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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัครัง้นี้ มุ่งศกึษารูปแบบการด าเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการ

ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื 
ผู้ที่เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในกรุงเทพมหานคร จ านวนทัง้สิ้น 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี ่                 
ค่ารอ้ยละ และการทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติทิดสอบ Chi-Square, Cramer’s V และ Somer’s D จากการวจิยั 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนัอยู่ 
ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร/ีปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานบรษิทั มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป 
และเป็นผูม้ปีระสบการณ์การลงทุน 6-10 ปี และใหค้วามส าคญัต่อรปูแบบการด าเนินชวีติ ดา้นค่านิยมภายในของ
แต่ละบุคคลอยู่ในระดบัมาก ดา้นค่านิยมภายนอกอยู่ในระดบัมาก และดา้นค่านิยมระหว่างบุคคลอยู่ในระดบัมาก 
และผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตัดสินใจซื้อกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ย งชีพ  (RMF) ของนักลงทุน                       
ในกรุงเทพมหานคร เลอืกนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ  เช่น (ทองค า/อสงัหารมิทรพัย์/นโยบายลงทุน
แบบผสม/นโยบายลงทุนในต่างประเทศ) เหตุผลหลกัส าคญัทีสุ่ดที่เลอืกลงทุน คอืได้รบัสทิธใินการลดหย่อนภาษี
เงนิไดบุ้คคลธรรมดา การลงทุนโดยเฉลีย่ต่อปีคอื 10,0001 – 50,000 บาท  

ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า อายุ อาชพี รายได้ และประสบการณ์ในการ
ลงทุน มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ            
นักลงทุนในกรุงเทพมหานคร และรูปแบบการด าเนินชีวิต ได้แก่ ด้านค่านิยมภายในของแต่ละบุคคล และ                  
ดา้นค่านิยมภายนอก มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
(RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานครในระดบัต ่า 

 
ค าส าคญั: รปูแบบการด าเนินชวีติ, การตดัสนิใจ, กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF)  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research is to study the lifestyles associated with investment decision 
making on retirement mutual funds (RMF) among investors in Bangkok. The sample of this research 
consisted of four hundred retail customers using the retirement mutual fund (RMF) for investor. The data 
collection tool was a questionnaire and used as a data collection instrument. The statistics used for 
analysis included frequency, percentage, Chi-square, Cramer’s V and Somer’s D test. The findings 
revealed the following: most of the respondents were female, single,widowed,divorced,separated, aged 
between thirty one and forty years of age, holding a Bachelor’s degree or less, earned a living as 
employees and had an average monthly income of above 50,001 Baht per month and an investment 
experience betaween six to ten years. Most of the respondents focused on the lifestyles associated with 
internal values and most external values. Most of the respondents decided to invest in retirement mutual 
funds (RMF) among investors in Bangkok and had an investment policy, such as (gold, property,mixed 
and foreign). The most important objective was allowance of personal income tax and the most on the 
average investment between 10,001 and 50,000 Baht per month. 

The results of the hypotheses testing had a statistical significance of 0.05, as follows: the factors 
of age, occupation, and monthly income toward decision making of retirement mutual funds (RMF) of 
investors in Bangkok. The lifestyles associating including internal values and most external values toward 
decision making in retirement mutual funds (RMF) of investors in Bangkok at a low level. 

 
Keywords: Lifestyles, Decision Making, Retirement Mutual Funds (RMF)  
 
บทน า 

เรื่องเศรษฐกิจนัน้เป็นปญัหาส าคญัของผู้สูงอายุประการหน่ึง คือ การขาดรายได้เมื่อเขา้สู่วยัสูงอายุ               
ซึง่เป็นปญัหาส าคญัส าหรบัผูส้งูอายุทีไ่ม่มแีหล่งเงนิได ้ไม่มเีงนิออมบ านาญ หรอืไม่มบีุตร หรอืครอบครวัมรีายได้
ไม่แน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปจัจุบนัเศรษฐกจิมคีวามผนัผวนมาก เน่ืองมาจากหลายสาเหตุ ซึง่เป็นปจัจยัทีไ่ม่
สามารถควบคุมได ้นอกจากน้ี ปญัหาทีส่ าคญัของคนไทยสว่นมาก ยงัไม่นิยมวางแผนทางการเงนิเพื่ออนาคต หรอื
มีค่านิยมที่เห็นว่าการออมเพื่อการเลี้ยงชีพในอนาคต จะเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่สูงในปจัจุบัน โดยไม่ค านึงถึง                
การเปลี่ยนแปลงปจัจยัความเป็นอยู่ทางสงัคมที่มอียู่อย่างต่อเน่ือง ซึ่งอาจมคีวามเสีย่งสะสมความขดัสนในยาม 
ชราภาพใหแ้ก่ตนเอง 

จากปญัหาดงักล่าวขา้งต้น วธิกีารหน่ึงที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใชจ้่ายเมื่อถึงวยัเกษียณอายุไดก้ ็คอื 
การเริม่ต้นออมเงนิดว้ยการลงทุนอย่างสม ่าเสมอตัง้แต่วนันี้ เนื่องจากจะช่วยให้ไม่ต้องเครยีดกบัการเร่งเกบ็เงนิ
กอ้นใหญ่ภายในเวลาทีจ่ ากดั และโดยทีม่รีะยะเวลาในการออมเงนิทีน้่อยลงทุกวนั ซึง่เมื่อถงึเวลานัน้ไม่ว่าจะลงทุน
ดว้ยวธิใีดกอ็าจไม่สามารถช่วยใหม้เีงนิออมทีเ่พยีงพอเพื่อชวีติทีม่คี่าหลงัเกษยีณอายุการท างานแลว้กเ็ป็นได ้ 

การเลอืกลงทุนในกองทุนรวม จงึเป็นอกีหนทางเลอืกหนึ่งส าหรบันักลงทุนทีม่จี านวนเงนิทุนไม่มากนัก 
และไม่มคีวามช านาญในการพจิารณาเลอืกลงทุนในหลกัทรพัย์แต่ละตวั โดยการลงทุนในกองทุนรวมจะมบีรษิัท               
ทีเ่ป็นมอือาชพีมาช่วยในการบรหิารการลงทุน ประกอบกบัรฐับาลไดส้่งเสรมิใหป้ระชาชนออมเงนิระยะยาว โดยให้
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ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ออกกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) เพื่อ
ส่งเสรมิให้ประชาชนเกิดการออมเงนิในระยะยาวไว้ส าหรบัใช้จ่ายในยามเกษียณอายุ ซึ่ งจะคล้ายๆ กบักองทุน
ส ารองเลีย้งชพี (Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) (Government 
Pension Fund) ของขา้ราชการ โดยผู้มเีงนิทุนน้อยกส็ามารถลงทุนซื้อได้โดยผ่านกองทุนรวม และยงัได้รบัการ
สนบัสนุนจากทางการเรื่องสทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีสามารถน ามาลดหย่อนภาษบีุคคลธรรมดาได ้ไม่เกนิ 15% ของ
รายไดพ้งึประเมนิ และไม่เกนิ 500,000 บาทต่อปี (www.thaitualfund.com) 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งต้น จะเหน็ได้ว่ากองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี เป็นช่องทางที่สามารถรองรบัความ
ตอ้งการออมในระยะยาวได ้โดยการออมผ่านกองทุนรวม ทีท่ าใหม้ทีางเลอืกในการลงทุนเพื่อเป็นการออมในระยะ
ยาวมากขึ้น ซึ่งจากเดิมที่มีเพียงการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(กบข.) ส าหรบัขา้ราชการ ซึง่เหมาะกบัคนทุกกลุ่มทีต่้องการออมเงนิเพื่อวยัเกษยีณ รวมทัง้ผูป้ระกอบอาชพีอสิระ 
ลูกจ้างที่นายจ้างไม่พร้อมที่จะจดัให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรอืลูกจ้างข้าราชการที่มีสวสัดิการการออมเงิน               
เพื่อวยัเกษยีณอยู่แลว้ แต่ตอ้งการจะออมเพิม่เตมิใหม้ากขึน้ (www.thaitualfund.com) 

เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) มรีะยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน จึงท าให้              
มีโอกาสได้รบัผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงได้ ดังนัน้เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุน                 
มคีวามหยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นนโยบายการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัความสามารถในการยอมรบัความเสีย่งของ 
ผู้ลงทุน และสภาพตลาดในแต่ละช่วงเวลา กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) จงึมนีโยบายการลงทุนให้เลอืก
หลากหลายเหมอืนกองทุนรวมทัว่ไป ตัง้แต่กองทุนทีม่รีะดบัความเสีย่งต ่า เช่น กองทุนกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
(RMF) ที่ลงทุนในตัว๋เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล หรือกองทุนที่มีความเสี่ยงปานกลาง เช่น กองทุนรวมเพื่อ             
การเลี้ยงชพี (RMF) ที่ลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชน ไปจนถึงกองทุนที่มรีะดบัความเสีย่งสงู เช่น กองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ทีล่งทุนในหุน้ สญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (www.set.or.th) 

ผู้วิจ ัยจึงตัง้ใจที่จะศึกษาในเรื่อง “รูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุน                
ในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร” โดยใช้การวดั
ลกัษณะรูปแบบการด าเนินชวีติโดยใช้วธิ ีList of Values หรอื LOV เนื่องจากเป็นเครื่องมอืวดัที่เชื่อถือได้ และ            
ยงัสามารถช่วยอธบิายถงึลกัษณะนิสยัของบุคคลจากการทีแ่ต่ละบุคคลเลอืกค่านิยมแต่ละแบบ เพื่อน าผลทีไ่ดจ้าก
การวจิยัมาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ที่หลากหลาย   
เพื่อเป็นประโยชน์ให้นักลงทุนมีทางเลือกในการออมเงินระยะยาวให้หลากหลายขึ้น เพื่อรกัษาและเพิ่มระดับ              
การออม การลงทุนทัง้ในระดบับุคคลและระดบัประเทศ เพื่อความมัง่คงทางเศรษฐกจิของครวัเรอืน หรอืบุคคล และ
เป็นการพฒันาประเทศในระยะยาวต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

1.  เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยด้านประชากรศาสตร์ต่อการตัดสินใจลงทุนในนโยบาย               
การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) 

2.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชวีติต่อการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) 
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สมมติฐานในการวิจยั 
1. ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ  และ

ประสบการณ์ในการลงทุนของนกัลงทุน มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

2. รูปแบบการด าเนินชวีติด้านค่านิยมภายในของแต่ละบุคคล มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนใน
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

3. รูปแบบการด าเนินชีวติด้านค่านิยมภายนอก มคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

4. รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นค่านิยมระหว่างบุคคล มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 

คอตเลอร ์(Kotler. 2000: 179) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัทฤษฎกีระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค (Buyer 
Decision Process) ประกอบไปดว้ย 5 ขัน้ตอน คอื  

1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need Recognition) กระบวนการซื้อของผู้บรโิภคจะเริม่ต้นด้วยการ     
ถูกกระตุ้นความต้องการ ไม่ว่าจะถูกกระตุ้นจากสิง่กระตุ้นภายใน ซึง่เป็นสญัชาตญิาณของมนุษย ์เพื่อสนองความ
ตอ้งการขัน้พืน้ฐานของคน 

2. การเสาะหาข้อมูล (Information Searchหากเกิดความต้องการจากการถูกกระตุ้นมากพอก็อาจจะ            
ท าการซื้อโดยทนัที่ แต่หากไม่สามารถสนองความต้องการได้ทนัทกีอ็าจจะสะสมความต้องการเหล่านัน้ไว้ และ            
เมื่อสะสมไวม้ากกจ็ะพยายามจะแสวงหาขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้เพื่อหาทางทีจ่ะสนองความตอ้งการทีด่ทีีส่ดุ 

3. การประเมินทางเลือก (Alternative Evaluation) เมื่อผู้บรโิภคได้ขอ้มูลมาจากขัน้ตอนที่ 2 แล้ว กจ็ะ
ประเมนิทางเลอืกและตดัสินใจเลอืกทางเลอืกที่ดทีี่สุด วธิกีารที่ผูบ้รโิภคใช้ในการประเมนิทางเลอืกอาจะประเมนิ
โดยการเปรยีบเทยีบขอ้มูลเกี่ยวกบัคุณสมบตัิของแต่ละสนิคา้และน ้าหนักในการที่จะตดัสนิใจเลอืกซื้อจากหลาย
ตรายีห่อ้ใหเ้หลอืเพยีงตรายีห่อ้ 

4. การตัดสินใจซื้อ  (Purchase Decision) เมื่อประเมินทางเลือก โดยเลือกตรายี่ห้อที่ตัง้ใจจะซื้อ 
(Purchase Intention) แลว้อย่างไรกต็าม อาจมปีจัจยัอื่นทมีผีลกระทบต่อความตัง้ใจซือ้ได ้

5. ความรู้สกึหลงัการซื้อ (Post Purchase Feeling) ตรายี่ห้อที่ผู้บริโภคได้ท าการตัดสินใจซื้อไปแล้ว  
อาจท าใหไ้ม่ไดร้บัความพอใจตามทีห่วงัหรอืคาดคะเนเอาไวจ้ะท าใหเ้กดิทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอตรายีห่อ้นัน้ 

ความรูเ้ก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และนโยบายการลงทุน 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (Retirement Mutual Fund : RMF) จดัตัง้ขึน้โดยอาศยัอ านาจตามความ            

ในมาตร 14 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 
(ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทีก่น. 8/2544 เรื่อง หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข และวธิกีาร
จดัตัง้และจดัการกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี: ออนไลน์.) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสะสมทรพัยเ์พื่อการเลีย้งชพีของ 
ผู้ถือหน่วยลงทุน เพื่อการใช้จ่ายในยาม เกษียณอายุการท างาน หรือ เพื่อการเลี้ยงชีพในยามชรา หรือกรณี                 
ทุพพลภาพ 
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การลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหนึ่งในมาตรฐาน 10 แบบของส านักงาน ก.ล.ต. ซึ่งมีความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนในระดบัที่แตกต่างกนั ผูล้งทุนต้องพจิารณาให้ถี่ถ้วนก่อนการลงทุน ทัง้นี้ ขึน้อยู่กบัอายุของผูล้งทุน 
การยอมรบัความเสีย่ง และการคาดหวงัผลตอบแทน นโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต. 
คอืกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity fund) กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (General fixed income fund) กองทุน
รวมตราสารแห่งหนี้ระยะยาว (Long-term fixed income fund) กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ระยะสัน้ (Short-term 
fixed income fund) กองทุนรวมผสม (Balanced fund) กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุ่น (Flexible portfolio fund) 
กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of funds) กองทุนรวมใบส าคญัแสดงสทิธ ิ(Warrant fund) กองทุนรวมกลุ่มธุรกจิ 
(Sector fund) กองทุนรวมตลาดเงนิ (Money market fund) 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
 รปูแบบการด าเนินชวีติ (Lifestyle) คอื โครงสรา้งโดยรวมของการใชช้วีติ การใชเ้วลาและการใชจ้่ายเงนิ

ของบุคคล รูปแบบการด าเนินชวีติเป็นตวัสะทอ้น กจิกรรม (Activities) ความสนใจ (Interest) และ ความคดิเหน็ 

(Opinions) ของบุคคลไดเ้ป็นอย่างดแีละยงัสามารถสะทอ้นค่านิยมของบุคคลผ่านมาทางกจิกรรมหรอืสถานการณ์

ต่างๆทีเ่กดิขึน้รอบๆตวับุคคล 

ค่ านิ ย ม  List of Value (LOV) (Homer and Kahle 1988, Kahle 1996) ได้แบ่ งค่ านิ ยม ออก เป็ น             

3 ประเภท 

1. ค่านิยมภายในของแต่ละบุคคล (Internal Values) ผูท้ีใ่หค้วามส าคญักบัค่านิยมในกลุ่มนี้ มกัจะควบคุม

สิ่งต่าง ๆ ในชีวิตตนเอง ได้แก่ การบรรลุตามความปรารถนาของตนเอง (Self fulfillment) ความตื่นเต้น 

(Excitement) การประสบความส าเรจ็ (Sense of Accomplishment) การเคารพนบัถอืตนเอง (Self-respect) 

2. ค่านิยมภายนอก (External Values) ผู้ที่ให้ความส าคญักบัค่านิยมเหล่านี้จะมีมุมมองต่อชีวติว่าถูก

ก าหนดให้เป็นไปตามสถานการณ์ภายนอก ค่านิยมในกลุ่มนี้ ได้แก่ ความรูส้กึเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม(Sense of 

Belonging) การเป็นทีเ่คารพนบัถอื (Being well Respected) ความมัน่คงปลอดภยั (Security) 

3. ค่านิยมระหว่างบุคคล (Interpersonal Values) เป็นค่านิยมภายในประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ            

บุคคลอื่น ค่านิยมในกลุ่มนี้  ได้แก่ ความสนุกสนานเพลดิเพลนิ (Fun and Enjoyment in Life) ความสมัพนัธ์กบั

ผูอ้ื่นอย่างอบอุ่น (Warm Relationships with others) 

 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครัง้นี้  คือ  ผู้ที่ เคยลงทุ น ในกองทุ น รวม เพื่ อการเลี้ย งชีพ  (RMF)                     

ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งศกึษาเฉพาะนักลงทุนในบรษิัทจ านวน 5 บรษิัท (ได้แก่ บรษิัทหลกัทรพัย์ ภัทร จ ากดั 
(มหาชน), บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ภทัร จ ากดั, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรุงไทย จ ากดั (มหาชน), 
ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย , ธนาคารเกียรตินาคนิ จ ากดั (มหาชน)) ที่เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ           
เลีย้งชพี (RMF) จากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างและสตูรการหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบทราบจ านวน
ประชากร (Yamane Taro. 1973)  จากขอ้มูลจากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากประชากร 473 ,606 คน 
ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างในการศกึษาครัง้นี้เป็นจ านวน 400 คน  
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 เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การวิจยัในครัง้นี้  ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งประกอบไปด้วย

ค าถาม 3ส่วน ไดแ้ก่  ค าถามเกีย่วกบัขอ้มูลดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ค าถามเกีย่วกบัรปูแบบ
ในการด าเนินชวีติ และค าถามเกีย่วกบัการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 
(RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร และไดน้ าแบบสอบถามทีไ่ดไ้ปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุ่มทีไ่ม่ใช่กลุ่ม
ตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 40 ตวัอย่าง และน าไปวเิคราะห ์         
หาค่าความเชื่อมัน่  (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา (Alpha 
Coefficient) ของ Cronbach (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.  2546: 131) ค่าอลัฟาทีไ่ดแ้บ่งเป็นค่าอลัฟาดา้นรปูแบบในการ
ด าเนินชีวิต ได้แก่ ค่านิยมภายในของแต่ละบุคคล : Internal Values ค่าอลัฟาเท่ากบั .926 ค่านิยมภายนอก : 
External Values เท่ากบั .843 ค่านิยมระหว่างบุคคล : Interpersonal Values เท่ากบั .785 ซึ่งค่าอลัฟาที่ได้จะ
แสดงถงึระดบัความคงทีข่องแบบสอบถาม 

 
ผลการวิจยั 
 1. ขอ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องนกัลงทุนสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพ
โสด ระดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายได ้50,001 บาทขึน้ไป และ
จากสมมตฐิานการวจิยั พบว่า ลกัษณะประชากรศาสตรใ์นดา้นทีป่ระกอบดว้ย อาย ุสถานภาพ อาชพี รายไดเ้ฉลีย่
ต่อเดอืน และประสบการณ์การลงทุน มผีลต่อการตดัสนิใจการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ดา้น เพศ และระดบัการศกึษา ไม่มผีลต่อการ
ตัดสินใจการตัดสินใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนใน
กรุงเทพมหานคร 

2. ข้อมูลด้านรูปแบบการด าเนินชีวติของนักลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อรูปแบบ          
การด าเนินชวีติ 3 ด้าน ดา้นค่านิยมภายในของแต่ละบุคคล และด้านค่านิยมระหว่างบุคคลมากทีสุ่ด โดยทัง้สอง
ดา้นมคี่าเฉลีย่เท่ากนั คอื เท่ากบั 3.65 รองลงมา คอื ดา้นค่านิยมภายนอก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.44 ตามล าดบั และ
จากสมมตฐิานการวจิยั รปูแบบการด าเนินชวีติ ประกอบดว้ย ดา้นค่านิยมภายในของแต่ละบุคคล และดา้นค่านิยม
ภายนอก มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนักลงทุน        
ในกรุงเทพมหานคร 

3. ขอ้มูลด้านการตัดสนิใจใช้ลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ           
นักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย นโยบายการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตดัสนิใจซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร คือ 
กองทุนรวมอื่นๆ เช่น (ทองค า, อสงัหารมิทรพัย์/นโยบายลงทุนแบบผสม/นโยบายลงทุนในต่างประเทศ) คดิเป็น 
รอ้ยละ 57.7 เหตุผลหลกัส าคญัทีสุ่ดทีเ่ลอืกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของผูต้อบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่ทีต่ดัสนิใจซือ้กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร คอื ไดร้บัสทิธใินการ
ลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา  คดิเป็น รอ้ยละ 32.3  การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) โดย
เฉลี่ยต่อปี ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ที่ตัดสนิใจซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน          
ในกรุงเทพมหานคร คอื 10,001 - 50,000 บาท คดิเป็น รอ้ยละ 40.2 
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สรปุและอภิปรายผล 
1. ลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน อาชพี 

และประสบการณ์ในการลงทุน มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตรข์องนักลงทุนส่วนใหญ่มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุน 
ในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ สริลิกัษณ์ ตัง้ติดธรรม (2550) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัทางเศรษฐกจิ 
ความรูค้วามเขา้ใจ กบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) : กรณีศกึษาพนักงาน บรษิทั ศนูยร์บัฝาก
หลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ รายได้ และการลงทุนหรอืการออมประเภทอื่น            
ทีแ่ตกต่างกนัท าให้มปีรมิาณเงนิลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธมลวรรณ ศรคี า (2550) ได้ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง ปจัจยัที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ(RMF) ของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวม             
พรมีาเวสท์ จ ากดั ผ่านบรกิารจดัจ าหน่ายของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ลกูคา้ทีม่อีายุ สถานภาพ อาชพี รายไดต่้อเดอืน และประสบการณ์ในการลงทุน ทีแ่ตกต่างกนัตดัสนิใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ดา้นอายุของนกัลงทุนมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ในทุกด้าน ได้แก่ การเลอืกนโยบายการลงทุน เหตุผลหลกั
ส าคญัที่เลอืกลงทุน การลงทุนโดยเฉลี่ยต่อปี จากผลการวจิยัพบว่านักลงทุนทุกช่วงอายุส่วนใหญ่เลอืกนโยบาย 
การลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ เช่น (ทองค า/อสงัหารมิทรพัย/์แบบผสม/ต่างประเทศ) อาจเป็นเพราะเป็นการลงทุน
ระยะยาวจงึค านึงถึงการกระจายความเสีย่งในการลงทุนเพื่อลดความเสีย่ง และส าหรบันักลงทุนที่มอีายุระหว่าง  
21-30 ปี และอายุระหว่าง 31-40 ปี เลอืกเหตุผลหลกัส าคญัในการลงทุน คอื ออมเงนิเพื่อวยัเกษียณ และได้รบั
สทิธใินการลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา ตามล าดบั ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่านักลงทุนทีม่อีายุไม่สงูมากเริม่มกีาร
วางแผนในเรื่องการออมเงนิไว้ยามเกษียณ และสทิธิประโยชน์ด้านภาษี มากว่านักลงทุนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
เน่ืองจากนกัลงทุนทีม่อีายุมากจะกงัวลถงึความผนัผวนของการลงทุนในตลาดการเงนิการลงทุน  

ด้านอาชีพของนักลงทุนมีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม          
เพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ในทุกดา้น ไดแ้ก่ การเลอืกนโยบายการลงทุน เหตุผล
หลกัส าคญัทีเ่ลอืกลงทุน การลงทุนโดยเฉลีย่ต่อปี จากผลการวจิยัพบว่า การเลอืกนโยบายการลงทุนของนักลงทุน
ทีม่อีาชพีพนักงานบรษิทั คอื ลงทุนตราสารแห่งทุน และลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ เช่น (ทองค า /อสงัหารมิทรพัย/์
แบบผสม/ต่างประเทศ) แต่ในขณะเดยีวกนัการเลอืกนโยบายการลงทุนของนักลงทุนที่มีอาชพีค้าขาย/ประกอบ
กจิการส่วนตวั รบัราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ และอาชพีอื่นๆ (เกษียณ/แม่บา้น) คอื ลงทุนตราสารแห่งหนี้ ทัง้นี้
อาจเน่ืองมาจากลกัษณะความมัน่คงของแต่ละอาชพีที่มคีวามแตกต่างกนั อกีทัง้พบว่านกัลงทุนทีม่อีาชพีพนกังาน
บรษิัท เหตุผลหลกัส าคญัที่เลือกลงทุน คือ ได้รบัสทิธใินการลดหย่อนภาษีเงนิได้ และออมเงนิเพื่อวยัเกษียณ 
เน่ืองจากพนกังานบรษิทัมรีายไดแ้ละสวสัดกิารทีม่ ัน่คงแน่นอนมากว่าอาชพีอื่นๆ  

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของนักลงทุนมคีวามสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ในทุกด้าน การเลอืกนโยบายการลงทุน 
เหตุผลหลกัส าคญัทีเ่ลอืกลงทุน การลงทุนโดยเฉลีย่ต่อปี โดยนักลงทุนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 50,001 บาทขึน้ไป 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 30,001-50,000 บาท มีเหตุผลหลกัส าคญัที่เลอืกลงทุนมากที่สุด คอื ได้รบัสทิธใินการ
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ลดหย่อนภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา แต่ส าหรบันักลงทุนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 30,000 บาท 
บาท มเีหตุผลหลกัส าคญัที่เลอืกลงทุนมากที่สุด คอื ออมเงนิเพื่อวยัเกษียณ เนื่องจากนักลงทุนที่มีรายได้เฉลี่ย          
ต่อเดอืนสงูตดัสนิใจลงทุนเพื่อไดร้บัสทิธใินการลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา เพราะไดร้บัการสนับสนุนจาก
ทางการเรื่องสทิธปิระโยชน์ทางภาษี อีกทัง้ยงัพบว่า นักลงทุนที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนสูง มีจ านวนเงนิที่ลงทุน         
โดยเฉลีย่ต่อปีสงูกว่า นักลงทุนทีม่รีายไดเ้ฉลี่ยน้อย ซึ่งจ านวนเงนิลงทุนเป็นไปในทางเดยีวกนักบัรายรบัของนัก
ลงทุนไดร้บัโดยเฉลีย่ต่อเดอืน 

ประสบการณ์การลงทุนของนักลงทุนมีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ในทุกด้าน การเลอืกนโยบายการลงทุน 
เหตุผลหลกัส าคญัที่เลอืกลงทุน การลงทุนโดยเฉลี่ยต่อปี โดยนักลงทุนที่มปีระสบการณ์การลงทุน 6-10 ปี และ
ประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 10 ปี มีจ านวนเงนิที่ลงทุนโดยเฉลี่ยต่อปีมากที่สุด คอื 10,001 – 50,000 บาท 
50,001 – 100,000 บาท และ 100,001 – 300,000 บาท ตามล าดบั แต่ส าหรบันกัลงทุนทีม่ปีระสบการณ์การลงทุน 
1-5 ปี และน้อยกว่า 1 ปี มีจ านวนเงินที่ลงทุนโดยเฉลี่ยต่อปีมากที่สุด คือ น้อยกว่า 10,000 บาท เนื่องจาก            
นักลงทุนที่มปีระสบการณ์ในการลงทุนที่ยาวนาน จะมคีวามช านาญในการพจิารณาเลอืกลงทุนและปรบัเปลี่ยน
นโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกบัความสามารถในการยอมรบัความเสีย่งของผู้ลงทุนเอง ซึ่งจะมีความมัน่ใจ            
ทีจ่ะลงทุนดว้ยจ านวนเงนิฉลีย่ต่อปีทีส่งูกว่านกัลงทุนทีม่ปีระสบการณ์ในการลงทุนน้อย เน่ืองจากไม่มัน่ใจและกงัวล
ว่าจะมโีอกาสไดร้บัผลกระทบจากสภาพเศรษฐกจิและภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงได ้ 

2. รปูแบบการด าเนินชีวิต ไดแ้ก่ ดา้นค่านิยมภายในของแต่ละบุคคล ค่านิยมภายนอก ค่านิยมระหว่าง
บุคคล มคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนัก
ลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวจิยัพบว่า รูปแบบการด าเนินชวีติของนักลงทุนมคีวามสมัพนัธ์ต่อการตดัสนิใจลงทุนในโยบาย 
การลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานครให้ความส าคญัด้านค่านิยม
ภายในของแต่ละบุคคลมากทีส่ดุ และรองลงมาคอื ดา้นค่านิยมภายนอก 

ดา้นค่านิยมภายในของแต่ละบุคคล นกัลงทุนใหร้ะดบัความคดิเหน็ภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก และ
ด้านค่านิยมภายในของแต่ละบุคคลของนักลงทุนมีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจลงทุนในโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ในทุกด้านคอื ดา้นการเลอืกนโยบายการ
ลงทุน พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่เลือกลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ เช่น (ทองค า /อสังหาริมทรัพย์/แบบผสม/
ต่างประเทศ) ด้านเหตุผลหลักส าคญัที่นักลงทุนเลือกลงทุน คือ ได้รบัสทิธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา และด้านการลงทุนโดยเฉลี่ย ต่อปี  นักลงทุนมีการลงทุนโดยเฉลี่ย ต่อปีมากที่สุดอยู่ ระหว่าง               
10,001 - 50,000 บาท เนื่ องจากนักลงทุนในกลุ่มนี้มีค่านิยมที่ควบคุมสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง เพื่อให้ประสบ
ความส าเรจ็และบรรลุเป้าหมายให้เป็นไปตามความต้องการของตนเอง ดงันัน้ นักลงทุนกลุ่มน้ีจึงเลือกลงทุน            
ในนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ความสามารถในการยอมรบัความเสีย่งของนักลงทุน และมองเห็นถึงประโยชน์จากการได้รบัการสนับสนุนจาก
ทางการเรื่องสทิธปิระโยชน์ทางภาษี จงึจูงใจใหน้ักลงทุนกลุ่มนี้มกีารจดัสรรเงนิลงทุนในแต่ละปีให้สอดคล้องกบั
เป้าหมายที่ตัง้ไว้ ท าให้ด้านค่านิยมภายในของแต่ละบุคคลของนักลงทุนมคีวามสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจลงทุน          
ในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร  
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ดา้นค่านิยมภายนอก นักลงทุนใหร้ะดบัความคดิเหน็ภาพรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก และดา้นค่านิยม
ภายนอกของนักลงทุนมคีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี 
(RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ในทุกดา้นคอื ดา้นการเลอืกนโยบายการลงทุน พบว่านกัลงทุนส่วนใหญ่
เลอืกลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ เช่น (ทองค า/อสงัหารมิทรพัย/์แบบผสม /ต่างประเทศ) ดา้นเหตุผลหลกัส าคญัทีน่ัก
ลงทุนเลอืกลงทุน คอืในส่วนของไดร้บัสทิธใินการลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดา และดา้นการลงทุนโดยเฉลีย่
ต่อปี นักลงทุนมกีารลงทุนโดยเฉลีย่ต่อปีมากทีส่ดุอยู่ระหว่าง 10,001 - 50,000 บาท เน่ืองจากนักลงทุนในกลุ่มนี้มี
ค่านิยมมุมมองต่อชวีติว่าถูกก าหนดใหเ้ป็นไปตามสถานการณ์ภายนอกเพื่อการยอมรบัในสงัคม ดงันัน้ นักลงทุน
กลุ่มนี้จึงเน้นเลือกนโยบายการลงทุนที่ทัว่ไปนิยมเลอืกกนั รวมถึงได้ประโยชน์หรอืผบตอบแทนที่ใกล้เคียงกนั           
ท าให้ส าหรบัด้านค่านิยมภายนอกของนักลงทุนมีความสมัพันธ์ต่อการตัดสนิใจลงทุนในโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร  

ด้านค่านิยมระหว่างบุคคล นักลงทุนให้ระดับความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก แต่ด้าน
ค่านิยมระหว่างบุคคลของนักลงทุนไม่มคีวามสมัพนัธ ์ต่อการตดัสนิใจลงทุนในโยบายการลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ในทุกด้าน ด้านการเลือกนโยบายการลงทุน              
ด้านเหตุผลหลกัส าคญัที่เลอืกลงทุน และด้านการลงทุนโดยเฉลี่ยต่อ อาจเป็นเพราะข้อค าถามที่ใช้วดังานวจิยั           
ในดา้นน้ี วดัเกีย่วกบักจิกรรมความสนุกสนานเพลดิเพลนิ และมติรภาพความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลดว้ยกนัเท่านัน้ 
ซึง่ไม่สะทอ้นการตดัสนิใจลงทุนของนกัลงทุนในโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) จงึไม่พบ
ความสมัพนัธ ์

ทัง้นี้ โดยภาพรวมของรปูแบบการด าเนินชวีติของนักลงทุนมคีวามความสมัพนัธต่์อการก าหนดนโยบาย
การลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เนื่องจากกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนรวม              
ทีส่่งเสรมิใหเ้กดิการออมเงนิไวใ้ชใ้นวยัเกษยีณทีท่างการสนบัสนุนใหจ้ดัตัง้ขึน้ โดยใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่ผู้
ลงทุนเพื่อเป็นแรงจงูใจใหผู้ส้นใจลงทุนมกีารเกบ็ออมในระยะยาวส าหรบัชวีติหลงัเกษยีณ 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยั รปูแบบการด าเนินชวีติทีม่คีวามสมัพนัธต่์อการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของ
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. ผลการศึกษาพบว่าอายุ อาชีพ ประสบการณ์การลงทุน มีความสมัพนัธ์ต่อการตัดสนิใจลงทุนใน
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่ อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ซึ่งอายุ                       
มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ทัง้ 3 ด้าน 
ดงันัน้ บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน บรษิัทหลกัทรพัย์ หรอืตวัแทนจ าหน่าย ควรแนะน านโยบายการลงทุน              
ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ และพยายามหาเหตุผลของการตัดสนิใจลงทุนของนักลงทุนก่อนให้ค าแนะน า
นโยบายการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่อายุมีความสมัพนัธ์กบัด้านการลงทุนโดยเฉลี่ยต่อปีในระดบัมาก ดงันัน้ 
หลกัทรพัย์จดัการกองทุน บรษิัทหลกัทรพัย์ หรอืตวัแทนจ าหน่ายควรน าขอ้มูลนี้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน
การตลาดเพิม่ รวมถงึพฒันาผลติภณัฑ ์ทีเ่หมาะสมกบันกัลงทุนใหม้ากขึน้  

2. ผลการศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของ
นักลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่นิยมลงทุนในกองทุนแบบผสมมากที่สุด เพราะเป็นการ
ลงทุนระยะยาวจงึกระจายความเสีย่งในการลงทุน ดงันัน้ทางบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน บรษิัทหลกัทรพัย ์
หรอืตัวแทนจ าหน่าย จึงควรคิดกลยุทธ์เพื่อสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขนั โดยต้องคิดกลยุทธ์ให้ลูกค้าเกิด            
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ความมัน่ใจในการลงทุน เช่น มีการรบัประกันความเสี่ยงในการลงทุนให้กับลูกค้า หรือมีการคุ้มครองเงินต้น              
เป็นตน้ และส่วนเหตุผลหลกัส าคญัทีน่ักลงทุนเลอืกลงทุนมากทีส่ดุคอื ไดร้บัสทิธใินการลดหย่อนภาษีเงนิไดบุ้คคล
ธรรมดา ส่วนดา้นการลงทุนโดยเฉลีย่ต่อปี จ านวนเงนิทีน่ักลงทุนลงทุนมากทีสุ่ดอยู่ระหว่าง 10,001 -50,000 บาท 
เพราะนักลงทุนมองเหน็ว่าหากมรีายไดส้งู จะต้องเสยีภาษสีงูตามไปดว้ย ก่อนทีจ่ะลงทุนนัน้จะค านวณจ านวนเงนิ 
ที่คุ้มค่าต่อการประหยัดภาษีให้มากที่สุด ดงันัน้ ทางบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน บริษัทหลกัทรพัย์ หรือ
ตัวแทนจ าหน่าย ควรมีการจัดอบรมสัมมนาพิเศษ เช่น อัพเดทความรู้ใหม่ๆให้สอดคล้องกับเงื่อนไข                              
ที่กรมสรรพากรก าหนดอยู่เสมอ รวมถึงอาจมกีารน าเสนอการใช้โปรแกรมในการค านวณจ านวนเงนิที่จะลงทุน            
ทีเ่หมาะสมใหก้บันกัลงทุน เพื่อสง่ผลใหท้ าสามารถเพิม่ความถี ่และจ านวนเงนิในการลงทุนย่างต่อเนื่อง เป็นตน้  

3. จากผลการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิต ของนักลงทุนมีความสมัพันธ์ต่อการตัดสนิใจลงทุนใน
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร นักลงทุนให้
ความส าคญัด้านค่านิยมภายในของแต่ละบุคคล มากที่สุด รองลงมาคือด้านค่านิยมภายนอก ซึ่งจะเห็นได้ว่า               
นักลงทุนในกลุ่มด้านค่านิยมภายในของแต่ละบุคคล มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ในทุกด้าน เนื่องจากข้อค าถามในด้านนี้ วดัเกี่ยวกบัการท าให้ทุกสิง่
เป็นไปตามความต้องการ และใหค้วามส าคญักบัการแสวงหาความส าเรจ็และการบรรลุเป้าหมายนัน้เป็นสิง่ทีส่ าคญั 
ดงันัน้ บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน บรษิทัหลกัทรพัย ์หรอืตวัแทนจ าหน่าย ควรมกีารแบ่งกลุ่ม Segment ของ
นักลงทุนกลุ่มนี้ให้ชัดเจน เพื่อท าการเสนอเงื่อนไขการลงทุนใหม่ๆ ให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุน
กลุ่มเป้าหมายน้ีอย่างแท้จรงิ เช่น การท าแบบสอบถามเพิ่มเติมที่เกี่ยวกบัรูปแบบการด าเนินชวีติของนักลงทุน  
เพื่อน าขอ้มลูดงักล่าวมาเป็นประโยชน์ใหก้บันกัการตลาดในการใหค้ าแนะน า และเสนอประเภทกองทุนทีเ่หมาะสม
กบันกัลงทุน รวมถงึอาจมกีารน าเสนอตวัช่วยในการลงทุน เช่น สรา้งทมีนกัการตลาดเฉพาะ หรอืเพิม่บทวเิคราะห์
เกีย่วกบัขอ้ด ีและจุดเด่น ของกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) เพื่อใหค้ าแนะน าดา้นกลยุทธใ์นการลงทุนใหก้บั
นกัลงทุน เพื่อใหน้กัลงทุนสามารถปรบัเปลีย่นการลงทุนใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการ และสอดคลอ้งกบัทศิทางของ
สถานการณ์ของตลาดไดอ้กีดว้ย 

 
กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงด้วยความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร.สนัติ เตมิประเสรฐิสกุล อาจารย ์        
ทีป่รกึษาสารนิพนธ ์อาจารย์ ดร.กลัยกติติ ์กรีติองักูร ที่ไดเ้สยีสละเวลาให้ค าปรกึษาด้านวชิาการ ตรวจคุณภาพ
เครื่องมอืวจิยัและเป็นคณะกรรมการสอบร่วมกบั อาจารย์ ดร.เศรษฐวสัภุ์  พรมสทิธิ ์ตลอดจนการให้ขอ้แนะน า
แก้ไขข้อบกพร่อง ท าให้สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ด้วยความเคารพ 
อย่างสงู 

ผู้ศกึษาขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ ให้แนวทางการศึกษา ตลอดจนแนวคิด
ต่างๆ ทีไ่ดน้ ามาใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ขอขอบคุณ เจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติ
วทิยาลยั ทุกท่านที่อ านวยความสะดวก และให้ค าแนะน าที่ดีตลอดมาขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน          
ที่ท าให้การศึกษาครัง้นี้สมบูรณ์ ตลอดจนขอขอบคุณแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอนัเป็ นประโยชน์           
ในการศกึษาครัง้นี้ 

ขอขอบคุณญาติมติร ผู้บงัคบับญัชา รวมทัง้เพื่อนๆ ทัง้ในและนอกหลกัสูตรซึ่งได้ให้ความช่วยเหลอื          
ในการเกบ็ขอ้มลูและค าแนะน าทีม่ปีระโยชน์และความรูใ้นการวจิยั อนัท าใหก้ารวจิยัครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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ทา้ยสุดน้ี คุณงามความดแีละประโยชน์อนัเกดิจากสารนิพนธฉ์บบันี้ ผูว้จิยัขอน้อมบูชาคุณบดิา มารดา
และบรูพคณาจารยท์ุกท่าน ทีไ่ดป้ระสทิธปิระสาทวชิาอบรมสัง่สอนขา้พเจา้ จนกระทัง่ประสบผลส าเรจ็ในวนัน้ี 
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