลาก เขต ใน

กรุงเทพมหานคร จากทัง้หมด 50 เขต จับฉลากมา 5 เขต คิดเป็นร้อยละ 10 โดยเขตที่จ ับฉลากได้มีดังนี้               
เขตสาทร เขตพญาไท เขตวฒันา เขตคลองสาน และเขตจตุจกัร 

ขัน้ท่ี 2 การสุ่มตวัอย่างแบบก าหนดโควต้า (Quota Sampling) โดยแบ่งเขตทีสุ่ม่มาไดใ้นขัน้ที ่1 รวม
ทัง้หมด 5 เขต ใหไ้ดส้ดัสว่นทีเ่ท่ากนัในแต่ละเขตไดพ้ืน้ทีล่ะ 80 คน เท่าๆกนั 

ขัน้ท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืกอาคารส านักงานใหเ้ช่า
ในเขตทีไ่ดจ้ากการก าหนดโควตา้ในขัน้ที ่2 เน่ืองจากจะมกีลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นพนกังานเอกชนจ านวนมาก 

ขัน้ท่ี 4 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่าง
ตามขัน้ที ่3 ซึง่ใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง 

เครือ่งมือวิจยัท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูครัง้นี้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้เองจาก

การรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี และงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง แล้วน ามาประยุกต์เป็นลกัษณะเฉพาะและข้อค าถาม             
ในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 

ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศกึษาสูงสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ สถานภาพสมรส โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด 
(Close-Ended Question) มคี าตอบหลายตวัเลอืก จ านวน 5 ขอ้ (Multiple Choice Question) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดย
เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีวจากค าตอบทีใ่หเ้ลอืก 2 ตวัเลอืก (Dichotomous Questions) คอื ใช่ และไม่ใช่ จ านวน 
9 ขอ้ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด แบ่งเป็น 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นผลติภณัฑ ์
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถาม  
ปลายปิด (Close-Ended Question) ซึง่เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใชม้าตรวดั
แบบ Rating Scale ม ี5 ระดบั จ านวน 15 ขอ้ 

ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงาน
บริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 7 ขอ้ ซึง่มคี าถามลกัษณะปลายปิด (Close-Ended Question) 
ค าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice Question) จ านวน 5 ขอ้ และมคี าถามลกัษณะปลายเปิด (Open-Ended 
Question) จ านวน 2 ขอ้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติแิละโปรแกรมส าเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลู ดงันี้ 
1. การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็น

ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึง
ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส และ 
ความรูค้วามเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนประสมทางการตลาด และพฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพี
ของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. การวเิคราะห์โดยใช้สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ดงันี้ 

2.1 วเิคราะหค์วามแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร ์เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ความรู้ความเข้าใจ กับพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง คือ t-test และ One Way 
ANOVA 

2.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน ราคา                  
ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสรมิการตลาด กบัพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชพีของ
พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถิตสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) 
 
ผลการวิจยั 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 276 คน คดิเป็นร้อยละ 69.00 อายุ 30 – 39 ปี 
จ านวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.50 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีจ านวน 265 คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.00 รายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 156 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.00 และสถานภาพโสดจ านวน 330 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 82.50 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในระดบัน้อย               
ถงึ ปานกลาง จ านวน 143 คน คดิเป็นรอ้ยละ 36 และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนส ารองเลี้ยงชพีในระดบั
มาก จ านวน 257 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน มีความถี่ด้านระยะเวลาที่เป็นสมาชิกส ารองเลี้ยงชีพ น้อยสุด 1 ปี และ              
มากที่สุด 30 ปี มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9 ปี มีการน าส่งเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ น้อยสุด 3% และมากที่สุด               
15% มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.58% นโยบายกองทุนรวมต่างประเทศ มีจ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 เพื่อเป็น              
เงนิออมระยะยาวไว้ใช้เมื่อยามเกษียณอายุ มจี านวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.25 ออมด้วยตนเอง มีจ านวน  
222 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.50 โดยรบัทราบขอ้มูลข่าวสารจากการจดัอบรมภายในบรษิทั จ านวน 203 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 50.70 

4. พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนและสถานภาพแตกต่างกนั
มพีฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพี ดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชพี (เดอืน) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 

5.พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั มีพฤติกรรม               
การออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ด้านการปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคตอย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05  
ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก 

6. ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีของพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาที่เป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(เดอืน) อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ในทศิทางเดยีวกนั ระดบัต ่ามาก 

7. สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคีวามสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชพีของพนักงานพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ด้านเงนิสะสมที่น าส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชพี (%) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ในทิศทางเดียวกนั 
ระดบัต ่ามาก 



8 
 

8. สว่นประสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนักงานพนักงานบรษิัทเอกชน             
ในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคตอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในทศิทาง
เดยีวกนั ระดบัต ่ามาก 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 

1. พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มอีายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการออมผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ ด้านระยะเวลาที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดับ 0.01 โดยพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการออม             
ผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้านระยะเวลาที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชพีมากที่สุด เนื่องจากช่วงอายุของ
พนักงานบรษิทัเอกชนกลุ่มนี้จะมอีายุในการท างานมานานและตอ้งการมเีงนิออมไวใ้ชใ้นยามเกษียณอายุ รวมไป
ถึงความต้องการใช้สทิธิใ์นการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลประจ าปี เน่ืองด้วยอายุงานที่มากขึ้นย่อมมีรายได ้               
ที่เพิ่มสูงขึ้นจึงท าให้ต้องเสยีภาษีในฐานภาษีที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั ของ สทิธิสนิ วฒันรกัษ์ศิร ิ
(2559) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูล้งทุนทีม่ี
อายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนกองทนุ LTF ภายใตก้ารบรหิารของ บลจ.ไทยพาณิชย ์จ ากดั ดา้นระยะเวลา
ทีล่งทุนในกองทุนแตกต่างกนั  

2. พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกันมีพฤติกรรม            
การออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชพีดา้นการปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคตแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ที่ระดบั 0.05 โดยพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีพฤติกรรม               
การออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพด้านการปรบัอตัราเงนิสะสมที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชพีมากที่สุด 
เน่ืองจากพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีจ่บการศกึษาปรญิญาตรยีงัไม่มปีระสบการณ์  ด้านการ
ออมและการลงทุนในผลติภณัฑอ์ื่นๆ โดยกองทุนส ารองเลีย้งชพีนัน้มผีูจ้ดัการกองทุนฯ ช่วยดูแลบรหิารเงนิสะสม 
ทีพ่นกังานงานน าส่ง จงึท าใหพ้นักงานมกีารปรบัอตัราเงนิสะสมในกองทุนส ารองเลีย้งชพีเพิม่ขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ภัคทนัน พงศ์ธนนภ (2557) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนตราสารทุนของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดบัการศกึษาที่
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนตราสารทุนด้านมูลค่าการซื้อขายหน่วยลงทุนโดยประมาณต่อปี
แตกต่างกนั  

3. พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรม             
การออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้านระยะเวลาที่เป็นสมาชิกกองทุนส ารองเลี้ยงชีพแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยพนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 
45,001 บาทขึน้ไป มพีฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีด้านระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีมากทีสุ่ด เนื่องจากพนักงานบรษิทัเอกชนทีม่รีายได ้45,001 บาท ขึน้ไป ถอืว่าเป็นรายไดป้ระจ าทีค่่อนขา้งสงู 
โดยมีความพร้อมในการน าส่งเงินสะสมอย่างต่อเนื่องและไม่มีความจ าเป็นที่ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก              
กองทุ นฯ  จึงท าให้ ไม่กระทบต่ออายุสมาชิกกองทุ นส ารองเลี้ย งชีพ  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                        
ณัฐกร เลาหสงคราม (2555) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยท างาน             
ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนที่มีรายได้แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว             
ดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนแตกต่างกนั  
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4. พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออมผ่าน
กองทุนส ารองเลีย้งชพี ดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชพีแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.01 โดยพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัมพีฤตกิรรมการออม
ผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิกองทุนส ารองเลีย้งชพีดา้นระยะเวลาทีเ่ป็นสมาชกิกองทุน
ส ารองเลีย้งชพีมากทีส่ดุ เน่ืองจากพนักงานทีม่สีถานสภาพสมรสจ าเป็นต้องมกีารวางแผนการออมระยะยาวและมี
เงนิออมไว้เพื่อเป็นหลกัประกนัให้แก่ครอบครวั ดงันัน้จงึน าส่งเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีอย่างต่อเนื่อง
จนถงึเกษียณอายุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐกร เลาหสงคราม (2555) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัท า งานในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนที่มีสถานภาพแตกต่างกันมี
พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนแตกต่างกนั 

5. พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนส ารองเลีย้งชพี
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้านเงนิสะสมที่น าส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยพนักงานที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัมากจะมเีงนิสะสม             
ที่น าส่งเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีมากกว่าพนักงานที่มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อยถึงปานกลาง เนื่องจาก
พนักงานทีท่ าการศกึษาขอ้มูลเกีย่วกบักองทุนส ารองเลีย้งชพีหรอืไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบักองทุนส ารองเลีย้ง
ชพีทีบ่รษิทัมกีารประชาสมัพนัธอ์ย่างสม ่าเสมอ จนท าใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจเป็นอย่างดวี่าการออมผ่านกองทุน
ส ารองเลีย้งชพีนัน้เป็นประโยชน์แก่ตนเอง เช่น การไดร้บัเงนิสมทบจากนายจา้ง ผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่กดิ
จากการบรหิารของบรษิัทจดัการ สทิธปิระโยชน์ทางภาษี เป็นต้น พนักงานกจ็ะเลอืกอตัราเงนิสะสมที่น าส่งเขา้
กองทุนส ารองเลี้ยงชพีมากกว่าพนักงานที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจระดบัน้อยถึงปานกลาง ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อรพรรณ วทิยาภรณ์ (2558) ศกึษาเรื่อง พฤตกิรรมการออมในกองทุนส ารองเลีย้งชพีของสมาชกิ อา้งองิการ
แก้ไขพระราชบญัญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2558 พบว่า คะแนนความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั
ขอ้มูลกองทุนส ารองเลี้ยงชพีของสมาชกิมคีวามสมัพนัธก์บัอตัราเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีที่พึงพอใจ  
โดยพนักงานที่มรีะดบัความรูค้วามเขา้ใจมากทีสุ่ดจะมอีตัราเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีทีพ่งึพอใจเฉลี่ย            
ในระดบัทีม่ากทีส่ดุ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สริลิกัษณ์ ตัง้ตดิธรรม (2551) ศกึษาเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่าง
ปจัจยัทางเศรษฐกจิ ความรูค้วามเขา้ใจกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF): กรณีศกึษา บรษิัท 
ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า ระดบัความรูค้วามเขา้ใจต่อการลงทุนในกองทุนรวม เพื่อการ
เลีย้งชพีทีแ่ตกต่างกนัจะมปีรมิาณเงนิลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแตกต่างกนั  

6. พนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนส ารองเลีย้งชพี
แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชพี ด้านการปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคตแตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.01 โดยพนักงานที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัน้อยถึงปานกลางมแีนวโน้ม 
การปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคตมากกว่าพนักงานที่มคีวามรู้ความเข้าใจในระดบัมาก เนื่องจากพนักงานที่มี
ความรู้ความเข้าใจในระดับมากรบัทราบและเข้าใจถึงผลประโยชน์ที่จะได้รบัจากการออมผ่านกองทุนส ารอง              
เลีย้งชพี เช่น การไดร้บัเงนิสมทบจากนายจา้ง เงนิสะสมสามารถน าไปหกัลดหย่อนภาษีได ้เป็นต้น จงึมกีารเลอืก
อตัราเงนิสะสมทีค่่อนขา้งสงูหรอืเลอืกอตัราไวส้งูสุดตามทีบ่รษิทัก าหนดไวแ้ลว้ ซึง่พนักงานทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในระดบัน้อยถงึปานกลาง อาจยงัไม่เขา้ใจถงึผลประโยชน์ทีต่นเองจะไดร้บัจากการออมผ่านกองทุนฯ อย่างชดัเจน 
จงึมกีารเลอืกน าส่งเงนิสะสมในอตัราทีย่งัน้อย แต่หลงัจากไดร้บัการอบรมและมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัผลประโยชน์
ต่างๆ เป็นอย่างด ีรวมถึงรบัทราบผลตอบแทนที่ดจีากผลประกอบการของกองทุนฯ ท าใหม้แีนวโน้มในการปรบั
อัตราเงินสะสมในอนาคตมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ วิทยาภรณ์ (2558) ศึกษาเรื่อง 
พฤตกิรรมการออมในกองทุนส ารองเลีย้งชพีของสมาชกิ อ้างองิการแก้ไขพระราชบญัญตักิองทุนสารองเลีย้งชพี 
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(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของสมาชิก               
มคีวามสมัพนัธก์บัอตัราเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีที่พงึพอใจโดยพนักงานทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจ
มากที่สุด จะมีอตัราเงนิสะสมเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่พึงพอใจเฉลี่ยในระดบัที่มากที่สุด และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ สิริลักษณ์ ตัง้ติดธรรม (2551) ศึกษาเรื่อง ความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยทางเศรษฐกิจ ความรู ้               
ความเข้าใจกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF): กรณีศึกษา บริษัท ศูนย์รบัฝากหลักทรพัย ์
(ประเทศไทย) จ ากดั พบว่า ระดบัความรู้ความเขา้ใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีที่แตกต่างกนั             
จะมปีรมิาณเงนิลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแตกต่างกนั  

7. ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ์โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการออมผ่านกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพีของพนักงานพนักงานบรษิัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาที่เป็นสมาชกิกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพี และดา้นเงนิสะสมที่น าส่งเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01 และ 
0.05 ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่ามาก และ               
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้านการปรับอัตราเงินสะสมในอนาคต                
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั              
ในระดับต ่า เนื่องจากหากบริษัทหลกัทรพัย์จัดการกองทุนฯ สามารถบริหารกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 
โดยอตัราผลตอบแทนทีไ่ดร้บัมคีวามคุม้ค่ากบัเงนิทีพ่นักงานน าส่งและคุม้ค่ากบัการลงทุนตามนโยบายต่างๆ ที่มี
ให้เลอืกหลากหลายและมีแบบประเมินความเสี่ยงที่เชื่อถือได้ พนักงานก็จะเกิดความเชื่อถือบรษิัทหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนฯ ช่วยสรา้งความมัน่ใจใหพ้นักงานในการน าส่งเงนิสะสมในอตัราทีส่งู และมแีนวโน้มทีจ่ะปรบัอตัรา
เงนิสะสมที่น าส่งเพิม่ขึน้ รวมถึงเงนิทีพ่นักงานน าส่งเขา้กองทุนฯ สามารถน าไปหกัลดหย่อนได้ทุกปีภาษี ท าให้
เป็นแรงจูงใจใหพ้นกังานมรีะยะเวลาในการเป็นสมาชกินานขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สทิธสินิ วฒันรกัษ์ศริ ิ
(2559) ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
ภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในกรุงเทพมหานคร พบว่า สว่นประสม
ทางการตลาดบรกิารด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการลงทุน LTF ด้านระยะเวลาที่ลงทุน และ             
ดา้นมูลค่าการลงทุนต่อปี และงานวจิยัของ มุกดา ตตยิศุภกรกุล (2559) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเลีย้งชพีรูปแบบ Employee’s Choice พบว่า ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์และ
ปจัจัยด้านนโยบายการลงทุนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพรูปแบบ 
Employee’s Choice ซึง่สมาชกิจะพจิารณาจากการมทีางเลอืกทีห่ลากหลายในการก าหนดสดัสว่นไดด้ว้ยตนเอง 

8. ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคาโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีของพนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครดา้นเงนิสะสมทีน่ าส่งเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมีความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ต ่ามาก และมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ด้านการปรบัอัตราเงินสะสม                
ในอนาคต อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง
เดยีวกนัในระดบัปานกลาง เนื่องจากเมื่อพนักงานท าการเปรยีบเทยีบมูลค่าทรพัย์สนิสุทธต่ิอหน่วยของกองทุน
ส ารองเลี้ยงชพีจากรายงานผลการด าเนินงานแลว้เหน็ว่ามมีูลค่าเพิม่ขึน้แสดงว่าผลประกอบการของกองทุนดขีึน้
และมคีวามเหมาะสมเมื่อเปรยีบเทยีบกบักองทุนอื่นๆ รวมถึงบรษิัทจดัการมกีารคิดค่าธรรมเนียมในการบรหิาร
กองทุนอย่างเหมาะสม จะท าให้พนักงานเกดิความเชื่อมัน่ในสภาวะตลาดและการบรหิารงานของบรษิัทจดัการ               
จงึมีการน าส่งเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอตัราที่เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ หากพนักงานได้รบัอตัรา
ผลตอบแทนสะสมต่อปีทีม่คีวามคุม้ค่ามากกว่าการลงทุนดา้นอื่น เช่น ผลตอบแทนสงูกว่าดอกเบีย้เงนิฝากธนาคาร 
พนักงานก็จะมีแนวโน้มในการน าเงินมาออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราที่เพิ่มขึ้นแทนการออมและ              
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การลงทุนประเภทอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ภคัทนนั พงศธ์นนภ (2557) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัดา้นสว่นประสม
การตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนตราสารทุนของนักลงทุนทัว่ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสมการตลาดด้านราคาโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุน             
ในกองทุนตราสารทุนของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร และงานวจิยัของ วภิาพร ตรทีพิยโชค (2554) 
ศกึษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนกองทุนรวมภายใต้การ
บรหิารของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชย ์จ ากดั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นราคา
โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
ไทยพาณิชย ์จ ากดั 

9. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมผ่าน
กองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคต 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดับปานกลาง เนื่องจาก หากบริษัทก าหนดให้พนักงานสามารถท ารายการปรบัอตัราสะสมหรือเปลี่ยน
นโยบายการลงทุนและติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนฯ ผ่านทางเว็บไซต์ได้ จะท าให้พนักงานสามารถ
ตรวจสอบผลการด าเนินงานด้วยตนเองได้อย่างสม ่าเสมอ ทัง้นี้เมื่อพนักงานรบัทราบถึงผลการด าเนินงานที่ดี               
ของบรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนและเกดิความพงึพอใจแล้วสามารถด าเนินการปรบัอตัราเงนิสะสมผ่านทาง
เว็บไซต์ได้ซึ่งในขัน้ตอนที่สะดวกรวดเร็ว พนักงานก็จะมีแนวโน้มที่จะปรับอัตราเงินสะสมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง                 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วภิาพร ตรทีพิยโชค (2554) ศกึษาเรื่อง สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีส่่งผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนกองทุนรวมภายใต้การบรหิารของบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนไทยพาณิชย ์
จ ากดั พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิารดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรม
การลงทุนกองทุนรวมภายใตก้ารบรหิารของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั  

10. ส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสรมิการตลาดมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการออมผ่าน
กองทุนส ารองเลีย้งชพีของพนักงานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคต 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 
ในระดับปานกลาง เนื่องจากหากบริษัทนายจ้างสนับสนุนให้บริษัทจัดการเข้ามาท าการประชาสมัพันธ์และ               
จดัสมัมนาอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัขอ้มูลกองทุนส ารองเลีย้งชพีแก่พนักงานอย่างสม ่าเสมอ พนักงานจะมคีวามรู้
ความเขา้ใจในการวางแผนการลงทุนตามนโยบายต่างๆ ทราบถึงสทิธปิระโยชน์ทางภาษีเพิม่มากขึน้กจ็ะท าให้
พนักงานมแีนวโน้มในการปรบัอตัราเงนิสะสมเพิม่ขึน้ นอกจากนัน้เมื่อพนักงานรบัทราบถึงผลตอบแทนที่ได้รบั  
จากการลงทุนในอัตราที่เติบโตขึ้นจากรายงานผลการด าเนินงานที่ได้รบัอย่างสม ่าเสมอ ก็จะท าให้พนักงาน                 
เกดิความพึงพอใจในผลตอบแทนที่ได้และมแีนวโน้มในการปรบัอตัราเงนิสะสมเพิม่ขึน้เช่นกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ภัคทนัน พงศ์ธนนภ (2557) ศึกษาเรื่อง ปจัจัยด้านส่วนประสมการตลาดที่มีความสมัพันธ์กับ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนตราสารทุนของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัส่วนประสม
การตลาดดา้นกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนตราสารทุนของ
นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนควรน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจิยัมาก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั เป็นกลุ่ม

พนกังานบรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทีม่อีายุ 50 ปีขึน้ไป หรอืมรีายไดเ้ฉลีย่ ต่อเดอืน 45,001 บาทขึน้ไป 
หรอืมสีถานภาพสมรส เน่ืองจากเป็นกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพี ดา้นระยะเวลาที่เป็น
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สมาชกิมากที่สุด รวมถึงกลุ่มพนักงานที่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีเน่ืองจากเป็นกุล่มที่มแีนวโน้มในการปรบั
อตัราเงนิสะสมในอนาคตมากทีสุ่ด ดงันัน้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนและบรษิทันายจา้งควรก าหนดนโยบาย
การบรหิารกองทุนใหต้รงวตัถุประสงค์ของพนักงาน และสรา้งแรงจูงใจให้พนักงานมกีารออมผ่านกองทุนส ารอง
เลีย้งชพีเพิม่ขึน้ 

2. บรษิัทนายจ้างควรมุ่งให้ความส าคญักบัการให้ความรู้กบักลุ่มพนักงาน โดยการจดัอบรมให้ขอ้มูล
เกีย่วกบักองทุนส ารองเลีย้งชพีแก่พนกังานในบรษิทัอย่างสม ่าเสมอ เพื่อสง่เสรมิใหพ้นกังานเกดิความรูค้วามเขา้ใจ
อย่างถูกต้อง ในเรื่องวตัถุประสงค์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชพี เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ หน้าที่ของสมาชิกกองทุนฯ              
การเลอืกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม สทิธปิระโยชน์ และผลตอบแทนทีพ่นักงานจะได้รบัจากการเป็นสมาชกิ
กองทุนฯ เน่ืองจากพนักงานกลุ่มดงักล่าว มเีงนิสะสมทีน่ าส่งเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพีน้อยกว่าพนักงานกลุ่มที่มี
ความรูค้วามเขา้ใจในระดบัมากและมแีนวโน้มพฤตกิรรมการปรบัอตัราเงนิสะสมในอนาคตมากกว่ากลุ่มพนักงาน              
ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัมาก  

3. บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนควรให้ความส าคญักับส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ ์             
โดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนควรสรา้งแบบประเมนิความเสีย่งทีล่ะเอยีดและเข้าใจง่ายเพื่อใหพ้นกังานทราบ
ถึงความเสี่ยงที่ตนเองยอมรบัได้ส าหรบัใช้เป็นแนวทางในการเลอืกนโยบายการลงทุน และมุ่งบรหิารกองทุนฯ  
โดยการพฒันาความสามารถของทมีผูจ้ดัการกองทุนใหด้ าเนินงานอย่างมมีาตรฐานและมปีระสทิธภิาพ เพื่อสรา้ง
อตัราผลตอบแทนดทีีส่ดุตามนโยบายทีพ่นกังานเลอืกลงทุนไว ้รวมถงึตอ้งมกีารด าเนินงานทีโ่ปร่งใสและดแูลรกัษา
ผลประโยชน์ของสมาชกิเพื่อใหพ้นกังานมคีวามเชื่อถอืในการด าเนินงานของบรษิทั 

4. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนควรใหค้วามส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา โดยบรษิทั
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนควรพฒันาความสามารถของทมีผูจ้ดัการกองทุนใหด้ าเนินงานบรหิารกองทุนฯ อย่างมี
ประสทิธภิาพ มุ่งเน้นการสรา้งมูลค่าทรพัย์สนิสุทธต่ิอหน่วยของกองทุนส ารองเลี้ยงชพีใหเ้พิม่สูงขึน้ จะแสดงให้
เหน็ถงึเงนิทีพ่นักงานลงทุนบวกผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการลงทุนและการหกัค่าธรรมเนียมในการบรหิารกองทุน
อย่างเหมาะสม และการมุ่งบรหิารกองทุนฯ เพื่อให้ได้อตัราผลตอบแทนที่สูงกว่าการน าเงนิฝากธนาคารหรือ              
การลงทุนในกองทุนอื่นๆ  

5. บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนควรให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาด ในด้านการประชาสมัพันธ์และการจดัสัมมนาอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ           
แก่พนักงาน โดยการจดัทมีวทิยากรหรอืเจา้หน้าทีก่ารตลาดทีม่คีวามเชีย่วชาญมาบรรยายใหค้วามรูก้บัพนักงาน
ในเรื่องการวางแผนทางการเงนิ การเลอืกนโยบายการลงทุน สทิธปิระโยชน์ทางภาษี และผลตอบแทนทีพ่นักงาน
จะได้รบั เน้นการสื่อสารให้พนักงานรบัรู้ถึงความส าคัญของการออมเงนิผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  เพื่อเป็น
ประโยชน์หลงัเกษียณอายุ สามารถจูงใจให้พนักงานมกีารออมเงนิผ่านกองทุนส ารองเลีย้งชพีในอตัราที่เพิม่ขึน้ 
รวมถึงการประชามสมัพันธ์ข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทางเว็บไซต์หรือจัดส่งทางอีเมล์             
ของสมาชกิอย่างสม ่าเสมอ 

6. บรษิัทนายจา้งและบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนควรให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายเพื่ออ านวยความสะดวกแก่พนักงานในการด าเนินการต่างๆ เกีย่วกบักองทุนส ารอง
เลีย้งชพี โดยการออกแบบเวบ็ไซต์ใหม้คีวามทนัสมยั มขี ัน้ตอนการด าเนินการไม่ซบัซอ้นยุ่งยาก และมรีะบบรกัษา
ความปลอดภัยที่ด ีเพื่อให้พนักงานสามารถเขา้ไปปรบัเปลี่ยนอตัราเงนิสะสมหรอืท าการเลอืกนโยบายได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว นอกจากนี้อาจมีการสร้าง Mobile Application ไว้ส าหรบัพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ               
เขา้ไปตดิตามดผูลการด าเนินงาน ขา่วสารของกองทุนส ารองเลีย้งชพี และตดิต่อสอบถามขอ้มลูได้ 
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