
1 สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
2 รองศาสตราจารย ์คณะบรหิารธุรกจิเพือ่สงัคม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
ของคนวนัท างานในเขตกรงุเทพมหานคร 

FACTORS INFLUENCING INVESTMENT DECISION MAKING FOR RETIREMENT 
MUTUAL FUNDS AMONG WORKING-AGE PEOPLE  

IN THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 
 

ณฐัพร ภทัรเกษวทิย1์ 
 สพุาดา สริกิุตตา2 

 
บทคดัย่อ 

 
งานวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ของ

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลจ าแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และอาชพี ที่แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวทเพื่อการเลี้ยงชีพขัน้
ประเมนิทางเลอืกและขัน้ตดัสนิใจลงทุนแตกต่างกนั อย่างมนียัทางสถติทิี ่0.05  

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครมีความเหน็ต่อปจัจยัในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก โดยมกีารตดัสนิใจลงทุนขัน้ประเมนิทางเลอืก และขัน้ตดัสนิใจลงทุนอยู่ในระดบัมาก และส่วนใหญ่มคีวามรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีอยู่ในระดบัปานกลาง  

ด้านความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแตกต่างกนั โดยคนทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจในระดบัน้อย มกีารตดัสนิใจลงทุนขัน้ตดัสนิใจ
ลงทุนน้อยกว่า คนที่มรีะดบัความรู้ความเขา้ใจในระดบัปานกลาง โดยค านึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ทัง้นี้พจิารณาจาก
ผลตอบแทนทีผ่่านมาของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ และเลอืกลงทุนตามระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้อย่างมนียัทางสถติทิี ่0.05  

ปจัจยัในการลงทุนดา้นวตัถุประสงคใ์นการลงทุนและดา้นสภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิและการเมอืง มอีทิธพิลต่อการ
ตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืกร้อยละ 59.70 และด้านวตัถุประสงค์ในการลงทุนมี
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ขัน้ตดัสนิใจลงทุนรอ้ยละ 11.90 อย่างมนียัทางสถติทิี ่0.01 
 
ค าส าคญั: การลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี คนวยัท างาน  
 

ABSTRACT 
 
This research aimed to study the factors influencing investment decision making for retirement mutual 

funds among working people in the Bangkok metropolitan area. A questionnaire was used as a tool for data 
collection. The research found the following: personal information classified by age, status, highest education level, 
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average monthly income and occupations made different decisions regarding retirement mutual funds (RMF) by 
evaluating alternatives and the decision to invest.  

In terms of working aged people in Bangkok. There were opinions on overall investment factors at a high 
level and investment decisions on the RMF and most people has cognitive terms regarding investments in RMF at 
a moderate level. 

The cognitive aspect of investment in RMF, with different levels of decision making at a low-level invested 
less than people with a moderate level of cognition studying securities information, past returns, studying the 
information before investing in self-searching about investments via internet or acquaintances who have invested 
in RMF with a statistically significant level of 0.05.  

Investment factors, investment objectives the environment, the economy and politics Influenced investment 
decisions in RMF with 59.70 percent of alternative assessment steps and investment objectives, which influenced 
investment decisions in RMF The decision to invest was at 11.90 percent with a statistical significance at of 0.01. 
 
Keywords: Investment, Decisions Making, Working-Age People 
 
บทน า 

ในปจัจุบนัประเทศไทยก าลงัมกีารเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางอายุของประชากรในวยัต่าง ๆ จากการส ารวจพบว่า
ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 –พ.ศ. 2583 สดัส่วนของประชากรวยัเดก็ และวยัแรงงานมแีนวโน้มลดลง ในขณะทีส่ดัส่วนของ
ประชากรผูส้งูอายุมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยงัพบว่าประชากรไทยมอีายุยนืขึ้น โดยอายุเฉลีย่ของผูห้ญงิ
อยู่ที ่83 ปี และผูช้ายอยู่ที ่80 ปี (มูลนิธพิฒันางานผูส้งูอายุ , 2561) และในปี 2562 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะมปีระชากร
ผูส้งูอายุมากกว่าประชากรวยัเดก็ โดยจะมปีระชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปเพิม่ขึน้ ปีละประมาณ 1 ลา้นคน การเปลีย่นแปลงเขา้สู่
สงัคมผูส้งูอายุนัน้ไดส้่งผลกระทบหลายอย่าง ทัง้ระบบแรงงานทีส่่งผลถงึระบบเศรษฐกจิในประเทศ ระบบหลกัประกนัและ
สวสัดกิารส าหรบัผูส้งูอายุ ระบบสาธารณะสขุ ทีต่อ้งมกีารเตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบัผูส้งูอายุทีม่สีดัสว่นเพิม่ขึน้ทุกปี รวมไปถงึ
เรื่องค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ทีต่ามมาหลงัวยัเกษยีณทีจ่ะเป็นตวับ่งชีไ้ปยงัฐานะทางการเงนิ และสภาพความมัน่คงในครอบครวั แต่
ทีน่่าเป็นห่วงคอื ยงัมปีระชากรไทยก่อนวยัสงูอายุ กว่ารอ้ยละ 30 ทีไ่ม่ไดม้กีารตระหนักถงึ และเตรยีมความพรอ้มเพื่อเป็น
ผู้สูงอายุทีม่คีุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะด้านสุขภาพ และความมัน่คงทางรายได้ (MGR Online, 2561) จากการส ารวจ
ประชากรทีม่อีายุ 60 ปีขึน้ไป พบว่ารอ้ยละ 90 ของสดัสว่นประชากรผูส้งูอายุ 60 ปีขึน้ไป ยงัตอ้งท างานเพื่อหารายไดม้ายงั
ชพี หรอืพึ่งพาลูกหลาน ร้อยละ 5 มอีายุขยัไม่ถงึ 65 ปี และมเีพยีงร้อยละ 5 เท่านัน้  ที่มอีสิระทางการเงนิ หมายถึง ไม่มี
ภาระหนี้สนิหรอืมเีงนิพอใชม้ากพอหลงัเกษยีณ (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) กล่าวคอืคนไทยตระหนกัในเรื่องวางแผน
เกษียณช้าเกนิไป เพราะมเีพยีงแค่ร้อยละ 38 ที่เคยวางแผนเพื่อการเกษียณ แล้วท าตามแผนได้ (ฬุลยิา ธรีะธญัศริกิุล , 
2556) นอกจากนัน้คอืลม้เหลวในการวางแผนเกษยีณ นอกจากนี้ยงัพบว่า ประชาชนสว่นใหญ่ยงัมองว่าการวางแผนเกษยีณ
เป็นเรื่องไกลตวั โดยหนุ่มสาววยัท างานอายุ 20 ตน้ ๆ กค็งรูส้กึว่าเป็นเรื่องไม่ส าคญั และวยักลางคนอายุประมาณ 30 ปี ขึน้
ไปมกัคดิว่าเรายงัมเีวลาเหลอือกีหลายปีในการวางแผนเกษียณ จนมาถึงวยั 40 กว่า ๆ จงึเริม่จรงิจงัในการวางแผนเพื่อ
ความมัน่คง ซึง่ในความเป็นจรงิแลว้เหลอืเวลาในการวางแผนน้อยลง 
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หน่วยงานภาครฐัมองเหน็ปญัหาในการวางแผนทางการเงนิของบุคคล จงึส่งเสรมิใหม้กีารออมเงนิผ่านการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ Retirement Mutual Fund (RMF) ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนรวมที่แตกต่างจาก
กองทุนรวมปกตทิัว่ไป มวีตัถุประสงคห์ลกัคอื ส่งเสรมิการออมเงนิอย่างสม ่าเสมอในระยะยาว เพื่อทีจ่ะไดม้เีงนิกอ้นส าหรบั
การด ารงชพีในวยัเกษยีณ โดยมกีารสนับสนุนสทิธปิระโยชน์ทางดา้นภาษีใหแ้ก่ผูล้งทุนเพื่อเป็นแรงจงูใจในการลงทุน ทัง้นี้ 
ยงัไดร้บัความร่วมมอืจากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย ์ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสถาบนัการเงนิ
ต่าง ๆ ไดใ้หก้ารสนับสนุน โดยการใหค้วามรูเ้รื่องการวางแผนทางการเงนิเพื่อเกษียณ ผ่านการลงทุนในหลกัทรพัยต่์าง ๆ 
รวมไปถงึลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีดว้ย นอกจากนี้ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพียงัป็นอกีหนึ่งช่องทางใหแ้ก่คน
ทีไ่ม่มสีวสัดกิารเงนิออม เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชพี กองทุนบ าเหน็จบ านาญราชการ ไดม้โีอกาสลงทุน และเกบ็ออมอกีดว้ย 
อย่างไรกต็าม การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ยงัไดร้บัผลการตอบรบัเฉพาะกลุ่มนักลงทุนทีไ่ดป้ระโยชน์ทางดา้น
ภาษเีป็นสว่นใหญ่ กลุ่มคนทีต่ระหนกัถงึการออมเงนิเพื่อการเกษยีณยงัมกีารลงทุนเป็นสว่นน้อย โดยประชาชนสว่นใหญ่มกั
ออมเงนิในรูปแบบเงนิฝากมากกว่าการลงทุน เนื่องจากง่ายต่อการเกบ็ออม และมสีภาพคล่องสูง ทัง้ยงัขาดความรูค้วาม
เขา้ใจดา้นการลงทุนในสนิทรพัยป์ระเภทอื่น ๆ นอกจากกนี้ในกลุ่มคนที่ลงทุนในสนิทรพัย์อื่นนอกเหนือจากเงนิฝาก จะมี
วตัถุประสงค์ในการลงทุนที่แตกต่างกนัออกไป เช่น เพื่อท าก าไร เป็นรายได้ทางอ้อม หรอืเกง็ก าไร เป็นต้น ซึ่งจะมกีาร
พจิารณาถึงปจัจยัอื่น ๆ ที่กระทบกบัการลงทุนไม่ว่าเป็น สภาวะเงนิเฟ้อ อตัราดอกเบี้ย รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกจิและ
การเมอืง ซึง่จะมผีลกระทบต่อการตดัสนิใจลงทุนของนกัลงทุน เพราะเป็นสว่นหน่ึงในปจัจยัพืน้ฐานในการวเิคราะหก่์อนการ
ลงทุนของนกัลงทุน และเป็นแนวทางในการเลอืกรปูแบบการลงทุนทีเ่หมาะสมตามความตอ้งการ 

จากทีก่ล่าวมา ผูว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษา “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งประกอบด้วย ลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ลงทุน ความรู้ความเขา้ในเกี่ยวกบัการ
ลงทุน และปจัจยัในการลงทุน โดยพจิราณาจากแรงจูงใจ วตัถุประสงคใ์นการลงทุน และสภาวะเศรษฐกจิและการเมอืง ที่
เป็นตวัแปรในการตดัสนิในลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี นอกจากนี้ ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากวจิยัในครัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัย์
จดัการกองทุนสามารถน าไปใชใ้นการปรบัปรุง และวางแผนในการขยาฐานลูกคา้ทีต่ระหนกัถงึการวางแผนทางการเงนิและ
สนใจการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีได ้
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
จ าแนกตามลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และ
อาชพี  

2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพีโดยจ าแนกตามความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  

3. เพื่อศกึษาปจัจยัในการลงทุน ได้แก่ แรงจูงใจ วตัถุประสงค์การลงทุน และสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิและ
การเมอืง ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
1. ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่  
   1.1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

และอาชพี 
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   1.2 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
   1.3 ปจัจยัในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวตัถุประสงค์การลงทุน ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกจิและ

การเมอืง 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืก และขัน้ตดัสนิใจ

ลงทุน 
 
สมมติฐานการวิจยั  

1. ลกัษณะสว่นบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี 
แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี  
แตกต่างกนั 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี แตกต่างกนั 

3. ปจัจยัในการลงทุน ไดแ้ก่ ดา้นแรงจงูใจ ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน ดา้นสภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิและการเมอืง  
มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร ์ผู้วจิยัได้น าแนวคดิและทฤษฎดี้านประชากรศาสตร์ของ ภาวณีิ 
กาญจนาภา (2554, 72-74) ซึง่สอดคลอ้งกบัตวัแปรดา้นลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคลของงานวจิยันี้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดบัการศกึษา รายได ้อาชพี โดยแต่ละบุคคลจะมกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีทีแ่ตกต่างกนัไป ตาม
ลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคล 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรูค้วามเข้าใจ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิและทฤษฎขีองบลมูและคณะ (สกุลัยา มงคล
สตกานต์, 2561, 15 อ้างองิจาก Bloom; & other.1971)โดยสรุปได้ว่า ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกดิจากการเรยีนรู้และ
แสดงถึงการจ าได้หรอืระลกึได้ เป็นความรู้ในเรื่องเฉพาะ  ความรู้ในขอ้เทจ็จรงิ และเป็นความรู้ในเรื่องที่เป็นสากลและ
นามธรรม โดยความรูจ้ะถูกจดัระเบยีบอยู่ในความทรงจ า เพื่อใชใ้นการวเิคราะหส์ิง่ต่าง ๆ เพื่อเกดิการตดัสนิใจตามปจัจยัที่
แตกต่างกนัออกไป และความเขา้ใจ หมายถงึ พฤติกรรมทีแ่สดงออกโดยการตคีวามจากความรูท้ี่มวี่าสามารถอธบิายได้ 
ขยายความได ้สรุปใจความได ้และสามารถรวบรวมเพื่อสือ่สารออกไปได ้

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ ผูว้จิยัสรุปไดว้่า การจงูใจเป็นกระบวนการทีบุ่คคลถูกกระตุน้จากสิง่เรา้โดย
จงใจใหก้ระท า หรอืดิน้รนเพื่อใหบ้รรลุจุดประสงค ์โดยในการศกึษาครัง้นี้ผูว้จิยัไดเ้ลอืกใชแ้นวคดิของมาสโลว ์ดา้นแรงจงูใจ
เพื่อความปลอดภยัและมัน่คงมาปรบัใชใ้นการสรา้งแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการวจิยัครัง้นี้ ในแง่ของการวางแผน
ทางการเงิน เพื่อเป็นการการปกป้องตนเองในด้านการเงิน เพื่อความมัน่คงในอนาคต และแรงจูงใจภายใน ที่เกิดจาก
ความคดิ และความสนใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 

แนวคิดเก่ียวกบัวตัถปุระสงคก์ารลงทุน ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคดิของ ลกัษม ีกรลขิติไพศาล (2558, 10-11) ไดก้ล่าว
ไวว้่า จุดมุ่งหมายในการลงทุนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกนัไป โดยวตัถุประสงคใ์นการลงทุนอาจแบ่งได ้ดงันี้ เพื่อความ
ปลอดภยัของเงนิทุน เพื่อความงอกเงยของเงนิทุน ความสามารถในการเปลีย่นเป็นเงนิสดไดท้นัท ีเพื่อกระจายความเสีย่ง 
เพื่อกระจายเงนิลงทุน และเพื่อวตัถุประสงคท์างภาษ ี
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แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัด้านเศรษฐกิจและการเมืองกบัการลงทุน ผูว้จิยัสรุปไดใ้ชแ้นวคดิของ ศนูยส์ง่เสรมิการ
พฒันาความรูต้ลาดทุน (TSI) (2558) ไดใ้หค้ านิยามว่า ผูล้งทุนควรค านึงถงึการวเิคราะหก์ารลงทุนในหลกัทรพัย ์โดยการ
วเิคราะหโ์ดยใชป้จัจยัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ สภาพคล่องทางการเงนิ อตัราดอกเบีย้ อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราระหว่างประเทศ หรอื
ค่าเงนิ ก าลงัการการผลติในอุตสาหกรรมซึ่งภาพโดยกว้างอาจหมายรวมไปถงึตลาดการค้า ภาวะเศรษฐกจิต่างประเทศ 
ปจัจยัทางการเมอืง และปจัจยัอื่น ๆ เช่น ปจัจยัจากธรรมชาติ ปจัจยัเกี่ยวกบัตลาดหลกัทรพัย์ เป็นต้น ซึ่งการวเิคราะห์
หลกัทรพัยโ์ดยใชป้จัจยัพืน้ฐาน เป็นแนวคดิทีมุ่่งถงึปจัจยัทีเ่ป็นตวัก าหนดอตัราผลตอบแทน ความเสีย่งจากการลงทุน มลูค่า
ของหลกัทรพัย ์และผลการด าเนินงาน  

แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ ผู้วิจยัได้น าแนวคิดเกี่ยวกบักระบวนการตัดสนิใจซื้อของ ฟิลิป คอตเลอร์ 
(2554) มาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินการวจิยั 2 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้ประเมนิทางเลอืก และขัน้ตดัสนิใจลงทุน ตามที ่ทรรศวร
รณ จนัทร์ฉาย (2557, 24) กล่าวว่า ผู้ลงทุนจะมีการตดัสนิใจซื้อโดยจะตระหนักถึงขัน้ตอนการประเมนิทางเลือกก่อน
ตดัสนิใจลงทุน และอะไรเป็นเหตุผลหลกัใหท้ าการตดัสนิใจลงทุน ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาใชเ้ป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม
ในงานวจิยัในครัง้นี้  

ข้อมูลเก่ียวกบักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement mutual fund) หรอื
กองทุนรวม RMF เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งทีไ่ดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐั เพื่อส่งเสรมิการออมเงนิอย่างสม ่าเสมอใน
ระยะยาว เพื่อจะไดม้เีงนิกอ้นส าหรบัการด ารงชพีในวยัเกษยีณ หรอืมเีงนิจ านวนหนึ่งเอาไวใ้ชเ้มื่อถงึวยัทีไ่ม่ไดท้ างานแลว้ 
โดยเงนิทีจ่่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของ RMF จะไดร้บัยกเวน้ไม่ต้องน ามารวมเพื่อค านวณภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาตาม
จ านวนทีล่งทุนจรงิ แต่ไม่เกนิรอ้ยละ 15 ของเงนิไดพ้งึประเมนิ โดยเมื่อนบัรวมกบัเงนิสะสมทีจ่่ายเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
หรอืกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ และเบีย้ประกนัชวีติแบบบ านาญแลว้ (ถา้ม)ี ตอ้งไม่เกนิ 500,000 บาทต่อปี โดยผูม้ี
เงนิไดต้อ้งถอืหน่วยลงทุนดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีนบัแต่วนัซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก และไถ่ถอนหน่วยลงทุนนัน้เมื่อผู้
มเีงนิไดม้อีายุไม่ต ่ากว่า 55 ปีบรบิรูณ์ ทัง้นี้ เงนิไดใ้นแต่ละปีภาษทีีจ่ะน ามาใชเ้ป็นฐานในการค านวนสทิธปิระโยชน์ทางภาษี
จากเงนิค่าซือ้หน่วยลงทุน จะตอ้งเป็นเงนิไดใ้นปีภาษนีัน้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีล่งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ซึง่
ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้น้ี คอื คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีล่งทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชพี ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ได้ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรค านวนแบบกรณีที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2555, 28) จ านวนกลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้400 คน ส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ใชร้ะดบัความเชื่อมัน่ 
95% 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง จะใช้วิธีเลือกแบบมีขัน้ตอน ดังนี้ โดยเริ่มจากขัน้ที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ 
(Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามกลุ่มการปกครองทัง้หมด 6 กลุ่ม และท าการสุ่มตวัอย่างทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 
เขตรวม 6 เขต ไดแ้ก่ เขตดนิแดง เขตปทุมวนั เขตจตุจกัร เขตบึง่กุ่ม เขตคลองสาน และเขตบางขนุเทยีน ขัน้ที ่2 วธิกีารสุม่
ตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) ซึง่จะท าการเฉลีย่ขนาดตวัอย่าง 400 คน เพื่อใหไ้ดส้ดัสว่นคลอบคลุมตามเขตทีสุ่่ม
ไดใ้นขัน้ที ่1 ขัน้ที ่3 การสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลอืกสถานทีใ่นการเกบ็ขอ้มลูโดยแบ่ง
ตามที่สุ่มได้ในขัน้ที ่1 และขัน้ที่ 4 วธิกีารสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ตามสถานที่ที่สุ่มไดใ้น 
ขัน้ที ่1 - 3  
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เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย

แบ่งขอ้มลูแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น เพื่อใหค้รอบคลุมกบัขอ้มลูทีต่อ้งการในการประมวลผลการวจิยั ดงันี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended 
Question) มคี าตอบหลายตวัเลอืก (Multiple Choice Question)  

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชพีโดย
เลอืกตอบเพยีงค าตอบเดยีวจากค าตอบทีใ่หเ้ลอืก 2 ตวัเลอืก (Dichotomous Questions) คอื ใช่ และไม่ใช่ จ านวน 9 ขอ้ ใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูแบบนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) โดยมขีอ้ค าถามทีเ่ป็นขอ้ทีใ่ช่จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 2, 4, 6, 8, 9 
และมีข้อค าถามที่เป็นข้อที่ไม่ใช่จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3 , 5, 7 และในส่วนระดบัความรู้ ความเข้าใจใช้การวดัแบบ
เรยีงล าดบั (Ordinal Scale) เพื่อแปลความหมายของระดบัความรูค้วามเขา้ใจในการทดสอบสมมตฐิาน 

ส่วนที ่3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีแบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
แรงจูงใจ ด้านวตัถุประสงคก์ารลงทุน และด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกจิและการเมอืง โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็น
ค าถามปลายปิด (Close - Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) โดยมี
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale ม ี5 ระดบั จ านวน 14 ขอ้ 

สว่นที ่4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีโดยแบ่งเป็น 2 ขัน้ ไดแ้ก่ ขัน้
การประเมนิทางเลอืก และขัน้ตดัสนิใจลงทุน โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) 
ซึง่เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) โดยมลีกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale ม ี5 
ระดบั จ านวน 12 ขอ้ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
1. การวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่ารอ้ยละ 

(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธบิายถงึลกัษณะส่วนบุคคลไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ ปจัจยัในการลงทุน และการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) ใชว้เิคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ดงันี้ 
   2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถาณภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี ความรูค้วามเขา้ใจ และกบัการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติวิเิคราะหค์วามแตกต่าง คอื t-test และ One Way ANOVA 

   2.2 วเิคราะหป์จัจยัในการลงทุน ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจ วตัถุประสงคก์ารลงทุน ดา้นสภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิและ
การเมอืง ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถติกิารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพหุคณู (Multiple Linear Regression) โดยวธิ ีEnter 
ผลการวจิยั 
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ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ขอ้มลูสว่นบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ ช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส 

/ อยู่ด้วยกนั การศกึษาระดบัต ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีมรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 40,000 บาท และ
ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน  

การวเิคราะหข์อ้มลูความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มี
ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบักองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชพีในระดบัปานกลาง ร้อยละ 43.25 รองลงมาคอืมคีวามรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบักองทุนรวมเพื่อเลีย้งชพีในระดบัมาก รอ้ยละ 40.50 และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนรวมเพื่อเลีย้งชพีใน
ระดบัน้อย รอ้ยละ 16.25  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัปจัจยัในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเหน็ต่อปจัจยัในการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายได ้พบว่า  

ดา้นแรงจูงใจ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ต่อปจัจยัในการลงทุนดา้นแรงจูงใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคีวามเหน็ในระดบัมากทีสุ่ด คอื ไดร้บัค าแนะน าจากคนใกลต้วัเช่น คนในครอบครวั หรอื
เพื่อน ให้ซื้อ RMF มีความเห็นอยู่ในระดับมาก คือ ได้รับข่าวสารจากตัวแทนขาย หรือสื่อโฆษณาต่าง ๆ หรือตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจงึสนใจซือ้ RMF และเพราะอยากวางแผนทางการเงนิ และมคีวามเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง คอื 
ซือ้ RMF เพราะทราบว่าใชส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษไีด ้และเพราะต้องการออมเงนิในระยะยาวเพื่อเพิม่ความมัน่คงทางการ
เงนิของท่านในอนาคต  

ด้านวตัถุประสงค์การลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเหน็ต่อปจัจยัในการลงทุนด้านวตัถุประสงค์การ
ลงทุน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคีวามเหน็ในระดบัมากที่สุด คอื ซือ้ RMF เพื่อประโยชน์
ทางดา้นภาษี เพื่อออมเงนิเพื่อการเกษียณ และเพื่อหวงัผลตอบแทนทีส่งูในระยะยาว และมคีวามเหน็ในระดบัมาก คอื ซือ้ 
RMF เพื่อตอ้งการกระจายความเสีย่งในการลงทุน  

ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามเหน็ต่อปจัจยัในการลงทุนด้าน
สภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิและการเมอืง โดยรวมอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคีวามเหน็ในระดบัมาก
ทีส่ดุ คอื การปรบัตวัลงของตลาดหุน้ท าใหท้่านซือ้ RMF เพราะจะท าใหซ้ือ้หน่วยลงทุนไดใ้นราคาทีต่ ่า ลงทุนเพราะป้องกนั
ความเสีย่งจากเงนิเฟ้อในอนาคต และลงทุนเพราะการปรบัตวัของเศรษฐกจิมแีนวโน้มทีจ่ะเตบิโต และมคีวามเหน็ในระดบั
มาก คอื ลงทุนเพราะความสงบเรยีบร้อยที่มผีลมาจากรฐับาลทีม่แีนวโน้มที่มัน่คง ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มด้านเศรษกจิดขีึน้ 
และลงทุนเพราะไดร้บัความเชื่อถอืจากนกัลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากความมัน่คงการเมอืงในประเทศ  
การวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่วกบัการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ผลการวเิคราะหข์อ้มูลการตดัสนิใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อกการเลีย้งชพี ดงันี้ 

ขัน้ประเมนิทางเลอืก พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมกีารตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้
พบว่า มกีารตดัสนิใจในระดบัมากทีส่ดุ คอื ศกึษาขอ้มลูหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุนจากผลตอบแทนทีผ่่านมาของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ 
ศกึษาขอ้มูลการลงทุนใน RMF จากตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงนิ หนังสอืชีช้วน ฯ ก่อนการลงทุน และศกึษาขอ้มูลการ
ลงทุนใน RMF มาจากการสบืคน้ขอ้มูลดว้ยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต หรอืคนรูจ้กัที่ เคยลงทุนใน RMF และมี
การตดัสนิใจในระดบัมาก คอื ประเมนิระดบัความเสีย่งก่อนการลงทุนเพื่อทราบระดบัความเสีย่งของตนเอง และศกึษาขอ้มลู
การลงทุนใน RMF มาจากคนในครอบครวั หรอืคนใกลช้ดิ  

ขัน้ตดัสนิใจลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารตดัสนิใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีการตัดสนิใจในระดบัมากที่สุด คือ ซื้อ RMF ผ่านบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนโดยตรง และซื้อ RMF ผ่าน
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ตวัแทนจ าหน่ายทีธ่นาคารพาณิชย ์มกีารตดัสนิใจในระดบัมาก คอื ลงทุนกบั บลจ. ทีท่่านเชื่อถอื หรอืมคีวามสมัพนัธอ์ยูแ่ลว้ 
เลอืกลงทุนโดยค านึงถงึผลตอบแทนระยะยาว ซือ้โดยพจิารณาจากผลตอบแทนทีผ่่านมาของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ลงทุนตาม
ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้และลงทุนตามคนในครอบครวั หรอืคนใกลช้ดิแนะน าใหล้งทุน  

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ขอ้ 
สมมตฐิานขอ้ที ่1 ลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดบัการศกึษาสงูสุด รายไดเ้ฉ

ลยีต่อเดอืน และอาชพี แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี แตกต่างกนั โดยผลการวจิยัพบว่า 
   1.1 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง

ชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืก แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้และคนวยั
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีขัน้ตดัสนิใจลงทุน 
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

   1.2 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตัดสนิใจลงทุน แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

   1.3 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืก และขัน้ตดัสนิใจลงทุน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   1.4 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุด มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืก และขัน้ตดัสนิใจลงทุน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   1.5 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืก และขัน้ตดัสนิใจลงทุน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

   1.6 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มอีาชพี มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพขัน้
ประเมนิทางเลอืก และขัน้ตดัสนิใจลงทุน แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
ทีต่ัง้ไว ้

สมมตฐิานขอ้ที ่2 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี แตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี แตกต่างกนั โดยผลการวจิยัพบว่า  

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืก แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
ขัน้ตดัสนิใจลงทุน ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

สมมติฐานข้อที่ 3 ปจัจัยในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้านสภาพแวดล้อม
เศรษฐกจิและการเมอืง มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี โดยผลการวจิยัพบว่า 

   3.1 ปจัจยัในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวตัถุประสงค์การลงทุน ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกจิและ
การเมอืง มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืก โดยผลการวจิยัสรุปไดว้่า 
ปจัจยัในการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคใ์นการลงทุนและดา้นสภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิและการเมอืง มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
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ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืก ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่อ้ยละ 59.70 อย่าง
มนียัทางสถติทิี ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ 

   3.2 ปจัจยัในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวตัถุประสงค์การลงทุน ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกจิและ
การเมอืง มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ขัน้ตดัสนิใจลงทุน โดยผลการวจิยัสรุปไดว้่า ปจัจยั
ในการลงทุน ด้านวตัถุประสงค์ในการลงทุนมีอทิธพิลต่อการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ขัน้ประเมิน
ทางเลอืก ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีร่อ้ยละ 11.90 อย่างมนีัยทางสถติทิี ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน
ทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุและอภิปรายผล 

1. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยคนวยัท างานเพศหญิงมกีาร
ตดัสนิใจขัน้ประเมนิทางเลอืกมากกว่าคนวยัท างานเพศชาย ในการศกึษาขอ้มลูหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุนจากผลตอบแทนทีผ่่าน
มาของหลกัทรพัย์นัน้ ๆ ศกึษาขอ้มูลการลงทุนใน RMF จากตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงนิ หนังสอืชี้ชวน ฯ ก่อนการ
ลงทุน และศกึษาขอ้มลูการลงทุนใน RMF มาจากการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต หรอืคนรู้จกัที่
เคยลงทุนใน RMF สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุรพีร สสีนิท (2553) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีส่่งผลต่อแนวโน้มการ
ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ”ที่
พบว่า เพศทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนแตกต่างกนั โดยผูใ้ชบ้รกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิมคีวามประหยดั 
และมองเหน็ประโยชน์ของการซือ้กองทุนรวม LTF อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

2. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีายุแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยคนวยัท างาน ทีม่อีายุ 21 – 30 ปี 
มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืก มากกว่าคนวยัท างานที่มอีายุ 41 ปีขึน้ไป ใน
การศกึษาขอ้มูลหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุนจากผลตอบแทนทีผ่่านมาของหลกัทรพัย์นัน้ ๆ ศกึษาขอ้มูลการลงทุนใน RMF จาก
ตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงนิ หนังสอืชี้ชวน ฯ ก่อนการลงทุน และศกึษาขอ้มูลการลงทุนใน RMF มาจากการสบืค้น
ขอ้มลูดว้ยตนเองทางสือ่ต่าง ๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต หรอืคนรูจ้กัทีเ่คยลงทุนใน RMF และคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ทีม่อีายุ 21 – 30 ปี มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ขัน้ตดัสนิใจลงทุน น้อยกว่ากบัคนวยัท างานทีม่อีายุ 
31 – 40 ปี และคนวยัท างานที่มอีายุ 41 ปีขึน้ไป ในการซื้อ RMF ผ่านบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนโดยตรง และซื้อ 
RMF ผ่านตวัแทนจ าหน่ายทีธ่นาคารพาณิชย ์เลอืกลงทุนกบั บลจ. ทีท่่านเชื่อถอื หรอืมคีวามสมัพนัธอ์ยู่แลว้ โดยค านึงถงึ
ผลตอบแทนระยะยาว ทัง้นี้พจิารณาจากผลตอบแทนทีผ่่านมาของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ และเลอืกลงทุนตามระดบัความเสีย่งที่
ยอมรบัได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทรรศวรรณ จนัทรฉ์าย (2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ
ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง : กรณีศกึษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารธนาคารกรุงเทพในเขต
กรุงเทพมหานคร” ที่พบว่าขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ที่แตกต่างกนั มคีวามคิดเหน็
เกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนฯ และการตดัสนิใจเลอืกลงทุนแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัทางสถติ ิ0.05 

3. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชพี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยคนทีม่สีถานภาพ สมรส 
/ อยู่ดว้ยกนั มกีารตดัสนิใจขัน้ประเมนิทางเลอืก มากกว่าคนทีม่สีถาภาพ โสด / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ ในการศกึษา
ขอ้มูลหลกัทรพัย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลกัทรพัย์นัน้ ๆ ศกึษาขอ้มูลการลงทุนใน RMF จากตวัแทน
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จ าหน่าย สถาบนัการเงนิ หนังสอืชีช้วน ฯ ก่อนการลงทุน และศกึษาขอ้มูลการลงทุนใน RMF มาจากการสบืคน้ขอ้มูลดว้ย
ตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อนิเตอร์เน็ต หรอืคนรู้จกัที่เคยลงทุนใน RMF และคนที่มสีถานภาพ โสด / หม้าย / หย่าร้าง / 
แยกกนั อยู่มกีารตดัสนิใจขัน้ตดัสนิใจลงทุน มากกว่าคนที่มสีถานภาพ สมรส / อยู่ด้วยกนั ในการซื้อ RMF ผ่านบรษิัท
หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนโดยตรง และซือ้ RMF ผ่านตวัแทนจ าหน่ายทีธ่นาคารพาณิชย ์เลอืกลงทุนกบั บลจ. ทีท่่านเชื่อถอื 
หรอืมคีวามสมัพนัธอ์ยู่แลว้ โดยค านึงถงึผลตอบแทนระยะยาว ทัง้นี้พจิารณาจากผลตอบแทนทีผ่่านมาของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ 
และเลอืกลงทุนตามระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้ ซึ่งสอดคล้องกบั งานวจิยัของ ณัฐกร เลาหสงคราม (2555) ศกึษาเรื่อง 
“พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนทีม่อีายุ สถานภาพ 
อาชพี ระดบัรายได ้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 

4. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสุดแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชพี แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว้ โดยคนทีม่รีะดบั
การศกึษาสูงสุดที่ระดบัสูงกว่าปรญิญาตร ีมกีารตดัสนิใจ มากกว่าคนที่มรีะดบัการศกึษาสูงสุดทีร่ะดบัต ่ากว่าหรอืเท่ากบั
ปรญิญาตร ีในการศกึษาขอ้มลูหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุนจากผลตอบแทนทีผ่่านมาของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ศกึษาขอ้มูลการลงทุน
ใน RMF จากตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงนิ หนังสอืชีช้วน ฯ ก่อนการลงทุน และศกึษาขอ้มูลการลงทุนใน RMF มาจาก
การสบืคน้ขอ้มลูดว้ยตนเองทางสือ่ต่าง ๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต หรอืคนรูจ้กัทีเ่คยลงทุนใน RMF และในการซือ้ RMF จะซือ้ผ่าน
บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนโดยตรง และซือ้ RMF ผ่านตวัแทนจ าหน่ายทีธ่นาคารพาณิชย ์เลอืกลงทุนกบั บลจ. ทีท่่าน
เชื่อถือ หรือมีความสมัพันธ์อยู่แล้ว โดยค านึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ทัง้นี้พิจารณาจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของ
หลักทรัพย์นัน้ ๆ และเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับ  กุลฐกาน ตัง้ทิวาพร (2555) ได้
ท าการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการออมของบุคคลวยัท างาน: กรณีศกึษาพนักงานธนาคาร” พบว่าบุคคลวยั
ท างานทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการออมทัง้ดา้นมลูค่า และการกระท าทีแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 

5. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชพี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยคนวยัท างานทีม่ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40,000 บาท มีการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี ขัน้ประเมนิ
ทางเลอืก น้อยกว่าคนวยัท างานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 40,001 – 60,000 บาท และคนวยัท างานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 
40,001 – 60,000 บาท มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ขัน้ประเมินทางเลอืก มากกว่าคนวยัท างานทีม่ี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป โดยมีการศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของ
หลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ผ่านตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงนิ หนงัสอืชีช้วน ฯ ก่อนการลงทุน และศกึษาขอ้มลูการลงทุนใน RMF 
มาจากการสบืคน้ขอ้มูลดว้ยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต หรอืคนรูจ้กัทีเ่คยลงทุนใน RMF ทัง้นี้จะมกีารประเมนิ
ระดบัความเสีย่งก่อนการลงทุนเพื่อทราบระดบัความเสีย่งของตนเอง และคนวยัท างานทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 40,000 บาท มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี ขัน้ตดัสนิใจลงทุน น้อยกว่าคนวยัท างานทีม่รีายได้
เฉลีย่ต่อเดอืน 60.001 บาทขึน้ไป ในการซือ้ RMF จะซือ้ผ่านบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนโดยตรง และซือ้ RMF ผ่าน
ตวัแทนจ าหน่ายทีธ่นาคารพาณิชย ์เลอืกลงทุนกบั บลจ. ทีท่่านเชื่อถอื หรอืมคีวามสมัพนัธอ์ยู่แลว้ โดยค านึงถงึผลตอบแทน
ระยะยาว ทัง้นี้พจิารณาจากผลตอบแทนทีผ่่านมาของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ และเลอืกลงทุนตามระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ ทรรศวรรณ จนัทร์ฉาย (2557) ได้ท าการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง : กรณีศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารธนาคารกรุงเทพในเขต
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กรุงเทพมหานคร” ที่พบว่าขอ้มูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ที่แตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็
เกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนฯ และการตดัสนิใจเลอืกลงทุนแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัทางสถติ ิ0.05 

6. คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหา
นคร ทีป่ระกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี มากกว่าคนวยัท างานที่
ประกอบอาชพีธุรกจิส่วนตวั / เจา้ของกจิการ / อาชพีอสิระ ในการศกึษาขอ้มลูหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุนจากผลตอบแทนทีผ่่าน
มาของหลกัทรพัย์นัน้ ๆ ศกึษาขอ้มูลการลงทุนใน RMF จากตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงนิ หนังสอืชี้ชวน ฯ ก่อนการ
ลงทุน และศกึษาขอ้มลูการลงทุนใน RMF มาจากการสบืคน้ขอ้มลูดว้ยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อนิเตอรเ์น็ต หรอืคนรูจ้กัที่
เคยลงทุนใน RMF และในการซื้อ RMF จะซื้อผ่านบริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนโดยตรง และซื้อ RMF ผ่านตัวแทน
จ าหน่ายทีธ่นาคารพาณิชย ์เลอืกลงทุนกบั บลจ. ทีท่่านเชื่อถอื หรอืมคีวามสมัพนัธอ์ยู่แลว้ โดยค านึงถงึผลตอบแทนระยะ
ยาว ทัง้นี้พจิารณาจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลกัทรพัย์นัน้ ๆ และเลอืกลงทุนตามระดับความเสีย่งที่ยอมรบัได้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐกร เลาหสงคราม (2555) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร” พบว่า นกัลงทุนทีม่อีายุ สถานภาพ อาชพี ระดบัรายได ้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรม
การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยคน
ทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีในระดบัน้อย มกีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชพี ขัน้ตดัสนิใจลงทุน น้อยกว่า คนทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีในระดบัปานกลาง 
ในการศกึษาขอ้มลูหลกัทรพัยท์ีจ่ะลงทุนจากผลตอบแทนทีผ่่านมาของหลกัทรพัยน์ัน้ ๆ ศกึษาขอ้มลูการลงทุนใน RMF จาก
ตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงนิ หนังสอืชี้ชวน ฯ ก่อนการลงทุน และศกึษาขอ้มูลการลงทุนใน RMF มาจากการสบืค้น
ขอ้มูลด้วยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อนิเตอร์เน็ต หรอืคนรู้จกัทีเ่คยลงทุนใน RMF และในการซื้อ RMF จะซื้อผ่านบรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุนโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ สริิลกัษณ์ ตัง้ติดธรรม (2551) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
“ความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF): 
กรณีศกึษา บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั” พบว่าความรูค้วามเขา้ใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชพี (RMF) ที่แตกต่างกนัจะการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  

8. ปจัจยัในการลงทุน มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี โดยปจัจยัในการลงทุน ดา้น
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนและดา้นสภาพแวดลอ้มเศรษฐกจิและการเมอืง มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพี ขัน้ประเมนิทางเลอืก ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปจัจยัในการลงทุน ดา้นวตัถุประสงค์ใน
การลงทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ขัน้ตัดสนิใจลงทุน ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมนียัทางสถติทิี ่0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จริารฎัฐ ์จนัทะ
ศร ี(2557) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิในลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน” นกัลงทุนตดัสนิใจลงทุน
ในกองทุนในตราสารทุนโดยค านึงถงึปจัจยัเชงิคุณภาพประกอบการตดัสนิใจมากทีสุ่ด รองลงมาคอืปจัจยัดา้นเศรษฐกจิและ
การเมอืงปจัจยัดา้นเศรษญกจิและการเมอืง ปจัจยัเชงิปรมิาณ และปจัจยัพืน้ฐานการลงทุนตามส าดบั อย่างมนีัยทางสถติทิี ่
0.05 และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ลกัษม ีกรลขิติไพศาล (2558, 10-11) ไดก้ล่าวไวว้่า จุดมุ่งหมายในการลงทุนของแต่ละ
บุคคลอาจแตกต่างกนัไป โดยวตัถุประสงคใ์นการลงทุนอาจแบ่งได ้ดงันี้ เพื่อกระจายความเสีย่ง เพื่อกระจายเงนิลงทุน และ
เพื่อวตัถุประสงคท์างภาษ ี
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ข้อเสนอแนะ 
1. บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนควรน าขอ้มูลทีไ่ด้จากการวจิยัมาก าหนดกลุ่มเป้าหมายหลกั เป็นกลุ่มอาชพี

พนักงานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ชี่วงอายุ 31 - 40 ปีหรอืมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 40,000 บาท 
หรอืมสีถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกนั โดยออกแบบการลงทุนหรอืนโยบายการลงทุนให้น่าสนใจ เพื่อให้ดงึดูดให้มผีู้สนใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีมากขึน้ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนวยัท างานทีม่กีารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชพีมากทีส่ดุ 

2. บรษิทัจดัการกองทุนควรมุ่งใหค้วามส าคญักบัการใหค้วามรูเ้กีย่วกบักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีเพิม่มากขึน้ ใน
เรื่องวตัถุประสงคข์องกองทุน เงื่อนไข หลกัเกณฑ ์การเลอืกนโยบายการลงทุนทีเ่หมาะสม สทิธปิระโยชน์ และผลตอบแทน
ทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในกองทุนฯ โดยการสรา้งรูปแบบการประชาสมัพนัธ์ใหน่้าสนใจ และใหข้อ้มูลอย่างสม ่าเสมอ เพื่อ
สง่เสรมิใหเ้กดิความรูค้วามเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง เน่ืองจากผูล้งทุนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเงื่อนไขของการลงทุนเพือ่
รกัษาสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีระยะเวลาในการลงทุน และการน าเงนิลงทุนเป็นหลกัประกนัในการกูย้มื เป็นตน้ 

3. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนควรใหค้วามส าคญักบัปจัจยัการในการลงทุน ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน เรื่อง
การลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษี การออมเงนิเพื่อการเกษียณ การลงทุนใหเ้หมาะกบัความเสีย่ง และการลงทุนเพื่อ
ผลตอบแทนในระยะยาว โดยมุ่งเน้นประชาสมัพนัธแ์ละใหค้วามรูแ้ก่กลุ่มคนทีย่งัไม่เคยลงทุนใหท้ราบถงึวตัถุประสงคข์อง
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีประโยชน์ทีจ่ะไดร้บั เพื่อเป็นขอ้มลูและเป็นแนวทางในการตดัสนิใจใหแ้ก่ผูท้ีส่นใจ
ไดม้ากยิง่ขึน้ เนื่องจากวตัถุประสงคใ์นการลงทุนมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพีในระดบัมาก 

4. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนควรใหค้วามส าคญักบัวตัถุประสงคใ์นการลงทุน และปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกจิและการเมอืง โดยท าการวเิคราะห ์คาดการณ์ และตดิตามสถานะการณ์ของสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและ
การเมอืงอยู่เสมอ เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบผลติภณัฑ ์ใหเ้หมาะสมตามความเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องผูล้งทุน และตรง
ตามวตถุัประสงคใ์นการลงทุน ตามสถานะการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากปจัจยัด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิและ
การเมอืง เป็นปจัจยัทีม่อีทิธผิลต่อการตดัสนิใจทีผู่ล้งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
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