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     บทคดัย่อ 

 

บริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษามีความตอ้งการเปล่ียนแปลง สวสัดิการของบริษทัโดยการจดัตั้ง

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ จึงไดน้ าเอาวิธีของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มาประยุกต์ใชร่้วมกบั

โปรแกรม  Expert Choice เพื่อช่วยวิเคราะห์หาบริษทัจัดการท่ีเหมาะสมในการบริหารกองทุน

ส ารองเล้ียงชีพ โดยท าการรวบรวมขอ้มลูและตดัสินใจโดยผูบ้ริหาร พบว่าผูต้ดัสินใจใหค้วามส าคญั

ความมีช่ือเสียงของบริษทัเป็นอนัดบัแรกมีค่าน ้ าหนกั 0.420 ปัจจยัค่าจดัตั้งกองทุนเป็นอนัดบัสองมี

ค่าน ้ าหนกั 0.174 ปัจจยัค่าธรรมเนียมเป็นอนัดบัสามมีค่าน ้ าหนกั 0.152 ปัจจยัผลการด าเนินงานเป็น

อนัดบัทีส่ีมีค่าน ้ าหนกั 0.151 และปัจจยัส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัสุดทา้ย มีค่าน ้ าหนกั 0.104 

จากการศึกษาพบว่า บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดัเหมาะสมท่ีสุด 

มีค่าน ้ าหนกั 0.304 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ  ากดั เป็นอนัดบัสอง มีค่าน ้ าหนัก 

0.280 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ  ากดั (มหาชน) เป็นอนัดบัสาม มีค่าน ้ าหนกั 0.212 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ  ากดั มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด มีค่าน ้ าหนัก 0.205 ดว้ย

อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 0.03 
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ABSTRACT 

 

This research aims to select the appropriated fund company to manage provident fund 

of the studied company by using the Analytic Hierachy Process (AHP) as a main theory and 

comparing with EXPERT CHOICE program. 

The methodology of this selection is to gather all information and record from 

management team of the studied company. After analyzed, the factors of choosing the fund 

company has consisted of five factors; reliability of company with the highest composite weight 

at 0.420, setup cost with composite weight at 0.174, administration fee with composite weight 

0.152, fund performance with composite weight at 0.151 and market share with the lowest 

composite weight at 0.104 as the last. 

From the analysis and comparison by EXPERT CHOICE program, the BBL Asset 

Management has been considered as the most decent company with the preference score at 0.304. 

SCB Asset Management is the second company with preference score at 0.280. And the third 

fund company is MFC Asset Management with preference score at 0.212. For the last company is 

Ayutdhya Fund Management with preference score at 0.205,  and the overall inconsistency index 

at 0.03 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เน่ืองจากพนกังานเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการประกอบธุรกิจในกิจการต่างๆ 
การท างานหนักของพวกเขาเป็นแรงผลกัดัน ท่ีท าให้การด าเนินการธุรกิจ ของบริษัทประสบ
ความส าเร็จ การตอบแทนพนกังานท่ีนอกเหนือจากเงินเดือนค่าจา้ง จึงเป็นส่ิงจ  าเป็นท่ีหลายบริษทั
ควรมีสวสัดิการในดา้นต่างๆ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ เป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีบริษทัของผูป้ระกอบการ
จ าเป็นตอ้งมีเพื่อเป็นหลกัประกนัความมัน่คงของพนกังานในอนาคต เม่ือถึงคราวท่ีตอ้งเกษียณหรือ
ออกจากงานจะไดม้ีเงินติดตวั จากการเก็บออมของพนักงานและการจ่ายเงินสมทบเขา้ไปอีกส่วน
หน่ึงของทางบริษทั 

บริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษาเป็นผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย ช้ินส่วนยานยนต์ทั้ งภายในประเทศ
และต่างประเทศ บริษทัและโรงงานตั้งอยูท่ี่ นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว  ์ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ. 2540 
ปัจจุบนัมีพนกังานทั้งหมด 120 คน จากการท่ีบริษทัไดมี้การก่อตั้งเป็นเวลานานกว่า 17 ปี จึงเลง็เห็น
ความส าคญัในการเปล่ียนแปลงสวสัดิการในดา้นต่างๆ ให้ดีข้ึน เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจท่ีดีต่อ
พนกังาน นอกจากจะเป็นส่ิงท่ีใชต้อบแทนการท างานหนกัของพนกังานแลว้ สวสัดิการยงัเป็นส่วน
หน่ึงในปัจจยัส าคญัท่ีช่วยดึงดูดผูท่ี้มีความสามารถ สนใจสมคัรและร่วมงานกบับริษทัในระยาว ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการส ารวจความคิดเห็นของพนกังานในการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทั ท่ี
พนักงานจ านวนมากกว่า 75% ตอ้งการเขา้ร่วมกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีจะตั้งข้ึน ตามภาพท่ี 1.1 
บริษทัจึงมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการออมจากเดิมท่ีบริษทัจ่ายเงินสะสมให้กบัพนักงานเพียงฝ่าย
เดียวโดยการฝากธนาคาร เป็นร่วมกนัออมทั้งฝ่ายลกูจา้งและนายจา้ง ผา่นทางกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
โดยคัดเลือกจากบริษัทหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ  ากัด  บริษัทหลกัทรัพยจ์ัดการ
กองทุน กรุงศรี จ  ากดั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม  บวัหลวง จ  ากดั  และบริษทัหลกัทรัพย ์
เอม็เอฟซี จ  ากดั 
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ภาพที1่.1  การส ารวจความคิดเห็นของพนกังานในการจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
 

การน าเอากระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) มา
ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาการตดัสินใจในการเลือกบริษัทจัดการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ทั้งน้ี
เพราะ AHP เป็นวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ มีขั้นตอนการด าเนินงานท่ีไม่ซบัซอ้นและเขา้ใจง่าย ดงันั้น
การน าเอากระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์มาประยุกต์ใช ้ในการเลือกบริษัทจัดการ กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพจึงเป็นส่ิงท่ีน่าจะไดรั้บการพิจารณาอยา่งยิง่ 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของงานวจิยั  

เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงปัจจัยการเลือกบริษทัจดัการ ท่ีจะมาท าหน้าท่ีจดัการและ
บริหารกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษา 
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1.3  ขอบเขตการวจิยั 
1. การตัดสินใจในการคดัเลือกบริษทัจัดการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัท่ีเป็นกรณี 

พิจารณาเลือกจากบริษทัจดัการ จ  านวน 4 บริษทั โดยฝ่ายบริหารของบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษา จ  านวน 
3 ท่าน 

2. ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกบริษทัจดัการ ตามแนวทางของ
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process) 

 
1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1. ท าใหท้ราบว่าปัจจยัใดเป็นปัจจยัส าคญัท่ีตอ้งค านึงถึงในการเลือกบริษทัจดัการ ท่ีจะมาท า
หนา้ท่ีจดัการและบริหารกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษา 

2. ตดัสินใจเลือกบริษทัจดัการท่ีเหมาะสม 
3. เป็นแนวทางส าหรับผูท่ี้สนใจจะศึกษาของโครงการอ่ืนๆ 
 

1.5  แผนการด าเนินการ 

 

ตารางที่ 1.1  แผนการด าเนินการ ในปี พ.ศ. 2557 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. ศึกษาขอ้มลูกองทุนส ารองเล้ียงชีพ       

2. ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 

      

3. ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกบริษทั

จดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

      

4. ประยกุตใ์ชโ้ปรแกรม  Expert Choice ช่วย

ในการตดัสินใจ 

      

5. สรุปผล       
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บทที่ 2 
ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการเลือกบริษทัจดัการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ผูว้ิจ ัยได้ท าการศึกษาและค้นควา้

หลกัการทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใชก้บักระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 

โดยผูว้ิจยัไดศ้ึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงแบ่งออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

2.1  กระบวนการล าดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ 

2.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

2.3  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  กระบวนการล าดับขั้นเชิงวเิคราะห์ 

กระบวนการตดัสินใจแบบวิเคราะห์ล  าดบัชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ได้
ถกูพฒันาข้ึนใน ค.ศ.1970 โดย Thomas L Saaty แห่งมหาวิทยาลยัเยล ประเทศสหรัฐอเมริกา Saaty 
ไดจ้บการศึกษาระดบัปริญญาเอกทางดา้นคณิตศาสตร์ ดงันั้นแนวทางของ AHP จึงมีรูปแบบแนว
คณิตศาสตร์เป็นหลกั กล่าวคือการแปลงส่ิงท่ีไม่สามารถวดัค่าในเชิงปริมาณมาพิจารณาในเชิง
ปริมาณโดยการก าหนดมาตราส่วนในการพิจารณาเพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีเป็นไปไดแ้บบมีเหตุผลโดย
การก าหนดเป้าหมายและสร้างโครงสร้างของปัญหาท่ีตอ้งการพิจารณาออกมาเป็นแผนภูมิล  าดบัชั้น 
(Hierarchy) ตามล าดบัชั้นของเกณฑท่ี์ใชพิ้จารณาจากเกณฑห์ลกัสู่เกณฑร์องตามล าดบัจดัเรียงลงมา
เป็นชั้นๆ จนถึงทางเลือก (Alternative) ซ่ึงท าใหผู้พ้ิจารณาสามารถมองเห็นองคป์ระกอบของปัญหา
โดยรวมและเปรียบเทียบปัญหาอยา่งเป็นเหตุเป็นผลในทุกปัจจยัท่ีพิจารณาท าให้ผลการตดัสินใจมี
ความถกูคอ้งรัดกุมมากข้ึน (อภิชาต โสภาแดง, 2552) 

กระบวนการตดัสินใจแบบวิเคราะห์ล  าดบัชั้นเป็นหน่ึงในวิธีการตัดสินใจแบบหลาย
หลกัเกณฑ ์นัน่คือการตดัสินใจเลือกทางเลือก เม่ือมีเกณฑใ์นการพิจารณาหลายเกณฑ์กระบวนการ
ดงักล่าวจึงเป็นกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพและมีความสะดวกในการจดัล  าดบัความส าคญั (Saaty, 
2008)  และช่วยท าให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีในสถานการณ์ท่ีต้องมีการเลือก (Ghodsypour 
andO’Brien, 1998; Benyoucef  et al., 2003;  Ho et al., 2009) สามารถใชไ้ดก้บัการตดัสินใจท่ีมี
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ความยุ่งยากซบัซ้อนโดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบคู่ (Saaty, 1990) และเป็นทฤษฎีท่ีนิยมใชใ้นการ
ตดัสินใจอยา่งแพร่หลายจนถึงปัจจุบนั 

วิธี AHP ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนส าคญัดงัต่อไปน้ี (อดิศกัด์ิ ธีรานุพฒันาและชูศรี 
เท้ียศิริเพชร, 2554) 

1) การแยกปัญหาและการสร้างล  าดบัชั้น 
วิธี AHP เร่ิมตน้ดว้ยการแยก (Breaking Down) ปัญหาท่ีซบัซอ้นให้อยู่ในรูปของล าดบั

ชั้นของส่วนย่อย(Elements) ระดับชั้นท่ีสูงท่ีสุดคือ วตัถุประสงค์โดยรวม (Overall Objective) 
ส่วนยอ่ยซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเรียกว่าเกณฑ ์(Criteria) ส่วนยอ่ยในระดบัรองลงไปเรียกว่าเกณฑ์
ย่อย (Sub Criteria) ระดับล่างสุดของล าดับชั้นเรียกว่าทางเลือกของการตัดสินใจ (Decision 
Alternatives) (ดูภาพท่ี 2.1) ส่วนย่อยในแต่ละแถวของล าดบัชั้นถูกสมมุติให้เป็นอิสระต่อกัน 
(Saaty, 1990) ซ่ึงหมายความว่าระดบัความส าคญัของเกณฑท์ั้งหลายจะไม่ข้ึนอยูก่บัส่วนยอ่ยท่ีอยูต่  ่า
กว่าเกณฑน์ั้นๆ 

 
 

      ระดบัท่ี 1: วตัถุประสงคโ์ดยรวม 

 

ระดบัท่ี 2: เกณฑ ์

 

ระดบัท่ี 3: เกณฑย์อ่ย 

 

 

 

ระดบัท่ี 4: ทางเลือก 

 

ภาพที ่2.1  โครงสร้างล  าดบัชั้นของกระบวนวิธี AHP 

  

 

 

วตัถุประสงคโ์ดยรวม 

เกณฑ ์1 

 

   เกณฑ ์2 

เกณฑย์อ่ย1.1 เกณฑย์อ่ย1.2 เกณฑย์อ่ย1.3 

 

เกณฑย์อ่ย 2.1 

 

เกณฑย์อ่ย2.2 

ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 ทางเลือก3 
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2) การใหดุ้ลยพินิจเชิงเปรียบเทียบเพื่อค  านวณล าดบัความส าคญั  ขั้นตอนท่ี 2 น้ีแบ่ง
ได้เป็น 3 ขั้นตอนย่อยคือ การเปรียบเทียบคู่  (Pairwise Comparisons) การค านวณค่าน ้ าหนัก 
(Weight Calculation) และการตรวจสอบความสอดคลอ้งของดุลพินิจ (Consistency Check) 

2.1) การเปรียบเทียบคู่ เม่ือสร้างล  าดบัชั้นแลว้ ขั้นต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบคู่ 
เพื่อหาความส าคญัเชิงเปรียบเทียบของส่วนยอ่ยต่างๆในแต่ละระดบัชั้นการเปรียบเทียบคู่น้ีจะเป็น
การเปรียบเทียบระดบัความเขม้ขน้ของอิทธิพล (Strength of Influence) ของคู่ส่วนยอ่ยเมื่อเทียบกบั
ส่วนประกอบในระดบัท่ีเหนือกว่าซ่ึงอยูถ่ดัข้ึนไป มาตราส่วนท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบคือมาตราฐาน
มูลฐาน AHP 1- 9 (ดูตารางท่ี 2.1) โดยหลกัการแลว้ การเปรียบเทียบคู่น้ีจะเร่ิมจากระดบัล่างสุด 
(ระดบัทางเลือก) และส้ินสุดท่ีระดบัท่ีสอง (ระดบัท่ีหน่ึงของเกณฑ)์ หลงัจากท่ีส่วนย่อยทั้งหมดได้
ถกูเปรียบเทียบคู่โดยใหม้าตราส่วน 1-9 แลว้ ต่อไปจะเป็นการสร้างเมทริกซ์ดุลยพินิจ หรือเรียกอีก
อยา่งหน่ึงว่าเมทริกซก์ารเปรียบเทียบคู่ 
 

ตารางที่ 2.1  มาตราส่วนมลูฐาน AHP  1-9 

 

ดุลยพินิจ (Verbal Judgments) มาตราส่วนท่ีใชเ้ปรียบเทียบ 

มีความส าคญัเท่ากนั (Equal Importance)                     1             

มีความส าคญักว่าบา้ง (Moderate Importance)                     3 

มีความส าคญักว่ามาก (Strong Importance)                     5 

มีความส าคญักว่าค่อนขา้งมาก (Very Strongly Importance )                     7 

มีความส าคญักว่าอยา่งยิง่ (Extreme Importance)                     9 

ค่ากลางระหว่างระดบัความเขม้ขน้ของอิทธิพลตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้               2, 4, 6, 8 

 
ที่มา :  Saaty (1996) 
 

2.2) การค านวณค่าน ้ าหนกั หลงัจากไดส้ร้างเมทริกซก์ารเปรียบเทียบคู่แลว้ ล าดบั
ต่อไปจะเป็นการใชก้ระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อค  านวณเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ (Eigenvector) 
และค่าลกัษณะเฉพาะสามารถน ามาใชเ้ป็นมาตราวดัตวัหน่ึงในการตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
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ดุลยพินิจ วิธีค  านวณเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะและค่าลกัษณะเฉพาะสามารถศึกษาไดจ้ากงานวิจยัของ 
Saaty (1990) 

2.3) การตรวจสอบความสอดคลอ้งของดุลยพินิจวิธี AHP สามารถวดัระดบัความ
สอดคลอ้งของดุลยพินิจของแต่ละชุดได้ โดยการค านวณอตัราส่วนความสอดคลอ้ง (Consistency 
Ratio: C.R) ในแต่ละเมทริกซ์ หากอตัราส่วนความสอดคลอ้งมีค่าเท่ากับศูนยจ์ะหมายความว่า
ภายในชุดของดุลยพินิจนั้นมีความสอดคลอ้งอย่างสมบูรณ์ หากอตัราส่วนความสอดคลอ้งมีค่า
เท่ากับหน่ึงจะความว่าความไม่ความสอดคล้องจะเทียบเท่ากับดุลยพินิจท่ีได้จากการสุ่ม ถ้า
อตัราส่วนความสอดคลอ้งมีค่ามาก (โดยทั่วไปค่าวิกฤตจะอยู่ท่ี 0.1) แสดงว่าดุลยพินิจนั้นไม่
น่าเช่ือถือช่วงท่ียอมรับไดข้อง C.R. ข้ึนอยูก่บัขนาดของเมทริกซ ์ตวัอยา่งเช่น ถา้เป็นเมทริกซ์ขนาด 
3x3 C.R. ไม่ควรเกิน 0.05 ถา้เมทริกซข์นาด 4x4 C.R. ไม่ควรเกิน 0.08 และส าหรับเมทริกซ์มีขนาด
มากกว่า 5x5 ข้ึนไป C.R.ไม่ควรเกิน 0.1 (Saaty: 1994)  ถา้ชุดดุลยพินิจของผูป้ระเมินค่า C.R. เกิน
กว่าระดบัท่ีก  าหนด ผูป้ระเมินควรจะตอ้งทบทวนดุลยพินิจ 

3) การสังเคราะห์เพื่อให้ไดล้  าดับความส าคญัโดยรวม  วิธีการสังเคราะห์ในแบบ 
จ าลอง AHP คลา้ยกบัวิธีท่ีชค้  านวณค่าความคาดหวงัโดยวิธีผงัรูปตน้ไมก้ารตดัสินใจโครงสร้าง
ล าดบัความส าคัญในแต่ละระดับชั้นจะได้มาจากการค านวณล าดับความส าคัญแบบครอบคลุม 
(Global Priorities) ระดับความส าคัญท่ีได้จากชุดของดุลยพินิจแต่ละชุดจะถูกเรียกว่าล  าดับ
ความส าคญัแบบเฉพาะท่ี (Local Priorities) ซ่ึงเป็นล าดบัความส าคญัท่ีอา้งอิงกบัส่วนประกอบท่ีอยู่
เหนือกว่า ส่วนล าดบัความส าคญัเมื่อเทียบกบัวตัถุประสงค์รวมจะเรียกว่าล  าดบัความส าคญัแบบ
ครอบคลุม ซ่ึงไดจ้ากการคูณล าดบัความส าคญัเฉพาะท่ีเขา้กบัล  าดบัความส าคญัแบบครอบคลุมของ
ส่วนประกอบท่ีอยูเ่หนือข้ึนไป 

4) การวิเคราะห์ความไว การวิเคราะห์ความไวเป็นการทดสอบเสถียรภาพของผล 
ลพัธโ์ดยการเปล่ียนแปลงล าดบัความส าคญัของเกณฑต่์างๆ 

กระบวนการล าดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ไดรั้บการพฒันาข้ึนโดย  Thomas L. Satty (1977) 
เป็นเทคนิคท่ีใชจ้ดัการรวบรวมขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ และวิเคราะห์หาแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมใน
การตดัสินใจท่ีซบัซอ้น โดยการสร้างรูปแบบปัญหาให้เป็นโครงสร้างล  าดบัชั้นและน าขอ้มูลท่ีได้
จากความคิดเห็นของผูต้ ัดสินใจ  มาวิเคราะห์หาบทสรุปของแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม เป็น
กระบวนการช่วยในการตัดสินใจโดยอาศยัหลกัการของการตดัสินใจแบบพหุเกณฑ์ วิธีท านั้น
จะตอ้งจดัเกณฑข์องเป้าหมายท่ีตอ้งการศึกษาให้อยู่ในลกัษณะเป็นล าดบัชั้น ส่วนในระดบัท่ีต ่าลง
มาจะเป็นเกณฑ ์เกณฑย์อ่ย (Sub-Criteria) ตามล าดบั จนถึงทางเลือก ซ่ีงจะเป็นระดบัต ่าสุดของการ
จดัล  าดบัขั้น 
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การวิเคราะห์จะใชห้ลกัการเปรียบเทียบเป็นคู่ (Pairwise Comparison) ของเกณฑ์ ซ่ึงค่า
ความส าคญัในการเปรียบเทียบจะอยูใ่นช่วงตั้งแต่ มีความส าคญัเท่ากนัจนถึงมีความส าคญัมากกว่า
อยา่งยิง่ (มีความส าคญัเท่ากนั มีความส าคญัมากกว่าพอประมาณ มีความส าคญัมากกว่าอยา่งเด่นชดั 
มีความส าคญัมากกว่าอย่างเด่นชดัมาก มีความส าคญัมากกว่าอย่างยิ่ง) ซ่ึงสามารถแปลงมาเป็น
ตวัเลขระหว่าง 1 ถึง 9 

 
ตารางที่ 2.2  ตารางเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความส าคญั 
 
ค่าความส าคญั นิยาม ค าอธบิาย 

1 มีความส าคญัเท่ากนั ปัจจัยทั้ งสอง ท่ีก  าลัง พิ จารณา เป รียบ เทียบ  มี

ความส าคญัเท่าเทียมกนั 

3 มีความส าคัญมากกว่า

พอประมาณ 

ปัจจัยท่ีก  าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญ

มากกว่าปัจจยัอีกตวัหน่ึงพอประมาณ 

5 มีความส าคัญมากกว่า

อยา่งเด่นชดั 

ปัจจัยท่ีก  าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญ

มากกว่าปัจจยัอีกตวัหน่ึงอยา่งเด่นชดั 

7 มีความส าคัญมากกว่า

อยา่งเด่นชดัมาก 

ปัจจัยท่ีก  าลังพิจารณาเปรียบเทียบ มีความส าคัญ

มากกว่าปัจจยัอีกตวัหน่ึงอยา่งเด่นชดัมาก 

9 มีความส าคัญมากกว่า

อยา่งยิง่ 

ค่าความส าคญัสูงสุดท่ีจะเป็นไปได ้ในการพิจารณา

เปรียบเทียบปัจจยัทั้งสอง 

2, 4, 6, 8 มีความส าคญั ค่าความส าคญัในการเปรียบเทียบปัจจยั ถูกพิจารณา

ว่าควรเป็นค่าระหว่างกลางของค่าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

 
หมายเหตุ.  เม่ือเกณฑ์หรือทางเลือกทั้งสองท่ีเปรียบเทียบกันต้องการค่าความส าคัญท่ีละเอียด
มากกว่าค่าความส าคญัมาตรฐานท่ีแสดงไวข้า้งตน้ อาจน าค่าความส าคญัท่ีเป็นค่า 1.1, 1.2… มา
ใชไ้ด ้ทั้งน้ีเพ่ือใหค่้าท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบเหมาะสมยิง่ข้ึน 
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กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์น้ีเหมาะสมส าหรับการตัดสินใจแบบพหุเกณฑ์
เน่ืองจาก 

1. สามารถใช้ในการตัดสินใจคนเดียวและสามารถใช้ได้ดีกับการตัดสินใจท่ีมีผู ้
ตดัสินใจเป็นกลุ่มในการตดัสินใจเป็นกลุ่มสามารถช่วยอภิปรายหาวตัถุประสงค์รวม และทางเลือก
ท่ีได ้ในขณะสร้างโครงสร้างการตดัสินใจ 

2. เป็นกระบวนการท่ีให้ความส าคัญในขั้นตอนการเลือก (Choice) ในขั้นตอนการ
ตดัสินใจ 

3. สามารถใช้งานได้ดีกับปัญหาท่ีมีความสลบัซับซ้อน กระบวนการน้ีมีขั้นตอน
ด าเนินการไม่ยุง่ยากสบัสนและมีความยดืหยุน่ในการปรับเปล่ียนน ้ าหนกัความส าคญัหรือเกณฑก์าร
ตดัสินใจต่างๆ ได ้

4. ใชง้านไดท้ั้งป ญหาท่ีประกอบดว้ยปัจจยัท่ีตีค่าเป็นเงินไดแ้ละตีค่าเป็นเงินไม่ได ้
5. การสร้างป ญหาให้เป็นไปตามโครงสร้างปัญหาของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิ 

เคราะห์ จะช่วยใหก้ลุ่มผูต้ดัสินใจไม่ขาดหรือลืมนึกถึงเกณฑ์ตดัสินใจหรือวตัถุประสงค์ ตลอดจน
ทางเลือกท่ีจ  าเป็นในขณะการตดัสินใจ เน่ืองจากส่ิงต่างๆเหล่าน้ีมีจ  านวนมาก สลบัซบัซอ้น และไม่
สามารถจ าไดห้มดในขณะท่ีมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั 

ขั้นตอนกระบวนการ AHP ประกอบดว้ยดงัน้ี 
1. ก าหนดวตัถุประสงคข์องปัญหาท่ีจะท าการตดัสินใจ 
2. ก าหนดปัจจยัท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารตดัสินใจส าหรับปัญหาท่ีก  าลงัพิจารณาอยู่ 
3. สร้างรูปแบบของปัญหาเป็นโครงสร้างล  าดบัชั้นของเกณฑ์หลกั เกณฑ์ย่อย ส่ิงท่ี

ตอ้งท าก่อนของทางเลือก และทางเลือกท่ีเก่ียวขอ้งล  าดบัชั้น (Hierarchy) แบบทัว่ไปจะถูกแสดงใน
ภาพท่ี 2.2 
 

ระดบัท่ี 1 วตัถุประสงค ์

 

ระดบัท่ี 2 เกณฑ ์

 

ระดบัท่ี 3 ทางเลือก 

 
ภาพที่ 2.2  รูปแบบของล าดบัชั้นแบบทัว่ไป 

วตัถุประสงคข์องปัญหา 

ปัจจยั 1 

ทางเลือก 1 ทางเลือก 2 

ปัจจยั 2 ปัจจยั 3 
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2.2  โปรแกรมคอมพวิเตอร์ Expert Choice 

โปรแกรม Expert Choice เป็นเคร่ืองมือช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจแบบพหุเกณฑ์ท่ีอยู่
บนพ้ืนฐานของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) ส าหรับ 
AHP เป็นวิธีการท่ีมีความสามารถและเขา้ใจง่ายในการท าการตดัสินใจท่ีใชท้ั้งขอ้มลูท่ีวดัไดแ้ละการ
ตดัสินใจจากผูต้ดัสินใจ กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) จะ
ช่วยในกระบวนการตดัสินใจโดยใหผู้ต้ดัสินใจท าการจดัระบบและประเมินความส าคญัของเกณฑ ์
(วตัถุประสงค)์ และค าตอบของทางเลือกในการตดัสินใจ โดยผ่านกระบวนการของการสร้างการ
ตดัสินใจในรูปแบบล าดบัชั้น จากนั้นท าการเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ ของวตัถุประสงค์และทางเลือก
ต่างๆท าให้สามารถพิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด Expert Choice ยงัให้ผูต้ดัสินใจวิเคราะห์ความไว 
(Sensitive Analysis) เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาว่าการเปล่ียนแปลงความส าคัญของแต่ละ
วตัถุประสงคจ์ะมีผลอยา่งไรต่อทางเลือกต่างๆ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3  ขั้นตอนของกระบวนการล าดยัชั้นเชิงวิเคราะห์ท่ีใชใ้นกรณีศึกษา 

ใช่ 

เลือกบริษทัจดัการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพท่ีดีทีสุ่ด 

ค านวณคะแนนรวมของแต่ละทางเลือก 

ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจ 

วิเคราะห์ทางเลือกของบริษทัจดัการกองทุนรวมส ารองเลียงชีพที่เป็นไปได  ้

วิเคราะห์ปัจจยัในการตดัสินใจท่ีเกี่ยวขอ้งในการเลือกบริษทัจดัการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ท าการเปรียบเทียบปัจจยัการตดัสินใจต่างๆ ทีละคู่ 

หาน ้าหนกัโดยเปรียบเทียบส าหรับปัจจยัการคดัเลือกต่างๆ 

ค านวณอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งจากการเปรียบเทียบปัจจยัต่างๆ ทีละคู่ 

อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง < 0.1 หรือไม่ 

ทางเลือกต่างๆ ถูกเปรียบเทียบโดยการอิงปัจจยัตดัสินใจทุกปัจจยั หรือยงั 

ไม่ 
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2.3  งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
ปรัชญา (2552) ไดน้ าเอาวิธีการของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้

หาท าเลท่ีตั้งโรงงาน พบว่าผูต้ดัสินใจใหค้วามส าคญักบัปัจจยัการตลาดเป็นอนัดบัแรกมีค่าน ้ าหนัก
ความส าคญั 0.334 ปัจจยัการขนส่งเป็นอนัดบัสองมีค่าน ้ าหนักความส าคญั 0.195 ปัจจยัราคาท่ีดิน
เป็นอนัดบัสามมีค่าน ้ าหนักความส าคญั0.161 ปัจจยัตน้ทุนเป็นอนัดบัท่ีส่ีมีค่าน ้ าหนักความส าคญั 
0.149 ปัจจยัความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคเป็นอนัดบัท่ีห้ามีค่าน ้ าหนักความส าคญั 0.067 
ปัจจยัสภาพแวดลอ้มเป็นอนัดบัท่ีหกมีค่าน ้ าหนกัความส าคญั 0.036 ปัจจยัสิทธิประโยชน์เป็นอนัดบั
ท่ีเจ็ดมีค่าน ้ าหนักความส าคัญ 0.034  และปัจจยัสังคมและชุมชนเป็นอนัดบัสุดทา้ยมีค่าน ้ าหนัก
ความส าคญั 0.024 เมื่อพิจารณาน ้ าหนักความส าคญัท่ีผูต้ดัสินใจให้แก่ทางเลือกแลว้ พบว่า นิคม
อุตสาหกรรมไฮเทคเป็นท าเลท่ีตั้งโรงงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด มีค่าน ้ าหนัก 0.317 นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินเป็นอนัดบัท่ีสองมีค่าน ้ าหนัก 0.285 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรวเ์ป็นอนัดับท่ีสามมีค่า
น ้ าหนกั 0.215  และนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครมีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด มีค่าน ้ าหนกั 0.147 

รัฐอาภา ศกัด์ิศาสตร์ (2553) เป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิง
วิเคราะห์ (Analytic Hierarchy  Process: AHP) ในการตดัสินใจเลือกผูแ้ทนจ าหน่ายเหล็กลวด
คาร์บอนต ่า โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Expert Choice มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์โดยศึกษาถึง
ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกผูแ้ทนจ าหน่ายเหล็กลวด SWRCH 18A ของบริษัท
กรณีศึกษา ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน โดยผลจากการตอบแบบสอบถามของผู ้
บริหาร และพนกังานบริษทัจดัซ้ือของบริษทักรณีศึกษา สามารถสรุปค่าน ้ าหนักเฉล่ียของปัจจยัได้
ดงัน้ี ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของเหลก็มีค่าน ้ าหนัก 0.342 ปัจจยัดา้นความสามารถในการจดัส่งมีค่า
น ้ าหนกั 0.249 ปัจจยัดา้นราคามีค่าน ้ าหนกั 0.212 ปัจจยัดา้นบริการหลงัการขายมีค่าน ้ าหนัก 0.095 
ปัจจยัดา้นมาตรฐานผลิตภณัฑมี์ค่าน ้าหนกั 0.054  และปัจจยัดา้นระยะเวลาการช าระเงินมีค่าน ้ าหนกั 
0.048 ซ่ึงอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มูลมีค่า 0.03 และผลการประเมินเพื่อคดัเลือกผูแ้ทน
จ าหน่ายเหล็กลวด SWRCH 18Aท่ีเหมาะสมคือ บริษทั B มีผลประเมินอยู่ท่ีระดบั 27.4 % สูงกว่า
บริษทั C ซ่ึงมีผลประเมินอยูท่ี่ระดบั 21.5% บริษทั E มีผลประเมินอยู่ท่ีระดบั 21.2% บริษทั A มีผล
ประเมินอยูท่ี่ระดบั 18.7% และบริษทั D ซ่ึงมีผลประเมินอยูท่ี่ระดบั 11.2% โดยมีอตัราส่วนความไม่
สอดคลอ้งของขอ้มลูมีค่า 0.02 

สถาพร โอภาสานนท ์และภทัรกมล เลิศสนัติ (2552) ใช ้AHP ในการวิเคราะห์น ้ าหนัก
ความส าคญัของประเด็นปัญหาดา้นโลจิสติกส์จากการยา้ยท่ีตั้งศนูยก์ระจายเงินสดในธุรกิจธนาคาร 
โดยพิจารณาจากเกณฑก์ารตดัสินใจดา้นตน้ทุนการตอบสนองต่อลูกคา้ความน่าเช่ือถือและการใช้
ประโยชน์จากสินทรัพย ์เพื่อจดัล  าดบัความส าคญัของประเด็นปัญหาด้านโลจิสติกส์ท่ีเกิดข้ึนจาก
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การยา้ยท่ีตั้งของศุนยก์ระจายเงินสด ผลการศึกษาพบว่าผูป้ระเมินใหค้วามส าคญักบัเกณฑด์า้นความ
น่าเช่ือถือเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือการตอบสนอง ตน้ทุนและการใชป้ระโยชน์จากสินทรัพย ์
ส่วนปัญหาท่ีมีล  าดบัความส าคญัมากท่ีสุด 3 ล าดบัแรกท่ีจะตอ้งศึกษาแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินการต่อไป คือ ปัญหาตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ ปัญหากระบวนการท างานภายในและปัญหาการ
วางเสน้ทางเดินรถ ถึงแมว้่าผลการวิจยัพบว่าทางเลือกในการตดัสินใจจะไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การคดัเลือกผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์ แต่เกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาก็มีส่วนคลา้ยคลึงกบั
งานวิจยัอ่ืนในดา้นการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการโลจิสติกส์และหากจะประเมินคดัเลือกผูใ้ห้บริการโลจิ
สติกส์ในธุรกิจการขนส่งเงินสดน่าจะสามารถใชเ้กณฑเ์ดียวกนัน้ีได ้

สุกิจ องัสุวรรณ (2538)  เป็นการประยกุตใ์ชเ้ทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์
ในการตดัสินใจเลือกผูเ้ขา้ประมลูระบบควบคุมในโครงการกรณีศึกษาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยโดยแบ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์เป็น 2 ขั้นตอน คือขั้นตอนท่ี 1 เป็นขั้นตอนตรวจสอบ
ข้อมูลหลักของแต่ละทางเลือก และขั้นตอนท่ี 2 เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ภายใตปั้จจยัหลกั 5 ปัจจยั คือ  เทคนิค ราคาการจดัการโครงการ 
เอกสาร และความสามารถของบริษทั ผลจากการสอบถามความคิดเห็น ของพนกังานการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทัท่ีปรึกษา ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลือกผูเ้ขา้ประมูล ตามแนวทางของ
เทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเตราะห์สามารถสรุป ค่าน ้ าหนักเฉล่ียของปัจจยัหลกัดงักล่าวได้
เท่ากบั 0.421, 0.217, 0.134, 0.097 และ 0.131 ตามล าดบั จากการตรวจสอบขอ้มูลหลกั ของผูเ้ขา้
ประมลูแต่ละรายตามขั้นตอนท่ี 1และการวิเคราะห์ผลจากการสอบถามความคิดเห็นของพนักงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษทัท่ีปรึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกับการลือกผูเ้ขา้ประมูลตาม
แนวทางของเทคนิคกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ เพ่ือเปรียบเทียบผูเ้ขา้ประมูลในแต่ละปัจจยั 
สามารถสรุปผลการตดัสินใจเลือกผูเ้ขา้ประมลูท่ีเหมาะสม เรียงล าดบั ไดคื้อ ผูเ้ขา้ประมูลรายท่ี 2  ผู้
เขา้ประมลูรายท่ี 1 ผูเ้ขา้ประมูลรายท่ี 4 และผูเ้ขา้ประมูลรายท่ี 3 โดยมี คะแนนเฉล่ียเท่ากบั 0.298, 
0.236, 0.234 และ 0.232 ตามล าดบั ซ่ึงผลจากการเลือกน้ี ไดผ้ลลพัธ์ผูเ้ขา้ประมูลท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
คือ ผูเ้ขา้ประมลูรายท่ี 2 เช่นเดียวกบัการเลือกโดยวิธีของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จาก
การวิเคราะห์ความไวของปัจจัยหลกัต่าง ๆพบว่าปัจจัยหลกัท่ีมีผลต่อการเลือกผูเ้ข้าประมูลท่ี
เหมาะสมท่ีสุดมี 2 ปัจจยัคือ เทคนิคและราคา 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาปัญหาโรงงานท่ีเป็นกรณีศึกษา และไดท้าํการศึกษาทฤษฎีและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้จึงไดน้าํกระบวนการลาํดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มาประยกุตใ์ชร่้วมกบัโปรแกรม 

Expert Choice เพ่ือหาบริษทัจดัการ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยวางแผนการดาํเนินงานวิจยั พร้อม

กาํหนดขั้นตอนการดาํเนินงานเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  ศึกษาขอ้มลูและโครงสร้างของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 

3.2  ศึกษาทางเลือกและปัจจยั 

3.3  ออกแบบโครงสร้างลาํดบัชั้นในการตดัสินใจ 

3.4  การเก็บขอ้มลูทางเลือก 

3.5  วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลูและการวิเคราะห์ขอ้มลู 

 
3.1  ศึกษาข้อมูลและโครงสร้างของกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพถือไดว้่าเป็นการออมเพ่ือไวใ้ชย้ามเกษียณมีความสาํคญั และทัว่

โลกกาํลงัเผชิญกบัแรงกดดนัจากการเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่การเป็นสังคมผูสู้งอาย ุ

อนัเป็นผลมาจากความกา้วหนา้ดา้นการแพทยซ่ึ์งทาํใหป้ระชากรมีอายเุฉล่ียสูงข้ึนอยา่งมาก และผล

จากการวางแผนครอบครัวอยา่งมีประสิทธิภาพทาํใหอ้ตัราการเกิดลดลง จากขอ้มูลสถิติพบว่าในปี 

2005 ประเทศในแถบเอเชียมีสัดส่วนผูสู้งอายุ (อายุตั้ งแต่ 60 ปี ข้ึนไป) คิดเป็นร้อยละ 9 ของ

ประชากรทั้งหมดและในอีก 20 ปี ขา้งหนา้จะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 15 แนวโนม้ดงักล่าวเห็นไดช้ดัเจน

เช่นเดียวกบัในประเทศญ่ีปุ่นและประเทศในแถบยุโรปซ่ึงมีสัดส่วนผูสู้งอายุคิดร้อยละ 26 และ 21 

ตามลาํดบัและจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 35 และ 38 ตามลาํดบั ในอีก 20 ปี ขา้งหน้า ประเทศไทยก็มี

ลกัษณะเดียวกนั ในปี 2005 ประเทศไทยมีประชากรผูสู้งอายุคิดเป็นร้อยละ 10 ของจาํนวน

ประชากรทั้งหมดและจะเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 20 ในอีก 20 ปีขา้งหน้า กล่าวอีกนัยหน่ึงก็คือ ประเทศ
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ไทยจะมีอตัราประชากรวยัทาํงาน (อายุ 15 – 59 ปี) ต่อผูสู้งอายุท่ีจะตอ้งดูแลคิดเป็น 6 : 1 และจะ

เปล่ียนเป็น 3 : 1 ในอีก 20 ปีขา้งหนา้ ดงันั้น เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และประชากรวยั

ทาํงานในอนาคตในการเล้ียงดูผูสู้งอายหุรือผูท่ี้ไม่มีงานทาํ ทั้งน้ีค่าเฉล่ียชีวิตหลงัเกษียณยืนยาวมาก

ข้ึน กล่าวคือ เพศหญิงมีอายเุฉล่ียถึง 78 ปี และเพศชายมีอายเุฉล่ียถึง 75 ปี 

แ ล ะ

บุคคลที่เกีย่วข้องโครงสร้างของกององเลีย้งชีพและบุคคลที่เกีย่วข้อง 

ภาพที่ 3.1  โครงสร้างของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
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โครงสร้างของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 
1) นายจา้ง เป็นคนท่ีมีส่วนสาํคญัในการก่อกาํเนิดกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ หากปราศ 

จากนายจา้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพก็ไม่สามารถเกิดข้ึนได ้ดงันั้น นายจา้งจึงเป็นบุคคลท่ีมีความหวงั
ดีต่อลกูจา้งในการใหส้วสัดิการท่ีดีเพื่อ ใหล้กูจา้งมีเงินกอ้นไวใ้ชเ้มื่อเกษียณอายุ ออกจากงาน หรือ
ออกจากกองทุน นายจา้งทาํหนา้ท่ีหลกัในการนาํส่งเงินสะสมและสมทบเขา้กองทุน 

2) ลกูจา้ง เป็นส่วนประกอบสาํคญัอีกส่วนหน่ึงท่ีทาํให้เกิดกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึน 
มีหนา้ท่ียอมใหน้ายจา้งหกัค่าจา้งเป็นเงินสะสมเขา้กองทุน และตอ้งยนิยอมปฏิบติัตามขอ้กาํหนดใน
ขอ้บงัคบักองทุน 

3) คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการกองทุนเป็นผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัท่ีสุด  เป็น
ตวัแทนของนายจา้งและสมาชิกในการบริหารกองทุน ดูแลเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
ภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได้ โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการประสานงานเพ่ือจดัตั้งกองทุน 
คดัเลือกบริษทัจดัการ การกาํหนดนโยบายการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบัโครงสร้างของกองทุน  หรือ
แกไ้ขขอ้บงัคบักองทุน เป็นตน้ ซ่ึงจะเห็นว่าเป็นหน้าท่ีท่ีสาํคญัมากทีเดียว เน่ืองจากอาํนาจและ
หนา้ท่ีบางอยา่ง เช่น การแกไ้ขขอ้บงัคบักองทุนจะมีผลผกูพนักบัสมาชิกใหต้อ้งปฏิบติัตาม และการ
กาํหนดนโยบายการลงทุนจะมีผลต่อความมัน่คง และผลตอบแทนของกองทุน ดงันั้น ก่อนท่ีจะ
เลือกบุคคลมาเป็นตวัแทนของนายจา้งหรือสมาชิกควรพิจารณาอย่าง ละเอียดถ่ีถว้น เลือกคนดีท่ีมี
ความรู้ความสามารถ เป็นคนดีมีความตั้งใจจริง มีความเสียสละและสามารถอุทิศเวลาให้แก่เพื่อนๆ 
สมาชิกไดใ้นทาํนองเดียวกนั คณะกรรมการกองทุนก็ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดดว้ยความ ซ่ือสัตยสุ์จริตระมดัระวงัสมกบัท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากนายจา้งและสมาชิก  
ทั้งน้ี คณะกรรมการกองทุนแบ่งเป็น 

3.1) คณะกรรมการกองทุนฝ่ายนายจา้ง นายจา้งจะเป็นคนแต่งตั้ง อาจจะไม่ไดเ้ป็น
ลกูจา้งก็ได ้

3.2) คณะกรรมการกองทุนฝ่ายลูกจา้ง มาจากการเลือกตั้งของลูกจา้ง คนท่ีไดรั้บ
เลือกจากลกูจา้งอาจไม่ไดเ้ป็นสมาชิกกองทุนอยู่ก็ได้ ข้ึนอยู่กบัเง่ือนไขท่ีจะกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบั 
แต่ตามหลกัแลว้ คณะกรรมการกองทุนฝ่ายลกูจา้งก็ควรจะเป็นสมาชิกอยูใ่นกองทุนเอง เพราะคงไม่
มีใครเขา้ใจสมาชิกไดดี้เท่ากบัสมาชิกดว้ยกนัเอง 

4) สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือเรียกย่อๆ ว่า 
สาํนกังาน ก.ล.ต. ทาํหนา้ท่ีควบคุมดูแลบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการกองทุนสาํรองเล้ียง ชีพ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบริษทัจดัการ ผูรั้บฝากทรัพยสิ์นและผูส้อบบญัชี เป็นตน้ และอีกบทบาทหนา้ท่ี
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หน่ึงคือ ทาํหนา้ท่ีในฐานะนายทะเบียนกองทุนสาํรองเล้ียงชีพในการรับจดทะเบียนจดัตั้งกอง ทุน 
การแกไ้ขขอ้บงัคบักองทุน รวมทั้งควบคุมการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการกองทุนดว้ย 

5) บริษทัจดัการ ทาํหน้าท่ีในการบริหารจดัการเงินของกองทุน โดยนาํไปลงทุน
เพ่ือให้ออกดอกออกผลเพ่ือเป็นประโยชน์แก่สมาชิกกองทุน ดงันั้น คณะกรรมการกองทุนตอ้ง
ร่วมกนัเลือกบริษทัจดัการท่ีเหมาะสมเขา้มาบริหารจดัการ กองทุน โดยบริษทัจดัการจะตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการ กองทุนส่วนบุคคลดว้ย 

6) ผูส้อบบญัชี ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบรายงานทางการเงิน รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูล
ตามรายงานทางการเงินของกองทุน ก่อนท่ีจะทาํการเลือกผูส้อบบญัชีของกองทุน จะตอ้งทราบว่า
สมาชิกในกองทุนมีจาํนวนเท่าใด หากกองทุนท่ีมีจาํนวนสมาชิกไม่เกิน 100 ราย ให้ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตทัว่ไปตรวจสอบและแสดงความเห็นในงบการเงินของกองทุน ได ้แต่หากกองทุนมีสมาชิก
เกิน 100 ราย ตอ้งใหผู้ส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นในงบการเงินของกองทุน 

7) ผูรั้บฝากทรัพยสิ์น ทาํหน้าท่ีดูแลและเก็บรักษาทรัพยสิ์นของกองทุน  ติดตามสิทธิ
ประโยชน์ในเร่ืองเงินปันผล และสิทธิต่างๆ ท่ีไดจ้ากการถือหุ้นในบริษทัท่ีกองทุนลงทุน โดยผูรั้บ
ฝากทรัพยสิ์นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

8) ผูรั้บรองมูลค่า ทาํหน้าท่ีตรวจทานการคาํนวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (NAV) ของ
บริษัทจัดการว่าถูกต้องหรือเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดหรือไม่  เน่ืองจากข้อมูล NAV มี
ความสําคัญต่อการคาํนวณจาํนวนหน่วยสาํหรับสมาชิกท่ีนําส่งเงินเขา้กองทุน และการจ่ายเงิน
ใหแ้ก่สมาชิกท่ีส้ินสมาชิกภาพ โดยผูรั้บรองมลูค่าตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. 

9) นายทะเบียนสมาชิก ทาํหนา้ท่ีรับเงินจากนายจา้งเขา้กองทุน จ่ายเงินจากกองทุนให้
สมาชิกท่ีลาออก จัดทาํบัญชีรายช่ือสมาชิก จาํนวนเงินสะสม  เงินสมทบและผลประโยชน์ของ
สมาชิกแต่ละราย และจดัส่งรายงานรายตวัสมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพให้สมาชิกทราบทุกงวด 6 
เดือนของปีปฏิทิน โดยรายงานจะตอ้งแสดงจาํนวนหน่วยกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มูลค่าต่อหน่วย
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ มูลค่าของเงินสะสมของสมาชิกกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เงินสมทบของ
นายจา้ง พร้อมทั้งผลประโยชน์ของเงินสะสมและเงินสมทบ โดยส่วนใหญ่แลว้บริษทัจดัการมกัจะ
ทาํหนา้ท่ีน้ีเอง แต่ก็อาจมอบหมายใหบ้ริษทัอ่ืนท่ีไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ทาํหน้าท่ีแทน
ก็ได ้โดยท่ีผูป้ฏิบติัการกองทุนทาํหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมาชิก ดงันั้น จึงมกัเรียกกนัโดยทัว่ไปว่า 
"นายทะเบียนสมาชิก" 
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3.2  ศึกษาทางเลอืกและปัจจยั 
เน่ืองจากบริษทัจดัการ เป็นผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการเงินของกองทุน โดยนาํไป

ลงทุนเพื่อให้ออกดอกออกผล เพื่อเป็นประโยชน์แก่สมาชิกกองทุน  รวมทั้งเป็นผูท่ี้อาํนวยความ
สะดวกแก่กองทุนสาํรองเล้ียงชีพในการติดต่อกบั สาํนักงาน คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เพื่อดาํเนินในกิจการของกองทุน เช่น  การจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
การแก้ไขข้อบังคับกองทุนเป็นต้น  โดยบริษัทจัดการต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทจดัการ กองทุนส่วนบุคคล ซ่ึงบริษทัจดัการท่ีไดรั้บใบอนุญาตการจดัการกองทุน
ส่วนบุคคลและรับบริหารจดัการเงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพมีทั้งส้ิน 18 บริษทั ดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3.1  บริษทัจดัการท่ีไดรั้บใบอนุญาตการจดัการกองทุนส่วนบุคคลและรับบริหารจดัการ
เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 
ล าดับที่ บริษัทจดัการ โทรศัพท์ 

1. บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 02-231-3777 
2. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 02-670-4900 
3. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 02-673-3999 
4. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั 02-636-1800 
5. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั 02-633-7777 
6. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 02-277-7777 
7. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 02-216-8300 
8. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั 02-686-9500 
9. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ฟินนัซ่า จาํกดั 02-352-4000 
10. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อเบอร์ดีน จาํกดั 02-352-3333 
11. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 02-649-2000 
11. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 02-649-2000 
12. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 02-786-2000 
13. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั 02-659-8888 
14. บริษทั เอไอเอ จาํกดั 02-638-7754 
15. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 02-657-5757 
16. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 02-679-6400 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
 

ล าดบัที ่ บริษัทจดัการ โทรศัพท์ 
17. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม โซลาริส จาํกดั 02-624-6320 
18. บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 02-286-3484 

 
จากการศึกษาขอ้มลูบริษทัจดัการ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และการร่วมแสดงความเห็น

ของฝ่ายบริหารของบริษัทท่ีเป็นกรณีศึกษา โดยทาํการคัดเลือกจากบริษทัจัดการท่ีมีสาขาของ
ธนาคารตั้งอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว ์จาํนวน 3 แห่ง ดงัน้ี บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
รวม บวัหลวง จาํกดั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุน กรุงศรี จาํกดั และอีกหน่ึงแห่งท่ีไม่ไดม้ีธนาคารสาขาในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ไดแ้ก่ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) มาเป็นทางเลือก ซ่ึงมีขอ้มูลรายละเอียด
ของแต่ละบริษทัจดัการ ดงัน้ี 

1) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั “บลจ. บวัหลวง” ไดรั้บใบอนุญาต

จดทะเบียนจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการจดัการลงทุนในปี  
2535 มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100 ลา้นบาท (ชาํระเต็มมลูค่าแลว้) โดยบลจ. บวัหลวง เป็นบริษทัใน
กลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)โดยธนาคารเป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ถึงร้อยละ 
75  

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2553 เป็นตน้ไป บลจ. บวัหลวง ไดเ้ร่ิมดาํเนินการธุรกิจจดัการกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพและกองทุนส่วนบุคคลซ่ึงไดโ้อนยา้ยมาจากธนาคารกรุงเทพ โดยมีประสบการณ์
ทางดา้นการลงทุนมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี ทั้งน้ีสาํหรับงานทะเบียนสมาชิกและบญัชีกองทุน 
บลจ. บวัหลวง ไดจ้า้งธนาคารกรุงเทพเป็นผูด้าํเนินการต่อไปตามเกณฑข์องสาํนกังาน กลต. ดงันั้น 
บลจ. บวัหลวงจึงเป็นศนูยร์วมผลิตภณัฑด์า้นกองทุนทุกประเภท ก่อให้เกิดการทาํงานร่วมกนั  ทั้ง
ดา้นการบริหารความเส่ียงและเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการบริหารเงินลงทุน การลงทุนเพ่ือพฒันาการ
บริการทาํไดง่้ายข้ึน เพราะมีความคุม้ค่าในขนาดธุรกิจท่ีใหญ่ข้ึน อาํนาจการต่อรองมากข้ึนมูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธิภายใต้การบริหารหลงัจากรวมธุรกิจแลว้ทั้งส้ิน 178,164 ลา้นบาท โดยเป็นส่วน
เงินกองทุนสาํรองเล้ียง จาํนวน 27,747 ลา้นบาท (ขอ้มลูจดัทาํโดยสมาคมบริษทัจดัการลงทุน ณ ส้ิน
เดือนธนัวาคม 2554) 
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คณะกรรมการบริษทั 
1.  นายเชิดชู โสภณพนิช  ประธานกรรมการ 
2.  นายอายสุม ์ กฤษณามะระ  รองประธานกรรมการ 
3.  นางวรวรรณ  ธาราภูมิ  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
4.  นายสตีเฟน แทน   กรรมการ 
5.  นางสาวสุญาณี  ภูริปัญญวานิช กรรมการ 
6.  นายนรินทร์  โอภามุรธาวงศ ์ กรรมการ 
7.  นายไพศาล  เลิศโกวิทย ์  กรรมการ 
8.  นายวศิน  วฒันวรกิจกุล  กรรมการ 
9.  นายโซน  โสภณพนิช  กรรมการ 
10. นายกระษิร  บรรจงจิตร  กรรมการ 
11. นายหรรสา  สุสายณัห์  กรรมการ 
รายช่ีอผูถื้อหุน้รายใหญ่ บลจ. บวัหลวง 
ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)   75% 
บริษทั กรุงเทพประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน)  10 % 
Asia Financial Holdings Ltd    10% 
บริษทั กรุงเทพประกยัภยั จาํกดั (มหาชน)  5%  

 

 
 
ภาพที ่3.2  รายช่ีอผูถื้อหุน้รายใหญ่ บลจ. บวัหลวง 

DPU



20 

นโยบายและเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจ 
แนวคิดในการบริหารกองทุนท่ีบลจ. บวัหลวงยึดถือปฏิบติั คือ จะตอ้งคาํนึงถึงความ

มัน่คงของเงินกองทุน และการเติบโตท่ีมัน่คงเป็นหลกั ในขณะท่ีสภาวการณ์ตลาดอยู่ในช่วงขาข้ึน 
กองทุนจะตอ้งสามารถไดรั้บผลประโยชน์จากการลงทุนท่ีเหมาะสมตามสภาวะตลาดดว้ย ในขณะท่ี
สภาวการณ์ตลาดอยู่ในช่วงขาลง กองทุนจะตอ้งสามารถรักษาระดบัของความผนัผวนไม่ให้มาก
เกินกว่าระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และจะตอ้งสามารถทราบถึงระดบัของความเส่ียงไดต้ลอดเวลา 
ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองวตัถุประสงคด์งักล่าวจึงไดม้ีการพฒันาระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพ
ข้ึนมาใช ้

นโยบายในการดาํเนินธุรกิจจดัการกองทุน บลจ. บวัหลวงมุ่งเน้นการจดัการทรัพยสิ์น 
ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของลกูคา้อยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยใชค้วามรู้ความสามารถ 
และความระมดัระวงัตามสมควรแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ และตามมาตราฐานของสมาคมบริษทั
จดัการลงทุน ตลอดจนกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ลูกคา้ไดรั้บประโยชน์สูงสุดตามวตัถุประสงค์
การลงทุนของลกูคา้ 

2) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั (บลจ. ไทย พาณิชย)์ 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั (บลจ. ไทยพาณิชย)์ จดทะเบียน

จดัตั้งบริษทั เมื่อวนัท่ี 18 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยเป็นหน่ึงในบริษทัในเครือของธนาคารไทยพาณิชย ์
จาํกดั (มหาชน) และเป็นหน่ึงในบริษทัแรกท่ีไดรั้บใบอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบ
ธุรกิจการจดัการลงทุน นับจากท่ีรัฐบาลไดเ้ปิดเสรี ด้านการจดัการลงทุนภายใตพ้ระราชบญัญัติ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ปัจจุบนั บลจ. ไทยพาณิชย ์ดาํเนินธุรกิจจดัการลงทุนมา
นานกว่า 20 ปี โดยมีการเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็วและมีการพฒันาองค์กรอย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมี
การพฒันาบุคลากร หรือพนักงานให้สามารถรองรับการพฒันาของตลาดเงิน และตลาดทุนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศตลอดเวลา ปัจจุบนั บลจ.ไทยพาณิชย ์มีขอบเขตการจดัการลงทุนให้กบัทั้ง
ประชาชนทัว่ไป ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม ซ่ึงครอบคลุมธุรกิจจัดการลงทุนในหลาย
ลกัษณะ 

จากสภาวะการเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งมากของธุรกิจภาคการเงินในประเทศไทยในช่วง 
2-3 ปีท่ีผ่านมา บลจ. ไทยพาณิชย ์ได้ให้ความสาํคัญต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และความ
ตอ้งการของลกูคา้เสมอมา เพราะหน่ึงในจุดมุ่งหมายท่ีสาํคญัของ บลจ. ไทยพาณิชย ์คือการช่วยใหผู้ ้
ลงทุนไดบ้รรลุเป้าหมายทางการเงินสู่ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าในระยะยาว และดว้ยประสบการณ์ความ
ชาํนาญอนัยาวนานในธุรกิจการเงิน บลจ. ไทยพาณิชย ์จึงมิใช่เป็นบริษัทลูกของธนาคารไทย
พาณิชยเ์ท่านั้น แต่เป็นเสมือนกลยทุธ์ท่ีจะทาํธุรกิจสอดประสานกนัไปกบัธนาคาร โดยมีความพึง
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พอใจของลกูคา้เป็นเป้าหมายเช่นเดียวกบับริษทัแม่ท่ีมีเป้าหมายร่วมกนั คือ การให้บริการแบบจุด
เดียวเบ็ดเสร็จ ท่ีสามารถใหบ้ริการกบัลกูคา้ไดท้ั้งในตลาดเงินและตลาดทุนและบริการดา้นอ่ืนๆ 

บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ํากัด ตระหนักดีว่าความสําเร็จในการลงทุนนั้ น ข้ึนอยู่ก ับ
ความสามารถในการวิเคราะห์และคาดคะเนส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงการคาดคะเนน้ีจะตอ้งเป็น
การคาดคะเนอยา่งมีหลกัการ โดยเร่ิมจากการคาดคะเนแนวโน้มของเศรษฐกิจโดยรวม ดงันั้นใน
การลงทุนท่ีดี ขั้นแรกจะตอ้งพิจารณาถึงภาพรวมของเศรษฐกิจ จากนั้นจะเป็นการวิเคราะห์และ
คาดคะเนถึงอตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมท่ีสนใจจะลงทุน โดยจะมีการทาํการประเมินมูล
ค่าท่ีคาดว่าจะได้รับจากการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทใดก็ตาม 
เปรียบเทียบกับผลตอบแทนท่ีต้องการก่อนจะมีการตัดสินใจลงทุน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การ
ผสมผสานระหว่างความเส่ียงและผลตอบแทน ผ่านการจดัสรรเงินลงทุน โดยนาํเงินไปลงทุนใน
สินทรัพยท่ี์มีความแตกต่าง เพื่อการกระจายความเส่ียงให้เหมาะสมกบัผูล้งทุนมากท่ีสุด ภายใต้
เง่ือนไขและนโยบายท่ีคณะกรรมการกองทุนกาํหนด โดยมีเจา้หน้าท่ีของบลจ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
พร้อมคอยใหค้าํแนะนาํอยา่งใกลชิ้ด เพื่อใหล้กูคา้ไดบ้รรลุจุดมุ่งหมายและพึงพอใจอยา่งดีท่ีสุด 

ปัจจุบนั บลจ. ไทยพาณิชย ์ดาํเนินธุรกิจจัดการลงทุนมานานกว่า 20 ปี โดยได้รับ
ใบอนุญาตการจดัการกองทุนรวม เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2535 และไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงั
ให้ประกอบธุรกิจผูจ้ดัการกองทุนส่วนบุคคล เมื่อวนัท่ี  3 กนัยายน 2540 โดยบริษทัฯให้บริการ
จดัการกองทุนรวม กองทุนสํารองเล้ียงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล โดยมีสินทรัพยภ์ายใต้การ
บริหารดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3.2 สินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารของ บลจ.ไทยพาณิชย ์จาํกดั    
                     หน่วย : ลา้นบาท 
สินทรัพยสุ์ทธิภายใตก้ารบริหาร    เม.ย  56     ส.ค. 55   ธ.ค. 54   ธ.ค. 53 
กองทุนรวม   569,885   555,996    482,907   474,631 
กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ    78,276    71,605    65,751    78,245 
กองทุนส่วนบุคคล    36,002    38,637    34,211    10,522 
รวม   684,163   666,238   582,869 563,398 

 
ที่มา:  กองทุนรวม และกองทุนส่วนบุคคล – สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC) 
 
 

DPU



22 

3) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 
บลจ. กรุงศรี ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2539 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มธนาคาร

กรุงศรีอยธุยาและกลุ่มจาร์ดีนเฟลมม่ิง ภายใตช่ื้อ บลจ. อยธุยา จาร์ดีนเฟลมม่ิง จาํกดั และเร่ิมเสนอ
ขายหน่วยลงทุน “อยธุยาทวีปันผล” เป็นคร้ังแรกในกลางปี 2540 ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจถดถอย 
ในปี 2544 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น บลจ. อยธุยา เจเอฟ จาํกดั หรือ “เอเจเอฟ” เน่ืองจากบริษทั เซส
แมนฮตัตนั จาํกดั ไดเ้ขา้มาถือหุน้ในกลุ่ม “จาดีนเฟลมม่ิง” และไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น “เจเอฟ” 

ต่อมาในเดือนตุลาคมปี 2549 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนช่ือจาก บลจ. อยุธยาเจเอฟ จาํกดั เป็น 
บลจ. อยธุยา หรือ “เอวายเอฟ” เพื่อสะทอ้นการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างผูถื้อหุน้เม่ือธนาคารกรุง
ศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) (ธนาคารฯ) ไดเ้ขา้มาเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่เพียงรายเดียวของบริษทัฯ 

เมื่อวนัท่ี 18 กนัยายน 2552 บลจ.กรุงศรีไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นทั้งหมดใน บลจ. พรีมาเวสท์ ซ่ึง
ถือหุน้โดยบริษทั บีบีทีวี เอค็ควิต้ี จาํกดั (50.5%) บริษทั อลิอนัซ ์อยธุยาประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) 
(39.5%) และธนาคารกรุงศรีอยธุยา (10.0%) พร้อมปรับโครงสร้างผูถื้อหุ้นของบลจ.กรุงศรีโดยให้
บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิต้ี และ บริษทั อลิอนัซ ์อยุธยา ประกนัชีวิต จาํกดั (มหาชน) เขา้มาร่วมถือหุ้น
ในสดัส่วน 13.1% และ 10.3% ตามลาํดบั โดยธนาคารยงัคงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในสดัส่วน 76.6% 

ต่อมาในเดือนมิถุนายนปี 2554 ไดเ้ปล่ียนช่ือจากบลจ.อยุธยา เป็น บลจ. กรุงศรี หรือ 
“กรุงศรีแอสเซท” เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย One Krungsri ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด 
(มหาชน) (ธนาคารฯ) 

ปัจจุบนับริษทัฯประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทจดัการกองทุน โดยไดรั้บอนุญาตจาก
กระทรวงการคลงัใหป้ระกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทกิจการจดัการกองทุน 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) 
การจดัการกองทุนรวม 2) การจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 3) การจดัการกองทุนส่วนบุคคล และ 
4) การจดัการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์นอกจากน้ี บลจ. กรุงศรี ยงัได้รับอนุญาตจากคณะ 
กรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์หป้ระกอบธุรกิจเป็นผูจ้ดัการเงินทุนสญัญาซ้ือขาย
ล่วงหนา้ เมื่อวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2548 

ปรัชญาการดําเนินธุรกิจ (Philosophy) และยุทธศาสตร์การดําเนินงาน (Business 
Strategy) 

บลจ.กรุงศรี มีจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นผูน้าํทางดา้นธุรกิจจดัการกองทุนของประเทศ โดย
จะเนน้การพฒันาบุคลากร  และทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลายเพื่อให้ผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บ
ผลตอบแทนท่ีมัน่คง โดย บลจ. กรุงศรี มีความมุ่งมัน่ท่ีจะบริหารงานอย่างรอบคอบ มีจรรยาบรรณ 
และจะปฏิบติัตามขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเคร่งครัด ทั้งน้ีเพ่ือผลประโยชน์ของผูถื้อ
หน่วยลงทุนเป็นสาํคญั 
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วสิยัทศัน์ (Vision) 
“บลจ.กรุงศรีมุ่งมัน่ท่ีจะกา้วข้ึนสู่การเป็นสถาบนัการลงทุนชั้นนาํของประเทศไทยใน

สามอนัดบัแรก และจะดาํรงความเป็นสถาบนัการลงทุนท่ีผูล้งทุนใหค้วามไวว้างใจตลอดไป” 
พนัธกิจ (Mission) 
“บลจ. กรุงศรี จะทาํหนา้ท่ีใหค้าํแนะนาํและจดัหาทางเลือกในการลงทุนท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการลงทุนใน แต่ละช่วงชีวิตเพ่ือสร้างความมัน่คง มัง่คัง่และยีง่ยนืใหแ้ก่ลกูคา้” 
ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเต็มมลูค่าหุน้แลว้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บลจ. กรุงศรี มีทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้เท่ากบั 350 

ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 3,500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยโครงสร้างผู ้
ถือหุน้มีดงัน้ี 
 
ตารางที่ 3.3  โครงสร้างผูถื้อหุน้ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั 
 

ผูถื้อหุน้ จาํนวนหุน้ท่ีถือ(หุน้) สดัส่วนการถือหุน้(%) 
1. ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จาํกดั(มหาขน) 2,680,643 76.59 
2. บริษทั บีบีทีวี เอค็ควิต้ี จาํกดั 459,604 13.14 
3. บริษทั อยธุยา อลิอนัซ ์ซี.พี. ประกนัชีวิต 

จาํกดั (มหาชน) 
359,604 10.27 

4. นางสาวปวีณา ไอศรูยพ์ศิาลกุล 1 0.00 
5. นายยกุต ์ศุทธรัตน ์ 1 0.00 
6. นาวสาวสุมทันา ช่ืนมนุษย ์ 2 0.00 
7. นายคมกฤช จนัทาโก 1 0.00 
8. นางสาวพิตกุล ภคัโชตานนท ์ 1 0.00 

รวม 3,500,000 100 
 

4) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) (“เอ็มเอฟซี”) ก่อตั้งข้ึนเม่ือ

วนัท่ี 14 มีนาคม 2518 เดิมใชช่ื้อว่า บริษทัหลกัทรัพย ์กองทุนรวม จาํกดั โดยมีจุดประสงค์ในการ
จดัตั้งใหเ้ป็นสถาบนัการเงินท่ีมีส่วนร่วมในการระดมเงินออมจากประชาชนทัว่ไป เพ่ือพฒันาตลาด
ทุนของประเทศไทย ทั้งน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษทัการเงินระหว่างประเทศ 
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(IFC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานของธนาคารโลกและไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้ประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภท”กิจการจดัการลงทุน” เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2518 รวมถึงการไดรั้บอนุญาตให้
บริหารกองทุนสาํรองเล้ียงชีพตั้งแต่ปี 2527 เป็นตน้มา 

วิสยัทศัน์ขององคก์ร 
เป็นบริษทัจดัการบริหารความมัง่คัง่ 3 อนัดบัแรกในประเทศไทย ท่ีเติบโตเป็น 2 เท่า 

ภายใน 5 ปี มีสินทรัพยภ์ายใตก้ารบริหารจดัการโดยรวมกว่า 450,000 ลา้นบาท ในปี 2555 โดยการ
สร้างธุรกิจใหม่ในประเทศและขยายธุรกิจต่างประเทศให้มีรายได้ มากกว่าคร่ึงหน่ึงของรายได้
บริษทั 

ภารกิจขององคก์ร 
ใหบ้ริการดา้นการบริหารความมัง่คัง่ โดยมีทีมงานบุคลากรมืออาชีพ และระบบงานท่ี

ไดรั้บการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตามมาตราฐานสากล เพื่อสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ลกูคา้และสงัคม 
ค่านิยมขององคก์ร 
1. การใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ (Customer Oriented) 
ลูกคา้ คือ คนสําคัญท่ีสุดเสมอ ดงันั้น เราจึงมุ่งมัน่จะนาํเสนอบริการท่ีดีท่ีสุดให้กับ

ลกูคา้เพ่ือใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด เพราะเราเช่ือว่าความพอใจและความมัน่ใจของลูกคา้ท่ีมีให ้
จะเป็นตวัผลกัดนัใหอ้งคก์รประสบความสาํเร็จ 

ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism) เราดํา เนินงานโดยทีมงานท่ีมีความ รู้ 
ความสามารถ ความรับผดิชอบ มีหลกัการและคุณธรรมในการปฏิบติังาน ภายใตห้ลกับรรษทัภิบาล
ท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้ดว้ยความรับผดิชอบต่อสงัคม 

2. ความพร้อมในการปรับตวั (Change Catalyst) 
เราพร้อมท่ีจะปรับตวั หรือเป็นผูน้าํดา้นการเปล่ียนแปลงโดยยดึผลประโยชน์ของลูกคา้

เป็นหลกั เพื่อคงความเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรม และพฒันาองค์กรให้มีความกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง
และย ัง่ยนื 

3. คาํมัน่สญัญา (Commitment) 
เรายดึถือในขอ้ตกลงและคาํมัน่สญัญาท่ีให้ไวก้บับริษทั  เพื่อนร่วมงาน ลูกคา้ ผูถื้อหุ้น

อยา่งเคร่งครัด และมัน่คง ปฏิบติัตามคาํมัน่สญัญาใหเ้กิดผลสาํเร็จ 
4. ความร่วมมือเพื่อชยัชนะ (Winning Spirit) 
เราปรารถนาอยา่งแรงกลา้ท่ีจะชนะ ดว้ยความร่วมมือร่วมใจกนัของพนกังานทุกคน ทุก

ฝ่ายในองคก์ร เพื่อไปใหถึ้งเป้าหมายท่ีวางไว ้
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นโยบาย และเป้าหมายของเอม็เอฟซี 
บริษัทมีนโยบายและเป้าหมายสําคัญในการดาํเนินกิจการจัดการลงทุนในลกัษณะ

กองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ โดยตระหนักถึงความสําคัญของ
กระบวนการวางแผนอยา่งเป็นระบบดว้ยการสนองตอบต่อความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงนาํไปสู่การ
ปรับตวัขององค์กรให้พร้อมรับภาวะแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น
สภาพเศรษฐกิจโดยรวม ระบบตลาดเงิน และตลาดทุน การกาํกบัดูแลของทางการ ตลอดจนการ
แข่งขนัในธุรกิจการจดัการกองทุนท่ีทวีความรุนแรงยิง่ข้ึนทุกขณะ ทั้งน้ีเป้าหมายสูงสุดขององค์กร
คือ การเป็นบริษทัจดัการกองทุนท่ีมีคุณภาพอนัดบัหน่ึงของประเทศ 

ทุนจดทะเบียน 
เอ็มเอฟซีมีทุนจดทะเบียนท่ีชาํระแลว้จาํนวน 120 ลา้นบาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญั 

120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท มีมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิรวม 1,281 ลา้นบาท และ
กองทุนภายใตก้ารจดัการ ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2556 จาํนวน 189 กองทุน รวม 310,907 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ยมลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ แต่ละกองทุนดงัน้ี 

 

 
 
ภาพที่ 3.3 มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ แต่ละกองทุน ของ บลจ. เอม็เอฟซี 
 

โครงสร้างผูถื้อหุน้ 
ทุนจดทะเบียนท่ีชาํระเต็มมลูค่าหุน้แลว้ 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ของเอม็เอฟซี ประกอบดว้ย กระทรวงการคลงั ธนาคารออมสินและบริษทั

หลกัทรัพย ์คนัทร่ี กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) รวมกนัปรัมาณ 66.09% และภาคเอกชนประมาณ 33.91%  
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ภาพที่ 3.4  โครงสร้างผูถื้อหุน้ของ บลจ. เอม็เอฟซี 
 

จากการศึกษาทฤษฎีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และการร่วมแสดงความเห็นของฝ่ายบริหาร
ของบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษา ไดปั้จจยัท่ีเก่ียวขอ้งในการเลือกบริษทัจดัการ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 5 
ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัค่าจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ปัจจยัผลการดาํเนินงาน ปัจจยัส่วนแบ่งการตลาด 
ปัจจยัค่าจดัการกองทุน หรือ ค่าธรรมเนียม และปัจจยัความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ 

 
3.3  ออกแบบโครงสร้างล าดับช้ันในการตดัสินใจ 

เมื่อได้ปัจจยัและทางเลือก เพื่อหาบริษัทจดัการ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ.แลว้จึงนาํมา
สร้างโครงสร้างลาํดับชั้นตามกระบวนการลาํดับขั้นเชิงวิเคราะห์ตามภาพท่ี 3.5 และแสดง
รายละเอียดของปัจจยัและทางเลือกตามตารางที 3.4 
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ภาพที ่3.5  รูปแบบโครงสร้างลาํดบัชั้นสาํหรับเลือกบริษทัจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
 
ตารางที่ 3.4.  แสดงเกณฑแ์ละทางเลือกทั้งหมดของรูปแบบลาํดบัชั้น 
 

เกณฑ ์ ทางเลือก 
ปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
C1 : ค่าจดัตั้งกองทุน 
C2 : ผลการดาํเนินงาน 
C3 : ส่วนแบ่งตลาด 
C4 : ค่าจดัการกองทุน หรือค่าธรรมเนียม 
C5 : ความีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ 

 
A1 : บลจ. ไทยพาณิชย ์
A2 : บลจ. กรุงศรี 
A3 : บลจ. บวัหลวง 
A4 : บลจ. เอม็เอฟซี 

 

 
3.4  การเกบ็ข้อมูลทางเลอืก 

3.4.1  ปัจจยัค่าจดัตั้งกองทุน 
ค่าจดัตั้ งกองทุนเป็นค่าใชจ่้ายคร้ังเดียวท่ีบริษัทต้องจ่ายเป็นค่าดาํเนินการในการตั้ง

กองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ซ่ึงแต่ละบริษทัจดัการมีการเรียกเก็บเงินในส่วนน้ีแตกต่างกนั บางแห่งค่า
จดัตั้งกองทุน ข้ึนอยูก่บัจาํนวนเงินท่ีส่งเขา้กองทุนในแต่ละเดือน บางแห่งข้ึนอยู่กบัพ้ีนท่ีท่ีบริษทั
ตั้งอยูใ่นเขตปริมณฑล หรือนอกเขตปริมณฑล ซ่ึงค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีของทั้ง 4 บริษทัจดัการเป็น
ดงัน้ี 

      บริษทัจดัการ กองทุนสาํรองเล้ียงชีพท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

      C1       C2       C3       C4       C5 

      A1       A2       A3       A4 
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ตารางที่ 3.5  ขอ้มลูค่าจดัตั้งกองทุน 
 

บริษัท ค่าจดัตั้งกองทุน ( บาท) 
บริษทั A1 20,000 
บริษทั A2 25,000 
บริษทั A3 25,000 
บริษทั A4 35,000 

 
3.4.2  ปัจจยัผลการดาํเนินงาน 

ผลการดาํเนินการในอดีตท่ีผา่นมาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีนาํมาพิจารณาในการคดัเลือก บริษทั
จดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ โดยในส่วนของบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษา ไดเ้ลือกรูปแบบการลงทุนไว ้
3 รูปแบบดงัน้ี 

1. นโยบายการลงทุนประเภทกองทุนหน่วยลงทุนตราสารหน้ี 100% ลงทุนในหน่วย
ลงทุนกองทุนเปิดตราสารหน้ี ท่ีลงทุนในเงินฝาก ตราสารหน้ีภาครัฐ ตราสารหน้ีสถาบนัการเงิน 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน และตราสารหน้ีต่างประเทศ 

2. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนผสม ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 10 ท่ี
เหลือลงทุนตราสารหน้ี โดยลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตราสารทุน ไม่เกินร้อยละ 10 ของ
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และท่ีเหลือลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตราสารหน้ี 

3. นโยบายการลงทุนประเภทหน่วยลงทุนผสม ลงทุนในตราสารทุนไม่เกินร้อยละ 20 ท่ี
เหลือลงทุนตราสารหน้ี โดยลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตราสารทุน ไม่เกินร้อยละ 20 ของ
มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และท่ีเหลือลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนเปิดตราสารหน้ี 

การตัดสินใจเลือกการลงทุนแบบใดนั้นส่ิงสําคัญ เราควรสาํรวจสถานะตัวเองก่อน 
เพราะเป็นการเลือกท่ีจะนาํเงินของตนเอง ลงทุนในนโยบายการลงทุนตามแบบท่ีตอ้งการไดน้ั้น 
จะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลงทุนในระดบัหน่ึง ซ่ึงการลงทุนย่อมควบคู่กบัความเส่ียง
เสมอ หากตดัสินใจผดิพลาดหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจสูญเสียผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ จาก
การตดัสินใจเลือกนโยบายการลงทุนดงักล่าว ทั้งน้ีเราอาจพิจารณาแผนการลงทุนตามช่วงอายุต่างๆ
ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.6  แผนการลงทุนตามช่วงอายไุดด้งัน้ี 
 

ช่วงอายุ ( ปี) รูปแบบการลงทุนทีเ่หมาะสม เหตุผล 
วยัหนุ่มสาว 
อายไุม่เกิน 30 ปี 

เน้นลงทุนเชิงรุกในตราสารทุน 
ซ่ึงมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูง 
แม้จะมีความเส่ียงสูง และแบ่ง
เงินบางส่วนไปลงทุนในตราสาร
หน้ีท่ีมีความเส่ียงนอ้ยกว่า 

มีช่วงเวลาการออมนาน 30-40 ปี จึง
สามารถลงทุนแบบเส่ียงสูง เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนสูง ข้ึน  และหากเ กิดการ
ขาดทุน ก็มีเวลาปรับเปล่ียนรูปแบการ
ลงทุนไดท้นั 

วยักลางคน 
อาย ุ30-50 ปี 

เน้นการลงทุนแบบผสมเพื่อเป็น
ก า ร ก ร ะ จ า ย ก า ร ล ง ทุ น ใ น
หลักทรัพย์หลายประเภท โดย
ลงทุนทั้งในตราสารทุนและตรา
สารหน้ีในสดัส่วนใกลเ้คียงกนั 

มีช่วงเวลาการออมเพียง 10-30 ปี จึงควร
แบ่งเงินลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ี
แน่นอนส่วนหน่ึง และลงทุนเพื่อให้ได้
ผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนอีกส่วนหน่ึง 

วยัสูงอาย ุ
อาย ุ50 ปีข้ึนไป 

เน้นลงทุนในตราสารหน้ี ซ่ึงมี
ความเส่ียงน้อย และลงทุนส่วน
น้อยในตราสารทุนเพื่อหวงัผล
กาํไรบา้ง 

เป็นวยัใกลเ้กษียณ เหลือเวลาในการออม
สั้ น  จี ง ค ว ร เ น้ น ล ง ทุ น เ พ่ื อ ใ ห้ ไ ด้
ผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอ 

 
การเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ มีโอกาสเลือกนโยบายการลงทุนท่ี

เหมาะสมกับตนเองนั้น มิได้เป็นการบังคับ แต่เป็นทางเลือกท่ีกองทุนไดน้ํามาใช้ และสมาชิก
สามารถจะเลือกใชสิ้ทธิในการเลือกนโยบายการลงทุนไดต้ามความเหมาะสมของตนเอง  
 
ตารางที่  3.7  ผลการดาํเนินงานท่ีผา่นมาของกองทุนในรูปแบบต่างๆ ในช่วงปี 2552-2556 
 

รูปแบบการลงทุน บริษทั 2552 2553 2554 2555 2556 
ค่าเฉล่ีย 

5 ปี 
ตราสารหน้ี 100% A1 1.69 1.77 2.63 3.44 0.8 2.07 
  A2 1.92 0.88 2.33 2.58 0.98 1.74 
  A3 1.21 1.8 2.47 3.19 2.9 2.31 
  A4 - 1.46 2.64 3.56 1.18 2.44 
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ตารางที่  3.7  (ต่อ) 
 

รูปแบบการลงทุน บริษทั 2552 2553 2554 2555 2556 
ค่าเฉล่ีย 

5 ปี 
ตราสารหน้ี 90% A1 8.38 6.01 2.43 6.80 1.96 5.12 
ตราสารทุน 10% A2 6.36 6.42 2.93 7.10 3.11 5.18 
  A3 2.96 4.16 3.06 7.78 2.54 4.1 
  A4 - 4.99 2.17 7.84 3.79 4.70 
ตราสารหน้ี 80% A1 15.07 10.25 2.23 10.16 3.12 8.17 
ตราสารทุน 20% A2 11.61 12.01 3.58 11.05 4.73 8.6 
  A3 5.96 6.44 4.49 12.22 2.28 6.28 
  A4 - 8.02 1.70 11.84 6.27 6.96 

ค่ า เ ฉ ล่ี ย โ ด ย ร ว ม ข อ ง ผ ล ก า ร
ดาํเนินการทั้ง 3รูปแบบ 

A1 
A2 
A3 
A4 

 5.12 
 5.17 
 4.23 
 4.7 

 
3.4.3  ปัจจยัส่วนแบ่งตลาดของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  

ส่วนถือครองตลาด (Market Share) 
ส่วนครองตลาดหมายถึงอตัรายอดขายของบริษทัต่อยอดขายทั้งส้ินของอุตสาหกรรม 

หรือ ยอดขายของคู่แข่งขนั ในการวิเคราะห์ส่วนครองตลาดบริษทัจะหาส่วนครองตลาดท่ีเกิดข้ึน
แลว้นาํไป เปรียบเทียบกบัอตัราส่วนครองตลาดท่ีไดก้าํหนดไว ้

มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (Net Asset Value: NAV) คือ มูลค่าทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุน
รวม ตลอดจนผลประโยชน์ต่างๆ ท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุน ณ เวลาขณะใดขณะหน่ึง  หัก
ออกด้วยค่าใช้จ่ายและหน้ีสินของ กองทุนรวมนั้น ซ่ึงโดยปกติแลว้ จะทาํการคาํนวณมูลค่า
ทรัพยสิ์นของกองทุนตามราคาตลาด (Mark to Market) ในแต่ละวนั เพื่อให้สะทอ้นถึงมูลค่าท่ีเป็น
จริงตามสภาวะตลาดท่ีไดเ้ปล่ียนแปลงไป สาํหรับกรณีท่ีทรัพยสิ์นนั้นไม่มีการซ้ือขายเกิดข้ึนใน
วนัท่ีทาํการคาํนวณ ก็ใหใ้ชร้าคายติุธรรมหรือราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยในการคาํนวณแทน 
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ภาพที่ 3.6  มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ( NAV) 
 

ทั้งน้ี ทาง บลจ. จะเป็นผูท้าํการคิดคาํนวณราคา NAV ข้ึนมา และเปิดเผยให้ผูล้งทุน 
ตลอดจนประชาชน ทัว่ไปไดรั้บทราบเป็นประจาํและสมํ่าเสมอ ในกรณีของ “กองทุนปิด” ก็จะ
ประกาศให้ผูล้งทุนทราบทุก วนัทาํการสุดทา้ยของสัปดาห์ สาํหรับกรณีของ “กองทุนเปิด” จะ
ประกาศให้ทราบทุกวนัทาํการท่ีมีการ ซ้ือขายหน่วยลงทุนโดยทาํการประกาศ ณ ท่ีทาํการของ
บริษัทตัวแทนจาํหน่าย เว็บไซต์ของ บลจ. และในหน้าหนังสือพิมพ์ธุรกิจอย่างน้อยหน่ึงฉบับ 
อยา่งไรก็ตาม ราคาท่ีประกาศใหท้ราบนั้นจะแสดงอยูใ่นรูปของ “มลูค่าต่อหน่วยลงทุน” โดยนาํเอา
ราคา NAV มาหารดว้ยจาํนวนหน่วยลงทุนท่ีออกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ซ่ึงมูลค่าต่อหน่วยลงทุนน้ี
อาจสูงข้ึนหรือลดลงก็ได ้
 

มลูค่าต่อหน่วย (NAV ต่อหน่วย) =   
 
ตารางที่ 3.8  ส่วนแบ่งตลาดของกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ ของทั้ง 4 บริษทัจดัการ ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 
ปี 2556 
 

บริษัท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV: ล้านบาท) 
บริษทั A1 84,461 
บริษทั A2 22,132 
บริษทั A3 58,931 
บริษทั A4 102,152 

 

ที่มา: กองทุนสาํรองเล้ียงชีพไทย 

มลูค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 
จาํนวนหน่วยลงทุน 

มูลค่าทรัพยสิ์นตามราคาตลาด + ผลตอบแทนสะสม + เงินสด 

ค่าใชจ่้ายและหน้ีสินของกองทุน 

มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ  (NAV) DPU
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3.4.4 ปัจจยัค่าจดัการกองทุน หรือค่าธรรมเนียม 
เป็นค่าธรรมเนียมในการบริหารจดัการกองทุน ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายแตกต่างกนัไปแลว้แต่

รูปแบบการลงทุน ถ้าลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูง เพื่อคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูง 
ค่าธรรมเนียมในส่วนน้ีก็จะสูงกว่า การลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีความเส่ียงตํ่ากว่า ซ่ึงคาดหวัง
ผลตอบแทนท่ีนอ้ยกว่า 
 
ตารางที่ 3.9  ขอ้มลูค่าจดัการกองทุน (ค่าธรรมเนียม) 
 

นโยบายการลงทุน บริษทั ค่าจดัการกองทุน ( %  ของ NAV) 
กองทุนตราสารหน้ี 100% บริษทั A1 0.475 
  บริษทั A2 0.391 
  บริษทั A3 0.400 
  บริษทั A4 0.350 
กองทุนผสม ตราสารหน้ี 90 :  ตราสารทุน 10% บริษทั A1 0.529 
  บริษทั A2 0.612 
  บริษทั A3 0.510 
  บริษทั A4 0.400 
กองทุนผสม ตราสารหน้ี 80 :  ตราสารทุน 20% บริษทั A1 0.583 
  บริษทั A2 0.810 
  บริษทั A3 0.620 
  บริษทั A4 0.650 
ค่าเฉล่ียของปัจจยัค่าจดัการกองทุน 
( ค่าธรรมเนียม ) 

บริษทั A1 
บริษทั A2 
บริษทั A3 
บริษทั A4 

0.529 
0.604 
0.510 
0.467 

 
3.4.5  ปัจจยัในดา้นความมีช่ือเสียง  

ช่ือเสียงขององคก์ร (Corporate Reputation) เป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญัยิง่ เพราะสะทอ้น
ถึงความสาํเร็จท่ีองคก์รสามารถดาํเนินการใหบ้รรลุผลตามความคาดหวงัของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งหรือของสงัคม ช่ือเสียง หมายถึง คุณความดีท่ีองค์กรไดส้ั่งสมมาอย่างสมํ่าเสมอเป็นเวลา
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ยาวนานตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนัจนเป็นท่ีไดรั้บความไวว้างใจ เช่ือถือศรัทธาจากกลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
เมื่อองคก์รกระทาํการใดๆ จึงทาํใหไ้ดรั้บการยอมรับในการดาํเนินงานขององคก์รและจากผลงานท่ี
ดี ช่ือเสียงขององค์กรเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงการรับรู้จากสาธารณชนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระทาํในอดีต
และส่ิงท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดในอนาคต เมื่อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั (Fombrun, 1996) โดยประเมิน
จากคุณภาพดา้นการบริหารงานคุณภาพดา้นการเงินการลงทุน และคุณภาพดา้นการบริการ รวมถึง
การรับผดิชอบต่อสงัคม 

ทั้งน้ีนอกจากขอ้มลูในส่วนของบริษทัจดัการ ทั้ง 4 แห่งแลว้ ทางผูบ้ริหารยงัพิจารณาถึง 
บริษทัแม่ หรือบริษทัในเครือของบริษทันั้นๆดว้ย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ธนาคารกรุงเทพจาํกดั  (มหาชน) 
ธนาคารกรุงเทพไดรั้บการก่อตั้งข้ึนในปีพ.ศ. 2487 และเจริญเติบโตจนเป็นธนาคาร

พาณิชยท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย และเป็นหน่ึงในธนาคารระดบัภูมิภาคท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต ้ดว้ยมูลค่าของสินทรัพยร์วมประมาณ 1.8 ลา้นลา้นบาท โดยเป็นผูน้าํในการ
สนบัสนุนทางการเงินแก่ธุรกิจขนาดใหญ่และ เอส เอ็ม อี อีกทั้งยงัมีฐานลูกคา้กวา้งขวางท่ีสุดใน
ตลาดลกูคา้บุคคล ดว้ยธนาคารกรุงเทพใหบ้ริการแก่ลกูคา้บุคคลและลกูคา้ธุรกิจเป็นจาํนวนรวมกว่า 
17 ลา้นบญัชีผา่นสาํนกัธุรกิจและสาํนกัธุรกิจยอ่ยกว่า 230 แห่ง และสาขาทัง่ประเทศกว่า 1,100 แห่ง 
และยงัมีเครือข่ายธนาคารอตัโนมติัท่ีหลากหลาย ซ่ึงประกอบดว้ยเคร่ือง เอ ที เอม็ และเคร่ืองรับฝาก
เงินสดอยูท่ัว่ประเทศ บริการธนาคารทางโทรศพัท์และธนาคารทางอินเตอร์เน็ตท่ีใชง่้ายและลูกคา้
สามารถ เลือกทาํธุรกรรมในภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ซ่ึงเอ้ืออาํนวยใหล้กูคา้สามารถจดัการเร่ือง
การเงินไดอ้ยา่งรวดเร็วตลอด 24 ชัว่โมง 

นอกจากน้ี ธนาคารกรุงเทพยงัเป็นธนาคารไทยเพียงแห่งเดียวท่ีมีเครือข่ายต่างประเทศ
กวา้งขวางท่ีสุด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเทศจีน ซ่ึงธนาคารมีสาขาอยู่ทั้งท่ีปักก่ิง เซียงไฮ ้เซ่ียะเห
มิน และเส่ีนเจ้ิน เครือข่ายสาขาในต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพครอบคลุม 13 เขตเศรษฐกิจ
สาํคญัของโลกไดแ้ก่ จีน ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา องักฤษ ญ่ีปุ่น ไตห้วนั สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และพม่า ซ่ึงประกอบดว้ยสาขาต่างประเทศ 27 แห่ง สาํนักงานตวัแทน 1 
แห่ง และธนาคารในเครือท่ีธนาคารกรุงเทพถือหุ้นทั้งหมด 2 แห่ง คือ Bangkok Bank Berhad 
(BBB) ในประเทศมาเลเซีย และ Bangkok Bank (China) Company Limited (BBC) ในประเทศจีน 

ธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชยท่ี์ให้บริการอย่างครบวงจร ซ่ึงประกอบดว้ย การ
จดัการสินเช่ือร่วม การรับประกันการจดัจาํหน่ายตราสารทุน สินเช่ือเพื่อการคา้ระหว่างประเทศ 
สินเช่ือโครงการ บริการรับฝากหลกัทรัพย ์สินเช่ือเพื่อ เอส เอม็ อี การบริการการเงินธนกิจ และการ
บริการใหค้าํแนะนาํทางธุรกิจ การท่ี ธนาคารกรุงเทพยงัคงเป็นผูน้าํในภาคการธนาคารไทยมาโดย
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ตลอดนั้น เป็นผลมาจากปรัชญาของธนาคารท่ีมุ่งเนน้การพฒันาสายสมัพนัธก์บัลูกคา้เพ่ือ เก้ือหนุน
ซ่ึงกนัและกนัอยา่งยนืยาว นอกจากน้ี  การประสานศกัยภาพภายในองคก์รระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ 
ทั้งดา้นลกูคา้ธุรกิจรายใหญ่ ดา้นการเงินธนกิจ กิจการธนาคารต่างประเทศ ดา้นลกูคา้ธุรกิจรายกลาง
และรายปลีก และดา้นลกูคา้บุคคล เอ้ืออาํนวยใหธ้นาคารสามารถสร้างสรรค์บริการเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการเฉพาะเจาะจงของลกูคา้ โดยมีทั้งความหลากหลายและมิติในเชิงลึก นอกจากน้ี บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพยบ์วัหลวง จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ในเครือธนาคาร ยงัมีบทบาทสาํคญัท่ีสนับสนุนธนาคารในการสร้างสรรค์โอกาสเพื่อการลงทุน
ใหม่ๆ เพื่อนาํเสนอต่อลูกคา้ของธนาคารกรุงเทพโดยเฉพาะ มุ่งมัน่สู่อนาคตปัจจยั สาํคญัท่ีสร้าง
เสริมความสามารถทางการแข่งขนัของธนาคารกรุงเทพประกอบดว้ยฐานลูกคา้ซ่ึงกวา้งขวางท่ีสุด
ในประเทศ สายสมัพนัธท่ี์ย ัง่ยนืกบัลกูคา้ และเครือข่ายสาขาต่างประเทศท่ีกวา้งขวางท่ีสุดในบรรดา
ธนาคารไทย 

ในช่วงหน่ึงปีขา้งหน้าน้ี ธนาคารกรุงเทพยงัคงพฒันาปัจจยัความเขม้แข็งเหล่าน้ีอย่าง
ต่อเน่ืองพร้อมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการดาํเนินธุรกิจและคุณภาพของการบริการ
ลกูคา้อยา่งต่อเน่ืองพร้อมกนัน้ี ธนาคารยงัเตรียมขยายฐานธุรกิจสู่ระดบัภูมิภาคและให้บริการระดบั
สากลเพื่อสนบัสนุนบริษทัไทยใหส้ามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ เช่นเดียวกบัการสนับสนุน
ลกูคา้ชาวต่างชาติใหส้ามารถลงทุนในประเทศไทย ส่วนในประเทศไทย ธนาคารจะพฒันาขยายผล
การประสานศกัยภาพระหว่างหน่วยธุรกิจต่างๆ ของธนาคาร รวมถึงบริษทัในเครือเพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายในบริการท่ีมอบให้แก่ลูกค้าและ เสริมสร้างความมั่นคงของฐานรายได้จาก
ค่าธรรมเนียม 

2) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
เป็นธนาคารพาณิชยแ์ห่งแรก ของไทย ก่อตั้งในปี 2449 ตามขอ้มูลงบการเงิน ณ วนัท่ี 

31 มีนาคม 2557 (งบการเงินรวม) ท่ีนาํส่งธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีขนาดของสินทรัพย์
ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ของระบบธนาคารพาณิชย ์โดย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ธนาคารมีสินทรัพยร์วม 
2,518 พนัลา้นบาท มีเงินฝาก 1,790 พนัลา้นบาทและมีสินเช่ือ 1,735 พนัลา้นบาท ธนาคารจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ปัจจุบนัหุ้นของธนาคาร ท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ประกอบดว้ย หุน้สามญั (SCB, SCB-F) หุน้บุริมสิทธิ (SCB-P, SCB-
Q) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2557 ธนาคารมีมูลค่าหุ้น ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 535,352 
ลา้นบาท 

ธนาคารไทยพาณิชยม์ีบริการทางดา้น การเงินครบวงจรให้แก่ลูกคา้ทุกประเภท ทั้งท่ี
เป็น บริษทัขนาดใหญ่ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอ่ม และลกูคา้รายยอ่ย ไดแ้ก่ การรับฝากเงิน 
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การโอนเงิน การให้กูย้ืมประเภทต่างๆ การรับซ้ือลด การรับรองอาวลั ค ํ้ าประกัน บริการดา้น
ปริวรรตเงินตรา บริการดา้นการคา้ต่างประเทศ  บริการดา้นธุรกิจหลกัทรัพย ์อาทิ บริการจาํหน่าย
หุน้กู ้บริการนายทะเบียนหุน้กู ้การรับประกนัการจดัจาํหน่ายตราสารหน้ี นายทะเบียนหลกัทรัพย ์
บริการรับฝากทรัพยสิ์น การจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ และกองทุนส่วนบุคคล บตัรเครดิตและ
การรับฝากทรัพยสิ์นผา่นทางสาํนกังานใหญ่ และเครือข่ายสาขาของธนาคาร โครงสร้างผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ ตามทะเบียนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 14 มีนาคม 2557 ตามตารางท่ี 3.10 

 

ตารางที่ 3.10  โครงสร้างผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
 

ลาํดบั
ที ่

ช่ือ - สกุล หุน้สามญั 
หุน้

บุริมสิทธิ 
ยอดรวม 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 
สาํนกังานทรัพยสิ์นส่วน
พระมหากษตัริย ์และกลุ่ม 

805,309,758 - 805,309,758 23.69 

2 กองทุนรวม วายภุกัษ ์หน่ึง 785,798,200 - 785,798,200 23.12 
3 CHASE NOMINEES LIMITED 42 166,463,800 - 166,463,800 4.90 

4 
LITTLEDOWN NOMINEES 
LIMITED 

144,419,800 - 144,419,800 4.25 

5 
STATE STREET BANK EUROPE 
LIMITED 

140,607,439 - 140,607,439 4.14 

6 บริษทั ไทยเอน็วีดีอาร์ จาํกดั 134,647,099 - 134,647,099 3.96 

7 
STATE STREET BANK AND 
TRUST COMPANY 

124,366,354 - 124,366,354 3.66 

8 
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES 
PTE LTD 

72,683,790 - 72,683,790 2.14 

9 GIC PRIVATE LIMITED - C 48,466,700 - 48,466,700 1.43 
10 CHASE NOMINEES LIMITED 1 45,922,696 94,600 46,017,296 1.35 
11 ผูถ้ือหุน้อื่นๆ 925,393,543 5,018,419 930,411,962 27.37 

ยอดรวมทุนชาํระแลว้ 3,394,079,179 5,113,019 3,399,192,198 100.00 
ผูถ้ือหุน้สัญชาติไทย 2,110,982,163 4,748,096 2,115,730,259 62.24 
ผูถ้ือหุน้สัญชาติต่างดา้ว 1,283,097,016   364,923  1,283,461,939  37.76   

 
หมายเหตุ. กระทรวงการคลงั ถือหุน้สามญั 3,071,786 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.09 
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3) ธนาคาร กรุงศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) (BAY)  
ก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2488 และไดน้ําหลกัทรัพยเ์ข้าจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในปี 2520 ปัจจุบนัเป็นธนาคารพาณิชยไ์ทยท่ีมีเงินให้สินเช่ือและเงิน
ฝากใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของประเทศ และเป็นธนาคารท่ีให้บริการทางการเงินอย่างครบวงจรแก่ทั้ง
ลกูคา้ธุรกิจ และลกูคา้บุคคล 

เหตุการณ์สาํคญั 
เมื่อ 3 มกราคม 2550 จีอี มนัน่ี ซ่ึงเป็นสถาบนัการเงินเพ่ือรายย่อยชั้นนาํของโลกได้

บรรลุขอ้ตกลงการเป็น พนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารกรุงศรีอยุธยาซ่ึงสะทอ้นถึงความตั้งใจและ
ความเช่ือมัน่ในธนาคารฯ โดยมีเป้าหมายท่ีจะยกระดบัการผสานความสามารถทางธุรกิจของสอง
องคก์ร เพื่อใหธ้นาคารฯเป็นธนาคารท่ีใหบ้ริการครบวงจรชั้นนาํของประเทศไทย 

14 กุมภาพนัธ์ 2551 ธนาคารฯเข้าซ้ือกิจการบริษทั จีอี แคปปิตอล ออโต ้ลีส จาํกัด 
(มหาชน) (GECAL) เสร็จสมบูรณ์ โดย ณ วนัโอนกิจการ GECAL มีสินทรัพยร์วม 78,010 ลา้นบาท 
และเงินให้สินเช่ือสุทธิรวม 75,283 ลา้นบาท ซ่ึงส่งผลให้พอร์ตสินเช่ือของธนาคารฯเติบโตข้ึน
ประมาณร้อยละ 17 ณ วนัโอนกิจการและต่อมา GECAL เปล่ียนช่ือเป็น บริษทั อยุธยา แคปปิตอล 
ออโตลี้ส จาํกดั (มหาชน) (AYCAL) 

8 เมษายน 2552 ธนาคารฯดาํเนินการเข้าซ้ือหุ้นธนาคาร เอไอจี เพื่อรายย่อย จาํกัด 
(มหาชน) (AIGRB) และ บริษทั เอไอจี คาร์ด (ประเทศไทย) จาํกดั (AIGCC) เสร็จสมบูรณ์ ในราคา
รวม 1,605 ลา้นบาท โดยทาํใหธ้นาคารฯมีสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึนประมาณ 32,800 ลา้นบาท มีฐานสินเช่ือ
เพ่ิมข้ึน 21,900 ลา้นบาท  เงินฝากเพ่ิมข้ึน 18,600 ลา้นบาท  และมีจาํนวนบตัรเครดิตเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 222,000 บตัร 

9 กนัยายน 2552 ธนาคารฯ เขา้ซ้ือกิจการบริษทั ซีเอฟจี เซอร์วิสเซส จาํกดั (CFGS) ซ่ึง
เป็นบริษัทในเครือของ บริษัทอเมริกนั อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป อิงค์ จาํกดั เสร็จสมบูรณ์ ทั้งน้ี 
CFGS เป็นหน่ึงในผูใ้หบ้ริการไมโครไฟแนนซโ์ดยเฉพาะสินเช่ือท่ีใชท้ะเบียนรถเป็นหลกัประกนั 
มีเครือข่ายสาขากว่า 163 แห่งทัว่ประเทศ และเป็นท่ีรู้จกักนัดีในนาม "ศรีสวสัด์ิ เงินติดลอ้" 

5 พฤศจิกายน 2552 ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเขา้ซ้ือธุรกิจการเงินเพ่ือผูบ้ริโภคของ จีอี 
แคปปิตอล ในประเทศไทยเสร็จสมบูรณ์ การเขา้ซ้ือคร้ังน้ีทาํใหธุ้รกิจการเงินเพ่ือลูกคา้รายย่อยของ
ธนาคารกรุงศรีอยธุยาเติบโตเร็วข้ึน และทาํใหส้ดัส่วนสินเช่ือรายยอ่ยของธนาคารเพ่ิมข้ึนจาก 36%
เป็น 42% ของสินเช่ือรวม และจะส่งผลใหขี้ดความสามารถในการแข่งขนัของธนาคารเพ่ิมข้ึน ดว้ย
ขนาดท่ีใหญ่ข้ึนอยา่งมีนยัสาํคญั และความหลากหลายยิ่งข้ึนในบริการหลกัของธุรกิจการเงิน เพ่ือ
ลกูคา้รายยอ่ยของ ธนาคาร การผนวกธุรกิจของจีอี มนัน่ี ประเทศไทย เขา้กบัธนาคาร ทาํใหธ้นาคาร
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กรุงศรีอยุธยากลายเป็นผูใ้ห้บริการบตัรเครดิตรายใหญ่ท่ีสุดใน  ประเทศไทย ดว้ยจาํนวนบัตร
หมุนเวียนในระบบมากกว่า 3 ลา้นใบ และใหบ้ริการลกูคา้กว่า 8 ลา้นราย 

25 มกราคม 2555 คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมติัเห็นชอบให้ธนาคารฯ ดาํเนินการ
รับโอนธุรกิจลูกคา้รายย่อยในประเทศไทยของ ธนาคารฮ่องกงและเซ่ียงไฮแ้บงก้ิงคอร์ปอเรชั่น 
จ ํากัด ("HSBC") ซ่ึงประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล  ธุรกิจสินเช่ือ
อสงัหาริมทรัพย ์ธุรกิจเงินฝากส่วนบุคคลและตัว๋แลกเงิน 

18 ธนัวาคม 2556 BTMU เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจกบัธนาคารกรุงศรีอยธุยาแทนจีอี 
4) บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 
เป็นบริษทัจดัการกองทุนแห่งแรกของประเทศจดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวนัท่ี  14 

มีนาคม 2518 ภายใตช่ื้อเม่ือจดทะเบียนแรกเร่ิมว่า "บริษทั กองทุนรวม จาํกดั" โดยมีวตัถุประสงค์
ในการจัดตั้งให้เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีส่วนร่วมในการระดม เงินออมจากประชาชนทั่วไปเพ่ือ
พฒันาตลาดทุนของประเทศ ทั้งน้ี เป็นการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษทัการเงินระหว่าง
ประเทศ (International Finance Corporation หรือ IFC) และไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงการคลงัให้
ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภท "กิจการจดัการลงทุน" เมื่อวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2518 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัในปัจจุบนัประกอบดว้ย 
1. กระทรวงการคลงั 
2. ธนาคารออมสิน 
3. บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ีกรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ในปี 2536 บริษัทได้ด ําเนินการขอจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาด

หลกัทรัพยแ์ละได ้รับความเห็นชอบการจดทะเบียนดงักล่าว  เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2536 และใน
ปี 2544 บริษทัไดด้าํเนินการเปล่ียนช่ือบริษทักบักระทรวงพาณิชย์ โดยเปล่ียนช่ือบริษทัจากเดิม 
"บริษทัหลกัทรัพยก์องทุนรวม จาํกดั (มหาชน)" เป็นช่ือใหม่ "บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็ม
เอฟซี จาํกดั (มหาชน)" เมื่อวนัท่ี 9 มีนาคม 2544 ทั้งน้ี เพื่อให้ช่ือของบริษทัสะทอ้นถึงลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจจดัการกองทุนท่ีชดัเจน มีความโดดเด่น และเป็นท่ีจดจาํไดง่้ายสาํหรับลูกคา้และนัก
ลงทุนทัว่ไป ในขณะเดียวกนับริษทัไดป้รับเปล่ียนสัญลกัษณ์ (Logo) ของบริษทัใหม่ในโอกาสน้ี
ดว้ย 

จากการพิจารณาและประเมิน โดยผูบ้ริหารจาํนวน 3 ท่าน ในดา้นความมีช่ือเสียงของ
องคก์ร เป็นดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.11  คะแนนประเมินในดา้นความมีช่ือเสียงของบริษทัจดัการทั้ง 4 แห่ง 
 

บริษทั ผูบ้ริหารท่านท่ี1 ผูบ้ริหารท่านท่ี2 ผูบ้ริหารท่านท่ี3 คะแนนเฉล่ีย 
บริษทั A1 30 35 25 30 
บริษทั  A2 20 15 20 18 
บริษทั A3 40 45 40 42 
บริษทั A4 10 5 15 10 
รวม 100 100 100 100 

 
3.5  วธิีการเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 ออกแบบโครงสร้างลาํดบัชั้นในการตดัสินใจเลือกบริษทัจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 
ใหม้ีความเหมาะสมกบับริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษา 

3.5.2 รวบรวมขอ้มูลของปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัการกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ แลว้ทาํการ
เปรียบเทียบเกณฑก์ารตดัสินใจต่างๆ ทีละคู่ โดยฝายบริหารของบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษาจาํนวน 3 
ท่าน 

3.5.3 นาํขอ้มลูท่ีไดไ้ปทาํการวิเคราะห์นํ้ าหนกัความสาํคญัและค่าอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง
ของขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป Expert Choice แลว้หากค่าอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งเกิน 0.1 
ผูว้ิจยัจะทาํการเปรียบเทียบค่าความสาํคญัใหม่ 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 

เมื่อผูว้ิจยัท าการรวบรวมขอ้มลู ออกแบบโครงสร้างล  าดบัชั้น จากนั้นหาค่าน ้ าหนักของ

แต่ละปัจจยัและทางเลือกดว้ยโปรแกรม Expert Choice เมื่อไดค่้ามาแลว้ก็ท าการประเมินค่าความ

สอดคลอ้ง ของขอ้มลู แลว้น ามาวิเคราะห์ความไวต่อการเปล่ียนแปลงของปัจจยัมีผลการวิจยัดงัน้ี 

4.1  การวิเคราะห์หาน ้ าหนกัของแต่ละปัจจยั 

4.2  ความส าคญัของบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพในแต่ละปัจจยั 

4.3  สรุปการวิเคราะห์หาบริษทัจดัการกองทุนท่ีเหมาะสม 

4.4  การวิเคราะห์ความไวของปัจจยัต่างๆ 

 

4.1  การวเิคราะห์หาน า้หนักของแต่ละปัจจยั 

4.1.1  การหาค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 

การหาค่าน ้ าหนักของปัจจยั ไดจ้ากการน าคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 3 

ท่านตามภาคผนวก ก แลว้น าคะแนนมาหาค่าเฉล่ียตามตารางท่ี 4.1 จากนั้นจะน าตวัเลขท่ีไดไ้ปใส่

ในโปรแกรม Expert Choice เพ่ือท าการค านวณหาค่าน ้ าหนกัปัจจยั 
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ตารางที่ 4.1  คะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยั 
 

ปัจจยั 

คะแนนแบบสอบถามของ

แต่ละคน 
คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 
ปัจจยั 

1 2 3 

ค่าจดัตั้งกองทุน 2 2 -2 2 0.7 ผลการด าเนินงาน 

ค่าจดัตั้งกองทุน 3 2 3 8 2.7 ส่วนแบ่งตลาด 

ค่าจดัตั้งกองทุน -2 2 -3 -3 -1 ค่าธรรมเนียม 

ค่าจดัตั้งกองทุน -3 -3 -3 -9 -3 ความมีช่ือเสียง 

ผลการด าเนินงาน 2 2 2 6 2 ส่วนแบ่งตลาด 

ผลการด าเนินงาน -3 2 -3 -4 -1.3 ค่าธรรมเนียม 

ผลการด าเนินงาน -4 -2 -4 -10 -3.3 ความมีช่ือเสียง 

ส่วนแบ่งตลาด -3 2 -2 -3 -1 ค่าธรรมเนียม 

ส่วนแบ่งตลาด -3 -3 -3 -9 -3 ความมีช่ือเสียง 

ค่าธรรมเนียม -3 -3 -2 -8 -2.7 ความมีช่ือเสียง 
 

จากการค านวณดว้ยโปรแกรม Expert Choice ของทั้ง 3 ท่าน ตามภาคผนวก ก โดยท า

การเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัการกองทุนทีละคู่ จะไดค่้าความไม่สอดคลอ้งของขอ้มูล

ตามตารางท่ี 4.2 ซ่ึงจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.1 ถา้เกิน 0.1 แสดงว่าขอ้มูลท่ีไดม้าไม่มีความสอดคลอ้ง

ของขอ้มลู 
 

ตารางที่ 4.2  อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามแต่ละท่าน 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 

1 0.05 

2 0.06 

3 0.04 
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ผลสรุปท่ีไดจ้ากการหาค่าน ้ าหนกัของปัจจยัดว้ยโปรแกรม Expert Choice 
ปัจจยัค่าจดัตั้งกองทุน     ค่าน ้ าหนกั 0.174 
ปัจจยัผลด าเนินการ    ค่าน ้ าหนกั 0.151 
ปัจจยัส่วนแบ่งทางการตลาด   ค่าน ้ าหนกั 0.104 
ปัจจยัค่าจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียม  ค่าน ้ าหนกั 0.152 
ปัจจยัค่าความมีช่ือเสียง การเป็นท่ียอมรับ ค่าน ้ าหนกั 0.420 
อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 0.03 
 

 
 

ภาพที ่4.1  ผลสรุปค่าน ้ าหนกัของปัจจยั 
 

4.2  ความส าคญัของบริษัทจดัการกองทุนส ารองเลีย้งชีพในแต่ละปัจจยั 

ในการเปรียบเทียบความเหมาะสมของบริษัทจัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเป็น

ทางเลือก จะท าการเปรียบเทียบ โดยหาความส าคญัของแต่ละบริษทั ภายใตปั้จจยัต่างๆ 

4.2.1  ค่าน ้ าหนกัของบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใตปั้จจยัค่าจดัตั้งกองทุน 

จะน าขอ้มลูของค่าจดัตั้งกองทุนของแต่ละทางเลือก มาวิเคราะห์โดยตรงและมีการให้

คะแนนท่ีเป็นอิสระต่อกนั ในแต่ละทางเลือกปัจจยั แต่เป็นลกัษณะท่ีมีปริมาณน้อยจะมีผลการการ

ถ่วงน ้ าหนกัมากข้ึน เรียกวิธีน้ีว่า Inverse square law ตามภาพในภาคผนวก ข 
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ผลสรุปท่ีไดจ้ากการหาค่าน ้ าหนักของปัจจยัค่าจดัตั้ งกองทุน ดว้ยโปรแกรม Expert 

Choice 

บริษทั A1  ค่าน ้ าหนกั 0.315 

บริษทั A2    ค่าน ้ าหนกั 0.252 

บริษทั A3  ค่าน ้ าหนกั 0.252 

บริษทั A4  ค่าน ้ าหนกั 0.180 

 

 
 

ภาพที ่4.2  ค่าน ้ าหนกัปัจจยัค่าจดัตั้งกองทุน 

 

4.2.2  ค่าน ้ าหนกัของบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใตปั้จจยัผลการด าเนินงาน 

การหาค่าน ้ าหนักของบริษัทจัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใต้ปัจจัยผลการ

ด าเนินงาน ท าไดจ้ากการน าคะแนนของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน มาหาค่าเฉล่ียตาม

ตารางท่ี 4.3 จากนั้นจะน าตวัเลขท่ีไดไ้ปใส่ลงในโปรแกรม Expert Choice เพื่อท าการค านวณหาค่า

น ้ าหนกัปัจจยัตามภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 4.3  คะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัผลการด าเนินงาน 

 

ปัจจยั คะแนนแบบสอบถามของ   

แต่ละคน 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปัจจยั 

1 2 3 

บริษทั A1 -2 -2 -2 -6 -2 บริษทั A2 

บริษทั A1 3 2 3 8 2.7 บริษทั A3 

บริษทั A1 2 2 2 6 2 บริษทั A4 

บริษทั A2 2 2 3 7 2.3 บริษทั A3 

บริษทั A2 2 2 2 6 2 บริษทั A4 

บริษทั A3 -2 -2 -2 -6 -2 บริษทั A4 

 

จากการค านวณดว้ยโปรแกรม Expert Choice ของทั้ง 3 ท่าน ตามภาคผนวก ข โดยท า

การเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัการกองทุนทีละคู่ จะไดค่้าความไม่สอดคลอ้งของขอ้มูล

ตามตารางท่ี 4.4 ซ่ึงจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.1 ถา้เกิน 0.1 แสดงว่าขอ้มูลท่ีไดม้าไม่มีความสอดคลอ้ง

ของขอ้มลู 

 

ตารางที่ 4.4  อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามแต่ละท่าน 

 

ผูต้อบแบบสอบถาม อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 

1 0.05 

2 0.05 

3 0.03 
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ผลสรุปท่ีไดจ้ากการหาค่าน ้ าหนกัของปัจจยัดว้ยโปรแกรม  Expert Choice 

บริษทั A1  ค่าน ้ าหนกั 0.290 

บริษทั A2    ค่าน ้ าหนกั 0.400 

บริษทั A3  ค่าน ้ าหนกั 0.127 

บริษทั A4  ค่าน ้ าหนกั 0.183 

อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 0.05 

 

 
 

ภาพที ่4.3  ค่าน ้ าหนกัปัจจยัผลการด าเนินงาน 

 

4.2.3  ค่าน ้ าหนกัของบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใตปั้จจยัส่วนแบ่งการตลาด 

การหาค่าน ้ าหนักของบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใตปั้จจยัส่วนแบ่งทาง

การตลาด ท าไดจ้ากการน าคะแนนของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน มาหาค่าเฉล่ียตามตาราง

ท่ี 4.5 จากนั้นจะน าตัวเลขท่ีไดไ้ปใส่ลงในโปรแกรม Expert Choice เพื่อท าการค านวณหาค่า

น ้ าหนกัปัจจยัตามภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 4.5   คะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัผลส่วนแบ่งการตลาด 

ปัจจยั คะแนนแบบสอบถามของ   

แต่ละคน 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปัจจยั 

1 2 3 

บริษทั A1 3 4 3 10 3.3 บริษทั A2 

บริษทั A1 2 2 2 6 2 บริษทั A3 

บริษทั A1 -2 -3 -2 -7 -2.3 บริษทั A4 

บริษทั A2 -3 -4 -3 -10 -3.3 บริษทั A3 

บริษทั A2 -4 -5 -5 -14 -4.7 บริษทั A4 

บริษทั A3 -3 -4 -3 -10 -3.3 บริษทั A4 

 

จากการค านวณดว้ยโปรแกรม Expert Choice ของทั้ง 3 ท่าน ตามภาคผนวก ข โดยท า

การเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัการกองทุนทีละคู่ จะไดค่้าความไม่สอดคลอ้งของขอ้มูล

ตามตารางท่ี 4.6 ซ่ึงจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.1 ถา้เกิน 0.1 แสดงว่าขอ้มูลท่ีไดม้าไม่มีความสอดคลอ้ง

ของขอ้มลู 

 

ตารางที่ 4.6  อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามแต่ละท่าน 

 

ผูต้อบแบบสอบถาม อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 

1 0.03 

2 0.07 

3 0.02 

 
ผลสรุปท่ีไดจ้ากการหาค่าน ้ าหนกัของปัจจยัดว้ยโปรแกรม Expert Choice 

บริษทั A1  ค่าน ้ าหนกั 0.261 

บริษทั A2    ค่าน ้ าหนกั 0.076 
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บริษทั A3  ค่าน ้ าหนกั 0.171 

บริษทั A4  ค่าน ้ าหนกั 0.492 

อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 0.04 

 

 
 

ภาพที ่4.4  ค่าน ้ าหนกัปัจจยัส่วนแบ่งตลาด 

 

4.2.4 ค่าน ้ าหนักของบริษัทจัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใต้ปัจจัยค่าจัดการกองทุน 

(ค่าธรรมเนียม) 

การหาค่าน ้ าหนกัของบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใตปั้จจยัค่าธรรมเนียม 

ท าไดจ้ากการน าคะแนนของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน มาหาค่าเฉล่ียตามตารางท่ี 4.7 

จากนั้นจะน าตวัเลขท่ีไดไ้ปใส่ลงในโปรแกรม Expert Choice เพื่อท าการค านวณหาค่าน ้ าหนกัปัจจยั

ตามภาคผนวก ข 

 

 

 

 

 

DPU



47 

ตารางที่ 4.7   คะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัค่าจดัการกองทุน (ค่าธรรมเนียม) 

 

ปัจจยั คะแนนแบบสอบถามของ   

แต่ละคน 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปัจจยั 

1 2 3 

บริษทั A1 2 2 3 7 2.3 บริษทั A2 

บริษทั A1 1 -2 -2 -3 -1.0 บริษทั A3 

บริษทั A1 -2 -2 -3 -7 -2.3 บริษทั A4 

บริษทั A2 -2 -2 -2 -6 -2 บริษทั A3 

บริษทั A2 -3 -3 -3 -9 -3 บริษทั A4 

บริษทั A3 -2 -2 -2 -6 -2 บริษทั A4 

 

จากการค านวณดว้ยโปรแกรม Expert Choice ของทั้ง 3 ท่าน ตามภาคผนวก ข โดยท า

การเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัการกองทุนทีละคู่ จะไดค่้าความไม่สอดคลอ้งของขอ้มูล

ตามตารางท่ี 4.8 ซ่ึงจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.1 ถา้เกิน 0.1 แสดงว่าขอ้มูลท่ีไดม้าไม่มีความสอดคลอ้ง

ของขอ้มลู 

 

ตารางที่ 4.8  อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามแต่ละท่าน 

 

ผูต้อบแบบสอบถาม อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 

1 0.01 

2 0.03 

3 0.06 
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ผลสรุปท่ีไดจ้ากการหาค่าน ้ าหนกัของปัจจยัดว้ยโปรแกรม Expert Choice 

บริษทั A1  ค่าน ้ าหนกั 0.225 

บริษทั A2    ค่าน ้ าหนกั 0.117 

บริษทั A3  ค่าน ้ าหนกั 0.223 

บริษทั A4  ค่าน ้ าหนกั 0.434 

อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 0.01 

 

 
 

ภาพที ่4.5  ค่าน ้ าหนกัปัจจยัค่าธรรมเนียม 

 

4.2.5  ค่าน ้ าหนักของบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใตปั้จจยัความมีช่ือเสียงเป็นท่ี

ยอมรับ 

การหาค่าน ้ าหนกัของบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ภายใตปั้จจยัความมีช่ือเสียง 

ท าไดจ้ากการน าคะแนนของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน มาหาค่าเฉล่ียตามตารางท่ี 4.9 

จากนั้นจะน าตวัเลขท่ีไดไ้ปใส่ลงในโปรแกรม Expert Choice เพื่อท าการค านวณหาค่าน ้ าหนกัปัจจยั

ตามภาคผนวก ข 
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ตารางที่ 4.9  คะแนนเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัภายใตปั้จจยัความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ 

 

ปัจจยั คะแนนแบบสอบถามของ   

แต่ละคน 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปัจจยั 

1 2 3 

บริษทั A1 2 3 2 7 2.3 บริษทั A2 

บริษทั A1 -2 -2 -3 -7 -2.3 บริษทั A3 

บริษทั A1 3 4 3 10 3.3 บริษทั A4 

บริษทั A2 -3 -3 -3 -9 -3 บริษทั A3 

บริษทั A2 2 3 2 7 2.3 บริษทั A4 

บริษทั A3 3 5 4 12 4 บริษทั A4 

 

จากการค านวณดว้ยโปรแกรม Expert Choice ของทั้ง 3 ท่าน ตามภาคผนวก ข โดยท า

การเปรียบเทียบปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัการกองทุนทีละคู่ จะไดค่้าความไม่สอดคลอ้งของขอ้มูล

ตามตารางท่ี 4.10 ซ่ึงจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.1 ถา้เกิน 0.1 แสดงว่าขอ้มูลท่ีไดม้าไม่มีความสอดคลอ้ง

ของขอ้มลู 

 

ตารางที่ 4.10  อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูจากผูต้อบแบบสอบถามแต่ละท่าน 

 

ผูต้อบแบบสอบถาม อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 

1 0.03 

2 0.04 

3 0.03 
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ผลสรุปท่ีไดจ้ากการหาค่าน ้ าหนกัของปัจจยัดว้ยโปรแกรม Expert Choice 

บริษทั A1  ค่าน ้ าหนกั 0.279 
บริษทั A2    ค่าน ้ าหนกั 0.157 
บริษทั A3  ค่าน ้ าหนกั 0.476 
บริษทั A4  ค่าน ้ าหนกั 0.088 
อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 0.03 
 

 
 
ภาพที ่4.6  ค่าน ้ าหนกัปัจจยัความมีช่ือเสียง 
 
4.3  สรุปการวเิคราะห์หาบริษัทจดัการกองทุนที่เหมาะสม 

จากการวิเคราะห์หาบริษทัจดัการกองทุนท่ีเหมาะสม โดยโปรแกรม Expert Choice การ
เลือกบริษทัจดัการกองทุนท่ีเหมาะสม สามารถสรุปค่าความเหมาะสมของบริษทัจดัการกองทุนแต่
ละท่ี เรียงล  าดบัไดด้งัน้ี 

อนัดบั 1 บริษทั A3  มีน ้ าหนกั  0.304  หรือ 30.4% 

อนัดบั2 บริษทั A1  มีน ้ าหนกั  0.280   หรือ 28.0% 

อนัดบั 3 บริษทั A4  มีน ้ าหนกั  0.212   หรือ 21.2% 

อนัดบั4 บริษทั A2  มีน ้ าหนกั  0.205   หรือ 20.5% 

อตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 0.03 
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ภาพที่ 4.7  น ้ าหนกัของปัจจยัและน ้ าหนกัรวมของบริษทัจดัการกองทุนแต่ละแห่ง 

 

จากภาพท่ี 4.7 พบว่า บริษทั A3 ไดค้ะแนนมากท่ีสุด ดงันั้นเราจึงตดัสินใจเลือกบริษทั 

A3 เป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทั 

 

4.4  การวเิคราะห์ความไวของปัจจยัต่างๆ 

4.4.1  การวิเคราะห์ความไวภายใตปั้จจยัค่าจดัตั้งกองทุน 

จากภาพแสดงการเปล่ียนแปลงน ้ าหนักของการเลือกบริษัทจัดการกองทุน เม่ือลด

น ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัค่าจดัตั้งกองทุนจาก 17.4 % ไปจนถึง 0% ทางเลือกท่ีเหมาะสม ยงัคง

เป็น บริษทั A3 และเม่ือเพ่ิมน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัค่าจดัตั้งกองทุนจาก 17.4% ไปจนถึง 37% 

ทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเป็นบริษทั A1 
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ภาพที่ 4.8  เม่ือลดน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัค่าจดัตั้งกองทุนจาก 17.4 % ไปจนถึง 0% 

 

 
 

ภาพที่ 4.9  เม่ือเพ่ิมน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัค่าจดัตั้งกองทุนจาก 17.4%  ไปจนถึง 37% 

 

4.4.2  การวิเคราะห์ความไวภายใตปั้จจยัผลการด าเนินงาน 

จากภาพแสดงการเปล่ียนแปลงน ้ าหนักของการเลือกบริษัทจัดการกองทุน เม่ือลด

น ้ าหนักความส าคัญของปัจจยัผลการด าเนินงานจาก 15.1 % ไปจนถึง 0%ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ยงัคงเป็น บริษทั A3 และเม่ือเพ่ิมน ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัผลการด าเนินงานจาก 15.1% ไป

จนถึง 26.3% ทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเป็นบริษทั A1 
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ภาพที่ 4.10  เม่ือลดน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัผลการด าเนินงานจาก 15.1 % ไปจนถึง 0% 

 

 
 

ภาพที่ 4.11  เม่ือเพ่ิมน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัผลการด าเนินงานจาก 15.1%  ไปจนถึง 26.3% 

 

4.4.3  การวิเคราะห์ความไวภายใตปั้จจยัส่วนแบ่งการตลาด 

จากภาพแสดงการเปล่ียนแปลงน ้ าหนักของการเลือกบริษัทจัดการกองทุน เม่ือลด

น ้ าหนักความส าคญัของปัจจัยส่วนแบ่งการตลาดจาก 10.4 % ไปจนถึง 0%ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

ยงัคงเป็น บริษทั A3 และเม่ือเพ่ิมน ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัส่วนแบ่งการตลาดจาก 10.4% ไป

จนถึง 33.3 % ทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเป็นบริษทั A1 
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ภาพที่ 4.12  เม่ือลดน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัส่วนแบ่งการตลาดจาก 10.4 % ไปจนถึง 0% 

 

 
 

ภาพที่ 4.13  เม่ือเพ่ิมน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัส่วนแบ่งการตลาดจาก 10.4%  ไปจนถึง 33% 

 

4.4.4  การวิเคราะห์ความไวภายใตปั้จจยัค่าจดัการกองทุน (ค่าธรรมเนียม) 

จากภาพแสดงการเปล่ียนแปลงน ้ าหนักของการเลือกบริษัทจัดการกองทุน เม่ือลด

น ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัค่าจดัการกองทุน ค่าธรรมเนียมจาก 15.2 % ไปจนถึง 0%ทางเลือกท่ี

เหมาะสม ยงัคงเป็น บริษัท A3 และเม่ือเพ่ิมน ้ าหนักความส าคัญของปัจจัยค่าจัดการกองทุน 

(ค่าธรรมเนียม) จาก15.2% ไปจนถึง 41.7 % ทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเป็นบริษทั A4 
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ภาพที่ 4.14  เม่ือลดน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัค่าจดัการกองทุน (ค่าธรรมเนียม ) จาก 15.2 % ไป 
จนถึง 0% 
 

 
 

ภาพที่ 4.15  เม่ือเพ่ิมน ้ าหนกัความส าคญัของปัจจยัค่าจดัการกองทุน (ค่าธรรมเนียม) จาก 15.2% ไป

จนถึง 41.7%  

 

4.4.5  การวิเคราะห์ความไวภายใตปั้จจยัความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ 

จากภาพแสดงการเปล่ียนแปลงน ้ าหนักของการเลือกบริษัทจัดการกองทุน เม่ือลด

น ้ าหนักความส าคัญปัจจัยความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับจาก 42 % ไปจนถึง 32.3 % ทางเลือกท่ี

เหมาะสม จะเป็น บริษทั A1 และเม่ือเพ่ิมน ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัค่าความมีช่ือเสียง เป็นท่ี

ยอมรับจาก 42% ไปจนถึง 100% ทางเลือกท่ีเหมาะสมจะเป็นบริษทั A3 
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ภาพที่ 4.16 เม่ือลดน ้ าหนักความส าคญัปัจจัยความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับจาก 42 % ไปจนถึง 
32.3% 
 

 
 
ภาพที่ 4.17 เม่ือเพ่ิมน ้ าหนักความส าคญัของปัจจยัค่าความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับจาก 42% ไป
จนถึง 100% 

DPU



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวจิยั 

กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นหน่ึงในเคร่ืองมือ เพื่อช่วยวิเคราะห์การตดัสินใจ

แบบพหุเกณฑ์ งานวิจยัน้ีจึงไดน้ าเอากระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ มาประยุกต์การใชง้าน

ร่วมกบัโปรแกรม Expert Choice ในการเลือกบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเหมาะสม โดย

ทางบริษทัไดเ้ลือกบริษทัจดัการ4 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ  ากดั 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ  ากดั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ  ากดั  

และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จ  ากดั (มหาชน) มาเป็นทางเลือก เพื่อตัดสินใจเลือก

บริษทัจดัการกองทุนมาบริหารจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีทางบริษทัจะจดัตั้งข้ึน 

จากการรวบรวมข้อมูลเพื่อท่ีหาปัจจัยท่ีใชใ้นการเลือกบริษัทจัดการกองทุน ได้แก่ 

ปัจจยัค่าจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ปัจจยัผลการด าเนินงาน ปัจจยัส่วนแบ่งตลาด ปัจจยัค่าจดัการ

กองทุน (ค่าธรรมเนียม) และปัจจยัความมีช่ือเสียง จากนั้นใชก้ระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์มา

ประยกุตใ์ชง้านร่วมกบัโปรแกรม  Expert Choice เพ่ือหาค่าน ้ าหนกัของแต่ละปัจจยัไดด้งัน้ี ปัจจยัค่า

จดัตั้งกองทุนมีค่าน ้ าหนัก 0.174 ปัจจยัผลการด าเนินการมีค่าน ้ าหนัก 0.151 ปัจจยัส่วนแบ่งทาง

ตลาดมีค่าน ้ าหนกั 0.104 ปัจจยัค่าจดัการกองทุนหรือ ค่าธรรมเนียมมีค่าน ้ าหนกั0.152 ปัจจยัค่าความ

มีช่ือเสียง ค่าน ้ าหนกั 0.420 และมีอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 0.03 

ผลสรุปการวิเคราะห์หาบริษทัจดัการกองทุนท่ีเหมาะสม โดยโปรแกรม  Expert Choice 

การเลือกบริษทัจดักการกองทุนท่ีเหมาะสม สามารถสรุปค่าความเหมาะสมของบริษทัจดัการแต่ละ

แห่งตามล าดบัน ้ าหนกัไดด้งัน้ี 

อนัดบั 1 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ  ากดั  มีน ้ าหนัก 0.304 หรือ 

30.4% 
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อนัดบั 2 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ  ากดั มีน ้ าหนัก 0.280 หรือ 

28.0% 

อนัดบั 3 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน เอ็มเอฟซี จ  ากดั (มหาชน)  มีน ้ าหนัก 0.212 

หรือ 21.2% 

อนัดบั 4 บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ  ากดั มีน ้ าหนกั 0.205 หรือ 20.5% 

ดงันั้นเราจึงตดัสินใจเลือก บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ  ากดั  เป็น

ผูบ้ริหารจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทั 

จากการเปรียบเทียบ เงินออมของพนกังานในการเก็บเงินรูปแบบเดิม คือสะสมจากฝ่าย

นายจา้งเพียงฝ่ายเดียวเดือนละ 2% ของเงินเดือน กบัการเปล่ียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท่ีมีการ

ออมทั้ง 2 ฝ่าย คือนายจา้งและลกูจา้งเดือนละ 2% จะเห็นไดว้่า ผลตอบแทนและเงินออมท่ีไดร้ายปี

จะเพ่ิมข้ึนอยา่งนอ้ยหน่ึงเท่า 

 

 
 
ภาพที่ 5.1  การเปรียบเทียบเงินออมรายปี ในรูปแบบเงินสะสมแบบเดิมและ แบบใหม่ ท่ีลงทุนใน 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ โดยคิดดอกเบ้ียท่ี 2% ต่อปี 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 รูปแบบปัญหาของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวเิคราะห์ และขอ้มลูท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี เป็น

เพียงกรณีศึกษาของการเลือกบริษทัจดัการของบริษทัหน่ึงเท่านั้น การตดัสินใจเลือกบริษทัจดัการจะ

มีความแตกต่างในแต่ละบริษทั อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างในลกัษณะเฉพาะของแต่ละบริษัท 

ดงันั้นการน าผลการวิจยัไปประยุกต์ใชเ้ลือกบริษทัจดัการในท่ีอ่ืนๆ อาจตอ้งมีการปรับปรุงปัจจยั 

หรือทางเลือก เพื่อใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของแต่ละบริษทั ทั้งน้ีคุณภาพการจดัการลงทุน และการ

ใหบ้ริการก็มีส่วนส าคญัท่ีควรน ามาพิจารณาประกอบการตดัสินใจ 

5.2.2 ในการตอบแบบสอบถามท่ีจะให้ผูต้ดัสินใจตอบ ควรตอ้งมีการอธิบายถึงวิธีการตอบ

แบบสอบถาม และวิธีของกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ และแจกแจงปัจยัต่างๆ ท่ีจะใชเ้ป็น

โครงสร้างล  าดบัชั้นใหช้ดัเจน เพ่ือผูต้ดัสินใจจะไดท้ราบถึงกระบวนการในการประเมินท่ีถกูตอ้งไป

ในทิศทางเดียวกนั เพราะถา้ผูต้อบแบบสอบถามขาดความรู้ความเขา้ใจ จะท าให้ขอ้มูลท่ีไดม้ีความ

คลาดเคล่ือนขาดความน่าเช่ือถือ 

5.2.3 เน่ืองจากการลงทุนในรูปแบบต่างๆ จะไดผ้ลตอบแทนท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่ความเส่ียงท่ี

แต่ละคนสามารถรับได ้จึงควรมีการใหค้วามรู้กบัพนกังานอยูเ่สมอ เพื่อท่ีจะไดป้รับเปล่ียนรูปแบบ

การลงทุนใหเ้หมาะสมกบัตวัเองและสภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามส าหรับหาค่าน า้หนักของปัจจัย และการค านวณหาค่า

น า้หนักของแต่ละปัจจัย 
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แบบสอบถามประกอบสารนิพนธ์ เร่ือง 

การตดัสินใจเลอืกบริษัทจดัการกองทุนส ารองเลีย้งชีพด้วยกระบวนการล าดบัขั้นเชิงวเิคราะห์ของ

บริษัททีเ่ป็นกรณศึีกษา 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

วตัถุประสงค์ 

แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นแบบสอบถามท่ีใชส้ าหรับเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยั

ในการตดัสินใจเลือกบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ส าหรับบริษทัท่ีเป็นกรณีศึกษา ขอ้มลูท่ีจะ

เก็บจะน าไปวิเคราะห์ โดยอาศยัวิธีการล าดบัขั้นเชิงวิเคราะห์ ดว้ยโปรแกรม Expert Choice ในการ

วิเคราะห์ผล 

 

รูปแบบโครงสร้างล าดบัช้ันส าหรับเลอืกบริษัทจดัการกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

      บริษทัจดัการ กองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

      C1       C2       C3       C4       C5 

      A1       A2       A3       A4 
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ตารางแสดงปัจจยัและทางเลอืก 

                      ปัจจยั        ทางเลือก 
ปัจจยัในการเลือกบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
C1 : ค่าจดัตั้งกองทุน 
C2 : ผลการด าเนินงาน 
C3 : ส่วนแบ่งตลาด 
C4 : ค่าจดัการกองทุน (ค่าธรรมเนียม ) 
C5 : ความมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ 

 
A1 : บลจ. ไทยพาณิชย ์
A2 : บลจ. กรุงศรี 
A3 : บลจ. บวัหลวง 
A4 : บลจ. เอม็เอฟซี 

 

 

ขั้นตอนในการตอบแบบสอบถาม 

1. อ่านและท าความเขา้ใจในความหมายของปัจจยัต่างๆ ท่ีใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสินใจ

เลือกบริษทั จดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

2. การตอบแบบสอบถามเป็นการใหผู้ต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของตนเอง 

ในการใหค้วามส าคญัของปัจจยัในแต่ละตวั ท่ีใชพิ้จารณาเลือกบริษทัจดัการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

จะใชว้ิธีพิจารณาเปรียบเทียบปัจจยัเป็นคู่ๆไป ทั้งน้ีการพิจารณาเปรียบเทียบ จะพิจารณาเป็นคู่ๆ ที

ละคู่จนครบทุกปัจจยั 

3. เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกนั จึงได้ก  าหนดค่ามาตรฐานท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบให้

ความส าคญัของ ปัจจยั รายละเอียดต่างๆแสดงไวใ้นตาราง 
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ตารางเกณฑม์าตรฐานท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบความส าคญั 

ค่าความส าคญั นิยาม ค าอธิบาย 

1 มีความส าคญัเท่ากนั ปัจจยัทั้งสองท่ีก  าลงัพิจารณาเปรียบเทียบ มี

ความส าคญัเท่าเทียมกนั 

3 มีความส าคญัมากกว่า

พอประมาณ 

ปัจจยัท่ีก  าลงัพจิารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั

มากกว่าปัจจยัอีกตวัหน่ึงพอประมาณ 

5 มีความส าคญัมากกว่า

อยา่งเด่นชดั 

ปัจจยัท่ีก  าลงัพจิารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั

มากกว่าปัจจยัอีกตวัหน่ึงอยา่งเด่นชดั 

7 มีความส าคญัมากกว่า

อยา่งเด่นชดัมาก 

ปัจจยัท่ีก  าลงัพจิารณาเปรียบเทียบ มีความส าคญั

มากกว่าปัจจยัอีกตวัหน่ึงอยา่งเด่นชดัมาก 

9 มีความส าคญัมากกว่า

อยา่งยิง่ 

ค่าความส าคญัสูงสุดท่ีจะเป็นไปได ้ในการพจิารณา

เปรียบเทียบปัจจยัทั้งสอง 

2, 4, 6, 8 มีความส าคญั ค่าความส าคญัในการเปรียบเทียบปัจจยั ถกูพิจารณา

ว่าควรเป็นค่าระหว่างกลางของค่าท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 
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ตอนที่ 1  วงกลมบนค าตอบตามความคิดเห็นของท่าน 

ในการเปรียบเทียบความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจคดัเลือกบริษทัจดัการ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพแต่ละคู่ 

ปัจจยั ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ปัจจยั 

มากกว่า เท่ากนั นอ้ยกว่า 

ค่าจดัตั้งกองทุน 9   8   7   6   5   4   3   2 1   2   3   4   5   6   7   8   9 ผลการด าเนินงาน 

ค่าจดัตั้งกองทุน 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 ส่วนแบ่งตลาด 

ค่าจดัตั้งกองทุน 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 ค่าธรรมเนียม 

ค่าจดัตั้งกองทุน 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 ความมีช่ือเสียง 

ผลการด าเนินงาน 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 ส่วนแบ่งตลาด 

ผลการด าเนินงาน 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 ค่าธรรมเนียม 

ผลการด าเนินงาน 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 ความมีช่ือเสียง 

ส่วนแบ่งตลาด 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 ค่าธรรมเนียม 

ส่วนแบ่งตลาด 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 ความมีช่ือเสียง 

ค่าธรรมเนียม 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 ความมีช่ือเสียง 
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ขอ้มลูการตอบแบบสอบถามค่าน ้ าหนกัปัจจยั 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 1 
 

 

ภาพที่ 1 การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice ของท่านท่ี 1 

 

ภาพที่ 2 ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 1 

DPU
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ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี  2 

 

ภาพที่ 3  การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม Expert Choice ของท่านท่ี 2 

 

ภาพที่ 4  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 2 
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ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี  3 

 

ภาพที่ 5  การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 3 

 

ภาพที่ 6  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 3 
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ค่าเฉล่ียความส าคญัของปัจจยัจากผูต้อบแบบสอบถามทั้ง 3 ท่าน 
 

ปัจจยั คะแนนแบบสอบถามของ   

แต่ละคน 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปัจจยั 

1 2 3 

ค่าจดัตั้งกองทุน 2 2 -2 2 0.7 ผลการด าเนินงาน 

ค่าจดัตั้งกองทุน 3 2 3 8 2.7 ส่วนแบ่งตลาด 

ค่าจดัตั้งกองทุน -2 2 -3 -3 -1 ค่าธรรมเนียม 

ค่าจดัตั้งกองทุน -3 -3 -3 -9 -3 ความมีช่ือเสียง 

ผลการด าเนินงาน 2 2 2 6 2 ส่วนแบ่งตลาด 

ผลการด าเนินงาน -3 2 -3 -4 -1.3 ค่าธรรมเนียม 

ผลการด าเนินงาน -4 -2 -4 -10 -3.3 ความมีช่ือเสียง 

ส่วนแบ่งตลาด -3 2 -2 -3 -1 ค่าธรรมเนียม 

ส่วนแบ่งตลาด -3 -3 -3 -9 -3 ความมีช่ือเสียง 

ค่าธรรมเนียม -3 -3 -2 -8 -2.7 ความมีช่ือเสียง 

 

 
 

ภาพที่ 7 ค่าเฉล่ียของแบบสอบถามค่าน ้ าหนกัของปัจจยั ดว้ยโปรแกรม  Expert Choice 
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ภาพที่ 8 ผลสรุปค่าน ้ าหนกัของปัจจยัและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถามส าหรับหาค่าน า้หนักของทางเลอืก และการค านวณหาค่า

น า้หนักของแต่ละทางเลอืก 
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การหาค่าน า้หนักปัจจยัของบริษัทจดัการกองทุนภายใต้ปัจจยัด้านค่าจดัตั้งกองทุน 

เป็นการน าค่าจดัตั้งกองทุนรวมส ารองเล้ียงชีพ มาค านวณ ดว้ยวิธี  Inverse square law 

โดยการใช้โปรแกรม Expert Choice เพ่ือหาค่าน ้ าหนักของทางเลือกภายใต้ปัจจัยด้านค่าจัดตั้ง

กองทุน 
 

 
 

ภาพที่ 9  การหาค่าน ้ าหนกัปัจจยัดา้นค่าจดัตั้งกองทุน 
 

 
 

ภาพที่ 10  ผลสรุปค่าน ้ าหนักความส าคญัของแต่ละทางเลือก ภายใตปั้จจยัค่าจดัตั้งกองทุน ดว้ย

โปรแกรม  Expert Choice 
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แบบสอบถามตอนที่ 2 

ตอนที่ 2 วงกลมบนค าตอบตามความคิดเห็นของท่านในการเปรียบเทียบความส าคญั

ของทางเลือกแต่ละคู่ ภายใตปั้จจยัดา้นต่างๆ 

 

ปัจจยัด้านผลการด าเนินการ 

ทางเลือก ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ทางเลือก 

มากกว่า เท่ากนั นอ้ยกว่า 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1   2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A2 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A3 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

บริษทั A2 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A3 

บริษทั A2 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

บริษทั A3 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี  1 

 

 
 

ภาพที่ 11 การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 1 
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ภาพที่ 12 ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 1  

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี  2 

 

 
 

ภาพที่ 13 การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 2 
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ภาพที่ 14  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 2 

  

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 15  การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 3 
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ภาพท่ี 1.16  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 3 

 

คะแนนเฉลีย่ความส าคญัของปัจจยัผลการด าเนนิงาน 

 

ปัจจยั คะแนนแบบสอบถาม

ของแต่ละคน 

คะแนนรวม คะแนน

เฉล่ีย 

ปัจจยั ทางเลือก 

1 2 3 

บริษทั A1 -2 -2 -2 -6 -2 บริษทั A2 

บริษทั A1 3 2 3 8 2.7 บริษทั A3 

บริษทั A1 2 2 2 6 2 บริษทั A4 

บริษทั A2 2 2 3 7 2.3 บริษทั A3 

บริษทั A2 2 2 2 6 2 บริษทั A4 

บริษทั A3 -2 -2 -2 -6 -2 บริษทั A4 
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ภาพที่ 17  ค่าเฉล่ียของปัจจยัผลการด าเนินงาน ดว้ยโปรแกรม  Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 18  ผลค่าน ้ าหนกัของปัจจยัผลการด าเนินงานและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 
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ปัจจยัด้านส่วนแบ่งตลาด 

 

ทางเลือก ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ทางเลือก 

มากกว่า เท่ากนั นอ้ยกว่า 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1   2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A2 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A3 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

บริษทั A2 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A3 

บริษทั A2 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

บริษทั A3 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 19  การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 1 
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ภาพที่ 20  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 1 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 21 การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 2 

DPU
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ภาพที่ 22  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 2 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 23 การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 3 
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ภาพที่ 24  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 3 

 

คะแนนเฉลีย่ความส าคญัของปัจจยัผลส่วนแบ่งตลาด 

 

ปัจจยั คะแนนแบบสอบถามของ   

แต่ละคน 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปัจจยั 

1 2 3 

บริษทั A1 3 4 3 10 3.3 บริษทั A2 

บริษทั A1 2 2 2 6 2 บริษทั A3 

บริษทั A1 -2 -3 -2 -7 -2.3 บริษทั A4 

บริษทั A2 -3 -4 -3 -10 -3.3 บริษทั A3 

บริษทั A2 -4 -5 -5 -14 -4.7 บริษทั A4 

บริษทั A3 -3 -4 -3 -10 -3.3 บริษทั A4 
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ภาพที่ 25  ค่าเฉล่ียของปัจจยัส่วนแบ่งตลาด ดว้ยโปรแกรม  Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 26  ผลค่าน ้ าหนกัของส่วนแบ่งตลาด และอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 
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ปัจจยัค่าจดัการกองทุน  (ค่าธรรมเนียม) 

 

ทางเลือก ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ทางเลือก 

มากกว่า เท่ากนั นอ้ยกว่า 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1   2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A2 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A3 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

บริษทั A2 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A3 

บริษทั A2 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

บริษทั A3 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 27  การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 1 

 

DPU
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ภาพที่ 28  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 1 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 29  การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 2 

 

DPU
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ภาพที่ 30  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 2 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 31  การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 3 

 

DPU
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ภาพที่ 32  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 3 

 

คะแนนเฉลีย่ความส าคญัของปัจจยัค่าจดัการกองทุน (ค่าธรรมเนียม) 

 

ปัจจยั คะแนนแบบสอบถามของ   

แต่ละคน 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปัจจยั 

1 2 3 

บริษทั A1 2 2 3 7 2.3 บริษทั A2 

บริษทั A1 1 -2 -2 -3 -1.0 บริษทั A3 

บริษทั A1 -2 -2 -3 -7 -2.3 บริษทั A4 

บริษทั A2 -2 -2 -2 -6 -2 บริษทั A3 

บริษทั A2 -3 -3 -3 -9 -3 บริษทั A4 

บริษทั A3 -2 -2 -2 -6 -2 บริษทั A4 
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ภาพที่ 33 ค่าเฉล่ียของปัจจยัค่าธรรมเนียม ดว้ยโปรแกรม  Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 34  ผลค่าน ้ าหนกัของปัจจยัค่าธรรมเนียมและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 
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ปัจจยัด้านความมช่ืีอเสียงเป็นทีย่อมรับ 

 

ทางเลือก ค่ามาตรฐานของการเปรียบเทียบ ทางเลือก 

มากกว่า เท่ากนั นอ้ยกว่า 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1   2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A2 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A3 

บริษทั A1 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

บริษทั A2 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A3 

บริษทั A2 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

บริษทั A3 9   8   7   6   5   4   3   2 1 2   3   4   5   6   7   8   9 บริษทั A4 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 1 

 

 
 

ภาพที่ 35  การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 1 
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ภาพที่ 36  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 1 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 2 

 

 
 

ภาพที่ 37  การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 2 

DPU
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ภาพที่ 38  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 2 

 

ผูต้อบแบบสอบถามท่านท่ี 3 

 

 
 

ภาพที่ 39  การกรอกขอ้มลูจากแบบสอบถามลงโปรแกรม  Expert Choice ของท่านท่ี 3 

DPU
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ภาพที่ 40  ผลการค านวณและอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้งของขอ้มลูของท่านท่ี 3 

 

คะแนนเฉลีย่ความส าคญัของปัจจยัภายใต้ปัจจยัความมช่ืีอเสียง เป็นทีย่อมรับ 

 

ปัจจยั คะแนนแบบสอบถามของ   

แต่ละคน 

คะแนน

รวม 

คะแนน

เฉล่ีย 

ปัจจยั 

1 2 3 

บริษทั A1 2 3 2 7 2.3 บริษทั A2 

บริษทั A1 -2 -2 -3 -7 -2.3 บริษทั A3 

บริษทั A1 3 4 3 10 3.3 บริษทั A4 

บริษทั A2 -3 -3 -3 -9 -3 บริษทั A3 

บริษทั A2 2 3 2 7 2.3 บริษทั A4 

บริษทั A3 3 5 4 12 4 บริษทั A4 
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ภาพที่ 41  ค่าเฉล่ียของปัจจยัความมีช่ือเสียง ดว้ยโปรแกรม  Expert Choice 

 

 
 

ภาพที่ 42  ผลค่าน ้ าหนกัของปัจจยัความมีช่ือเสียง และอตัราส่วนความไม่สอดคลอ้ง 
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ผลสรุปการวเิคราะห์หาบริษัทจดัการที่เหมาะสม 

 

 
 

ภาพที่ 43  โครงสร้างโดยภาพรวม 

 

 
 

ภาพที่ 44  ผลสรุปค่าคะแนนความส าคญัของบริษทัจดัการ 
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ภาพที่ 45  ผลสรุปค่าคะแนนความส าคญัของบริษทัจดัการ 

 

 
 

ภาพที่ 46  ผลสรุปค่าคะแนนความส าคญัของบริษทัจดัการ 

DPU
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ประวตัผิู้เขียน 

 

ช่ือ สกุล    สราวุธ วงษสุ์ข 
ประวติัการศึกษา    ปีการศึกษา 2536 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาสถิติ 
    มหาวิทยาลยับูรพา  
ต าแหน่งหนา้ท่ี                  ผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 
    บริษทั นิชิอสั (ไทยแลนด)์ จ  ากดั DPU
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