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บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพของคนวนัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจยั ณฐัพร ภทัรเกษวิทย์ 
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งานวิจัยครัง้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ คนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู 
ผลการวิจยัพบวา่ ข้อมลูสว่นบคุคลจ าแนกตาม อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน และอาชีพ ท่ีแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวทเพ่ือการเลีย้งชีพขัน้ประเมิน
ทางเลือกและขัน้ตัดสินใจลงทุนแตกต่างกัน  อย่างมีนัยทางสถิติท่ี 0.05 คนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครมีความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีการตดัสินใจลงทุนขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทุนอยู่ในระดบัมาก 
และส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพอยู่ในระดบั
ปานกลาง ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพแตกตา่งกนั  มี
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพแตกตา่งกนั โดยคนท่ีมีระดบัความรู้ความเข้าใจ
ในระดบัน้อย มีการตดัสินใจลงทุนขัน้ตดัสินใจลงทุนน้อยกว่า คนท่ีมีระดบัความรู้ความเข้าใจใน
ระดบัปานกลาง โดยค านึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ทัง้นีพ้ิจารณาจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของ
หลักทรัพย์นัน้ ๆ และเลือกลงทุนตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้  อย่างมีนัยทางสถิติท่ี 0.05 
ปัจจยัในการลงทนุด้านวตัถปุระสงค์ในการลงทนุและด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  ขัน้ประเมินทางเลือกร้อยละ 
59.70 และด้านวตัถุประสงค์ในการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุร้อยละ 11.90 อยา่งมีนยัทางสถิตท่ีิ 0.01 

 
ค าส าคญั : การตดัสินใจซือ้, การลงทนุ, กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ, คนวยัท างาน 
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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, 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. 

 
Keyword : Retirement Mutual Fund, Investment Decisions Making, Working-Age People 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จสมบรูณ์ได้ด้วยดี เน่ืองจากได้ความกรุณาและความช่วยเหลืออย่าง
ดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ สพุาดา สิริกตุตา อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีได้ให้ค าปรึกษา ตลอดจน
ข้อแนะน าต่างๆ ในการท าสารนิพนธ์ฉบบันีต้ัง้แต่เร่ิมต้นจนเสร็จสิน้สมบูรณ์  ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้และ
ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ โอกาสนี ้

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุอาจารย์ ดร.ณฐัยา ประดษิฐสวุรรณ และอาจารย์ ดร.อจัฉรียา ศกัดิ์น
รงค์ ท่ีกรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ ตรวจแบบสอบถาม และให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องซึง่อนัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งแก่ผู้วิจยั 

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ คณาจารย์โครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตทกุทา่นผู้ประสิทธ์ิ
ประศาสตร์วิชา ได้กรุณาให้ความรู้ทัง้ในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ  และ
ขอขอบคณุเจ้าหน้าท่ีโครงการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตในการประสานงานตา่ง  ๆ พร้อมทัง้ช่วย
อ านวยความสะดวกเป็นอย่างดี และบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่าน ท่ีได้ให้ค าแนะน าเร่ืองระบบ i-Thesis 
และความชว่ยเหลือด้วยดีเสมอมา 

ผู้วิจยัขอขอบพระคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุท่านท่ีได้กรุณาเสียสละเวลาอนัมีคา่  ให้ความ
ร่วมมือในการตอบค าถามส าหรับการท าสารนิพนธ์ฉบบันี ้

สดุท้ายนีผู้้วิจยัขอกราบขอบพระคณุสมาชิกในครอบครัว ท่ีคอยให้การสนบัสนนุ ช่วยเหลือ 
และให้ก าลงัใจท่ีแก่ผู้วิจยัเสมอมา รวมถึงเพ่ือนร่วมงานและเพื่อน ๆ MBA สาขาการตลาด (นอกเวลา
ราชการ) รุ่นท่ี 19 ทกุท่านท่ีให้มิตรภาพ ความช่วยเหลือ และประสบการณ์ท่ีดีร่วมกนัมาตลอด และ
ขอขอบคณุผู้ มีสว่นในการชว่ยเหลือท่ีไมไ่ด้เอ่ยถึงมา ณ ท่ีนีด้้วย 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างทางอายุของประชากรใน  
วยัตา่ง ๆ จากการส ารวจพบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2553 –พ.ศ. 2583 สดัส่วนของประชากรวยัเด็ก 
และวยัแรงงานมีแนวโน้มลดลง ในขณะท่ีสดัส่วนของประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ น้อย่าง
ต่อเน่ือง นอกจากนี ้ยงัพบว่าประชากรไทยมีอายุยืนขึน้ โดยอายุเฉล่ียของผู้หญิงอยู่ท่ี 83 ปี และ
ผู้ชายอยู่ท่ี 80 ปี )มูลนิธิพฒันางานผู้สูงอายุ, 2561) และในปี 2562 เป็นต้นไป ประเทศไทยจะมี
ประชากรผู้ สูงอายุมากกว่าประชากรวัยเด็ก โดยจะมีประชากรอายุ 60 ปีขึน้ไปเพิ่มขึน้ ปีละ
ประมาณ 1 ล้านคน การเปล่ียนแปลงเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายนุัน้ได้ส่งผลกระทบหลายอย่าง ทัง้ระบบ
แรงงานท่ีส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศ ระบบหลักประกันและสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ 
ระบบสาธารณะสขุ ท่ีต้องมีการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับผู้สูงอายุท่ีมีสดัส่วนเพิ่มขึน้ทุกปี รวมไปถึง
เร่ืองค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีตามมาหลงัวยัเกษียณท่ีจะเป็นตวับ่งชีไ้ปยงัฐานะทางการเงิน  และสภาพ
ความมั่นคงในครอบครัว แต่ท่ีน่าเป็นห่วงคือ ยังมีประชากรไทยก่อนวัยสูงอายุ กว่าร้อยละ 30  
ท่ีไมไ่ด้มีการตระหนกัถึง และเตรียมความพร้อมเพ่ือเป็นผู้สงูอายท่ีุมีคณุภาพในอนาคต โดยเฉพาะ
ด้านสขุภาพ และความมัน่คงทางรายได้ (MGR Online, 2561)  

จากการส ารวจประชากรท่ีมีอายุ 60 ปีขึน้ไป พบว่าร้อยละ 90 ของสัดส่วนประชากร
ผู้สงูอาย ุ60 ปีขึน้ไป ยงัต้องท างานเพ่ือหารายได้มายงัชีพ หรือพึ่งพาลกูหลาน ร้อยละ 5 มีอายขุยั
ไม่ถึง 65 ปี และมีเพียงร้อยละ 5 เท่านัน้ ท่ีมีอิสระทางการเงิน หมายถึง ไม่มีภาระหนีส้ินหรือมีเงิน
พอใช้มากพอหลังเกษียณ )ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) กล่าวคือคนไทยตระหนักในเร่ือง
วางแผนเกษียณช้าเกินไป เพราะมีเพียงแค่ร้อยละ 38 ท่ีเคยวางแผนเพ่ือการเกษียณ แล้วท าตาม
แผนได้ )ฬลุิยา ธีระธญัศริิกลุ, 2556) นอกจากนัน้คือล้มเหลวในการวางแผนเกษียณ นอกจากนีย้งั
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมองว่าการวางแผนเกษียณเป็นเร่ืองไกลตวั โดยหนุ่มสาววยัท างาน
อาย ุ20 ต้น ๆ ก็คงรู้สกึวา่เป็นเร่ืองไมส่ าคญั และวยักลางคนอายปุระมาณ 30 ปี ขึน้ไปมกัคดิวา่เรา
ยังมีเวลาเหลืออีกหลายปีในการวางแผนเกษียณ จนมาถึงวัย 40 กว่า ๆ จึงเร่ิมจริงจังในการ
วางแผนเพื่อความมัน่คง ซึง่ในความเป็นจริงแล้วเหลือเวลาในการวางแผนน้อยลง 

หน่วยงานภาครัฐมองเห็นปัญหาในการวางแผนทางการเงินของบุคคล จึงส่งเสริมให้มี
การออมเงินผ่านการลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ หรือ Retirement Mutual Fund (RMF) 
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ซึ่งเป็นการลงทุนในกองทุนรวมท่ีแตกต่างจากกองทุนรวมปกติทั่วไป มีวัตถุประสงค์หลักคือ 
ส่งเสริมการออมเงินอย่างสม ่าเสมอในระยะยาว เพ่ือท่ีจะได้มีเงินก้อนส าหรับการด ารงชีพในวัย
เกษียณ โดยมีการสนบัสนนุสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีให้แก่ผู้ลงทนุเพ่ือเป็นแรงจงูใจในการลงทนุ 
ทัง้นี ้ยังได้รับความร่วมมือจากส านกังานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสถาบนัการเงินตา่ง ๆ ได้ให้การสนบัสนนุ โดยการให้ความรู้เร่ืองการวางแผนทาง
การเงินเพ่ือเกษียณ ผา่นการลงทนุในหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ รวมไปถึงลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพด้วย นอกจากนี ้กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพยงัป็นอีกหนึ่งช่องทางให้แก่คนท่ีไม่มีสวสัดิการเงิน
ออม เช่น กองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุบ าเหน็จบ านาญราชการ ได้มีโอกาสลงทนุ  และเก็บออม
อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ยงัได้รับผลการตอบรับเฉพาะ
กลุ่มนกัลงทนุท่ีได้ประโยชน์ทางด้านภาษีเป็นส่วนใหญ่ กลุ่มคนท่ีตระหนกัถึงการออมเงินเพ่ือการ
เกษียณยงัมีการลงทนุเป็นสว่นน้อย โดยประชาชนสว่นใหญ่มกัออมเงินในรูปแบบเงินฝากมากกว่า
การลงทุน เน่ืองจากง่ายต่อการเก็บออม และมีสภาพคล่องสูง ทัง้ยงัขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
การลงทนุในสินทรัพย์ประเภทอ่ืน ๆ นอกจากกนีใ้นกลุ่มคนท่ีลงทุนในสินทรัพย์อ่ืนนอกเหนือจาก
เงินฝาก จะมีวตัถปุระสงค์ในการลงทนุท่ีแตกตา่งกนัออกไป เช่น เพ่ือท าก าไร เป็นรายได้ทางอ้อม 
หรือเก็งก าไร เป็นต้น ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีกระทบกบัการลงทนุไม่ว่าเป็น สภาวะ
เงินเฟ้อ อตัราดอกเบีย้ รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งจะมีผลกระทบตอ่การตดัสินใจ
ลงทุนของนักลงทุน เพราะเป็นส่วนหนึ่งในปัจจยัพืน้ฐานในการวิเคราะห์ก่อนการลงทุนของนกั
ลงทนุ และเป็นแนวทางในการเลือกรูปแบบการลงทนุท่ีเหมาะสมตามความต้องการ 

จากท่ีกลา่วมา ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะส่วน
บคุคลของผู้ลงทนุ ความรู้ความเข้าในเก่ียวกบัการลงทนุ และปัจจยัในการลงทนุ โดยพิจราณาจาก
แรงจงูใจ วตัถปุระสงค์ในการลงทนุ และสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีเป็นตวัแปรในการตดัสิน
ในลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ นอกจากนี ้ข้อมลูท่ีได้จากวิจยัในครัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุง และวางแผนในการขยาฐานลกูค้าท่ีตระหนกัถึงการ
วางแผนทางการเงินและสนใจการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพได้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย  
ในการวิจยันีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้ 

1. เพ่ือศกึษาการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ  

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพโดยจ าแนกตาม
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการลงทุน ได้แก่ แรงจูงใจ วัตถุประสงค์การลงทุน และ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. เป็นแนวทางให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ใช้ในการวางแผนการตลาด เพ่ือขยาย
ฐานลกูค้าท่ีจะมาลงทนุในกองทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

2. เป็นแนวทางให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ใช้ในการปรับปรุงกลยทุย์ให้เหมาะสม
กบันกัลงทนุหรือผู้ ท่ีสนใจจะลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

3. เป็นประโยชน์และแนวทางให้ผู้ ท่ีสนใจศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

 
ขอบเขตการวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีลงทุนใน

กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ คือ คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ได้ก าหนดขนาด
ตวัอย่างโดยใช้สตูรค านวนแบบกรณีท่ีไมท่ราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555, 28) 
จ านวนกลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ 400 คน ส าหรับการวิจยัครัง้นีใ้ช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  
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การเลือกกลุม่ตวัอยา่งจะใช้วิธีเลือกแบบมีขัน้ตอน ดงันี ้โดยเร่ิมจากขัน้ท่ี 1 วิธีการสุม่
ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ )Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามกลุ่มการปกครองทัง้หมด 6 
กลุ่ม และท าการสุ่มตวัอย่างทกุกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขตรวม 6 เขต ได้แก่ เขตดินแดง เขตปทมุวนั เขต
จตุจักร เขตบึ่งกุ่ม เขตคลองสาน และเขตบางขุนเทียน ขัน้ท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า 
)Quota Sampling) ซึง่จะท าการเฉล่ียขนาดตวัอย่าง 400 คน เพ่ือให้ได้สดัสว่นคลอบคลมุตามเขต
ท่ีสุ่มได้ในขัน้ท่ี 1 ขัน้ท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง )Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือก
สถานท่ีในการเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามท่ีสุ่มได้ในขัน้ท่ี 1 และขัน้ท่ี 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความ
สะดวก )Convenience Sampling) ตามสถานท่ีท่ีสุม่ได้ในขัน้ท่ี 1 - 3  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา  
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 

1. ลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคล 
1.1 เพศ 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุ
1.2.1 21 - 30 ปี 
1.2.2 31 - 40 ปี 
1.2.3 41 - 50 ปี 
1.2.4 51 ปีขึน้ไป 

1.3 สถานภาพ  
1.3.1 โสด  
1.3.2 สมรส / อยูด้่วยกนั 
1.3.3 หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่  

1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ  
1.4.1 ต ่ากวา่ ปริญญาตรี 
1.4.2 ปริญญาตรี 
1.4.3 สงูกวา่ ปริญญาตรี 
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1.5 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  
1.5.1 ต ่ากวา่ หรือเทา่กบั 20,000 บาท 
1.5.2 20,001 – 40,000 บาท 
1.5.3 40,001 – 60,000 บาท 
1.5.4 60,001 บาทขึน้ไป 

1.6 อาชีพ 
1.6.1 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
1.6.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.6.3 ประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ 

2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
3. ปัจจยัในการลงทนุ 

3.1 ด้านแรงจงูใจ  
3.2 ด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ 
3.3 ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง 

ตัวแปรตาม ได้แก่ การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. คนวัยท างาน หมายถึง คนท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 21 ปีขึน้ไปท่ีมี
อาชีพ รายได้ และมีการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

2. กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ )Retirement mutual fund) หรือกองทุนรวม RMF 
เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการออมเงินอย่าง
สม ่าเสมอในระยะยาว เพ่ือจะได้มีเงินก้อนส าหรับการด ารงชีพในวยัเกษียณ หรือมีเงินจ านวนหนึง่
เอาไว้ใช้เม่ือถึงวยัท่ีไม่ได้ท างานแล้ว โดยผู้ลงทุนสามารถน าเงินมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 
500,000 บาทตอ่ปี เม่ือปฏิบตัติามเง่ือนไขการลงทนุ 

3. ความรู้ ความเข้าใจ หมายถึง การตีความหมายข้อมูลหรือข่าวสารท่ีผู้ลงทุนทราบ
และเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เช่น กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งเป็นกองทุนรวม
ประเภทสง่เสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวไว้สาหรับใช้จา่ยยามเกษียณอายุ 
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4. ปัจจัยในการลงทุน หมายถึง ปัจจยัท่ีใช้ในการพิจารณาในการลงทนุท่ีนกัลงทนุใช้ใน
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ประกอบด้วย  

ด้านแรงจงูใจ หมายถึง ท่ีเป็นแรงกระตุ้นให้แก่นกัลงทนุ ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร การได้รับค าแนะน า รวมไปถึงความต้องการวางแผนทาง
การเงิน 

ด้านวตัถุประสงค์การลงทุน หมายถึง การตดัสินใจท่ีจะลงทุนโดยมีเป้าหมาย เช่น 
วางแผนเพ่ือออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ  เพ่ือสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี เพ่ือกระจายความเส่ียงใน
การลงทนุ รวมไปถึงการคาดหวงัผลตอบแทนท่ีสงูในระยะยาว  

ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง หมายถึง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การลงทุน 
ได้แก่ การปรับตวัลงของตลาดหุ้น การลงทนุเพราะป้องกันความเส่ียงจากเงินเฟ้อในอนาคต การ
ปรับตวัของเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโต ความสงบเรียบร้อยท่ีมีผลมาจากรัฐบาลท่ีมีแนวโน้มท่ีมัน่คง
ส่งผลให้แนวโน้มด้านเศรษกิจดีขึน้ รวมไปถึงการรับได้ความเช่ือถือจากนักลงทุนต่างประเทศ 
เพราะความมัน่คงการเมือง 

5. การตัดสินใจลงทุน หมายถึง คณุลกัษณท่ีแสดงออกของผู้ลงทนุท่ีแสดงออกผา่นการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ โดยในการศกึษาครัง้นีเ้ลือกใช้กระบวนการตดัสินใจ 
2 ขัน้ ได้แก่ 

1. ขัน้การประเมินทางเลือก หมายถึง การศกึษาข้อมลูการลงทนุใน RMF จากตวัแทน
จ าหน่าย สถาบนัการเงิน หนังสือชีช้วน ฯ คนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด ก่อนการลงทุน การ
ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการลงทุนเพ่ือทราบระดบัความเส่ียงของตนเอง และ ศึกษาข้อมูล
หลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุจากผลตอบแทนท่ีผา่นมาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ 

2. ขัน้ตดัสินใจลงทนุ หมายถึง การเลือกลงทนุตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ การ
เลือกลงทนุโดยค านงึผลตอบแทน การเลือกลงทนุกบั บลจ. ท่ีน่าเช่ือถือ หรือ ซือ้ RMF ผา่นตวัแทน
จ าหนา่ยท่ีธนาคารพาณิชย์ หรือซือ้ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ 
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กรอบแนวคิด 
การศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้ง

ชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคดิ ดงันี ้
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

  

ปัจจยัในการลงทนุ 
1. ด้านแรงจงูใจ  
2. ด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ 
3. ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ

และการเมือง 

ลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
5. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
6. อาชีพ 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
เพ่ือการเลีย้งชีพ ของคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการ

ลงทนุในกองทนุรวม 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 
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สมมตฐิานการวิจัย  
1. ลกัษณะสว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานะภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  
แตกตา่งกนั 

2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกต่างกัน  
ใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนัมีการตดัสิน  

3. ปัจจัยในการลงทุน ไ ด้แก่  ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้าน
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ 
การเลีย้งชีพ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดยจะน าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
1. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประชากรศาสตร์ 
2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ 
3. แนวคดิเก่ียวกบัการลงทนุ  
4. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ 
5. แนวคดิเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์การลงทนุ 
6. แนวคดิเก่ียวกบัปัจจยัด้านเศรษฐกิจกบัการลงทนุ 
7. สรุปปัจจยัในการลงทนุ 
8. แนวคดิและทฤษฎีการตดัสินใจ 
9. ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
10. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประชากรศาสตร์ 

กลัยา วานิชย์บญัชา )2550, 148 - 149)การตดัสินใจของผู้ ซือ้ได้รับอิทธิพลจากลกัษณะ
สว่นบคุคลทางด้านตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1. อาย ุ)Age) บคุคลท่ีมีอายตุา่งกนัจะมีความต้องการในสินค้าและบริการท่ีแตกต่าง
กัน การแบ่งกลุ่มผู้ บริโภคตามอายุประกอบด้วย ต ่ากว่า 6 ปี, 6 - 11 ปี, 12 -19 ปี, 20 - 34 ปี,  
35 - 49 ปี, 50 - 64 ปี, และ 65 ปีขึน้ไป ตวัอย่างเช่น กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ และ
สินค้าประเภทแฟชัน่ และกลุม่ผู้สงูอายจุะให้ความสนใจสินค้าและบริการด้านสขุภาพมากกวา่ 

2. วงจรชีวิตครอบครัว  (Family life cycle) เป็นขัน้ตอนการด ารงชีวิตของบุคคล 
ซึ่งการด ารงชีวิตในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการ ทศันคติ และค่านิยม ท าให้
เกิดความต้องการในผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั โดยมีความสมัพนัธ์กับสถานะภาพทางการเงินและ
ความสนใจของแตล่ะบคุคล 

3. อาชีพ (Occupation) อาชีพท่ีแตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะต้องการสินค้าและ
บริการท่ีแตกต่างกัน เช่น ลูกจ้างทัว่ไปจะซือ้สินค้าท่ีจ าเป็นต่อค่าครองชีพ พนกังานบริษัทจะซือ้
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สินค้าในระดบัราคาท่ีสูงขึน้มาอีก ส่วนนกัธุรกิจหรือผู้บริหารจะซือ้สินค้าท่ีเสริมบุคลิคของตนเอง 
เป็นต้น ดงันัน้ นกัการตลาดต้องท าการศึกษาว่าสินค้าและบริการนัน้ต้องการเลือกกลุ่มอาชีพใด 
เพ่ือจะได้จดัเตรียมสินค้าให้หมาะสมกบักลุม่อาชีพนัน้ 

4. สถานภาพทางเศรษกิจ (Economic circumstances) หรือรายได้ (Income) จะมี
ผลตอ่สินค้าและบริการท่ีเขาตดัสินใจซือ้ สถานภาพเหล่านี ้ประกอบด้วย รายได้ การออม อ านาจ
ซือ้ และทศันคตเิก่ียวกบัการใช้จา่ย เป็นสิ่งท่ีต้องค านงึถึงเพราะมีผลตอ่อ านาจในการซือ้ 

5. การศึกษา (Education) ผู้ มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมี
คณุภาพดีมากกว่าผู้ ท่ีมีการศึกษาน้อยกว่า เน่ืองจากระดบัการศึกษาท่ีสูงมีผลต่อรายได้ท่ีสูงขึน้
ตามไปด้วยจึงมีแนวโน้มในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพมากกว่าหรือมีทางเลือกมากกว่า
นัน่เอง  

6. ค่านิยมและรูปแบบการด ารงชีวิต )Value and lifestyle) ค่านิยม หมายถึง 
ความคิดและความเช่ือท่ีมีผลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และการตัดสินใจของบุคคล รูปแบบการ
ด ารงชีวิต หมายถึง รูปแบบการด ารงชีวิตของบคุคล ซึง่จะเก่ียวข้องกบักิจกรรมท่ีเขาท า ท่ีเขาสนใจ 
และความเห็นของเขาหรือ AIOs โดยคา่นิยมและรูปแบบการด ารงชีวิตขึน้อยูก่บัวฒันธรรมยอ่ย ชัน้
สงัคม หรือกลุ่มอาชีพของแตล่ะบุคคลท่ีแตกต่างกัน ซึ่งมีความสมัพนัธ์กบัการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ 
และการใช้บริการ 

ภาวิณี กาญจนาภา )2554, 72-74) ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตร์ท่ีนิยมน ามาใช้เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณาแบง่สว่นตลาด มีดงัตอ่ไปนี ้

1. อายุ (Age) อายุถูกใช้เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์หลาย
ชนิด เชน่ เสือ้ผ้า ผลิตภณัฑ์ส าหรับเดก็ตา่ง ๆ หนงัสือ อาหาร เป็นต้น บคุคลท่ีมีอายแุตกตา่งกนัจะ
มีความชอบหรือสนใจในกิจกรรมท่ีตา่งกนั และสนใจในผลิตภณัฑ์ตา่งประเภทกนัไปในแตล่ะช่วง
อายขุองบคุคล เช่น วยัเด็ก บคุคลอาจมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ประเภทขนม ลกูอม การ์ตนู ส่ือ
ทางโทรทัศน์ รายการส าหรับเด็ก และเน้นท่ีความสนุกสนานมากกว่าจะเป็นส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
วยัรุ่น มีแนวโน้มท่ีจะมีความสนใจในผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีให้ความบนัเทิง และผลิตภณัฑ์ท่ีมีความ
แปลกใหม่ต่าง ๆ เน่ืองจาก ยงัไม่มีรายได้เป็นของตนเอง บุคคลกลุ่มวัยรุ่นนีน้่าจะเป็นตลาดท่ีดี
ส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเกมส์คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ เสือ้ผ้า แฟชั่น ส่ือประเภทโทรทัศน์  
สิ่งพิมพ์ วิทยุ หรืออินเทอร์เน็ตต่าง ๆ วยัรุ่นตอนปลายถึงวยักลางคน คนกลุ่มนีมี้รายได้เป็นของ 
การตลาดท่ีดีส าหรับวัยนี ้ คือผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาปานกลางถึงสูง ผลิตภัณฑ์ประเภทท่ีสามารถ
แสดงให้เห็นถึงผลของการใช้ท่ีชะลอการเข้าสู่วัยกลางคนของตนเอง เช่น เคร่ืองส าอางท่ี มี
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เป้าหมายท่ีสตรีวยักลางคน รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ บ้าน โทรศพัท์มือถือ ส่ือท่ีจะใช้ในการเข้าถึงจะ
เป็นส่ือประเภทสิ่งพิมพ์ โทรทศัน์ตา่ง ๆ และสดุท้ายวยัเกษียณอายหุรือวยัชรา คนกลุม่นีเ้ป็นกลุ่มท่ี
มีรายได้ไม่มากนัก นิยมเก็บออมเพ่ือใช้จ่ายในยามจ าเป็น การตลาดท่ีดีส าหรับวัยนีจ้ะเป็น
ผลิตภณัฑ์ประเภทการท่องเท่ียว หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเสริมสร้างความแข็งแรงของสขุภาพ เชน่ สถานท่ี
ออกก าลงักายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรงของสขุภาพตา่ง ๆ ส่ือประเภทท่ีเข้าถึงกลุม่บคุคลในวยันี ้
จะเป็นพวกวิทยุหรือส่ือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แต่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ต้องอาศัยความ
ระมดัระวงัไม่ให้เป็นการสร้างความแบง่แยกของช่วงอายุว่าก าลงัเข้าสู่วยัชรา หรือวยัเกษียณอายุ
อยา่งชดัเจน เพ่ือปอ้งกนัการตอ่ต้านการรับรู้ และการเลือกซือ้จากกลุม่ดงักลา่ว 

2. เพศ (Sex) บุคคลท่ีมีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มท่ีจะมีความชอบหรือความสนใจ
แตกต่างกัน เช่น บุรุษอาจจะมีแนวโน้มท่ีจะสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทกีฬา ขณะท่ีสตรีอาจสนใจ
ผลิตภัณฑ์ประเภทความงามต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสท่ีดีส าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ และกิจกรรมของแตล่ะเพศดงักล่าว นอกจากนี ้ยงัมีผลิตภณัฑ์บางชนิดท่ีมีการแบง่
เพศของสินค้า เชน่ น า้หอม หรือเคร่ืองส าอาง โดยจะมีการท ากลิ่นให้แตกตา่งกนัระหว่างน า้หอมท่ี
ใช้กบัสภุาพบรุุษและสภุาพสตรี ประเภทของส่ือท่ีบคุคลในแตล่ะเพศสนใจก็จะแตกตา่งกนัไป บรุุษ
มีแนวโน้มท่ีจะให้ความสนใจในนิตยสารท่ีเก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ บ้าน เฟอร์นิเจอร์ ห รือ
นิตยสารของผู้ ชาย ในขณะท่ีสตรีมีแนวโน้มท่ีจะให้ความสนใจในนิตยสารเพ่ือความงาม หรือ
นิตยสารส าหรับผู้หญิง 

3. เชือ้ชาติ )Nationality) สามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับ
ผลิตภณัฑ์บางประเภท เช่น เสือ้ผ้า อาหาร เคร่ืองประดบั เป็นต้น บคุคลท่ีมีเชือ้ชาติ เดียวกันจะมี
วัฒนธรรม วิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ความเช่ือท่ีเหมือนกัน ซึ่งมีผลต่อการเลือกชนิด และ
คณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์ท่ีเลือกซือ้ 

4. รายได้ (Income) จดัเป็นตวัแปรท่ีนกัการตลาดนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วน
ตลาด เน่ืองจากเป็นปัจจยัท่ีสะท้อนถึงอ านาจในการซือ้สินค้าของผู้บริโภค นอกจากนีร้ายได้ยงัมี
ผลตอ่ชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีผู้บริโภคเลือกซือ้ ผู้บริโภคท่ีมีรายได้สงูมีความสนใจในสินค้าฟุ่ มเฟือย 
และมีคณุภาพดีมากกวา่ผู้บริโภคท่ีมีรายได้ต ่า 

5. วงจรชีวิตครอบครัว )Family Life Cycle) แตล่ะขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครัว จะ
มีส่วนในการก าหนดว่าบุคคลใดท าหน้าท่ีในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ชนิด และประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ท่ีบุคคลสนใจ และท าการเลือกซือ้ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ดง
กล่าว เช่น ครอบครัวเร่ิมต้นแต่งงานละมีบุตร ผลิตภัณฑ์ท่ีสมาชิกในครอบครัวสนใจอาจเป็น
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ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก ของเล่นส าหรับเด็ก สามีและภรรยามีการตัดสินใจซือ้ร่วมกันชนิดของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีสนใจอาจเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาสงู เชน่ รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น สว่นครอบครัวท่ี
สมาชิกในครอบครัวชราภาพแล้วอาจสนใจผลิตภัณฑ์ท่ีมีราคาไม่แพงนัก และส่วนใหญ่จะเป็น
ผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพหรือการทอ่งเท่ียว 

6. ตวัแปรอ่ืน ๆ นกัการตลาดสามารถเลือกใช้ตวัแปรอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแบง่
ส่วนตลาด เช่น การศกึษา อาชีพ หรือการใช้ตวัแปรด้านประชากรศาสตร์ร่วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น 
ตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ และตัวแปรวิถีด้านการด าเนินการชีวิตท่ีเรียกว่า Geodemographic 
Segmentation 

ชรีุพร สีสนิท )2553, 13 อ้างถึง Defleur M.L. 1996) ทฤษฎีความแตกตา่งระหวา่งปัจเจก
บคุคล (Individual Differences Theory) ได้เสนอหลกัการ ดงันี ้ 

1. มนษุย์เรามีความแตกตา่งอยา่งมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาบคุคล  
2. ความแตกต่างนี ้ส่วนมากมาจากการลักษณะท่ีแตกต่างทางชีวภาพ หรือทาง

ร่างกายของแตล่ะบคุคลแตส่ว่นใหญ่แล้วจะมาจากการแตกตา่งด้านการเรียนรู้ 
3. มนษุย์ซึง่ถกูเลีย้งดมูาภายใต้สถานะการณ์ตา่งกนั จะเปิดรับความคดิเห็นแตกต่าง

กนัออกไป 
4. การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมท่ีต่างกันท าให้เกิดทศันคติ คา่นิยม และความเช่ือถือท่ี

รวมเป็นลกัษณะทางจิตวิทยาท่ีแตกตา่งกนัออกไป  
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้ วิจยัได้น าแนวคิด

และทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของ ภาวิณี กาญจนาภา )2554, 72-74) ซึ่งสอดคล้องกบัตวัแปร
ด้านลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลของงานวิจยันี ้ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได้ 
อาชีพ โดยแตล่ะบคุคลจะมีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีแตกตา่งกนัไป ตาม
ลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคล 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ 

อดลุย์ จาตรุงคกลุ )2550, 138) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า หมายถึง ข่าวสารท่ีเก็บ
ไว้ในความทรงจ า ส่วนหนึ่งของข่าวสารทัง้หมดเก่ียวข้องกับหน้าท่ีของผู้บริโภคในตลาดเรียกว่า 
ความรู้เก่ียวกบัผู้บริโภค )Consumer knowledge) ซึง่อาจจะศกึษาได้โดยการตอบค าถามดงันี ้คือ 
ผู้บริโภครู้อะไร ความรู้จดัระเบียบอยูใ่นความทรงจ าในรูปใดและจะวดัความรู้ได้อยา่งไร 
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เสรี วงษ์มณฑา )2542, 95) ได้ให้ความหมายของความรู้ว่า (Knowledge) เป็นการ
เรียนรู้ท่ีเกิดจากการรับความรู้จากผู้ อ่ืน มีบคุคลอ่ืนมาบอก หรือสอน เช่น นกัเรียนได้รับการเรียนรู้
จากครู  

ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ )2551, อ้างถึง Hideo Yamazaki 
2548) ให้ความหมายของความรู้ เป็นสารสนเทศท่ีผ่านกระบวนการคิดเปรียบเทียบ เช่ือมโยงกับ
ความรู้อ่ืน จนเกิดเป็นความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์ในการสรุป และตดัสินใจในสถานการณ์
ตา่ง ๆ โดยไมจ่ ากดัชว่งเวลา 

ไพศาล หวังพานิช )2526, 105) ได้ให้ความหมายของความเข้าใจว่า หมายถึง
ความสามารถในการน าความรู้ความเข้าใจไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือจับใจความ อธิบาย 
เปรียบเทียบ ย่นย่อเร่ืองราวความคิดเห็น ข้อเท็จจริงตา่ง ๆ และสามารถอธิบายเปรียบเทียบสิ่งท่ีมี
ลกัษณะและสภาพคล้ายคลึงเป็นท านองเดียวกนักับของเดิมได้ บคุคลท่ีมีความเข้าใจในสิ่งใดจะ
สามารถตีความ แปลความหมาย ขยายความเก่ียวกบัสิ่งนัน้ได้  

บลูมและคณะ (สุกัลยา มงคลสตกานต์, 2561, 15 อ้างอิงจาก Bloom; & other.1971) 
กลา่วไว้วา่ ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการท่ีคนขยายความรู้ความจ าเป็นให้ไกลออกไป
จากเดิมอย่างสมเหตุสมผล แยกเป็น 3 ขัน้ท่ีส าคญั คือ การแปลความหมายของค า ข้อความ 
สญัลกัษณ์ในแง่มุมใหม่ตามเนือ้เร่ืองและหลกัวิชาการนัน้ ๆ การตีความโดยเอาความหมายจาก
การแปลทัง้หมดมารวมกนัแล้วสรุป หรือขยายความนัน้ตามแนวใหม่ และทศันะใหม่ มมุมองใหม่
เพ่ือให้กว้างไกลไปจากข้อเท็จจริง โดยจะต้องให้ข้อมลูหรือแนวโน้มอยา่งเพียงพอ  

พฤติกรรมด้านความรู้หรือความสามารถทางด้านสติปัญญา แบ่งออกเป็น 6 ระดบั 
เรียงล าดบัจากความสามารถขัน้ต ่าไปสงู ดงันี ้ 

1. ความรู้ - ความจ า (Knowledge or Recall) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ท่ีแสดงถึง
การจ าได้หรือระลกึได้ เป็นความรู้ในเร่ืองเฉพาะ ๆ เช่น ความรู้ค าศพัท์เฉพาะ ความรู้ในข้อเท็จจริง
บางอย่างเป็นความรู้ในเร่ืองวิธีการจดักระท าเฉพาะเร่ือง และเป็นความรู้ในเร่ืองท่ีเป็นสากล และ
นามธรรมในสาขาตา่ง ๆ เชน่ ความรู้ในเร่ืองกฎ ทฤษฎี โครงสร้าง  

2. ความเข้าใจ )Comprehension or Understanding) ได้แก่ พฤตกิรรมความรู้ท่ี
แสดงวา่สามารถอธิบายได้ ขยายความด้วยค าพดูของตนเองได้ มุง่ให้ผู้ เรียนเกิดพฤตกิรรมหรือการ
ตอบสนอง 3 แบบ คือ 

2.1 การแปล (Translation) 
2.2 การตีความหมาย (Interpretation) 
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2.3 การขยายความสรุปความ (Extrapolation) 
3. การน าไปปรับใช้ (Application) ได้แก่ เป็นความสามารถในการน าความรู้  

(knowledge) ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเร่ืองใด ๆ ท่ีมีอยู่เดิม ไป
แก้ไขปัญหาท่ีแปลกใหม่ของเร่ืองนัน้ โดยการใช้ความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกับ
ความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยาย
ความสิ่งนัน้ 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ความสามารถแยกสิ่งต่าง ๆ 
ออกเป็นสว่นย่อย ๆ ได้อยา่งมีความหมาย และเห็นความสมัพนัธ์ของสว่นย่อย ๆ เหลา่นัน้ด้วยหรือ
อาจกลา่วได้วา่ การวิเคราะห์มี 3 ความหมาย คือ 

4.1 การวิเคราะห์ให้ได้หนว่ยยอ่ย 
4.2 การวิเคราะห์เนือ้หาความสมัพนัธ์ 
4.3 การวิเคราะห์เนือ้หาหลกั 

5. การสัง เคราะ ห์  (Synthesis) คือ  ไ ด้แก่  พฤติกรรมความ รู้ ท่ี แสดงถึ ง
ความสามารถในการรวบรวมความรู้และข้อมลูตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้แนวทางท่ี
น าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้ การสงัเคราะห์มี 3 ประเภท คือ 

5.1 สงัเคราะห์ให้ได้ผลเฉพาะเร่ือง 
5.2 สงัเคราะห์ให้ได้แผนงานหรือแผนปฏิบตักิาร 
5.3 สงัเคราะห์ให้ได้ระดบันามธรรมท่ีสงูขึน้ 

6. การประเมินค่า (Evaluations) ได้แก่ พฤติกรรมท่ีแสดงถึงความสามารถใน
การตดัสินคณุคา่ของสิ่งของหรือทางเลือกได้อยา่งถกูต้องจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 

6.1 การประเมินท่ีอิงเกณฑ์ภายใน 
6.2 การประเมินท่ีอิงเกณฑ์ภายนอก 

โพแลนยิ และ โนนากะ (บญุดี บญุญากิจ และคณะ, 2549, 16 อ้างอิง Michael Polanyi 
และ Ikujiro Nonaka) ได้จ าแนกความรู้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ท่ีอยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัของแต่ละบุคคล 
เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์ตา่ง ๆ ซึง่ส่ือสารหรือถ่ายทอดในรูปของตวัเลข สตูร 
หรือลายลักษณ์อักษร ความรู้ชนิดนีพ้ัฒนาและแบ่งปันกันได้ และเป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิดความ
ได้เปรียบในการแขง่ขนั 
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2. ความรู้ชดัแจ้ง )Explicit Knowledge) ความรู้ท่ีเป็นเหตเุป็นผล สามารถรวบรวม
และถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนงัสือ คูมื่อ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ซึ่งท าให้
คนสามารถเข้าถึงได้ง่าย  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจผู้ วิจัยสรุปได้ว่า ความรู้ 
หมายถึง ความรู้ท่ีเกิดจากการเรียนรู้และแสดงถึงการจ าได้หรือระลึกได้ เป็นความรู้ในเร่ืองเฉพาะ  
ความรู้ในข้อเท็จจริง และเป็นความรู้ในเร่ืองท่ีเป็นสากลและนามธรรม โดยความรู้จะถกูจดัระเบียบ
อยู่ในความทรงจ า เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ เพ่ือเกิดการตดัสินใจตามปัจจยัท่ีแตกต่างกัน
ออกไป และความเข้าใจ หมายถึง พฤตกิรรมท่ีแสดงออกโดยการตีความจากความรู้ท่ีมีว่าสามารถ
อธิบายได้ ขยายความได้ สรุปใจความได้ และสามารถรวบรวมเพ่ือส่ือสารออกไปได้  

  
แนวคิดเก่ียวกับการลงทุน  

การลงทุน 
ศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ (2560, 3) ได้ให้ความหมายการลงทนุไว้ว่า  

ค าวา่ การลงทนุในความหมายแบบกว้าง หมายถึง การจา่ยเงินเพ่ือซือ้สินทรัพย์ เชน่ สินทรัพย์ทาง
การเงิน โดยหวงัว่าสินทรัพย์นัน้จะมีค่าสูงขึน้ และหรือเพ่ือผูกพนั การได้มาซึ่ งกระแสรายได้จาก
การถือครองสินทรัพย์นัน้  

ลกัษมี กรลิขิตไพศาล )2558, 10) ได้ให้นิยามว่า การลงทุนคือการใช้จ่ายเงินสดใน
ปัจจบุนั โดยมุง่หวงัจะได้รบผลตอบแทนจากการใช้จา่ยในอนาคต ซึง่ผลตอบแทนท่ีคาดว่าจะได้รับ
นัน้จะชดเชยระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ และความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งคุ้มคา่  

ศิรดา นวลประดิษฐ์ )2560, 11) ได้ให้นิยามว่า การลงทุน จึงเป็นลกัษณะของการ
น าเอาทรัพย์สินรวมถึงเงินสดท่ีบุคคลนัน้ถืออยู่หรือเก็บสะสมไว้ไปด าเนินการ เพ่ือก่อให้เกิด
มลูคา่เพิ่ม หรือให้ได้รับผลตอบแทนกลบัคืนมาในชว่งเวลานัน้ ๆ ภายใต้เง่ือนไขข้อจ ากดั หรือความ
เส่ียงท่ีบคุคลนัน้จะยอมรับได้ จึงอาจกล่าวสรุปได้ว่า การลงทนุ หมายถึง การซือ้อสงัหาริมทรัพย์
หรือหลกัทรัพย์ของบุคคลหรือสถาบนั โดยมีผลตอบแทน )Returns) จากการลงทุนท่ีมาควบคู่กับ
ความเส่ียง )Risk)  

กฤษฎา เสกตระกูล )2556) ได้กล่าวถึง สินทรัพย์ท่ีลงทุนได้นัน้ แบ่งออกเป็น 2 
ประเภทได้แก่ สินทรัพย์ท่ีจับต้องได้ (Real Assets) ซึ่งแบ่งได้เป็น อสังหาริมทรัพย์ )สินทรัพย์ท่ี
เคล่ือนย้ายไม่ได้) และสงัหาริมทรัพย์ )สินทรัพย์เคล่ือนย้ายได้) อีกประเภทหนึ่ง คือ สินทรัพย์ท่ีจบั
ต้องไม่ได้หรือสินทรัพย์ทางการเงิน )Financial Assets) ซึ่งแบ่งได้เป็น สินทรัพย์ทางการเงินใน
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ตลาดเงิน )อายุของสินทรัพย์น้อยกว่า 1 ปี) และสินทรัพย์ทางการเงินในตลาดทุน )อายุของ
สินทรัพย์มากกวา่ 1 ปี) 

อธิวฒัน์ โตสนัตกิลุ )2556, 15-16) ประเภทของการลงทนุแบง่ได้ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. การฝากเงินกับธนาคารพานิชย์ เป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงต ่า สภาพคล่อง

สงู เน่ืองจากผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบีย้เป็นผลตอบแทนตามอตัราท่ีธนาคารก าหนดไว้แบบแน่นอน
ตามระยะเวลาท่ีฝากเงิน และมีสถาบนัคุ้มครองเงินฝากคอยดูแลและป้องกันความเส่ียงให้แก่ผู้
ฝาก เป็นการลงทนุท่ีได้ผลตอบแทนคอ่นข้างต ่าท่ีสดุเม่ือเทียบกบัการลงทนุประเภทอ่ืน 

2. การลงทุนในตราสารทุน เป็นตราสารท่ีกิจการออกให้แก่ผู้ ถือ )Holder) เพ่ือ
ระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” รวมทัง้มีส่วนได้
เสียหรือมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ของกิจการ และมีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล 
)Dividend) ตราสารทนุมีหลายประเภท ได้แก่ หุ้นสามญั หุ้นบริุมสิทธิ ใบส าคญัแสดงสิทธิ หรือวอ
แรนท์ หน่วยลงทุน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย หรือ เอ็นวีดีอาร์ 
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิง 

3. การลงทุนในตราสารหนี ้ตราสารทางการเงินท่ีผู้ ถือ )ผู้ ลงทุน) มีสถานะเป็น
เจ้าหนี ้และผู้ออกมีสถานะเป็นลกูหนี ้โดยเจ้าหนีจ้ะได้รับผลตอบแทนในรูปของ “ดอกเบีย้” อย่าง
สม ่าเสมอตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ และได้รับ “เงินต้น” คืนเม่ือครบก าหนดอาย ุตวัอยา่งตราสาร
หนีท่ี้พบเห็นทัว่ไป เชน่ ตัว๋เงินคลงั พนัธบตัรรัฐบาล และหุ้นกู้ เอกชน 

4. การลงทุนในกองทุนรวม เป็นการลงทุนผ่านบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน 
โดยการระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนโดยการขายหน่วยลงทุน และน าเงินท่ีได้รับไปลงทุนใน
สินทรัพย์ตา่ง ๆ ตามนโยบายของแตล่ะกองทนุ โดยการลงทนุในกองทนุรวมนัน้มีการลงทนุในตรา
สารทางการเงินหรืออสงัหาริมทรัพย์หลากหลายรูปแบบ ผู้ลงทนุสามารถเลือกลงทนุในกองทุนได้
ตามหลากหลาย ตามระดบัความเส่ียง ระยะเวลา และผลตอบแทนท่ีคาดหวงั โดยการลงทนุจะมี
ผู้จดัการกองทุนท่ีเป็นมืออาชีพ เป็นตวัแทนในการลงทุน เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนท่ีงอกเงย แล้ว
น ามาเฉล่ียคืนให้กบัผู้ลงทนุแตล่ะรายตามสดัส่วนท่ีลงทนุ 

5. การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ เป็นการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเช่น ท่ีดิน บ้าน 
คอนโด โดยการซือ้เพ่ือเก็งก าไรทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว การปลอ่ยเชา่พืน้ท่ี ร่วมถึงการสร้าง
สินทรัพย์เพ่ือปลอ่ยเชา่ในระยะสัน้และระยะยาว 
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6. การลงทนุในสินทรัพย์หรูหรา เชน่ เพรช ทอง ของสะสมตา่ง ๆ ซึง่เป็นสินทรัพย์
ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ แตม่ลูคา่ของสินทรัพย์นัน้ขึน้อยู่กบัอปุสงค์และอปุทาน เป็นลกัษณะของการ
เก็งก าไร 

ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุน 
เพชรี ขุมทรัพย์ )2548) ได้อธิบาย เร่ือง ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของผู้

ลงทนุไว้ 6 ข้อ ดงันี ้ 
1. อายุของผู้ ลงทุน )The Age of the Investor) ผู้ ลงทุนท่ีมีอายุน้อยกว่า 40 ปี 

กล้าลงทุนและจะยอมรับความเส่ียงได้มากกว่าผู้ลงทนุท่ีอายุมากกว่า 40 ปี ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะ
ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบภายในครอบครัว เป็นต้น ซึ่งบคุคลแตล่ะช่วงวยัจะมีแรงจงูใจในการ
เลือกลงทนุแตกตา่งการกนัไป ตามสถานะการและวตัถปุระสงค์ 

2. การมีครอบครัวและความรับผิดชอบท่ีมีต่อครอบครัว )Marital Status and 
Family Responsibilities) ผู้ลงทนุท่ีมีครอบครัวแล้วต้องรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัว 
ต้องให้การศึกษาแก่บุตร ท าให้เขาเกิดความจ าเป็นท่ีจะต้องลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมั่นคงและ
หลกัทรัพย์ ให้รายได้แน่นอนแก่เขา ส่วนคนโสดไม่มีภาระผกูพนัย่อมลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีความ
เส่ียงได้ 

3. สุขภาพของผู้ลงทุน )The Health of the Investor) ปัญหาเร่ืองสุขภาพ มีผล
ต่อการก าหนดนโยบายลงทุนของผู้ ลงทุน โดยผู้ลงทุนท่ีมีปัญหาเร่ืองสุขภาพ เขาย่อมต้องการ
รายได้ท่ีเกิดขึน้ ในปัจจบุนั )Current Income) มากกวา่หวงัผลประโยชน์ท่ีจะเกิดในอนาคต 

4. นิสัยส่วนตวัของผู้ลงทุน )Personal Habit) ผู้ลงทุนท่ีมีนิสัยตระหน่ีอาจไม่มี
ความ จ าเป็นต้องใช้รายได้ท่ีได้รับจากการลงทนุในหลกัทรัพย์เขาอาจลงทนุในหลกัทรัพย์ของธุรกิจ
ท่ีมีการขยายตวัในอนาคตก็ได้ในทางตรงกนัข้ามผู้ลงทนุท่ีใช้จ่ายฟุ่ มเฟือยย่อมต้องการได้รายได้ท่ี
แนน่อนเพ่ือมาจนุเจือรายจา่ยท่ีเกิดขึน้ 

5. ความสมคัรใจในการลงทุน )Willingness to Accept Risk of Investment) ผู้
ลงทนุ บางทา่นอาจต้องการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียง อยา่งเชน่ ความเส่ียงในธุรกิจ ความ
เส่ียงในตลาด และความเส่ียงในอตัราดอกเบีย้ เป็นต้น ผู้ลงทนุในลกัษณะนีไ้ด้เตรียมตวัท่ีจะเผชิญ
กบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตไว้แล้ว 

6. ความจ าเป็นของผู้ลงทุน )Investor’s Needs) ความจ าเป็นของผู้ลงทุนอาจ 
แตกตา่งกนั เช่น ความจ าป็นทางด้านการเงิน ความจ าเป็นในแง่ของความรู้สึกและจิตใจ แน่นอน
ท่ีสุดสิ่งส าคญัท่ีเร่งเร้าให้เกิดการลงทุนก็คือตัวก าไร ซึ่งอาจเก็บสะสมไว้เพ่ือใช้ในยามชราเพ่ือ
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การศกึษาหรือเพ่ือปรับฐานะการครองชีพของตนเองให้ดีขึน้  โดยรวมแล้วเปา้หมายสดุท้ายในการ
ลงทนุของผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุมกัจะมีเปา้หมายสดุท้ายในการลงทนุไว้ว่า พยายามลงทนุในหลกัทรัพย์
ท่ีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุให้ความพอใจแก่เขามากท่ีสดุ ณ ระดบัความเส่ียงนัน้ ๆ  

กนกวรรณ ศรีนวล )2558, 19) ประเภทของนกัลงทุนในตลาดหลกัทรัพย์ แบ่งตาม
พฤตกิรรมเป็น 2 ประเภทใหญ่ คือ 

1. นกัลงทุน )Investor) นกัลงทุนท่ีซือ้หุ้น เพ่ือเน้นรายได้โดยหวงัเอาเงินปันผล
เป็นหลักในส่วนของก าไรจากการขายหุ้ นก็ย่อมแล้วแต่โอกาส การลงทุนในลักษณะนีผู้้ ลงทุน
จะต้องพิจารณาคณุภาพของหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุอย่างรอบคอบ เพ่ือให้ได้ความเส่ียงท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึน้ มีคา่น้อยท่ีสดุ การเลน่หุ้นแบบนกัลงทนุ มี 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะ Conservative คือ เป็น
การเล่นหุ้นแบบเน้นความปลอดภยัของเงินทนุเป็นส าคญั มีรายได้พอสมควรแตมี่เสถียรภาพ การ
ลงทนุในลกัษณะนีม้กัเป็นการลงทนุในระยะยาว แตถ้่ามีจงัหวะดีราคาหุ้นจะสงูขึน้ ผู้ลงทนุอาจน า
ออกขายท าก าไรได้ และลกัษณะ Enterprising คือการลงทนุในลกัษณะท่ีผู้ลงทนุมีความกล้าเส่ียง
มากขึน้ ซือ้ – ขายหุ้นบ่อยครัง้ โดยจะตัง้เป้าหมายไว้ว่าต้องการให้เงินทุนงอกเงย และได้รายได้
รวม )เงินปันผล + ก าไรจากการขายหุ้น) ให้ได้สงูขึน้   

2. นักเก็งก าไร )Speculator) เป็นนักเล่นหุ้ นท่ีซือ้หุ้ นท่ีมีความเส่ียงสูง โดย
คาดหวงัผลตอบแทนในรูปของก าไรจากการขายหุ้นภายในระยะสัน้ ๆ และไม่หวงัเงินปันผล การ
เล่นหุ้นในลักษณะนีมี้ลักษณะแบบเก็งก าไร ผู้ เล่นหุ้นจะต้องอาศยัความรู้ความช านาญในการ
ตดัสินใจท่ีฉบัไว และอาศยัชว่งจงัหวะการเคล่ือนไหวราคาหุ้นเป็นหลกั   

จิ รัตน์  สัง ข์แก้ว )2547, 14) ไ ด้อธิบายว่า ความแตกต่างระหว่างการลงทุน 
)Investment) และการเก็งกาไร )Speculation) พิจารณาได้จากระดบัของอตัราท่ีคาดว่าจะได้รับ
จาก ระดบัความเส่ียง และระยะเวลาในการลงทนุ การเก็งก าไรมกัต้องการอตัราผลตอบแทนท่ีสูง
กวา่การลงทนุ นกัลงทนุจะยอมรับความเส่ียงได้น้อยกวา่การเก็งก าไร และนักเก็งก าไรถือสินทรัพย์
เพ่ือเก็งก าไรจะถือสัน้กว่านกัลงทุน โดยวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ (Investment Objectives) ของ
นกัลงทนุท่ีส าคญัมีอยู ่4 ประการ คือ  

1. การเพิ่มคา่ของเงินทนุ )Capital Appreciation) คือ ต้องการให้หลกัทรัพย์ หรือ
ทรัพย์สินท่ีตนลงทนุไว้มีมลูคา่เพิ่มพนูขึน้ตลอดช่วงเวลาท่ีลงทนุ โดยการเพิ่มคา่นัน้จะมาจากก าไร
จากการลงทุนเป็นส าคัญ หลักทรัพย์ท่ีลงทุนจึงมักมีความเส่ียงสูง แต่ก็มีอัตราผลตอบแทนท่ี
คาดหวงัสงูมากเช่นกนั โดยหลกัทรัพย์เหล่านีม้กัไม่จ่ายเงินปันผล เพราะต้องเก็บเงินทนุเอาไว้ใน
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การลงทุนเพ่ือขยายกิจการ ส่วนหลกัทรัพย์เหล่านี ้ได้แก่ หุ้นทุนของกิจการท่ีก่อตัง้ใหม่ท่ีเพิ่มเร่ิม
ด าเนินการ หรือกิจการขนาดเล็กท่ีก าลงัขยายตวั  

2. รายได้ประจ า )Current Income) นกัลงทุนท่ีต้องการได้รับรายได้เป็นประจ า
จากการลงทนุในหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินท่ีตนลงทนุไว้ ฉะนัน้ หลกัทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีลงทนุจะ 
ได้แก่ หุ้นทนุของบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีฐานะทางการเงินมัน่คง มีก าไรในการประกอบการ สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นอย่างสม ่าเสมอ หรือตราสารหนี ้ได้แก่ หุ้ นกู้ ตั๋วเงิน พันธบัตรท่ีมี
ดอกเบีย้ท่ีตราไว้ ผู้ ท่ีเกษียณอายงุานแล้วจะต้องการลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงต ่า และให้
รายได้ประจ า มกันิยมใช้กลยทุธ์การลงทนุประเภทนี ้

3. การปกปอ้งเงินทนุ )Capital Protection) นกัลงทนุต้องการให้เงินลงทนุของตน
มีความมัน่คง ไม่ลดหรือเสียหายไป อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากขาดทนุหลกัทรัพย์ หรือทรัพย์สินท่ี
ลงทนุ จงึมีความเส่ียงต ่า ระยะเวลาทนุจงึคอ่นข้างสัน้ เพราะจะท าให้สามารถคาดการณ์เหตกุารณ์
ได้ดีกวา่ 

4. ผลตอบแทนรวม )Total Return) นักลงทุนประสงค์ให้ความเส่ียง  และ
ผลตอบแทนในกาลงทุนมีความเหมาะสม กล่าวคือ ไม่โน้มเอียงไปในเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่เป็นการผสมผสานระหว่าง 3 เป้าหมายข้างต้นอย่างเหมาะสม เพ่ือผลตอบแทนท่ี
ดีกว่าในทกุสถานการณ์การลงทนุ ไม่ว่าจะเป็นชว่งตลาดทนุร้อนแรง )Bullish Market) หรือซบเซา 
)Bearish Market)  

วตัถปุระสงค์ในการลงทนุเหลา่นีจ้ะต้องน ามาพิจารณาให้สอดคล้องกบัแนวคิดของผู้
ลงทุนในเร่ืองการยอมรับความเส่ียงและผลตอบแทนตลอดจนช่วงเวลาท่ีสอดคล้องกับแผนการ
ลงทนุของลกูค้าด้วย 

การวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืน้ฐาน 
ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน )TSI) (2558) ได้ให้แนวคิดการวิเคราะห์ 

หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจัยพืน้ฐาน ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมุ่งถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด อตัราผลตอบแทน 
ความเส่ียงจากการลงทุน และมูลค่าของหลกัทรัพย์ ซึ่งปัจจยัพืน้ฐานดงักล่าว ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ภาวะเศรษฐกิจ ปัจจยัด้านภาวะอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้อง และปัจจยัเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน โดย
ให้ค านิยามวา่ 

1. การวิเคราะห์เศรษฐกิจ )Economic Analysis) จะเป็นการวิเคราะห์ และ
พยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ ทัง้เศรษฐกิจของประเทศ
และเศรษฐกิจโลก นอกจากนัน้ ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจ )Economic Cycle) 
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และดชันีชีว้ัดภาวะเศรษฐกิจในด้านต่าง ๆ และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ เช่น นโยบายการเงิน 
นโยบายการคลงั นโยบายการค้าระหว่างประเทศ วา่จะมีผลกระทบตอ่ธุรกิจท่ีออกหลกัทรัพย์ มาก
น้อยเพียงใด  

2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม )Industry Analysis) จะเป็นการวิเคราะห์วงจร
อุตสาหกรรม )Industry Life Cycle) สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ตลอดจนอนาคตของ
อตุสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้มอตัราการเจริญเติบโตอย่างไร ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายอย่างด้วยกัน 
เช่น นโยบายของรัฐบาลท่ีให้การสนับสนุน หรือเป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ โครงสร้างการ
เปล่ียนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสร้างของอตุสาหกรรมแตล่ะประเภท เป็นต้น 

3. การวิเคราะห์บริษัท )Company Analysis) เป็นขัน้สุดท้ายของการวิเคราะห์
หลกัทรัพย์ด้วยปัจจยัพืน้ฐาน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์เพ่ือคดัเลือกบริษัทท่ีควรลงทุน โดยจะเน้นการ
วิเคราะห์ทัง้เชิงคุณภาพ )Qualitative Analysis) เช่น ประสบการณ์ และความน่าเช่ือถือของ
ผู้บริหาร บคุลากร ขีดความสามารถด้านการตลาด ด้ารการผลิต / การบริการ การวิจยัและพฒันา 
การบริหารและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ฯลฯ และการวิเคราะห์เชิงปริมาณ )Quantitative 
Analysis) ซึ่งจะวิเคราะห์จากงบการเงินทัง้ในอดีตและปัจจบุนัของบริษัท เพ่ือน ามาประมาณการ
ก าไรตอ่หุ้นและราคาหุ้นในอนาคต  

จากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัในการลงทนุ ผู้วิจยัได้เลือกท าการสรุปปัจจยัในการ
ลงทุนท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน และ
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง เป็นตวัแปรอิสระ ในการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” เพ่ือ
ก าหนดเป็นกรอบแนวคดิการวิจยั และน าข้อมลูมาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 

 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจ 

เสรี วงษ์มณฑา )2542, 54) ได้ให้ความหมายไว้ว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งท่ีอยู่เบือ้งหลังการ
ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค การจงูใจ )Motivation) หรือ สิ่งจงูใจ )Motives) หมายถึง พลงัแรงกระตุ้น 
)Drive) ภายในของแตล่ะบคุคลซึง่กระตุ้นให้บคุคลเกิดการปฏิบตั ิ  

โลเวลล์ )อ้างถึงใน IM2, 2559) ให้ความหมายของแรงจงูใจว่า “เป็นกระบวนการท่ีชกัน า
โน้มน้าวให้บุคคลเกิดความมานะพยายามเพ่ือท่ีจะสนองตอบความต้องการบางประการให้
บรรลผุลส าเร็จ” 
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ไมเคิล คอมแจน )Domjan, 1) อธิบายว่า “การจงูใจเป็นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการ
กระท ากิจกรรมของบคุคลโดยบคุคลจงใจกระท าพฤตกิรรมนัน้เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีต้องการ” 

แฮนสนั )Hanson, Mark E., 1996: 195) ให้ความหมายของแรงจงูใจว่า “สภาพภายในท่ี
กระตุ้นให้มีการกระท า หรือการเคล่ือนท่ี โดยมีชอ่งทางและพฤตกิรรมท่ีน าไปสูเ่ปา้หมาย” 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ )2560, 15) ได้ให้ความหมายว่า แรงจูงใจ )Motivation) คือ สิ่งซึ่ง
ควบคมุพฤติกรรมของมนษุย์ อนัเกิดจากความต้องการ )Needs) พลงักดดนั )Drives) หรือ ความ
ปรารถนา )Desires) ท่ีจะพยายามดิน้รนเพ่ือให้บรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมา
ตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้าทัง้ภายในและภายนอกตวับุคคล 
นัน้ ๆ เอง  

มาสโลว์ )อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2560, 150) ทฤษฎีการจูงใจของ )Maslow’s 
hierarchy of needs theory) มีข้อสมมติฐาน คือ มนุษย์มีความต้องการหลายประการและเป็น
ความต้องการท่ีไม่มีท่ีสินุ้สด ความต้องการแต่ละประเภทมีความส าคญัแตกต่างกัน มนุษย์จึง
สามารถจดัล าดบัความส าคญัของความต้องการได้ โดยบคุคลจะแสวงหาความต้องการท่ีส าคญั
ท่ีสุดหรือส าคญัมากกว่าก่อน เม่ือความต้องการขัน้พืน้ฐานได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลจะมี
ความต้องการในขัน้อ่ืนตอ่ไป ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้จดัประเภทความต้องการตามความส าคญั
ออกเป็น 5 ระดบั จากต ่าไปสงู ดงันี ้ 

1. ความต้องการทางร่างกาย )Physiological needs) เป็นความต้องการขัน้พืน้ฐาน
ของมนุษย์เพ่ือความอยู่รอด เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย ยารักษาโรค  อากาศ น า้ด่ืม  
เป็นต้น 

2. ความต้องการความปลอดภัยและมัน่คง )Security or safety needs) เม่ือมนุษย์
สามารถตอบสนองความต้องการทางร่างกายได้แล้ว มนษุย์ก็จะเพิ่มความต้องการในระดบัท่ีสงูขึน้
ต่อไป เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้องการความมัน่คงในชีวิต
และหน้าท่ีการงาน ความต้องการได้รับการปกป้องคุ้ มครอง ความต้องการความปลอดภัยจาก
อนัตรายตา่ง ๆ รวมถึงความมัน่คงในบัน้ปลายชีวิต เป็นต้น 

3. ความต้องการความรักและการยอมรับ หรือความต้องการทางสงัคม )Affiliation or 
Acceptance needs) ความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึง่ของมนษุย์ 
เช่น ความต้องการให้และได้รับซึ่งความรัก ความต้องการเป็นสว่นหนึง่ของหมู่คณะ ความต้องการ
ได้รับการยอมรับ ความต้องการได้รับความช่ืนชมจากผู้ อ่ืน เป็นต้น 
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4. ความต้องการการยกย่อง )Esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็น
ความต้องการการได้รับการยกย่อง นบัถือ และสถานะจากสงัคม เช่น ความต้องการได้รับความ
เคารพนบัถือ ความต้องการมีความรู้ความสามารถ เป็นต้น 

5. ความต้องการเป็นตัวของตวัเอง )Self- actualization) เป็นความต้องการสูงสุด
ของแตล่ะบคุคล ความพอใจส่วนบุคคล เช่น ความต้องการท่ีจะท าทกุสิ่งทุกอย่างได้ส าเร็จ ความ
ต้องการท าทกุอยา่งเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง เป็นต้น 

นิโลบล ตรีเสนห์่จิต )2553, 41) ล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ได้เขียนเป็นชัน้ ๆ นัน้ 
เพราะมาสโลว์ได้วางหลักการของเขาเอาไว้ว่า ความต้องการของมนุษย์มีความเป็นพืน้ฐานไม่
เท่ากนั บางอย่างมีความเป็นพืน้ฐานมากกว่า และความต้องการท่ีต้องได้รับการตอบสนองก่อนมี
ความส าคญัมากกวา่ความต้องการด้านอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีมีทรัพยากรจ ากดั แตใ่นเวลาท่ีไมมี่ข้อจ ากดั
ความต้องการในระดับสูงก็จะได้รับการตอบสนอง และมีความส าคัญมากกว่าขึน้ไปเร่ือย ๆ   
โดยแรงจงูใจมี 2 ลกัษณะ ดงันี ้

แรงจูงใจภายใน )Intrinsic motives) เป็นสิ่งผลกัดนัจากภายในตวับุคคลซึ่งอาจจะ
เป็นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตัง้ใจ การมองเห็นคณุค่า ความพอใจ ความต้องการ สิ่ง
เหล่านีมี้อิทธิพลตอ่พฤติกรรมคอ่นข้างถาวร เช่น ลกูจ้างท่ีเห็นองค์กรคือสถานท่ีให้ชีวิตแก่เขาและ
ครอบครัวเขาก็จะจงรักภกัดีตอ่องค์กร เป็นต้น 

แรงจงูใจภายนอก )Extrinsic motives) เป็นสิ่งผลกัดนัภายนอกตวับคุคลท่ีมากระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็นการได้รับรางวลั เกียรติยศช่ือเสียง ค าชม หรือยกย่อง แรงจูงใจนีไ้ม่
คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพ่ือตอบสนองสิ่งจูงใจดงักล่าวเฉพาะกรณีท่ีต้องการสิ่งตอบ
แทนเทา่นัน้ 

ทฤษฎีการจงูใจของ แม็คเคลลแลนด์ )McClelland) ได้ยึดถือความเช่ือว่าความต้องการ
ของคนท่ีจะเป็นแรงจงูใจท่ีส าคญัมี 3 ประการ คือ  

1. ความต้องการอ านาจ )Need for Power) บุคคลท่ีมีความต้องการทางอ านาจสูง 
จะมีความเก่ียวข้องกับอิทธิพล อยากมีอ านาจบารมีเพ่ือควบคมุผู้ อ่ืนหรือเหนือกว่าผู้ อ่ืน เช่น นกั
ลงทนุบางรายท่ีมีพฤติกรรมในการลงทุนด้วยปริมาณเงินจ านวนมาก เพ่ือท่ีจะได้มีบทบาทในการ
บริหารกิจการของบริษัท 

2. ความต้องการผกูพนั )Need for Affiliation) บคุคลท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน มากกวา่
ต้องการเพ่ือความส าเร็จ 
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3. ความต้องการความส าเร็จ )Need for Achievement) บคุคลท่ีอยากมีความส าเร็จ
สูงและกลัวล้มเหลว จะมีความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ถ้าไม่ดีพอจะทบทวนและแก้
ปัญญาให้ดีมากขึน้ 

จากการศกึษาแนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจ ผู้วิจยัสรุปได้วา่ การจงูใจเป็นกระบวน
การท่ีบุคคลถูกกระตุ้ นจากสิ่งเร้าโดยจงใจให้กระท า หรือดิน้รนเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ ซึ่ง
พฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเป็นพฤติกรรมท่ีไม่ใช่เพียงการตอบสนองสิ่งเร้าปกติธรรมดา เช่น 
ลกัษณะของการตอบสนองสิ่งเร้าปกติ คือ การขานรับเม่ือได้ยินเสียงเรียก แตพ่ฤติกรรมท่ีเกิดจาก
การจงูใจ คือ พนกังานตัง้ใจท างานเพ่ือหวงัความดีหรือผลประโยชน์ตอบแทน โดยในการศกึษาครัง้
นีผู้้วิจยัได้เลือกใช้แนวคิดของมาสโลว์ ด้านแรงจงูใจเพ่ือความปลอดภยัและมัน่คงมาปรับใช้ในการ
สร้างแบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัครัง้นี ้ในแง่ของการวางแผนทางการเงิน เพ่ือเป็น
การการปกป้องตนเองในด้านการเงิน เพ่ือความมัน่คงในอนาคต และแรงจูงใจภายใน ท่ีเกิดจาก
ความคดิ และความสนใจในการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 
แนวคิดเก่ียวกับวัตถุประสงค์การลงทุน 

ภัทรพล วิบูลย์กิจสกุล )2558, 14) วตัถุประสงค์ของนักลงทุนท่ีส าคญัมีอยู่ 4 ประการ 
ได้แก่ การเพิ่มค่าของเงินลงทุน การสร้างรายได้ประจ า การปกป้องเงินทุน และเพ่ื อสร้าง
ผลตอบแทนให้เกิดความสมดลุ  

ลักษมี กรลิขิตไพศาล )2558, 10-11) จุดมุ่งหมายในการลงทุนของแต่ละบุคคลอาจ
แตกตา่งกนัไป ซึง่วตัถปุระสงค์ในการลงทนุอาจแบง่ได้ตามความต้องการ และสภาวะแวดล้อมของ
ผู้ลงทนุ  

ศนูย์คุ้มครองผู้ ใช้บริการทางการเงิน )ศคง) ธนาคารแห่งประเทศไทย )2560) กล่าวว่า
เม่ือผู้ลงทนุได้เตรียมเงินส าหรับการลงทนุไว้แล้ว ก่อนการตดัสินใจลงทนุใด ๆ ผู้ลงทนุต้องประเมิน
ความเส่ียงและถามความต้องการของตนเองก่อน เพ่ือให้ทราบและใช้เป็นแนวทางในการลงทุน 
รวมถึงเป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจเลือกผลิตภณัฑ์เพ่ือการลงทนุ ท่ีตรงกบัความต้องการอย่าง
แท้จริง โดยวตัถปุระสงค์ในการลงทนุแบง่ได้ ดงันี ้

1. เพ่ือความปลอดภัยของเงินทนุ การค านึงถึงความปลอดภยัในการลงทนุ เป็นการ
รักษาเงินลงทนุเร่ิมแรกให้คงไว้ รวมถึงการปอ้งกนัความเส่ียงท่ีท าให้อ านาจซือ้ลดลง อนัเป็นผลมา
จากการเกิดสภาวะเงินเฟ้อ ดงันัน้ การลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีมีการก าหนดเงินต้นจ านวนแน่นอน 
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ได้แก่ การลงทุนในพนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู้  การลงทุนในหุ้นสามญัของบริษัทท่ีมีฐานะมั่นคง และ
ก าลงัขยายตวั หุ้นบริุมสิทธิของบริษัทท่ีมีมัน่คงทางการเงินและมีก าหนดเวลาไถ่ถอน เป็นต้น 

2. เพ่ือความงอกเงยของเงินทุน ผู้ลงทุนมกัลงทุนในสินทรัพย์ท่ีให้รายได้สม ่าเสมอ 
เน่ืองจากรายได้ท่ีได้รับอยา่งสม ่าเสมอนัน้ สามารถเพิ่มมลูคา่ของเงินทนุได้โดยการน าดอกเบีย้และ
เงินปันผลท่ีได้รับไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทนุนีจ้ะให้ประโยชน์แก่ผู้ลงทุน กล่าวคือ จะ
ช่วยปรับฐานของเงินลงทนุในระยะยาวให้ดีขึน้ ช่วยปอ้งกนัเงินทนุจากเงินเฟ้อ และท าให้มีสภาพ
คลอ่งในการจดัการเพิ่มขึน้  

3. ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทันที การลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีสภาพ
คล่องสูงย่อมส่ือถึงความสามารถในการหาก าไรของหลกัทรัพย์ท่ีลดลง เช่น ทองค า จดัได้ว่าเป็น
การลงทนุท่ีมีสภาพคล่องสงูในการเปล่ียนสภาพมาเป็นเงินสด รวมไปถึงการลงทนุในหลกัทรัพย์ท่ี
สามารถซือ้หรือขายได้อยา่งรวดเร็ว แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัปัจจยัหลายประการเป็นองค์ประกอบ  

4. เพ่ือกระจายความเส่ียง การกระจายเงินลงทนุมีวตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการกระจาย
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ อาจมีลกัษณะตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) การลงทนุผสมระหว่างหลกัทรัพย์ท่ีมีหลกัประกนัเงินลงทนุ และมีรายได้จาก
การลงทนุแนน่อน กบัหลกัทรัพย์ท่ีมีรายได้ และราคาเปล่ียนแปลงขึน้ลงตามภาวะธุรกิจ  

(2) ลงทนุในหลกัทรัพย์หลาย ๆ อยา่งผสมกนัไป และ 
(3) ลงทนุในหลกัทรัพย์ของธุรกิจท่ีมีความแตกตา่งทางลกัษณะของธุรกิจ สภาพ

ทางภมูิศาสตร์ หรือโครงสร้างการถือหุ้น เป็นต้น 
5. วัตถุประสงค์ทางภาษี การจ่ายภาษีของผู้ลงทุนเป็นปัจจัยส าคญัอย่างหนึ่งท่ีผู้

ลงทนุต้องให้ความสนใจ ผู้ลงทนุจะค านงึว่าท าอยา่งไรจงึจะรักษารายได้ และท าก าไรจากการขาย
หลกัทรัพย์ให้ได้มากท่ีสดุ ในขณะท่ีการจา่ยภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาเป็นอตัราก้าวหน้าจากเงินได้
พึงประเมิน ท าให้ผู้ มีรายได้มากย่อมเสียภาษีมากตามไปด้วย ผู้ลงทุนอาจบริหารจดัการโดยการ
เลือกลงทนุในพนัธบตัรท่ีได้รับการยกเว้นภาษี หรือซือ้หลกัทรัพย์ท่ีไม่มีการจ่ายเงินปันผล แตจ่ะได้
ในรูปก าไรจากการขายหลกัทรัพย์ในอนาคต (ศริดา นวลประดษิฐ์, 2560) 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับวัตถุประสงค์การลงทุน ผู้ วิจัยสรุปได้ว่า การลงทุน 
หมายถึง การน าสินทรัพย์ท่ีมีมาตอ่ยอดเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ีมากขึน้บนพืน้ฐานของความเส่ียง
ในการลงทนุท่ียอมรับได้ของแตล่ะบคุคล การตดัสินใจน าเงินมาลงทนุต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 
และศึกษาข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องเป็นอย่างดีเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนท่ีคาดหวังและตรงตาม
วตัถปุระสงค์ของแตล่ะบคุคล   
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แนวคิดเก่ียวกับปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมืองกับการลงทุน 
Kotler Philip กล่าวว่า สิ่งกระตุ้นอ่ืน ๆ เป็นสิ่งกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคท่ีเป็น

ปัจจัยภายนอก ท่ีไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี และ
วฒันธรรม (อธิวฒัน์ โตสนัตกิลุ, 2556, 32) 

วิกรม เกษมวุฒิ )2548, 61) กล่าวถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อนักลงทุนว่า 
ภาวะเศรษฐกิจ หมายถึง ภาพรวมทางเศรษกิจท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทนุในหลกัทรัพย์ ปัญหา
ทางเศรษฐกิจอาจสง่ผลกระทบตอ่ปัญหาอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตอ่ผู้ ลงทนุได้มาก
ท่ีสดุ โดยปกตแิล้วตลาดหุ้นจะเป็นตวัชีน้ าให้เห็นวา่เศรษฐกินมีแนวโน้มเป็นอยา่งไรในอนาคต จาก
การส ารวจวงจรเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นในตา่งประเทศ พบว่า ตลาดหุ้นจะแสดงให้เห็นถึงสภาวะ
เศรษฐกิจลว่งหน้า 6 เดือน นัน่คือ ถ้าเราเห็นดชันีตลาดหุ้นพงุขึน้พรวดในวนันี ้อีก 6 เดือนข้างหน้า
เราจะเห็ลประกอบการของกิจการตา่ง ๆ สวยงามอย่างท่ีคาดไว้  

มานะ เงินศรีสุข )2561, 137) กล่าวว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจ )Economic Factors) 
หมายถึง ปัจจยัท่ีมีการขบัเคล่ือนภายนอกจากสภาพเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการลงทุน ได้แก่ อตัรา
ดอกเบีย้ อตัราเงินเฟ้อ และอตัราการเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

ศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ )TSI) (2558) ผู้ลงทนุควรค านึงถึงการวิเคราะห์
การลงทนุในหลกัทรัพย์ การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐาน )Fundamental Analysis) ได้แก่ 

1. สภาพคล่องทางการเงิน เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 
หมายความวา่ ธุรกิจหรือกิจการทัง้หลายขาดเงินหมนุเวียนท่ีจะใช้ในการด าเนินงาน ยอ่มก่อให้เกิด
ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา 

2. อตัราดอกเบีย้ เม่ือเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อตัราดอกเบีย้จะขยับตวั
สูงขึน้ ท าให้ต้นทุนการผลิตของกิจการหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ สูงขึน้ตามไปด้วย ในทางตรงกัน
ข้าม หากสภาพคล่องทางการเงินมีมาก อตัราดอกเบีย้จะลดต ่าลง ผู้คนในสงัคมจะมีก าลงัซือ้มาก
ขึน้ ส่งผลให้อตุสาหกรรมขยายตวั ธุรกิจตา่ง ๆ รวมถึงการลงทนุในหลกัทรัพย์ก็จะได้รับผลดีตาม
ไปด้วย  

3. อัตราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศ หรือค่าเงิน ปัญหาอัตราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งประเทศ จะเกิดขึน้เฉพาะอตุสาหกรรมท่ีต้องพึง่พาวตัถดุิบจากตา่งประเทศ หากคา่
ของเงินบาทอ่อนตวัลงย่อมท าให้ค่าใช้จ่ายในการสัง่สินค้าเข้ามาผลิตหรือจ าหน่ายสูงขึน้ตามไป
ด้วย แตส่ าหรับกิจการท่ีส่งออกสินค้าหรือบริการอาจได้รับผลดี อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทย
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ซึ่งอตุสาหกรรมสว่นใหญ่ต้องพึ่งพาการน าเข้าวตัถดุิบ และมีภาระหนีส้ินตา่งประเทศคอ่นข้างมาก 
คา่เงินบาทท่ีออ่นตวัลงจะสง่ผลในทางลบแก่ธุรกิจ  

4. การผลิต ซึ่งภาพโดยกว้างอาจหมายรวมไปถึงตลาดการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจบุนัคือตลาดตา่งประเทศ หากอตุสาหกรรมภาคการผลิตและบริการของเราสามารถผลิตและ
จ าหน่ายสินค้าท่ีตรงตามความต้องการของประเทศคู่ค้าได้ ทัง้ยงัมีราคาและคณุภาพเหมาะสม
หรือดีกว่าสินค้าจากประเทศคูแ่ข่ง มีต้นทนุการผลิตท่ีต ่า ได้รับการสนบัสนนุท่ีเข้มแข็งจากภาครัฐ 
ปัจจยัเหล่านีก็้จะส่งผลให้สามารถจ าหน่ายสินค้าหรือบริการได้ดีขึน้ น าเงินตราจากต่างประเทศ
เข้ามาเสริมสร้างสภาพคล่องได้มากขึน้ และก าลงัซือ้ของประชาชนท่ีมีมากขึน้ จะกระจายผลดีไป
ยงักิจการอ่ืน ๆ ภายในประเทศได้  

5. ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค้่า 
หากอยู่ในสภาพดี ความต้องการสินค้าย่อมมีมากขึน้ ส่งผลดีตอ่ยอดขายและเม็ดเงินท่ีกลบัเข้ามา
ในประเทศไทย ในทางตรงข้าม หากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าประสบปัญหา จะท าให้ยอด
จ าหน่ายสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศลดน้อยลง ซึ่งจะก่อให้เกิด
ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

6. ปัจจัยทางการเมือง เป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้อย่างรวดเร็ว และ
รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจยัการเมืองในประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผู้ก าหนดนโยบายตา่ง ๆ 
ท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการก าหนดอตัราภาษี การส่งเสริมการลงทนุ การ
หาตลาดตา่งประเทศ เป็นต้น  

7. ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ปัจจยัจากธรรมชาติ อนัได้แก่ ฝนแล้ง น า้ท่วม แผ่นดินไหว หรือ
ภยัพิบตัิตา่ง ๆ รวมทัง้ความไม่สงบภายในประเทศ หรือบริเวณชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่ง
อาจสง่ผลกระทบตอ่ภาวะทางเศรษฐกิจด้านอ่ืน ๆ 

8. ปัจจัยเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตวัหลักทรัพย์ เช่น การเกิดข่าวลือการเก็ง
ก าไรท่ีมากเกินไปจนปัจจัยพืน้ฐานรองรับไม่ไหว กฎระเบียบท่ีเข้มงวดหรือหย่อนยานจนเกินไป 
อตัรามาร์จิน )Margin) และดอกเบีย้ท่ีไม่เอือ้ต่อนกัลงทุน เหล่านีคื้อปัจจยัทางลบของตลาด ส่วน
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัหลกัทรัพย์ เช่น ผลก าไร ฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน การประกาศ
เพิ่มทุน การประกาศจ่ายเงินปันผล หรือแม้แต่ข่าวเก่ียวกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน ก็อาจ
สง่ผลกระทบตอ่ราคาหลกัทรัพย์ได้ทัง้สิน้ 

มานะ เงินศรีสขุ )2561, 137) ปัจจยัทางสงัคมและการเมือง )Social and Politic Factor) 
หมายถึง ปัจจยัทางด้านสงัคมท่ีมีอิทธิผลต่อการลงทุนของนกัลงทุน ได้แก่ ความเช่ือและค่านิยม 
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ส่วนปัจจยัทางการเมืองท่ีส่งผลต่อการลงทุน ได้แก่ เสถียรภาพทางการเมือง และการเปิดเสรี
ทางการค้า  

วิกรม เกษมวุฒิ )2548, 41) กล่าวว่า การเมือง หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการ
แขง่ขนัหรือแสวงหาอ านาจ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่สงัคมโดยรวม การปกครองหมายถึง การบริหารการ
วางระเบียบ กฎเกณฑ์ ส าหรับสงัคมรูปแบบการปกครองท่ีให้อ านาจอธิปไตย เป็นของประชาชน
ทัง้หมด โดยมีจุดมุ่งหมายในการปกครองเป็นไปเพ่ือประชาชน เ รียกว่า ประชาธิปไตย 
)Democracy) การวิเคราะห์ถึงภาวะการเมืองในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต เพ่ือดูว่าการ
เปล่ียนแปลงจะเป็นปัจจยัเกือ้กูล หรือปฏิปักษ์ตอ่ประชาชนและธุรกิจ ผลการวิเคราะห์จะท าให้ผู้
ลงทนุสามารถประเมินได้วา่ จะมีผลตอ่ผู้ลงทนุอยา่งไรบ้าง 

จากการศกึษาแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัด้านเศรษฐกิจและการเมืองกบัการลงทนุ สรุปได้ว่า 
ภาพรวมทางเศรษกิจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ และท าให้เกิดผลกระทบทาง
จิตวิทยาต่อผู้ลงทุนได้มากท่ีสุด และการวิเคราะห์ถึงภาวะการเมืองนัน้ผู้ลงทุนจะสามารถท าให้
วิเคราะห์ได้ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียตอ่ธุรกิจใด และมีแนวโน้มอย่างไร ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัน า
ปัจจยัด้านเศรษกิจและการเมืองมาเป็นตวัแปรท่ีใช้การศึกษา เน่ืองจากเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการ
พิจารณาในการลงทนุ ปัจจยัด้านเศรษกิจและการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
สรุปปัจจัยในการลงทุน 

ผู้วิจยัได้เลือกปัจจยัในการลงทนุท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจงูใจ 
ตามแนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุนตามแนวคิด ของ  
เพชรี ขุมทรัพย์ และด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมืองตามแนวคิดของ วิกรม เกษมวฒุิ 
และศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทนุ )TSI) เป็นตวัแปรอิสระ ในการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี ย้ง ชีพ ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยสรุปได้ ดงันี ้

ด้านแรงจูงใจ  
การจงูใจ เป็นกระบวนการท่ีบคุคลถกูกระตุ้นจากสิ่งเร้า โดยจงใจให้กระท า  หรือ

ดิน้รนเพ่ือให้บรรลจุดุประสงค์ โดยผู้วิจยัได้เลือกใช้แนวคิดและทฤษฎีแรงจงูใจของมาสโลว์ ในด้าน
ความปลอดภัยและมัน่คงของทรัพย์สิน ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพ่ือเป็นการ
ปกป้องตนเองในด้านการเงิน เพ่ือความมัน่คงทางการเงินในอนาคต ตามท่ี นิโลบล ตรีเสน่ห์จิต 
)2553, 41) ได้กลา่วไว้วา่ ล าดบัขัน้ความต้องการของมาสโลว์ได้เขียนเป็นชัน้ ๆ นัน้ เพราะมาสโลว์
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ได้วางหลกัการของเขาเอาไว้ว่า ความต้องการของมนษุย์มีความเป็นพืน้ฐานไมเ่ท่ากนั บางอย่างมี
ความเป็นพืน้ฐานมากกว่า และความต้องการท่ีต้องได้รับการตอบสนองก่อนมีความส าคัญ
มากกว่าความต้องการด้านอ่ืน ๆ ในกรณีท่ีมีทรัพยากรจ ากัด แต่ในเวลาท่ีไม่มีข้อจ ากัดความ
ต้องการในระดับสูงก็จะได้รับการตอบสนอง และมีความส าคัญมากกว่าขึน้ ไปเร่ือย ๆ และ  
ภทัรพล วิบลูย์กิจสกลุ )2558, 16) ได้กล่าวไว้ว่า แนวคิดเก่ียวกบัแรงจงูใจของมาสโลว์นัน้ สรุปได้
วา่ ความต้องการพืน้ฐาน การวิเคราะห์ด้านจิตวิทยา สง่ผลตอ่ความต้องการของนกัลงทนุ ทัง้นี ้นกั
ลงทนุแตล่ะบคุคลจะมีแรงจงูใจในการลงทุนท่ีไม่เท่ากนั โดยแบง่ได้ 2 ประเภท ประกอบด้วย นกั
ลงทนุประเภทรอรับ ซึง่จะให้ผู้ อ่ืนลงทนุแทน และนกัลงทนุประเภทหวงัผล ซึง่จะลงทนุด้วยตนเอง 

ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน 
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป 

อาจแบง่ได้ตามความต้องการ และสภาวะแวดล้อมของผู้ลงทนุ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้ให้ความหมายของการลงทนุว่า หมายถึง การน าสินทรัพย์ท่ีมี มาตอ่ยอดเพ่ือให้ได้ผลตอบแทนท่ี
เพิ่มขึน้ บนพืน้ฐานของความเส่ียงในการลงทนุท่ียอมรับได้ การตดัสินใจน าเงินมาลงทนุ และศึกษา
ข้อมลูอยา่งดีเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนท่ีคาดหวงั และตรงตามวตัถปุระสงค์ของแตล่ะบคุคล ตามท่ี 
เพชรี ขุมทรัพย์ )2548) ได้อธิบาย เร่ือง ปัจจัยท่ีเป็นตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุนไว้ 6 ข้อ 
ได้แก่ อายุของผู้ลงทุน การมีครอบครัวและความรับผิดชอบท่ีมีต่อครอบครัว สุขภาพของผู้ลงทนุ 
นิสยัสว่นตวัของผู้ลงทนุ ความสมคัรใจในการ และความจ าเป็นของผู้ลงทนุ โดยรวมแล้วเปา้หมาย
สดุท้ายในการลงทนุของผู้ลงทนุ ผู้ลงทนุมกัจะมีเปา้หมายสดุท้ายในการลงทนุไว้วา่ พยายามลงทนุ
ในหลกัทรัพย์ท่ีอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุให้ความพอใจแก่เขามากท่ีสดุ ณ ระดบัความเส่ียง
นัน้ ๆ และลกัษมี กรลิขิตไพศาล )2558, 10-11) ได้กล่าวไว้ว่า จดุมุ่งหมายในการลงทนุของแตล่ะ
บคุคลอาจแตกต่างกนัไป โดยวตัถุประสงค์ในการลงทนุอาจแบง่ได้ ดงันี ้เพ่ือความปลอดภัยของ
เงินทนุ เพ่ือความงอกเงยของเงินทนุ ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัที เพ่ือกระจาย
ความเส่ียง เพ่ือกระจายเงินลงทนุ และเพ่ือวตัถปุระสงค์ทางภาษี 

ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง 
ภาพรวมทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ และท าให้

เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ลงทุนได้มากท่ีสุด และการวิเคราะห์ถึงภาวะการเมืองนัน้ผู้ลงทุน
จะสามารถท าให้วิเคราะห์ได้ว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจใด และมีแนวโน้มอย่างไร ตามท่ี  
วิกรม เกษมวฒุิ )2548, 61) กล่าวถึงปัจจยัด้านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อนกัลงทนุว่า ปัญหาทาง
เศรษฐกิจอาจสง่ผลกระทบตอ่ปัญหาอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาตอ่ผู้ลงทนุได้มากท่ีสดุ 
และการวิเคราะห์ถึงภาวะการเมืองในปัจจบุนั และแนวโน้มในอนาคต เพ่ือดวูา่การเปล่ียนแปลงจะ
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เป็นปัจจยัเกือ้กูล หรือปฏิปักษ์ต่อประชาชนและธุรกิจ ผลการวิเคราะห์จะท าให้ผู้ลงทุนสามารถ
ประเมินได้ว่า จะมีผลต่อผู้ลงทุนอย่างไรบ้าง และศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน )TSI) 
(2558) ได้ให้ค านิยามว่า ผู้ ลงทุนควรค านึงถึงการวิเคราะห์การลงทุนในหลักทรัพย์ โดยการ
วิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพืน้ฐาน ได้แก่ สภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบีย้ อัตราแลกเปล่ียน
เงินตราระหว่างประเทศ หรือคา่เงิน ก าลงัการการผลิตในอตุสาหกรรมซึ่งภาพโดยกว้างอาจหมาย
รวมไปถึงตลาดการค้า ภาวะเศรษฐกิจตา่งประเทศ ปัจจยัทางการเมือง และปัจจยัอ่ืน ๆ เชน่ ปัจจยั
จากธรรมชาติ ปัจจัยเก่ียวกับตลาดหลักทรัพย์ หรือตัวหลักทรัพ ย์ เป็นต้น ซึ่งการวิเคราะห์
หลกัทรัพย์โดยใช้ปัจจยัพืน้ฐาน เป็นแนวคดิท่ีมุง่ถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนด อตัราผลตอบแทน ความ
เส่ียงจากการลงทนุ มลูคา่ของหลกัทรัพย์ และผลการด าเนินงาน 

  
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ   

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ )2560; อ้างอิงจาก Kotler, Philip.1999) ได้ให้ความหมาย
พฤติกรรมผู้ บริโภคไว้ว่า )Consumer Behavior) หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เก่ียวข้องโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มา แลกกบัการใช้สินค้า และบริการ ทัง้นี ้หมายถึงกระบวนการ
ตดัสินใจ และการกระท าของบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการซือ้ และการใช้สินค้า  

บทบาทพฤติกรรมผู้บริโภค )Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของผู้บริโภค
เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจซือ้ จากการศกึษาบทบาทพฤติกรรมของผู้บริโภค นกัการตลาดได้น ามา
ประยุกต์ใช้ในการก าหนดกลยุทธ์การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์การโฆษณา และผู้แสดงโฆษณา 
)Presenter) ให้บทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น ผู้ ริเร่ิม ผู้ มีอิทธิพล ผู้ ตัดสินใจซือ้ ผู้ ซือ้ และผู้ ใช้
โดยทัว่ไปไปมี 5 บทบาท คือ 

1. ผู้ ริเร่ิม )Initiator) บคุคลท่ีรับรู้ถึงความจ าเป็นหรือความต้องการ ริเร่ิมซือ้ และเสนอ
ความคดิเก่ียวกบัความต้องการผลผลิตภณัฑ์ชนิดใดชนิดหนึง่ 

2. ผู้ มีอิทธิพล )Influence) บคุคลท่ีใช้ค าพูดหรือการกระท าตัง้ ใจหรือไม่ได้ตัง้ใจท่ีมี
อิทธิพล ตอ่การตดัสินใจซือ้การซือ้และการใช้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ 

3. ผู้ตดัสินใจ )Decision) บคุคลผู้ตดัสินใจหรือมีส่วนในการตดัสินใจว่าจะซือ้หรือไม่
ซือ้อะไรสกัอยา่ง ซือ้อยา่งไร ซือ้ท่ีไหน 

4. ผู้ ซือ้ )Buyer) บคุคลท่ีซือ้สินค้าจริง 
5. ผู้ ใช้ )User) บุคคลท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการบริโภค การใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการ

บริการวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภค )Analyzing consumer behavior) เป็นการค้นหาหรือวิจัย
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เก่ียวกบัพฤตกิรรมการซือ้ และการใช้ของผู้บริโภคเพ่ือให้ทราบถึงลกัษณะความต้องการ พฤตกิรรม
การซือ้ และการใช้ของผู้บริโภคค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นกัการตลาดสามารถจดักลยุทธ์การตลาด 
)Marketing strategy) ท่ีสามารถสนองความพงึพอใจของผู้บริโภคได้อยา่งเหมาะสม 

ชชูยั สมิทธิไกร )2557, 6) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค )Consumer behavior) หมายถึง 
การกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเลือก )select) การซือ้ )purchase) การใช้ )use) 
และการก าจัดส่วนท่ีเหลือ )dispose) ของสินค้าหรือบริการต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความปรารถนาของตน )Solomon, 2011) พฤตกิรรมเหลา่นีส้ามารถอธิบายโดยละเอียดดงันี ้

การตดัสินใจเลือก หมายถึง พฤตกิรรมและกระบวนการทางจิตใจของผู้บริโภคในการ
ตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการ โดยครอบคลมุพฤติกรรมตา่ง ๆ ตัง้แตก่ารตระหนกัถึงความต้องการ 
การค้นหาข้อมลู การประเมินทางเลือกตา่ง ๆ และการตดัสินใจซือ้ 

การซือ้ หมายถึง การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการท่ีผู้บริโภคต้องการ 
ตัง้แตก่ารเลือกแหลง่ท่ีจะซือ้และวิธีการจา่ยเงินคา่สินค้าหรือบริการ 

การใช้ หมายถึง การท่ีผู้บริโภคน าสินค้ามาใช้ประโยชน์ตามท่ีมุ่งหวัง หรือการรับ
บริการจากองค์การธุรกิจ 

การก าจัดส่วนท่ีเหลือ หมายถึง การน าส่วนท่ีเหลือของผลิตภัณฑ์ไปก าจัดทิง้ โดย
อาจกระท าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การทิง้ในถังขยะ การน ากลบัมาใช้ใหม่ ) reuse) การน าไปผลิต
ใหม ่)recycle)  

การตัดสินใจซือ้ 
ฟิลิป คอตเลอร์ )2554) ได้แบ่งขัน้ตอนต่าง ๆ ของกระบวนการตัดสินใจซือ้ของ

ผู้บริโภคเป็น 5 ขัน้ตอน คือ  
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 กระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคเป็น 5 ขัน้ตอน 
 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากระบวนการตดัสินใจซือ้เกิดขึน้เป็นเวลานานกว่าท่ีจะมีการซือ้จริง 
และมีผลกระทบหลงัจาการซือ้ตามมาอีกด้วย 
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1. การตระหนกัถึงความต้องการหรือปัญหา )Problem/Need Recognition) ใน
ขัน้ตอนแรกผู้บริโภคจะตระหนักถึงปัญหา หรือ ความต้องการในสินค้าหรือการบริการซึ่งความ
ต้องการหรือปัญหาเกิดขึน้มาจากความจ าเป็น )Needs) ซึง่เกิดขึน้ 

(1) สิ่งกระตุ้นภายใน )Internal Stimuli) เช่น ความรู้สึกหิวข้าว กระหายน า้ 
เป็นต้น 

(2) สิ่งกระตุ้นภายนอก )External Stimuli) อาจจะเกิด จากการกระตุ้นของ
ส่วนประสมทางการตลาด )4P's) เช่น เห็นขนมเค้กน่ากินจึงรู้สึกหิว เห็นโฆษณาสินค้าในโทรทศัน์ 
กิจกรรมสง่เสริมการตลาดจงึเกิดความรู้สกึอยากซือ้อยากได้ เห็นเพ่ือนมีรถใหมก็่อยากได้ เป็นต้น 

2. การแสวงหาข้อมลู )Information Search) เม่ือผู้บริโภคทราบถึงความต้องการ
ในสินค้าหรือบริการแล้ว ล าดบัขัน้ตอนตอ่ไปผู้บริโภคก็จะท าการแสวงหาข้อมลูเพื่อใช้ประกอบการ
ตดัสินใจโดยแหลง่ข้อมลูของผู้บริโภคแบง่เป็น  

(1) แหลง่บคุคล )Personal Sources) เชน่ การสอบถามจากเพ่ือน ครอบครัว 
คนรู้จกัท่ีมีประสบการณ์ในการใช้สินค้าหรือบริการนัน้ 

(2) แหลง่ทางการค้า )Commercial Sources) เชน่ การหาข้อมลูจากโฆษณา
ตามส่ือตา่ง ๆ พนกังานขาย ร้านค้า บรรจภุณัฑ์ 

(3) แหล่งสาธารณชน )Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด
ของสินค้าหรือบริการจากส่ือมวลชน หรือองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค 

(4) แหล่งประสบการณ์ )Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์
สว่นตวัของผู้บริโภคท่ีเคยทดลองใช้ผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ มาก่อน 

3. การประเมินทางเลือก )Evaluation of Alternatives) เม่ือได้ข้อมลูจากขัน้ตอน
ท่ี 2 แล้ว ในขัน้ต่อไปผู้ บริโภคก็จะท าการประเมินทางเลือก โดยในการประเมินทางเลือกนัน้ 
ผู้บริโภคต้องก าหนดเกณฑ์หรือคณุสมบตัิท่ีจะใช้ในการประเมิน เช่น ย่ีห้อ ราคา รูป แบบ บริการ
หลงั การขาย ราคาขายตอ่หนว่ย เป็นต้น 

4. การตดัสินใจซือ้ )Purchase Decision) หลงัจากท่ีได้ท าการประเมินทางเลือก
แล้วผู้บริโภคก็จะเข้าสูใ่นขัน้ของการตดัสินใจซือ้ ต้องมีการตดัสินใจในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

(1) ตราย่ีห้อท่ีซือ้ )Brand Decision)  
(2) ร้านค้าท่ีซือ้ )Vendor Decision)  
(3) ปริมาณท่ีซือ้ )Quantity Decision)  
(4) เวลาท่ีซือ้ )Timing Decision) 
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(5) วิธีการช าระเงิน )Payment-method Decision) 
5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ )Post Purchase Behavior) หลงัจากท่ีลกูค้าได้ท า

การตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการไปแล้วนัน้ นกัการตลาดจะต้องท าการตรวจสอบความพึงพอใจ
ภายหลงัการซือ้ ซึ่งความพึงพอใจนัน้เกิดขึน้จากการท่ีลกูค้าท าการเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึน้จริงกบั
สิ่งท่ีคาดหวงั ถ้าคณุคา่ของสินค้าหรือบริการท่ีได้รับจริงตรงกับท่ีคาดหวงัหรือสงูกว่าท่ีได้คาดหวงั
เอาไว้ ลกูค้าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้าหรือบริการนัน้ โดยถ้าลกูค้ามีความพึงพอใจก็จะเกิด
พฤตกิรรมในการซือ้ซ า้หรือบอกตอ่ เป็นต้น แตเ่ม่ือใดก็ตามท่ีคณุคา่ท่ีได้รับจริงต ่ากว่าท่ีได้คาดหวงั
เอาไว้ ลูกค้าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมท่ีตามมาก็คือลูกค้าจะเปล่ียนไปใช้สินค้าของคู่
แข่งขนั และมีการบอกต่อไปยงัผู้บริโภคคนอ่ืน ๆ ด้วย เป็นสาเหตใุห้นกัการตลาดจึงต้องท าการ
ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้าหลงัจากท่ีลูกค้าซือ้สินค้า หรือ บริการไปแล้วโดยอาจจะท าา
ผ่านการใช้แบบส ารวจความพึงพอใจ หรือจัดตัง้ศูนย์รับเร่ืองร้องเรียนของลูกค้า )Call Center)  
เป็นต้น  

จากแนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ ผู้จิวยัได้น าแนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซือ้
ของ ฟิลิป คอตเลอร์ )2554) มาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัย 2 ขัน้ ได้แก่ ขัน้ประเมิน
ทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทุน ตามท่ี ทรรศวรรณ จนัทร์ฉาย )2557, 24) กล่าวว่า ผู้ลงทนุจะมี
การตดัสินใจซือ้โดยจะตระหนกัถึงขัน้ตอนการประเมินทางเลือกก่อนตดัสินใจลงทนุ และอะไรเป็น
เหตผุลหลกัให้ท าการตดัสินใจลงทนุ ซึ่งผู้วิจยัได้น ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามใน
งานวิจยัในครัง้นี ้

 
ข้อมูลเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

สมาคมบริษัทจดัการลงทนุ )2555, 312 - 345 ) กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ )Retirement 
mutual fund) หรือกองทนุรวม RMF เป็นกองทนุรวมประเภทหนึ่งท่ีได้รับการสนบัสนนุจากภาครัฐ 
เพ่ือส่งเสริมการออมเงินอย่างสม ่าเสมอในระยะยาว เพ่ือจะได้มีเงินก้อนส าหรับการด ารงชีพในวยั
เกษียณ หรือมีเงินจ านวนหนึ่งเอาไว้ใช้เม่ือถึงวยัท่ีไม่ได้ท างานแล้ว โดยผู้ลงทนุสามารถน าเงินมา
ลดหยอ่นภาษีได้สงูสดุไมเ่กิน 500,000 บาทตอ่ปี เม่ือปฏิบตัติามเง่ือนไขการลงทนุ RMF เหมาะกบั
คนทกุกลุม่ท่ีต้องการออมเงินเพ่ือวยัเกษียณ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คนท่ียงัไมมี่สวสัดกิารออมเงินเพ่ือ
วยัเกษียณมารองรับ หรือมีสวสัดิการดงักล่าว เช่น กองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือ กองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการ แตย่งัมีก าลงัออมมากกวา่นัน้  
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เงื่อนไขการลงทุน 
การลงทุนใน RMF ท่ีจะได้รับประโยชน์ทางภาษีต้องเป็นไปตามเง่ือนไขการลงทุน 

ดงันี ้
1. ต้องสะสมเงินอยา่งตอ่เน่ืองโดยซือ้หนว่ยลงทนุ RMF ไมน้่อยกวา่ปีละ 1 ครัง้ 
2. ต้องลงทุนขัน้ต ่าร้อยละ 3 ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่

จ านวนใดจะต ่ากวา่ 
3. ต้องไมห่ยดุซือ้หนว่ยลงทนุเกินกวา่ 1 ปี ตดิตอ่กนั และ 
4. ขายคืนหนว่ยลงทนุเม่ือผู้ลงทนุมีอายไุม่ต ่ากวา่ 55 ปี และลงทนุมาแล้วไมน้่อย

กวา่ 5 ปี 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

เงินท่ีจ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุนของ RMF จะได้รับยกเว้นไม่ต้องน ามารวมเพ่ือ
ค านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจ านวนท่ีลงทุนจริง แต่ไม่เกิน ร้อยละ 15 ของเงินได้พึง
ประเมิน โดยเม่ือนบัรวมกบัเงินสะสมท่ีจ่ายเข้ากองทนุส ารองเลีย้งชีพ หรือกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ และเบีย้ประกนัชีวิตแบบบ านาญแล้ว )ถ้ามี) ต้องไมเ่กิน 500,000 บาทตอ่ปี โดยผู้ มีเงิน
ได้ต้องถือหน่วยลงทนุดงักล่าวมาแล้วไมน้่อยกวา่ 5 ปีนบัแตว่นัซือ้หน่วยลงทนุครัง้แรก และไถ่ถอน
หนว่ยลงทนุนัน้เม่ือผู้ มีเงินได้มีอายไุม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบรูณ์ ทัง้นี ้เงินได้ในแตล่ะปีภาษีท่ีจะน ามาใช้
เป็นฐานในการค านวนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินค่าซือ้หน่วยลงทุน จะต้องเป็นเงินได้ในปี
ภาษีนัน้ กลา่วคือ ซือ้หนว่ยลงทนุ RMF ในปีใด ก็สามารถใช้ยกเว้นภาษีได้ในปีนัน้ )ปีตอ่ปี) โดยผู้ มี
เงินได้สามารถใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้โดยไมต้่องน าเงินซือ้หนว่ยลงทนุใน RMF นัน้ไปรวมค านวน
ภาษีเงินได้ประจ าปีได้เฉพาะปีภาษีนัน้เท่านัน้ ไม่สามารถน าไปใช้สิทธิยกเว้นในปีอ่ืนได้ )ปีภาษี 
หมายถึง รอบระยะเวลาตามท่ีสรรพากรก าหนดให้ใช้ในการค านวนภาษีเงินได้ประจ าปี คือวนัท่ี  
1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทกุปี เช่น ปีภาษี 2560 คือ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 
เป็นต้น) ในกรณีท่ีผู้ มีเงินได้ถือหน่วยลงทุนไม่ครบ 5 ปี นบัแต่วนัซือ้หน่วยลงทุนครัง้แรก หรือไถ่
ถอนหน่วยลงทนุก่อนท่ีผู้ มีเงินได้มีอายไุม่ต ่ากว่า 55 ปีบริบรูณ์ ให้ผู้ มีเงินได้หมดสิทธิได้รับยกเว้น
ภาษี และต้องเสียภาษีส าหรับเงินได้ท่ีได้รับยกเว้นภาษีมาแล้วด้วย ในทางกลบักนั หากผู้ลงทนุท า
ผิดเง่ือนไขการลงทนุข้อใดข้อหนึง่ท่ีกลา่วมาข้างต้น จะต้องคืนภาษีท่ีได้รับยกเว้นไปแล้วด้วย  

ศนูย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน )2560a, 534 - 545) ผู้ลงทุนสามารถเลือก
นโยบายการลงทุนได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกองทุนรวมโดยทั่วไป โดยขึน้อยู่กับบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือบริษัทจัดการกองทุนนัน้ ๆ จะออกแบบกองทุนรวม RMF โดยให้
ลงทนุในสินทรัพย์ภายใต้กรอบท่ี กลต. ก าหนด โดยทัว่ไปสามารถแบง่ตามความเส่ียงได้ ดงันี ้ 
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ระดบัความเส่ียงคอ่นข้างต ่า จะเน้นรูปแบบการลงทนุในตราสารหนี ้ทัง้ระยะสัน้
แบบ Money Market Fund หรือลงทุนเน้นตราสารหนีร้ะยะยาว เช่น พันธบัตรหรือตราสารหนี ้
ภาครัฐ หรือลงทนุในพนัธบตัรผสมหุ้นกู้ เอกชน เป็นต้น 

ระดบัความเส่ียงปานกลาง จะเน้นลงทนุแบบผสมผสานกนัระหว่างการลงทนุใน
ตราสารหนีแ้ละตราสารทนุ ซึง่เรียกวา่ กองทนุแบบผสม )Mixed Fund) 

ระดบัความเส่ียงสูง จะเน้นการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงสูง เพ่ือหวัง
ผลตอบแทนเฉล่ียท่ีสงูในระยะยาว ซึง่จะเน้นการลงทนุในหุ้นเป็นสว่นใหญ่ 

ข้อแตกต่างระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพกับกองทุนรวมทั่วไป  
1. ผู้ลงทนุใน RMF จะได้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี โดยสามารถน าเงินท่ีลงทุนในปี

นัน้ ๆ ไปหกัออกจากเงินได้ท่ีต้องเสียภาษี หากลงทนุเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้  
2. กรณีท่ีผู้ลงทนุผิดเง่ือนไข เช่น มีการขายหน่วยลงทนุก่อนก าหนดจะต้องน ารายได้

ท่ีได้จากการขายหน่วยลงทนุไปรวมกบัเงินได้เพ่ือเสียภาษีบคุคลธรรมดา รวมทัง้คืนเงินภาษีท่ีเคย
ได้รับยกเว้นไปทัง้หมด  

3. กองทุนรวมทั่วไปไม่มีข้อก าหนดให้ต้องลงทุนต่อเน่ืองกันทุกปี ไม่มีข้อก าหนด
เก่ียวกับจ านวนเงินท่ีลงทุนได้ แต่ส าหรับกอง RMF ผู้ลงทุนต้องลงทุนต่อเน่ืองทุกปี โดยสามารถ
เว้นการลงทุนได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน รวมทัง้จ ากัดสิทธิท่ีจะน าเงินไปใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  
ไมเ่กินร้อยละ 15 สงูสดุไมเ่กิน 500,000 บาทตอ่ปีของเงินพงึประเมิน  

4. หน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF ไม่สามารถโอน จ าน า หรือน าหน่วยลงทุนไปเป็น
หลกัประกนัได้ ในขณะท่ีกองทนุรวมอ่ืน ๆ ท าได้ 

5. กองทนุรวมทัว่ไปมีทัง้กองทนุเปิดและกองทนุปิด แตก่องทนุรวม RMF เป็นกองทนุ
เปิดเทา่นัน้ 

6. กองทุนรวมทัว่ไปมีนโยบายจ่ายเงินปันผลหรือไม่มีก็ได้ แต่กองทุนรวม RMF ทุก
ประเภทไมมี่นโยบายจา่ยเงินปันผล 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

อดลุย์ สาลิฟา )2559) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว )Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล”
พบว่า ปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว )LTF) ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและส่งเสริม
การขาย และปัจจัยด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการด าเนินงาน สะท้อนกลุ่มตวัอย่าง
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ต้องการความสะดวกในการลงทนุ และต้องการความรู้เพ่ือใช้ในการวางแผนทางการเงินวา่ LTF จะ
มาเป็นเคร่ืองมือส าหรับวางแผนการลงทุนและการวางแผนการเงิน ประกอบกับการส่งเสริมทาง
การตลาดท่ีโดดเด่นตรงกับความต้องการท าให้นกัลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึน้ และการช าระ
เงินผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารท าให้เพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุน ส่วนปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนในการลงทนุและผลการด าเนินงาน เน่ืองจากนกัลงทนุสนใจผลการด าเนินงานท่ีผ่าน
มาและการเลือกหุ้นเข้า Port ของกองทนุจะส่งผลต่อการด าเนินงานของกองทุนในอนาคตได้เพิ่ม
ความสะดวกให้กบันกัลงทนุ สว่นปัจจยัด้านผลตอบแทนในการลงทนุและผลการด าเนินงาน 

ธนกร พจน์ธนาบนัเทิง )2559) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการ
ลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุกลุ่มวยัท างานในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร” พบว่า นกัลงทนุมี
ประสบการณ์นการลงทนุท่ีตา่งกนั มีพฤติกรรมการลงทนุด้านแหล่งท่ีมาของเงินทนุ และด้านกลุ่ม
ทรัพย์ท่ีมีการซือ้ขายบอ่ยครัง้ แตกตา่งกนั และปัจจยัด้านแรงจงูใจ ด้านเหตผุลมีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านมูลค่าการซือ้ขายหลักทรัพย์ 
ด้านจ านวนหลกัทรัพย์ท่ีถือครอง และด้านเวลาเฉล่ียในการถือครองหลกัทรัพย์ 

เกียรติศักดิ์ พัฒนด ารงเกียรติ )2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนหุ้ นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า นกัลงทนุหุ้นสามญัทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็น เพศชาย
มีอายอุยู่ ในช่วง 30 – 39 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยมีอาชีพส่วนใหญ่เป็น
พนกังานบริษัทเอกชน รายได้ เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท  นกัลงทุนมีแหล่งท่ีมาของ
เงินทนุจากเงินออม และมีประสบการณ์การลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ตัง้แต ่3 ปีขึน้ไป ทัง้นี ้พบว่า 
สภาพแวดล้อมทางการลงทุน ด้านการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ด้านการวิเคราะห์
ภาวะอตุสาหกรรม ด้านการวิเคราะห์ภาวะหลกัทรัพย์ และด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นกัลงทนุ
ให้ความส าคญัในระดบัมากตามล าดบั พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านการตดัสินใจซือ้หุ้นสามญั และตดัสินใจขาย
หุ้นสามญัอยูใ่นระดบัปานกลาง ประเภทหุ้นสามญัท่ีนกัลงทนุหุ้นสามญัในเขตกรุงเทพมหานครท า
การตดัสินใจลงทนุมากท่ีสดุ คือหุ้นสามญัในกลุม่ อสงัหาริมทรัพย์และก่อสร้าง )PROPCON) และ
วตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุของนกัลงทนุหุ้นสามญัในเขต กรุงเทพมหานครคือ ต้องการสว่นตา่ง
ของก าไรจากการลงทนุ นกัลงทนุท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการลงทนุด้านการตดัสินใจขาย
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 นักลงทุนท่ีมี
ประสบการณ์การลงทนุแตกตา่งกนั มีพฤตกิรรมการลงทนุด้านการตดัสินใจซือ้หุ้นสามญัใน ตลาด



  36 

หลกัทรัพย์แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 สภาพแวดล้อมทางการลงทนุด้าน
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ภาวะหลกัทรัพย์ มีอิทธิพลตอ่
พฤตกิรรมการลงทนุหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ ด้านการตดัสินใจซือ้หุ้นสามญั อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 30.8 

ทรรศวรรณ จนัทร์ฉาย )2557) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจลงทนุ
ในกองทนุรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง : กรณีศกึษาลกูค้าท่ีลงทนุผ่านธนาคารธนาคาร
กรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า กลุ่มผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
อายรุะหวา่ง 26 – 35 ปี สถานภาพโสด มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานเอกชน รายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 60,000 บาท โดยวตัถปุระสงค์หลกัในการลงทนุคือเพ่ือประโยชน์ทางด้าน
ภาษี รองลงมาได้แก่ เพ่ือหวังผลตอบแทนจากการลงทุน และเพ่ือเป็นการออมเพ่ืออนาคต 
ตามล าดบั นอกจากนี ้พบว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนโดยการ
เปรียบเทียบปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเลือกลงทนุ จ าแนกตามข้อมลู
ทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดท่ีแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัทางสถิต ิ0.05 

จิรารัฎฐ์ จนัทะศรี )2557) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินในลงทนุ
ในกองทนุรวมตราสารทนุ” พบวา่ นกัลงทนุตดัสินใจลงทนุในกองทนุตราสารทนุโดยค านงึถึงปัจจยั
เชิงคณุภาพประกอบการตดัสินใจมากท่ีสดุ รองลงมาคือปัจจยัด้านเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจยั
เชิงปริมาณ และปัจจยัพืน้ฐานการลงทนุตามล าดบั โดยท่ีปัจจยัเชิงคณุภาพ นกัลงทนุจะพิจารณา
เลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนท่ีมีผลิตภัณฑ์ตราสารทุนท่ีหลากหลาย ตอบสนองความ
สะดวกของช่องทางการซือ้ขาย การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ท่ีใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน 
ปัจจยัด้านเศรษญกิจและการเมือง นกัลงทุนพิจารณาถึงเหตกุารณ์ สภาวะ หรือเสถียรภาพทาง
การเมือง รายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจ การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจการลงทุนจากต่างประเทศ และอตัราเงินเฟ้อ อตัรา
แลกเปล่ียนท่ีอาจผนัผวน ปัจจยัเชิงปริมาณ นกัลงทุนจะพิจารณาถึงมลูคา่สินทรัพย์สทุธิ การปรับ
ขึน้ ลงของมลูคา่หน่วยลงทนุรวมถึงอตัราการเจริญเติบโตของกองทุน อตัราเงินปันผล และขนาด
สินทรัพย์รวมของกองทนุ และปัจจยัพืน้ฐานการลงทนุ นกัลงทนุพิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีคาดหวงั 
การสร้างผลตอบแทน กลยทุธ์การบริหารกองทนุ สดัสว่นการลงทนุ นโยบายการลงทุน การปรับตวั 
ขึน้ ลงของราคาของกองทนุตราสารทนุ ตามคา่ดชันีย์ตลาดหลกัทรัพย์ 
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อธิวฒัน์ โตสนัติกลุ )2556) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทนุของ
นกัลงทนุชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ
ระหวา่ง 20 – 29 ปี มีสถานะภาพโสด มีระดบัการศกึษาปริญญาตรี อาชีพรับจ้าง / พนกังานเอกชน 
มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 20,001 – 50,000 บาท และมีแหลง่เงินทนุมาจกาทนุสว่นตวั ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปัจจัยภายในด้านความมั่งคัง่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของนัก
ลงทนุชาวไทย ด้านจ านวนครัง้ท่ีลงทนุโดยเฉล่ีย )ครัง้ตอ่ปี) และมลูคา่การลงทนุโดยเฉล่ีย )บาทตอ่
ครัง้) และปัจจยัภายนอกด้านเศรษฐกิจ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทนุของนกัลงทุนชาว
ไทย ด้านจ านวนครัง้ท่ีลงทุนโดยเฉล่ีย )ครัง้ต่อปี) โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบัทิศทางต ่าทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั นอกจากนีปั้จจยัภายใน
ด้านความมัง่คัง่ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนชาวไทย ระยะเวลาการถือ
ครองสินทรัพย์โดยเฉล่ีย และปัจจยัภายนอกด้านการเมือง มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทนุ
ของนกัลงทนุชาวไทย ด้านระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์โดยเฉล่ีย โดยมีความสมัพนัธ์ในระดบั
ทิศทางต ่าทิศทางตรงกนัข้ามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั  

กอบยศ ยอดยิม้ศิริ )2555) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่การตดัสินใจลงทนุใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ )RMF) ของพนกังานธนชาต ิจ ากดั )มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” 
พบว่าพนกังานท่ีลงทุนโดยส่วนใหญ่มีเพศ และประสบการณ์ในการลงทุนท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนท่ีแตกต่างกัน พนกังานมีความพึงพอใจกับผลตอบท่ีแทนในกองทุนท่ีลงทุนใน
ระดบัปานกลาง และปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุ ได้แก่ ด้านการจงูใจ ด้ารเรียนรู้ และด้าน
ความเช่ือถือมีความคดิเห็นในระดบัปานกลาง 

ณัฐกร เลาหสงคราม )2555) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร” กลุม่ตวัอยา่งคือ บคุคลวยัท างานท่ีลงทนุในกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว จ านวน 250 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง  
21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมี
รายได้ตอ่เดือน 75,001 บาทขึน้ไป พฤตกิรรมการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวพบว่า นกัลงทนุ
ส่วนใหญ่ท าการลงทนุโดยฝากธนาคารพาณิชย์ โดยมีตวันกัลงทนุเองเป็นผู้ มีอิทธิพลตอ่การลงทนุ
มากท่ีสุด ปัจจัยหลักท่ีใช้ในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวคือ ต้องการสิทธิในการหัก
ลดหย่อนภาษี และจะท าการซือ้ผ่านธนาคารพาณิชย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นกัลงทนุท่ี
มีอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดบัรายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคาและ
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ต้นทนุ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 และมีความสมัพนัธ์ใน
ทิศทางตรงกนัข้าม 

กลุฐกาน ตัง้ทิวาพร )2555) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการออมของ
บคุคลวยัท างาน: กรณีศกึษาพนกังานธนาคาร” พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
อายุ 20 – 30 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี มีจ านวนผู้ มีรายได้ครัวเรือนอยู่ท่ี  
1 – 2 คน รายได้ส่วนบุคคลเฉล่ียสูงสุดต่อเดือนอยู่ท่ี 50,000 บาท ภาระหนีส้ินเฉล่ียต่อเดือน 
สงูสงุอยูท่ี่ 5,152.45 บาท โดยการเปิดรับข่าวสารการออมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดบัการรับรู้
ปัจจยัภายนอกโดยรวมอยู่ในระดบัการเปิดรับข่าวสารทางการออมเป็นบางครัง้ ผ่านส่ือโทรทศัน์
มากท่ีสุด นอกจากนี ้ยงัพบว่าบุคคลวยัท างานท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ออมทัง้ด้านมลูคา่ และการกระท าท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ปัจจยัสว่นบคุคล 
ได้แก่ รายได้เฉล่ียส่วนบุคคลต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมด้านมูลค่า และ
พฤติกรรมการออมด้านการกระท า อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 
อิทธิพลครอบครัวมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการออมด้านมลูคา่และการกระท า อย่างมีนยัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 และ 0.01 ตามล าดบั ปัญชีคิดในใจมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการออมด้าน
การกระท า อย่างมีนยัทางสิถิติท่ีระดบั 0.01 และการเปิดรับข่าวสารด้านการออมมีความสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการออมด้านการกระท า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

พชัรวรรณ ฉันทวชัร )2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ลงทนุในกองทนุพนัธบตัรเกาหลีใต้ของนกัลงทนุทัว่ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่นกัลงทนุท่ีมี
เพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนพันธบัตรเกาหลีใต้ เร่ืองระยะวลาการลงทุน 
ความถ่ีในการลงทุน จ านวนเงินลงทนุ ลกัษณะการลงทุน การตดัสินใจในการลงทุน ช่องทางการ
ท าธุกรรมซือ้ และเหตผุลในการลงทนุไม่แตกต่างกนั ในขณะท่ีนกัลงทนุท่ีมี อาย ุระดบัการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และระดบัรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนพนัธบตัรเกาหลีใต้
ด้านระยะเวลาการลงทนุ ความถ่ีในการลงทนุ จ านวนเงินลงทนุ ลกัษณะการลงทนุและเหตผุลใน
การลงทนุ แตกตา่งกนั นอกจากนี ้ปัจจยัในการลงทนุด้านแรงจงูใจในการลงทนุ ไมมี่ความสมัพนัธ์
กับการลงทุนในกองทุนพันธบัตรเกาหลีใต้ เร่ืองระยะเวลาการลงทุน ความถ่ีในการลงทุนและ
จ านวนเงินลงทนุ ในขณะท่ี ปัจจยัในการลงทนุด้านการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร และด้านการรับรู้ข้อมูล
ในการลงทนุ มีความสมัพนัธ์กบัการลงทนุในกองทนุพนัธบตัรเกาหลีใต้ เร่ืองจ านวนเงินลงทนุ 

ชรีุพร สีสนิท )2553) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่แนวโน้มการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งหนึ่ง  ในเขต
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กรุงเทพมหานคร” พบว่า นกัลงทุนส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุ 40 – 49 ปี 
สถานะภาพโสด อาชีพเจ้าของกิจการ ธุระกิจสว่นตวั พนกังานบริษัทเอกชน ฐานภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสงูสดุท่ีเสียร้อยละ 10 และมีประสบการณ์การลงทนุ 1 - 5 ปี นอกจากนีย้งัพบว่านกัลงทนุ
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษี ในระดบัมาก และปัจจัยท่ีส่งผลต่อการลงทุน
ประกอบด้วย ปัจจัยภายในโดยรวมและปัจัยยภายนอกโดยรวม มีความส าคญัต่อการลงทุนใน
ระดบัมาก 

สิริลักษณ์ ตัง้ติดธรรม )2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ )RMF): กรณีศึกษา 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทศไทย) จ ากดั” พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อาย ุ31 – 40 ปี ระดบัการศกึษาสงูสดุ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุ RMF อยูใ่นระดบัปานกลางมากท่ีสดุ ร้อยละ 30.4 
รองลงมาคือ ระดบัน้อย ร้อยละ 19.6 ระดบัน้อยมาก ร้อยละ 18.4 ระดบัมาก ร้อยละ 15.8 ระดบั
มากท่ีสุด ร้อยละ 13.9 และไม่มีความรู้ความเข้าใจเลย ร้อยละ 1.9 ด้านความรู้ความเข้าใจใน
ประเด็นภาษี คือ ทราบว่าสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้ โดยพนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาอยู่ใน
ระดบัปริญญาโท จะมีความรู้ความเข้าใจตอ่การลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ )RMF) อยูใ่น
ระดบัมีความรู้มาก มากกว่าผู้ มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
อายแุละรายได้ของพนกังานบริษัทศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทศไทย) จ ากดั ท่ีแตกตา่งกนัจะมี
ปริมาณเงินลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ )RMF) แตกต่างกัน และความรู้ความเข้าใจต่อ
การลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ )RMF) ท่ีแตกตา่งกนัจะมีปริมาณเงินลงทนุในกองทุนรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ )RMF) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จะเห็นได้ว่า อายุ 
รายได้ และความรู้ความเข้าใจท่ีแตกตา่งกนั จะมีปริมาณเงินลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ
แตกตา่งกนัด้วย คือ พนกังานท่ีมีอายมุากกวา่จะมีปริมาณเงินลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ
มากกว่าผู้ ท่ีมีอายนุ้อยกว่า พนกังานท่ีมีรายได้สงูกว่าจะมีปริมาณเงินลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพมากกว่าผู้ ท่ีมีรายได้น้อยกว่า และพนกังานท่ีมีความรู้ความเข้าใจสงูกว่าจะมีปริมาณเงิน
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพมากกวา่ผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ น้อยกวา่  

จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้น างานวิจัยดังกล่าว
ข้างต้นซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของผู้วิจยั มาท าการศกึษาเพิ่มเติมและใช้เป็นแนวทางในการวิจยั 
ท่ีมุง่เน้นศกึษาในเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร”  
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ตาราง 1 เปรียบเทียบงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

งานวิจยั 

ลกัษณะ
สว่น
บคุคล 

ความรู้
ความ
เข้าใจ 

ปัจจยัใน
การ
ลงทนุ
ด้าน

แรงจงูใจ 

ปัจจยัใน
การลงทนุ
ด้าน

วตัถปุระ
สงค์ใน
การลงทนุ 

ปัจจยัใน
การ
ลงทนุ
ด้าน
สภาพ 
แวดล้อม
เศรษฐกิจ
และ

การเมือง 

อดุลย์ สาลิฟา )2559) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว )Long Term Fund: LTF) ของนกัลงทนุใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

x x 
 

x 
 

ธนกร พจน์ธนาบนัเทิง )2559) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนกลุ่มวัยท างานในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร 

x 
 

x 
  

เกียรติศักดิ์  พัฒนด ารงเกียรติ  )2558) ปัจจัยที่ มี อิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการลงทนุหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

x 
  

x x 

ทรรศวรรณ จนัทร์ฉาย )2557) ปัจจยัที่ส่งผลตอ่การตดัสินใจลงทนุ
ในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง : กรณีศึกษา
ลกูค้าที่ลงทนุผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 

x 
  

x 
 

จิรารัฎฐ์ จนัทะศรี )2557) ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินในลงทนุ
ในกองทนุรวมตราสารทนุ 

x 
  

x x 

อธิวฒัน์ โตสนัติกุล )2556) แนวโน้มและพฤติกรรมการลงทุนของ
นกัลงทนุชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

x 
   

x 

กอบยศ ยอดยิม้ศิริ (2555) ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทนุใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ )RMF) ของพนักงานธนชาติ จ ากัด 
)มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

x x x x  

ณฐักร เลาหสงคราม )2555) พฤติกรรมการลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร 

x  x x  

กุลฐาน  ตัง้ทิวากร )2555) ปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
บคุคลวยัท างาน: กรณีศกึษาพนกังานธนาคาร 

x  x   
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ตาราง 1 )ตอ่) 
 

งานวิจยั 

ลกัษณะ
สว่น
บคุคล 

ความรู้
ความ
เข้าใจ 

ปัจจยัใน
การลงทนุ
ด้าน

แรงจงูใจ 

ปัจจยัใน
การลงทนุ
ด้าน

วตัถปุระ
สงค์ใน
การลงทนุ 

ปัจจยัใน
การ
ลงทนุ
ด้าน
สภาพ 
แวดล้อม
เศรษฐกิจ
และ

การเมือง 

พัชรวรรณ ฉันทวัชร )2554) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนในกองทุนพันธบัตรเกาหลีใต้ของนักลงทุนทั่วไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

x  x x x 

ชลุีพร สีสนิท )2553) ปัจจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทนุ
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทนุแหง่หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

x x  x x 

สิริลักษณ์ ตัง้ติดธรรม )2551) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพ )RMF) 

x x x x  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
ในการศกึษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือ

การเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ )Survey Research 
Method) และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม )Questionnaire) ผู้วิจยัได้ด าเนินการ
ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีลงทนุใน

กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ซึง่ไมท่ราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ได้ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้
สตูรแบบกรณีท่ีไมท่ราบจ านวนประชากร (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2558, 28) ดงันี ้ 

ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัก าหนดคา่เปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการสุ่มจากประชากรทัง้หมด
เทา่กบั 0.5 คา่ปกตมิาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกตมิาตรฐานเทา่กบั 1.96 และก าหนด
ระดบัความเช่ือมัน่ 95%  

จากสตูรการค านวณกลุม่ตวัอย่าง )n)   =  

เม่ือ n  = ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 
 P = ค่าเปอร์เซ็นต์ท่ีต้องการจะสุ่มจากประชากรทัง้หมด 
   เทา่กบั 0.5 
 q = 1-p 

Z2pq 
e2 
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 e = ระดบัของความคลาดเคล่ือนท่ียอมให้เกิดขึน้ได้เท่ากบั 
   0.05 
 Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีได้จากตารางแจกแจงแบบปกติ 
   มาตรฐานได้คา่ 1.96  
แทนคา่ได้ ดงันี ้
 n = =  

    
   =     385 ตวัอยา่ง 
ดงันัน้จากการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 385 คน และเพิ่ม

ตวัอยา่งไว้อีก 15 คน รวมทัง้สิน้จ านวนกลุม่ตวัอยา่งคือ 400 คน โดยมีวิธีการสุม่ตวัอยา่งดงันี ้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การเลือกกลุม่ตวัอยา่งจะใช้วิธีเลือกแบบมีขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ที่  1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ )Stratified Random Sampling) โดย
แบง่ตามกลุม่การปกครองทัง้หมด 6 กลุม่ และท าการสุม่ตวัอยา่งทกุกลุม่ กลุม่ละ 1 เขตรวม 6 เขต 
ได้แก่ เขตดนิแดง เขตปทมุวนั เขตจตจุกัร เขตบึง่กุ่ม เขตคลองสาน และเขตบางขนุเทียน 

ขัน้ที่  2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า )Quota Sampling) ซึ่งจะท าการเฉล่ีย
ขนาดตัวอย่าง 400 คน เพ่ือให้ได้สัดส่วนคลอบคลุมตามเขตท่ีสุ่มได้ในขัน้ท่ี  1 จะเฉล่ียขนาด
ตวัอยา่ง ดงันี ้

 
ตาราง 2 แสดงการเฉล่ียขนาดตวัอย่าง 
 

กลุม่การปกครอง เขตท่ีท าการส ารวจ จ านวนตวัอยา่ง )คน) 

กลุม่กรุงเทพกลาง เขตดนิแดง 70 
กลุม่กรุงเทพใต้ เขตปทมุวนั 70 
กลุม่กรุงเทพเหนือ เขตจตจุกัร 70 
กลุม่กรุงเทพตะวนัออก เขตบึง่กุ่ม 70 
กลุม่กรุงธนเหนือ เขตคลองสาน 60 
กลุม่กรุงธนใต้ เขตบางขนุเทียน 60 

รวม   400 

(1.96)2 (0.5)(1-0.5) 
(0.05)2 
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ขัน้ที่  3 การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง )Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือก
สถานท่ีในการเก็บข้อมูลเป็นห้างสรรพสินค้าตามเขตท่ีสุ่มได้ในขัน้ท่ี 1 ได้แก่ เซ็นทรัลพระราม 9 
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว เดอะมอลล์บางกะปิ ไอคอนสยาม และเซ็นทรัลพระราม 2 

ขัน้ที่ 4 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก )Convenience Sampling) เพ่ือให้
ได้ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งครบตามท่ีก าหนดไว้ โดยท าการแจกแบบสอบถามให้กบัคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครท่ีมีการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ตามท่ีสุ่มได้ในขัน้ท่ี 1 - 3 ท่ี
สะดวกในการให้ข้อมลู 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผู้วิจยั
สร้างขึน้เองจากการรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แล้วน ามาประยุกต์เป็น
ลกัษณะเฉพาะและข้อค าถามในแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด )Close-Ended Question) มีค าตอบหลายตวัเลือก )Multiple 
Choice Question) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลู ดงันี ้

1.1 เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัต ิ)Nominal Scale) 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อาย ุใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยก าหนดการ
แบ่งช่วงอายุเร่ิมต้นอายุ 21 ปีขึน้ไป โดยมีการแบ่งเกณฑ์ช่วงอายุเป็นช่วงห่างช่วงละ 10 ปี ตาม
ลกัษณะการลงทนุท่ีเหมาะตามชว่งวยั )ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย, 2558) 

1.2.1 21 - 30 ปี 
1.2.2 31 - 40 ปี 
1.2.3 41 - 50 ปี 
1.2.4 51 ปีขึน้ไป 
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1.3 สถานภาพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญตั ิ)Nominal Scale) 
1.3.1 โสด 
1.3.2 สมรส / อยูด้่วยกนั 
1.3.3 หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

1.4 ระดบัการศกึษาสงูสดุ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั )Ordinal Scale) 
1.4.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.4.2 ปริญญาตรี 
1.4.3 สงูกวา่ปริญญาตรี 

1.5 รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
ซึ่งผู้ วิจยัก าหนดเกณฑ์ช่วงรายได้ตามงานวิจัยเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนกลุ่มวัยท างานในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร (ธนกร พจน์ธนาบนัเทิง, 
2559, 45)  

1.5.1 ต ่ากวา่ หรือเทา่กบั 20,000 บาท 
1.5.2 20,001 – 40,000 บาท 
1.5.3 40,001 – 60,000 บาท 
1.5.4 60,001 บาทขึน้ไป 

1.6 อาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญตั ิ)Nominal Scale) 
1.6.1 ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
1.6.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.6.3 ประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุ
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพโดยเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบท่ีให้เลือก 2 ตัวเลือก 
)Dichotomous Questions) คือ ใช ่และไมใ่ช ่จ านวน 9 ข้อ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัติ 
)Nominal Scale) โดยมีข้อค าถามท่ีเป็นข้อท่ีใช่จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1, 2, 4, 6, 8, 9 และมีข้อ
ค าถามท่ีเป็นข้อท่ีไม่ใช่จ านวน 3 ข้อ ได้แก่ ข้อ 3, 5, 7 และในส่วนระดบัความรู้ ความเข้าใจใช้การ
วัดแบบเรียงล าดับ )Ordinal Scale) เพ่ือแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจในการ
ทดสอบสมมตฐิาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้
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ตอบถกู  ให้คะแนน  1  คะแนน 
ตอบผิด  ให้คะแนน  0  คะแนน 

เม่ือรวมคะแนนและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะแบ่งระดบัความรู้ความเข้าใจออกเป็น  
3 ระดบั โดยใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างของชัน้ (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2556, 44) ซึ่งเป็นระดบั
การวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ดงันี ้ 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้   =    คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
จ านวนชัน้ 

    =  9 – 0 
                   3 

การสรุปผลความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ โดยแบ่งระดบั
ความรู้ความเข้าใจออกเป็น 3 ระดบั โดยแปลความหมายระดบัคะแนนได้ ดงันี ้

ระดบัคะแนน  ระดบัความรู้ความเข้าใจ 
  7 - 9  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจระดบัมาก 
  4 - 6  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจระดบัปานกลาง 
  0 - 3  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจระดบัน้อย 

ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยในการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ  
เลีย้งชีพแบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านแรงจงูใจ ด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ และด้านสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจและการเมือง โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด )Close - Ended 
Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ ) Interval Scale) โดยมีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั จ านวน 14 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

 คะแนน    ระดบัความเห็น 
   5  หมายถึง เห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
   4  หมายถึง เห็นด้วย 
   3  หมายถึง เฉย ๆ 
   2  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วย 
   1  หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
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โดยการวิเคราะห์ข้อมลูจะใช้เกณฑ์การประเมินผลในแตล่ะระดบัชัน้ ใช้สตูรค านวณ
ชว่งกว้างของแตล่ะอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้ 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = 

 = 

 = 0.8 

เกณฑ์คะแนนเฉล่ียของความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ  
เลีย้งชีพ ดงันี ้

คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการลงทุน 
  อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการลงทุน 
  อยูใ่นระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการลงทุน 
  อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการลงทุน 
  อยูใ่นระดบัน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อปัจจัยในการลงทุน 
  อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ  

เลีย้งชีพโดยแบง่เป็น 2 ขัน้ ได้แก่ ขัน้การประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด )Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดบัการวดัข้อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ )Interval Scale) โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ Rating Scale มี 5 ระดับ 
จ านวน 12 ข้อ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้ 

 คะแนน    ระดบัการตดัสินใจ 
   5  หมายถึง มากท่ีสดุ 
   4     หมายถึง มาก 
   3     หมายถึง ปานกลาง 
   2     หมายถึง น้อย 
   1     หมายถึง น้อยท่ีสดุ 

ข้อมลูท่ีมีคา่สงูท่ีสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าท่ีสดุ 
จ านวนชัน้ 

 
5 – 1 

5 
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โดยการวิเคราะห์ข้อมลูจะใช้เกณฑ์การประเมินผลในแตล่ะระดบัชัน้ ใช้สตูรค านวณ
ชว่งกว้างของแตล่ะอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้ 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  

 =  

 =  0.8 

เกณฑ์คะแนนเฉล่ียของระดบัการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ดงันี ้
คา่เฉล่ีย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
  เพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัมากท่ีสดุ 
คา่เฉล่ีย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
  เพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัมาก 
คา่เฉล่ีย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
  เพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัปานกลาง 
คา่เฉล่ีย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
  เพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัน้อย 
คา่เฉล่ีย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
  เพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมในครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม ซึ่งมีขัน้ตอนการสร้าง

เคร่ืองมือ ดงันี ้
1. ศกึษาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูตา่ง ๆ อาทิ ต ารา ทฤษฎี บทความและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลมุตามความมุง่หมายของ
การวิจยั 

2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุกบักรอบแนวคิดการวิจยั โดยแบง่เป็น 4 สว่น 
ได้แก่  

สว่นท่ี 1: ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2: ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
สว่นท่ี 3: ปัจจยัในการลงทนุท่ีมีอิทธิตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
 เพ่ือการเลีย้งชีพ 

ข้อมลูท่ีมีคา่สงูท่ีสดุ – ข้อมลูท่ีมีคา่ต ่าท่ีสดุ 
จ านวนชัน้ 

 
5 – 1 

5 
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สว่นท่ี 4: การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
3. น าแบบสอบถามเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ

ความถกูต้อง และให้ค าแนะน าในการปรับปรุง แก้ไข เก่ียวกบัการใช้ภาษา และการส่ือสารเพ่ือให้
ตรงวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  

4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ถกูต้องเหมาะสม ตามข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา  

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขแล้ว ไปทดสอบใช้ (Try out) กบักลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 40 คน แล้วน าผลไปวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการ

หาคา่สมัประสิทธ์อลัฟ่า (Cronbach’s alpha Coefficient) คา่ α ท่ีได้จะแสดงถึงระดบัความคงท่ี

ของแบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 < α< 1 ซึ่งค่าท่ีได้ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามีความ
เช่ือมัน่สูง โดยงานวิจยันีก้ าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ียอมรับได้ต้องไม่ต ่ากว่า 0.70 จึงจะยอมรับได้ 
)กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555, 449) โดยได้คา่ความเช่ือมัน่ ดงันี ้

ด้านแรงจงูใจ มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .780 
ด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .887 
ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .917 
การตดัสินใจลงทนุขัน้ประเมินทางเลือก มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .843 
การตดัสินใจลงทนุขัน้ตดัสินใจลงทนุ มีคา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั .733 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาถึง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีแหล่งข้อมลูในการศกึษาค้นคว้า
ประกอบด้วย 2 สว่นคือ 

1. แหล่งข้อมลูปฐมภูมิ )Primary Data) ข้อมลูท่ีใช้ในการศึกษานีเ้ป็นข้อมลูปฐมภูมิ
ซึ่งเก็บโดยใช้ แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน จากกลุ่มคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีเคยลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ โดยผู้วิจยัได้แจกแบบสอบถาม และ
ท าการชีแ้จงให้กลุ่มตวัอย่างเข้าใจแบบสอบถาม จากนัน้รอเก็บแบบสอบถามจนได้ครบตามท่ี
ก าหนดไว้ 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ )Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจาก
วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความทางวิชาการ หนังสือพิมพ์ วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หนังสือท่ีเก่ียวข้อง บทความ งานวิจัย และงานเขียนทาง
วิชาการ 

 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท าข้อมูล 
จากการท่ีได้น าแบบสอบถามไปให้กลุม่ตวัอย่างตอบเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูเรียบร้อย

แล้ว ผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามท่ีตอบแล้วทัง้หมด 400 ชดุ มาด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยผู้ วิจยัจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ

ตอบแบบสอบถามท่ีได้เก็บมา และแยกแบบสอบถามเพ่ือคดัแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 
2. การลงรหสั (Coding) โดยผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามฉบบัท่ีสมบรูณ์มาลงรหสั

ตามท่ีก าหมดไว้ในแบบสอบถามในแตล่ะสว่น 
3. การประมวลข้อมูล (Processing) โดยผู้ วิจัยจะน าแบบสอบถามท่ีลงรหัส

เรียบร้อยมาบนัทกึ และประมวลผลข้อมลู 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตแิละโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมลู ดงันี ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistic) โดยแจก
แจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ )Percentage) ค่าเฉล่ีย )Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
)Standard Deviation) เพ่ืออธิบายถึงลักษณะส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษาสงูสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในกองทุนรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ ปัจจยัในการลงทนุ และการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนมุาน )Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถาณภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ความรู้ความเข้าใจ และกับการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแตกตา่ง คือ t-test และ One Way ANOVA 

2.2 วิเคราะห์ปัจจยัในการลงทนุ ได้แก่ ด้านแรงจงูใจ วตัถปุระสงค์การลงทนุ 
ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
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การเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหคุณู )Multiple Linear Regression) โดยวิธี Enter 

 
สถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัมีดงันี ้
1. สถิตเิชิงพรรณนา )Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติพืน้ฐาน  

(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550, 44) ประกอบด้วย 
1.1 คา่ความถ่ี )Frequency) 
1.2 คา่ร้อยละ )Percentage) โดยใช้สตูร ดงันี ้

   
 100

n

f
P 

 
เม่ือ  P แทน  คา่ร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ 
  f แทน  ความถ่ีของคะแนน 
  n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.3 คา่เฉล่ีย )Mean) โดยใช้สตูร ดงันี ้

 �̅� =
∑ 𝑥

𝑛
 

เม่ือ  �̅� แทน  คา่คะแนนเฉล่ียหรือคา่เฉล่ีย 

  ∑ 𝑥 แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

1.4 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation: S.D.) โดยใช้สตูร ดงันี ้

 

เม่ือ S.D.  แทน  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
  n   แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  (∑ 𝑋)2  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 
  ∑ 𝑋

2  แทน  ผลรวมของคะแนนแตล่ะตวัยกก าลงัสอง 
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2. สถิตท่ีิเชิงอนมุาน )Inferential Statistic) ซึง่ใช้ในการทดสอบสมมตฐิานมี ดงันี ้
2.1 คา่สถิต ิt-test เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง 2 

กลุม่ในกรณีทราบคา่ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอย่างทัง้ 2 กลุม่ ท่ีเป็นอิสระตอ่กนั เพ่ือใช้ทดสอบ
สมมตฐิาน )ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2560, 178) 

ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไมเ่ทา่กนั S1
2 ≠ S2

2 ใช้สตูร ดงันี ้

𝑡 =
�̅�1 −  �̅�2

𝑆1
1

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

𝑑𝑓 =  [
𝑆1

2

𝑛1
𝑛1 − 1

+  
𝑆2

2

𝑛2
𝑛2 − 1

] 

ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ เทา่กนั S1
2 = S2

2 ใช้สตูร ดงันี ้

𝑡 =  
𝑥1̅̅̅ −  𝑥2̅̅ ̅

√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

𝑆𝑝

 

 

 

𝑑𝑓 = 𝑛1
2 +  𝑛2

2 
 

   โดย  df แทน  คา่องศาอิสระ 
เม่ือ  t แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน t-distribution 
  X1 แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
  X2 แทน  คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
  S1

2 แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
  S2

2 แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 
  n1  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 1 
  n2  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งท่ี 2 

2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว )One-Way Analysis of Variance: 
ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยดคู่า
ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่งจะใช้สถิติวิเคราะห์จากสถิติ )F) หรือ
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ค่า Brown-Forsythe (B) เพ่ือทดสอบสมมติฐาน )กัลยา วานิชย์บญัชา, 2555, 293) โดยใช้สูตร
ดงันี ้ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้สถิติ F - Test ใช้ในกรณีท่ีความ
แปรปรวนเทา่กนั สามารถเขียนสตูรได้ ดงันี ้

𝐹 =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑊
 

เม่ือ F  แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 
  MS b แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่  
    (Mean square between groups) 
  MSw แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
    )Mean square  between error) 
  df แทน ชัน้แหง่ความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหวา่งกลุม่  
    )k-1), ภายในกลุม่ )n-k) 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe (B) ใช้ใน
กรณีท่ีความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั (ภคัทนนั พงศ์ธนนภ .2557: 40; อ้างอิง Hartung. 2001) สามารถ
เขียนสตูรได้ ดงันี ้

𝐵 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑤
 

โดยคา่ 𝑀𝑆𝑤 =  ∑ (1 −
𝑛𝑖

𝑁𝑖=1
𝑘 ) 𝑆𝑖

2 
เม่ือ  B แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 
  MSB แทน คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 
  MSw แทน คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่ 
    ส าหรับสถิต ิBrown-Forsythe 
  k แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
  N แทน ขนาดประชากร 
  Si

2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ

แตกตา่งเป็นรายคูท่ี่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยใช้สตูรตาม
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วิธี Least Significant Difference: LSD หรือ Dunnett's T3 เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่ม
ตวัอย่างใช้สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉล่ียรายคู่ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
)กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555, 333) สามารถเขียนได้ ดงันี ้ 

 

ในกรณีท่ี ni ≠ nj 

เม่ือ t1- /2n – k แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test  
     ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และชัน้แหง่ 

     ความเป็นอิสระภายในกลุม่ = n-k  MSE 
 แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw) 

  ni  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ i 
  nj  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ j 

    แทน คา่ความคลาดเคล่ือน 
สตูรการวิเคราะห์ผลตา่งคา่เฉล่ียรายคู ่สามารถเขียนได้ ดงันี ้

�̅�𝐷 =  
𝑞𝐷√2(𝑀𝑆𝑆𝐼𝐴)

√𝑆
 

เม่ือ  𝑑𝐷
̅̅̅̅   แทน คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน Dunnett test 

  qD  แทน คา่จากตาราง Critical Values of  
     the Dunnett test 
  MSS/A  แทน คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 
  S  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
2.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression)  

จากสมการแสดงการความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม )Y) และตวัแปรอิสระ 

)X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตวัแปรอิสระ )α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk ) สามารถอธิบาย
การเปล่ียนแปลงค่าของตวัแปรตามได้ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปล่ียนแปลงท่ีไม่สามารถอธิบาย

ได้นีเ้รียกว่า คา่ความคาดเคล่ือนในการพยากรณ์ )Error : ε) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหคุณู

จะเป็นการพยากรณ์หาคา่สมัประสิทธ์ิ α และ β1 จากคา่สถิติ a และ b ท่ีได้จากการค้านวณโดย
กลุม่ตวัอยา่ง โดยหลกัการวิเคราะห์คือ คา่สมัประสิทธ์ิท่ีค านวณได้ จะต้องเป็นคา่สมัประสิทธ์ิท่ีท า
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ให้สมการดงักล่าว มีค่าความคาดเคล่ือนก าลงัสองรวมกันน้อยท่ีสุด )Ordinary Least Square : 
OLS) ดงันี ้

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

Y = α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk+ ε 

สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอยา่ง 

Y = a + b1X1 + b2X2 + …+ bkXk 

โดยท่ี X คือ ตวัแปรอิสระ 
  Y คือ ตวัแปรตาม 
  K คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 

เม่ือ α และ a เป็นจดุตดัแกน Y ของสมการถดถอย หรือ คา่ของ Y เม่ือให้ตวั

แปรอิสระทัง้หมดมีค่าเท่ากับศูนย์ ส่วน β และ b เป็นสัมประสิทธ์ิถดถอย )Partial regression 
coefficient) ของตวัแปรอิสระแตล่ะตวั ซึง่หมายถึง อตัราการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตาม )Y) เม่ือ
ตวัแปรอิสระนัน้เปล่ียนไป 1 หนว่ย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีคา่คงท่ี 

โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิ a และ b สามารถค านวณได้จากสตูร ดงันี ้

a = Y - b1X1 - b2X2 - …- bkXk 

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเง่ือนไขท่ีส าคญั คือ 

  

 





22

ii

iiii

i

XXn

YXYX
b  

1. ความผิดพลาด )error) ต้องเป็นตวัแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโค้งปกติ 
2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม )Y) ในทกุคา่ของตวัแปรอิสระ )X) จะต้องเทา่กนั 
3. คา่ความผิดพลาดของตวัแปรตาม )Y) แตล่ะคา่เป็นอิสระตอ่กนั 
4. ตวัแปรอิสระท่ีน ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นอิสระตอ่กนั 



 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยครัง้นีศ้ึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ 
การเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการวิเคราะห์และแปลความหมายของ
ข้อมลู ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่เพ่ือให้เข้าใจและส่ือความหมายได้ตรงกนั ดงันี  ้

H0 แทน สมมตฐิานหลกั (Null hypothesis) 
H1 แทน สมมตฐิานรอง (Alternative hypothesis) 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

 แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอยา่ง )Mean) 
S.D. แทน คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน คา่เฉล่ียผลบวกก าลงัสองของคะแนน  (Mean of Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t แทน คา่ท่ีใช้พิจารณา t – Distribution 
F  แทน  คา่สถิตท่ีิใช้พิจารณาใน F-distribution 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ )Degree of Freedom) 
Sig. แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบท่ีโปรแกรม 

  คอมพิว เตอ ร์ส า เ ร็จ รูปค านวนเ พ่ื อใ ช้ ในการส รุปผล 
  การทดสอบสมมตฐิาน )Sig. (2-tailed)) 

* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย

แจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ )Percentage) ค่าเฉล่ีย )Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน )Standard Deviation) แบง่เป็น 4 ตอนดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ 

ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ  

ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการลงทุนท่ีมี อิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  

ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 

สถานะภาพ ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่  3 ปัจจยัในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวตัถุประสงค์
การลงทนุ ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistic) โดยแจก
แจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ )Percentage) ค่าเฉล่ีย )Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
)Standard Deviation) 
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา

สงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ วิเคราะห์โดยการหาคา่ร้อยละ ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตาราง 3 แสดงจ านวน )ความถ่ี) และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุ
สถานภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ 
 

ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวน )คน) ร้อยละ 

เพศ    

ชาย 119 29.75 
หญิง 281 70.25 

รวม 400 100.00 

อาย ุ   
21 – 30 ปี 107 26.75 
31 – 40 ปี 237 59.25 
41 - 50 ปี 15 3.75 
51 ปีขึน้ไป 41 10.25 

รวม 400 100.00 

สถานภาพ   
โสด 54 13.50 
สมรส / อยูด้่วยกนั 211 52.75 
หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 135 33.75 

รวม 400 100.00 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
ต ่ากว่าปริญญาตรี 5 1.25 
ปริญญาตรี 214 53.50 
สงูกวา่ปริญญาตรี 181 45.25 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 )ตอ่) 
 

ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวน )คน) ร้อยละ 

รายได้เฉล่ีตอ่เดือน   
ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 20,000 บาท 14 3.50 
20,001 - 40,001 บาท 175 43.75 
40,001 - 60,000 บาท 74 18.50 
60,001 บาทขึน้ไป 137 34.25 

รวม 400 100.00 

อาชีพ   
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 41 10.25 
พนกังานบริษัทเอกชน  226 56.50 
ประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ  133 33.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 3 สามารถสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม

จ านวน 400 คนได้ดงันี ้
ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 281 คน คดิเป็น

ร้อยละ 70.25 และเพศชายจ านวน 119 คน คดิเป็นร้อยละ 29.75 
ด้านอาย ุผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 

237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.75 ช่วงอายุระหว่าง 51 ปีขึน้ไป จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.25 และช่วงอายุ
ระหวา่ง 41 – 50 ปี จ านวน 15 คน คดิเป็นร้อยละ 3.75  

ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส / อยูด้่วยกนั 
จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75  สถานภาพหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จ านวน 135 คน 
คดิเป็นร้อยละ 33.75 และสถานภาพโสด จ านวน 54 คน คดิเป็นร้อยละ 13.50   

ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จ านวน 214 คน คดิเป็นร้อยละ 53.50 รองลงมาคือ การศกึษาระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี 
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จ านวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 45.25 และการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 1.25 

ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
20,001 - 40,000 บาท จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมาคือมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
60,001 บาท ขึน้ไปจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 รายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 - 60,000 
บาทจ านวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 18.50 และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากวา่หรือเทา่กบั 20,000 บาท 
จ านวน 14 คน คดิเป็นร้อยละ 3.50  

ด้านอาชีพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนจ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 56.50 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตวั/เจ้าของ
กิจการ/อาชีพอิสระ จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ  33.25  และประกอบอาชีพข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 41 คน คดิเป็นร้อยละ 10.25  

เน่ืองจากพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามด้านอายุ สถานภาพ ระดับ
การศกึษาสงูสดุ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มีจ านวนความถ่ีคอ่นข้างน้อยในบางกลุม่ ผู้วิจยัจงึได้ท า
การยุบรวมกลุ่ม แสดงข้อมูลจ านวน )ความถ่ี) และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการ
ทดสอบสมมตฐิานตอ่ไปดงันี ้

 
ตาราง 4 แสดงจ านวน )ความถ่ี) และร้อยละของผู้บริโภค จ าแนกตามอาย ุสถานภาพ ระดบั
การศกึษาสงูสดุ และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 

 

ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวน )คน) ร้อยละ 

อาย ุ   
21 – 30 ปี 107 26.75 
31 – 40 ปี 237 59.25 
41 ปีขึน้ไป 56 14.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 4 )ตอ่)  
 

ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวน )คน) ร้อยละ 

สถานภาพ   
โสด / หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 189 47.25 
สมรส / อยูด้่วยกนั 211 52.75 

รวม 400 100.00 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ   
ต ่ากว่าหรือเทา่กบัปริญญาตรี 219 54.75 
สงูกวา่ปริญญาตรี 181 45.25 

รวม 400 100.00 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน    
ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 40,000 บาท  189 47.25 
40,001 – 60,000 บาท 74 18.50 
60,001 บาทขึน้ไป 137 34.25 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางท่ี 4 สามารถสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถาม

จ านวน 400 คนได้ดงันี ้
ด้านอาย ุผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 

237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 107 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.75 และชว่งอายรุะหวา่ง 41 ปีขึน้ไป จ านวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 14.00  

ด้านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพสมรส / อยูด้่วยกนั 
จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 และสถานภาพโสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ จ านวน 
189 คน คดิเป็นร้อยละ 47.25  

ด้านระดบัการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบั
ต ่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี จ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 และการศกึษาระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 181 คน คดิเป็นร้อยละ 45.25  
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ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมาคือมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน 60.001 บาท ขึน้ไปจ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.25 และรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
40,001 – 60,000 บาทจ านวน 74 คน คดิเป็นร้อยละ 18.50  

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ผู้ วิจยัได้น าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ 
ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏตามตาราง ดงัตอ่ไปนี ้

 
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ 

ตอบถกู ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนรวม
ประเภทสง่เสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาวไว้
ส าหรับใช้จา่ยยามเกษียณอาย ุ

312 78.00 88 22.00 

2. เงินท่ีจา่ยเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในแตล่ะปีภาษี 
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา ตาม
จ านวนท่ีลงทุนจริงแต่ไม่เกิน 15% สูงสุดไม่
เ กิน 500,000 บาท ของเ งินได้พึงประเมิน 
โดยรวมกับเงินสะสมกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเบีย้
ประกนัชีวิตแบบบ านาญแล้ว )ถ้ามี) 

306 76.50 94 23.50 

3. ผู้ลงทนุไม่มีภาระผกูพนัว่าต้องซือ้หน่วยลงทุน
ต่อเน่ืองกันทุกปีติดต่อกัน เพ่ือสิทธิประโยชน์
ทางภาษี 

118 29.50 282 70.50 

4. ผู้ลงทุนต้องลงทุนขัน้ต ่า 3% ของเงินได้ในแต่
ละปี หรือ 5,000 บาท แล้วแต่จ านวนใดจะต ่า
กวา่ 

297 74.25 103 25.75 

  



  63 

ตาราง 5 (ตอ่) 
 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ 

ตอบถกู ตอบผิด 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

5. ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เม่ือ
ถือครบระยะเวลา 7 ปี โดยไม่ผิดเง่ือนไขการ
ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

210 52.50 190 47.50 

6. ผู้ลงทุนสามารถสับเปล่ียนหน่วยลงทุนของ
กองทุน RMF ได้ตามความต้องการได้ โดย
ไมถื่อวา่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ 

321 80.25 79 19.75 

7. หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
สามารถน าไปเป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืมได้ 

195 48.75 205 51.25 

8. กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นกองทนุท่ีไม่
มีการจา่ยเงินปันผล 

301 75.25 99 24.75 

9. กรณีท่ีผู้ ลงทุนผิดเง่ือนไข เช่น มีการขาย
หน่วยลงทุนก่อนก าหนดจะต้องน ารายได้ท่ี
ได้จากการขายหน่วยลงทุนไปรวมกับเงินได้
เพ่ือเสียภาษีบุคคลธรรมดา รวมทัง้คืนเงิน
ภาษีท่ีเคยได้รับยกเว้นไปทัง้หมด 

305 76.25 95 23.75 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือ

การเลีย้งชีพของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ 
ข้อ 1. กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นกองทนุรวมประเภทสง่เสริมให้เกิดการ

ออมเงินระยะยาวไว้ส าหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุมีผู้ ตอบถูกจ านวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.00 และมีผู้ตอบผิดจ านวน 88 คน คดิเป็นร้อยละ 22.00 

ข้อ 2. เงินท่ีจา่ยเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในแตล่ะปีภาษี จะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้บคุคลธรรมดา ตามจ านวนท่ีลงทนุจริงแตไ่มเ่กิน 15% สงูสดุไมเ่กิน 500,000 บาท ของเงินได้พงึ
ประเมิน โดยรวมกบัเงินสะสมกองทนุส ารองเลีย้งชีพ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเบีย้
ประกนัชีวิตแบบบ านาญแล้ว )ถ้ามี) มีผู้ตอบถกูจ านวน 306 คน คดิเป็นร้อยละ 76.50 และมีผู้ตอบ
ผิดจ านวน 94 คน คดิเป็นร้อยละ 23.50 
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ข้อ 3. ผู้ ลงทุนไม่มีภาระผูกพันว่าต้องซือ้หน่วยลงทุนต่อเน่ืองกันทุกปี
ติดต่อกัน เพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีผู้ตอบถูกจ านวน 118 คน คิดเป็นร้อยละ 29.50 และมี
ผู้ตอบผิดจ านวน 282 คน คดิเป็นร้อยละ 70.50 

ข้อ 4. ผู้ลงทุนต้องลงทุนขัน้ต ่า 3% ของเงินได้ในแต่ละปี หรือ 5,000 บาท 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า มีผู้ตอบถูกจ านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 74.25 และมีผู้ตอบผิด
จ านวน 103 คน คดิเป็นร้อยละ 25.75 

ข้อ 5. ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหน่วยลงทนุได้ เม่ือถือครบระยะเวลา 7 ปี โดย
ไมผ่ิดเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดามีผู้ตอบถกูจ านวน 210 คน คดิเป็นร้อยละ 52.50 
และมีผู้ตอบผิดจ านวน 190 คน คดิเป็นร้อยละ 47.50  

ข้อ 6. ผู้ลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหน่วยลงทนุของกองทนุ RMF ได้ตามความ
ต้องการได้ โดยไมถื่อว่าเป็นการขายหน่วยลงทนุ มีผู้ตอบถกูจ านวน 321 คน คดิเป็นร้อยละ 80.25 
และมีผู้ตอบผิดจ านวน 79 คน คดิเป็นร้อยละ 19.75  

ข้อ 7. หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ สามารถน าไปเป็ น
หลักประกันในการกู้ ยืมได้ มีผู้ ตอบถูกจ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 และมีผู้ ตอบผิด
จ านวน 205 คน คดิเป็นร้อยละ 51.25  

ข้อ 8. กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นกองทุนท่ีไม่มีการจ่ายเงินปันผล  มี
ผู้ตอบถูกจ านวน 301 คน คิดเป็นร้อยละ 75.25 และมีผู้ตอบผิดจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.75 

ข้อ 9. กรณีท่ีผู้ ลงทุนผิดเง่ือนไข เช่น มีการขายหน่วยลงทุนก่อนก าหนด
จะต้องน ารายได้ท่ีได้จากการขายหน่วยลงทุนไปรวมกับเงินได้เพ่ือเสียภาษีบุคคลธรรมดา รวมทัง้
คืนเงินภาษีท่ีเคยได้รับยกเว้นไปทัง้หมด มีผู้ตอบถูกจ านวน 305 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 และมี
ผู้ตอบผิดจ านวน 95 คน คดิเป็นร้อยละ 23.75  

ระดบัความรู้ ความเข้าใจใช้การวัดแบบเรียงล าดับ )Ordinal Scale) เพ่ือแปล
ความหมายของระดบัความรู้ความเข้าใจในการทดสอบสมมติฐาน เม่ือรวมคะแนนและแจกแจง
ความถ่ีแล้ว จะแบง่ระดบัความรู้ความเข้าใจออกเป็น 3 ระดบั สรุปได้ ดงันี ้
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ตาราง 6 แสดงจ านวน และคา่ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือเลีย้งชีพ 
 

ระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือเลีย้งชีพ จ านวน )คน) ร้อยละ 

มีความรู้ความเข้าใจระดบัน้อย 65 16.25 

มีความรู้ความเข้าใจระดบัปานกลาง 173 43.25 

มีความรู้ความเข้าใจระดบัมาก 162 40.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

กองทนุรวมเพ่ือเลีย้งชีพในระดบัปานกลาง จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมาคือมี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุนรวมเพ่ือเลีย้งชีพในระดบัมาก จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.50 และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือเลีย้งชีพในระดบัน้อย จ านวน 65 คน คิด
เป็นร้อยละ 16.25 ตามล าดบั 

ตอนที่  3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพ 

 
ตาราง 7 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัในการลงทนุ 
 

ปัจจยัในการลงทนุ  S.D. แปลผล 
ด้านแรงจงูใจ 3.78 0.88 มาก 

ด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ 4.20 0.77 มาก 

ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง 4.27 0.87 มากท่ีสดุ 

รวม 4.08 0.54 มาก 
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จากกตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัในการลงทนุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นตอ่ปัจจยัในการลงทนุโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีคา่เฉล่ียเท่ากบั 4.08 เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุนด้านสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจและการเมืองในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 และผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นตอ่ปัจจยัในการลงทนุด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ และด้านแรงจงูใจในระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 4.20 และ 3.78 ตามล าดบั  

 
ตาราง 8 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัในการลงทนุ ด้านแรงจงูใจ 

 

ปัจจยัในการลงทนุ  S.D. แปลผล 
ด้านแรงจงูใจ    

ทา่นซือ้ RMF เพราะอยากวางแผนทางการเงิน 3.93 1.21 มาก 

ทา่นซือ้ RMF เพราะต้องการออมเงินในระยะยาวเพ่ือเพิ่ม
ความมัน่คงทางการเงินของทา่นในอนาคต 

3.30 1.33 ปานกลาง 

ทา่นซือ้ RMF เพราะทราบวา่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ 3.31 1.36 ปานกลาง 

ทา่นได้รับขา่วสารจากตวัแทนขาย หรือส่ือโฆษณาตา่งๆ 
หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยจงึสนใจซือ้ RMF 

4.06 1.23 มาก 

ทา่นได้รับค าแนะน าจากคนใกล้ตวั เช่น คนในครอบครัว 
หรือเพ่ือน ให้ซือ้ RMF 

4.29 0.85 มากท่ีสดุ 

รวม 3.78 0.88 มาก 

 
จากกตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัในการลงทุนด้านแรงจูงใจ พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอ่ปัจจยัในการลงทนุด้านแรงจงูใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมี
คา่เฉล่ียเท่ากับ 3.78 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยใน
การลงทนุด้านแรงจงูใจ ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ได้รับค าแนะน าจากคนใกล้ตวั เช่น คนในครอบครัว 
หรือเพ่ือน ให้ซือ้ RMF โดยมีคา่เฉล่ียท่ี 4.29 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอ่ปัจจยัในการลงทนุ
ด้านแรงจงูใจ อยู่ในระดบัมาก คือ ได้รับข่าวสารจากตวัแทนขาย หรือส่ือโฆษณาตา่ง ๆ หรือตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงสนใจซือ้ RMF และเพราะอยากวางแผนทางการเงิน โดยมีคา่เฉล่ีย
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เท่ากับ 4.06 และ 3.93 ตามล าดบั ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุนด้าน
แรงจูงใจ อยู่ในระดบัปานกลาง คือ ซือ้ RMF เพราะทราบว่าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ และ
เพราะต้องการออมเงินในระยะยาวเพ่ือเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของท่านในอนาคต โดยมี
คา่เฉล่ียเทา่กบั 3.31 และ 3.30 ตามล าดบั 

 
ตาราง 9 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัในการลงทนุ ด้านวตัถปุระสงค์การ
ลงทนุ 

 

ปัจจยัในการลงทนุ  S.D. แปลผล 
ด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ    

ทา่นซือ้ RMF เพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษี 4.28 0.88 มากท่ีสดุ 

ทา่นซือ้ RMF เพ่ือออมเงินเพ่ือการเกษียณ 4.24 0.93 มากท่ีสดุ 

ทา่นซือ้ RMF เพ่ือต้องการกระจายความเส่ียงในการลงทนุ 4.05 0.88 มาก 

ทา่นซือ้ RMF เพ่ือหวงัผลตอบแทนท่ีสงูในระยะยาว 4.22 0.87 มากท่ีสดุ 

รวม 4.20 0.77 มาก 

 
จากกตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยในการลงทุนด้านวัตถุประสงค์การ

ลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจยัในการลงทุนด้านวัตถุประสงค์การลงทุน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจยัในการลงทุนด้านวตัถุประสงค์การลงทนุในระดบัมากท่ีสดุ คือ 
ซือ้ RMF เพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษี เพ่ือออมเงินเพ่ือการเกษียณ และเพ่ือหวงัผลตอบแทนท่ีสงูใน
ระยะยาว โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.28 4.24 และ 4.22 ตามล าดับ และผู้ ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นตอ่ปัจจยัในการลงทนุด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุในระดบัมาก คือ ซือ้ RMF เพ่ือต้องการ
กระจายความเส่ียงในการลงทนุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.20  
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ตาราง 10 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัในการลงทนุ ด้านสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจและการเมือง 

 

ปัจจยัในการลงทนุ  S.D. แปลผล 
ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง    

การปรับตวัลงของตลาดหุ้นท าให้ทา่นซือ้ RMF เพราะจะ
ท าให้ซือ้หนว่ยลงทนุได้ในราคาท่ีต ่า 

4.56 0.73 มากท่ีสดุ 

ทา่นลงทนุเพราะปอ้งกนัความเส่ียงจากเงินเฟ้อใน
อนาคต 

4.48 0.81 มากท่ีสดุ 

ทา่นลงทนุเพราะการปรับตวัของเศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ีจะ
เตบิโต 

4.27 0.93 มากท่ีสดุ 

ทา่นลงทนุเพราะความสงบเรียบร้อยท่ีมีผลมาจากรัฐบาล
ท่ีมีแนวโน้มท่ีมัน่คง ซึง่สง่ผลให้แนวโน้มด้านเศรษกิจดีขึน้ 

4.03 1.19 มาก 

ทา่นลงทนุเพราะได้รับความเช่ือถือจากนกัลงทนุ
ตา่งประเทศ เน่ืองจากความมัน่คงการเมืองในประเทศ 

4.03 1.18 มาก 

รวม 4.27 0.87 มากท่ีสดุ 

 
จากกตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูปัจจยัในการลงทุนด้านสภาพแวดล้อม

เศรษฐกิจและการเมือง  พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุน ด้าน
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง โดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.27 
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุนด้าน
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง ในระดบัมากท่ีสุด คือ การปรับตวัลงของตลาดหุ้นท าให้
ทา่นซือ้ RMF เพราะจะท าให้ซือ้หนว่ยลงทนุได้ในราคาท่ีต ่า ลงทนุเพราะปอ้งกนัความเส่ียงจากเงิน
เฟ้อในอนาคต และลงทุนเพราะการปรับตวัของเศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ีจะเติบโต โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กบั 4.56 4.48 และ 4.27 ตามล าดบั และผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอ่ปัจจยัในการลงทนุ
ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง ในระดบัมาก คือ ลงทนุเพราะความสงบเรียบร้อยท่ีมี
ผลมาจากรัฐบาลท่ีมีแนวโน้มท่ีมัน่คง ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มด้านเศรษกิจดีขึน้ และลงทนุเพราะได้รับ
ความเช่ือถือจากนกัลงทุนต่างประเทศ เน่ืองจากความมัน่คงการเมืองในประเทศ โดยมีค่าเฉล่ีย
เทา่กนั เทา่กบั 4.03 
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ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตาราง 11 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การตดัสินใจลงทนุ ขัน้ประเมินทางเลือก 
 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  S.D. 
ระดบัการ
ตดัสินใจ 

ขัน้ประเมินทางเลือก    

ทา่นศกึษาข้อมลูการลงทนุใน RMF จากตวัแทนจ าหนา่ย 
สถาบนัการเงิน หนงัสือชีช้วน ฯ ก่อนการลงทนุ 

4.27 0.74 มากท่ีสดุ 

ทา่นศกึษาข้อมลูการลงทนุใน RMF มาจากคนใน
ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด 

3.75 1.21 มาก 

ทา่นศกึษาข้อมลูการลงทนุใน RMF มาจากการสืบค้น
ข้อมลูด้วยตนเองทางส่ือตา่ง ๆ เชน่ อินเตอร์เน็ต หรือคน
รู้จกัท่ีเคยลงทนุใน RMF 

4.24 1.03 มากท่ีสดุ 

ทา่นประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการลงทนุเพ่ือทราบ
ระดบัความเส่ียงของตนเอง 

4.19 0.88 มาก 

ทา่นศกึษาข้อมลูหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุจากผลตอบแทนท่ี
ผา่นมาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ 

4.28 0.97 มากท่ีสดุ 

รวม 4.14 0.78 มาก 

 
จากกตารางท่ี 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ

การเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวม
เพ่ือกการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.14 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก ในระดบัมากท่ีสดุ คือ ศกึษาข้อมลูหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุจากผลตอบแทน
ท่ีผา่นมาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ศกึษาข้อมลูการลงทนุใน RMF จากตวัแทนจ าหนา่ย สถาบนัการเงิน 
หนงัสือชีช้วน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเองทางส่ือต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จกัท่ีเคยลงทุนใน RMF โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.28 
4.27 และ 4.24 ตามล าดบั ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก ในระดบัมาก คือ ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการลงทนุเพ่ือทราบระดบั
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ความเส่ียงของตนเอง และศกึษาข้อมลูการลงทนุใน RMF มาจากคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด 
โดยมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 4.19 และ 3.75 ตามล าดบั 

 
ตาราง 12 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การตดัสินใจลงทนุ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 

 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  S.D. 
ระดบัการ
ตดัสินใจ 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ    
ทา่นลงทนุตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ 3.95 0.86 มาก 
ทา่นลงทนุตามคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดแนะน า
ให้ลงทนุ 

3.84 1.09 มาก 

ทา่นซือ้โดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของ
หลกัทรัพย์นัน้ ๆ 

4.03 0.77 มาก 

ทา่นเลือกลงทนุโดยค านงึถึงผลตอบแทนระยะยาว 4.13 0.75 มาก 
ทา่นลงทนุกบั บลจ. ท่ีท่านเช่ือถือ หรือมีความสมัพนัธ์
อยูแ่ล้ว 

4.14 0.77 มาก 

ทา่นซือ้ RMF ผา่นตวัแทนจ าหนา่ยท่ีธนาคารพาณิชย์ 4.44 0.81 มากท่ีสดุ 
ทา่นซือ้ RMF ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
โดยตรง 

4.64 0.77 มากท่ีสดุ 

รวม 4.17 0.52 มาก 

 
จากกตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ

การเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือกการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.17 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือกการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก ในระดบัมากท่ีสุด คือ ซือ้ RMF ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โดยตรง และซือ้ RMF ผ่านตวัแทนจ าหน่ายท่ีธนาคารพาณิชย์ โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.64 และ 
4.44 ตามล าดบั ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือกการเลีย้งชีพ  ขัน้
ประเมินทางเลือก ในระดบัมาก คือ ลงทนุกบั บลจ. ท่ีทา่นเช่ือถือ หรือมีความสมัพนัธ์อยูแ่ล้ว เลือก
ลงทนุโดยค านงึถึงผลตอบแทนระยะยาว ซือ้โดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีผา่นมาของหลกัทรัพย์
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นัน้ ๆ ลงทุนตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ และลงทุนตามคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิด
แนะน าให้ลงทนุ โดยมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.14  4.13  4.03  3.95 และ 3.84 ตามล าดบั  

 
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่  1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานะภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลียต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ แตกต่างกัน จ าแนกออกเป็นสมมติฐาน
ย่อย ดังนี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกตา่ง
กัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที )Independent sample t-
test) โดยใช้กลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ท่ีเป็นอิสระจากกนัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง )H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั )H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกวา่ 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธ

สมมติฐานหลกั )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง)H1)  ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิติ มีคา่น้อยกว่า 
0.05 
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ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการ 
เลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบ 
Levene’s Test 

 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
Levene's Test for Equality of Variances 

Levene’s Statistics sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 20.512** 0.000 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 18.738** 0.000 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 13 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามเพศ พบวา่  

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั )H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) หมายความวา่ มีคา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั 
จงึใช้การทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั )Equal variances not assumed)  

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000  ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
)H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใช้การ
ทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั )Equal variances not assumed) 
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ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมิน
ทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามเพศ 
 

การตดัสินใจลงทนุใน
กองทนุรวมเพ่ือการ

เลีย้งชีพ 

t-test for Equality of Means 

เพศ  S.D. t df Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 
ชาย 3.82 0.51 -6.834** 353.49 0.000 

หญิง 4.28 0.84    

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 
ชาย 4.23 0.42 1.909 288.94 0.057 

หญิง 4.14 0.55    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ

เลีย้งชีพขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามเพศ พบวา่ 
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ  ขั ้นประเมิน

ทางเลือก จ าแนกตามเพศ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั )H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) หมายความวา่ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
เพศแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่ง
กัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  โดยคนวัยท างานเพศหญิงมีการตัดสินใจขัน้ประเมิน
ทางเลือกมากกวา่คนวยัท างานเพศชาย 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.057 ซึ่งมากกว่า 005 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั )H0) 
และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศ
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพขัน้ตดัสินใจลงทุน ไม่แตกตา่งกัน 
ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  
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สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายแุตกตา่งกัน 
มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว )One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
คา่น้อยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างน้อยหนึ่งคูท่ี่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน )Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิต ิ0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั )H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05 
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามอาย ุโดยใช้ Levene’s Test 
 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 30.491 2 397 0.000** 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 9.678 2 397 0.000** 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามอาย ุพบวา่ 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ  ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกตามอายุ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีมีคา่ความแปรปรวนของข้อมลูแต่ละ
กลุม่ไมเ่ทา่กนั ดงันัน้ จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ  

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) 
และยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) หมายความวา่ มีคา่ความแปรปรวนของข้อมลูแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ดงันัน้ จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ  
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามอาย ุใช้สถิต ิBrown-
Forsythe ในการทดสอบ 
 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Statistic df1 df2 Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 5.650** 2 99.745 0.005 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 31.183** 2 225.543 0.000 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามอาย ุ
ใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ พบวา่ 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
)H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ดงัตารางท่ี 17 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามอายุ มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายแุตกต่าง
กัน มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 จงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหา
วา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ดงัตารางท่ี 18 
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ตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ขัน้ประเมินทางเลือก จ าแนกตามอาย ุโดยใชว่ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อาย ุ  21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

21 – 30 ปี 4.275 - 0.102 
(0.427) 

0.503* 
(0.014) 

31 – 40 ปี 4.173 - - 0.402 
(0.059) 

41 ปีขึน้ไป 3.771 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

 
จากตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุ

รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก จ าแนกตามอาย ุโดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
พบวา่ 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ21 – 30  ปี กบัคนวยัท างานท่ีมี
อายุ 41 ปีขึน้ไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวยัท างานท่ีมีอายุ  
21 – 30 ปี กบัคนวยัท างานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ขัน้ประเมินทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยคนวยัท างาน ท่ีมี
อาย ุ21 – 30 ปี มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก มากกว่า
คนวยัท างานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.503  

สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามอาย ุโดยใชว่ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อาย ุ  21 – 30 ปี 31 – 40 ปี 41 ปีขึน้ไป 

21 – 30 ปี 3.916 - -0.273** 
(0.000) 

-0.630** 
(0.000) 

31 – 40 ปี 4.189 - - -0.357** 
(0.000) 

41 ปีขึน้ไป 4.546 - - - 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจลงทุนใน

กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามอาย ุโดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s 
T3 พบวา่ 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี กบัคนวยัท างานท่ีมี
อายุ 31 – 40 ปี และคนวยัท างานท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป ค่า Sig. เท่ากันท่ี 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี กบัคนวยัท างานท่ีมีอายุ 
31 – 40 ปี และคนวยัท างานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีการตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 21 – 30 ปี มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  ขัน้
ตดัสินใจลงทนุ น้อยกว่ากบัคนวยัท างานท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี และคนวยัท างานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป 
โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.237 และ 0.630 ตามล าดบั 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี กบัคนวยัท างานท่ีมี
อายุ 41 ปีขึน้ไป ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่าคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี กบัคนวยัท างานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป มีการตดัสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
โดยคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
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เพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน น้อยกว่าคนวัยท างานท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั 0.357  

สมมตฐิานข้อที่ 1.3 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั 
มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติวิเคราะห์คา่ที )Independent sample t-test) 
โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกันท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง )H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั )H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกวา่ 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั )H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง)H1)  ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05 
 

ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้การทดสอบ 
Levene’s Test 
 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Levene's Test for Equality of Variances 
Levene’s Statistics sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 39.767** 0.000 
ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 44.871** 0.000 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทุน จ าแนกตามสถานภาพ 
พบวา่  

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกตามสถานภาพ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั )H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) หมายความวา่ มีคา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั 
จงึใช้การทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั )Equal variances not assumed)  

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามสถานภาพ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000  ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.0 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีคา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั จึงใช้การ
ทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั )Equal variances not assumed) 
 
ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมิน
ทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ ลงทนุ จ าแนกตามสถานภาพ 

 

การตดัสินใจลงทนุ
ในกองทนุรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพ 

t-test for Equality of Means 

สถานภาพ  S.D. t df Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 

โสด / หม้าย / 
หยา่ร้าง / 
แยกกนัอยู่ 

3.96 0.896 -4.513** 328.539 0.000 

สมรส / อยุ่
ด้วยกนั 

4.31 0.617    

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 

โสด / หม้าย / 
หยา่ร้าง / 
แยกกนัอยู่ 

4.25 0.623 2.919** 309.158 0.004 

สมรส / อยุ่
ด้วยกนั 

4.09 0.390    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกตามสถานภาพ  มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพขัน้
ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยคนท่ีมีสถานภาพ สมรส / อยู่
ด้วยกัน มีการตดัสินใจขัน้ประเมินทางเลือก มากกว่าคนท่ีมีสถาภาพ โสด / หม้าย / หย่าร้าง / 
แยกกนัอยู ่

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามสถานภาพ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
)H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
สถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพขัน้ตัดสินใจลงทุน 
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยคนท่ีมีสถานภาพ โสด / หม้าย / หย่าร้าง / 
แยกกนั อยูมี่การตดัสินใจขัน้ตดัสินใจลงทนุ มากกวา่คนท่ีมีสถานภาพ สมรส / อยดู้วยกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุ
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มี
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุแตกตา่งกนั มี
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติวิเคราะห์คา่ที )Independent sample t-test) 
โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกันท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% โดยจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง )H1) และปฏิเสธสมมตฐิานหลกั )H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิตมีิคา่น้อยกวา่ 0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
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ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั )H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง)H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใช้การ
ทดสอบ Levene’s Test  
 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
Levene's Test for Equality of Variances 

Levene’s Statistics sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 0.312 0.577 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 53.269** 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 21 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตัดสินใจลงทุน จ าแนกตามระดับ
การศกึษาสงูสดุ พบวา่  

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.577 ซึง่มีคา่มากกวา่ 0.05 นัน่
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีค่าความ
แปรปรวนเท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากัน )Equal variances 
assumed)  

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งมีคา่น้อยกว่า 0.0 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมตฐิานหลกั )H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) หมายความวา่ มีคา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั 
จงึใช้การทดสอบคา่ t กรณีคา่ความแปรปรวนไมเ่ทา่กนั )Equal variances not assumed) 
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ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมิน
ทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ 
 

การตดัสินใจลงทนุ
ในกองทนุรวมเพื่อ
การเลีย้งชีพ 

t-test for Equality of Means 

ระดบัการศกึษา
สงูสดุ  S.D. t df Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 

ต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 

ปริญญาตรี 
4.03 0.687 -3.379** 3.98 0.001 

สงูกวา่ 
ปริญญาตรี 

4.29 0.862    

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 

ต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 

ปริญญาตรี 
4.11 0.593 -2.264* 384.117 0.024 

สงูกวา่ 
ปริญญาตรี 

4.23 0.403    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ

เลีย้งชีพขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ พบวา่ 
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน

ทางเลือก จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยคนท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงสุดท่ีระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจขัน้ประเมินทางเลือกมากกว่าคนท่ีมี
ระดบัการศกึษาสงูสดุท่ีระดบัต ่ากว่าหรือเทา่กบัปริญญาตรี 
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การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศกึษาสงูสดุ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพขัน้ตัดสินใจลงทุน แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยคนท่ีมีระดับ
การศกึษาสงูสดุท่ีระดบัสงูกว่าปริญญาตรี มีการตดัสินใจขัน้ตดัสินใจลงทนุ มากกว่าคนท่ีมีระดบั
การศกึษาสงูสดุท่ีระดบัต ่ากว่าหรือเทา่กบัปริญญาตรี 

 
สมมติฐานข้อที่  1.5 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน

แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั โดยสามารถเขียนเป็น
สมมตฐิานทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกัน มี
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกัน มี
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว )One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
คา่น้อยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างน้อยหนึ่งคูท่ี่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน )Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิต ิ0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
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ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมตฐิานหลกั )H0) และ
ยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกว่า 0.05 
 
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช้ Levene’s 
Test 
 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 20.986 2 397 0.000** 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 27.937 2 397 0.000** 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน โดยใช้ Levene’s Test พบวา่ 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ 
ปฏิเสธสมมตฐิานหลกั )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความวา่ มีมีคา่ความแปรปรวน
ของข้อมลูแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ดงันัน้ จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ  

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของ
ข้อมลูแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั ดงันัน้ จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ 
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ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน ใช้สถิต ิ
Brown-Forsythe ในการทดสอบ 

 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Statistic df1 df2 Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 46.220 2 311.515 0.000** 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 13.154 2 276.878 0.000** 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทุน จ าแนกรายได้
เฉล่ียตอ่เดือน ใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ พบวา่ 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีคา่ Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนแตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 จึงท าการ
ทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าคา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ี
แตกตา่งกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ดงัตารางท่ี 25 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีคา่ Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั )H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) หมายความวา่ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจ
ลงทนุ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 จงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นราย
คู่โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิต ิ0.05 ดงัตารางท่ี 26 
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ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ขัน้ประเมินทางเลือก จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใชว่ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  ต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 40,000 

บาท 

40,001 – 
60,000 บาท 

60,001 
บาทขึน้ไป 

ต ่ากว่าหรือเทา่กบั  
40,000 บาท 

3.974 - -0.835** 
(0.000) 

-0.047 
(0.938) 

40,001 – 60,000 บาท 4.801 - - 0.788** 
(0.000) 

60,001 บาทขึน้ไป 4.020 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุ

รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 พบวา่ 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 40,000 บาท กับคนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 60,000 บาท มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้
เฉล่ียตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40,000 บาท กบัคนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 
60,000 บาท มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท มีการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้
ประเมินทางเลือก น้อยกว่าคนวัยท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 60,000 บาท โดยมี
ผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.835 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 
60,000 บาท กบัคนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 60,001 บาทขึน้ไป มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 
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ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
40,001 – 60,000 บาท กบัคนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 60,001 บาทขึน้ไป มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 โดยคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001 – 60,000 
บาท มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก มากกว่าคนวัย
ท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 60,001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.788 

สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 
 

ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยใชว่ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  ต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 40,000 

บาท 

40,001 – 
60,000 บาท 

60,001 
บาทขึน้ไป 

ต ่ากว่าหรือเทา่กบั  
40,000 บาท 

4.040 - -0.168 
(0.062) 

-0.277** 
(0.000) 

40,001 – 60,000 บาท 4.208 -  -0.109 
(0.282) 

60,001 บาทขึน้ไป 4.317 -   

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ 
Dunnett’s T3 พบวา่ 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือ
เทา่กบั 40,000 บาท กบัคนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 60.001 บาทขึน้ไป มีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40,000 บาท กบัคนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 60.001 บาทขึน้ไป 
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มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 
ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40,000 บาท มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจ
ลงทนุ น้อยกวา่คนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 60.001 บาทขึน้ไป โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ีย
เทา่กบั 0.277 

สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพ แตกตา่งกนั มี
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิตไิด้ดงันี ้

H0: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมแ่ตกตา่งกนั 

H1: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว )One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
คา่น้อยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างน้อยหนึ่งคูท่ี่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน )Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิต ิ0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
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ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั )H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการ 
เลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s Test 
 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 22.386 2 397 0.000** 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 30.652 2 397 0.000** 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ 
Levene’s Test พบวา่ 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกตามอาชีพ มีคา่ Sig. เทา่กบั 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมตฐิาน
หลกั )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีมีคา่ความแปรปรวนของข้อมลูแต่ละ
กลุม่ไมเ่ทา่กนั ดงันัน้ จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ  

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามอาชีพ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) 
และยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) หมายความวา่ มีคา่ความแปรปรวนของข้อมลูแตล่ะกลุม่ไมเ่ท่ากนั 
ดงันัน้ จงึใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ  
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ตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามอาชีพ ใช้สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ 

 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Statistic df1 df2 Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 29.834 2 172.455 0.000** 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 6.309 2 103.290 0.003** 

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 
จากตาราง 28 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทุน จ าแนกตาม
อาชีพ ใช้สถิต ิBrown-Forsythe ในการทดสอบ พบวา่ 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
)H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก 
แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดย
ใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญัทาง
สถิต ิ0.05 ดงัตารางท่ี 29 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกตามอาชีพ  มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพ 
แตกต่างกัน มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน แตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 จงึท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยใช่วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงั
ตารางท่ี 30 
  



  92 

ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ขัน้ประเมินทางเลือก จ าแนกตามอาชีพ โดยใชว่ิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 

 

อาชีพ  ข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตวั 
/ เจ้าของ
กิจการ / 
อาชีพอิสระ 

ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 4.278 - 0.355* 
(0.011) 

0.200 
(0.255) 

พนกังานบริษัทเอกชน 3.923 - - -0.555** 
(0.000) 

ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของ
กิจการ / อาชีพอิสระ 

4.478 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 29 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุ

รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก จ าแนกตามอาชีพ โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
พบวา่ 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ กับคนวยัท างานท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ กบัคนวยัท างานท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 โดย
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ  มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก มากกว่าคนวยัท างานท่ีประกอบอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน โดยมีผลตา่งของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.355 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน 
กับคนวัยท างานท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ  มีค่า Sig. เท่ากับ 
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0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน กับคนวัยท างานท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพ
อิสระ มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพ
พนกังานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก 
มากกว่าคนวยัท างานท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ โดยมีผลต่าง
ของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.126 

สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 
 

ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
 

อาชีพ  ข้าราชการ  /
รัฐวิสาหกิจ 

พนกังาน
บริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตวั 
/ เจ้าของ
กิจการ / 
อาชีพอิสระ 

ข้าราชการ  /รัฐวิสาหกิจ  4.380 - 0.191 
(0.185) 

0.317** 
(0.007) 

พนกังานบริษัทเอกชน 4.188 - - 0.126* 
(0.024) 

ธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของ
กิจการ / อาชีพอิสระ 

4.062 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 30 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุ

รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน จ าแนกตามอาชีพ โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 
พบวา่ 
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คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพข้าราชการ / 
รัฐวิสาหกิจ กบัคนวยัท างานท่ีประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ มีคา่ Sig. 
เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบ
อาชีพข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ กับคนวยัท างานท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจ้าของกิจการ / 
อาชีพอิสระ มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพ
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน 
มากกว่า คนวยัท างานท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ โดยมีผลต่าง
ของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.317 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน 
กับคนวัยท างานท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ  มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.024 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน กับคนวัยท างานท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพ
อิสระ มีการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ แตกตา่งกนั อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน 
มากกว่าคนวยัท างานท่ีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ โดยมีผลต่าง
ของคา่เฉล่ียเทา่กบั 0.126 

สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 
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สมมติฐานข้อที่  2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ แตกต่างกัน 
โดยสามารถเขียนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิด้ ดังนี ้

H0: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน มี
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ไมแ่ตกตา่งกนั   

H1: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน มี
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั  

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เม่ือคา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
คา่น้อยกวา่ 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ท่ีมีคา่เฉล่ียแตกตา่งกนัอย่างน้อยหนึ่งคูท่ี่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิ ธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพ่ือหาว่าค่าเฉล่ียคู่ใดบ้างท่ีแตกต่างกันท่ีระดบันัยส าคญั
ทางสถิต ิ0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่เทา่กนั 
H1: คา่ความแปรปรวนของแตล่ะกลุม่ไมเ่ทา่กนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดบัความเช่ือมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั )H0) และยอมรับสมมตฐิานรอง )H1) ก็ตอ่เม่ือคา่นยัส าคญัทางสถิต ิมีคา่น้อยกวา่ 0.05 
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพ โดยใช้ Levene’s Test 
 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
เพ่ือการเลีย้งชีพ 

Levene’s Test for Equality of Variances 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก 2.776 2 397 0.063 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 0.571 2 397 0.565 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทุน จ าแนกความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ โดยใช้ Levene’s Test พบวา่ 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ มีคา่ Sig. เทา่กบั 
0.063 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1) 
หมายความวา่ คา่ความแปรปรวนเท่ากนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จงึใช้สถิต ิF-test 
ในการทดสอบ 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 
จ าแนกความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.565 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั )H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า 
คา่ความแปรปรวนเทา่กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 จงึใช้สถิต ิF-test ในการทดสอบ 
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ตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทนุ จ าแนกความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ โดยใช้ F-test ในการทดสอบ 
 

ความรู้ความเข้าใจ แหลง่ความ
แปรปรวน 

ss df MS F Sig. 

ขัน้ประเมินทางเลือก ระหวา่งกลุม่ 3.299 2 1.649 3.529 0.030* 
 ภายในกลุม่ 185.556 397 0.467   
 รวม 188.855 399    
ขัน้ตดัสินใจลงทนุ ระหวา่งกลุม่ 0.768 2 0.384 1.285 0.278 

 ภายในกลุม่ 118.718 397 0.299   
 รวม 119.486 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
 

จากตาราง 32 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก และขัน้ตดัสินใจลงทุน จ าแนกความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ โดยใช้ F-test ในการทดสอบ พบวา่ 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลีย้งชีพ ขั ้นประเมิน
ทางเลือก จ าแนกความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ มีคา่ Sig. 0.030 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความ
วา่ คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความรู้ความเข้าใจแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพ่ือหาวา่คา่เฉล่ียคูใ่ดบ้างท่ีแตกตา่งกนัท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 ดงัตารางท่ี 33 

 
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตัดสินใจลงทุน 

จ าแนกความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ มีคา่ Sig. 0.278 ซึง่มากกว่า 
0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัย
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ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทุน
รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่ง
ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

 
ตาราง 33 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ขัน้ประเมินทางเลือก จ าแนกความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ โดยใช้วิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
 

ระดบัความรู้ความเข้าใจ  น้อย ปานกลาง มาก 

น้อย 3.799 - -0.261** 
(0.009) 

0.155 
(0.124) 

ปานกลาง 4.059 - - 0.105 
(0.162) 

มาก 3.954 - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 33 แสดงการทดสอบความแตกตา่งของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุ

รวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก จ าแนกความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า คนท่ีมีระดบัความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัน้อย กบัคนท่ีมีระดบัความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัปานกลาง มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 
หมายความว่า คนท่ีมีระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัน้อย 
กับคนท่ีมีระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัปานกลาง มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยคนท่ีมีระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพใน
ระดบัน้อย มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ น้อยกว่า คนท่ีมี
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ระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัปานกลาง โดยมีผลตา่งของ
คา่เฉล่ียเทา่กบั 0.261  

สว่นคูอ่ื่นไมพ่บความแตกตา่ง 
 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์
การลงทุน ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพ จ าแนกออกเป็นสมมตฐิานย่อย ดังนี ้ 

สมมติฐานข้อที่ 3.1 ปัจจยัในการลงทนุ ได้แก่ ด้านแรงจงูใจ ด้านวตัถปุระสงค์
การลงทนุ ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: ปัจจัยในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้าน
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ 
เลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก 

H1: ปัจจัยในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้าน
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพห ุ)Multiple 
Regression Analysis) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) และยอมรับ
สมมตฐิานรอง )H1) เม่ือคา่ Sig. น้อยกวา่ 0.05  

 
ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูของปัจจยัในการลงทนุ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ Linear 
Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 145.948 3 48.649 197.718 0.000** 
Residual 97.438 396 0.246   
Total 243.386 399    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
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จากตารางท่ี 34 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยในการลงทุน ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า 
ปัจจยัในการลงทนุ สามารถท านายการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมิน
ทางเลือก ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึง่จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 35 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหขุองปัจจยัในการลงทนุ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหคุณู ด้วยวิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเข้าทัง้หมด )Enter Regression) 
 

ปัจจยัในการลงทนุ B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 0.723** 0.214  3.383 0.001 
ด้านแรงจงูใจ )X1) -0.017 0.030 -0.020 -0.589 0.556 
ด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ )X2) 0.019** 0.034 0.107 3.173 0.002 
ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและ
การเมือง )X3) 

0.709** 0.029 0.792 24.106 0.000 

  r =0.774  AdjustedR2 = 0.597 
  R2= 0.600  SE =0.496 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 35 พบวา่ ปัจจยัในการลงทนุ ด้านวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ )X2) และ

ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง )X3) โดยมีคา่ Sig เทา่กบั 0.002 และ 0.000 ตามล าดบั 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความ
ว่า ปัจจยัในการลงทนุ ด้านวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ )X2) และด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและ
การเมือง )X3) มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก 
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ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัทางสถิติท่ี 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้  

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยในการลงทุน สามารถอธิบายการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเ พ่ือการเ ลี ย้ง ชีพ ขัน้ประเมินทางเ ลือก ของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 59.70 (AdjustedR2 = 0.597) โดยสามารถน าค่าสัมปะสิทธ์ิของตวั
แปรท่ีสามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก (Y1) ได้ดงันี ้ 

Y1 = 0.723+0.019(x2) + 0.709(x3) 
จากสมการสามารถสรุปได้ ดงันี ้ถ้ามีไมปั่จจยัในการลงทนุ ในการตดัสินใจลงทนุ

ในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก (Y1) ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
จะมีการตดัสินใจลงทนุอยูท่ี่ 0.723 หนว่ย 

ถ้าปัจจยัในการลงทนุด้านวตัถุประสงค์การลงทุน )X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก (Y1) เพิ่มขึน้ 0.019 หน่วย 
กล่าวคือ ถ้าคนวยัท างานพิจารณาถึงปัจจัยในการลงทุนด้านวัตถุประสงค์การลงทุน จะท าให้มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือกเพิ่มขึน้  

ถ้าปัจจยัในการลงทนุ ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง )X3) เพิ่มขึน้ 1 
หนว่ยจะท าให้การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก (Y1) เพิ่มขึน้ 
0.709 หน่วย กล่าวคือ ถ้าคนวัยท างานพิจารณาถึงปัจจัยในการลงทุน ด้านสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจและการเมือง จะท าให้มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้
ประเมินทางเลือกเพิ่มขึน้ 

ส่วนปัจจัยในการลงทุน ด้านแรงจูงใจ )X3) เป็นปัจจัยท่ีไม่มีอิทธิพลกับต่อการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก 
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สมมติฐานข้อที่ 3.2 ปัจจยัในการลงทนุ ได้แก่ ด้านแรงจงูใจ ด้านวตัถปุระสงค์
การลงทนุ ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ สามารถเขียนเป็นสมมตฐิานได้ดงันี ้

H0: ปัจจัยในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้าน
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ 
เลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 

H1: ปัจจัยในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้าน
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 

ส าหรับสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพห ุ)Multiple 
Regression Analysis) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) และยอมรับ
สมมตฐิานรอง )H1) เม่ือคา่ Sig. น้อยกวา่ 0.05 
 

ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูของปัจจยัในการลงทนุ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ Linear 
Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

Regression 13.471 3 4.490 18.965 0.000** 

Residual 93.762 396 0.237   

Total 107.233 399    

** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 36 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยในการลงทุน ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ มีคา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่งน้อย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า 
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ปัจจยัในการลงทนุ สามารถท านายการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจ
ลงทุน ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ และสามารถ
สร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ซึง่จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู สามารถค านวณหาคา่
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้

 
ตาราง 37 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหขุองปัจจยัในการลงทนุ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหคุณู ด้วยวิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเข้าทัง้หมด )Enter Regression) 
 

ปัจจยัในการลงทนุ B SE Beta t Sig. 
คา่คงท่ี (Constant) 3.186** 0.210  15.197 0.000 
ด้านแรงจงูใจ )X1) 0.024 0.029 0.040 0.815 0.416 
ด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ )X2) 0.227** 0.034 0.337 6.741 0.000 
ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและ
การเมือง )X3) 

-0.015 0.029 -0.025 -0.511 0.610 

  r =0.354  AdjustedR2 = 0.119 
  R2= 0.126  SE =0.487 

* มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 
** มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 

 
จากตาราง 37 พบวา่ ปัจจยัในการลงทนุ ด้านวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ )X2) โดย

มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั )H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง )H1) หมายความว่า ปัจจยัในการลงทนุ ด้านวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ )X2) มีอิทธิพลตอ่
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัทางสถิตท่ีิ 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยในการลงทุน สามารถอธิบายการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  
ได้ร้อยละ 11.9 ( AdjustedR2 = 0.119) โดยสามารถน าค่าสมัปะสิทธ์ิของตวัแปรท่ีสามารถร่วม
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ท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  
ขัน้ตดัสินใจลงทนุ (Y2) ได้ดงันี ้ 

Y2 = 3.186+0.227 (x2) 
จากสมการสามารถสรุปได้ ดงันี ้ถ้ามีไมปั่จจยัในการลงทนุ ในการตดัสินใจลงทนุ

ในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ (Y2) ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครจะ
มีการตดัสินใจลงทนุอยูท่ี่ 3.186 หนว่ย 

 ถ้าปัจจยัในการลงทนุด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ )X2) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน )Y2) เพิ่มขึน้ 0.227 หน่วย 
กล่าวคือ ถ้าคนวยัท างานพิจารณาถึงปัจจัยในการลงทุนด้านวัตถุประสงค์การลงทุน จะท าให้มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุเพิ่มขึน้ 

ส่วนปัจจยัในการลงทุน ด้านแรงจูงใจ )X1) และ ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจ
และการเมือง )X3) เป็นปัจจยัท่ีไมมี่อิทธิพลกบัตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
ขัน้ตดัสินใจลงทนุ 

 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมตฐิานข้อที่ 1 ลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานะภาพ ระดบั
การศกึษาสงูสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 
 
ตาราง 38 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ด้านลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคล 

 

การตดัสินใจลงทนุใน
กองทนุรวมเพ่ือการ

เลีย้งชีพ 

ลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคล 
เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดบั

การศกึษา
สงูสดุ 

รายได้
เฉล่ียตอ่
เดือน 

อาชีพ 

ขัน้ประเมินทางเลือก      

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ X     

หมายเหต ุ  หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
  X   หมายถึง ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 
 
ตาราง 39 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุ 
ในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

ขัน้ประเมินทางเลือก  

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ X 

หมายเหต ุ  หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
  X   หมายถึง ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 

 
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจยัในการลงทนุ ได้แก่ ด้านแรงจงูใจ ด้านวตัถปุระสงค์การลงทุน 

ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ  
เลีย้งชีพ 

 
ตาราง 40 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน ด้านปัจจยัในการลงทนุ 

 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

ปัจจยัในการลงทนุ

ด้านแรงจงูใจ ด้าน 


วตัถปุระสงค์การ
ลงทนุ 

สภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจและ
การเมือง

ขัน้ประเมินทางเลือก X  

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ  X X

หมายเหต ุ  หมายถึง สอดคล้องกบัสมมตฐิาน 
  X   หมายถึง ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิาน 



 

บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครัง้นีศ้ึกษา “ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ 

เลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีประเด็นส าคญัท่ีน ามาสรุปอภิปรายผล 
และการน าเสนอได้ ดงัตอ่ไปนี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยันีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้ 
1. เพ่ือศกึษาการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ  

2. เพ่ือศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพโดยจ าแนกตาม
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยในการลงทุน ได้แก่ แรงจูงใจ วัตถุประสงค์การลงทุน และ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง ท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ 

 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. ลกัษณะสว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานะภาพ ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้
เฉล่ียตอ่เดือน และอาชีพ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ แตกตา่ง
กนั 

2. ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกต่างกัน มี
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั 

3. ปัจจัยในการลงทุน ไ ด้แก่  ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้าน
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพ 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการศกึษาค้นคว้าเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ

เลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 
400 คน สามารถสรุปได้ตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงจ านวน 281 คน คิดเป็นร้อยละ 70.25 มีช่วงอายรุะหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 237 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.25 สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีการศึกษา
ระดบัต ่ากวา่หรือเทา่กบัปริญญาตรี จ านวน 219 คน คดิเป็นร้อยละ 54.75 รายได้เฉล่ียตอ่เดือนต ่า
กว่าหรือเท่ากบั 40,000 บาท จ านวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.25 และประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนจ านวน 226 คน คดิเป็นร้อยละ 56.50  

การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือเลีย้งชีพในระดบัปาน
กลาง จ านวน 173 คน คดิเป็นร้อยละ 43.25 รองลงมาคือมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวม
เพ่ือเลีย้งชีพในระดบัมาก จ านวน 162 คน คดิเป็นร้อยละ 40.50 และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
กองทนุรวมเพ่ือเลีย้งชีพในระดบัน้อย จ านวน 65 คน คดิเป็นร้อยละ 16.25  

การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัในการลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจยัในการลงทนุ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายได้ พบวา่  

ด้านแรงจูงใจ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นตอ่ปัจจยัในการลงทุนด้าน
แรงจงูใจ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเห็นในระดบัมากท่ีสดุ คือ 
ได้รับค าแนะน าจากคนใกล้ตวัเช่น คนในครอบครัว หรือเพ่ือน ให้ซือ้ RMF มีความเห็นอยู่ในระดบั
มาก คือ ได้รับข่าวสารจากตวัแทนขาย หรือส่ือโฆษณาต่าง ๆ หรือตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจึงสนใจซือ้ RMF และเพราะอยากวางแผนทางการเงิน และมีความเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
คือ ซือ้ RMF เพราะทราบว่าใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ และเพราะต้องการออมเงินในระยะยาว
เพ่ือเพิ่มความมัน่คงทางการเงินของทา่นในอนาคต  

ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจยั
ในการลงทนุด้านวตัถปุระสงค์การลงทุน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มี
ความเห็นในระดบัมากท่ีสดุ คือ ซือ้ RMF เพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษี เพ่ือออมเงินเพ่ือการเกษียณ 
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และเพ่ือหวงัผลตอบแทนท่ีสงูในระยะยาว และมีความเห็นในระดบัมาก คือ ซือ้ RMF เพ่ือต้องการ
กระจายความเส่ียงในการลงทนุ  

ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นต่อปัจจยัในการลงทุนด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง โดยรวมอยู่ในระดบั
มากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความเห็นในระดบัมากท่ีสุด คือ การปรับตวัลงของ
ตลาดหุ้นท าให้ท่านซือ้ RMF เพราะจะท าให้ซือ้หน่วยลงทุนได้ในราคาท่ีต ่า ลงทุนเพราะป้องกัน
ความเส่ียงจากเงินเฟ้อในอนาคต และลงทนุเพราะการปรับตวัของเศรษฐกิจมีแนวโน้มท่ีจะเติบโต 
และมีความเห็นในระดบัมาก คือ ลงทนุเพราะความสงบเรียบร้อยท่ีมีผลมาจากรัฐบาลท่ีมีแนวโน้ม
ท่ีมัน่คง ซึ่งส่งผลให้แนวโน้มด้านเศรษกิจดีขึน้ และลงทุนเพราะได้รับความเช่ือถือจากนกัลงทุน
ตา่งประเทศ เน่ืองจากความมัน่คงการเมืองในประเทศ  

การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อกการเลีย้งชีพ ดงันี ้

ขัน้ประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการตัดสินใจในระดับมากท่ีสุด คือ ศึกษาข้อมูล
หลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลักทรัพย์นัน้ ๆ ศึกษาข้อมูลการลงทุนใน 
RMF จากตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงิน หนังสือชีช้วน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้อมูลการ
ลงทนุใน RMF มาจากการสืบค้นข้อมลูด้วยตนเองทางส่ือตา่ง ๆ เชน่ อินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จกัท่ีเคย
ลงทุนใน RMF และมีการตดัสินใจในระดบัมาก คือ ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการลงทุนเพ่ือ
ทราบระดบัความเส่ียงของตนเอง และศกึษาข้อมูลการลงทนุใน RMF มาจากคนในครอบครัว หรือ
คนใกล้ชิด  

ขัน้ตัดสินใจลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ มีการตดัสินใจในระดบัมากท่ีสดุ คือ ซือ้ RMF ผา่นบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง และซือ้ RMF ผ่านตวัแทนจ าหน่ายท่ีธนาคารพาณิชย์ มีการ
ตดัสินใจในระดบัมาก คือ ลงทุนกับ บลจ. ท่ีท่านเช่ือถือ หรือมีความสมัพนัธ์อยู่แล้ว เลือกลงทุน
โดยค านึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ซือ้โดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ 
ลงทุนตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ และลงทุนตามคนในครอบครัว หรือคนใกล้ชิดแนะน าให้
ลงทนุ  
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมตฐิาน จ านวน 3 ข้อ 
สมมติฐานข้อที่  1 ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานะภาพ 

ระดบัการศกึษาสงูสดุ รายได้เฉลียตอ่เดือน และอาชีพ แตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั โดยผลการวิจยัพบวา่ 

1.1 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพขัน้ตดัสินใจลงทนุ ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิ
ระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

1.2 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

1.3 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

1.4 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุด  มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
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1.5 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน มีการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

1.6 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพ มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพ มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

สมมตฐิานข้อที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ แตกตา่งกัน มีการตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกัน  โดยผลการวิจยั
พบวา่  

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ ไม่แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 ซึง่ไมส่อดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

สมมติฐานข้อที่  3 ปัจจยัในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวตัถุประสงค์การ
ลงทนุ ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ โดยผลการวิจยัพบวา่ 

3.1 ปัจจัยในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้าน
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก โดยผลการวิจยัสรุปได้ว่า ปัจจยัในการลงทุน ด้านวตัถุประสงค์ในการ
ลงทุนและด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทนุ
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รวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัทาง
สถิตท่ีิ 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้  

3.2 ปัจจัยในการลงทุน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้าน
สภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ โดยผลการวิจยัสรุปได้วา่ ปัจจยัในการลงทนุ ด้านวตัถปุระสงค์ในการลงทนุ
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัทางสถิตท่ีิ 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 

 
อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตดัสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยคนวยัท างานเพศหญิงมีการตดัสินใจขัน้ประเมินทางเลือกมากกว่าคนวัย
ท างานเพศชาย ในการศกึษาข้อมลูหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลกัทรัพย์
นัน้ ๆ ศึกษาข้อมูลการลงทุนใน RMF จากตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงิน หนงัสือชีช้วน ฯ ก่อน
การลงทุน และศึกษาข้อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองทางส่ือต่าง ๆ 
เช่น อินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จกัท่ีเคยลงทนุใน RMF สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชรีุพร สีสนิท )2553) 
ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ของลกูค้าบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุแหง่หนึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร”ท่ีพบวา่ เพศท่ีแตกตา่ง
กันมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนแตกต่างกัน โดยผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีความ
ประหยัด และมองเห็นประโยชน์ของการซือ้กองทุนรวม LTF อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยคนวยัท างาน ท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการ
เลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก มากกว่าคนวัยท างานท่ีมีอายุ 41 ปีขึน้ไป ในการศึกษาข้อมูล
หลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลักทรัพย์นัน้ ๆ ศึกษาข้อมูลการลงทุนใน 
RMF จากตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงิน หนงัสือชีช้วน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้อมูลการ
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ลงทนุใน RMF มาจากการสืบค้นข้อมลูด้วยตนเองทางส่ือตา่ง ๆ เชน่ อินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จกัท่ีเคย
ลงทนุใน RMF และคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาย ุ21 – 30 ปี มีการตดัสินใจลงทุน
ในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ น้อยกวา่กบัคนวยัท างานท่ีมีอาย ุ31 – 40 ปี และ
คนวยัท างานท่ีมีอาย ุ41 ปีขึน้ไป ในการซือ้ RMF ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุโดยตรง และ
ซือ้ RMF ผ่านตัวแทนจ าหน่ายท่ีธนาคารพาณิชย์  เลือกลงทุนกับ บลจ. ท่ีท่านเช่ือถือ หรือมี
ความสมัพนัธ์อยู่แล้ว โดยค านึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ทัง้นีพ้ิจารณาจากผลตอบแทนท่ีผ่านมา
ของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ และเลือกลงทนุตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ทรรศวรรณ จนัทร์ฉาย )2557) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง : กรณีศกึษาลกูค้าท่ีลงทนุผ่านธนาคารธนาคารกรุงเทพใน
เขตกรุงเทพมหานคร” ท่ีพบว่าข้อมูลทัว่ไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ี
แตกตา่งกนั มีความคดิเห็นเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุฯ และการตดัสินใจเลือกลงทนุแตกตา่งกนั 
ท่ีระดบันยัทางสถิต ิ0.05 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพแตกตา่งกนั มีการตดัสินใจลงทนุ
ในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้อง
กบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยคนท่ีมีสถานภาพ สมรส / อยูด้่วยกนั มีการตดัสินใจขัน้ประเมินทางเลือก 
มากกว่าคนท่ีมีสถาภาพ โสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ ในการศึกษาข้อมูลหลกัทรัพย์ท่ีจะ
ลงทนุจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ศกึษาข้อมลูการลงทุนใน RMF จากตวัแทน
จ าหน่าย สถาบนัการเงิน หนงัสือชีช้วน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้อมูลการลงทนุใน RMF มา
จากการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองทางส่ือต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จกัท่ีเคยลงทุนใน RMF 
และคนท่ีมีสถานภาพ โสด / หม้าย / หย่าร้าง / แยกกัน อยู่มีการตัดสินใจขัน้ตัดสินใจลงทุน 
มากกวา่คนท่ีมีสถานภาพ สมรส / อยู่ด้วยกนั ในการซือ้ RMF ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ
โดยตรง และซือ้ RMF ผ่านตวัแทนจ าหน่ายท่ีธนาคารพาณิชย์ เลือกลงทนุกบั บลจ. ท่ีท่านเช่ือถือ 
หรือมีความสมัพนัธ์อยู่แล้ว โดยค านึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ทัง้นีพ้ิจารณาจากผลตอบแทนท่ี
ผ่านมาของหลักทรัพย์นัน้ ๆ และเลือกลงทุนตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
งานวิจยัของ ณฐักร เลาหสงคราม )2555) ศกึษาเร่ือง “พฤตกิรรมการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร” พบว่า นกัลงทนุท่ีมีอาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัรายได้ 
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั 0.05 
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คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยคนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดท่ีระดบัสูงกว่าปริญญาตรี มี
การตัดสินใจ มากกว่าคนท่ีมีระดับการศึกษาสูงสุดท่ีระดับต ่ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี ใน
การศกึษาข้อมลูหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทุนจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ศกึษาข้อมูล
การลงทนุใน RMF จากตวัแทนจ าหนา่ย สถาบนัการเงิน หนงัสือชีช้วน ฯ ก่อนการลงทนุ และศกึษา
ข้อมูลการลงทนุใน RMF มาจากการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองทางส่ือต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือ
คนรู้จกัท่ีเคยลงทนุใน RMF และในการซือ้ RMF จะซือ้ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุโดยตรง 
และซือ้ RMF ผ่านตวัแทนจ าหน่ายท่ีธนาคารพาณิชย์ เลือกลงทุนกับ บลจ. ท่ีท่านเช่ือถือ หรือมี
ความสมัพนัธ์อยู่แล้ว โดยค านึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ทัง้นีพ้ิจารณาจากผลตอบแทนท่ีผ่านมา
ของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ และเลือกลงทนุตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับ กลุฐกาน 
ตัง้ทิวาพร )2555) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลตอ่พฤติกรรมการออมของบุคคลวยัท างาน: 
กรณีศกึษาพนกังานธนาคาร” พบว่าบคุคลวยัท างานท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกตา่งกนัมีพฤติกรรม
การออมทัง้ด้านมลูคา่ และการกระท าท่ีแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ โดยคนวัยท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 
40,000 บาท มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก น้อยกว่า
คนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 40,001 – 60,000 บาท และคนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่
เดือน 40,001 – 60,000 บาท มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมิน
ทางเลือก มากกวา่คนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือน 60,001 บาทขึน้ไป โดยมีการศกึษาข้อมลู
หลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ผ่านตวัแทนจ าหน่าย สถาบนั
การเงิน หนังสือชีช้วน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้น
ข้อมูลด้วยตนเองทางส่ือต่าง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จักท่ีเคยลงทุนใน RMF ทัง้นีจ้ะมีการ
ประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการลงทนุเพ่ือทราบระดบัความเส่ียงของตนเอง และคนวยัท างานท่ีมี
รายได้เฉล่ียตอ่เดือน ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40,000 บาท มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทุน น้อยกว่าคนวยัท างานท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 60.001 บาทขึน้ไป ใน
การซือ้ RMF จะซือ้ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุโดยตรง และซือ้ RMF ผา่นตวัแทนจ าหน่าย
ท่ีธนาคารพาณิชย์ เลือกลงทุนกับ บลจ. ท่ีท่านเช่ือถือ หรือมีความสมัพันธ์อยู่แล้ว โดยค านึงถึง
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ผลตอบแทนระยะยาว ทัง้นีพ้ิจารณาจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลักทรัพย์นัน้ ๆ และเลือก
ลงทุนตามระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทรรศวรรณ จันทร์ฉาย 
)2557) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 
กบั บลจ.บวัหลวง : กรณีศกึษาลกูค้าท่ีลงทนุผ่านธนาคารธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร” 
ท่ีพบว่าข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกัน มีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัการลงทนุในกองทนุฯ และการตดัสินใจเลือกลงทนุแตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัทางสถิติ 
0.05 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีการตดัสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ โดยคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน 
มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ มากกว่าคนวยัท างานท่ีประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ ในการศกึษาข้อมลูหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุจากผลตอบแทนท่ี
ผ่านมาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ ศกึษาข้อมลูการลงทนุใน RMF จากตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงิน 
หนงัสือชีช้วน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้นข้อมูลด้วย
ตนเองทางส่ือตา่ง ๆ เช่น อินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จกัท่ีเคยลงทุนใน RMF และในการซือ้ RMF จะซือ้
ผ่านบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุโดยตรง และซือ้ RMF ผ่านตวัแทนจ าหน่ายท่ีธนาคารพาณิชย์ 
เลือกลงทนุกบั บลจ. ท่ีท่านเช่ือถือ หรือมีความสมัพนัธ์อยู่แล้ว โดยค านึงถึงผลตอบแทนระยะยาว 
ทัง้นีพ้ิจารณาจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ และเลือกลงทนุตามระดบัความเส่ียง
ท่ียอมรับได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกร เลาหสงคราม )2555) ได้ท าการศึกษาเร่ือง
“พฤติกรรมการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร” พบว่า นกั
ลงทนุท่ีมีอาย ุสถานภาพ อาชีพ ระดบัรายได้ แตกตา่งกนั มีพฤติกรรมการลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาวแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกตา่งกัน มี
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้  โดยคนท่ีมีระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัน้อย มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจ
ลงทนุ น้อยกว่า คนท่ีมีระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัปาน
กลาง ในการศึกษาข้อมูลหลักทรัพย์ท่ีจะลงทุนจากผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลักทรัพย์นัน้ ๆ 
ศึกษาข้อมูลการลงทุนใน RMF จากตวัแทนจ าหน่าย สถาบนัการเงิน หนังสือชีช้วน ฯ ก่อนการ
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ลงทุน และศึกษาข้อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้นข้อมูลด้วยตนเองทางส่ือต่าง ๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จักท่ีเคยลงทุนใน RMF และในการซือ้ RMF จะซือ้ผ่านบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุโดยตรง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สิริลกัษณ์ ตัง้ตดิธรรม )2551) ได้ท าการศกึษา
เร่ือง “ความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้าใจกับการลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการเลีย้งชีพ )RMF): กรณีศึกษา บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ )ประเทศไทย) จ ากัด” พบว่า
ความรู้ความเข้าใจตอ่การลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ )RMF) ท่ีแตกตา่งกนัจะการลงทุน
ในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ )RMF) แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  

ปัจจยัในการลงทุน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพ โดยปัจจยัในการลงทุน ด้านวตัถุประสงค์ในการลงทุนและด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและ
การเมือง มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ขัน้ประเมินทางเลือก ของ
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยในการลงทุน ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนมี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ ขัน้ตดัสินใจลงทนุ ของคนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัทางสถิตท่ีิ 0.01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ ซึง่สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ จิรารัฎฐ์ จนัทะศรี )2557) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใน
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน” นักลงทุนตดัสินใจลงทุนในกองทุนในตราสารทุนโดยค านึงถึง
ปัจจยัเชิงคณุภาพประกอบการตดัสินใจมากท่ีสุด รองลงมาคือปัจจยัด้านเศรษฐกิจและการเมือง
ปัจจัยด้านเศรษญกิจและการเมือง ปัจจัยเชิงปริมาณ และปัจจัยพืน้ฐานการลงทุนตามส าดับ 
อยา่งมีนยัทางสถิติท่ี 0.05 และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ลกัษมี กรลิขิตไพศาล )2558, 10-11) ได้
กล่าวไว้ว่า จุดมุ่งหมายในการลงทุนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป โดยวตัถุประสงค์ในการ
ลงทุนอาจแบ่งได้ ดงันี ้เพ่ือกระจายความเส่ียง เพ่ือกระจายเงินลงทุน และเพ่ือวตัถุประสงค์ทาง
ภาษี  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ผู้บริหารบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุควรวางแผนการตลาด ควรเน้นกลุม่เปา้หมาย
หลกั เป็นกลุ่มอาชีพพนกังานเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีช่วงอายุ 31 - 40 ปีหรือมีรายได้
เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท หรือมีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน โดยออกแบบ
การลงทนุหรือนโยบายการลงทนุให้น่าสนใจ เพ่ือให้ดงึดดูให้มีผู้สนใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการ
เลีย้งชีพมากขึน้ เน่ืองจากเป็นกลุ่มคนวยัท างานท่ีมีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพมากท่ีสดุ 
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2. ฝ่ายการตลาดของบริษัทจัดการกองทุน ควรมุ่งเน้นให้ค าแนะน าในการให้ความรู้
เก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพเพิ่มมากขึน้ ในเร่ืองวัตถุประสงค์ของกองทุน เง่ือนไข 
หลกัเกณฑ์ การเลือกนโยบายการลงทนุท่ีเหมาะสม สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนท่ีจะได้รับจาก
การลงทุนในกองทุนฯ โดยการสร้างรูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้น่าสนใจ และให้ข้อมูลอย่าง
สม ่าเสมอ เพ่ือสง่เสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจอยา่งถกูต้อง เน่ืองจากผู้ลงทนุยงัขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัเง่ือนไขของการลงทนุเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ระยะเวลาในการลงทนุ และ
การน าเงินลงทนุเป็นหลกัประกนัในการกู้ ยืม เป็นต้น 

3. ฝ่ายการตลาดของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุควรให้ความส าคญักบัปัจจยัการใน
การลงทนุ ด้านวตัถปุระสงค์การลงทนุ เร่ืองการลงทนุเพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษี การออมเงินเพ่ือ
การเกษียณ การลงทุนให้เหมาะกับความเส่ียง และการลงทุนเพ่ือผลตอบแทนในระยะยาว โดย
มุ่งเน้นประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้แก่กลุ่มคนท่ียงัไม่เคยลงทุนให้ทราบถึงวตัถุประสงค์ของการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพประโยชน์ท่ีจะได้รับ เพ่ือเป็นข้อมูลและเป็นแนวทางในการ
ตดัสินใจให้แก่ผู้ ท่ีสนใจได้มากยิ่งขึน้ เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ในการลงทนุมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพในระดบัมาก 

4. ฝ่ายการตลาด และทีมวิเคราะห์การลงทนุของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุควรให้
ความส าคัญกับวัตถุประสงค์ในการลงทุน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและ
การเมือง โดยท าการวิเคราะห์ คาดการณ์ และติดตามสถานะการณ์ของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอยู่เสมอ เพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมตาม
ความเส่ียงท่ียอมรับได้ของผู้ลงทุน และตรงตามวตถัุประสงค์ในการลงทุน ตามสถานะการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิ
ผลตอ่การตดัสินใจท่ีผู้ลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ถัดไป 

1.  ควรศึกษาเปรียบเทียบระดับความ รู้ความเ ข้าใจของคนวัยท างาน ในเขต
กรุงเทพมหานครเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพทัง้ก่อนและหลงัได้รับการให้ข้อมูลความรู้ 
เพ่ือให้ทราบถึงการตดัสินใจลงทนุของคนวยัท างานว่ามีการเปล่ียนแปลงอย่างไร ซึ่งข้อมลูท่ีได้จะ
ท าให้บริษัทจดัการกองทนุทราบว่าคนวยัท างานยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือ
การเลีย้งชีพในด้านใด และน าไปปรับปรุงการน าเสนอข้อมลูให้ผู้ ท่ีสนใจลงทนุ 
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2. ควรศึกษาโดยขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่างในพืน้ท่ีอ่ืนๆ ท่ีน่าสนใจ อาทิเช่น เขต
ปริมณฑลหรือเมืองหลวงในจงัหวดัต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผลการวิจยัท่ีได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้  

3. ควรท าการศกึษาเพิ่มเตมิเก่ียวกบัปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลและการตดัสิน
ลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพนอกเหนือจากปัจจัยในการลงทุน อาทิเช่น ทัศนคติ 
ประสบการณ์ด้านการลงทนุ หรือท าการพฤติกรรมในศกึษาด้านอ่ืน ๆ เชน่ พฤตกิรรมการออมผ่าน
การลงทนุ หรือความพึงพอใจตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทจดัการกองทนุ เป็นต้น เพ่ือน าข้อมลู
ท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

4. ควรท าการศกึษาวิจยัอย่างตอ่เน่ืองทกุปี เพ่ือให้ทราบถึงการตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวมเพื่อเลีย้งชีพของคนวยัท างาน และสามารถน าข้อมลูท่ีได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบ
การลงทนุหรือรูปแบบของผลิตภฑัณ์ ในอนาคตเพ่ือให้ตรงตามวตัถปุระสงค์ของผู้ลงทนุมากท่ีสดุ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ  
ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

แบบสอบถามชดุนีจ้ดัท าขึน้เพ่ือศกึษา “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุ
รวมเพื่อการเลีย้งชีพ ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตาม
หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผู้วิจยัจงึใคร่
ขอความร่วมมือจากทา่นในการตอบแบบสอบถาม  

ค าตอบของท่านจะมีคณุคา่ส าหรับงานวิจยั โดยข้อมลูของท่านจะถกูเก็บเป็นความลบั จะ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมเท่านัน้ ผู้ วิจยัขอบพระคุณเป็นอย่างสูงส าหรับความ
กรุณาและความพยายามสละเวลาอนัมีคา่ของทา่นในการตอบแบบสอบถามครัง้นี ้

 

ค าชีแ้จง แบบสอบถามชดุนีแ้บง่ออกเป็น 4 สว่น คือ 

สว่นท่ี 1: ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สว่นท่ี 2:  ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

สว่นท่ี 3:  ปัจจยัในการลงทนุท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

สว่นท่ี 4:  การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 
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ส่วนที่ 1: ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งวา่ง )  ) หน้าค าตอบท่ีตรงกบัข้อมลูสว่นตวัของทา่น  

1. เพศ 

)  ) ชาย )  ) หญิง 

2. อาย ุ

)  ) 21 – 30 ปี )  ) 31 – 40 ปี 

)  ) 41- 50  ปี )  ) 51 ปีขึน้ไป 

3. สถานภาพ 

)  ) โสด )  ) สมรส / อยูด้่วยกนั  )  ) หม้าย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู่ 

3. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

)  ) ต ่ากว่าปริญญาตรี 

)  ) ปริญญาตรี 

)  ) สงูกวา่ปริญญาตรี 

4. รายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

)  ) ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 20,000 บาท )  ) 20,001 – 40,000 บาท 

)  ) 40,001 – 60,000 บาท )  ) 60,001 บาทขึน้ไป 

5. อาชีพ 

)  ) ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ )  ) พนกังานบริษัทเอกชน 

)  ) ประกอบธุรกิจสว่นตวั / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ  
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ส่วนที่ 2: แบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้ง
ชีพ 

ค าชีแ้จง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ในชอ่งท่ีตรงกบัความรู้ความเข้าใจของทา่นมากท่ีสดุ 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ  ใช ่ ไมใ่ช ่

1. กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นกองทนุรวมประเภทสง่เสริมให้เกิดการ
ออมเงินระยะยาวไว้ส าหรับใช้จา่ยยามเกษียณอาย ุ

  

2. เงินท่ีจา่ยเป็นคา่ซือ้หนว่ยลงทนุในแตล่ะปีภาษี จะได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้บคุคลธรรมดา ตามจ านวนท่ีลงทนุจริงแตไ่มเ่กิน 15% สงูสดุไมเ่กิน 
500,000 บาท ของเงินได้พงึประเมิน โดยรวมกบัเงินสะสมกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ และเบีย้ประกนั
ชีวิตแบบบ านาญแล้ว )ถ้ามี) 

  

3. ผู้ลงทนุไมมี่ภาระผกูพนัวา่ต้องซือ้หนว่ยลงทนุตอ่เน่ืองกนัทกุปี
ตดิตอ่กนั เพ่ือสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

  

4. ผู้ลงทนุต้องลงทนุขัน้ต ่า 3% ของเงินได้ในแตล่ะปี หรือ 5,000 บาท 
แล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่ 

  

5. ผู้ลงทนุสามารถขายคืนหนว่ยลงทนุได้ เม่ือถือครบระยะเวลา 7 ปี โดย
ไมผ่ิดเง่ือนไขการยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา 

  

6. ผู้ลงทนุสามารถสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุของกองทนุ RMF ได้ตามความ
ต้องการได้ โดยไมถื่อวา่เป็นการขายหนว่ยลงทนุ 

  

7. หนว่ยลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ สามารถน าไปเป็น
หลกัประกนัในการกู้ ยืมได้  

  

8. กองทนุรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ เป็นกองทนุท่ีไมมี่การจา่ยเงินปันผล   

9 กรณีท่ีผู้ลงทนุผิดเง่ือนไข เช่น มีการขายหนว่ยลงทนุก่อนก าหนด
จะต้องน ารายได้ท่ีได้จากการขายหนว่ยลงทนุไปรวมกบัเงินได้เพ่ือเสีย
ภาษีบคุคลธรรมดา รวมทัง้คืนเงินภาษีท่ีเคยได้รับยกเว้นไปทัง้หมด 
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ส่วนที่ 3:  ปัจจยัในการลงทนุท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีตรงกบัระดบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

ปัจจยัในการลงทนุ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็น
ด้วย
อยา่ง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แนใ่จ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อยา่ง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านแรงจงูใจ      
1. ทา่นซือ้ RMF เพราะอยากวางแผนทางการเงิน      

2. ทา่นซือ้ RMF เพราะต้องการออมเงินในระยะยาว
เพ่ือเพิ่มความมัน่คงทางการเงินของทา่นในอนาคต 

     

3. ทา่นซือ้ RMF เพราะทราบวา่ใช้สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได้ 

     

4. ทา่นได้รับขา่วสารจากตวัแทนขาย หรือส่ือ
โฆษณาตา่งๆ หรือตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
จงึสนใจซือ้ RMF 

     

5. ทา่นได้รับค าแนะน าจากคนใกล้ตวัเช่น คนใน
ครอบครัว หรือเพ่ือน ให้ซือ้ RMF 

     

วตัถปุระสงค์การลงทนุ      

6. ทา่นซือ้ RMF เพ่ือประโยชน์ทางด้านภาษี      

7. ทา่นซือ้ RMF เพ่ือออมเงินเพ่ือการเกษียณ      

8. ทา่นซือ้ RMF เพ่ือต้องการกระจายความเส่ียงใน
การลงทนุ 

     

9. ทา่นซือ้ RMF เพ่ือหวงัผลตอบแทนท่ีสงูในระยะ
ยาว 

     

  



  128 

ปัจจยัในการลงทนุ 

ระดบัความคดิเห็น 

เห็น
ด้วย
อยา่ง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

ไม่
แนใ่จ 

ไม่
เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อยา่ง
ยิ่ง 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ด้านสภาพแวดล้อมเศรษฐกิจและการเมือง      

10. การปรับตวัลงของตลาดหุ้นท าให้ท่านซือ้ RMF 
เพราะจะท าให้ซือ้หน่วยลงทนุได้ในราคาท่ีต ่า 

     

11. ทา่นลงทนุเพราะปอ้งกนัความเส่ียงจากเงินเฟ้อใน
อนาคต 

     

12. ทา่นลงทนุเพราะการปรับตวัของเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ท่ีจะเตบิโต 

     

13. ทา่นลงทนุเพราะความสงบเรียบร้อยท่ีมีผลมาจาก
รัฐบาลท่ีมีแนวโน้มท่ีมัน่คง ซึ่งสง่ผลให้แนวโน้มด้านเศรษ
กิจดีขึน้ 

     

14. ทา่นลงทนุเพราะได้รับความเช่ือถือจากนกัลงทนุ
ตา่งประเทศ เน่ืองจากความมัน่คงการเมืองในประเทศ 
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ส่วนที่ 4:  การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความส าคญัมากท่ีสดุ 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ 

ระดบัการตดัสินใจ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ขัน้ประเมินทางเลือก      

1. ทา่นศกึษาข้อมลูการลงทนุใน RMF จากตวัแทน
จ าหนา่ย สถาบนัการเงิน หนงัสือชีช้วน ฯ ก่อนการ
ลงทนุ 

     

2. ทา่นศกึษาข้อมลูการลงทนุใน RMF มาจากคนใน
ครอบครัว หรือคนใกล้ชิด 

     

3. ทา่นศกึษาข้อมลูการลงทนุใน RMF มาจากการ
สืบค้นข้อมลูด้วยตนเองทางส่ือตา่ง ๆ เชน่ 
อินเตอร์เน็ต หรือคนรู้จกัท่ีเคยลงทนุใน RMF 

     

4. ทา่นประเมินระดบัความเส่ียงก่อนการลงทนุเพ่ือ
ทราบระดบัความเส่ียงของตนเอง 

     

5. ทา่นศกึษาข้อมลูหลกัทรัพย์ท่ีจะลงทนุจาก
ผลตอบแทนท่ีผ่านมาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ  
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ส่วนที่ 4:  การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (ตอ่) 
ค าชีแ้จง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งท่ีตรงกบัความส าคญัมากท่ีสดุ 

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้ง
ชีพ 

ระดบัการตดัสินใจ 

มาก
ท่ีสดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสดุ 

(5) (4) (3) (2) (1) 

ขัน้ตดัสินใจลงทนุ      

6. ทา่นลงทนุตามระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได้      

7. ทา่นลงทนุตามคนในครอบครัว หรือคน
ใกล้ชิดแนะน าให้ลงทนุ 

     

8. ทา่นซือ้โดยพิจารณาจากผลตอบแทนท่ีผ่าน
มาของหลกัทรัพย์นัน้ ๆ  

     

9. ทา่นเลือกลงทนุโดยค านงึถึงผลตอบแทน
ระยะยาว 

     

10. ทา่นลงทนุกบั บลจ. ท่ีท่านเช่ือถือ หรือมี
ความสมัพนัธ์อยูแ่ล้ว 

     

11. ทา่นซือ้ RMF ผา่นตวัแทนจ าหนา่ยท่ี
ธนาคารพาณิชย์ 

     

12. ทา่นซือ้ RMF ผา่นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุโดยตรง 

     

 

------------------ขอขอบพระคณุทกุทา่นท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม----------------



 

ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ -สกุล  ณฐัพร ภทัรเกษวิทย์ 
วัน เดือน ปี เกิด 17 เมษายน 2532 
สถานที่เกิด นครราชสีมา 
วุฒกิารศึกษา 2554 บริหารธุกิจบณัฑิต - มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพฯ 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 181/18 ประชาอทุิศ 33 แยก 10 แขวงบางมด เขตทุง่ครุ่ กรุงเทพมหานคร   
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