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บทคัดย่อ 
 

งำนวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม
ระยะยำวของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร กลุ่มตัวอย่ำงคือ คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน  
โดยกำรใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บข้อมูลผลจำกกำรวิจัยพบว่ำ คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีควำมเห็น
ต่อปัจจัยในกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว  โดยรวมในระดับมำก มีกำรตัดสินใจลงทุนขั้นประเมิน
ทำงเลือก ข้ันตัดสินใจลงทุนในระดับมำก ส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม
ระยะยำว ในระดับปำนกลำง ข้อมูลส่วนบุคคลจ ำแนกตำม อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน และอำชีพ 
แตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.05 
ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรลงทุน ในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว  แตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจลงทุน           
ในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว แตกต่ำงกัน โดยคนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับน้อย มีกำรตัดสินใจลงทุน              
ขั้นตัดสินใจลงทุนน้อยกว่ำ คนที่มีระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจในระดับปำนกลำงและมีกำรเลือกลงทุนตำมระดับควำมเสี่ยงที่
สำมำรถยอมรับได้ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่  0.05 ส่วนปัจจัยในกำรลงทุนด้ำนวัตถุประสงค์ในกำรลงทุนและด้ำน
สภำพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพลและสำมำรถท ำนำยต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม
ระยะยำว ขั้นประเมินทำงเลือกร้อยละ 59.70 และด้ำนวัตถุประสงค์ในกำรลงทุนมีอิทธิพลและสำมำรถท ำนำยต่อกำรตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ขั้นกำรตัดสินใจลงทุนร้อยละ 11.90 อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.01 
 
ค ำส ำคัญ: กำรตัดสินใจซื้อ กำรลงทุน กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว 
 

ABSTRACT 
 
 This research aims to study the factors influencing investment decision-making on super saving 
funds among working people in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for 
data collection. The research found the following: the personal information was classified by age, status, 
education level, average monthly income and occupations made different decisions regarding super 
saving funds by evaluating alternatives and decisions to invest. In terms of working aged people in 
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Bangkok, there were opinions on the overall investment factors at a high level and investment decisions 
on super saving funds. Most people have cognitive terms regarding investments in super saving funds at a 
moderate level. The cognitive aspect of investment in super saving funds, with different levels of 
decision-making on low-level investments, such as people with a moderate level of cognition studying 
securities information who have investing in super saving funds with a statistically significant level of 0.05. 
Investment factors, investment objectives, environment, economy and social influenced investment 
decisions in super saving funds with 59.70% of alternative assessment steps and investment objectives, 
which influenced investment decisions in super saving funds. The decision to invest was at 11.90% and 
with a statistical significance at of 0.01. 
 
Keywords: Super Saving Funds, Investment Decisions, Working-Age People 
 

บทน า 
 พื้นฐำนทำงกำรเงิน คือ กำรออม แต่จำกกำรส ำรวจ พบว่ำคนไทยมีควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญในกำรออมเงิน
น้อยมำก กำรบริหำรรำยรับรำยจ่ำย ถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญในกำรจัดกำรกำรเงินที่ดี เพรำะเมื่อเรำได้รำยรับมำแล้ว และมีกำร
จัดกำรค่ำใช้จ่ำย เรำต้องมีกำรจัดกำรกำรเงินในกำรเก็บออม เพื่อมีเงินไว้ใช้จ่ำยในยำมจ ำเป็น หำกเกิดสถำนกำรณ์ไม่คำดคิด 
และจำกกำรส ำรวจก็ยังพบว่ำ คนไทยมีควำมเข้ำใจด้ำนกำรออมน้อยมำก (ธนำคำรกรุงไทย, 2561) ทั้งที่กำรออม ถือเป็นเรื่อง
ส ำคัญเรื่องหนึ่งที่ควรกระท ำ เพรำะหำกเกิดเหตุกำรณ์ไม่คำดคิด ท้ังเรื่องสุขภำพ อุบัติเหตุ หรือควำมจ ำเป็นอื่นๆ ในกำรด ำรง
ชีพ เพื่อไม่ให้ประสบปัญหำในเรื่องกำรกู้ยืม เพรำะสิ่งที่จะตำมมำ คือ เรื่องดอกเบี้ย และเหตุผลที่ส ำคัญอีกสิ่งหนึ่ง คือ กำรที่
คนไทยไม่มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรออมเท่ำท่ีควร 

กำรออมก่อให้เกิดควำมมั่งคั่งและมีอิสรภำพทำงกำรเงิน สิ่งส ำคัญ คือ กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำรออม โดย
เปลี่ยนทัศนคติ จำก “ใช้จ่ำยก่อน เหลือเท่ำไหร่ค่อยออม” เป็น “ออมก่อน เหลือเท่ำไหร่ค่อยใช้” (ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2564) สิ่งส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง คือ กำรแยกบัญชีกำรอออม ออกจำกบัญชีทั่วไป โดยกำรแยกเงินออม
ออกเป็น 4 ประเภทบัญชี ได้แก่ (1) บัญชี S.O.S.หรือ บัญชีฉุกเฉิน (2) บัญชีเงินออมระยะสั้งถึงระยะกลำง  (3) บัญชีเงินออม
ระยะยำว และ (4) บัญชีเพื่อกำรลงทุน  

ตำมที่ได้กล่ำวมำจะเหน็ไดว้่ำกำรออมเงิน ถือเป็นสิ่งส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นต่อด ำรงชีพ อันไม่อำจหลีกเลี่ยงได้ และ
รูปแบบกำรออมเงิน ก็มีอยู่ด้วยกันหลำยรูปแบบและควำมส ำคัญแตกต่ำงกันไปในแต่ละรูปแบบกำรออมเงินในรูปแบบกำรออม
เงินระยะยำว นอกจำกเพื่อไว้ใช้เมื่อเกษียณ หรือเพื่อไว้ใช้ในอนำคตตำมที่ตั้งใจไว้แล้ว กำรออมเงินประเภทนี้ ผู้ออมเงินยัง
ได้รับผลประโยชน์ทำงภำษีและกำรลงทุนส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปแบบของกำรลงทุนในกองทุนรวมที่มีควำมแตกต่ำงจำกกำร
ลงทุนในกองทุนรวมทั่วไป เนื่องจำกมีวัตถุประสงค์หลัก คือ กำรออมเงินแบบสม่ ำเสมอ โดยได้รับกำรส่งเสริมจำกส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และสถำบันกำรเงิน ทำงด้ำนกำรส่งเสริมกำรออมในรูปแบบนี้  กำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว 
(Super Saving Funds ; SSF) เป็นกองทุนรวมที่มีควำมพิเศษกว่ำกองทุนรวมทั่วไป เนื่องจำกรัฐบำลอนุญำตให้ผู้ลงทุน
สำมำรถน ำจ ำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนรวม SSF มำหักลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้ ซึ่งเริ่มต้นปี พ.ศ.2563 ถึง                
พ.ศ.2567 โดยเป็นกำรน ำมำลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำแบบปีต่อปี กล่ำวคือ หำกมีกำรลงทุนในกองทุนรวม SSF                  
ในปีใด ก็น ำมำลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ในปีนั้น (FINNOMENA, 2563) กองทุนรวม SSF  เป็นกองทุนรวมที่มำ
ทดแทน กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF) (ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558a) ซึ่งสิ้นสุด
ลงในปีพ.ศ.2562 กำรลงทุนในกองทุนรวม SSF เป็นกำรลงทุนในหลักทรัพย์ทุกประเภท อำทิ หุ้นไทย หุ้นต่ำงประเทศ                   
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ตรำสำรหนี้ กองทุนรวมผสม ซึ่งมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำกองทุนรวม LTF ที่มีกำรลงทุนเฉพำะหุ้นสำมัญภำยในประเทศไทย
เท่ำนั้น นอกจำกนี้ กำรลงทุนในกองทุนรวม SSF สำมำรถน ำจ ำนวนเงินที่ลงทุนในกองทุนรวม SSF มำหักลดหย่อนภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้ และไม่เกิน 200,000 บำท ซึ่งเมื่อรวมกับกองทุนกำรออมเพื่อกำรเกษียณอำยุ    
ไม่ว่ำจะเป็นกองทุน RMF กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร กองทุนสงเครำะห์ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
โรงเรียนเอกชน กองทุนกำรออมแห่งชำติ หรือแม้แต่เบี้ยประกันภัยส ำหรับกำรประกันชีวิตแบบบ ำนำญ รวมกันต้องไม่เกิน 
500,000 บำท และควำมพิเศษอีกประกำรของกองทุนรวม SSF คือ ไม่มีกำรก ำหนดจ ำนวนเงินขั้นต ่ำในกำรซื้อต่อปีและ                
ไม่มีกำรบังคับซื้อต่อเนื่องและกองทุนรวม SSF มีเง่ือนไขในกำรขำยคืนหน่วยลงทุน 10 ปี นับจำกวันที่ซื้อหน่วยลงทุน  

กำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ได้รับกำรตอบรับเฉพำะกลุ่มนักลงทุนที่ได้รับประโยชน์ทำง
ภำษีเป็นส่วนมำก ประชำชนส่วนใหญ่ยังคงเก็บออมเงินในรูปแบบของกำรฝำกเงินมำกกว่ำกำรลงทุน เนื่องจำกมีควำมสะดวก
และมีสภำพควำมคล่องตัวสูง อีกท้ังประชำชนท่ัวไปยังไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรลงทุนสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ กำรพิจำรณำ
ถึงปัจจัยด้ำนอื่นๆ ที่ส่งผลผลกระทบต่อกำรลงทุน ไม่ว่ำจะเป็นอัตรำเงินเฟ้อ อัตรำดอกเบี้ย รวมถึงสภำวะทำงเศรษฐกิจและ
กำรเมือง ย่อมส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนท้ังสิ้น 

ด้วยเหตุผลตำมที่ได้กล่ำวมำ ผู้วิจัยมีควำมสนใจศึกษำ “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ส่งเสริมกำรออมระยะยำวของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร” ซึ่งจะท ำกำรศึกษำวิจัยลักษณะส่วนบุคคลของนักลงทุน 
ควำมรู้ควำมเข้ำด้ำนกำรลงทุนของนักลงทุน รวมถึงปัจจัยที่นักลงทุนใช้ในกำรตัดสินใจลงทุน ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนแรงจูงใจในกำร
ลงทุน วัตถุประสงค์ในกำรลงทุนรวมถึงปัจจัยอื่นท้ังสภำพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีควำมส ำคัญ รวมทั้งเป็นตัวแปร
ที่นักลงทุนใช้ในกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่ อศึกษำกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของคนวัยท ำงำนในเขต

กรุงเทพมหำนคร โดยจ ำแนกตำมลักษณะส่วนบุคคล อันประกอบไปด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ กำรศึกษำ อำชีพ รำยได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  

2. เพื่อศึกษำกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของคนวัยท ำงำนโดยจ ำแนกตำมควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว 

3. เพื่อศึกษำปัจจัยในกำรลงทุนประกอบไปด้วยแรงจูงใจ วัตถุประสงค์ในกำรลงทุน และสภำพเศรษฐกิจและสังคม  
ที่มีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของคนวัยท ำงำน 

สมมติฐานการวิจัย 
1. คนวัยท ำงำนที่มีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่ำงกัน ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้

ต่อเดือน อำชีพ มีกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวแตกต่ำงกัน 
2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวแตกต่ำงกัน 
3. ปัจจัยกำรลงทุน ด้ำนแรงจูงใจ ด้ำนวัตถุประสงค์ในกำรลงทุน ด้ำนสภำพเศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพลต่อกำร

ตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของคนวัยท ำงำน 
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ทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ (ภำวิณี กำญจนำภำ, 2554) กล่ำวว่ำ ตัวแปรด้ำนประชำกรศำสตร์ที่ใช้

เป็นเกณฑ์กำรแบ่งส่วนกำรตลำด ดังนี้ 1. ด้ำนอำยุ (Age) อำยุเป็นตัวแปรที่ใช้ในกำรแบ่งส่วนกำรตลำดส ำหรับผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ 
อำทิ ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้ำ ผลิตภัณฑ์หนังสือ ผลิตภัณฑ์อำหำร เป็นต้น ควำมชอบและควำมสนใจของบุคคลที่มีอำยุแตกต่ำงกัน
ย่อมแตกต่ำงกัน 2. ด้ำนเพศ (Sex) เพศที่แตกต่ำงกันของบุคคลย่อมมีควำมชอบหรือควำมสนใจที่แตกต่ำงกัน 3. ด้ำนเชื้อชำติ 
(Nationality) เชื้อชำติน ำมำใช้เป็นเกณฑ์กำรแบ่งส่วนกำรตลำดได้กับผลิตภัณฑ์บำงประเภท คนท่ีมีเช้ือชำติเหมือนกัน ย่อมมี
วัฒนธรรม กำรด ำรงชีพ ควำมเช่ือ ค่ำนิยม คล้ำยกัน 4. ด้ำนรำยได้ (Income) รำยได้ เป็นตัวแปรประเภทหน่ึงที่นักกำรตลำด
มักใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแบ่งส่วนกำรตลำด เนื่องจำกเป็นสิ่งที่ส่งผลถึงอ ำนำจต่อกำรตัดสินใจซื้อสินค้ำของผู้บริโภค 5. ด้ำนวงจร
ชีวิตครอบครัว (Family Life cycle) วงจรชีวิตครอบครัว แต่ละขั้นตอนย่อมส่งผลต่อกำรก ำหนดหน้ำที่บุคคลในกำรตัดสินใจ
ซื้อสินค้ำ 6. ตัวแปรด้ำนอื่นๆ นั้น นักกำรตลำด อำจเลือกใช้ตัวแปรด้ำนอื่นๆ เป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำกำรแบ่งส่วนกำรตลำด 
อำทิเช่น ด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนอำชีพ เป็นต้น 

แนวความคิดทฤษฎีด้านความรู้และความเข้าใจ (อดุลย์ จำตุรงคกุล, 2550) กล่ำวว่ำ นิยำมควำมหมำย ควำมรู้ 
หมำยถึง ข่ำวสำรที่เก็บไว้อยู่ในควำมทรงจ ำ ส่วนหนึ่งของข่ำวสำรที่เกี่ยวกับผู้บริโภค เรียกว่ำ ควำมรู้เกี่ยวกับผู้บริโภค 
(consumer knowledge) อำจท ำกำรศึกษำโดยกำรตอบค ำถำมว่ำผู้บริโภคว่ำผู้บริโภครู้อะไร และจะวัดควำมรู้นั้นได้อย่ำงไร 

แนวความคิดด้านการลงทุน (กฤษฎำ เสกตระกูล , 2556) กล่ำวว่ำ สินทรัพย์ที่สำมำรถลงทุนได้ แบ่งออกได้                   
2 ประเภท อันได้แก่ 1. สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (real assets) สำมำรถแบ่งออกได้เป็น อสังหำริมทรัพย์ และสังหำริมทรัพย์               
2. สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (financial assets) สำมำรถแบ่งออกได้เป็น สินทรัพย์ทำงกำรเงินในตลำดเงิน และสินทรัพย์             
ทำงกำรเงินในตลำดทุน 

แนวความคิดทฤษฎีด้านแรงจูงใจ (เสรี วงษ์มณฑำ, 2542) กล่ำวว่ำ แรงจูงใจคือสิ่งเบื้องหลังกำรตัดสินใจในกำรซื้อ
ของผู้บริโภค ส่วนกำรจูงใจ (motivation) หรือสิ่งจูงใจ (motives) คือพลังกระตุ้นภำยในแต่ละบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดกำร
ปฏิบัติกำร 

แนวความคิดด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน (ภัทรพล วิบูลย์กิจสกุล, 2558) กล่ำวว่ำ กำรลงทุนของนักลงทุนมี
วัตถุประสงค์ส ำคัญ 4 ประกำร คือ 1. กำรเพิ่มค่ำของเงินลงทุน 2. กำรก่อให้เกิดรำยได้ประจ ำ 3. กำรปกป้องเงินทุน และ             
4. กำรสร้ำงผลตอบแทนเพื่อควำมสมดุล 

แนวความคิดด้านปัจจัยทางเศรษฐกิจและการลงทุน (วิกรม เกษมวุฒิ , 2548) กล่ำวว่ำ กำรเมือง หมำยถึง 
กิจกรรมอันเกี่ยวข้องกับกำรแสวงหำอ ำนำจ อันส่งผกระทบต่อสังคมโดยรวม ส่วนกำรปกครอง หมำยถึง กำรบริหำร กำรวำง
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กำรปกครองในสังคมประชำธิปไตย มีจุดมุ่งหมำยเพื่อประชำชน ฉะนั้นกำรวิเครำะห์สภำวะกำรณ์
ปัจจุบันและทิศทำงในอนำคต เพื่อกำรพิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงที่มีปัจจัยเกื้อกูลกัน หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบเศรษฐกิจ               
ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์ได้ว่ำจะส่งผลกระทบอย่ำงไรต่อนักลงทุน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะ

ยำว ซึ่งไม่ทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม

ระยะยำว 400 คน 
วิธีการสุ่ม ตัวอย่าง  กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดยกำรเจำะจงจัดวำง (Post) 

แบบสอบถำมในรูปแบบออนไลน์ไว้ท่ีหน้ำเพจ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน เพื่อให้กลุ่มตัวอย่ำงที่เต็มใจท ำ
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แบบสอบถำม เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรค COVID-19 และเพื่อเป็นกำรปฏิบัติตำมหลักกำรเว้นระยะห่ำงทำง
สังคม ผู้วิจัยจึงเลือกใช้กำรเก็บข้อมูลกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ผ่ำนรูปแบบออนไลน์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถำม (Questionnaire) ผู้วิจัยสร้ำงจำกข้อมูล ทฤษฎี งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แล้วจึงน ำมำประยุกต์เป็นลักษณะเฉพำะ โดยข้อค ำถำมแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป 
ของผู้ตอบแบบสอบถำม อันได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน อำชีพ โดยเป็นค ำถำมปลำยปิด 
(Closed-Ended Question) แบบหลำยตัวเลือก (Multiple Choice Question) ส่วนที่ 2 แบบสอบถำมที่เกี่ยวกับควำมรู้
ทั่วไปในกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว โดยเลือกเพียงค ำตอบเดียว จำก 2 ตัวเลือก (Dichotomous 
Questions) ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับปัจจัยในกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว แบ่งเป็น 3 ด้ำน 
อันได้แก่ ด้ำนแรงจูงใจ ด้ำนวัตถุประสงค์ในกำรลงทุน ด้ำนสภำพเศรษฐกิจ เป็นค ำถำมปลำยปิด (Close-Ended Question) 
ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมในกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว โดยแบ่งเป็น 2 ขั้น อันได้แก่ ขั้นกำร
ประเมินทำงเลือก ข้ันตัดสินใจลงทุน เป็นค ำถำมปลำยปิด (Close-Ended Question) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยท ำกำรแจงแจงควำมถี่ในกำรแสดงผล

เป็นร้อยละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) ในกำรอธิบำยลักษณะส่วน
บุคคล อันได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน อำชีพ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำร
ออมระยะยำว ปัจจัยกำรลงทุนและกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนคร 

2. กำรวิเครำะห์สถิติเชิงอนุมำน (Inferential Statistic) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐำน 
2.1 สมมติฐำนข้อที่ 1 เป็นกำรวิเครำะห์ควำมแตกต่ำงระหว่ำงลักษณะส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อำยุ สถำนภำพ 

ระดับกำรศึกษำ รำยได้ต่อเดือน อำชีพ ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนคร ด้วยกำรใช้สถิติวิเครำะห์ควำมแตกต่ำง คือ t-test  

2.2 สมมติฐานข้อที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการลงทุน อันได้แก่ ด้ำนแรงจูงใจ ด้ำนวัตถุประสงค์ในกำร
ลงทุน ด้ำนสภำพเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของคนวัย
ท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ด้วยกำรใช้สถิติในกำรวิเครำะห์ควำมถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression)            
โดยกำร Stepwise 
 

ผลการวิจัย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

ด้ำนเพศ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศชำย จ ำนวนทั้งสิ้น 281 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 70.25 เพศหญิง 
จ ำนวนทั้งสิ้น 119 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 29.75 

ด้ำนอำยุ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ช่วงอำยุระหว่ำง 31-40 ปี จ ำนวนทั้งสิ้น 237 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 
59.25  ช่วงอำยุระหว่ำง 21-30 ปี จ ำนวนทั้งสิ้น 107 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 26.75 ช่วงอำยุระหว่ำง 41-50 ปี จ ำนวน
ทั้งสิ้น 41 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 10.25 ช่วงอำยุ 51 ปีขึ้นไป จ ำนวนท้ังสิ้น 15 คน คดิเป็นจ ำนวนร้อยละ 3.75 

ด้ำนสถำนภำพ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่สถำนภำพสมรส / อยู่ด้วยกัน จ ำนวนทั้งสิ้น 211 คน คิดเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 52.75 สถำนภำพหม้ำย / หย่ำร้ำง / แยกกันอยู่ จ ำนวนทั้งสิ้น 135 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 33.75 สถำนภำพโสด 
จ ำนวนทั้งสิ้น 54 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 13.50 
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ด้ำนระดับกำรศึกษำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ระดับกำรศึกษำปริญญำตรี จ ำนวนท้ังสิ้น 214 คน คิดเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 53.50 สูงกว่ำปริญญำตรีจ ำนวนทั้งสิ้น 181 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 45.25 ต่ ำกว่ำปริญญำตรี จ ำนวนทั้งสิ้น 5 คน 
คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 1.25 

ด้ำนรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 20,000 บำท 
จ ำนวนทั้งสิ้น 175 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 43.75 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บำทขึ้นไป จ ำนวนทั้งสิ้น 137 คน คิดเป็น
จ ำนวนร้อยละ 34.25 รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-60,000 บำท จ ำนวนทั้งสิ้น 74 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 18.50 รำยได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บำท จ ำนวนท้ังสิ้น 14 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 3.50 

ด้ำนอำชีพ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ประกอบอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชน จ ำนวนทั้งสิ้น 226 คน คิดเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 56.50 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร / รัฐวิสำหกิจ จ ำนวนทั้งสิ้น 133 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 33.25 ประกอบอำชีพ
ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ำของกิจกำร / อำชีพอิสระ จ ำนวนท้ังสิ้น 41 คน คิดเป็นจ ำนวนร้อยละ 10.25 

การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจในกองทุนรวมเพ่ือส่งเสริมการออมระยะยาว 
1. กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว อนุญำตให้ผู้ลงทุนสำมำรถน ำจ ำนวนเงินที่ลงทุน มำหักลดหย่อนภำษี

เงินได้บุคคลธรรมดำได้ ผู้ตอบถูกจ ำนวนทั้งสิ้น 312 คน คิดเป็นร้อยละ 78.00 ผู้ตอบผิดจ ำนวนทั้งสิ้น 88 คน คิดเป็น           
ร้อยละ 22.00 

2. เงินค่ำซื้อหน่วยลงทุนสำมำรถน ำมำหักลดหย่อนภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเงินได้และ            
ไม่เกิน 200,000 บำท เมื่อรวมกับกองทุนอื่นตำมเงื่อนไขภำษี ผู้ตอบถูกจ ำนวนทั้งสิ้น 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 ผู้ตอบผิด
จ ำนวนทั้งสิ้น 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50 

3. ผู้ลงทุนไม่มีภำระผูกพันว่ำต้องลงทุนต่อเนื่องกันทุกปีติดต่อกัน เพื่อสิทธิประโยชน์ทำงภำษี ผู้ตอบถูกจ ำนวนทั้งสิ้น 
118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 ผู้ตอบผิดจ ำนวนทั้งสิ้น 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.50 

4. ไม่มีก ำหนดจ ำนวนเงินขั้นต่ ำในกำรซื้อหน่วยลงทุนต่อปี ผู้ตอบถูกจ ำนวนทั้งสิ้น 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 
ผู้ตอบผิดจ ำนวนทั้งสิ้น 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.75 

5. ผู้ลงทุนสำมำรถขำยคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อถือครบระยะเวลำ 10 ปี โดยไม่ผิดเงื่อนไขกำรได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำ ผู้ตอบถูกจ ำนวนทั้งสิ้น 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ผู้ตอบผิดจ ำนวนทั้งสิ้น 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 

6. ผู้ลงทุนสำมำรถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวได้ตำมควำมต้องกำรโดย              
ไม่ถือว่ำเป็นกำรขำยคืนหน่วยลงทุน ผู้ตอบถูกจ ำนวนทั้งสิ้น 321 คน คิดเป็นร้อยละ 80.25 ผู้ตอบผิดจ ำนวนทั้งสิ้น 79 คน                
คิดเป็นร้อยละ 19.75 

7. หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว สำมำรถน ำไปเป็นหลักประกันในกำรกู้ยืมได้ ผู้ตอบถูก
จ ำนวนทั้งสิ้น 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 ผู้ตอบผิดจ ำนวนทั้งสิ้น 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 

8. กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว เป็นกองทุนที่มีกำรจ่ำยเงินปันผล ผู้ตอบถูกจ ำนวนทั้งสิ้น 301 คน             
คิดเป็นร้อยละ 75.25 ผู้ตอบผิดจ ำนวนทั้งสิ้น 99 คน คิดเป็นร้อยละ 24.75 

9. กรณีผู้ลงทุนผิดเง่ือนไข เช่น มีกำรขำยคืนหน่วยลงทุนก่อนก ำหนด จะต้องน ำรำยได้ที่ได้จำกกำรขำยหน่วยลงทุน
ไปรวมกับเงินได้เพื่อเสียภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ ผู้ตอบถูกจ ำนวนทั้งสิ้น 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 ผู้ตอบผิดจ ำนวน
ทั้งสิ้น 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 
 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐาน 
ด้ำนแรงจูงใจ ปรำกฏว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นต่อปัจจัยในกำรลงทุนด้ำนแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดับมำก 

จำกกำรพิจำรณำรำยข้อปรำกฏว่ำ ระดับควำมเห็นมำกที่สุด คือ กำรได้รับค ำแนะน ำจำกคนใกล้ชิด เช่น บุคคลในครอบครัว 
เพื่อน ให้ซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว มีควำมเห็นอยู่ในระดับมำก คือ ได้รับข่ำวสำรมำจำกตัวแทนขำย หรือ
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สื่อโฆษณำ หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงสนใจซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวและเนื่องจำกต้องกำร
วำงแผนทำงกำรเงิน มีควำมเห็นอยู่ในระดับปำนกลำง คือ กำรซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว เนื่องจำก ทรำบ
ว่ำสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ทำงภำษี ต้องกำรออมเงินระยะยำวเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงทำงกำรเงินของท่ำนในอนำคต 

ด้ำนวัตถุประสงค์กำรลงทุน ปรำกฏว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นกับปัจจัยกำรลงทุนด้ำนวัตถุประสงค์กำร
ลงทุน โดยรวมในระดับมำก จำกกำรพิจำรณำรำยข้อปรำกฏว่ำ ควำมเห็นระดับมำกที่สุด คือ ซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำร
ออมระยะยำวเพื่อประโยชน์ทำงด้ำนภำษี และเพื่อหวังผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยำว มีควำมเห็นระดับมำก คือ กำรซื้อกองทุน
รวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวเพื่อต้องกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุน 

ด้ำนสภำพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม ปรำกฏว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นต่อปัจจัยในกำรลงทุนด้ำน
สภำพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม โดยรวมในระดับมำกท่ีสุด จำกกำรพิจำรณำรำยข้อปรำกฏว่ำ ควำมเห็นระดับมำกท่ีสุด คือ 
กำรปรับตัวลงของตลำดหุ้นท ำให้ซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว เพรำะจะท ำให้ซื้อหน่วยลงทุนได้ในรำคำต่ ำ 
ลงทุนเพรำะป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำเงินเฟ้อในอนำคต ลงทุนเพรำะกำรปรับตัวทำงเศรษฐกิจที่มี แนวโน้มเติบโตและมี
ควำมเห็นในระดับมำก คือ กำรลงทุนเพรำะเหตุผลด้ำนควำมสงบเรียบร้อยซึ่งมีผลมำจำกรัฐบำลที่มีแนวโน้มที่มั่นคง ส่งผลให้
แนวโน้มทำงเศรษฐกิจดีขึ้น ลงทุนเพรำะกำรได้รับควำมเช่ือถือจำกนักลงทุนต่ำงประเทศ เนื่องจำกควำมมั่นคงกำรเมือง
ภำยในประเทศ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
กำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ดังนี้ 

ขั้นประเมินทำงเลือก ปรำกฏว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจโดยรวมในระดับมำก จำกกำรพิจำรณำรำยข้อ
ปรำกฏว่ำ มีกำรตัดสินใจในระดับมำกที่สุด คือ กำรศึกษำข้อมูลหลักทรัพย์ที่ลงทุนจำกผลตอบแทนที่ผ่ำนมำของหลักทรัพย์            
นั้น ๆ และศึกษำข้อมูลกำรลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว  จำกตัวแทนจ ำหน่ำย สถำบันกำรเงิน หนังสือ             
ช้ีชวน ฯ ก่อนกำรลงทุน และศึกษำข้อมูลกำรลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ด้วยกำรสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเองทำงสื่อ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จักที่เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว มีกำรตัดสินใจใน            
ระดับมำก คือ กำรประเมินระดับควำมเสี่ยงก่อนกำรทรำบระดับควำมเสี่ย งของตนเอง และศึกษำข้อมูลกำรลงทุนใน              
กองทุนรวม เพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวมำจำกบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิด 

ขั้นตัดสินใจลงทุน ปรำกฏว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมมีกำรตัดสินใจโดยรวมอยู่ในระดับมำก จำกกำรพิจำรณำรำยข้อ 
ปรำกฏว่ำ มีกำรตัดสินใจในระดับมำกที่สุด คือ กำรซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ผ่ำนทำงบริษัทหลักทรัพย์
จัดกำรกองทุนโดยตรง และซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ผ่ำนทำงตัวแทนจ ำหน่ำยที่ธนำคำรพำณิชย์ มีกำร
ตัดสินใจในระดับมำก คือ กำรลงทุนกับ บลจ. ที่เช่ือถือ หรือมีควำมสัมพันธ์อยู่แล้ว เลือกลงทุนโดยกำรค ำนึงถึงผลตอบแทน
ระยะยำว ซื้อโดยพิจำรณำจำกผลตอบแทนท่ีผ่ำนมำของหลกัทรัพย์นั้นฯ ลงทุนตำมระดับควำมเสีย่งท่ีสำมำรถยอมรับได้ ลงทุน
ตำมบุคคลในครอบครัว หรือบุคคลใกล้ชิดแนะน ำ 
 

สรุปและอภิปรายผล 
คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่เพศแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม 

ระยะยำว แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องตำมสมมติฐำนท่ีตั้งไว้ โดยคนวัยท ำงำนเพศหญิงมีกำร
ตัดสินใจ ข้ันประเมินทำงเลือกมำกกว่ำคนวัยท ำงำนเพศชำย  
  คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีอำยุแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม            
ระยะยำว แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยคนวัยท ำงำน ที่อำยุ              
21 - 30 ปี มีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ข้ันประเมินทำงเลือก มำกกว่ำคนวัยท ำงำนที่อำยุ 
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41 ปีขึ้นไป คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่อำยุ 21 - 30 ปี มีกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม
ระยะยำว ข้ันตัดสินใจลงทุน น้อยกว่ำกับคนวัยท ำงำนท่ีอำยุ 31 - 40 ปี คนวัยท ำงำนท่ีอำยุ 41 ปีขึ้นไป  

คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่สถำนภำพท่ีแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม
ระยะยำว แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยคนที่สถำนภำพ สมรส/            
อยู่ด้วยกัน มีกำรตัดสินใจขั้นประเมินทำงเลือกมำกกว่ำคนที่สถำนภำพ โสด / หม้ำย / หย่ำร้ำง / แยกกันอยู่ คนท่ีสถำนภำพ 
โสด / หม้ำย / หย่ำร้ำง / แยกกัน อยู่มีกำรตัดสินใจขั้นตัดสินใจลงทุนมำกกว่ำคนท่ีมีสถำนภำพ สมรส/ อยู่ด้วยกัน ในกำรซื้อ
กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว  

คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ท่ีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริม
กำรออมระยะยำว แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยคนที่ระดับ
กำรศึกษำท่ีระดับสูงกว่ำปริญญำตรี มีกำรตัดสินใจ มำกกว่ำคนท่ีมีระดับกำรศึกษำท่ีระดับต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับปริญญำตรี  

คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริม
กำรออมระยะยำว แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยคนวัยท ำงำน           
ที่รำยได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 40,000 บำท มีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว                 
ขั้นประเมินทำงเลือก น้อยกว่ำคนวัยท ำงำนที่รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 60,000 บำท คนวัยท ำงำนที่รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
40,001 - 60,000 บำท มีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ขั้นประเมินทำงเลือก มำกกว่ำคนวัย
ท ำงำนท่ีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บำทข้ึนไป คนวัยท ำงำนที่มีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 40,000 บำท มีกำร
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ขั้นตัดสินใจลงทุน น้อยกว่ำคนวัยท ำ งำนที่รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน 
60,001 บำทขึ้นไป  

คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร ที่อำชีพแตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะ
ยำว แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยคนวัยท ำงำนในเขต
กรุงเทพมหำนคร ที่ประกอบอำชีพเป็นพนักงำนบริษัทเอกชน มีกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสรมิกำรออมระยะยำว 
มำกกว่ำคนวัยท ำงำนท่ีประกอบอำชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ำของกิจกำร / อำชีพอิสระ  

ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว แตกต่ำงกัน มีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุน
รวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว แตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ โดยคน
ที่ระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวในระดับน้อย มีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวม             
เพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ข้ันตัดสินใจลงทุน น้อยกว่ำ คนท่ีมีระดับควำมรู้ควำมเข้ำใจในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม
ระยะยำวในระดับปำนกลำง  

ปัจจัยกำรลงทุน อันได้แก่ ด้ำนแรงจูงใจ ด้ำนวัตถุประสงค์กำรลงทุน ด้ำนสภำพเศรษฐกิจและสังคม ท่ีมีอิทธิพลและ
สำมำรถท ำนำยกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร อย่ำง
มีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ 0.01 สอดคล้องตำมสมมติฐำนที่ตั้งไว้ อภิปรำยผลโดยมีรำยละเอียด ดังน้ี  

ด้ำนแรงจูงใจ มีอิทธิพลและสำมำรถท ำนำยกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของคนวัย
ท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำก คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริม
กำรออมระยะยำว ได้รับค ำแนะน ำจำกบุคคลใกล้ชิด เช่น บุคคลในครอบครัว เพื่อน ให้ซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออม
ระยะยำว และได้รับข่ำวสำรมำจำกตัวแทนขำย สื่อโฆษณำ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงสนใจซื้อกองทุนรวม                 
เพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวและเพื่อกำรวำงแผนทำงกำรเงิน และซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว เนื่องจำก 
ทรำบว่ำสำมำรถใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี  ต้องกำรออมเงินในระยะยำวเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงทำงกำรเงินของท่ำนในอนำคต  

ด้ำนวัตถุประสงค์กำรลงทุน มีอิทธิพลและสำมำรถท ำนำยกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสรมิกำรออมระยะ
ยำวของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำก คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวม
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เพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว ซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวเพื่อประโยชน์ทำงด้ำนภำษี และเพื่อหวัง
ผลตอบแทนท่ีสูงในระยะยำว และซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวเพื่อต้องกำรกระจำยควำมเสี่ยงในกำรลงทุน  

ด้ำนสภำพแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคม มีอิทธิพลและสำมำรถท ำนำยกำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริม
กำรออมระยะยำวของคนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร เนื่องจำก คนวัยท ำงำนในเขตกรุงเทพมหำนคร มีกำรตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว กำรปรับตัวลงของตลำดหุ้นท ำให้ตัดสินใจซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำร
ออมระยะยำว เพรำะจะท ำให้ซื้อหน่วยลงทุนในรำคำต่ ำ ลงทุนเพรำะป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำเงินเฟ้อในอนำคต กำรลงทุน
เพรำะกำรปรับตัวทำงเศรษฐกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโต ลงทุนเพรำะเหตุผลด้ำนควำมสงบเรียบร้อยซึ่งมีผลมำจำกรัฐบำลที่แนวโน้ม
มั่นคง ส่งผลให้แนวโน้มด้ำนเศรษฐกิจดีขึ้น และลงทุนเพรำะกำรได้รับควำมเชื่อถือจำกนักลงทุนต่ำงประเทศ เนื่องจำกควำม
มั่นคงกำรเมืองภำยในประเทศ  
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหำร บลจ. ต้องท ำกำรวำงแผนกำรตลำด โดยเน้นกลุ่มเป้ำหมำยหลัก คือ กลุ่มอำชีพพนักงำนบริษัทเอกชนใน

เขตกรุงเทพมหำนคร ที่มีช่วงอำยุ 31 - 40 ปี หรือมีรำยได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่ ำกว่ำหรือเท่ำกับ 40,000 บำท หรือสถำนภำพ
สมรส / อยู่ด้วยกัน โดยท ำกำรออกแบบแผนกำรลงทุนหรือนโยบำยกำรลงทุนที่น่ำสนใจ เพื่อดึงดูดให้ผู้สนใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว มำกขึ้น เนื่องจำกเป็นกลุ่มคนวัยท ำงำนท่ีมีกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวม SSF มำกที่สุด 

2. ฝ่ำยวำงแผนกำรตลำดของ บลจ. ต้องมุ่งเน้นในกำรให้ค ำแนะน ำในกำรให้ควำมรู้ในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำร
ออมระยะยำว เพิ่มมำกขึ้น ในเรื่องวัตถุประสงค์ของกองทุน เง่ือนไข หลักเกณฑ์ กำรเลือกนโยบำยกำรลงทุนที่เหมำะสม สิทธิ
ประโยชน์ และผลตอบแทนที่จะได้รับจำกกำรลงทุน โดยกำรสร้ำงรูปแบบกำรประชำสัมพันธ์ให้น่ำสนใจอย่ำงสม่ ำเสมอ อัน
เป็นกำรส่งเสริมให้เกิดควำมรู้ควำมและเข้ำใจอย่ำงถูกต้อง เนื่องจำกผู้ลงทุนยังขำดต่อควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของ
กำรลงทุน และเพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ทำงภำษีตลอดระยะเวลำกำรลงทุน  
  3. ฝ่ำยวำงแผนกำรตลำดของ บลจ. ต้องให้ควำมส ำคัญต่อปัจจัยกำรลงทุน ด้ำนแรงจูงใจในกำรลงทุน โดยเฉพำะ
เรื่องกำรวำงแผนทำงกำรเงินเพื่อควำมมั่นคงในอนำคต โดยมุ่งเน้นให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจกับกำรวำงแผนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง 
เพื่อผู้ลงทุนจะให้ควำมส ำคัญต่อกำรออมเงินในรูปแบบของกำรลงทุนเพิ่มมำกขึ้น และไม่จ ำกัดกำรออมเงินเฉพำะในรูปแบบ
ของกำรออมเงินโดยกำรฝำกเงินกับธนำคำรพำณิชย์เท่ำนั้น เนื่องจำกกำรออมเงินมีอยู่ด้วยกันหลำยรูปแบบ ซึ่งกำรลงทุนใน
กองทุนรวม ถือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกำรออมเงิน 

4. ฝ่ำยวำงแผนกำรตลำดของ บลจ. ต้องให้ควำมส ำคัญต่อปัจจัยกำรกำรลงทุน ด้ำนวัตถุประสงค์กำรลงทุน เรื่องกำร
ลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทำงด้ำนภำษี โดยมุ่งเน้นประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้แก่บุคคลที่ยังไม่เคยลงทุนให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์
กำรลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทำงกำรตัดสินใจ แก่ผู้สนใจ
มำกยิ่งขึ้น เนื่องจำกวัตถุประสงค์กำรลงทุนมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำว                 
ในระดับมำก 

5. ฝ่ำยวำงแผนกำรตลำด ทีมวิเครำะห์กำรลงทุนของ บลจ. ต้องให้ควำมส ำคัญกต่อปัจจัยกำรลงทุน ด้ำน
สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจและสังคมโดยท ำกำรวิเครำะห์ กำรคำดกำรณ์ กำรติดตำมสถำนะกำรณ์สภำพแวดล้อมทำง
เศรษฐกิจและสังคมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เหมำะสมตำมระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้
ของผู้ลงทุน ตรงตำมวัตถุประสงค์กำรลงทุน ตำมสภำวะกำรณ์เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจำกปัจจัยด้ำนสภำพแวดล้อมทำง
เศรษฐกิจและสังคมเป็นปัจจัยมี่มีผลต่อกำรตัดสินใจซึ่งผู้ลงทุนกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมกำรออมระยะยำวของนักลงทุน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สำรนิพนธ์ฉบับนี้ ส ำเร็จสมบูรณ์ ได้ด้ วยดี  เนื่ องจำกได้ควำมกรุณ ำและควำมช่วยเหลืออย่ำงดียิ่ งจำก                            
รองศำสตรำจำรย์สุพำดำ สิริกุตตำ อำจำรย์ที่ปรึกษำสำรนิพนธ์ ที่กรุณำให้ค ำปรึกษำ ตลอดจนข้อแนะน ำต่ำงๆ ในกำรท ำ             
สำรนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยรู้สึกชำบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงไว้ ณ โอกำสนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ  รองศำสตรำจำรย์             
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ที่กรุณำเป็นประธำนกรรมกำรในกำรสอบสำรนิพนธ์ และอำจำรย์ ดร.รสิตำ สังข์บุญนำค ที่กรุณำเป็น
กรรมกำรในกำรสอบสำรนิพนธ์ ตรวจแบบสอบถำมและให้ค ำปรึกษำข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณำจำรย์คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม ผู้ประสิทธ์ิประศำสตร์วิชำ ได้กรุณำให้
ควำมรู้ทั้งในทำงทฤษฎี รวมถึงกำรประยุกต์ใช้ในทำงปฏิบัติ และขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่คณะบริหำรธุรกิจเพื่อสังคม ในกำร
ประสำนงำนต่ำง ๆ พร้อมทั้งช่วยอ ำนวยควำมสะดวกเป็นอย่ำงดี และเจ้ำหน้ำที่บัณฑิตวิทยำลัย ท่ีได้ให้ค ำแนะน ำเรื่องระบบ  
i-Thesis และควำมช่วยเหลือด้วยดีเสมอมำ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถำมที่ได้กรุณำสละเวลำอันมีค่ำ ให้ควำม
ร่วมมือในกำรตอบค ำถำมส ำหรับกำรท ำสำรนิพนธ์ฉบับนี้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กฤษฎำ เสกตระกลู. (2556). บันได 3 ขั้น ปฏิวตัิความคิด พลิกชีวิตสู่ความมั่งคั่ง. สืบค้นจำก, http://goo.gl/HnnMxb  
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2558a). LTFคืออะไร. สืบค้นจำก, 
        https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund_content08.pdf 
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2564). วางแผนออมเงิน. สืบค้นจำก,               
        https://www.set.or.th/set/financialplanning/lifeevent.do?name=wealth_saving&innerMenuId=1 
ธนำคำรกรุงไทย. (2561). ท าไมการออมเงินถึงเป็นเรื่องส าคัญ. สืบค้นจำก, 
        https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/142  
ภัทรพล วิบูลย์กิจสกลุ. (2558). ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักลงทุนรายย่อย ท่ีมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน 
        ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณีศึกษาจังหวัดนครราชสีมา. ปรญิญำนิพนธ์ (เศรษฐศำสตรมหำบณัฑิต).  
        ขอนแก่น: มหำวิทยำลัยขอนแก่น.  
ภำวิณี กำญจนำภำ. (2554). หลักการตลาด. กรุงเทพฯ.  
วิกรม เกษมวุฒิ. (2548). นักลงทุนผู้ชาญฉลาด (พิมพ์ครั้งท่ี 9). กรุงเทพฯ: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  
เสรี วงษ์มณฑำ. (2542). การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนำพำนิช.  
อดุลย์ จำตุรงคกุล. (2550). พฤติกรรมผู้บรโิภค (พิมพ์ครั้งท่ี 8). กรงุเทพฯ: มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร.์  
FINNOMENA. (2563). กองทุน SSF คืออะไร? ต่างจาก LTF อย่างไร? RMF ปรับเกณฑ์ใหม่ ไม่มีขั้นต่ า!!. สืบค้นจำก, 
        https://www.finnomena.com/z-admin/ssf/ 
 
 
 

http://goo.gl/HnnMxb
https://www.set.or.th/education/th/begin/mutualfund_content08.pdf
https://krungthai.com/th/krungthai-update/promotion-detail/142
https://www.finnomena.com/z-admin/ssf/

