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บทคดัย่อ 

 
 การวจิยัครัง้นี้ มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ในมุมมองของปจัจยัพื้นฐานส่วนบุคคล แรงจูงใจ
ทางดา้นเหตุผล และแรงจงูใจทางดา้นอารมณ์  
 กลุ่มตวัอย่าง คอื นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครซึง่เคยลงทุนทีใ่นกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF)  
แล้ว จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

าขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคว มแตกต่าง ใชส้ถิตคิ่าท ีการวเิคราะห์ ค่า
ความแปรปรวนทางเดยีว และสถติวิเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 
 ผลการวจิยัในสว่นของปจัจยัพืน้ฐานสว่นบุคคล พบว่า เพศ  ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ตอ้งฐานภาษีบุคคลธรรมดา และประสบการณ์การลงทุนเป็นปจัจยัทีท่ าใหน้ักลงทุน การลงทุนเพิม่ในกองทุน RMF 
แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ 05.0 ในขณะที่ เพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ฐานภาษีบุคคลธรรมดา และ
ประสบการณ์การลงทุนเป็นปจัจัยที่ท าให้นักลงทุนต้องการแนะน าผู้อื่นให้ลงทุนเพิ่มในกองทุน  RMF              
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติริะดบั 05.0  
 ในส่วนของแรงจงูใจทางดา้นเหตุผลของนักลงทุน พบว่า มคีวามสมัพนัธต่์อดา้นความตอ้งการลงทุนเพิม่
ในกองทุน  RMF อย่างมนียัส าคญัระดบั 05.0 แต่ไม่มคีวามสมัพนัธต่์อดา้นความตอ้งการแนะน าผูอ้ื่นใหล้งทุนเพิม่
ในกองทุน  RMF อย่างมนียัส าคญัระดบั 05.0  

 
ค าส าคญั: แนวโน้มการลงทุน การตดัสนิใจ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
 
 
 
 
 
 
 
 
¹สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
²อาจารย ์ดร.ประจ าภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



2 
 

ABSTRACT 
 
 The objective of this study is to explore the relationship between the influential factors and 
investment trends decision of Retirement Mutual Fund (RMF) investors in terms of their personal 
backgrounds, rational motives, and emotional motives. 
 The sample consisted of four hundred investors from Bangkok Area obtained by the sampling. A 
questionnaire was used with the tool for data collection. The statistics used in data analysis were 
percentage, mean, standard deviation. Tests for differences using t-values. One-way Analysis of 
Variance (ANOVA) and multiple regression analysis. 
 The results indicated that investors of different personal background factors including gender, 
education level, occupation, monthly income, personal income tax, and investment experience had a 
different decision to increase RMF investment at 0.05 statistically significant level. Additionally, the 
personal background factors of gender, monthly income, personal income tax, and investment experience 
had a significant relationship with the decision to recommend RMF to other investors at 0.05 statistically 
significant level. 
 In terms of the rational motive, the results showed that it had a significant relationship with the 
decision to increase RMF investment at 0.05 statistically significant level. However, it did not have a 
significant relationship with the decision to recommend RMF to other investors at 0.05 statistically 
significant level. 
 
Keywords: Investment Trends, Decision, Retirement Mutual Fund 
 
บทน า 

ปจัจุบนัประเทศไทยเริม่เขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุ ประชากรวยัแรงงานมจี านวนถดถอยลดน้อยลง สบืเน่ืองจาก
โครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลทางสถิติจากส านักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าปจัจุบันชายไทย              
มอีายุเฉลีย่ประมาณ 71 ปี และหญงิไทยมอีายุเฉลีย่ประมาณ 76 ปี และมแีนวโน้มทีอ่ายุเฉลีย่ของคนไทยจะสงูขึน้
แล้วเราจะมรีายได้จากไหนมาจุนเจอืชวีติในวยัชราอกี 10  – 20 ปี หลงัเกษียณเพื่อการเตรยีมพร้อมวยัเกษียณ           
จงึเป็นสิง่จ าเป็นดงันัน้ภาครฐับาลจงึสนับสนุนใหค้นไทยเริม่วางแผนการออมเงนิเพื่อเตรยีมพรอ้มการเขา้สู่ส ังคม
ผู้สูงอายุและมคีุณภาพชีวติในวยัเกษียณแบบมีคุณภาพ ซึ่งกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) กเ็ป็นอีกหนึ่ง
ทางเลอืกที่สามารถช่วยให้ประชาชนสามารถประหยดัภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละปีและยงัช่วยให้เกบ็ออมเงนิไว้ใช้  
ยามเกษยีณได ้

RMF ย่อมาจากค าว่า “Retirement Mutual Fund” หรือเรียกว่า “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ” เป็น
กองทุนรวมประเภททีส่ง่เสรมิใหเ้กดิการออมเงนิระยะยาวไวส้ าหรบัใชจ้่ายยามเกษยีณอายุ มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบั
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) 
(Government Pension Fund) ของขา้ราชการ แต่ผูล้งทุนจะต้องปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุนต่างๆ จงึจะไดส้ทิธิ
ประโยชน์ทางภาษดีงักล่าว  
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นายกติตคิุณ ธนรตันพฒันกจิ นกัวเิคราะหข์อ้มลู บรษิทั มอรน์ิ่งสตาร ์รเีสริช์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า ใน
ครึง่ปีหลงัของปี 2560 เน่ืองจากปจัจุบนักองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี RMF มกีองทุนหลากหลายประเภทมากขึน้ 
เช่น กองทุนที่ลงทุนในหุ้นต่างประเทศ กองทุนตราสารหนี้ จงึมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึน้ รวมถึงนักลงทุน  
บางกลุ่มอาจตอ้งการปรบัพอรต์ หรอืเพิม่ทางเลอืกการสรา้งผลตอบแทนในวยัเกษยีณมากขึน้  

ส าหรบัภาพรวมการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) คาดว่า ฐานลกูคา้เดมิของกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชพี (RMF) คงจะมกีารซือ้หน่วยลงทุนอย่างต่อเน่ือง แต่เน่ืองจากเพดานวงเงนิทีน่ ามาใชห้กัลดหย่อน
ภาษ ีโดยยงัคงเงื่อนไขไวท้ีไ่ม่เกนิ 15% ของเงนิไดท้ัง้ปี และเมื่อรวมกบัเงนิทีอ่อมอยู่ในกองทุนส ารองเลีย้งชพีหรอื
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการแล้ว ต้องไม่เกนิ 500,000 บาท จะท าให้มคีวามเป็นไปได้ทีแ่มก้ลุ่มลูกคา้เดมิ         
จะซือ้ต่อ แต่ปรมิาณการซือ้อาจจะลดลง เน่ืองจากเงนิทีอ่อมในกองทุนส ารองเลีย้งชพีหรอืกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ขา้ราชการ มจี านวนเพิม่ขึน้ทุกปีตามระดบัรายได ้ท าใหม้วีงเงนิเหลอืน้อยลงที่จะซือ้กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
(RMF) โดยไดป้ระโยชน์ทางภาษ ีขณะทีก่ลุ่มลกูคา้ทีม่วีตัถุประสงคใ์นการซือ้กองทุนเพื่อลงทุนกม็ทีางเลอืกอื่นทีม่ี
ความยดืหยุ่นกว่า เช่น ลงทุนผ่านกองทุนรวมทัว่ไป หรอืแมแ้ต่การซือ้ประกนัชวีติ เป็นตน้ 

ดงันัน้ การเพิม่ฐานลูกคา้ใหม่ คงเป็นความหวงัเดยีวของบรษิทัจดัการลงทุน ทีจ่ะรกัษาระดบัการเตบิโต
ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ไว้ แต่กไ็ม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเหน็การเปลี่ยนแปลงในระยะใกล้ เนื่องจาก
เงื่อนไขการออมที่ผูกพนัระยะยาวท าให้ยากทีจ่ะเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าระดบักลางและล่าง ที่ไดร้บัประโยชน์ทางภาษี
น้อยตามขัน้ภาษีเงินได้ ประกอบกับบริษัทจัดการลงทุนเอง ก็มีผลิตภัณฑ์กองทุนรวมทัว่ไปให้เลือกลงทุน           
ไดม้ากมาย ซึง่ไม่จ าเป็นทีจ่ะตอ้งระดมทุนผ่านกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) เพยีงอย่างเดยีว 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัทีส่่งผลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะไดท้ราบว่าปจัจยัอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ
แนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครเพื่อน าผลทีไ่ด้
จากการวจิยัมาใชป้ระกอบในการท างานและเผยแพร่ใหผู้ส้นใจไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลอนัไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี 
ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและประสบการณ์ในการลงทุน ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนเพิ่มใน           
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร    

2. เพื่อศกึษาแรงจงูใจดา้นเหตุผลและอารมณ์ทีม่อีทิธพิลต่อการลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
(RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
 
สมมติฐานในการวิจยั 
 1. ปจัจยัพืน้ฐานสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ฐานภาษเีงนิได้
บุคคลธรรมดาและประสบการณ์ในการลงทุนทีแ่ตกต่างกนั มีความแตกต่างต่อแนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนเพิม่ใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร  
 2. แรงจงูใจดา้นเหตุผลและอารมณ์มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) 
ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
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ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีด้านปัจจยัพืน้ฐานส่วนบคุคล Belch and Belch (2005 อา้งถงึใน อจัฉรา นพวญิญู
วงศ์, 2550) กล่าวว่า ลกัษณะส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกบัความต้องการ พฤติกรรมการตดัสนิใจ และอตัราการใช้
สนิค้าของผู้บรโิภคมาอ้างอิงในการวจิยัเพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาค าตอบเกี่ยวกบัปจัจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
ประกอบดว้ย อายุ เพศ สถานภาพครอบครวั การศกึษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ต่อเดือน ฐานภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาและประสบการณ์ในการลงทุน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจูงใจในการซ้ือ พบิลู ทปีะปาล (2545: 156-159) กล่าวว่า สาเหตุของ
การเกดิแรงจงูใจในการซือ้ของผูบ้รโิภคมดีงัต่อไปนี้ 

1. แรงจูงใจที่เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์ (Product Buy Motives) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคที่          
จะตอ้งการซือ้สนิคา้และบรกิารอย่างใดอย่างหนึ่งมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเองใหไ้ดร้บัความพงึพอใจ 

2. แรงจูงใจทีเ่กดิจากเหตุผล (Rational Buying Motives) เป็นแรงจูงใจทีเ่กดิจากการพนิิจพจิารณาของ 
ผูซ้ือ้อย่างมเีหตุมผีลก่อนการซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ โดยผูบ้รโิภคจะยดึหลกัเหตุผลและเศรษฐกจิเป็นส าคญัและ            
มกีารตดัสนิใจเลอืกในสิง่ที่ให้อรรถประโยชน์สงูสุด ตรงตามจุดมุ่งหมายหรอืเกณฑว์ตัถุประสงคโ์ดยรวม แนวคดิ
และทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับปัจจยัในการตัดสินใจซ้ือ Kotler (2002: 179) อธิบายว่าพฤติกรรม
ผู้บริโภคจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 5 ขัน้ตอน (Five-stage Model of 
Consumer Buying Process) ซึง่จะมคีวามสมัพนัธก์บัความนึกคดิ (Thought) ความรูส้กึ (Feeling) การแสดงออก 
(Action) ในการด ารงชวีติของมนุษยแ์ต่ละคนซึ่งไม่จ าเป็นต้องเหมอืนกนัทัง้นี้เพราะแต่ละคนมทีศันคต ิ(Attitude) 
สิง่จูงใจ (Motive) ประสบการณ์การรบัรู้หรอืสิง่กระตุ้น (Stimuli) ทัง้ภายในและภายนอกต่างกนัปจัจยัดงักล่าว            
จะมผีลต่อความรูส้กึนึกคดิทีน่ าไปสูก่ระบวนการตดัสนิใจซือ้และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ 
 ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกบักองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ  (RMF) ย่อมาจากค าว่า “Retirement Mutual 
Fund” หรอืเรยีกในชื่อไทยว่า “กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี” เป็นกองทุนรวมประเภททีส่่งเสรมิใหเ้กดิการออมเงนิ
ระยะยาวไว้ส าหรบัใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่งจะคล้ายๆ กับกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ของ
ภาคเอกชนและกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของขา้ราชการ 
 สิ่งที่ถือว่าเป็นที่น่าสนใจส าหรบักองทุนรวม RMF ก็คือ ได้รบัการสนับสนุนจากทางการเรื่องสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี เพื่อจูงใจใหผู้ส้นใจลงทุนมกีารเกบ็ออมในระยะยาวส าหรบัชวีติหลงัเกษียณ แต่ผูล้งทุนกต็้อง
ปฏบิตัติามเงื่อนไขการลงทุนต่างๆ จงึจะไดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษนีัน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คอื ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผู้บรโิภคเคยซือ้กองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชพี (RMF) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ ผู้บริโภคเคยซื้อกองทุนรวม              
เพื่อการเลีย้งชพี (RMF) โดยใชส้ตูรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา 2549: 26) และ
ได้ก าหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ไม่เกิน 5% จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง                
จ านวน 385 ราย และเผื่อการสูญเสยีแบบสอบถามโดยส ารองไว้เท่ากับ 15 ราย ดงันัน้ กลุ่มตัวอย่างส าหรบั            
การวจิยัครัง้นี้ เท่ากบั 400 ราย  
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วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
ขัน้ตอนท่ี 1 ผูว้จิยัใชว้ธิเีลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยระบุเจาะจง 5 เขตที่

มสี านกังานใหญ่ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้สิน้ 5 แห่ง ดงันี้ 
1. เขตบางรกั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จ ากดั 
2. เขตจตุจกัร บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จ ากดั 
3. เขตปทุมวนั บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอม็บ ีพรนิซเิพลิ จ ากดั 
4. เขตวฒันา บรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั มหาชน 
5. เขตดนิแดง ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ขัน้ตอนท่ี 2 วธิกีารสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling) ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบก าหนดโควตา้ (Quota 

Sampling) จากขนาดกลุ่มตวัอย่างจ านวนทัง้หมด 400 คน เลอืกตวัอย่างจากประชากรในเขตตวัอย่างทีสุ่ม่ไดจ้าก
ขัน้ตอนที ่1 เขตละ 80 คน เพื่อใหต้รงกบัขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีก่ าหนดไว้ 

ขัน้ตอนท่ี 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเฉพาะ
ผู้บรโิภคเคยซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ในเขตที่สุ่มได้ ที่ให้ความร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม            
ในการวจิยัครัง้นี้ จนครบ 400 ตวัอย่างตามตอ้งการ 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistic) เพื่ออธบิายลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ หาค่ารอ้ยละ (Percentage) ส าหรบัวเิคราะหข์อ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนที ่1 ขอ้มูลดว้ยประชากรศาสตร์
ของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean: x ̄) ส าหรบัวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม             
ตอนที่ 2 ปจัจยัที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจลงทุนเพิ่มและแบบสอบถาม ตอนที่ 3 แนวโน้มการตัดสนิใจลงทุนเพิ่ม                
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่  2 ปจัจัยที่ส่งผลต่อ               
การตดัสนิใจลงทุนเพิม่ และแบบสอบถาม ตอนที ่3 แนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี
(RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
สถิติวิเคราะห์ค่าที (t-test) โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มที่

เป็นอสิระกนั เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่1 ดา้นเพศ 
สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) โดยทดสอบความ

แตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานข้อ 1 ด้านอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพรายได้เฉลี่ยต่อเดือนฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปจัจุบันและประสบการณ์ในการลงทุน            
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) 

สถิติการวิเคราะหส์มการถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression) โดยหาอทิธพิลของตวัแปร เพื่อใช้
ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่2 คอืปจัจยัดา้นเหตุผลและปจัจยัดา้นอารมณ์ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มตดัสนิใจลงทุน
เพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจยั 
 ส่วนท่ี 1 ผลการการวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะปัจจยัพืน้ฐานส่วนบุคคล 
 เพศ  ผู้ตอบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมเีพศหญิงจ านวน 206 คน คดิเป็นร้อยละ 51.5 และ
เพศชาย จ านวน 194 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.5 
 อายุ  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีายุ 30 – 35 ปี จ านวน 214 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.5 รองลงมาคอื
อายุ 36 – 40 ปี จ านวน 113 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.3 อายุ 41 – 45 ปี จ านวน 55 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.8  และ
อายุ 46 ปีขึน้ไป จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.5 ตามล าดบั 
 ระดบัการศกึษา  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 215 คน            
คดิเป็นรอ้ยละ 53.0 รองลงมาคอื ระดบัการศึกษาปรญิญาตร ีจ านวน 165 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.3 และต ่ากว่า
ปรญิญาตร ีจ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 ตามล าดบั 
 อาชพี  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 319 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
79.8 รองลงมาคือ ธุรกิจส่วนตัว /อาชีพอิสระ จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.0 และข้าราชการ / พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ จ านวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.3 ตามล าดบั 
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 60,001 บาท                 
จ านวน  142 คน  คิด เป็ นร้อยละ 35.5 รองลงมาคือ  รายได้  40,001 – 50,000 บ าท  จ าน วน  101 คน                     
คิด เป็นร้อยละ 25.3 รายได้  30,000 – 40,000 บ าท  จ านวน  95 คน  คิด เป็นร้อยละ 23.8 และรายได ้              
50,001 – 60,000 บาท จ านวน 62 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.5 ตามล าดบั 
 ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสยีในปจัจุบนั ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีฐานภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสยีในปจัจุบนั 5 – 10 % จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 รองลงมาคอื 15 – 20 %                
จ านวน 152 คน คดิเป็นร้อยละ 38.0 25 – 30 % จ านวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 13.3 และ 35% จ านวน 10 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 2.5 ตามล าดบั 
 ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวม RMF ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มปีระสบการณ์ในการลงทุน
กองทุนรวม RMF น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.8 รองลงมาคือ 1 – 5 ปี จ านวน 85 คน                  
คดิเป็นรอ้ยละ 21.3; 5 – 10 ปี จ านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.0 และมากกว่า 10 ปี จ านวน 20 คน คดิเป็นรอ้ย
ละ 5.0 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์้อมูลด้านปัจจยัแรงจูงใจทางด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ซ่ึงส่งผลต่อ
การลงทุนเพ่ิมในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
 แรงจูงใจทางดา้นเหตุผล ผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจูงใจทางดา้นเหตุผล โดยรวม 
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.729   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้วยต่อแรงจูงใจทางด้านเหตุผล                   
ในระดบัมาก คือ กองทุน RMF มีอตัราผลตอบแทนสูงกว่าเมื่อเปรยีบเทียบกบัทิศทางของอตัราดอกเบี้ยบญัชี          
เงนิฝากธนาคารในปจัจุบนั โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 4.13 มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.696 และ ผลประโยชน์
ตอบแทนทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในกองทุน RMF มเีกณฑท์ีน่่าพงึพอใจ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.09 มคี่าเบีย่งเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.861 ตามล าดบั รองลงมามคีวามเหน็ดว้ยระดบัปานกลาง คอื เงื่อนไขและนโยบายของกองทุน 
RMF มปีจัจยัพืน้ฐานดแีละมกีารเตบิโตสงูในระยะยาว โดยมค่ีาเฉลีย่เท่ากบั 3.98 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั 
0.613 มคีวามมัน่ใจว่ากองทุน RMF จะใหผ้ลประโยชน์ตอบแทนไดต้รงตามสญัญาทีร่ะบุไว ้โดยมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั 
3.94 มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.664 และ RMF เป็นการลงทุนที่สะดวกเนื่องจากสามารถขอรบัค าปรกึษา
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และบรกิารจากบรษิัทหลกัทรพัย์และธนาคารต่างๆ ได้ง่ายกว่าการลงทุนรูปแบบอื่น โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.78             
มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.809 ตามล าดบั 
 แรงจูงใจทางดา้นอารมณ์ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัแรงจูงใจทางดา้นอารมณ์ โดยรวม
อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.43 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.898 
 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามเหน็ดว้ยต่อแรงจงูใจทางดา้นอารมณ์ในระดับ
ปานกลาง คือ ต้องการเพิ่มการลงทุน RMF เพราะภูมิใจที่ได้ส่งเสรมิค่านิยมการออมของคนไทยและต้องการ            
เป็นแบบอย่างใหผู้อ้ื่นไดต้ระหนกัถงึความส าคญัของการออมทรพัยเ์พื่อใชใ้นวยัเกษยีณ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.59 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.863 รองลงมาคือ ต้องการเพิ่มการลงทุน RMF ให้อยู่ในช่วงจ านวนเงิน                
ที่ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน (Money Expert) หรือ ผู้รู้ (Guru) ได้แนะน ามาทัง้ที่รู้จ ักเป็นการส่วนตัวและรับรู้
ค าแนะน าผ่านสื่อต่างๆ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.47 มคี่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.889 ต้องการเพิม่การลงทุน 
RMF เนื่องจากเป็นสิง่ทีต่นเองคุน้เคยรูจ้กัดแีลว้ จงึไม่ค่อยสนใจการลงทุนในรูปแบบอื่นที่ต้องใชเ้วลา  เพื่อศกึษา
เพิ่มเติมโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.44 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.829 ต้องการเพิ่มการลงทุน RMF ให้อยู่               
ในระดบัเดยีวกบัผูค้นรอบขา้งในช่วงวยัเดยีวกนั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.930  
การลงทุนเพิม่ในกองทุน RMF เป็นการแสดงจุดยนืในอสิรภาพทางการเงนิของตนเอง โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.39 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.883 และ ต้องการเพิ่มการลงทุน RMF เพราะรู้สึกสนุกกับการลงทุนและ                   
มคีวามสขุกบัการตดิตามขอ้มลูทางการเงนิใหม่ๆ  โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.35 มคี่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.997 
ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะหแ์นวโน้มการลงทุนเพ่ิมในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
 ดา้นความต้องการลงทุนเพิม่ในกองทุน RMF ในอนาคต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มรีะดบั
ความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.86 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.828   
 ดา้นความตอ้งการแนะน าผูอ้ื่นใหล้งทุนเพิม่ในกองทุน RMF พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มรีะดบั
ความคดิเหน็ในระดบัปานกลาง ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.88 และค่าเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.769   

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมานเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปจัจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย                
ต่อเดือน ฐานภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาและประสบการณ์ในการลงทุนที่แตกต่างกนั มีความแตกต่างกนัในการ
ตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร  
 โดยสามารถแยกเป็นสมมตฐิานย่อย ดงันี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีการการตัดสินใจลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม                  
เพื่อการเลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั  
 ผลการวจิยั พบว่า นกัลงทุนทีม่เีพศแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวม เพื่อการเลีย้งชพี 
(RMF) แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานขอ้ที่ 1.2 นักลงทุนที่มอีายุแตกต่างกนั มกีารการตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวม เพื่อการ
เลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั  
 ผลการวจิยั พบว่า นักลงทุนที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกนัมีการตดัสนิใจลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม เพื่อการ 
เลีย้งชพี (RMF) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 นกัลงทุนทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารการตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั 
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 ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนเพิ่มในกองทุนรวม           
เพื่อการเลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 นักลงทุนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมเพื่อการ             
เลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า นกัลงทุนทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
(RMF) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 นกัลงทุนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า นักลงทุนทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อที่ 1.6นักลงทุนที่มีฐานภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกนั มีการตัดสนิใจลงทุนเพิ่ม               
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั 
 ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนที่มีฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแตกต่างกันมีการตัดสินใจลงทุนเพิ่ม                
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ              
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อที่ 1.7 นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนเพิ่ม                
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั 
 ผลการวจิยั พบว่า นกัลงทุนทีม่ปีระสบการณ์ในการลงทุนแตกต่างกนัมกีารตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 สมมติฐานข้อท่ี 2 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์มีความสมัพันธ์กับการตัดสนิใจลงทุนเพิ่ม               
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF)  
 ผลการวิจัย พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผล (X2) เป็นปจัจัยที่เป็นตัวก าหนด การตัดสินใจลงทุนเพิ่ม                  
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) (Y) มคี่าอยู่ทีร่ะดบั 2.817 หน่วย หากนกัลงทุนมรีะดบัแรงจูงใจดา้นเหตุผล 
(X2) เพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะท าใหน้ักลงทุนมแีนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) 
เพิม่ขึน้ 0.181 หน่วย  
 แรงจูงใจด้านอารมณ์ (X1) ไม่มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)  
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 นกัลงทุนทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) แตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากนักลงทุนเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกนั  ทางด้าน
ทศันคต ิความสนใจ และบทบาททางเพศทีส่งัคมคาดหวงัใหป้ฏบิตัติามระเบยีบวฒันธรรม จงึส่งผลต่อพฤตกิรรม
การใชจ้่ายและการลงทุนทีแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สพุร จรญูรงัส ี(2546) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องนักลงทุนทัว่ไปในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
นักลงทุนทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อมัพวนั นันทขวา้ง (2545) ทีศ่กึษาเรื่อง ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
ของนักลงทุนรายย่อยในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า เพศมผีลต่อการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย ์โดยเพศชายตดัสนิใจ
ลงทุนไดร้วมเรว็กว่าและนิยมลงทุนมากกว่าเพศหญงิ  
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 นักลงทุนที่มีกลุ่มอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)               
ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวม RMF ซึง่ใชเ้วลานานถงึ 
15-30 ปี ส าหรบันักลงทุนที่อายุระหว่าง 30-45 ปี จงึจะได้ผลตอบแทนและหากเริม่ลงทุนเมื่ออายุมากขึน้  เช่น
ตัง้แต่อายุ 50 ปีขึน้ไป กจ็ะไดร้บัผลตอบแทนไม่สงูนกั จงึเป็นการลงทุนทีน่กัลงทุนตอ้งใชค้วามตัง้ใจและมุ่งมัน่ทีจ่ะ
รอผลตอบแทนในอนาคตอนัไกล ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวม RMF ทีต่่างจากการทุนรูปแบบอื่นทีไ่ดร้บั
ผลตอบแทนในระยะไม่ถึง 10 ปี ดงันัน้ นักลงทุนในกองทุนรวม RMF ทุกช่วงวยัจงึมทีศันคติและความคาดหวงั
จากกองทุนไปในทางทิศทางเดยีวกนัก่อนที่จะตัดสนิใจลงทุน ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ประภัสสร วารศีรี             
และสุบรรณ เอี่ยมวจิารณ์ (2555) ที่ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีผลต่อการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน           
รายย่อยในประเทศไทย พบว่า นักลงทุนรายย่อยทีมีอายุแตกต่างกนั  มีความคิดเห็นเกี่ยวกบัปจัจยัทีมีผลต่อ            
การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมไม่แตกต่างกนั  
 นกัลงทุนทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) 
แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 เน่ืองจากผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตรมีแีนวโน้มทีจ่ะ
เขา้ถงึแหล่งความรูแ้ละขอ้มลูข่าวสารดา้นการลงทุนไดด้ ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ฉตัรแพร พนูเอยีด (2558) 
ที่ศึกษาเรื่อง ปจัจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวม                     
หุน้ระยะยาว และผูท้ีม่รีะดบัการศกึษาสงูมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่จ านวนเงนิลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
 นักลงทุนที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)              
แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยนักลงทุนทีม่อีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มแีนวโน้ม
การลงทุนเพิ่มในกองทุน RMF มากที่สุด เนื่องจากพนักงานเอกชนมีความคุ้มครองด้านสวสัดิการและบ านาญ            
น้อยกว่าอาชีพข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั ้น  จึงสนใจกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)                   
เป็นทางเลือกของผลตอบแทนทางการเงินภายหลังจากวัยเกษียณ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐิตารีย ์                
รกรากทอง (2549) ซึ่งได้ศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัทีมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า 
อาชพีของนักลงทุนมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างมนีัยส าคญั นอกจากนี้             
ยงัพบว่า นกัลงทุนทีม่ตี าแหน่งงานในระดบัปฏบิตักิารสว่นใหญ่ มแีนวโน้มทีจ่ะลงทุนในกองทุนรวม  
 นักลงทุนที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 
(RMF) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยนักลงทุนที่มีรายได้ตัง้แต่ 60,001 บาทขึ้นไป                  
มีแนวโน้มการลงทุนเพิ่มในกองทุน RMF มากที่สุด เนื่องจากมีรายได้ต่อเดือนที่เพียงพอส าหรับการลงทุน            
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ เพชราภรณ์ มุสกิุล (2549)  ซึ่งได้ศึกษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัในการ
ตดัสนิใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี พบว่า รายไดม้คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชพี อย่างมนียัส าคญั นอกจากนี้ ยงัพบว่าระดบัของรายไดท้ีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก
ชนิดของกองทุน และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลกัษม ีกรลขิติไพศาล (2558) ทีศ่กึษา พฤตกิรรมการลงทุนของ
นักลงทุนในกองทุนรวม LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมในด้าน
จ านวนเงนิลงทุนเฉลีย่ต่อปี การวางแผนในการลงทุน และการกระจายความเสีย่งในการลงทุน  
 นักลงทุนทีม่ฐีานภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดาแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยนักลงทุนที่มีฐานภาษีรายได้บุคคล
ธรรมดา 35% มแีนวโน้มการลงทุนเพิ่มในกองทุน RMF มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวเิคราะห์ด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดอืน กล่าวคอืนักลงทุนที่มรีายได้ตัง้แต่ 60,001 บาทขึ้นไป มแีนวโน้มการลงทุนเพิ่มในกองทุน RMF   
มากทีส่ดุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธมลวรรณ ศรคี า (2550) ซึง่ไดศ้กึษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจ
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ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของบรษิทั จดัการกองทุนพรมีาเวสท์ จ ากดั ผ่านบรกิารจดัจ าหน่าย
ของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                 
ของผู้ใช้บรกิารส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจดัการกองทุน               
พรมีาเวสท์ จ ากดั ผ่านบรกิารจดัจ าหน่ายของ ธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
และยังสอดคล้องกับงานวิจยัของ ลกัษมี กรลิขิตไพศาล (2558) ที่ศึกษา  พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน              
ในกองทุนรวม LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมในดา้นจ านวนเงนิ
ลงทุนเฉลีย่ต่อปี การวางแผนในการลงทุน และการกระจายความเสีย่งในการลงทุน 
 นกัลงทุนทีม่ปีระสบการณ์การลงทุนแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
(RMF) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยพบว่า นักลงทุนที่มปีระสบการณ์ในการลงทุน
มากกว่า 10 ปี ความสนใจด้านการตัดสนิใจลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในระดบัต ่าที่สุด
เน่ืองจากใชร้ะยะเวลาขอ้ศกึษาขอ้มูลการลงทุนมานานเพยีงพอจนเขา้ใจระยะเวลาการคนืทุนและไม่ประสงคท์ี่จะ
ลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) นอกจากนี้ นักลงทุนยงัมคีวามสนใจในการลงทุนรูปแบบอื่นๆ            
ที่นอกเหนือจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จึงต้องการกระจายเงินลงทุนไปยงัการลงทุนรูปแบบอื่น 
เพื่อใหผ้ลตอบแทนมคีวามหลากหลายมากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เกยีรตศิกัดิ ์พฒันด ารงเกยีรต ิ(2558) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง ปจัจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ของ               
นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนที่มปีระสบการณ์การลงทุนแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการลงทุน
ด้านการตัดสินใจซื้อหุ้นสามัญในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                   
ทีร่ะดบั 0.05 และนกัลงทุนทีม่ปีระสบการณ์การลงทุนสงู มแีนวโน้มทีจ่ะระมดัระวงัมากกว่าในการตดัสนิใจซือ้ขาย
หุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 แรงจูงใจด้านเหตุผลและด้านอารมณ์ พบว่า แรงจูงใจด้านเหตุผลประกอบด้วย ด้านผลประโยชน์             
ตอบแทนที่จะไดร้บัจากการลงทุนในกองทุน RMF มเีกณฑ์ทีน่่าพงึพอใจ ดา้นกองทุน RMF มอีตัราผลตอบแทน 
สงูกว่า เมื่อเปรยีบเทยีบกบัทศิทางของอตัราดอกเบีย้บญัชเีงนิฝากธนาคารในปจัจุบนั ดา้นความมัน่ใจว่ากองทุน 
RMF จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนได้ตรงตามสัญญาที่ระบุไว้ ด้านเงื่อนไขและนโยบายของกองทุน RMF                     
มปีจัจยัพื้นฐานดแีละมกีารเติบโตสูงในระยะยาว และดา้น RMF เป็นการลงทุนที่สะดวกเนื่องจากสามารถขอรบั
ค าปรกึษาและบรกิารจากบรษิัทหลกัทรพัย์และธนาคารต่างๆ ได้ง่ายกว่าการลงทุนรูปแบบอื่น มผีลต่อแนวโน้ม  
การตดัสนิใจลงทุนเพิม่ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 เนื่องจาก            
นกัลงทุนพจิารณาถงึความคุม้ค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิเป็นปจัจยัส าคญัในการตดัสนิใจลงทุน ซึง่สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ อธวิฒัน์ โตสนัตกิุล (2556) ที่ไดศ้กึษาวจิยัเรื่อง แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การใชเ้หตุผลในการตดัสนิใจของนักลงทุนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การลงทุนของนกัลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ในขณะที่
แรงจูงใจด้านอารมณ์ประกอบด้วย ด้านความต้องการเพิม่การลงทุน RMF ให้อยู่ในระดบัเดียวกบัผู้คนรอบขา้ง
ในช่วงวยัเดียวกนั ด้านการลงทุนเพิ่มในกองทุน RMF เป็นการแสดงจุดยืนในอิสรภาพทางการเงนิของตนเอง              
ดา้นความตอ้งการเพิม่การลงทุน RMF ใหอ้ยู่ในช่วงจ านวนเงนิทีผู่เ้ชีย่วชาญทางการเงนิ (Money Expert) หรอื ผูรู้ ้
(Guru) ได้แนะน ามาทัง้ที่รู้จกัเป็นการส่วนตวัและรบัรูค้ าแนะน าผ่านสื่อต่างๆ ด้านความต้องการเพิ่มการลงทุน 
RMF เนื่องจากเป็นสิง่ทีต่นเองคุน้เคยรูจ้กัดแีลว้ จงึไม่ค่อยสนใจการลงทุนในรูปแบบอื่นที่ต้องใชเ้วลา  เพื่อศกึษา
เพิม่เตมิ ดา้นความต้องการเพิม่การลงทุน RMF เพราะรูส้กึสนุกกบัการลงทุนและมคีวามสุขกบัการตดิตามขอ้มูล
ทางการเงนิใหม่ๆ และดา้นความตอ้งการเพิม่การลงทุน RMF เพราะภูมใิจทีไ่ดส้ง่เสรมิค่านิยมการออมของคนไทย 
และต้องการเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นได้ตระหนักถึงความส าคัญของการออมทรัพย์เพื่ อใช้ในวั ยเกษียณ                       
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ไม่มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจลงทุนเพิ่มในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.05 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สถาบันการเงิน ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยให้ความส าคัญกับนักลงทุน               
ทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนตัง้แต่ 60,001 บาทขึน้ไป 
และมฐีานภาษรีายไดบุ้คคลธรรมดา 35% เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่า เป็นกลุ่มทีม่แีนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนเพิม่
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) มากทีส่ดุ 
 2. สถาบันการเงิน ควรจัดท ากิจกรรมส่งเสรมิการตลาดมุ่งเน้นไปที่กระตุ้นแรงจูงใจด้านเหตุผลของ               
นกัลงทุน โดยการประชาสมัพนัธใ์นวงกวา้งใหน้ักลงทุนไดต้ระหนักถงึอตัราผลตอบแทนทีส่งูกว่าเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัอตัราดอกเบี้ยบญัชเีงนิฝากธนาคาร และปจัจยัพื้นฐานของกองทุนที่มกีารเติบโตสูงในระยะยาว เพื่อเป็นการ
เพิม่โอกาสใหก้บัผูท้ีส่นใจไดต้ดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่งจาก              
อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ อาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาเสยีสละเวลาอนัมคี่านับตัง้แต่เริม่ต้น           
จนจบเสร็จสมบูรณ์ในการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่มีคุณค่า ช่วยเหลือและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันี้ ผู้วจิยัรู้สกึซาบซึ้งในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้           
ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ และ            
อาจารย์ ดร.เศรษฐวัสภุ์  พรมสิทธิ ์ที่ ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ              
ของแบบสอบถาม และเป็นคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ ์ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ 
เพื่อปรบัปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าวจิยัครัง้นี้ 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่าน ในภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยั
ศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร ทีป่ระสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามชว่ยเหลอืตลอดจนประสบการณ์ทีด่แีก่ผูว้จิยั 
อกีทัง้ยงัใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณบดิา มารดา ญาติพี่น้อง ของผู้วจิยัที่ได้ให้การสนับสนุน ส่งเสรมิ พร้อมทัง้ 
เป็นก าลงัใจใหต้ลอดมา ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  น้องๆ ทีช่่วยเหลอืกนัเสมอมารวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน
ที่สละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลอืทุกท่านที่มิได้เอ่ยถึงมา              
ณ ทีน่ี้ 
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