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งานวิจัยครัง้ นีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ คนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูล
ผลการวิจยั พบว่า ข้ อมูลส่วนบุคคลจาแนกตาม อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน และอาชีพ ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวทเพื่อการเลี ้ยงชีพขันประเมิ
้
น
ทางเลื อ กและขัน้ ตัด สิ น ใจลงทุน แตกต่า งกัน อย่า งมี นัย ทางสถิ ติที่ 0.05 คนวัย ท างานในเขต
กรุ งเทพมหานครมีความเห็นต่อปั จจัยในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีการตัดสินใจลงทุนขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุนอยู่ในระดับมาก
และส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพอยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ย้ งชีพแตกต่างกัน โดยคนที่มีระดับความรู้ความเข้ าใจ
ในระดับน้ อย มีการตัดสินใจลงทุนขันตั
้ ดสินใจลงทุนน้ อยกว่า คนที่มีระดับความรู้ ความเข้ าใจใน
ระดับปานกลาง โดยคานึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ทังนี
้ ้พิจารณาจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของ
หลักทรัพย์นนั ้ ๆ และเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ ยอมรั บได้ อย่างมีนัยทางสถิ ติที่ 0.05
ปัจจัยในการลงทุนด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุนและด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มี
อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขัน้ ประเมิ น ทางเลื อ กร้ อยละ
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เลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุนร้ อยละ 11.90 อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ี่ 0.01
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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.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ในปั จ จุบันประเทศไทยก าลัง มี การเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างทางอายุข องประชากรใน
วัยต่าง ๆ จากการสารวจพบว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2553 –พ.ศ. 2583 สัดส่วนของประชากรวัยเด็ก
และวัยแรงงานมีแนวโน้ มลดลง ในขณะที่สดั ส่วนของประชากรผู้สูงอายุมีแนวโน้ มเพิ่มขึ น้ อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ยังพบว่าประชากรไทยมีอายุยืนขึ ้น โดยอายุเฉลี่ยของผู้หญิงอยู่ที่ 83 ปี และ
ผู้ชายอยู่ที่ 80 ปี )มูลนิธิพฒ
ั นางานผู้สูงอายุ, 2561) และในปี 2562 เป็ นต้ นไป ประเทศไทยจะมี
ประชากรผู้สูง อายุม ากกว่า ประชากรวัย เด็ก โดยจะมี ป ระชากรอายุ 60 ปี ขึน้ ไปเพิ่ ม ขึน้ ปี ล ะ
ประมาณ 1 ล้ านคน การเปลี่ยนแปลงเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุนนได้
ั ้ ส่งผลกระทบหลายอย่าง ทังระบบ
้
แรงงานที่ส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจในประเทศ ระบบหลักประกันและสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ
ระบบสาธารณะสุข ที่ต้องมีการเตรี ยมพร้ อมเพื่อรองรับผู้สู งอายุที่มีสดั ส่วนเพิ่มขึ ้นทุกปี รวมไปถึง
เรื่ องค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ ที่ตามมาหลังวัยเกษี ยณที่จะเป็ นตัวบ่งชี ้ไปยังฐานะทางการเงิน และสภาพ
ความมั่นคงในครอบครั ว แต่ที่น่า เป็ นห่วงคือ ยังมีประชากรไทยก่อนวัยสูง อายุ กว่าร้ อยละ 30
ที่ไม่ได้ มีการตระหนักถึง และเตรี ยมความพร้ อมเพื่อเป็ นผู้สงู อายุที่มีคณ
ุ ภาพในอนาคต โดยเฉพาะ
ด้ านสุขภาพ และความมัน่ คงทางรายได้ (MGR Online, 2561)
จากการสารวจประชากรที่มี อายุ 60 ปี ขึน้ ไป พบว่าร้ อยละ 90 ของสัดส่วนประชากร
ผู้สงู อายุ 60 ปี ขึ ้นไป ยังต้ องทางานเพื่อหารายได้ มายังชีพ หรื อพึ่งพาลูกหลาน ร้ อยละ 5 มีอายุขยั
ไม่ถึง 65 ปี และมีเพียงร้ อยละ 5 เท่านัน้ ที่มีอิสระทางการเงิน หมายถึง ไม่มีภาระหนี ้สินหรื อมีเงิน
พอใช้ มากพอหลังเกษี ยณ )ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561) กล่าวคือคนไทยตระหนักในเรื่ อง
วางแผนเกษี ยณช้ าเกินไป เพราะมีเพียงแค่ร้อยละ 38 ที่เคยวางแผนเพื่อการเกษี ยณ แล้ วทาตาม
แผนได้ )ฬุลิยา ธีระธัญศิริกลุ , 2556) นอกจากนันคื
้ อล้ มเหลวในการวางแผนเกษี ยณ นอกจากนี ้ยัง
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยงั มองว่าการวางแผนเกษี ยณเป็ นเรื่ องไกลตัว โดยหนุ่มสาววัยทางาน
อายุ 20 ต้ น ๆ ก็คงรู้สกึ ว่าเป็ นเรื่ องไม่สาคัญ และวัยกลางคนอายุประมาณ 30 ปี ขึ ้นไปมักคิดว่าเรา
ยัง มี เ วลาเหลื ออี กหลายปี ในการวางแผนเกษี ยณ จนมาถึง วัย 40 กว่า ๆ จึง เริ่ ม จริ ง จัง ในการ
วางแผนเพื่อความมัน่ คง ซึง่ ในความเป็ นจริงแล้ วเหลือเวลาในการวางแผนน้ อยลง
หน่วยงานภาครัฐมองเห็นปั ญหาในการวางแผนทางการเงินของบุคคล จึงส่งเสริ มให้ มี
การออมเงินผ่านการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ หรื อ Retirement Mutual Fund (RMF)
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ซึ่ง เป็ น การลงทุน ในกองทุน รวมที่ แ ตกต่า งจากกองทุน รวมปกติทั่ว ไป มี วัต ถุป ระสงค์ ห ลักคือ
ส่งเสริ มการออมเงินอย่างสม่าเสมอในระยะยาว เพื่อที่จะได้ มีเงินก้ อนสาหรับการดารงชีพในวัย
เกษียณ โดยมีการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษีให้ แก่ผ้ ลู งทุนเพื่อเป็ นแรงจูงใจในการลงทุน
ทัง้ นี ้ ยัง ได้ รับความร่ วมมือจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ ให้ การสนับสนุน โดยการให้ ความรู้เรื่ องการวางแผนทาง
การเงินเพื่อเกษียณ ผ่านการลงทุนในหลักทรัพย์ตา่ ง ๆ รวมไปถึงลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพด้ วย นอกจากนี ้ กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพยังป็ นอีกหนึ่งช่องทางให้ แก่คนที่ไม่มีสวัสดิการเงิน
ออม เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญราชการ ได้ มีโอกาสลงทุน และเก็บออม
อีกด้ วย
อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ยังได้ รับผลการตอบรับเฉพาะ
กลุ่มนักลงทุนที่ได้ ประโยชน์ทางด้ านภาษี เป็ นส่วนใหญ่ กลุ่มคนที่ตระหนักถึงการออมเงินเพื่อการ
เกษียณยังมีการลงทุนเป็ นส่วนน้ อย โดยประชาชนส่วนใหญ่มกั ออมเงินในรูปแบบเงินฝากมากกว่า
การลงทุน เนื่องจากง่ายต่อการเก็บออม และมีสภาพคล่องสูง ทังยั
้ งขาดความรู้ ความเข้ าใจด้ าน
การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ นอกจากกนี ้ในกลุ่มคนที่ลงทุนในสินทรัพย์อื่นนอกเหนือจาก
เงินฝาก จะมีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนที่แตกต่างกันออกไป เช่น เพื่อทากาไร เป็ นรายได้ ทางอ้ อม
หรื อเก็งกาไร เป็ นต้ น ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงปั จจัยอื่น ๆ ที่กระทบกับการลงทุนไม่ว่าเป็ น สภาวะ
เงินเฟ้อ อัตราดอกเบี ้ย รวมไปถึงสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ
ลงทุนของนักลงทุน เพราะเป็ นส่วนหนึ่งในปั จจัยพืน้ ฐานในการวิเคราะห์ก่อนการลงทุนของนัก
ลงทุน และเป็ นแนวทางในการเลือกรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสมตามความต้ องการ
จากที่กล่าวมา ผู้วิจยั สนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” ซึ่งประกอบด้ วย ลักษณะส่วน
บุคคลของผู้ลงทุน ความรู้ความเข้ าในเกี่ยวกับการลงทุน และปัจจัยในการลงทุน โดยพิจราณาจาก
แรงจูงใจ วัตถุประสงค์ในการลงทุน และสภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ที่เป็ นตัวแปรในการตัดสิน
ในลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ นอกจากนี ้ ข้ อมูลที่ได้ จากวิจยั ในครัง้ นี ้ บริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนสามารถนาไปใช้ ในการปรับปรุง และวางแผนในการขยาฐานลูกค้ าที่ตระหนักถึงการ
วางแผนทางการเงินและสนใจการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพได้
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ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
2. เพื่ อศึกษาการตัดสิ นใจลงทุน ในกองทุนรวมเพื่ อการเลี ย้ งชี พ โดยจ าแนกตาม
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ในการลงทุน ได้ แ ก่ แรงจูง ใจ วัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุน และ
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ
ความสาคัญของการวิจัย
1. เป็ นแนวทางให้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ใช้ ในการวางแผนการตลาด เพื่อขยาย
ฐานลูกค้ าที่จะมาลงทุนในกองทุนหรื อผู้ที่สนใจจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
2. เป็ นแนวทางให้ บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ใช้ ในการปรับปรุงกลยุทย์ให้ เหมาะสม
กับนักลงทุนหรื อผู้ที่สนใจจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. เป็ นประโยชน์และแนวทางให้ ผ้ ทู ี่สนใจศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขอบเขตการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยในครัง้ นี ้ คือ คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี ย้ งชี พ ซึ่ง ไม่ทราบจ านวนประชากรที่ แน่นอน ได้ กาหนดขนาด
ตัวอย่างโดยใช้ สตู รคานวนแบบกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2555, 28)
จานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ 400 คน สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95%
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การเลือกกลุม่ ตัวอย่างจะใช้ วิธีเลือกแบบมีขนตอน
ั้
ดังนี ้ โดยเริ่มจากขันที
้ ่ 1 วิธีการสุม่
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ )Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามกลุ่มการปกครองทัง้ หมด 6
กลุ่ม และทาการสุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขตรวม 6 เขต ได้ แก่ เขตดินแดง เขตปทุมวัน เขต
จตุจักร เขตบึ่ง กุ่ม เขตคลองสาน และเขตบางขุนเที ยน ขัน้ ที่ 2 วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้ า
)Quota Sampling) ซึง่ จะทาการเฉลี่ยขนาดตัวอย่าง 400 คน เพื่อให้ ได้ สดั ส่วนคลอบคลุมตามเขต
ที่ส่มุ ได้ ในขันที
้ ่ 1 ขันที
้ ่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง )Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลื อก
สถานที่ในการเก็บข้ อมูลโดยแบ่งตามที่ส่มุ ได้ ในขันที
้ ่ 1 และขันที
้ ่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความ
สะดวก )Convenience Sampling) ตามสถานที่ที่สมุ่ ได้ ในขันที
้ ่1-3
ตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่
1. ลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคล
1.1 เพศ
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ
1.2.1 21 - 30 ปี
1.2.2 31 - 40 ปี
1.2.3 41 - 50 ปี
1.2.4 51 ปี ขึ ้นไป
1.3 สถานภาพ
1.3.1 โสด
1.3.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
1.3.3 หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด
1.4.1 ต่ากว่า ปริญญาตรี
1.4.2 ปริญญาตรี
1.4.3 สูงกว่า ปริญญาตรี
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1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
1.5.1 ต่ากว่า หรื อเท่ากับ 20,000 บาท
1.5.2 20,001 – 40,000 บาท
1.5.3 40,001 – 60,000 บาท
1.5.4 60,001 บาทขึ ้นไป
1.6 อาชีพ
1.6.1 ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
1.6.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.6.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ
2. ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. ปัจจัยในการลงทุน
3.1 ด้ านแรงจูงใจ
3.2 ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน
3.3 ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง
ตั ว แปรตาม ได้ แก่ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ของคนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. คนวัยทางาน หมายถึง คนทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุ 21 ปี ขึน้ ไปที่มี
อาชีพ รายได้ และมีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
2. กองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ )Retirement mutual fund) หรื อกองทุนรวม RMF
เป็ นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่ ไ ด้ รั บการสนับสนุนจากภาครั ฐ เพื่ อส่ง เสริ ม การออมเงิ นอย่ า ง
สม่าเสมอในระยะยาว เพื่อจะได้ มีเงินก้ อนสาหรับการดารงชีพในวัยเกษี ยณ หรื อมีเงินจานวนหนึง่
เอาไว้ ใช้ เมื่อถึงวัยที่ไม่ได้ ทางานแล้ ว โดยผู้ล งทุนสามารถนาเงินมาลดหย่อนภาษี ได้ สูงสุดไม่เกิน
500,000 บาทต่อปี เมื่อปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน
3. ความรู้ ความเข้ าใจ หมายถึง การตีความหมายข้ อมูลหรื อข่าวสารที่ผ้ ลู งทุนทราบ
และเข้ าใจเกี่ ยวกับกองทุนรวมเพื่ อการเลี ย้ งชีพ เช่น กองทุนรวมเพื่ อการเลีย้ งเป็ นกองทุน รวม
ประเภทส่งเสริมให้ เกิดการออมเงินระยะยาวไว้ สาหรับใช้ จา่ ยยามเกษียณอายุ
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4. ปั จจัยในการลงทุน หมายถึง ปัจจัยที่ใช้ ในการพิจารณาในการลงทุนที่นกั ลงทุนใช้ ใน
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ประกอบด้ วย
ด้ านแรงจูงใจ หมายถึง ที่เป็ นแรงกระตุ้นให้ แก่นกั ลงทุน ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพจากการได้ รับข้ อมูลข่าวสาร การได้ รับคาแนะนา รวมไปถึงความต้ องการวางแผนทาง
การเงิน
ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน หมายถึง การตัดสินใจที่จะลงทุนโดยมีเป้าหมาย เช่น
วางแผนเพื่อออมเงินไว้ ใช้ ยามเกษี ยณ เพื่อสิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี เพื่อกระจายความเสี่ยงใน
การลงทุน รวมไปถึงการคาดหวังผลตอบแทนที่สงู ในระยะยาว
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง หมายถึง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการลงทุน
ได้ แก่ การปรับตัวลงของตลาดหุ้น การลงทุนเพราะป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อในอนาคต การ
ปรับตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้ มเติบโต ความสงบเรี ยบร้ อยที่มีผลมาจากรัฐบาลที่มีแนวโน้ มที่มนั่ คง
ส่งผลให้ แนวโน้ ม ด้ านเศรษกิจ ดีขึน้ รวมไปถึงการรั บได้ ความเชื่ อถื อจากนักลงทุนต่างประเทศ
เพราะความมัน่ คงการเมือง
5. การตัดสินใจลงทุน หมายถึง คุณลักษณที่แสดงออกของผู้ลงทุนที่แสดงออกผ่านการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยในการศึกษาครัง้ นี ้เลือกใช้ กระบวนการตัดสินใจ
2 ขัน้ ได้ แก่
1. ขันการประเมิ
้
นทางเลือก หมายถึง การศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF จากตัวแทน
จาหน่าย สถาบันการเงิน หนังสือชีช้ วน ฯ คนในครอบครัว หรื อคนใกล้ ชิด ก่อนการลงทุน การ
ประเมินระดับความเสี่ยงก่อนการลงทุนเพื่อทราบระดับความเสี่ยงของตนเอง และ ศึกษาข้ อมูล
หลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่ผา่ นมาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ
2. ขันตั
้ ดสินใจลงทุน หมายถึง การเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ การ
เลือกลงทุนโดยคานึงผลตอบแทน การเลือกลงทุนกับ บลจ. ที่น่าเชื่อถือ หรื อ ซื ้อ RMF ผ่านตัวแทน
จาหน่ายที่ธนาคารพาณิชย์ หรื อซื ้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
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กรอบแนวคิด
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ ง
ชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร” มีกรอบแนวคิด ดังนี ้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษาสูงสุด
5. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
6. อาชีพ
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการ
ลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ ของคนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร

ปัจจัยในการลงทุน
1. ด้ านแรงจูงใจ
2. ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน
3. ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจ
และการเมือง

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้
เฉลี่ ย ต่อ เดื อ น และอาชี พ แตกต่า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ
แตกต่างกัน
2. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี ย้ งชีพ แตกต่างกัน
มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
3. ปั จ จั ย ในการลงทุ น ได้ แก่ ด้ านแรงจู ง ใจ ด้ านวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารลงทุ น ด้ าน
สภาพแวดล้ อ มเศรษฐกิ จ และการเมื อ ง มี อิ ท ธิ พ ลต่อ การตัด สิ น ใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ
การเลี ้ยงชีพ
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง ๆ และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องโดยจะนาเสนอตามหัวข้ อต่อไปนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้ าใจ
3. แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
5. แนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การลงทุน
6. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยด้ านเศรษฐกิจกับการลงทุน
7. สรุปปัจจัยในการลงทุน
8. แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
9. ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
10. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรศาสตร์
กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา )2550, 148 - 149)การตัดสินใจของผู้ซื ้อได้ รับอิทธิพลจากลักษณะ
ส่วนบุคคลทางด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. อายุ )Age) บุคคลที่มีอายุตา่ งกันจะมีความต้ องการในสินค้ าและบริ การที่แตกต่าง
กัน การแบ่ง กลุ่ม ผู้บริ โภคตามอายุประกอบด้ วย ต่ากว่า 6 ปี , 6 - 11 ปี , 12 -19 ปี , 20 - 34 ปี ,
35 - 49 ปี , 50 - 64 ปี , และ 65 ปี ขึ ้นไป ตัวอย่างเช่น กลุ่มวัยรุ่ นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ และ
สินค้ าประเภทแฟชัน่ และกลุม่ ผู้สงู อายุจะให้ ความสนใจสินค้ าและบริการด้ านสุขภาพมากกว่า
2. วงจรชี วิ ต ครอบครั ว (Family life cycle) เป็ น ขัน้ ตอนการด ารงชี วิ ต ของบุค คล
ซึ่งการดารงชีวิตในแต่ละขันตอนเป็
้
นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้ องการ ทัศนคติ และค่านิยม ทาให้
เกิดความต้ องการในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์กับสถานะภาพทางการเงินและ
ความสนใจของแต่ละบุคคล
3. อาชีพ (Occupation) อาชีพที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลจะต้ องการสินค้ าและ
บริ การที่แตกต่างกัน เช่น ลูกจ้ างทัว่ ไปจะซื ้อสินค้ าที่จาเป็ นต่อค่าครองชีพ พนักงานบริ ษัทจะซือ้

10
สินค้ าในระดับราคาที่สูงขึ ้นมาอีก ส่วนนักธุรกิจหรื อผู้บริ หารจะซื ้อสินค้ าที่เสริ มบุคลิคของตนเอง
เป็ นต้ น ดังนัน้ นักการตลาดต้ องทาการศึกษาว่าสินค้ าและบริ การนันต้
้ องการเลือกกลุ่มอาชีพใด
เพื่อจะได้ จดั เตรี ยมสินค้ าให้ หมาะสมกับกลุม่ อาชีพนัน้
4. สถานภาพทางเศรษกิจ (Economic circumstances) หรื อรายได้ (Income) จะมี
ผลต่อสินค้ าและบริ การที่เขาตัดสินใจซื ้อ สถานภาพเหล่านี ้ ประกอบด้ วย รายได้ การออม อานาจ
ซื ้อ และทัศนคติเกี่ยวกับการใช้ จา่ ย เป็ นสิ่งที่ต้องคานึงถึงเพราะมีผลต่ออานาจในการซื ้อ
5. การศึก ษา (Education) ผู้มี ก ารศึก ษาสูง มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะบริ โ ภคผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี
คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาน้ อยกว่า เนื่องจากระดับการศึกษาที่สูงมีผ ลต่อรายได้ ที่สูงขึน้
ตามไปด้ วยจึงมีแนวโน้ มในการเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพมากกว่าหรื อมีทางเลือกมากกว่า
นัน่ เอง
6. ค่ า นิ ย มและรู ป แบบการด ารงชี วิ ต )Value and lifestyle) ค่ า นิ ย ม หมายถึ ง
ความคิดและความเชื่ อที่ มี ผ ลต่อพฤติกรรม ทัศนคติ และการตัดสินใจของบุคคล รู ปแบบการ
ดารงชีวิต หมายถึง รูปแบบการดารงชีวิตของบุคคล ซึง่ จะเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมที่เขาทา ที่เขาสนใจ
และความเห็นของเขาหรื อ AIOs โดยค่านิยมและรูปแบบการดารงชีวิตขึ ้นอยูก่ บั วัฒนธรรมย่อย ชัน้
สังคม หรื อกลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั การเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์
และการใช้ บริการ
ภาวิณี กาญจนาภา )2554, 72-74) ตัวแปรทางด้ านประชากรศาสตร์ ที่นิยมนามาใช้ เป็ น
เกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งส่วนตลาด มีดงั ต่อไปนี ้
1. อายุ (Age) อายุถูกใช้ เป็ นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดสาหรับผลิตภัณฑ์หลาย
ชนิด เช่น เสื ้อผ้ า ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กต่าง ๆ หนังสือ อาหาร เป็ นต้ น บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะ
มีความชอบหรื อสนใจในกิจกรรมที่ตา่ งกัน และสนใจในผลิตภัณฑ์ตา่ งประเภทกันไปในแต่ละช่วง
อายุของบุคคล เช่น วัยเด็ก บุคคลอาจมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทขนม ลูกอม การ์ ตนู สื่อ
ทางโทรทัศน์ รายการสาหรับเด็ก และเน้ นที่ความสนุกสนานมากกว่าจะเป็ นสื่ อสิ่งพิมพ์ ต่าง ๆ
วัยรุ่น มีแนวโน้ มที่จะมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทที่ให้ ความบันเทิง และผลิตภัณฑ์ที่มีความ
แปลกใหม่ต่าง ๆ เนื่องจาก ยังไม่มีรายได้ เป็ นของตนเอง บุคคลกลุ่มวัยรุ่ นนีน้ ่าจะเป็ นตลาดที่ดี
สาหรั บผลิ ตภัณ ฑ์ ป ระเภทเกมส์ ค อมพิว เตอร์ ภาพยนตร์ เสื อ้ ผ้ า แฟชั่น สื่ อประเภทโทรทัศ น์
สิ่งพิมพ์ วิทยุ หรื ออินเทอร์ เน็ตต่าง ๆ วัยรุ่ นตอนปลายถึงวัยกลางคน คนกลุ่มนี ้มีรายได้ เป็ นของ
การตลาดที่ดีสาหรับวัยนี ้ คือผลิตภัณฑ์ที่มีราคาปานกลางถึงสูง ผลิตภัณฑ์ประเภทที่สามารถ
แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลของการใช้ ที่ ช ะลอการเข้ า สู่วัย กลางคนของตนเอง เช่น เครื่ อ งส าอางที่ มี
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เป้าหมายที่สตรี วยั กลางคน รถยนต์ เฟอร์ นิเจอร์ บ้ าน โทรศัพท์มือถือ สื่อที่จะใช้ ในการเข้ าถึงจะ
เป็ นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์ตา่ ง ๆ และสุดท้ ายวัยเกษียณอายุหรื อวัยชรา คนกลุม่ นี ้เป็ นกลุ่มที่
มี ร ายได้ ไ ม่ม ากนัก นิ ย มเก็ บ ออมเพื่ อ ใช้ จ่า ยในยามจ าเป็ น การตลาดที่ ดี ส าหรั บ วัย นี จ้ ะเป็ น
ผลิตภัณฑ์ประเภทการท่องเที่ยว หรื อผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้ างความแข็งแรงของสุขภาพ เช่น สถานที่
ออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้ างความแข็งแรงของสุขภาพต่าง ๆ สื่อประเภทที่เข้ าถึงกลุม่ บุคคลในวัยนี ้
จะเป็ นพวกวิทยุหรื อสื่ อสิ่ ง พิม พ์ ต่าง ๆ แต่การเข้ าถึง กลุ่ม เป้า หมายดัง กล่าว ต้ องอาศัย ความ
ระมัดระวังไม่ให้ เป็ นการสร้ างความแบ่งแยกของช่วงอายุว่ากาลังเข้ าสู่วยั ชรา หรื อวัยเกษี ยณอายุ
อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการต่อต้ านการรับรู้ และการเลือกซื ้อจากกลุม่ ดังกล่าว
2. เพศ (Sex) บุคคลที่มีเพศแตกต่างกันมีแนวโน้ มที่จะมีความชอบหรื อความสนใจ
แตกต่างกัน เช่น บุรุษอาจจะมีแนวโน้ มที่จะสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทกีฬา ขณะที่สตรี อาจสนใจ
ผลิตภัณฑ์ประเภทความงามต่าง ๆ จึงเป็ นโอกาสที่ดีสาหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการ และกิจกรรมของแต่ละเพศดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังมีผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มีการแบ่ง
เพศของสินค้ า เช่น น ้าหอม หรื อเครื่ องสาอาง โดยจะมีการทากลิ่นให้ แตกต่างกันระหว่างน ้าหอมที่
ใช้ กบั สุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ประเภทของสื่อที่บคุ คลในแต่ละเพศสนใจก็จะแตกต่างกันไป บุรุษ
มี แนวโน้ ม ที่ จ ะให้ ความสนใจในนิต ยสารที่ เกี่ ย วกับเครื่ องมื อเครื่ องใช้ บ้ าน เฟอร์ นิเจอร์ หรื อ
นิตยสารของผู้ชาย ในขณะที่สตรี มีแนวโน้ มที่จ ะให้ ความสนใจในนิตยสารเพื่ อความงาม หรื อ
นิตยสารสาหรับผู้หญิง
3. เชื ้อชาติ )Nationality) สามารถนามาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับ
ผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น เสื ้อผ้ า อาหาร เครื่ องประดับ เป็ นต้ น บุคคลที่มีเชื ้อชาติ เดียวกันจะมี
วัฒ นธรรม วิ ถี ก ารด าเนิ น ชี วิ ต ค่า นิ ย ม ความเชื่ อ ที่ เ หมื อ นกัน ซึ่ง มี ผ ลต่อ การเลื อ กชนิ ด และ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เลือกซื ้อ
4. รายได้ (Income) จัดเป็ นตัวแปรที่นกั การตลาดนิยมใช้ เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งส่วน
ตลาด เนื่องจากเป็ นปั จจัยที่สะท้ อนถึงอานาจในการซื ้อสิ นค้ าของผู้บริ โภค นอกจากนี ้รายได้ ยงั มี
ผลต่อชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผ้ บู ริ โภคเลือกซื ้อ ผู้บริ โภคที่มีรายได้ สงู มีความสนใจในสินค้ าฟุ่ มเฟื อย
และมีคณ
ุ ภาพดีมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ ต่า
5. วงจรชีวิตครอบครัว )Family Life Cycle) แต่ละขันตอนของวงจรชี
้
วิตครอบครัว จะ
มี ส่วนในการกาหนดว่าบุคคลใดทาหน้ าที่ ในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ ชนิด และประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ที่บุคคลสนใจ และทาการเลือกซือ้ บุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์ ดง
กล่าว เช่น ครอบครั วเริ่ ม ต้ นแต่ง งานละมี บุตร ผลิตภัณฑ์ ที่สมาชิ กในครอบครั วสนใจอาจเป็ น
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ผลิ ตภัณ ฑ์ ส าหรั บ เด็ก ของเล่นส าหรั บเด็ก สามี และภรรยามี การตัดสินใจซื อ้ ร่ วมกันชนิด ของ
ผลิตภัณฑ์ที่สนใจอาจเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง เช่น รถยนต์ เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น ส่วนครอบครัวที่
สมาชิกในครอบครัวชราภาพแล้ วอาจสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีราคาไม่แพงนัก และส่วนใหญ่จะเป็ น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหรื อการท่องเที่ยว
6. ตัวแปรอื่น ๆ นักการตลาดสามารถเลือกใช้ ตวั แปรอื่น ๆ เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแบ่ง
ส่วนตลาด เช่น การศึกษา อาชีพ หรื อการใช้ ตวั แปรด้ านประชากรศาสตร์ ร่วมกับตัวแปรอื่น ๆ เช่น
ตัว แปรด้ า นภู มิ ศ าสตร์ และตัว แปรวิ ถี ด้ า นการด าเนิ น การชี วิ ต ที่ เ รี ย กว่ า Geodemographic
Segmentation
ชุรีพร สีสนิท )2553, 13 อ้ างถึง Defleur M.L. 1996) ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างปัจเจก
บุคคล (Individual Differences Theory) ได้ เสนอหลักการ ดังนี ้
1. มนุษย์เรามีความแตกต่างอย่างมากในองค์ประกอบทางจิตวิทยาบุคคล
2. ความแตกต่างนี ้ ส่วนมากมาจากการลักษณะที่ แตกต่างทางชี วภาพ หรื อทาง
ร่างกายของแต่ละบุคคลแต่สว่ นใหญ่แล้ วจะมาจากการแตกต่างด้ านการเรี ยนรู้
3. มนุษย์ซงึ่ ถูกเลี ้ยงดูมาภายใต้ สถานะการณ์ตา่ งกัน จะเปิ ดรับความคิดเห็นแตกต่าง
กันออกไป
4. การเรี ยนรู้จากสิ่งแวดล้ อมที่ต่างกันทาให้ เกิดทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อถือที่
รวมเป็ นลักษณะทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันออกไป
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ ผู้วิจยั ได้ นาแนวคิด
และทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ ของ ภาวิณี กาญจนาภา )2554, 72-74) ซึ่งสอดคล้ องกับตัวแปร
ด้ านลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคลของงานวิจยั นี ้ ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้
อาชีพ โดยแต่ละบุคคลจะมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพที่แตกต่างกันไป ตาม
ลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคล
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจ
อดุลย์ จาตุรงคกุล )2550, 138) ได้ ให้ ความหมายของความรู้ว่า หมายถึง ข่าวสารที่เก็บ
ไว้ ในความทรงจา ส่วนหนึ่งของข่าวสารทังหมดเกี
้
่ยวข้ องกับหน้ าที่ของผู้บริ โภคในตลาดเรี ยกว่า
ความรู้เกี่ยวกับผู้บริ โภค )Consumer knowledge) ซึง่ อาจจะศึกษาได้ โดยการตอบคาถามดังนี ้ คือ
ผู้บริโภครู้อะไร ความรู้จดั ระเบียบอยูใ่ นความทรงจาในรูปใดและจะวัดความรู้ได้ อย่างไร
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เสรี วงษ์ ม ณฑา )2542, 95) ได้ ให้ ความหมายของความรู้ ว่า (Knowledge) เป็ นการ
เรี ยนรู้ที่เกิดจากการรับความรู้จากผู้อื่น มีบคุ คลอื่นมาบอก หรื อสอน เช่น นักเรี ยนได้ รับการเรี ยนรู้
จากครู
ส านักงาน ก.พ.ร.และสถาบันเพิ่ม ผลผลิตแห่ง ชาติ )2551, อ้ างถึง Hideo Yamazaki
2548) ให้ ความหมายของความรู้ เป็ นสารสนเทศที่ผ่านกระบวนการคิดเปรี ยบเทียบ เชื่อมโยงกับ
ความรู้อื่น จนเกิดเป็ นความเข้ าใจ และนาไปใช้ ประโยชน์ในการสรุป และตัดสินใจในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยไม่จากัดช่วงเวลา
ไพศาล หวัง พานิ ช )2526, 105) ได้ ใ ห้ ความหมายของความเข้ าใจว่ า หมายถึ ง
ความสามารถในการน าความรู้ ความเข้ าใจไปดัด แปลงปรั บ ปรุ ง เพื่ อ จับ ใจความ อธิ บ าย
เปรี ยบเทียบ ย่นย่อเรื่ องราวความคิดเห็น ข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ และสามารถอธิบายเปรี ยบเทียบสิ่งที่มี
ลักษณะและสภาพคล้ ายคลึงเป็ นทานองเดียวกันกับของเดิมได้ บุคคลที่มีความเข้ าใจในสิ่งใดจะ
สามารถตีความ แปลความหมาย ขยายความเกี่ยวกับสิ่งนันได้
้
บลูมและคณะ (สุกัลยา มงคลสตกานต์ , 2561, 15 อ้ างอิง จาก Bloom; & other.1971)
กล่าวไว้ วา่ ความเข้ าใจ หมายถึง ความสามารถในการที่คนขยายความรู้ความจาเป็ นให้ ไกลออกไป
จากเดิมอย่างสมเหตุสมผล แยกเป็ น 3 ขัน้ ที่สาคัญ คือ การแปลความหมายของคา ข้ อความ
สัญลักษณ์ในแง่มุมใหม่ตามเนื ้อเรื่ องและหลักวิชาการนัน้ ๆ การตีความโดยเอาความหมายจาก
การแปลทังหมดมารวมกั
้
นแล้ วสรุ ป หรื อขยายความนันตามแนวใหม่
้
และทัศนะใหม่ มุมมองใหม่
เพื่อให้ กว้ างไกลไปจากข้ อเท็จจริง โดยจะต้ องให้ ข้อมูลหรื อแนวโน้ มอย่างเพียงพอ
พฤติกรรมด้ านความรู้ หรื อความสามารถทางด้ านสติปัญญา แบ่งออกเป็ น 6 ระดับ
เรี ยงลาดับจากความสามารถขันต
้ ่าไปสูง ดังนี ้
1. ความรู้ - ความจา (Knowledge or Recall) ได้ แก่ พฤติกรรมความรู้ที่แสดงถึง
การจาได้ หรื อระลึกได้ เป็ นความรู้ในเรื่ องเฉพาะ ๆ เช่น ความรู้คาศัพท์เฉพาะ ความรู้ในข้ อเท็จจริง
บางอย่างเป็ นความรู้ในเรื่ องวิธีการจัดกระทาเฉพาะเรื่ อง และเป็ น ความรู้ในเรื่ องที่เป็ นสากล และ
นามธรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น ความรู้ในเรื่ องกฎ ทฤษฎี โครงสร้ าง
2. ความเข้ าใจ )Comprehension or Understanding) ได้ แก่ พฤติกรรมความรู้ที่
แสดงว่าสามารถอธิบายได้ ขยายความด้ วยคาพูดของตนเองได้ มุง่ ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดพฤติกรรมหรื อการ
ตอบสนอง 3 แบบ คือ
2.1 การแปล (Translation)
2.2 การตีความหมาย (Interpretation)
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2.3 การขยายความสรุปความ (Extrapolation)
3. การนาไปปรั บใช้ (Application) ได้ แ ก่ เป็ นความสามารถในการนาความรู้
(knowledge) ความเข้ าใจหรื อความคิดรวบยอด (comprehension) ในเรื่ องใด ๆ ที่มีอยู่เดิม ไป
แก้ ไ ขปั ญ หาที่ แ ปลกใหม่ข องเรื่ องนัน้ โดยการใช้ ค วามรู้ ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิธี ก ารกับ
ความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถในการแปลความหมาย การสรุ ปหรื อการขยาย
ความสิ่งนัน้
4. การวิเคราะห์ (Analysis) ได้ แก่ พฤติกรรมความรู้ความสามารถแยกสิ่งต่าง ๆ
ออกเป็ นส่วนย่อย ๆ ได้ อย่างมีความหมาย และเห็นความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ๆ เหล่านันด้
้ วยหรื อ
อาจกล่าวได้ วา่ การวิเคราะห์มี 3 ความหมาย คือ
4.1 การวิเคราะห์ให้ ได้ หน่วยย่อย
4.2 การวิเคราะห์เนื ้อหาความสัมพันธ์
4.3 การวิเคราะห์เนื ้อหาหลัก
5. การสั ง เคราะห์ (Synthesis) คื อ ได้ แก่ พฤติ ก รรมความรู้ ที่ แ สดงถึ ง
ความสามารถในการรวบรวมความรู้และข้ อมูลต่าง ๆ เข้ าด้ วยกันอย่างมีระบบ เพื่อให้ ได้ แนวทางที่
นาไปสูก่ ารแก้ ปัญหาได้ การสังเคราะห์มี 3 ประเภท คือ
5.1 สังเคราะห์ให้ ได้ ผลเฉพาะเรื่ อง
5.2 สังเคราะห์ให้ ได้ แผนงานหรื อแผนปฏิบตั กิ าร
5.3 สังเคราะห์ให้ ได้ ระดับนามธรรมที่สงู ขึ ้น
6. การประเมินค่า (Evaluations) ได้ แก่ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถใน
การตัดสินคุณค่าของสิ่งของหรื อทางเลือกได้ อย่างถูกต้ องจาแนกได้ 2 ประเภท คือ
6.1 การประเมินที่อิงเกณฑ์ภายใน
6.2 การประเมินที่อิงเกณฑ์ภายนอก
โพแลนยิ และ โนนากะ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549, 16 อ้ างอิง Michael Polanyi
และ Ikujiro Nonaka) ได้ จาแนกความรู้เป็ น 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ ที่อยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) เป็ นความรู้ ที่อยู่ในตัวของแต่ละบุคคล
เกิดจากประสบการณ์ การเรี ยนรู้ หรื อพรสวรรค์ตา่ ง ๆ ซึง่ สื่อสารหรื อถ่ายทอดในรูปของตัวเลข สูตร
หรื อลายลักษณ์ อักษร ความรู้ ชนิดนีพ้ ัฒนาและแบ่งปั นกันได้ และเป็ นความรู้ ที่ก่อให้ เกิดความ
ได้ เปรี ยบในการแข่งขัน
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2. ความรู้ ชดั แจ้ ง )Explicit Knowledge) ความรู้ ที่เป็ นเหตุเป็ นผล สามารถรวบรวม
และถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือ คูม่ ือ เอกสาร และรายงานต่าง ๆ ซึ่งทาให้
คนสามารถเข้ าถึงได้ ง่าย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกับความรู้ ความเข้ าใจผู้วิจัยสรุ ปได้ ว่า ความรู้
หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการเรี ยนรู้และแสดงถึงการจาได้ หรื อระลึกได้ เป็ นความรู้ในเรื่ องเฉพาะ
ความรู้ในข้ อเท็จจริง และเป็ นความรู้ในเรื่ องที่เป็ นสากลและนามธรรม โดยความรู้จะถูกจัดระเบียบ
อยู่ในความทรงจา เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ เพื่อเกิดการตัดสินใจตามปั จจัยที่แตกต่างกัน
ออกไป และความเข้ าใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกโดยการตีความจากความรู้ที่มีว่าสามารถ
อธิบายได้ ขยายความได้ สรุปใจความได้ และสามารถรวบรวมเพื่อสื่อสารออกไปได้
แนวคิดเกี่ยวกับการลงทุน
การลงทุน
ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (2560, 3) ได้ ให้ ความหมายการลงทุนไว้ ว่า
คาว่า การลงทุนในความหมายแบบกว้ าง หมายถึง การจ่ายเงินเพื่อซื ้อสินทรัพย์ เช่น สินทรัพย์ทาง
การเงิน โดยหวังว่าสินทรัพย์นนจะมี
ั้
ค่าสูงขึ ้น และหรื อเพื่อผูกพัน การได้ มาซึ่ งกระแสรายได้ จาก
การถือครองสินทรัพย์นนั ้
ลักษมี กรลิขิตไพศาล )2558, 10) ได้ ให้ นิยามว่า การลงทุนคือการใช้ จ่ายเงินสดใน
ปัจจุบนั โดยมุง่ หวังจะได้ รบผลตอบแทนจากการใช้ จา่ ยในอนาคต ซึง่ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับ
นันจะชดเชยระยะเวลา
้
อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นได้ อย่างคุ้มค่า
ศิรดา นวลประดิษฐ์ )2560, 11) ได้ ให้ นิยามว่า การลงทุน จึงเป็ นลักษณะของการ
นาเอาทรั พ ย์ สิ นรวมถึง เงิ นสดที่ บุค คลนัน้ ถื อ อยู่ห รื อเก็ บสะสมไว้ ไ ปดาเนิ นการ เพื่ อก่อให้ เ กิ ด
มูลค่าเพิ่ม หรื อให้ ได้ รับผลตอบแทนกลับคืนมาในช่วงเวลานัน้ ๆ ภายใต้ เงื่ อนไขข้ อจากัด หรื อความ
เสี่ยงที่บคุ คลนันจะยอมรั
้
บได้ จึงอาจกล่าวสรุ ปได้ ว่า การลงทุน หมายถึง การซื ้ออสังหาริ มทรัพย์
หรื อหลักทรัพย์ของบุคคลหรื อสถาบัน โดยมีผลตอบแทน )Returns) จากการลงทุนที่มาควบคู่กับ
ความเสี่ยง )Risk)
กฤษฎา เสกตระกูล )2556) ได้ กล่าวถึง สินทรั พ ย์ ที่ลงทุนได้ นัน้ แบ่ง ออกเป็ น 2
ประเภทได้ แก่ สินทรัพย์ที่จับต้ องได้ (Real Assets) ซึ่งแบ่งได้ เป็ น อสังหาริ มทรัพย์ )สินทรัพย์ที่
เคลื่อนย้ ายไม่ได้ ) และสังหาริ มทรัพย์ )สินทรัพย์เคลื่อนย้ ายได้ ) อีกประเภทหนึ่ง คือ สินทรัพย์ที่จบั
ต้ องไม่ได้ หรื อสินทรัพ ย์ทางการเงิ น )Financial Assets) ซึ่งแบ่งได้ เป็ น สินทรัพย์ทางการเงิ นใน
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ตลาดเงิ น )อายุของสิ นทรั พ ย์ น้อ ยกว่ า 1 ปี ) และสินทรั พ ย์ ทางการเงิ นในตลาดทุน )อายุข อง
สินทรัพย์มากกว่า 1 ปี )
อธิวฒ
ั น์ โตสันติกลุ )2556, 15-16) ประเภทของการลงทุนแบ่งได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. การฝากเงินกับธนาคารพานิชย์ เป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่า สภาพคล่อง
สูง เนื่องจากผู้ฝากเงินจะได้ รับดอกเบี ้ยเป็ นผลตอบแทนตามอัตราที่ธนาคารกาหนดไว้ แบบแน่นอน
ตามระยะเวลาที่ฝากเงิน และมีสถาบันคุ้มครองเงินฝากคอยดูแลและป้องกันความเสี่ยงให้ แก่ผ้ ู
ฝาก เป็ นการลงทุนที่ได้ ผลตอบแทนค่อนข้ างต่าที่สดุ เมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น
2. การลงทุนในตราสารทุน เป็ นตราสารที่กิจการออกให้ แก่ผ้ ูถือ )Holder) เพื่อ
ระดมเงินทุนไปใช้ ในกิจการ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็ น “เจ้ าของกิจการ” รวมทังมี
้ ส่วนได้
เสียหรื อมีสิทธิในทรัพย์สินและรายได้ ของกิจการ และมีโอกาสจะได้ รับผลตอบแทนเป็ นเงินปั นผล
)Dividend) ตราสารทุนมีหลายประเภท ได้ แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ใบสาคัญแสดงสิทธิ หรื อวอ
แรนท์ หน่วยลงทุน ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย หรื อ เอ็นวีดีอาร์
ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง
3. การลงทุนในตราสารหนี ้ ตราสารทางการเงินที่ผ้ ถู ื อ )ผู้ลงทุน) มีสถานะเป็ น
เจ้ าหนี ้ และผู้ออกมีสถานะเป็ นลูกหนี ้ โดยเจ้ าหนี จ้ ะได้ รับผลตอบแทนในรูปของ “ดอกเบี ้ย” อย่าง
สม่าเสมอตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ และได้ รับ “เงินต้ น” คืนเมื่อครบกาหนดอายุ ตัวอย่างตราสาร
หนี ้ที่พบเห็นทัว่ ไป เช่น ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน
4. การลงทุนในกองทุนรวม เป็ นการลงทุนผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
โดยการระดมเงิ นลงทุนจากนักลงทุนโดยการขายหน่วยลงทุน และนาเงิ นที่ ไ ด้ รับไปลงทุน ใน
สินทรัพย์ตา่ ง ๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน โดยการลงทุนในกองทุนรวมนันมี
้ การลงทุนในตรา
สารทางการเงินหรื ออสังหาริ มทรัพย์หลากหลายรูปแบบ ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในกองทุนได้
ตามหลากหลาย ตามระดับความเสี่ยง ระยะเวลา และผลตอบแทนที่คาดหวัง โดยการลงทุนจะมี
ผู้จดั การกองทุนที่เป็ นมืออาชีพ เป็ นตัวแทนในการลงทุน เพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนที่งอกเงย แล้ ว
นามาเฉลี่ยคืนให้ กบั ผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน
5. การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวรเช่น ที่ดิน บ้ าน
คอนโด โดยการซื ้อเพื่อเก็งกาไรทังในระยะสั
้
นและในระยะยาว
้
การปล่อยเช่าพื ้นที่ ร่วมถึงการสร้ าง
สินทรัพย์เพื่อปล่อยเช่าในระยะสันและระยะยาว
้
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6. การลงทุนในสินทรัพย์หรูหรา เช่น เพรช ทอง ของสะสมต่าง ๆ ซึง่ เป็ นสินทรัพย์
ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ แต่มลู ค่าของสินทรัพย์นนขึ
ั ้ ้นอยู่กบั อุปสงค์และอุปทาน เป็ นลักษณะของการ
เก็งกาไร
ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุน
เพชรี ขุม ทรั พ ย์ )2548) ได้ อธิ บาย เรื่ อง ปั จ จัยที่ เป็ นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายของผู้
ลงทุนไว้ 6 ข้ อ ดังนี ้
1. อายุของผู้ล งทุน )The Age of the Investor) ผู้ลงทุนที่ มี อายุน้อยกว่า 40 ปี
กล้ าลงทุนและจะยอมรับความเสี่ยงได้ มากกว่าผู้ลงทุนที่อายุมากกว่า 40 ปี ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะ
ภาระหน้ าที่ ความรับผิดชอบภายในครอบครัว เป็ นต้ น ซึ่งบุคคลแต่ละช่วงวัยจะมีแรงจูงใจในการ
เลือกลงทุนแตกต่างการกันไป ตามสถานะการและวัตถุประสงค์
2. การมี ครอบครั วและความรั บผิดชอบที่ มี ต่อครอบครั ว )Marital Status and
Family Responsibilities) ผู้ลงทุนที่มีครอบครัวแล้ วต้ องรับผิดชอบต่อความเป็ นอยู่ของครอบครัว
ต้ องให้ การศึกษาแก่ บุตร ทาให้ เ ขาเกิ ดความจ าเป็ นที่ จ ะต้ องลงทุนในหลัก ทรั พ ย์ ที่มั่น คงและ
หลักทรัพย์ ให้ รายได้ แน่นอนแก่เขา ส่วนคนโสดไม่มีภาระผูกพันย่อมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
เสี่ยงได้
3. สุขภาพของผู้ลงทุน )The Health of the Investor) ปั ญหาเรื่ องสุขภาพ มีผล
ต่อการกาหนดนโยบายลงทุนของผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนที่มีปัญหาเรื่ องสุขภาพ เขาย่อมต้ องการ
รายได้ ที่เกิดขึ ้น ในปัจจุบนั )Current Income) มากกว่าหวังผลประโยชน์ที่จะเกิดในอนาคต
4. นิสัยส่วนตัวของผู้ลงทุน )Personal Habit) ผู้ลงทุนที่มีนิสัยตระหนี่ อาจไม่มี
ความ จาเป็ นต้ องใช้ รายได้ ที่ได้ รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์เขาอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจ
ที่มีการขยายตัวในอนาคตก็ได้ ในทางตรงกันข้ ามผู้ลงทุนที่ใช้ จ่ายฟุ่ มเฟื อยย่อมต้ องการได้ รายได้ ที่
แน่นอนเพื่อมาจุนเจือรายจ่ายที่เกิดขึ ้น
5. ความสมัครใจในการลงทุน )Willingness to Accept Risk of Investment) ผู้
ลงทุน บางท่านอาจต้ องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยง อย่างเช่น ความเสี่ยงในธุรกิจ ความ
เสี่ยงในตลาด และความเสี่ยงในอัตราดอกเบี ้ย เป็ นต้ น ผู้ลงทุนในลักษณะนี ้ได้ เตรี ยมตัวที่ จะเผชิญ
กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคตไว้ แล้ ว
6. ความจาเป็ นของผู้ลงทุน )Investor’s Needs) ความจาเป็ นของผู้ลงทุนอาจ
แตกต่างกัน เช่น ความจาป็ นทางด้ านการเงิน ความจาเป็ นในแง่ของความรู้สึกและจิตใจ แน่นอน
ที่สุดสิ่งสาคัญที่เร่ งเร้ าให้ เกิดการลงทุนก็ คือตัวกาไร ซึ่งอาจเก็บสะสมไว้ เพื่อใช้ ในยามชราเพื่ อ
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การศึกษาหรื อเพื่อปรับฐานะการครองชีพของตนเองให้ ดีขึ ้น โดยรวมแล้ วเป้าหมายสุดท้ ายในการ
ลงทุนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนมักจะมีเป้าหมายสุดท้ ายในการลงทุนไว้ ว่า พยายามลงทุนในหลักทรัพย์
ที่อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนให้ ความพอใจแก่เขามากที่สดุ ณ ระดับความเสี่ยงนัน้ ๆ
กนกวรรณ ศรี นวล )2558, 19) ประเภทของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ แบ่งตาม
พฤติกรรมเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ
1. นักลงทุน )Investor) นักลงทุนที่ซื ้อหุ้น เพื่อเน้ นรายได้ โดยหวังเอาเงินปั นผล
เป็ นหลักในส่วนของกาไรจากการขายหุ้นก็ ย่อมแล้ วแต่โอกาส การลงทุนในลักษณะนี ผ้ ้ ูลงทุน
จะต้ องพิจารณาคุณภาพของหลักทรัพย์ที่จะลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อให้ ได้ ความเสี่ยงที่คาดว่าจะ
เกิดขึ ้น มีคา่ น้ อยที่สดุ การเล่นหุ้นแบบนักลงทุน มี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ Conservative คือ เป็ น
การเล่นหุ้นแบบเน้ นความปลอดภัยของเงินทุนเป็ นสาคัญ มีรายได้ พอสมควรแต่มีเสถียรภาพ การ
ลงทุนในลักษณะนี ้มักเป็ นการลงทุนในระยะยาว แต่ถ้ามีจงั หวะดีราคาหุ้นจะสูงขึ ้น ผู้ลงทุนอาจนา
ออกขายทากาไรได้ และลักษณะ Enterprising คือการลงทุนในลักษณะที่ผ้ ลู งทุนมีความกล้ าเสี่ยง
มากขึ ้น ซื ้อ – ขายหุ้นบ่อยครัง้ โดยจะตังเป้
้ าหมายไว้ ว่าต้ องการให้ เงินทุนงอกเงย และได้ รายได้
รวม )เงินปันผล + กาไรจากการขายหุ้น) ให้ ได้ สงู ขึ ้น
2. นัก เก็ ง ก าไร )Speculator) เป็ นนัก เล่ น หุ้ นที่ ซื อ้ หุ้น ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง โดย
คาดหวังผลตอบแทนในรู ปของกาไรจากการขายหุ้นภายในระยะสัน้ ๆ และไม่หวังเงินปั นผล การ
เล่นหุ้นในลักษณะนีม้ ีลักษณะแบบเก็งกาไร ผู้เล่นหุ้นจะต้ องอาศัยความรู้ ความชานาญในการ
ตัดสินใจที่ฉบั ไว และอาศัยช่วงจังหวะการเคลื่อนไหวราคาหุ้นเป็ นหลัก
จิ รั ต น์ สั ง ข์ แ ก้ ว )2547, 14) ได้ อธิ บ ายว่ า ความแตกต่ า งระหว่ า งการลงทุ น
)Investment) และการเก็งกาไร )Speculation) พิจารณาได้ จากระดับของอัตราที่คาดว่าจะได้ รับ
จาก ระดับความเสี่ยง และระยะเวลาในการลงทุน การเก็งกาไรมักต้ องการอัตราผลตอบแทนที่สูง
กว่าการลงทุน นักลงทุนจะยอมรับความเสี่ยงได้ น้อยกว่าการเก็งกาไร และนักเก็งกาไรถือสินทรัพย์
เพื่อเก็งกาไรจะถือสันกว่
้ านักลงทุน โดยวัตถุประสงค์ในการลงทุน (Investment Objectives) ของ
นักลงทุนที่สาคัญมีอยู่ 4 ประการ คือ
1. การเพิ่มค่าของเงินทุน )Capital Appreciation) คือ ต้ องการให้ หลักทรัพย์ หรื อ
ทรัพย์สินที่ตนลงทุนไว้ มีมลู ค่าเพิ่มพูนขึ ้นตลอดช่วงเวลาที่ลงทุน โดยการเพิ่มค่านันจะมาจากก
้
าไร
จากการลงทุนเป็ นส าคัญ หลักทรั พ ย์ ที่ลงทุนจึง มักมี ความเสี่ ยงสูง แต่ก็มี อัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังสูงมากเช่นกัน โดยหลักทรัพย์เหล่านี ้มักไม่จ่ายเงินปั นผล เพราะต้ องเก็บเงินทุนเอาไว้ ใน

19
การลงทุนเพื่อขยายกิจการ ส่วนหลักทรัพย์เหล่านี ้ ได้ แก่ หุ้นทุนของกิจการที่ก่อตังใหม่
้ ที่เพิ่มเริ่ ม
ดาเนินการ หรื อกิจการขนาดเล็กที่กาลังขยายตัว
2. รายได้ ประจา )Current Income) นักลงทุนที่ต้องการได้ รับรายได้ เป็ นประจา
จากการลงทุนในหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินที่ตนลงทุนไว้ ฉะนัน้ หลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินที่ลงทุนจะ
ได้ แก่ หุ้นทุนของบริ ษัทขนาดใหญ่ที่มีฐานะทางการเงินมัน่ คง มีกาไรในการประกอบการ สามารถ
จ่ายเงิ นปั นผลให้ แ ก่ผ้ ูถื อหุ้นอย่างสม่ าเสมอ หรื อตราสารหนี ้ ได้ แก่ หุ้นกู้ตั๋วเงิ น พันธบัตรที่ มี
ดอกเบี ้ยที่ตราไว้ ผู้ที่เกษี ยณอายุงานแล้ ว จะต้ องการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่า และให้
รายได้ ประจา มักนิยมใช้ กลยุทธ์การลงทุนประเภทนี ้
3. การปกป้องเงินทุน )Capital Protection) นักลงทุนต้ องการให้ เงินลงทุนของตน
มีความมัน่ คง ไม่ลดหรื อเสียหายไป อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากขาดทุนหลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินที่
ลงทุน จึงมีความเสี่ยงต่า ระยะเวลาทุนจึงค่อนข้ างสัน้ เพราะจะทาให้ สามารถคาดการณ์เหตุการณ์
ได้ ดีกว่า
4. ผลตอบแทนรวม )Total Return) นั ก ลงทุ น ประสงค์ ใ ห้ ความเสี่ ย ง และ
ผลตอบแทนในกาลงทุนมีความเหมาะสม กล่าวคือ ไม่โน้ มเอียงไปในเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่เป็ นการผสมผสานระหว่าง 3 เป้าหมายข้ างต้ นอย่างเหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่
ดีกว่าในทุกสถานการณ์การลงทุน ไม่ว่าจะเป็ นช่วงตลาดทุนร้ อนแรง )Bullish Market) หรื อซบเซา
)Bearish Market)
วัตถุประสงค์ในการลงทุนเหล่านี ้จะต้ องนามาพิจารณาให้ สอดคล้ องกับแนวคิดของผู้
ลงทุนในเรื่ องการยอมรับ ความเสี่ยงและผลตอบแทนตลอดจนช่วงเวลาที่สอดคล้ องกับแผนการ
ลงทุนของลูกค้ าด้ วย
การวิเคราะห์ หลักทรัพย์ โดยใช้ ปัจจัยพืน้ ฐาน
ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน )TSI) (2558) ได้ ให้ แนวคิดการวิเคราะห์
หลักทรัพย์โดยใช้ ปัจจัยพื ้นฐาน ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ม่งุ ถึงปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนด อัตราผลตอบแทน
ความเสี่ยงจากการลงทุน และมูลค่าของหลักทรัพย์ ซึ่งปั จจัยพื ้นฐานดังกล่าว ได้ แก่ ปั จจัยด้ าน
ภาวะเศรษฐกิจ ปัจจัยด้ านภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ อง และปัจจัยเกี่ยวกับผลการดาเนินงาน โดย
ให้ คานิยามว่า
1. การวิ เ คราะห์ เ ศรษฐกิ จ )Economic Analysis) จะเป็ น การวิ เ คราะห์ และ
พยากรณ์แนวโน้ มภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ทังระยะยาวและระยะสั
้
น้ ทังเศรษฐกิ
้
จของประเทศ
และเศรษฐกิจโลก นอกจากนัน้ ยังรวมไปถึงการวิเคราะห์วัฏจักรเศรษฐกิจ )Economic Cycle)
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และดัชนีชีว้ ัดภาวะเศรษฐกิจในด้ านต่าง ๆ และนโยบายเศรษฐกิจของรัฐ เช่น นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง นโยบายการค้ าระหว่างประเทศ ว่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจที่ออกหลักทรัพย์ มาก
น้ อยเพียงใด
2. การวิ เ คราะห์ อุต สาหกรรม )Industry Analysis) จะเป็ น การวิ เคราะห์ วงจร
อุต สาหกรรม )Industry Life Cycle) สภาพการแข่ง ขัน ในอุต สาหกรรม ตลอดจนอนาคตของ
อุตสาหกรรมว่าจะมีแนวโน้ มอัตราการเจริ ญเติบโตอย่างไร ซึ่งขึ ้นอยู่กบั ปั จจัยหลายอย่างด้ วยกัน
เช่น นโยบายของรัฐบาลที่ให้ การสนับสนุน หรื อเป็ นอุปสรรคในการดาเนินธุรกิจ โครงสร้ างการ
เปลี่ยนแปลงของระบบภาษีของรัฐบาล โครงสร้ างของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท เป็ นต้ น
3. การวิเคราะห์บริ ษัท )Company Analysis) เป็ นขัน้ สุดท้ ายของการวิเคราะห์
หลักทรัพย์ด้วยปั จจัยพื ้นฐาน ซึ่งเป็ นการวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกบริ ษัทที่ควรลงทุน โดยจะเน้ นการ
วิ เ คราะห์ ทัง้ เชิ ง คุณ ภาพ )Qualitative Analysis) เช่น ประสบการณ์ และความน่า เชื่ อ ถื อ ของ
ผู้บริ หาร บุคลากร ขีดความสามารถด้ านการตลาด ด้ ารการผลิต / การบริ การ การวิจยั และพัฒนา
การบริ หารและระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร ฯลฯ และการวิเคราะห์เชิงปริ มาณ )Quantitative
Analysis) ซึ่งจะวิเคราะห์จากงบการเงินทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั ของบริ ษัท เพื่อนามาประมาณการ
กาไรต่อหุ้นและราคาหุ้นในอนาคต
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยในการลงทุน ผู้วิจยั ได้ เลือกทาการสรุปปั จจัยในการ
ลงทุนที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน และ
สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง เป็ นตัวแปรอิสระ ในการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อ
กาหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั และนาข้ อมูลมาใช้ ในการสร้ างแบบสอบถาม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
เสรี วงษ์ มณฑา )2542, 54) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า แรงจูงใจเป็ นสิ่งที่อยู่เบื ้องหลังการ
ตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค การจูงใจ )Motivation) หรื อ สิ่งจูงใจ )Motives) หมายถึง พลังแรงกระตุ้น
)Drive) ภายในของแต่ละบุคคลซึง่ กระตุ้นให้ บคุ คลเกิดการปฏิบตั ิ
โลเวลล์ )อ้ างถึงใน IM2, 2559) ให้ ความหมายของแรงจูงใจว่า “เป็ นกระบวนการที่ชกั นา
โน้ ม น้ า วให้ บุค คลเกิ ด ความมานะพยายามเพื่ อ ที่ จ ะสนองตอบความต้ อ งการบางประการให้
บรรลุผลสาเร็จ”
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ไมเคิล คอมแจน )Domjan, 1) อธิบายว่า “การจูงใจเป็ นภาวะในการเพิ่มพฤติกรรมการ
กระทากิจกรรมของบุคคลโดยบุคคลจงใจกระทาพฤติกรรมนันเพื
้ ่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ ต้องการ”
แฮนสัน )Hanson, Mark E., 1996: 195) ให้ ความหมายของแรงจูงใจว่า “สภาพภายในที่
กระตุ้นให้ มีการกระทา หรื อการเคลื่อนที่ โดยมีชอ่ งทางและพฤติกรรมที่นาไปสูเ่ ป้าหมาย”
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ )2560, 15) ได้ ให้ ความหมายว่า แรงจูง ใจ )Motivation) คือ สิ่ง ซึ่ง
ควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ อันเกิดจากความต้ องการ )Needs) พลังกดดัน )Drives) หรื อ ความ
ปรารถนา )Desires) ที่จะพยายามดิ ้นรนเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะเกิดมา
ตามธรรมชาติหรื อจากการเรี ยนรู้ ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ่งเร้ าทัง้ ภายในและภายนอกตัวบุคคล
นัน้ ๆ เอง
มาสโลว์ )อ้ า งถึ ง ในศิริ ว รรณ เสรี รั ต น์ , 2560, 150) ทฤษฎี ก ารจูง ใจของ )Maslow’s
hierarchy of needs theory) มีข้อสมมติฐาน คือ มนุษย์มีความต้ องการหลายประการและเป็ น
ความต้ องการที่ไม่มีที่สิ น้ ุสด ความต้ องการแต่ละประเภทมี ความสาคัญแตกต่างกัน มนุษย์จึง
สามารถจัดลาดับความสาคัญของความต้ องการได้ โดยบุคคลจะแสวงหาความต้ องการที่สาคัญ
ที่สุดหรื อสาคัญมากกว่าก่อน เมื่อความต้ องการขัน้ พืน้ ฐานได้ รับการตอบสนองแล้ วบุคคลจะมี
ความต้ องการในขันอื
้ ่นต่อไป ตามทฤษฎีของมาสโลว์ได้ จดั ประเภทความต้ องการตามความสาคัญ
ออกเป็ น 5 ระดับ จากต่าไปสูง ดังนี ้
1. ความต้ องการทางร่ างกาย )Physiological needs) เป็ นความต้ องการขันพื
้ ้นฐาน
ของมนุษย์เพื่ อความอยู่รอด เช่น อาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค อากาศ นา้ ดื่ม
เป็ นต้ น
2. ความต้ องการความปลอดภัยและมัน่ คง )Security or safety needs) เมื่อมนุษย์
สามารถตอบสนองความต้ องการทางร่างกายได้ แล้ ว มนุษย์ก็จะเพิ่มความต้ องการในระดับที่สงู ขึ ้น
ต่อไป เช่น ความต้ องการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความต้ องการความมัน่ คงในชีวิต
และหน้ าที่การงาน ความต้ องการได้ รับการปกป้องคุ้ มครอง ความต้ องการความปลอดภัยจาก
อันตรายต่าง ๆ รวมถึงความมัน่ คงในบันปลายชี
้
วิต เป็ นต้ น
3. ความต้ องการความรักและการยอมรับ หรื อความต้ องการทางสังคม )Affiliation or
Acceptance needs) ความต้ องการเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม ซึ่งเป็ นธรรมชาติอย่างหนึง่ ของมนุษย์
เช่น ความต้ องการให้ และได้ รับซึ่งความรัก ความต้ องการเป็ นส่วนหนึง่ ของหมู่คณะ ความต้ องการ
ได้ รับการยอมรับ ความต้ องการได้ รับความชื่นชมจากผู้อื่น เป็ นต้ น
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4. ความต้ องการการยกย่อง )Esteem needs) หรื อ ความภาคภูมิใจในตนเอง เป็ น
ความต้ องการการได้ รับการยกย่อง นับถือ และสถานะจากสังคม เช่น ความต้ องการได้ รับความ
เคารพนับถือ ความต้ องการมีความรู้ความสามารถ เป็ นต้ น
5. ความต้ องการเป็ นตัวของตัวเอง )Self- actualization) เป็ นความต้ องการสูง สุด
ของแต่ละบุคคล ความพอใจส่วนบุคคล เช่น ความต้ องการที่จะทาทุกสิ่งทุกอย่างได้ สาเร็ จ ความ
ต้ องการทาทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้ องการของตนเอง เป็ นต้ น
นิโลบล ตรี เสน่ห์จิต )2553, 41) ลาดับขันความต้
้
องการของมาสโลว์ได้ เขียนเป็ นชัน้ ๆ นัน้
เพราะมาสโลว์ได้ วางหลักการของเขาเอาไว้ ว่า ความต้ องการของมนุษย์มีความเป็ นพืน้ ฐานไม่
เท่ากัน บางอย่างมีความเป็ นพื ้นฐานมากกว่า และความต้ องการที่ต้องได้ รับการตอบสนองก่อนมี
ความสาคัญมากกว่าความต้ องการด้ านอื่น ๆ ในกรณีที่มีทรัพยากรจากัด แต่ในเวลาที่ไม่มีข้อจากัด
ความต้ อ งการในระดับ สูง ก็ จ ะได้ รั บ การตอบสนอง และมี ค วามส าคัญมากกว่า ขึน้ ไปเรื่ อ ย ๆ
โดยแรงจูงใจมี 2 ลักษณะ ดังนี ้
แรงจูงใจภายใน )Intrinsic motives) เป็ นสิ่งผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะ
เป็ นเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความตังใจ
้ การมองเห็นคุณค่า ความพอใจ ความต้ องการ สิ่ง
เหล่านี ้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมค่อนข้ างถาวร เช่น ลูกจ้ างที่เห็นองค์กรคือสถานที่ให้ ชีวิตแก่เขาและ
ครอบครัวเขาก็จะจงรักภักดีตอ่ องค์กร เป็ นต้ น
แรงจูงใจภายนอก )Extrinsic motives) เป็ นสิ่งผลักดันภายนอกตัวบุคคลที่มากระตุ้น
ให้ เกิดพฤติกรรมอาจจะเป็ นการได้ รับรางวัล เกียรติยศชื่อเสียง คาชม หรื อยกย่อง แรงจูงใจนี ้ไม่
คงทนถาวร บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสิ่งจูงใจดังกล่าวเฉพาะกรณี ที่ต้องการสิ่ง ตอบ
แทนเท่านัน้
ทฤษฎีการจูงใจของ แม็คเคลลแลนด์ )McClelland) ได้ ยึดถือความเชื่อว่าความต้ องการ
ของคนที่จะเป็ นแรงจูงใจที่สาคัญมี 3 ประการ คือ
1. ความต้ องการอานาจ )Need for Power) บุคคลที่มีความต้ องการทางอานาจสูง
จะมีความเกี่ยวข้ องกับอิทธิพล อยากมีอานาจบารมีเพื่อควบคุมผู้อื่นหรื อเหนือกว่าผู้อื่ น เช่น นัก
ลงทุนบางรายที่มีพฤติกรรมในการลงทุนด้ วยปริ มาณเงินจานวนมาก เพื่อที่จะได้ มีบทบาทในการ
บริหารกิจการของบริษัท
2. ความต้ องการผูกพัน )Need for Affiliation) บุคคลที่มีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้อื่น มากกว่า
ต้ องการเพื่อความสาเร็จ
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3. ความต้ องการความสาเร็จ )Need for Achievement) บุคคลที่อยากมีความสาเร็ จ
สูงและกลัวล้ มเหลว จะมีความรับผิดชอบในการแก้ ปัญหาต่าง ๆ ถ้ าไม่ดีพอจะทบทวนและแก้
ปัญญาให้ ดีมากขึ ้น
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ ผู้วิจยั สรุปได้ วา่ การจูงใจเป็ นกระบวน
การที่ บุค คลถูก กระตุ้น จากสิ่ ง เร้ าโดยจงใจให้ กระท า หรื อ ดิน้ รนเพื่ อ ให้ บ รรลุจุด ประสงค์ ซึ่ง
พฤติกรรมที่เกิดจากการจูงใจเป็ นพฤติกรรมที่ไม่ใช่เพียงการตอบสนองสิ่งเร้ าปกติธรรมดา เช่น
ลักษณะของการตอบสนองสิ่งเร้ าปกติ คือ การขานรับเมื่อได้ ยินเสียงเรี ยก แต่พฤติกรรมที่เกิดจาก
การจูงใจ คือ พนักงานตังใจท
้ างานเพื่อหวังความดีหรื อผลประโยชน์ตอบแทน โดยในการศึกษาครัง้
นี ้ผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ แนวคิดของมาสโลว์ ด้ านแรงจูงใจเพื่อความปลอดภัยและมัน่ คงมาปรับใช้ ในการ
สร้ างแบบสอบถามที่ใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั ครัง้ นี ้ ในแง่ของการวางแผนทางการเงิน เพื่อเป็ น
การการปกป้องตนเองในด้ านการเงิ น เพื่อความมัน่ คงในอนาคต และแรงจูงใจภายใน ที่เกิดจาก
ความคิด และความสนใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
แนวคิดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ การลงทุน
ภัทรพล วิบูลย์กิจสกุล )2558, 14) วัตถุประสงค์ของนักลงทุนที่สาคัญมีอยู่ 4 ประการ
ได้ แ ก่ การเพิ่ ม ค่า ของเงิ น ลงทุน การสร้ างรายได้ ป ระจ า การปกป้อ งเงิ น ทุน และเพื่ อสร้ าง
ผลตอบแทนให้ เกิดความสมดุล
ลักษมี กรลิขิตไพศาล )2558, 10-11) จุดมุ่งหมายในการลงทุนของแต่ละบุคคลอาจ
แตกต่างกันไป ซึง่ วัตถุประสงค์ในการลงทุนอาจแบ่งได้ ตามความต้ องการ และสภาวะแวดล้ อมของ
ผู้ลงทุน
ศูนย์ค้ มุ ครองผู้ใช้ บริ การทางการเงิน )ศคง) ธนาคารแห่งประเทศไทย )2560) กล่าวว่า
เมื่อผู้ลงทุนได้ เตรี ยมเงินสาหรับการลงทุนไว้ แล้ ว ก่อนการตัดสินใจลงทุนใด ๆ ผู้ลงทุนต้ องประเมิน
ความเสี่ยงและถามความต้ องการของตนเองก่อน เพื่อให้ ทราบและใช้ เป็ นแนวทางในการลงทุน
รวมถึงเป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทุน ที่ตรงกับความต้ องการอย่าง
แท้ จริง โดยวัตถุประสงค์ในการลงทุนแบ่งได้ ดังนี ้
1. เพื่อความปลอดภัยของเงินทุน การคานึงถึงความปลอดภัยในการลงทุน เป็ นการ
รักษาเงินลงทุนเริ่มแรกให้ คงไว้ รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงที่ทาให้ อานาจซื ้อลดลง อันเป็ นผลมา
จากการเกิดสภาวะเงินเฟ้อ ดังนัน้ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีการกาหนดเงินต้ นจานวนแน่นอน
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ได้ แก่ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ การลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษัทที่มีฐานะมั่นคง และ
กาลังขยายตัว หุ้นบุริมสิทธิของบริษัทที่มีมนั่ คงทางการเงินและมีกาหนดเวลาไถ่ถอน เป็ นต้ น
2. เพื่อความงอกเงยของเงินทุน ผู้ลงทุนมักลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ รายได้ สม่าเสมอ
เนื่องจากรายได้ ที่ได้ รับอย่างสม่าเสมอนัน้ สามารถเพิ่มมูลค่าของเงินทุนได้ โดยการนาดอกเบี ้ยและ
เงินปั นผลที่ได้ รับไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทุนนี ้จะให้ ประโยชน์แก่ผ้ ลู งทุน กล่าวคือ จะ
ช่วยปรับฐานของเงินลงทุนในระยะยาวให้ ดีขึ ้น ช่วยป้องกันเงินทุนจากเงินเฟ้อ และทาให้ มีสภาพ
คล่องในการจัดการเพิ่มขึ ้น
3. ความสามารถในการเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ทันที การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพ
คล่องสูงย่อมสื่อถึงความสามารถในการหากาไรของหลักทรัพย์ที่ลดลง เช่น ทองคา จัดได้ ว่าเป็ น
การลงทุนที่มีสภาพคล่องสูงในการเปลี่ยนสภาพมาเป็ นเงินสด รวมไปถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ที่
สามารถซื ้อหรื อขายได้ อย่างรวดเร็ว แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ปัจจัยหลายประการเป็ นองค์ประกอบ
4. เพื่อกระจายความเสี่ยง การกระจายเงินลงทุนมีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการกระจาย
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น อาจมีลกั ษณะต่าง ๆ ดังนี ้
(1) การลงทุนผสมระหว่างหลักทรัพย์ที่มีหลักประกันเงินลงทุน และมีรายได้ จาก
การลงทุนแน่นอน กับหลักทรัพย์ที่มีรายได้ และราคาเปลี่ยนแปลงขึ ้นลงตามภาวะธุรกิจ
(2) ลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ อย่างผสมกันไป และ
(3) ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจที่มีความแตกต่างทางลักษณะของธุรกิจ สภาพ
ทางภูมิศาสตร์ หรื อโครงสร้ างการถือหุ้น เป็ นต้ น
5. วัตถุประสงค์ทางภาษี การจ่ายภาษี ของผู้ลงทุนเป็ นปั จ จัยส าคัญอย่างหนึ่ง ที่ ผ้ ู
ลงทุนต้ องให้ ความสนใจ ผู้ลงทุนจะคานึงว่าทาอย่างไรจึงจะรักษารายได้ และทากาไรจากการขาย
หลักทรัพย์ให้ ได้ มากที่สดุ ในขณะที่การจ่ายภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดาเป็ นอัตราก้ าวหน้ าจากเงินได้
พึงประเมิน ทาให้ ผ้ มู ีรายได้ มากย่อมเสียภาษี มากตามไปด้ วย ผู้ลงทุนอาจบริ หารจัดการโดยการ
เลือกลงทุนในพันธบัตรที่ได้ รับการยกเว้ นภาษี หรื อซื ้อหลักทรัพย์ที่ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล แต่จะได้
ในรูปกาไรจากการขายหลักทรัพย์ในอนาคต (ศิรดา นวลประดิษฐ์ , 2560)
จากการศึก ษาแนวคิ ด เกี่ ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุน ผู้วิ จัย สรุ ป ได้ ว่ า การลงทุน
หมายถึง การนาสินทรัพย์ ที่มีมาต่อยอดเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่มากขึ ้นบนพื ้นฐานของความเสี่ยง
ในการลงทุนที่ยอมรับได้ ของแต่ละบุคคล การตัดสินใจนาเงินมาลงทุนต้ องพิจารณาอย่างรอบคอบ
และศึ ก ษาข้ อมู ล ที่ เ กี่ ย วข้ องเป็ นอย่ า งดี เ พื่ อ ให้ ได้ รั บ ผลตอบแทนที่ ค าดหวัง และตรงตาม
วัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล
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แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและการเมืองกับการลงทุน
Kotler Philip กล่าวว่า สิ่งกระตุ้นอื่น ๆ เป็ นสิ่งกระตุ้นความต้ องการของผู้บริ โภคที่เป็ น
ปั จ จัย ภายนอก ที่ ไ ม่ส ามารถควบคุม ได้ ประกอบด้ ว ย เศรษฐกิ จ การเมื อ ง เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรม (อธิวฒ
ั น์ โตสันติกลุ , 2556, 32)
วิกรม เกษมวุฒิ )2548, 61) กล่าวถึง ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อนักลงทุนว่า
ภาวะเศรษฐกิจ หมายถึง ภาพรวมทางเศรษกิจที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ ปั ญหา
ทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปั ญหาอื่น ๆ ก่อให้ เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ลงทุนได้ มาก
ที่สดุ โดยปกติแล้ วตลาดหุ้นจะเป็ นตัวชี ้นาให้ เห็นว่าเศรษฐกินมีแนวโน้ มเป็ นอย่างไรในอนาคต จาก
การสารวจวงจรเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นในต่างประเทศ พบว่า ตลาดหุ้นจะแสดงให้ เห็นถึงสภาวะ
เศรษฐกิจล่วงหน้ า 6 เดือน นัน่ คือ ถ้ าเราเห็นดัชนีตลาดหุ้นพุงขึ ้นพรวดในวันนี ้ อีก 6 เดือนข้ างหน้ า
เราจะเห็ลประกอบการของกิจการต่าง ๆ สวยงามอย่างที่คาดไว้
มานะ เงิ น ศรี สุข )2561, 137) กล่ า วว่ า ปั จ จัย ทางเศรษฐกิ จ )Economic Factors)
หมายถึง ปั จจัยที่มีการขับเคลื่อนภายนอกจากสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการลงทุน ได้ แก่ อัตรา
ดอกเบี ้ย อัตราเงินเฟ้อ และอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน )TSI) (2558) ผู้ลงทุนควรคานึงถึงการวิเคราะห์
การลงทุนในหลักทรัพย์ การวิเคราะห์โดยใช้ ปัจจัยพื ้นฐาน )Fundamental Analysis) ได้ แก่
1. สภาพคล่ อ งทางการเงิ น เมื่ อ ใดก็ ต ามที่ เ กิ ด ปั ญ หาสภาพคล่ อ งทางการเงิ น
หมายความว่า ธุรกิจหรื อกิจการทังหลายขาดเงิ
้
นหมุนเวียนที่จะใช้ ในการดาเนินงาน ย่อมก่อให้ เกิด
ปัญหาอื่น ๆ ตามมา
2. อัตราดอกเบี ้ย เมื่อเกิดปั ญหาสภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี ้ยจะขยับตัว
สูงขึ ้น ทาให้ ต้นทุนการผลิตของกิจการหรื ออุตสาหกรรมต่าง ๆ สูงขึ ้นตามไปด้ วย ในทางตรงกัน
ข้ าม หากสภาพคล่องทางการเงินมีมาก อัตราดอกเบี ้ยจะลดต่าลง ผู้คนในสังคมจะมีกาลังซื ้อมาก
ขึ ้น ส่งผลให้ อตุ สาหกรรมขยายตัว ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ก็จะได้ รับผลดีตาม
ไปด้ วย
3. อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ หรื อค่าเงิน ปั ญหาอัตราแลกเปลี่ ยน
เงินตราระหว่างประเทศ จะเกิดขึ ้นเฉพาะอุตสาหกรรมที่ต้องพึง่ พาวัตถุดิบจากต่างประเทศ หากค่า
ของเงินบาทอ่อนตัวลงย่อมทาให้ ค่าใช้ จ่ายในการสัง่ สินค้ าเข้ ามาผลิตหรื อจาหน่ายสูงขึ ้นตามไป
ด้ วย แต่สาหรับกิจการที่ส่งออกสินค้ าหรื อบริการอาจได้ รับผลดี อย่างไรก็ตาม สาหรับประเทศไทย
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ซึ่งอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาการนาเข้ าวัตถุดิบ และมีภาระหนี ้สินต่างประเทศค่อนข้ างมาก
ค่าเงินบาทที่ออ่ นตัวลงจะส่งผลในทางลบแก่ธุรกิจ
4. การผลิต ซึ่งภาพโดยกว้ างอาจหมายรวมไปถึงตลาดการค้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปั จจุบนั คือตลาดต่างประเทศ หากอุตสาหกรรมภาคการผลิตและบริ การของเราสามารถผลิตและ
จาหน่ายสินค้ าที่ตรงตามความต้ องการของประเทศคู่ค้าได้ ทังยั
้ งมีราคาและคุณภาพเหมาะสม
หรื อดีกว่าสินค้ าจากประเทศคูแ่ ข่ง มีต้นทุนการผลิตที่ต่า ได้ รับการสนับสนุนที่เข้ มแข็งจากภาครัฐ
ปั จจัยเหล่านี ้ก็จะส่งผลให้ สามารถจาหน่ายสินค้ าหรื อบริ การได้ ดีขึ ้น นาเงินตราจากต่างประเทศ
เข้ ามาเสริ มสร้ างสภาพคล่องได้ มากขึ ้น และกาลังซื ้อของประชาชนที่มีมากขึ ้น จะกระจายผลดีไป
ยังกิจการอื่น ๆ ภายในประเทศได้
5. ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของประเทศคูค่ ้ า
หากอยู่ในสภาพดี ความต้ องการสินค้ าย่อมมีมากขึ ้น ส่งผลดีตอ่ ยอดขายและเม็ดเงินที่กลับเข้ ามา
ในประเทศไทย ในทางตรงข้ าม หากเศรษฐกิ จ ของประเทศคู่ค้ า ประสบปั ญ หา จะทาให้ ย อด
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และบริ ก ารของอุต สาหกรรมต่า ง ๆ ของประเทศลดน้ อ ยลง ซึ่ ง จะก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
6. ปั จจัยทางการเมือง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้ อย่างรวดเร็ ว และ
รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปั จจัยการเมืองในประเทศ เนื่องจากรัฐบาลเป็ นผู้กาหนดนโยบายต่าง ๆ
ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็ นการกาหนดอัตราภาษี การส่งเสริ มการลงทุน การ
หาตลาดต่างประเทศ เป็ นต้ น
7. ปั จจัยอื่น ๆ เช่น ปั จจัยจากธรรมชาติ อันได้ แก่ ฝนแล้ ง น ้าท่วม แผ่นดินไหว หรื อ
ภัยพิบตั ิตา่ ง ๆ รวมทังความไม่
้
สงบภายในประเทศ หรื อบริ เวณชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้ าน ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจด้ านอื่น ๆ
8. ปั จจัยเกี่ ยวกับตลาดหลักทรัพย์ หรื อตัวหลักทรัพย์ เช่น การเกิดข่าวลือการเก็ ง
กาไรที่มากเกินไปจนปั จจัยพื ้นฐานรองรับไม่ไหว กฎระเบียบที่เข้ มงวดหรื อหย่อนยานจนเกิ นไป
อัตรามาร์ จิน )Margin) และดอกเบี ้ยที่ไม่เอื ้อต่อนักลงทุน เหล่านี ้คือปั จจัยทางลบของตลาด ส่วน
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับตัวหลักทรัพย์ เช่น ผลกาไร ฐานะการเงินของบริ ษัทจดทะเบียน การประกาศ
เพิ่มทุน การประกาศจ่ายเงินปั นผล หรื อแม้ แต่ข่าวเกี่ยวกับผู้บริ หารของบริ ษัทจดทะเบี ยน ก็อาจ
ส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ได้ ทงสิ
ั ้ ้น
มานะ เงินศรี สขุ )2561, 137) ปัจจัยทางสังคมและการเมือง )Social and Politic Factor)
หมายถึง ปั จจัยทางด้ านสังคมที่มีอิ ทธิผลต่อการลงทุนของนักลงทุน ได้ แก่ ความเชื่อและค่านิยม
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ส่วนปั จจยัทางการเมื องที่ ส่งผลต่อการลงทุน ได้ แก่ เสถี ยรภาพทางการเมื อง และการเปิ ด เสรี
ทางการค้ า
วิกรม เกษมวุฒิ )2548, 41) กล่าวว่า การเมือง หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับ การ
แข่งขันหรื อแสวงหาอานาจ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม การปกครองหมายถึง การบริหารการ
วางระเบียบ กฎเกณฑ์ สาหรับสังคมรู ปแบบการปกครองที่ให้ อานาจอธิปไตย เป็ นของประชาชน
ทั ง้ หมด โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายในการปกครองเป็ นไปเพื่ อ ประชาชน เรี ย กว่ า ประชาธิ ป ไตย
)Democracy) การวิเ คราะห์ ถึง ภาวะการเมื องในปั จ จุบันและแนวโน้ ม ในอนาคต เพื่ อดูว่าการ
เปลี่ยนแปลงจะเป็ นปั จจัยเกือ้ กูล หรื อปฏิปักษ์ ตอ่ ประชาชนและธุรกิจ ผลการวิเคราะห์จะทาให้ ผ้ ู
ลงทุนสามารถประเมินได้ วา่ จะมีผลต่อผู้ลงทุนอย่างไรบ้ าง
จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและการเมืองกับการลงทุน สรุปได้ ว่า
ภาพรวมทางเศรษกิจจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ และทาให้ เกิดผลกระทบทาง
จิตวิทยาต่อผู้ลงทุนได้ มากที่สุด และการวิเคราะห์ถึงภาวะการเมืองนันผู
้ ้ ลงทุน จะสามารถทาให้
วิเคราะห์ได้ ว่าจะเป็ นผลดีหรื อผลเสียต่อธุรกิจใด และมีแนวโน้ มอย่างไร ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั นา
ปั จจัยด้ านเศรษกิจและการเมืองมาเป็ นตัวแปรที่ใช้ การศึกษา เนื่องจากเป็ นปั จจัยพื ้นฐานในการ
พิจารณาในการลงทุน ปัจจัยด้ านเศรษกิจและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
สรุปปั จจัยในการลงทุน
ผู้วิจยั ได้ เลือกปั จจัยในการลงทุนที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ
ตามแนวคิ ด และทฤษฎี แ รงจูง ใจของมาสโลว์ ด้ า นวัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุน ตามแนวคิ ด ของ
เพชรี ขุมทรัพย์ และด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมืองตามแนวคิดของ วิกรม เกษมวุฒิ
และศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ตลาดทุน )TSI) เป็ นตัวแปรอิสระ ในการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ของคนวั ย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร” โดยสรุปได้ ดังนี ้
ด้ านแรงจูงใจ
การจูงใจ เป็ นกระบวนการที่บคุ คลถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้ า โดยจงใจให้ กระทา หรื อ
ดิ ้นรนเพื่อให้ บรรลุจดุ ประสงค์ โดยผู้วิจยั ได้ เลือกใช้ แนวคิดและทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ในด้ าน
ความปลอดภัยและมัน่ คงของทรัพย์ สิน ซึ่งการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพเพื่อเป็ นการ
ปกป้องตนเองในด้ านการเงิน เพื่อความมัน่ คงทางการเงินในอนาคต ตามที่ นิโลบล ตรี เสน่ห์จิต
)2553, 41) ได้ กล่าวไว้ วา่ ลาดับขันความต้
้
องการของมาสโลว์ได้ เขียนเป็ นชัน้ ๆ นัน้ เพราะมาสโลว์
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ได้ วางหลักการของเขาเอาไว้ ว่า ความต้ องการของมนุษย์มีความเป็ นพื ้นฐานไม่เท่ากัน บางอย่างมี
ความเป็ น พื น้ ฐานมากกว่า และความต้ อ งการที่ ต้ อ งได้ รั บ การตอบสนองก่ อ นมี ค วามส าคัญ
มากกว่าความต้ องการด้ านอื่ น ๆ ในกรณี ที่มี ทรั พ ยากรจ ากัด แต่ในเวลาที่ ไ ม่มี ข้อจากัดความ
ต้ อ งการในระดับ สูง ก็ จ ะได้ รั บ การตอบสนอง และมี ค วามส าคัญ มากกว่า ขึน้ ไปเรื่ อ ย ๆ และ
ภัทรพล วิบลู ย์กิจสกุล )2558, 16) ได้ กล่าวไว้ ว่า แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจของมาสโลว์นนั ้ สรุปได้
ว่า ความต้ องการพื ้นฐาน การวิเคราะห์ด้านจิตวิทยา ส่งผลต่อความต้ องการของนักลงทุน ทังนี
้ ้ นัก
ลงทุนแต่ละบุคคลจะมีแรงจูงใจในการลงทุนที่ไม่เท่ากัน โดยแบ่งได้ 2 ประเภท ประกอบด้ วย นัก
ลงทุนประเภทรอรับ ซึง่ จะให้ ผ้ อู ื่นลงทุนแทน และนักลงทุนประเภทหวังผล ซึง่ จะลงทุนด้ วยตนเอง
ด้ านวัตถุประสงค์ การลงทุน
จุดมุ่งหมายหรื อวัตถุประสงค์ในการลงทุนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกั นไป
อาจแบ่งได้ ตามความต้ องการ และสภาวะแวดล้ อมของผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ได้ ให้ ความหมายของการลงทุนว่า หมายถึง การนาสินทรัพย์ที่มี มาต่อยอดเพื่อให้ ได้ ผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ ้น บนพื ้นฐานของความเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ การตัดสินใจนาเงินมาลงทุน และศึกษา
ข้ อมูลอย่างดีเพื่อให้ ได้ รับผลตอบแทนที่คาดหวัง และตรงตามวัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคล ตามที่
เพชรี ขุมทรัพย์ )2548) ได้ อธิ บาย เรื่ อง ปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุนไว้ 6 ข้ อ
ได้ แก่ อายุของผู้ลงทุน การมีครอบครั วและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว สุขภาพของผู้ลงทุน
นิสยั ส่วนตัวของผู้ลงทุน ความสมัครใจในการ และความจาเป็ นของผู้ลงทุน โดยรวมแล้ วเป้าหมาย
สุดท้ ายในการลงทุนของผู้ลงทุน ผู้ลงทุนมักจะมีเป้าหมายสุดท้ ายในการลงทุนไว้ วา่ พยายามลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่อตั ราผลตอบแทนจากการลงทุนให้ ความพอใจแก่เขามากที่สดุ ณ ระดับความเสี่ยง
นัน้ ๆ และลักษมี กรลิขิตไพศาล )2558, 10-11) ได้ กล่าวไว้ ว่า จุดมุ่งหมายในการลงทุนของแต่ละ
บุคคลอาจแตกต่างกันไป โดยวัตถุประสงค์ในการลงทุนอาจแบ่งได้ ดังนี ้ เพื่อ ความปลอดภัยของ
เงินทุน เพื่อความงอกเงยของเงินทุน ความสามารถในการเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ ทนั ที เพื่อกระจาย
ความเสี่ยง เพื่อกระจายเงินลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางภาษี
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง
ภาพรวมทางเศรษฐกิ จจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลักทรั พย์ และทาให้
เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ลงทุนได้ มากที่สุด และการวิเคราะห์ถึงภาวะการเมืองนันผู
้ ้ ลงทุน
จะสามารถทาให้ วิเคราะห์ได้ ว่าจะเป็ นผลดีหรื อผลเสียต่อธุรกิจใด และมีแนวโน้ มอย่างไร ตามที่
วิกรม เกษมวุฒิ )2548, 61) กล่าวถึงปั จจัยด้ านเศรษฐกิจมีผลกระทบต่อนักลงทุนว่า ปั ญหาทาง
เศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่น ๆ ก่อให้ เกิดผลกระทบทางจิตวิทยาต่อผู้ลงทุนได้ มากที่สดุ
และการวิเคราะห์ถึงภาวะการเมืองในปัจจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต เพื่อดูวา่ การเปลี่ยนแปลงจะ
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เป็ นปั จจัยเกือ้ กูล หรื อปฏิปักษ์ ต่อประชาชนและธุรกิจ ผลการวิเคราะห์จะทาให้ ผ้ ลู งทุนสามารถ
ประเมินได้ ว่า จะมีผลต่อผู้ลงทุนอย่างไรบ้ าง และศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน )TSI)
(2558) ได้ ให้ คานิยามว่า ผู้ล งทุนควรคานึง ถึง การวิเ คราะห์ ก ารลงทุนในหลักทรั พ ย์ โดยการ
วิเคราะห์โดยใช้ ปัจจัยพืน้ ฐาน ได้ แก่ สภาพคล่องทางการเงิน อัตราดอกเบี ้ย อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราระหว่างประเทศ หรื อค่าเงิน กาลังการการผลิตในอุตสาหกรรมซึ่งภาพโดยกว้ างอาจหมาย
รวมไปถึงตลาดการค้ า ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยอื่น ๆ เช่น ปัจจัย
จากธรรมชาติ ปั จ จัย เกี่ ย วกับ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ตัว หลัก ทรั พ ย์ เป็ น ต้ น ซึ่ง การวิ เ คราะห์
หลักทรัพย์โดยใช้ ปัจจัยพื ้นฐาน เป็ นแนวคิดที่มงุ่ ถึงปัจจัยที่เป็ นตัวกาหนด อัตราผลตอบแทน ความ
เสี่ยงจากการลงทุน มูลค่าของหลักทรัพย์ และผลการดาเนินงาน
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์และคณะ )2560; อ้ างอิงจาก Kotler, Philip.1999) ได้ ให้ ความหมาย
พฤติกรรมผู้บริ โภคไว้ ว่า )Consumer Behavior) หมายถึง การกระทาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เกี่ยวข้ องโดยตรงกับการจัดหาให้ ได้ มา แลกกับการใช้ สินค้ า และบริการ ทังนี
้ ้ หมายถึงกระบวนการ
ตัดสินใจ และการกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการซื ้อ และการใช้ สินค้ า
บทบาทพฤติกรรมผู้บริ โภค )Consumer behavior role) หมายถึง บทบาทของผู้บริ โภค
เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจซื ้อ จากการศึกษาบทบาทพฤติกรรมของผู้บริ โภค นักการตลาดได้ นามา
ประยุกต์ใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์ การตลาด โดยเฉพาะกลยุทธ์ การโฆษณา และผู้แสดงโฆษณา
)Presenter) ให้ บ ทบาทใดบทบาทหนึ่ง เช่น ผู้ริ เ ริ่ ม ผู้มี อิ ท ธิ พ ล ผู้ตัด สิ น ใจซื อ้ ผู้ซื อ้ และผู้ใ ช้
โดยทัว่ ไปไปมี 5 บทบาท คือ
1. ผู้ริเริ่ม )Initiator) บุคคลที่รับรู้ถึงความจาเป็ นหรื อความต้ องการ ริเริ่มซื ้อ และเสนอ
ความคิดเกี่ยวกับความต้ องการผลผลิตภัณฑ์ชนิดใดชนิดหนึง่
2. ผู้มีอิทธิพล )Influence) บุคคลที่ใช้ คาพูดหรื อการกระทาตัง้ ใจหรื อไม่ได้ ตงใจที
ั ้ ่มี
อิทธิพล ต่อการตัดสินใจซื ้อการซื ้อและการใช้ ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
3. ผู้ตดั สินใจ )Decision) บุคคลผู้ตดั สินใจหรื อมีส่วนในการตัดสินใจว่าจะซื ้อหรื อไม่
ซื ้ออะไรสักอย่าง ซื ้ออย่างไร ซื ้อที่ไหน
4. ผู้ซื ้อ )Buyer) บุคคลที่ซื ้อสินค้ าจริง
5. ผู้ใช้ )User) บุคคลที่เกี่ ยวข้ องโดยตรงกับการบริ โภค การใช้ ผลิตภัณฑ์ หรื อการ
บริ การวิเ คราะห์ พฤติกรรมผู้บริ โภค )Analyzing consumer behavior) เป็ นการค้ นหาหรื อ วิจัย
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เกี่ยวกับพฤติกรรมการซื ้อ และการใช้ ของผู้บริโภคเพื่อให้ ทราบถึงลักษณะความต้ องการ พฤติกรรม
การซื ้อ และการใช้ ของผู้บริ โภคคาตอบที่ได้ จะช่วยให้ นกั การตลาดสามารถจัดกลยุทธ์ การตลาด
)Marketing strategy) ที่สามารถสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้ อย่างเหมาะสม
ชูชยั สมิทธิไกร )2557, 6) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริ โภค )Consumer behavior) หมายถึง
การกระทาของบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจเลือก )select) การซื ้อ )purchase) การใช้ )use)
และการกาจัดส่วนที่เหลือ )dispose) ของสินค้ าหรื อบริ การต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้ องการ
และความปรารถนาของตน )Solomon, 2011) พฤติกรรมเหล่านี ้สามารถอธิบายโดยละเอียดดังนี ้
การตัดสินใจเลือก หมายถึง พฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจของผู้บริ โภคในการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การ โดยครอบคลุมพฤติกรรมต่าง ๆ ตังแต่
้ การตระหนักถึงความต้ องการ
การค้ นหาข้ อมูล การประเมินทางเลือกต่าง ๆ และการตัดสินใจซื ้อ
การซื ้อ หมายถึง การดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสินค้ าหรื อบริ การที่ผ้ บู ริ โภคต้ องการ
ตังแต่
้ การเลือกแหล่งที่จะซื ้อและวิธีการจ่ายเงินค่าสินค้ าหรื อบริการ
การใช้ หมายถึง การที่ผ้ ูบริ โภคนาสินค้ ามาใช้ ประโยชน์ ตามที่มุ่งหวัง หรื อการรั บ
บริการจากองค์การธุรกิจ
การกาจัดส่วนที่เหลือ หมายถึง การนาส่วนที่เหลือของผลิตภัณฑ์ไ ปกาจัดทิง้ โดย
อาจกระทาในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การทิ ้งในถังขยะ การนากลับมาใช้ ใหม่ )reuse) การนาไปผลิต
ใหม่ )recycle)
การตัดสินใจซือ้
ฟิ ลิ ป คอตเลอร์ )2554) ได้ แ บ่ง ขัน้ ตอนต่า ง ๆ ของกระบวนการตัด สิ น ใจซื อ้ ของ
ผู้บริโภคเป็ น 5 ขันตอน
้
คือ

ภาพประกอบ 2 กระบวนการตัดสินใจซื ้อของผู้บริโภคเป็ น 5 ขันตอน
้
ซึ่งแสดงให้ เห็นว่ากระบวนการตัดสินใจซื ้อเกิดขึ ้นเป็ นเวลานานกว่าที่จะมีการซื ้อจริง
และมีผลกระทบหลังจาการซื ้อตามมาอีกด้ วย
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1. การตระหนักถึงความต้ องการหรื อปั ญหา )Problem/Need Recognition) ใน
ขัน้ ตอนแรกผู้บริ โภคจะตระหนักถึงปั ญหา หรื อ ความต้ องการในสินค้ าหรื อการบริ การซึ่งความ
ต้ องการหรื อปัญหาเกิดขึ ้นมาจากความจาเป็ น )Needs) ซึง่ เกิดขึ ้น
(1) สิ่งกระตุ้นภายใน )Internal Stimuli) เช่น ความรู้ สึกหิวข้ าว กระหายนา้
เป็ นต้ น
(2) สิ่งกระตุ้นภายนอก )External Stimuli) อาจจะเกิด จากการกระตุ้นของ
ส่วนประสมทางการตลาด )4P's) เช่น เห็นขนมเค้ กน่ากินจึงรู้สึกหิว เห็นโฆษณาสินค้ าในโทรทัศน์
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดจึงเกิดความรู้สกึ อยากซื ้ออยากได้ เห็นเพื่อนมีรถใหม่ก็อยากได้ เป็ นต้ น
2. การแสวงหาข้ อมูล )Information Search) เมื่อผู้บริ โภคทราบถึงความต้ องการ
ในสินค้ าหรื อบริการแล้ ว ลาดับขันตอนต่
้
อไปผู้บริ โภคก็จะทาการแสวงหาข้ อมูลเพื่อใช้ ประกอบการ
ตัดสินใจโดยแหล่งข้ อมูลของผู้บริโภคแบ่งเป็ น
(1) แหล่งบุคคล )Personal Sources) เช่น การสอบถามจากเพื่อน ครอบครัว
คนรู้จกั ที่มีประสบการณ์ในการใช้ สินค้ าหรื อบริการนัน้
(2) แหล่งทางการค้ า )Commercial Sources) เช่น การหาข้ อมูลจากโฆษณา
ตามสื่อต่าง ๆ พนักงานขาย ร้ านค้ า บรรจุภณ
ั ฑ์
(3) แหล่งสาธารณชน )Public Sources) เช่น การสอบถามจากรายละเอียด
ของสินค้ าหรื อบริการจากสื่อมวลชน หรื อองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
(4) แหล่งประสบการณ์ )Experiential Sources) เกิดจากการประสบการณ์
ส่วนตัวของผู้บริโภคที่เคยทดลองใช้ ผลิตภัณฑ์นนั ้ ๆ มาก่อน
3. การประเมินทางเลือก )Evaluation of Alternatives) เมื่อได้ ข้อมูลจากขันตอน
้
ที่ 2 แล้ ว ในขัน้ ต่อไปผู้บริ โภคก็ จ ะทาการประเมิ นทางเลื อก โดยในการประเมิ นทางเลื อ กนัน้
ผู้บริ โภคต้ องกาหนดเกณฑ์หรื อคุณสมบัติที่จะใช้ ในการประเมิน เช่น ยี่ห้อ ราคา รูป แบบ บริ การ
หลัง การขาย ราคาขายต่อหน่วย เป็ นต้ น
4. การตัดสินใจซื ้อ )Purchase Decision) หลังจากที่ได้ ทาการประเมินทางเลือก
แล้ วผู้บริโภคก็จะเข้ าสูใ่ นขันของการตั
้
ดสินใจซื ้อ ต้ องมีการตัดสินใจในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
(1) ตรายี่ห้อที่ซื ้อ )Brand Decision)
(2) ร้ านค้ าที่ซื ้อ )Vendor Decision)
(3) ปริมาณที่ซื ้อ )Quantity Decision)
(4) เวลาที่ซื ้อ )Timing Decision)
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(5) วิธีการชาระเงิน )Payment-method Decision)
5. พฤติกรรมภายหลังการซื ้อ )Post Purchase Behavior) หลังจากที่ลกู ค้ าได้ ทา
การตัดสินใจซื ้อสินค้ าหรื อบริ การไปแล้ วนัน้ นักการตลาดจะต้ องทาการตรวจสอบความพึงพอใจ
ภายหลังการซื ้อ ซึ่งความพึงพอใจนันเกิ
้ ดขึ ้นจากการที่ลกู ค้ าทาการเปรี ยบเทียบสิ่งที่เกิดขึ ้นจริงกับ
สิ่งที่คาดหวัง ถ้ าคุณค่าของสินค้ าหรื อบริ การที่ได้ รับจริ งตรงกับที่คาดหวังหรื อสูงกว่าที่ได้ คาดหวัง
เอาไว้ ลูกค้ าก็จะเกิดความพึงพอใจในสินค้ าหรื อบริ การนัน้ โดยถ้ าลูกค้ ามีความพึงพอใจก็จะเกิด
พฤติกรรมในการซื ้อซ ้าหรื อบอกต่อ เป็ นต้ น แต่เมื่อใดก็ตามที่คณ
ุ ค่าที่ได้ รับจริงต่ากว่าที่ได้ คาดหวัง
เอาไว้ ลูกค้ าก็จะเกิดความไม่พึงพอใจ พฤติกรรมที่ตามมาก็คือลูกค้ าจะเปลี่ยนไปใช้ สินค้ าของคู่
แข่งขัน และมีการบอกต่อไปยังผู้บริ โภคคนอื่น ๆ ด้ วย เป็ นสาเหตุให้ นกั การตลาดจึงต้ องทาการ
ตรวจสอบความพึงพอใจของลูกค้ าหลังจากที่ลูกค้ าซื ้อสินค้ า หรื อ บริ การไปแล้ วโดยอาจจะทาา
ผ่านการใช้ แบบสารวจความพึงพอใจ หรื อจัดตังศู
้ นย์รับเรื่ องร้ องเรี ยนของลูกค้ า )Call Center)
เป็ นต้ น
จากแนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ ผู้จิวยั ได้ นาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื ้อ
ของ ฟิ ลิป คอตเลอร์ )2554) มาใช้ เป็ นแนวทางในการดาเนินการวิจัย 2 ขัน้ ได้ แก่ ขัน้ ประเมิน
ทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน ตามที่ ทรรศวรรณ จันทร์ ฉาย )2557, 24) กล่าวว่า ผู้ลงทุนจะมี
การตัดสินใจซื ้อโดยจะตระหนักถึงขันตอนการประเมิ
้
นทางเลือกก่อนตัดสินใจลงทุน และอะไรเป็ น
เหตุผลหลักให้ ทาการตัดสินใจลงทุน ซึ่งผู้วิจยั ได้ นามาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถามใน
งานวิจยั ในครัง้ นี ้
ข้ อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน )2555, 312 - 345 ) กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ )Retirement
mutual fund) หรื อกองทุนรวม RMF เป็ นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่ได้ รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
เพื่อส่งเสริ มการออมเงินอย่างสม่าเสมอในระยะยาว เพื่อจะได้ มีเงินก้ อนสาหรับการดารงชีพในวัย
เกษี ยณ หรื อมีเงินจานวนหนึ่งเอาไว้ ใช้ เมื่อถึงวัยที่ไม่ได้ ทางานแล้ ว โดยผู้ลงทุนสามารถนาเงินมา
ลดหย่อนภาษีได้ สงู สุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เมื่อปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขการลงทุน RMF เหมาะกับ
คนทุกกลุม่ ที่ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ยงั ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อ
วัยเกษี ยณมารองรับ หรื อมีสวัสดิการดังกล่าว เช่น กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ หรื อ กองทุนบาเหน็จ
บานาญข้ าราชการ แต่ยงั มีกาลังออมมากกว่านัน้
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เงื่อนไขการลงทุน
การลงทุนใน RMF ที่จะได้ รับประโยชน์ทางภาษี ต้องเป็ นไปตามเงื่ อนไขการลงทุน
ดังนี ้
1. ต้ องสะสมเงินอย่างต่อเนื่องโดยซื ้อหน่วยลงทุน RMF ไม่น้อยกว่าปี ละ 1 ครัง้
2. ต้ อ งลงทุน ขัน้ ต่ า ร้ อยละ 3 ของเงิ น ได้ ใ นแต่ล ะปี หรื อ 5,000 บาท แล้ ว แต่
จานวนใดจะต่ากว่า
3. ต้ องไม่หยุดซื ้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน และ
4. ขายคืนหน่วยลงทุนเมื่อผู้ลงทุนมีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี และลงทุนมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 5 ปี
สิทธิประโยชน์ ทางภาษี
เงิ น ที่ จ่า ยเป็ น ค่า ซื อ้ หน่ว ยลงทุน ของ RMF จะได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ต้ อ งน ามารวมเพื่ อ
คานวณภาษี เ งิ นได้ บุคคลธรรมดาตามจ านวนที่ ลงทุนจริ ง แต่ไ ม่เกิ น ร้ อยละ 15 ของเงิ นได้ พึ ง
ประเมิน โดยเมื่อนับรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ ากองทุนสารองเลี ้ยงชีพ หรื อกองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้ าราชการ และเบี ้ยประกันชีวิตแบบบานาญแล้ ว )ถ้ ามี) ต้ องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี โดยผู้มีเงิน
ได้ ต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 5 ปี นบั แต่วนั ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก และไถ่ถอน
หน่วยลงทุนนันเมื
้ ่อผู้มีเงินได้ มีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริบรู ณ์ ทังนี
้ ้ เงินได้ ในแต่ละปี ภาษี ที่จะนามาใช้
เป็ นฐานในการคานวนสิทธิ ประโยชน์ทางภาษี จากเงินค่าซือ้ หน่วยลงทุน จะต้ องเป็ นเงินได้ ในปี
ภาษีนนั ้ กล่าวคือ ซื ้อหน่วยลงทุน RMF ในปี ใด ก็สามารถใช้ ยกเว้ นภาษีได้ ในปี นนั ้ )ปี ตอ่ ปี ) โดยผู้มี
เงินได้ สามารถใช้ สิทธิยกเว้ นภาษีเงินได้ โดยไม่ต้องนาเงินซื ้อหน่วยลงทุนใน RMF นันไปรวมค
้
านวน
ภาษี เงินได้ ประจาปี ได้ เฉพาะปี ภาษี นนเท่
ั ้ านัน้ ไม่สามารถนาไปใช้ สิทธิยกเว้ นในปี อื่นได้ )ปี ภาษี
หมายถึง รอบระยะเวลาตามที่สรรพากรกาหนดให้ ใช้ ในการคานวนภาษี เงินได้ ประจาปี คือวันที่
1 มกราคม – 31 ธันวาคม ของทุกปี เช่น ปี ภาษี 2560 คือ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560
เป็ นต้ น) ในกรณีที่ผ้ มู ีเงินได้ ถือหน่วยลงทุนไม่ครบ 5 ปี นับแต่วนั ซื ้อหน่วยลงทุนครัง้ แรก หรื อไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อนที่ผ้ มู ีเงินได้ มีอายุไม่ต่ากว่า 55 ปี บริ บรู ณ์ ให้ ผ้ มู ีเงินได้ หมดสิทธิได้ รับยกเว้ น
ภาษี และต้ องเสียภาษี สาหรับเงินได้ ที่ได้ รับยกเว้ นภาษี มาแล้ วด้ วย ในทางกลับกัน หากผู้ลงทุนทา
ผิดเงื่อนไขการลงทุนข้ อใดข้ อหนึง่ ที่กล่าวมาข้ างต้ น จะต้ องคืนภาษีที่ได้ รับยกเว้ นไปแล้ วด้ วย
ศูนย์ส่งเสริ มการพัฒนาความรู้ ตลาดทุน )2560a, 534 - 545) ผู้ลงทุนสามารถเลือก
นโยบายการลงทุน ได้ หลากหลายรู ป แบบเหมื อ นกองทุน รวมโดยทั่ว ไป โดยขึน้ อยู่กับ บริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน หรื อบริ ษัทจัดการกองทุนนัน้ ๆ จะออกแบบกองทุนรวม RMF โดยให้
ลงทุนในสินทรัพย์ภายใต้ กรอบที่ กลต. กาหนด โดยทัว่ ไปสามารถแบ่งตามความเสี่ยงได้ ดังนี ้
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ระดับความเสี่ยงค่อนข้ างต่า จะเน้ นรูปแบบการลงทุนในตราสารหนี ้ ทังระยะสั
้
น้
แบบ Money Market Fund หรื อลงทุนเน้ นตราสารหนีร้ ะยะยาว เช่น พันธบัตรหรื อตราสารหนี ้
ภาครัฐ หรื อลงทุนในพันธบัตรผสมหุ้นกู้เอกชน เป็ นต้ น
ระดับความเสี่ยงปานกลาง จะเน้ นลงทุนแบบผสมผสานกันระหว่างการลงทุนใน
ตราสารหนี ้และตราสารทุน ซึง่ เรี ยกว่า กองทุนแบบผสม )Mixed Fund)
ระดับความเสี่ยงสูง จะเน้ นการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี ความเสี่ยงสูง เพื่อหวัง
ผลตอบแทนเฉลี่ยที่สงู ในระยะยาว ซึง่ จะเน้ นการลงทุนในหุ้นเป็ นส่วนใหญ่
ข้ อแตกต่ างระหว่ างกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพกับกองทุนรวมทั่วไป
1. ผู้ลงทุนใน RMF จะได้ สิทธิประโยชน์ทางด้ านภาษี โดยสามารถนาเงินที่ลงทุนในปี
นัน้ ๆ ไปหักออกจากเงินได้ ที่ต้องเสียภาษี หากลงทุนเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้
2. กรณีที่ผ้ ลู งทุนผิดเงื่อนไข เช่น มีการขายหน่วยลงทุนก่อนกาหนดจะต้ องนารายได้
ที่ได้ จากการขายหน่วยลงทุนไปรวมกับเงินได้ เพื่อเสียภาษี บคุ คลธรรมดา รวมทังคื
้ นเงินภาษี ที่เคย
ได้ รับยกเว้ นไปทังหมด
้
3. กองทุนรวมทั่วไปไม่มีข้อกาหนดให้ ต้องลงทุนต่อเนื่ องกันทุกปี ไม่มี ข้อกาหนด
เกี่ยวกับจานวนเงินที่ลงทุนได้ แต่สาหรับกอง RMF ผู้ลงทุนต้ องลงทุนต่อเนื่องทุกปี โดยสามารถ
เว้ นการลงทุนได้ ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน รวมทังจ
้ ากัดสิทธิ ที่จะนาเงินไปใช้ สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี
ไม่เกินร้ อยละ 15 สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ของเงินพึงประเมิน
4. หน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF ไม่สามารถโอน จานา หรื อนาหน่วยลงทุนไปเป็ น
หลักประกันได้ ในขณะที่กองทุนรวมอื่น ๆ ทาได้
5. กองทุนรวมทัว่ ไปมีทงกองทุ
ั้
นเปิ ดและกองทุนปิ ด แต่กองทุนรวม RMF เป็ นกองทุน
เปิ ดเท่านัน้
6. กองทุนรวมทัว่ ไปมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่มีก็ได้ แต่กองทุนรวม RMF ทุก
ประเภทไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อดุลย์ สาลิฟา )2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว )Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑล”
พบว่า ปั จจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว )LTF) ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล มีเพียง 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้ านช่องทางการจัดจาหน่ายและส่งเสริ ม
การขาย และปั จจัยด้ านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการดาเนินงาน สะท้ อนกลุ่มตัวอย่าง
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ต้ องการความสะดวกในการลงทุน และต้ องการความรู้เพื่อใช้ ในการวางแผนทางการเงินว่า LTF จะ
มาเป็ นเครื่ องมือสาหรับวางแผนการลงทุนและการวางแผนการเงิน ประกอบกับการส่งเสริ มทาง
การตลาดที่โดดเด่นตรงกับความต้ องการทาให้ นกั ลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ ้น และการชาระ
เงิ น ผ่ า นบัต รเครดิ ต ได้ ทุ ก ธนาคารท าให้ เพิ่ ม ความสะดวกให้ กั บ นัก ลงทุน ส่ ว นปั จ จัย ด้ า น
ผลตอบแทนในการลงทุนและผลการดาเนินงาน เนื่องจากนักลงทุนสนใจผลการดาเนินงานที่ผ่าน
มาและการเลือกหุ้นเข้ า Port ของกองทุนจะส่งผลต่อการดาเนินงานของกองทุนในอนาคตได้ เพิ่ม
ความสะดวกให้ กบั นักลงทุน ส่วนปัจจัยด้ านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการดาเนินงาน
ธนกร พจน์ธนาบันเทิง )2559) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนกลุ่มวัยทางานในพื ้นที่กรุงเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนมี
ประสบการณ์นการลงทุนที่ตา่ งกัน มีพฤติกรรมการลงทุนด้ านแหล่งที่มาของเงินทุน และด้ านกลุ่ม
ทรัพย์ที่มีการซื ้อขายบ่อยครัง้ แตกต่างกัน และปั จจัยด้ านแรงจูงใจ ด้ านเหตุผลมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ 3 ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านมูลค่าการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ด้ านจานวนหลักทรัพย์ที่ถือครอง และด้ านเวลาเฉลี่ยในการถือครองหลักทรัพย์
เกี ย รติ ศัก ดิ์ พัฒ นด ารงเกี ย รติ )2558) ได้ ท าการศึก ษาเรื่ อ ง “ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่อ
พฤติ ก รรมการลงทุ น หุ้ นสามั ญ ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยของนั ก ลงทุ น ในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนหุ้นสามัญทัว่ ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็ น เพศชาย
มีอายุอยู่ ในช่วง 30 – 39 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริ ญญาตรี โดยมีอาชีพส่วนใหญ่เป็ น
พนักงานบริ ษัทเอกชน รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท นักลงทุนมีแหล่งที่มาของ
เงินทุนจากเงินออม และมีประสบการณ์การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ 3 ปี ขึ ้นไป ทังนี
้ ้ พบว่า
สภาพแวดล้ อมทางการลงทุน ด้ านการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง ด้ านการวิเคราะห์
ภาวะอุตสาหกรรม ด้ านการวิเคราะห์ภาวะหลักทรัพย์ และด้ านการวิเคราะห์ทางเทคนิค นักลงทุน
ให้ ความสาคัญในระดับมากตามลาดับ พฤติกรรมการลงทุนในหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ด้ านการตัดสินใจซื ้อหุ้นสามัญ และตัดสินใจขาย
หุ้นสามัญอยูใ่ นระดับปานกลาง ประเภทหุ้นสามัญที่นกั ลงทุนหุ้นสามัญในเขตกรุงเทพมหานครทา
การตัดสินใจลงทุนมากที่สดุ คือหุ้นสามัญในกลุม่ อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้ าง )PROPCON) และ
วัตถุประสงค์หลักในการลงทุนของนักลงทุนหุ้นสามัญในเขต กรุงเทพมหานครคือ ต้ องการส่วนต่าง
ของกาไรจากการลงทุน นักลงทุนที่มีเพศแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนด้ านการตัดสินใจขาย
หุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นักลงทุนที่มี
ประสบการณ์การลงทุนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนด้ านการตัดสินใจซื ้อหุ้นสามัญใน ตลาด
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หลักทรัพย์แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 สภาพแวดล้ อมทางการลงทุนด้ าน
ภาวะเศรษฐกิจและการเมือง การวิเคราะห์ทางเทคนิค การวิเคราะห์ภาวะหลักทรัพย์ มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ด้ านการตัดสินใจซื ้อหุ้นสามัญ อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 โดยสามารถอธิบายได้ ร้อยละ 30.8
ทรรศวรรณ จันทร์ ฉาย )2557) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง : กรณีศกึ ษาลูกค้ าที่ลงทุนผ่านธนาคารธนาคาร
กรุ ง เทพในเขตกรุ ง เทพมหานคร” พบว่ า กลุ่ม ผู้ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง
อายุระหว่าง 26 – 35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 60,000 บาท โดยวัตถุประสงค์หลักในการลงทุนคือเพื่อประโยชน์ทางด้ าน
ภาษี รองลงมาได้ แ ก่ เพื่ อ หวัง ผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่ อ เป็ น การออมเพื่ อ อนาคต
ตามลาดับ นอกจากนี ้ พบว่าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนโดยการ
เปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน จาแนกตามข้ อมูล
ทัว่ ไป ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยทางสถิติ 0.05
จิรารัฎฐ์ จันทะศรี )2557) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินในลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารทุน” พบว่า นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในกองทุนตราสารทุนโดยคานึงถึงปั จจัย
เชิงคุณภาพประกอบการตัดสินใจมากที่สดุ รองลงมาคือปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและการเมือง ปั จจัย
เชิงปริ มาณ และปั จจัยพื ้นฐานการลงทุนตามลาดับ โดยที่ปัจจัยเชิงคุณภาพ นักลงทุนจะพิจารณา
เลือกบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุนที่มีผลิตภัณฑ์ ตราสารทุนที่หลากหลาย ตอบสนองความ
สะดวกของช่องทางการซื อ้ ขาย การเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ ที่ใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน
ปั จจัยด้ านเศรษญกิจและการเมือง นักลงทุนพิจารณาถึงเหตุการณ์ สภาวะ หรื อเสถียรภาพทาง
การเมื อ ง รายงานตัว เลขทางเศรษฐกิ จ การคาดการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจการลงทุนจากต่างประเทศ และอัตราเงินเฟ้อ อัตรา
แลกเปลี่ยนที่อาจผันผวน ปั จจัยเชิงปริ มาณ นักลงทุนจะพิจารณาถึงมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ การปรับ
ขึ ้น ลงของมูลค่าหน่วยลงทุนรวมถึงอัตราการเจริ ญเติบโตของกองทุน อัตราเงินปั นผล และขนาด
สินทรัพย์รวมของกองทุน และปัจจัยพื ้นฐานการลงทุน นักลงทุนพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดหวัง
การสร้ างผลตอบแทน กลยุทธ์การบริหารกองทุน สัดส่วนการลงทุน นโยบายการลงุทน การปรับตัว
ขึ ้น ลงของราคาของกองทุนตราสารทุน ตามค่าดัชนีย์ตลาดหลักทรัพย์
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อธิวฒ
ั น์ โตสันติกลุ )2556) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “แนวโน้ มและพฤติกรรมการลงทุนของ
นักลงทุนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
ระหว่าง 20 – 29 ปี มีสถานะภาพโสด มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับจ้ าง / พนักงานเอกชน
มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท และมีแหล่งเงินทุนมาจกาทุนส่วนตัว ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่าปั จจัยภายในด้ านความมั่ง คัง่ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการลงทุนของนัก
ลงทุนชาวไทย ด้ านจานวนครัง้ ที่ลงทุนโดยเฉลี่ย )ครัง้ ต่อปี ) และมูลค่าการลงทุนโดยเฉลี่ย )บาทต่อ
ครัง้ ) และปั จจัยภายนอกด้ านเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาว
ไทย ด้ านจานวนครัง้ ที่ลงทุนโดยเฉลี่ย )ครัง้ ต่อปี ) โดยมีความสัมพันธ์ ในระดับทิศทางต่าทิศทาง
เดียวกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ นอกจากนี ้ปั จจัยภายใน
ด้ านความมัง่ คัง่ มีความสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทย ระยะเวลาการถือ
ครองสินทรัพย์โดยเฉลี่ย และปั จจัยภายนอกด้ านการเมือง มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการลงทุน
ของนักลงทุนชาวไทย ด้ านระยะเวลาการถือครองสินทรัพย์โดยเฉลี่ย โดยมีความสัมพันธ์ในระดับ
ทิศทางต่าทิศทางตรงกันข้ ามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ
กอบยศ ยอดยิ ้มศิริ )2555) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ )RMF) ของพนักงานธนชาติ จากัด )มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร”
พบว่าพนักงานที่ลงทุนโดยส่วนใหญ่มีเพศ และประสบการณ์ในการลงทุนที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนที่แตกต่างกัน พนักงานมีความพึงพอใจกับผลตอบที่แทนในกองทุนที่ลงทุนใน
ระดับปานกลาง และปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน ได้ แก่ ด้ านการจูงใจ ด้ ารเรี ยนรู้ และด้ าน
ความเชื่อถือมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง
ณัฐกร เลาหสงคราม )2555) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร” กลุม่ ตัวอย่างคือ บุคคลวัยทางานที่ลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว จานวน 250 คน ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย มีอายุระหว่าง
21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาสูงกว่าปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน และมี
รายได้ ตอ่ เดือน 75,001 บาทขึ ้นไป พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวพบว่า นักลงทุน
ส่วนใหญ่ทาการลงทุนโดยฝากธนาคารพาณิชย์ โดยมีตวั นักลงทุนเองเป็ นผู้มีอิทธิพลต่อการลงทุน
มากที่ สุด ปั จ จัยหลักที่ ใช้ ในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวคื อ ต้ องการสิทธิ ในการหัก
ลดหย่อนภาษี และจะทาการซื ้อผ่านธนาคารพาณิชย์ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า นักลงทุนที่
มีอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปั จจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคาและ
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ต้ นทุน ด้ านช่องทางการจัดจาหน่าย อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางตรงกันข้ าม
กุลฐกาน ตังทิ
้ วาพร )2555) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
บุคคลวัยทางาน: กรณีศกึ ษาพนักงานธนาคาร” พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
อายุ 20 – 30 ปี ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดปริ ญญาตรี มีจานวนผู้มีรายได้ ครัวเรื อนอยู่ที่
1 – 2 คน รายได้ ส่วนบุคคลเฉลี่ ยสูง สุดต่อเดือนอยู่ที่ 50,000 บาท ภาระหนี ส้ ินเฉลี่ ยต่อเดือน
สูงสุงอยูท่ ี่ 5,152.45 บาท โดยการเปิ ดรับข่าวสารการออมของผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการรับรู้
ปั จจัยภายนอกโดยรวมอยู่ในระดับการเปิ ดรับข่าวสารทางการออมเป็ นบางครัง้ ผ่านสื่อโทรทัศน์
มากที่สุด นอกจากนี ้ ยังพบว่าบุคคลวัยทางานที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการ
ออมทังด้
้ านมูลค่า และการกระทาที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ปัจจัยส่วนบุคคล
ได้ แก่ รายได้ เ ฉลี่ ยส่ว นบุค คลต่อเดื อ นมี ค วามสัม พันธ์ กับพฤติกรรมการออมด้ านมูล ค่า และ
พฤติกรรมการออมด้ านการกระทา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลาดับ
อิทธิพลครอบครัวมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมด้ านมูลค่าและการกระทา อย่างมีนยั ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลาดับ ปั ญชีคิดในใจมีความสัมพันธ์ กบั พฤติกรรมการออมด้ าน
การกระทา อย่างมีนยั ทางสิถิติที่ระดับ 0.01 และการเปิ ดรับข่าวสารด้ านการออมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการออมด้ านการกระทา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
พัชรวรรณ ฉันทวัชร )2554) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนในกองทุนพันธบัตรเกาหลีใต้ ของนักลงทุนทัว่ ไป ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่านักลงทุนที่มี
เพศแตกต่างกัน มี พ ฤติกรรมการลงทุนในกองทุนพันธบัตรเกาหลี ใต้ เรื่ องระยะวลาการลงทุน
ความถี่ในการลงทุน จานวนเงินลงทุน ลักษณะการลงทุน การตัดสินใจในการลงทุน ช่องทางการ
ทาธุกรรมซื ้อ และเหตุผลในการลงทุนไม่แตกต่างกัน ในขณะที่นกั ลงทุนที่มี อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด อาชีพ และระดับรายได้ ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนพันธบัตรเกาหลี ใต้
ด้ านระยะเวลาการลงทุน ความถี่ในการลงทุน จานวนเงินลงทุน ลักษณะการลงทุนและเหตุผลใน
การลงทุน แตกต่างกัน นอกจากนี ้ ปัจจัยในการลงทุนด้ านแรงจูงใจในการลงทุน ไม่มีความสัมพันธ์
กับการลงทุนในกองทุนพันธบัตรเกาหลี ใต้ เรื่ องระยะเวลาการลงทุน ความถี่ ในการลงทุนและ
จานวนเงินลงทุน ในขณะที่ ปั จจัยในการลงทุนด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และด้ านการรับรู้ข้อมูล
ในการลงทุน มีความสัมพันธ์กบั การลงทุนในกองทุนพันธบัตรเกาหลีใต้ เรื่ องจานวนเงินลงทุน
ชุรีพร สีสนิท )2553) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุ น รวมหุ้ นระยะยาว ของลู ก ค้ าบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น แห่ ง หนึ่ ง ในเขต

39
กรุ งเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิง อายุ 40 – 49 ปี
สถานะภาพโสด อาชีพเจ้ าของกิจการ ธุระกิจส่วนตัว พนักงานบริ ษัทเอกชน ฐานภาษีเงินได้ บุคคล
ธรรมดาสูงสุดที่เสียร้ อยละ 10 และมีประสบการณ์การลงทุน 1 - 5 ปี นอกจากนี ้ยังพบว่านักลงทุน
มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับการลดหย่อนภาษี ในระดับมาก และปั จจัยที่ส่งผลต่อการลงทุน
ประกอบด้ วย ปั จจัยภายในโดยรวมและปั จัยยภายนอกโดยรวม มีความสาคัญต่อการลงทุนใน
ระดับมาก
สิริลักษณ์ ตังติ
้ ดธรรม )2551) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ ความรู้ ความเข้ าใจกับการลงทุนในกองทุ นรวมเพื่ อการเลี ย้ งชีพ )RMF): กรณี ศึกษา
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ )ประเทศไทย) จากัด ” พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มี
อายุ 31 – 40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า และมีสถานภาพโสด ส่วนใหญ่มี
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน RMF อยูใ่ นระดับปานกลางมากที่สดุ ร้ อยละ 30.4
รองลงมาคือ ระดับน้ อย ร้ อยละ 19.6 ระดับน้ อยมาก ร้ อยละ 18.4 ระดับมาก ร้ อยละ 15.8 ระดับ
มากที่สุด ร้ อยละ 13.9 และไม่มีความรู้ ความเข้ าใจเลย ร้ อยละ 1.9 ด้ านความรู้ ความเข้ าใจใน
ประเด็นภาษี คือ ทราบว่าสามารถนาไปลดหย่อนภาษี ได้ โดยพนักงานที่มีระดับการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาโท จะมีความรู้ความเข้ าใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ )RMF) อยูใ่ น
ระดับมีความรู้ มาก มากกว่าผู้มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
อายุและรายได้ ของพนักงานบริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ )ประเทศไทย) จากัด ที่แตกต่างกันจะมี
ปริ มาณเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ )RMF) แตกต่างกัน และความรู้ ความเข้ าใจต่อ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ )RMF) ที่แตกต่างกันจะมีปริมาณเงินลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้ งชีพ )RMF) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะเห็นได้ ว่า อายุ
รายได้ และความรู้ความเข้ าใจที่แตกต่างกัน จะมีปริ มาณเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
แตกต่างกันด้ วย คือ พนักงานที่มีอายุมากกว่าจะมีปริมาณเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
มากกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า พนักงานที่มีรายได้ สงู กว่าจะมีปริมาณเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพมากกว่าผู้ที่มีรายได้ น้อยกว่า และพนักงานที่มีความรู้ความเข้ าใจสูงกว่าจะมีปริ มาณเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพมากกว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้ าใจ น้ อยกว่า
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับงานวิจัยในครั ง้ นี ้ ผู้วิจัยได้ นางานวิจัยดัง กล่าว
ข้ างต้ นซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของผู้วิจยั มาทาการศึกษาเพิ่มเติมและใช้ เป็ นแนวทางในการวิจยั
ที่มงุ่ เน้ นศึกษาในเรื่ อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ของ
คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร”
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ตาราง 1 เปรี ยบเทียบงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง

งานวิจยั

ลักษณะ ความรู้ ปั จจัยใน
ส่วน
ความ การ
บุคคล เข้ าใจ ลงทุน
ด้ าน
แรงจูงใจ

x

ปั จจัยใน
การลงทุน
ด้ าน
วัตถุประ
สงค์ใน
การลงทุน

อดุลย์ สาลิฟา )2559) ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว )Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล

x

ธนกร พจน์ธนาบันเทิง )2559) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุน ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข องนัก ลงทุน กลุ่ม วัย ท างานในพื น้ ที่
กรุงเทพมหานคร

x

เกี ย รติ ศั ก ดิ์ พั ฒ นด ารงเกี ย รติ )2558) ปั จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการลงทุนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร

x

x

ทรรศวรรณ จันทร์ ฉาย )2557) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุน รวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัว หลวง : กรณี ศึ ก ษา
ลูกค้ าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร

x

x

จิรารัฎฐ์ จันทะศรี )2557) ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินในลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารทุน

x

x

อธิวฒ
ั น์ โตสันติกุล )2556) แนวโน้ มและพฤติกรรมการลงทุนของ
นักลงทุนชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร

x

กอบยศ ยอดยิ ้มศิริ (2555) ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุน รวมเพื่อการเลีย้ งชีพ )RMF) ของพนักงานธนชาติ จากัด
)มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร

x

ณัฐกร เลาหสงคราม )2555) พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร
กุลฐาน ตังทิ
้ วากร )2555) ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของ
บุคคลวัยทางาน: กรณีศกึ ษาพนักงานธนาคาร

ปั จจัยใน
การ
ลงทุน
ด้ าน
สภาพ
แวดล้ อม
เศรษฐกิจ
และ
การเมือง

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ตาราง 1 )ต่อ)

งานวิจยั

ลักษณะ ความรู้ ปั จจัยใน ปั จจัยใน
ส่วน
ความ การลงทุน การลงทุน
บุคคล เข้ าใจ ด้ าน
ด้ าน
แรงจูงใจ วัตถุประ
สงค์ใน
การลงทุน

พัชรวรรณ ฉัน ทวัชร )2554) ปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมการ
ลงทุน ในกองทุน พัน ธบัต รเกาหลี ใ ต้ ข องนัก ลงทุน ทั่ว ไป ในเขต
กรุงเทพมหานคร

x

x

ชุลีพร สีสนิท )2553) ปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุน รวมหุ้น ระยะยาว ของลูกค้ า บริ ษั ท หลักทรั พย์ จัด การ
กองทุนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

x

x

สิริลักษณ์ ตัง้ ติ ด ธรรม )2551) ความสัมพัน ธ์ ระหว่า งปั จจัยทาง
เศรษฐกิจ ความรู้ความเข้ าใจกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ )RMF)

x

x

x

ปั จจัยใน
การ
ลงทุน
ด้ าน
สภาพ
แวดล้ อม
เศรษฐกิจ
และ
การเมือง

x

x

x

x

x
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ )Survey Research
Method) และใช้ การเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม )Questionnaire) ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
ตามขันตอนดั
้
งนี ้
1. การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง
2. การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ในครัง้ นี ้ คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ซึง่ ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน ได้ กาหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
สูตรแบบกรณีที่ไม่ทราบจานวนประชากร (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2558, 28) ดังนี ้
สาหรับการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กาหนดค่าเปอร์ เซ็นต์ที่ต้องการสุ่มจากประชากรทังหมด
้
เท่ากับ 0.5 ค่าปกติมาตรฐานที่ได้ จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเท่ากับ 1.96 และกาหนด
ระดับความเชื่อมัน่ 95%
2
Z
จากสูตรการคานวณกลุม่ ตัวอย่าง )n) = pq
e2
เมื่อ n
=
ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
P
=
ค่า เปอร์ เ ซ็ น ต์ ที่ ต้ อ งการจะสุ่ม จากประชากรทัง้ หมด
เท่ากับ 0.5
q
=
1-p
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e

=

Z

=

แทนค่าได้ ดังนี ้
n
=

ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ เกิดขึ ้นได้ เท่ากับ
0.05
ค่า ปกติม าตรฐานที่ ไ ด้ จ ากตารางแจกแจงแบบปกติ
มาตรฐานได้ คา่ 1.96
2
(1.96)
(0.5)(1-0.5)
=
(0.05)2

=
385 ตัวอย่าง
ดังนันจากการค
้
านวณจานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครัง้ นี ้เท่ากับ 385 คน และเพิ่ม
ตัวอย่างไว้ อีก 15 คน รวมทังสิ
้ ้นจานวนกลุม่ ตัวอย่างคือ 400 คน โดยมีวิธีการสุม่ ตัวอย่างดังนี ้
วิธีการสุ่มตัวอย่ าง
การเลือกกลุม่ ตัวอย่างจะใช้ วิธีเลือกแบบมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
ขั น้ ที่ 1 วิธี การสุ่ม ตัว อย่างแบบแบ่ง ชัน้ )Stratified Random Sampling) โดย
แบ่งตามกลุม่ การปกครองทังหมด
้
6 กลุม่ และทาการสุม่ ตัวอย่างทุกกลุม่ กลุม่ ละ 1 เขตรวม 6 เขต
ได้ แก่ เขตดินแดง เขตปทุมวัน เขตจตุจกั ร เขตบึง่ กุ่ม เขตคลองสาน และเขตบางขุนเทียน
ขั น้ ที่ 2 วิธี การสุ่ม ตัวอย่างแบบโควต้ า )Quota Sampling) ซึ่ง จะทาการเฉลี่ย
ขนาดตัวอย่าง 400 คน เพื่ อให้ ไ ด้ สัดส่วนคลอบคลุม ตามเขตที่ สุ่ม ได้ ใ นขัน้ ที่ 1 จะเฉลี่ ยขนาด
ตัวอย่าง ดังนี ้
ตาราง 2 แสดงการเฉลี่ยขนาดตัวอย่าง
กลุม่ การปกครอง
กลุม่ กรุงเทพกลาง
กลุม่ กรุงเทพใต้
กลุม่ กรุงเทพเหนือ
กลุม่ กรุงเทพตะวันออก
กลุม่ กรุงธนเหนือ
กลุม่ กรุงธนใต้
รวม

เขตที่ทาการสารวจ
เขตดินแดง
เขตปทุมวัน
เขตจตุจกั ร
เขตบึง่ กุ่ม
เขตคลองสาน
เขตบางขุนเทียน

จานวนตัวอย่าง )คน)
70
70
70
70
60
60
400
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ขัน้ ที่ 3 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง )Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือก
สถานที่ในการเก็บข้ อมูลเป็ นห้ างสรรพสินค้ าตามเขตที่ส่มุ ได้ ในขันที
้ ่ 1 ได้ แก่ เซ็นทรัลพระราม 9
เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลลาดพร้ าว เดอะมอลล์บางกะปิ ไอคอนสยาม และเซ็นทรัลพระราม 2
ขัน้ ที่ 4 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก )Convenience Sampling) เพื่อให้
ได้ ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างครบตามที่กาหนดไว้ โดยทาการแจกแบบสอบถามให้ กบั คนวัยทางานใน
เขตกรุ งเทพมหานครที่มีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี ย้ งชีพ ตามที่สุ่มได้ ในขัน้ ที่ 1 - 3 ที่
สะดวกในการให้ ข้อมูล
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ ผู้วิจยั
สร้ างขึน้ เองจากการรวบรวมข้ อมูลจากทฤษฎี และงานวิ จัยที่เกี่ ยวข้ อง แล้ วนามาประยุกต์เป็ น
ลักษณะเฉพาะและข้ อคาถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 4 ส่วนดังนี ้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
อายุ สถานภาพ ระดับ การศึก ษาสูง สุด รายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น และอาชี พ โดยลัก ษณะของ
แบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด )Close-Ended Question) มีคาตอบหลายตัวเลือก )Multiple
Choice Question) โดยใช้ ระดับการวัดข้ อมูล ดังนี ้
1.1 เพศ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลแบบนามบัญญัติ )Nominal Scale)
1.1.1 ชาย
1.1.2 หญิง
1.2 อายุ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลแบบเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale) โดยกาหนดการ
แบ่งช่วงอายุเริ่ มต้ นอายุ 21 ปี ขึ ้นไป โดยมีการแบ่งเกณฑ์ช่วงอายุเป็ นช่วงห่างช่วงละ 10 ปี ตาม
ลักษณะการลงทุนที่เหมาะตามช่วงวัย )ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2558)
1.2.1 21 - 30 ปี
1.2.2 31 - 40 ปี
1.2.3 41 - 50 ปี
1.2.4 51 ปี ขึ ้นไป
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1.3 สถานภาพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลแบบนามบัญญัติ )Nominal Scale)
1.3.1 โสด
1.3.2 สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
1.3.3 หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลแบบเรี ยงลาดับ )Ordinal Scale)
1.4.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
1.4.2 ปริญญาตรี
1.4.3 สูงกว่าปริญญาตรี
1.5 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลแบบเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
ซึ่งผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์ช่วงรายได้ ตามงานวิจัยเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ของนักลงทุนกลุ่มวัยทางานในพืน้ ที่กรุ งเทพมหานคร (ธนกร พจน์ธนาบันเทิง ,
2559, 45)
1.5.1 ต่ากว่า หรื อเท่ากับ 20,000 บาท
1.5.2 20,001 – 40,000 บาท
1.5.3 40,001 – 60,000 บาท
1.5.4 60,001 บาทขึ ้นไป
1.6 อาชีพ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลแบบนามบัญญัติ )Nominal Scale)
1.6.1 ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
1.6.2 พนักงานบริษัทเอกชน
1.6.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน
รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ โดยเลื อ กตอบเพี ย งค าตอบเดี ย วจากค าตอบที่ ใ ห้ เลื อ ก 2 ตัว เลื อ ก
)Dichotomous Questions) คือ ใช่ และไม่ใช่ จานวน 9 ข้ อ ใช้ ระดับการวัดข้ อมูลแบบนามบัญญัติ
)Nominal Scale) โดยมีข้อคาถามที่เป็ นข้ อที่ใช่จานวน 6 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 1, 2, 4, 6, 8, 9 และมีข้อ
คาถามที่เป็ นข้ อที่ไม่ใช่จานวน 3 ข้ อ ได้ แก่ ข้ อ 3, 5, 7 และในส่วนระดับความรู้ ความเข้ าใจใช้ การ
วัดแบบเรี ยงล าดับ )Ordinal Scale) เพื่ อแปลความหมายของระดับความรู้ ความเข้ าใจในการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
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ตอบถูก ให้ คะแนน 1 คะแนน
ตอบผิด ให้ คะแนน 0 คะแนน
เมื่อรวมคะแนนและแจกแจงความถี่แล้ ว จะแบ่งระดับความรู้ ความเข้ าใจออกเป็ น
3 ระดับ โดยใช้ สูตรการคานวณช่วงกว้ างของชัน้ (กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2556, 44) ซึ่งเป็ นระดับ
การวัดข้ อมูลประเภทอันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ดังนี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
คะแนนสูงสุด– คะแนนต่าสุด
จานวนชัน้
=

9–0
3
การสรุ ปผลความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยแบ่งระดับ
ความรู้ความเข้ าใจออกเป็ น 3 ระดับ โดยแปลความหมายระดับคะแนนได้ ดังนี ้
ระดับคะแนน
ระดับความรู้ความเข้ าใจ
7-9
หมายถึง
มีความรู้ความเข้ าใจระดับมาก
4-6
หมายถึง
มีความรู้ความเข้ าใจระดับปานกลาง
0-3
หมายถึง
มีความรู้ความเข้ าใจระดับน้ อย
ส่ ว นที่ 3 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ในการลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การ
เลี ้ยงชีพแบ่งเป็ น 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน และด้ านสภาพแวดล้ อม
เศรษฐกิ จ และการเมื อง โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด )Close - Ended
Question) ซึ่ ง เป็ น ระดับ การวัด ข้ อมูล ประเภทอัน ตรภาคชัน้ )Interval Scale) โดยมี ลัก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบ Likert Scale มี 5 ระดับ จานวน 14 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
คะแนน
ระดับความเห็น
5
หมายถึง
เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
4
หมายถึง
เห็นด้ วย
3
หมายถึง
เฉย ๆ
2
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วย
1
หมายถึง
ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ่ง
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โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ เกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับชัน้ ใช้ สตู รคานวณ
ช่วงกว้ างของแต่ละอันตรภาคชัน้ ดังนี ้
ข้ อมูลที่มีคา่ สูงที่สดุ – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าที่สดุ
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้ =
จานวนชัน้
5–1
=
5
= 0.8
เกณฑ์ ค ะแนนเฉลี่ ย ของความเห็ น ต่อ ปั จ จัย ในการลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การ
เลี ้ยงชีพ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อปั จ จัยในการลงทุน
อยูใ่ นระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อปั จ จัยในการลงทุน
อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อปั จ จัยในการลงทุน
อยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อปั จ จัยในการลงทุน
อยูใ่ นระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80
หมายถึง
มีความคิดเห็นต่อปั จ จัยในการลงทุน
อยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
ส่ ว นที่ 4 เป็ น แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การตัด สิ น ใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การ
เลี ้ยงชีพโดยแบ่งเป็ น 2 ขัน้ ได้ แก่ ขันการประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด )Close-Ended Question) ซึ่งเป็ นระดับการวัดข้ อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ )Interval Scale) โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ Rating Scale มี 5 ระดับ
จานวน 12 ข้ อ โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนน ดังนี ้
คะแนน
ระดับการตัดสินใจ
5
หมายถึง
มากที่สดุ
4
หมายถึง
มาก
3
หมายถึง
ปานกลาง
2
หมายถึง
น้ อย
1
หมายถึง
น้ อยที่สดุ
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โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ เกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับชัน้ ใช้ สตู รคานวณ
ช่วงกว้ างของแต่ละอันตรภาคชัน้ ดังนี ้
ข้ อมูลที่มีคา่ สูงที่สดุ – ข้ อมูลที่มีคา่ ต่าที่สดุ
ความกว้ างของอันตรภาคชัน้
=
จานวนชัน้
5–1
=
5
=
0.8
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดั บ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดั บ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดั บ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดั บ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดั บ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับน้ อยที่สดุ
ขัน้ ตอนการสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมในครัง้ นีค้ ือ แบบสอบถาม ซึ่งมี ขนั ้ ตอนการสร้ าง
เครื่ องมือ ดังนี ้
1. ศึกษาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลต่าง ๆ อาทิ ตารา ทฤษฎี บทความและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อนามาใช้ เป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม ให้ ครอบคลุมตามความมุง่ หมายของ
การวิจยั
2. สร้ างแบบสอบถามให้ ครอบคลุมกับกรอบแนวคิดการวิจยั โดยแบ่งเป็ น 4 ส่วน
ได้ แก่
ส่วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2: ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ส่วนที่ 3: ปัจจัยในการลงทุนที่มีอิทธิตอ่ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ
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ส่วนที่ 4: การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. นาแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้ อง และให้ คาแนะนาในการปรับปรุง แก้ ไข เกี่ยวกับการใช้ ภาษา และการสื่อสารเพื่อให้
ตรงวัตถุประสงค์ของการวิจยั
4. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ ไขให้ ถกู ต้ องเหมาะสม ตามข้ อเสนอแนะของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
5. นาแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ ไขแล้ ว ไปทดสอบใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 40 คน แล้ วนาผลไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการ
หาค่าสัมประสิทธ์อลั ฟ่ า (Cronbach’s alpha Coefficient) ค่า α ที่ได้ จะแสดงถึงระดับความคงที่
ของแบบสอบถามโดยมี ค่าระหว่าง 0 < α< 1 ซึ่ง ค่าที่ ไ ด้ ใกล้ เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามี ความ
เชื่อมัน่ สูง โดยงานวิจยั นี ้กาหนดค่าความเชื่อมัน่ ที่ยอมรับได้ ต้องไม่ต่ากว่า 0.70 จึงจะยอมรับได้
)กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2555, 449) โดยได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ดังนี ้
ด้ านแรงจูงใจ มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .780
ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .887
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .917
การตัดสินใจลงทุนขันประเมิ
้
นทางเลือก มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .843
การตัดสินใจลงทุนขันตั
้ ดสินใจลงทุน มีคา่ ความเชื่อมัน่ เท่ากับ .733
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาถึง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีแหล่งข้ อมูลในการศึกษาค้ นคว้ า
ประกอบด้ วย 2 ส่วนคือ
1. แหล่งข้ อมูลปฐมภูมิ )Primary Data) ข้ อมูลที่ใช้ ในการศึกษานี ้เป็ นข้ อมูลปฐมภูมิ
ซึ่ง เก็ บ โดยใช้ แบบสอบถามจากกลุ่ม ตัว อย่า งจ านวน 400 คน จากกลุ่ม คนวัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่เคยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยผู้วิจยั ได้ แจกแบบสอบถาม และ
ทาการชีแ้ จงให้ กลุ่มตัวอย่างเข้ าใจแบบสอบถาม จากนัน้ รอเก็ บแบบสอบถามจนได้ ครบตามที่
กาหนดไว้
2. แหล่ง ข้ อ มูล ทุติย ภูมิ )Secondary Data) ได้ จ ากการศึก ษาค้ น คว้ า ข้ อ มูล จาก
วิทยานิพ นธ์ สารนิพ นธ์ บทความทางวิช าการ หนัง สื อพิม พ์ วารสาร และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง
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รวมถึง แหล่ง ข้ อมูล ทางอินเตอร์ เ น็ต หนัง สื อที่ เกี่ ยวข้ อง บทความ งานวิ จัย และงานเขี ยนทาง
วิชาการ
การจัดทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การจัดทาข้ อมูล
จากการที่ได้ นาแบบสอบถามไปให้ กลุม่ ตัวอย่างตอบเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูลเรี ยบร้ อย
แล้ ว ผู้วิจยั จะนาแบบสอบถามที่ตอบแล้ วทังหมด
้
400 ชุด มาดาเนินการดังต่อไปนี ้
1. การตรวจสอบข้ อมูล (Editing) โดยผู้วิจยั จะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ
ตอบแบบสอบถามที่ได้ เก็บมา และแยกแบบสอบถามเพื่อคัดแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก
2. การลงรหัส (Coding) โดยผู้วิจยั จะนาแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์มาลงรหัส
ตามที่กาหมดไว้ ในแบบสอบถามในแต่ละส่วน
3. การประมวลข้ อ มูล (Processing) โดยผู้วิ จัย จะน าแบบสอบถามที่ ล งรหัส
เรี ยบร้ อยมาบันทึก และประมวลผลข้ อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิตแิ ละโปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้ อมูล ดังนี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistic) โดยแจก
แจงความถี่แสดงผลเป็ นค่าร้ อยละ )Percentage) ค่าเฉลี่ย )Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
)Standard Deviation) เพื่ อ อธิ บ ายถึ ง ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คลได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ ปัจจัยในการลงทุน และการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ของคน
วัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
2. การวิเคราะห์โดยใช้ สถิติเชิงอนุมาน )Inferential Statistic) ใช้ วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี ้
2.1 วิเ คราะห์ ความแตกต่างระหว่างลัก ษณะส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ
สถาณภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ความรู้ ความเข้ าใจ และกับการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ สถิติ
วิเคราะห์ความแตกต่าง คือ t-test และ One Way ANOVA
2.2 วิเคราะห์ปัจจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ วัตถุประสงค์การลงทุน
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
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การเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยใช้ สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคณ
ู )Multiple Linear Regression) โดยวิธี Enter
สถิตทิ ่ ีใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั มีดงั นี ้
1. สถิตเิ ชิงพรรณนา )Descriptive Statistic) โดยใช้ สถิติพื ้นฐาน
(กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2550, 44) ประกอบด้ วย
1.1 ค่าความถี่ )Frequency)
1.2 ค่าร้ อยละ )Percentage) โดยใช้ สตู ร ดังนี ้
f
P  100 
n
เมื่อ P
แทน ค่าร้ อยละ หรื อ เปอร์ เซ็นต์
f
แทน ความถี่ของคะแนน
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.3 ค่าเฉลี่ย )Mean) โดยใช้ สตู ร ดังนี ้

𝑥̅ =

∑𝑥
𝑛

เมื่อ

𝑥̅
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ยหรื อค่าเฉลี่ย
∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
1.4 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation: S.D.) โดยใช้ สตู ร ดังนี ้

เมื่อ

S.D.
n
(∑ 𝑋)2
∑ 𝑋2

แทน
แทน
แทน
แทน

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ ตัวอย่าง
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ผลรวมของคะแนนทังหมดยกก
้
าลังสอง
ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกาลังสอง
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2. สถิตทิ ี่เชิงอนุมาน )Inferential Statistic) ซึง่ ใช้ ในการทดสอบสมมติฐานมี ดังนี ้
2.1 ค่าสถิติ t-test เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง 2
กลุม่ ในกรณีทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระต่อกัน เพื่อใช้ ทดสอบ
สมมติฐาน )ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2560, 178)
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไม่เท่ากัน S12 ≠ S22 ใช้ สตู ร ดังนี ้
𝑥̅ 1 − 𝑥̅ 2
𝑡= 1 2
𝑆1
𝑛1

𝑆2
+ 𝑛2

𝑆1 2
𝑆2 2
𝑑𝑓 = [ 𝑛
+ 𝑛 ]
1
2
𝑛1 − 1
𝑛2 − 1
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ เท่ากัน S12 = S22 ใช้ สตู ร ดังนี ้
𝑥
̅̅̅1 − ̅̅̅
𝑥2
𝑡= 𝑆
𝑝 1
1
√ +
𝑛1 𝑛2
𝑑𝑓 = 𝑛1 2 + 𝑛2 2
โดย
เมื่อ

df
แทน ค่าองศาอิสระ
t
แทน ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน t-distribution
X1
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
X2
แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
S12 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
S22 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
n1
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 1
n2
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่างที่ 2
2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว )One-Way Analysis of Variance:
ANOVA) โดยทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยดูค่า
ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances ซึ่งจะใช้ สถิติวิเคราะห์จากสถิติ )F) หรื อ
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ค่า Brown-Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมมติฐาน )กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2555, 293) โดยใช้ สูตร
ดังนี ้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ สถิติ F - Test ใช้ ในกรณีที่ความ
แปรปรวนเท่ากัน สามารถเขียนสูตรได้ ดังนี ้
𝑀𝑆𝑏
𝐹=
𝑀𝑆𝑊
เมื่อ

F
แทน
MS b แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาในF-distribution
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
(Mean square between groups)
MSw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่
)Mean square between error)
df
แทน ชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ ได้ แก่ ระหว่างกลุม่
)k-1), ภายในกลุม่ )n-k)
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ สถิติ Brown-Forsythe (B) ใช้ ใน
กรณีที่ความแปรปรวนไม่เท่ากัน (ภัคทนัน พงศ์ธนนภ .2557: 40; อ้ างอิง Hartung. 2001) สามารถ
เขียนสูตรได้ ดังนี ้
𝐵=

โดยค่า
เมื่อ

𝑀𝑆𝐵
𝑀𝑆𝑤
𝑛

𝑀𝑆𝑤 = ∑ 𝑖=1𝑘(1 − 𝑖 ) 𝑆𝑖 2

B
MSB
MSw

แทน
แทน
แทน

𝑁

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Brown-Forsythe
ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่
ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่
สาหรับสถิติ Brown-Forsythe
k
แทน จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
n
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N
แทน ขนาดประชากร
Si2
แทน ความแปรปรวนของกลุม่ ตัวอย่าง
กรณี พ บความแตกต่างอย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติ จะทาการตรวจสอบความ
แตกต่างเป็ นรายคูท่ ี่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หรื อระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้ สตู รตาม
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วิ ธี Least Significant Difference: LSD หรื อ Dunnett's T3 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บค่า เฉลี่ ย ของกลุ่ม
ตัวอย่างใช้ สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Fisher’s Least Significant Difference (LSD)
)กัลยา วานิชย์บญ
ั ชา, 2555, 333) สามารถเขียนได้ ดังนี ้

ในกรณีที่
เมื่อ

แทน

ni ≠ nj

t1- /2n – k

แทน

ค่าที่ใช้ พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test
ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% และชันแห่
้ ง
ความเป็ นอิสระภายในกลุม่ = n-k
MSE
ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MSw)
ni
แทน จานวนข้ อมูลของกลุม่ i
nj
แทน จานวนข้ อมูลของกลุม่ j

แทน ค่าความคลาดเคลื่อน
สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ สามารถเขียนได้ ดังนี ้
𝑑̅𝐷 =
เมื่อ

̅̅̅̅
𝑑
𝐷
qD

𝑞𝐷√2(𝑀𝑆𝑆𝐼𝐴 )
√𝑆

แทน
แทน

ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน Dunnett test
ค่าจากตาราง Critical Values of
the Dunnett test
MSS/A
แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่
S
แทน ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
2.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคณ
ู (Multiple Linear Regression)
จากสมการแสดงการความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม )Y) และตัวแปรอิสระ
)X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ )α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk ) สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปรตามได้ ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบาย
ได้ นี ้เรี ยกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ )Error : ε) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคณ
ู
จะเป็ นการพยากรณ์หาค่าสัมประสิทธิ์ α และ β1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้ จากการค้ านวณโดย
กลุม่ ตัวอย่าง โดยหลักการวิเคราะห์คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่คานวณได้ จะต้ องเป็ นค่าสัมประสิทธิ์ที่ทา
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ให้ สมการดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อนกาลังสองรวมกันน้ อยที่สุด )Ordinary Least Square :
OLS) ดังนี ้
สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของประชากร
Y = α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk+ ε

สมการถดถอยเชิงพหุคณ
ู ของกลุม่ ตัวอย่าง
Y = a + b1X1 + b2X2 + …+ bkXk
โดยที่ X
คือ ตัวแปรอิสระ
Y
คือ ตัวแปรตาม
K
คือ จานวนตัวแปรอิสระ
เมื่อ α และ a เป็ นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรื อ ค่าของ Y เมื่อให้ ตวั
แปรอิสระทัง้ หมดมีค่าเท่ากับศูนย์ ส่วน β และ b เป็ นสัมประสิทธิ์ ถดถอย )Partial regression
coefficient) ของตัวแปรอิสระแต่ละตัว ซึง่ หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม )Y) เมื่อ
ตัวแปรอิสระนันเปลี
้ ่ยนไป 1 หน่วย โดยตัวแปรอิสระตัวอื่นมีคา่ คงที่
โดยที่คา่ สัมประสิทธิ์ a และ b สามารถคานวณได้ จากสูตร ดังนี ้
a = Y - b1X1 - b2X2 - …- bkXk
การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหุคณ
ู มีเงื่อนไขที่สาคัญ คือ
bi 

 X Y   X Y
n X   X 
i i

i

2
i

i

2

i

1. ความผิดพลาด )error) ต้ องเป็ นตัวแปรสุม่ และมีการแจกแจงแบบโค้ งปกติ
2. ความแปรปรวนของตัวแปรตาม )Y) ในทุกค่าของตัวแปรอิสระ )X) จะต้ องเท่ากัน
3. ค่าความผิดพลาดของตัวแปรตาม )Y) แต่ละค่าเป็ นอิสระต่อกัน
4. ตัวแปรอิสระที่นามาวิเคราะห์จะต้ องเป็ นอิสระต่อกัน

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล และข้ อเสนอแนะ
การวิ จัย ครั ง้ นี ศ้ ึก ษา “ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ
การเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการวิเคราะห์และแปลความหมายของ
ข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ กาหนดสัญลักษณ์และอักษรย่อเพื่อให้ เข้ าใจและสื่อความหมายได้ ตรงกัน ดังนี ้
H0
แทน
สมมติฐานหลัก (Null hypothesis)
H1
แทน
สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis)
n
แทน
จานวนกลุม่ ตัวอย่าง
แทน
ค่าเฉลี่ยของกลุม่ ตัวอย่าง )Mean)
S.D.
แทน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
MS
แทน
ค่าเฉลี่ยผลบวกกาลังสองของคะแนน (Mean of Squares)
SS
แทน
ผลบวกกาลังสองของคะแนน (Sum of Squares)
t
แทน
ค่าที่ใช้ พิจารณา t – Distribution
F
แทน
ค่าสถิตทิ ี่ใช้ พิจารณาใน F-distribution
df
แทน
ชันของความเป็
้
นอิสระ )Degree of Freedom)
Sig.
แทน
ระดั บ นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ จ ากการทดสอบที่ โ ปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส าเร็ จรู ปค านวนเพื่ อ ใช้ ในการสรุ ปผล
การทดสอบสมมติฐาน )Sig. (2-tailed))
*
แทน
ความมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
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การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเ คราะห์ ข้ อมูล ผู้วิจัยได้ เสนอผลตามความมุ่ง หมายของการวิจัย โดยแบ่ง การ
นาเสนอออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย
แจกแจงความถี่ แ สดงผลเป็ น ค่า ร้ อยละ )Percentage) ค่า เฉลี่ ย )Mean) และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน )Standard Deviation) แบ่งเป็ น 4 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ลัก ษณะข้ อ มูล ส่ ว นบุค คล ประกอบด้ ว ย เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกองทุนรวมเพื่ อ การ
เลี ้ยงชีพ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้ อมูล เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ในการลงทุน ที่ มี อิ ทธิ พ ลต่อ การ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อที่ 1 ลั ก ษณะข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานะภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 2 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์
การลงทุน ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ สถิติเชิงพรรณนา )Descriptive Statistic) โดยแจก
แจงความถี่แสดงผลเป็ นค่าร้ อยละ )Percentage) ค่าเฉลี่ย )Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
)Standard Deviation)
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคล
ข้ อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ วิเคราะห์โดยการหาค่าร้ อยละ ดังแสดงในตารางที่ 3
ตาราง 3 แสดงจานวน )ความถี่) และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
ข้ อมูลส่วนบุคคล

จานวน )คน)

ร้ อยละ

119
281
400

29.75
70.25
100.00

107
237
15
41
400

26.75
59.25
3.75
10.25
100.00

54
211
135
400

13.50
52.75
33.75
100.00

5
214
181
400

1.25
53.50
45.25
100.00

เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปี ขึ ้นไป
รวม
สถานภาพ
โสด
สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
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ตาราง 3 )ต่อ)
ข้ อมูลส่วนบุคคล
รายได้ เฉลี่ตอ่ เดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท
20,001 - 40,001 บาท
40,001 - 60,000 บาท
60,001 บาทขึ ้นไป
รวม
อาชีพ
ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัทเอกชน
ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ
รวม

จานวน )คน)

ร้ อยละ

14
175
74
137
400

3.50
43.75
18.50
34.25
100.00

41
226
133
400

10.25
56.50
33.25
100.00

จากตารางที่ 3 สามารถสรุ ปข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
จานวน 400 คนได้ ดงั นี ้
ด้ านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจานวน 281 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 70.25 และเพศชายจานวน 119 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.75
ด้ านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน
237 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.25 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จานวน 107 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.75 ช่วงอายุระหว่าง 51 ปี ขึน้ ไป จ านวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.25 และช่วงอายุ
ระหว่าง 41 – 50 ปี จานวน 15 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.75
ด้ านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส / อยูด่ ้ วยกัน
จานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.75 สถานภาพหม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่ จานวน 135 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 33.75 และสถานภาพโสด จานวน 54 คน คิดเป็ นร้ อยละ 13.50
ด้ านระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จานวน 214 คน คิดเป็ นร้ อยละ 53.50 รองลงมาคือ การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี
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จานวน 181 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.25 และการศึกษาระดับต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 5 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 1.25
ด้ านรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
20,001 - 40,000 บาท จานวน 175 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.75 รองลงมาคือมีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
60,001 บาท ขึ ้นไปจานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.25 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 60,000
บาทจานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.50 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.50
ด้ านอาชี พ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ พนั ก งาน
บริ ษัทเอกชนจานวน 226 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.50 รองลงมาคือประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้ าของ
กิ จ การ/อาชี พ อิ ส ระ จ านวน 133 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 33.25 และประกอบอาชี พ ข้ า ราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จานวน 41 คน คิดเป็ นร้ อยละ 10.25
เนื่ องจากพบว่ากลุ่ม ตัวอย่างที่ ตอบแบบสอบถามด้ านอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีจานวนความถี่คอ่ นข้ างน้ อยในบางกลุม่ ผู้วิจยั จึงได้ ทา
การยุบรวมกลุ่ม แสดงข้ อมูลจานวน )ความถี่) และร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ ในการ
ทดสอบสมมติฐานต่อไปดังนี ้
ตาราง 4 แสดงจานวน )ความถี่) และร้ อยละของผู้บริโภค จาแนกตามอายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ข้ อมูลส่วนบุคคล

จานวน )คน)

อายุ
21 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 ปี ขึ ้นไป

107
237
56

รวม

400

ร้ อยละ
26.75
59.25
14.00
100.00
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ตาราง 4 )ต่อ)
ข้ อมูลส่วนบุคคล
สถานภาพ
โสด / หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่
สมรส / อยูด่ ้ วยกัน
รวม
ระดับการศึกษาสูงสุด
ต่ากว่าหรื อเท่ากับปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
รวม
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท
40,001 – 60,000 บาท
60,001 บาทขึ ้นไป
รวม

จานวน )คน)

ร้ อยละ

189
211
400

47.25
52.75
100.00

219
181
400

54.75
45.25
100.00

189
74
137
400

47.25
18.50
34.25
100.00

จากตารางที่ 4 สามารถสรุ ปข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้บริ โภคที่ตอบแบบสอบถาม
จานวน 400 คนได้ ดงั นี ้
ด้ านอายุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน
237 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.25 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จานวน 107 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.75 และช่วงอายุระหว่าง 41 ปี ขึ ้นไป จานวน 56 คน คิดเป็ นร้ อยละ 14.00
ด้ านสถานภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส / อยูด่ ้ วยกัน
จานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.75 และสถานภาพโสด / หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่ จานวน
189 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.25
ด้ านระดับการศึกษาสูงสุด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับปริ ญญาตรี จานวน 219 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.75 และการศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จานวน 181 คน คิดเป็ นร้ อยละ 45.25
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ด้ านรายได้ เ ฉลี่ ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ เฉลี่ ยต่อ
เดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท จานวน 189 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.25 รองลงมาคือมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 60.001 บาท ขึ ้นไปจานวน 137 คน คิดเป็ นร้ อยละ 34.25 และรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
40,001 – 60,000 บาทจานวน 74 คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.50
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ข้อมูลความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพ
การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ ผู้วิจยั ได้ นาคาตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์
ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏตามตาราง ดังต่อไปนี ้
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ

ตอบถูก

ตอบผิด

จานวน
312

ร้ อยละ
78.00

จานวน
88

ร้ อยละ
22.00

2. เงินที่จา่ ยเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภาษี
จะได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา ตาม
จ านวนที่ ล งทุน จริ ง แต่ไ ม่เ กิ น 15% สูง สุด ไม่
เกิ น 500,000 บาท ของเงิ น ได้ พึ ง ประเมิ น
โดยรวมกับเงิ นสะสมกองทุนส ารองเลี ย้ งชี พ
กองทุนบาเหน็จ บานาญข้ าราชการ และเบีย้
ประกันชีวิตแบบบานาญแล้ ว )ถ้ ามี)

306

76.50

94

23.50

3. ผู้ลงทุนไม่มีภาระผูกพันว่าต้ องซื ้อหน่วยลงทุน
ต่อเนื่องกันทุกปี ติดต่อกัน เพื่อสิทธิ ประโยชน์
ทางภาษี

118

29.50

282

70.50

4. ผู้ลงทุนต้ องลงทุนขัน้ ต่า 3% ของเงินได้ ในแต่
ละปี หรื อ 5,000 บาท แล้ วแต่จานวนใดจะต่า
กว่า

297

74.25

103

25.75

1. กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เป็ นกองทุนรวม
ประเภทส่งเสริมให้ เกิดการออมเงินระยะยาวไว้
สาหรับใช้ จา่ ยยามเกษียณอายุ
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ตาราง 5 (ต่อ)
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับองทุนรวมเพื่อการ
ตอบถูก
ตอบผิด
เลี ้ยงชีพ
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
5. ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อ
210
52.50
190
47.50
ถือครบระยะเวลา 7 ปี โดยไม่ผิดเงื่อนไขการ
ยกเว้ นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา
6. ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของ
321
80.25
79
19.75
กองทุน RMF ได้ ตามความต้ องการได้ โดย
ไม่ถือว่าเป็ นการขายหน่วยลงทุน
7. หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
195
48.75
205
51.25
สามารถนาไปเป็ นหลักประกันในการกู้ยืมได้
8. กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ เป็ นกองทุนที่ไม่
301
75.25
99
24.75
มีการจ่ายเงินปันผล
9. กรณี ที่ ผ้ ูล งทุน ผิ ด เงื่ อ นไข เช่ น มี ก ารขาย
305
76.25
95
23.75
หน่วยลงทุนก่อนกาหนดจะต้ องนารายได้ ที่
ได้ จากการขายหน่วยลงทุนไปรวมกับเงินได้
เพื่ อเสี ยภาษี บุคคลธรรมดา รวมทัง้ คืนเงิน
ภาษีที่เคยได้ รับยกเว้ นไปทังหมด
้
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพของผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 400 คน พบว่า
ข้ อ 1. กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ เป็ นกองทุนรวมประเภทส่งเสริมให้ เกิดการ
ออมเงินระยะยาวไว้ สาหรั บใช้ จ่ายยามเกษี ยณอายุมีผ้ ูตอบถูกจานวน 312 คน คิดเป็ นร้ อยละ
78.00 และมีผ้ ตู อบผิดจานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.00
ข้ อ 2. เงินที่จา่ ยเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภาษี จะได้ รับยกเว้ นภาษีเงิน
ได้ บคุ คลธรรมดา ตามจานวนที่ลงทุนจริงแต่ไม่เกิน 15% สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ของเงินได้ พงึ
ประเมิน โดยรวมกับเงินสะสมกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ และเบี ้ย
ประกันชีวิตแบบบานาญแล้ ว )ถ้ ามี) มีผ้ ตู อบถูกจานวน 306 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.50 และมีผ้ ตู อบ
ผิดจานวน 94 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.50
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ข้ อ 3. ผู้ ลงทุ น ไม่ มี ภ าระผู ก พัน ว่ า ต้ อ งซื อ้ หน่ ว ยลงทุ น ต่ อ เนื่ อ งกั น ทุ ก ปี
ติดต่อกัน เพื่อสิท ธิ ประโยชน์ทางภาษี มีผ้ ูตอบถูกจานวน 118 คน คิดเป็ นร้ อยละ 29.50 และมี
ผู้ตอบผิดจานวน 282 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.50
ข้ อ 4. ผู้ลงทุนต้ องลงทุนขัน้ ต่า 3% ของเงินได้ ในแต่ละปี หรื อ 5,000 บาท
แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า มีผ้ ูตอบถูกจานวน 297 คน คิดเป็ นร้ อยละ 74.25 และมีผ้ ูตอบผิด
จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 25.75
ข้ อ 5. ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อถือครบระยะเวลา 7 ปี โดย
ไม่ผิดเงื่อนไขการยกเว้ นภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดามีผ้ ตู อบถูกจานวน 210 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.50
และมีผ้ ตู อบผิดจานวน 190 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.50
ข้ อ 6. ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ได้ ตามความ
ต้ องการได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการขายหน่วยลงทุน มีผ้ ตู อบถูกจานวน 321 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.25
และมีผ้ ตู อบผิดจานวน 79 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.75
ข้ อ 7. หน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ สามารถน าไปเป็ น
หลักประกันในการกู้ยืม ได้ มี ผ้ ูตอบถูกจ านวน 195 คน คิดเป็ นร้ อยละ 48.75 และมี ผ้ ูตอบผิ ด
จานวน 205 คน คิดเป็ นร้ อยละ 51.25
ข้ อ 8. กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ เป็ นกองทุนที่ไม่มีการจ่ายเงินปั นผล มี
ผู้ตอบถูกจานวน 301 คน คิดเป็ นร้ อยละ 75.25 และมีผ้ ูตอบผิดจ านวน 99 คน คิดเป็ นร้ อยละ
24.75
ข้ อ 9. กรณี ที่ ผ้ ูล งทุน ผิ ด เงื่ อ นไข เช่น มี ก ารขายหน่ว ยลงทุน ก่ อ นก าหนด
จะต้ องนารายได้ ที่ได้ จากการขายหน่วยลงทุนไปรวมกับเงินได้ เพื่อเสียภาษี บุคคลธรรมดา รวมทัง้
คืนเงินภาษี ที่เคยได้ รับยกเว้ นไปทังหมด
้
มีผ้ ตู อบถูกจานวน 305 คน คิดเป็ นร้ อยละ 76.25 และมี
ผู้ตอบผิดจานวน 95 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.75
ระดับความรู้ ความเข้ าใจใช้ การวัดแบบเรี ยงล าดับ )Ordinal Scale) เพื่อแปล
ความหมายของระดับความรู้ ความเข้ าใจในการทดสอบสมมติฐาน เมื่อรวมคะแนนและแจกแจง
ความถี่แล้ ว จะแบ่งระดับความรู้ความเข้ าใจออกเป็ น 3 ระดับ สรุปได้ ดังนี ้
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ตาราง 6 แสดงจานวน และค่าร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อเลี ้ยงชีพ
ระดับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อเลี ้ยงชีพ

จานวน )คน)

มีความรู้ความเข้ าใจระดับน้ อย

ร้ อยละ
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16.25

มีความรู้ความเข้ าใจระดับปานกลาง

173

43.25

มีความรู้ความเข้ าใจระดับมาก

162

40.50

รวม

400

100.00

จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
กองทุนรวมเพื่อเลี ้ยงชีพในระดับปานกลาง จานวน 173 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.25 รองลงมาคือมี
ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อเลี ้ยงชีพในระดับมาก จานวน 162 คน คิดเป็ นร้ อยละ
40.50 และมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อเลี ้ยงชีพในระดับน้ อย จานวน 65 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 16.25 ตามลาดับ
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพ
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยในการลงทุน
ปัจจัยในการลงทุน
ด้ านแรงจูงใจ

3.78

S.D.
0.88

แปลผล
มาก

ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน

4.20

0.77

มาก

ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง

4.27

0.87

มากที่สดุ

รวม

4.08

0.54

มาก
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จากกตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยในการลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นต่อปั จจัยในการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.08 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปั จจัยในการลงทุนด้ านสภาพแวดล้ อม
เศรษฐกิจและการเมืองในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นต่อปั จจัยในการลงทุนด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน และด้ านแรงจูงใจในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และ 3.78 ตามลาดับ
ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยในการลงทุน ด้ านแรงจูงใจ
ปัจจัยในการลงทุน

S.D.

แปลผล

ด้ านแรงจูงใจ
ท่านซื ้อ RMF เพราะอยากวางแผนทางการเงิน

3.93

1.21

มาก

ท่านซื ้อ RMF เพราะต้ องการออมเงินในระยะยาวเพื่อเพิ่ม
ความมัน่ คงทางการเงินของท่านในอนาคต

3.30

1.33

ปานกลาง

ท่านซื ้อ RMF เพราะทราบว่าใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้

3.31

1.36

ปานกลาง

ท่านได้ รับข่าวสารจากตัวแทนขาย หรื อสื่อโฆษณาต่างๆ
หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงสนใจซื ้อ RMF

4.06

1.23

มาก

ท่านได้ รับคาแนะนาจากคนใกล้ ตวั เช่น คนในครอบครัว
หรื อเพื่อน ให้ ซื ้อ RMF
รวม

4.29

0.85

มากที่สดุ

3.78

0.88

มาก

จากกตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยในการลงทุนด้ านแรงจูงใจ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุนด้ านแรงจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อ ปั จจัยใน
การลงทุนด้ านแรงจูงใจ ในระดับมากที่สดุ คือ ได้ รับคาแนะนาจากคนใกล้ ตวั เช่น คนในครอบครัว
หรื อเพื่อน ให้ ซื ้อ RMF โดยมีคา่ เฉลี่ยที่ 4.29 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุน
ด้ านแรงจูงใจ อยู่ในระดับมาก คือ ได้ รับข่าวสารจากตัวแทนขาย หรื อสื่อโฆษณาต่าง ๆ หรื อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงสนใจซื ้อ RMF และเพราะอยากวางแผนทางการเงิน โดยมีคา่ เฉลี่ย
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เท่ากับ 4.06 และ 3.93 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความเห็น ต่อปั จจัยในการลงทุน ด้ าน
แรงจูงใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง คือ ซือ้ RMF เพราะทราบว่าใช้ สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี ได้ และ
เพราะต้ องการออมเงิ นในระยะยาวเพื่ อเพิ่ม ความมั่นคงทางการเงิ นของท่านในอนาคต โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และ 3.30 ตามลาดับ
ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยในการลงทุน ด้ านวัตถุประสงค์การ
ลงทุน
ปัจจัยในการลงทุน
ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน

S.D.

แปลผล

ท่านซื ้อ RMF เพื่อประโยชน์ทางด้ านภาษี

4.28

0.88

มากที่สดุ

ท่านซื ้อ RMF เพื่อออมเงินเพื่อการเกษียณ

4.24

0.93

มากที่สดุ

ท่านซื ้อ RMF เพื่อต้ องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน

4.05

0.88

มาก

ท่านซื ้อ RMF เพื่อหวังผลตอบแทนที่สงู ในระยะยาว

4.22

0.87

มากที่สดุ

รวม

4.20

0.77

มาก

จากกตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปั จ จัยในการลงทุนด้ านวัตถุประสงค์การ
ลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปั จจัยในการลงทุนด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน
โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.40 เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ต อบ
แบบสอบถามมีความเห็นต่อปั จจัยในการลงทุนด้ านวัตถุประสงค์การลงทุนในระดับมากที่สดุ คือ
ซื ้อ RMF เพื่อประโยชน์ทางด้ านภาษี เพื่อออมเงินเพื่อการเกษียณ และเพื่อหวังผลตอบแทนที่สงู ใน
ระยะยาว โดยมี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.28 4.24 และ 4.22 ตามล าดับ และผู้ต อบแบบสอบถามมี
ความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุนด้ านวัตถุประสงค์การลงทุนในระดับมาก คือ ซื ้อ RMF เพื่อต้ องการ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.20
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ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยในการลงทุน ด้ านสภาพแวดล้ อม
เศรษฐกิจและการเมือง
ปัจจัยในการลงทุน
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง
การปรับตัวลงของตลาดหุ้นทาให้ ทา่ นซื ้อ RMF เพราะจะ
ทาให้ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ในราคาที่ต่า
ท่านลงทุนเพราะป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อใน
อนาคต
ท่านลงทุนเพราะการปรับตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้ มที่จะ
เติบโต
ท่านลงทุนเพราะความสงบเรี ยบร้ อยที่มีผลมาจากรัฐบาล
ที่มีแนวโน้ มที่มนั่ คง ซึง่ ส่งผลให้ แนวโน้ มด้ านเศรษกิจดีขึ ้น
ท่านลงทุนเพราะได้ รับความเชื่อถือจากนักลงทุน
ต่างประเทศ เนื่องจากความมัน่ คงการเมืองในประเทศ
รวม

S.D.

แปลผล

4.56

0.73

มากที่สดุ

4.48

0.81

มากที่สดุ

4.27

0.93

มากที่สดุ

4.03

1.19

มาก

4.03

1.18

มาก

4.27

0.87

มากที่สดุ

จากกตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปั จจัยในการลงทุน ด้ านสภาพแวดล้ อม
เศรษฐกิ จ และการเมื อ ง พบว่ า ผู้ต อบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ต่อ ปั จ จัย ในการลงทุน ด้ า น
สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี ค วามเห็ น ต่อ ปั จ จัย ในการลงทุน ด้ า น
สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง ในระดับมากที่สุด คือ การปรับตัวลงของตลาดหุ้นทาให้
ท่านซื ้อ RMF เพราะจะทาให้ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ในราคาที่ต่า ลงทุนเพราะป้องกันความเสี่ยงจากเงิน
เฟ้อในอนาคต และลงทุนเพราะการปรับตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้ มที่จะเติบโต โดยมีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.56 4.48 และ 4.27 ตามลาดับ และผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุน
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง ในระดับมาก คือ ลงทุนเพราะความสงบเรี ยบร้ อยที่มี
ผลมาจากรัฐบาลที่มีแนวโน้ มที่มนั่ คง ซึ่งส่งผลให้ แนวโน้ มด้ านเศรษกิจดีขึ ้น และลงทุนเพราะได้ รับ
ความเชื่อถือจากนักลงทุนต่างประเทศ เนื่องจากความมัน่ คงการเมืองในประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากัน เท่ากับ 4.03
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพ ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การตัดสินใจลงทุน ขันประเมิ
้
นทางเลือก
S.D.

ระดับการ
ตัดสินใจ

4.27

0.74

มากที่สดุ

3.75

1.21

มาก

4.24

1.03

มากที่สดุ

4.19

0.88

มาก

4.28

0.97

มากที่สดุ

4.14

0.78

มาก

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันประเมิ
้
นทางเลือก
ท่านศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF จากตัวแทนจาหน่าย
สถาบันการเงิน หนังสือชี ้ชวน ฯ ก่อนการลงทุน
ท่านศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากคนใน
ครอบครัว หรื อคนใกล้ ชิด
ท่านศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้ น
ข้ อมูลด้ วยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อคน
รู้จกั ที่เคยลงทุนใน RMF
ท่านประเมินระดับความเสี่ยงก่อนการลงทุนเพื่อทราบ
ระดับความเสี่ยงของตนเอง
ท่านศึกษาข้ อมูลหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่
ผ่านมาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ
รวม

จากกตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อกการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกการเลีย้ ง
ชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก ในระดับมากที่สดุ คือ ศึกษาข้ อมูลหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทน
ที่ผา่ นมาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ ศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF จากตัวแทนจาหน่าย สถาบันการเงิน
หนังสือชี ้ชวน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้ นข้ อมูลด้ วย
ตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อคนรู้ จกั ที่เคยลงทุนใน RMF โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.28
4.27 และ 4.24 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกการเลี ้ยง
ชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก ในระดับมาก คือ ประเมินระดับความเสี่ยงก่อนการลงทุนเพื่อทราบระดับ
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ความเสี่ยงของตนเอง และศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากคนในครอบครัว หรื อคนใกล้ ชิด
โดยมีคา่ เฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.19 และ 3.75 ตามลาดับ
ตาราง 12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การตัดสินใจลงทุน ขันตั
้ ดสินใจลงทุน
S.D.

ระดับการ
ตัดสินใจ

3.95
3.84

0.86
1.09

มาก
มาก

4.03

0.77

มาก

4.13
4.14

0.75
0.77

มาก
มาก

4.44
4.64

0.81
0.77

มากที่สดุ
มากที่สดุ

4.17

0.52

มาก

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันตั
้ ดสินใจลงทุน
ท่านลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ท่านลงทุนตามคนในครอบครัว หรื อคนใกล้ ชิดแนะนา
ให้ ลงทุน
ท่านซื ้อโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของ
หลักทรัพย์นนั ้ ๆ
ท่านเลือกลงทุนโดยคานึงถึงผลตอบแทนระยะยาว
ท่านลงทุนกับ บลจ. ที่ท่านเชื่อถือ หรื อมีความสัมพันธ์
อยูแ่ ล้ ว
ท่านซื ้อ RMF ผ่านตัวแทนจาหน่ายที่ธนาคารพาณิชย์
ท่านซื ้อ RMF ผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
โดยตรง
รวม

จากกตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อกการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกการเลีย้ ง
ชีพ ขัน้ ประเมินทางเลื อก ในระดับมากที่ สุด คือ ซือ้ RMF ผ่านบริ ษัทหลักทรัพ ย์ จัดการกองทุน
โดยตรง และซือ้ RMF ผ่านตัวแทนจาหน่ายที่ธนาคารพาณิชย์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และ
4.44 ตามลาดับ ผู้ตอบแบบสอบถามมี การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกการเลีย้ งชีพ ขัน้
ประเมินทางเลือก ในระดับมาก คือ ลงทุนกับ บลจ. ที่ทา่ นเชื่อถือ หรื อมีความสัมพันธ์อยูแ่ ล้ ว เลือก
ลงทุนโดยคานึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ซื ้อโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ผา่ นมาของหลักทรัพย์
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นัน้ ๆ ลงทุนตามระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ และลงทุนตามคนในครอบครั ว หรื อคนใกล้ ชิ ด
แนะนาให้ ลงทุน โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.14 4.13 4.03 3.95 และ 3.84 ตามลาดับ
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านข้ อที่ 1 ลั ก ษณะข้ อมู ล ส่ วนบุ ค คล ประกอบด้ วย เพศ อายุ
สถานะภาพ ระดับการศึกษาสู งสุ ด รายได้ เฉลียต่ อเดือน และอาชีพ แตกต่ างกัน มีการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ แตกต่ างกัน จาแนกออกเป็ นสมมติฐาน
ย่ อย ดังนี ้
สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 1.1 คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง
กัน มี ก ารตัด สิ น ใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ แตกต่า งกัน โดยสามารถเขี ย นเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่แตกต่างกัน
H1: คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติวิเคราะห์ค่าที )Independent sample ttest) โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็ นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง )H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่า ความแปรปรวนของแต่ล ะกลุ่ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับ ความเชื่ อ มั่น 95% จะปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง)H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า
0.05
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ตาราง 13 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามเพศ โดยใช้ การทดสอบ
Levene’s Test
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ

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

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

20.512**

0.000

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

18.738**

0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 13 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามเพศ พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลื อ ก จ าแนกตามเพศ มี ค่า Sig. เท่า กับ 0.000 ซึ่ ง มี ค่า น้ อ ยกว่า 0.01 นั่น คื อ ปฏิ เ สธ
สมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน
จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน )Equal variances not assumed)
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
)H0) และยอมรั บสมมติฐ านรอง )H1) หมายความว่า มี ค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึง ใช้ การ
ทดสอบค่า t กรณีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน )Equal variances not assumed)
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ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
น
ทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามเพศ
การตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ
ขันประเมิ
้
นทางเลือก

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

t-test for Equality of Means
เพศ



S.D.

t

df

Sig.

ชาย

3.82

0.51

-6.834**

353.49

0.000

หญิง

4.28

0.84

ชาย

4.23

0.42

1.909

288.94

0.057

หญิง

4.14

0.55

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามเพศ พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกตามเพศ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่าง
กัน ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยคนวัย ท างานเพศหญิ ง มี ก ารตัด สิ น ใจขัน้ ประเมิ น
ทางเลือกมากกว่าคนวัยทางานเพศชาย
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.057 ซึ่งมากกว่า 005 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )H0)
และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง )H1) หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี เพศ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพขันตั
้ ดสินใจลงทุน ไม่แตกต่างกัน
ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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สมมติฐานย่ อยข้ อที่ 1.2 คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน
มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: คนวัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี อายุแตกต่างกัน มี การตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่แตกต่างกัน
H1: คนวัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี อายุแตกต่างกัน มี การตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว )One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2
กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม ไม่
เท่ากันให้ ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐ านหลัก )H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคูท่ ี่ ซึ่งจะนาไปเปรี ยบเทียบ
เชิ ง ซ้ อ น )Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
หรื อใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
การทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอายุ โดยใช้ Levene’s Test
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

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

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

30.491

2

397

0.000**

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

9.678

2

397

0.000**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 15 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอายุ พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกตามอายุ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีมีคา่ ความแปรปรวนของข้ อมูลแต่ละ
กลุม่ ไม่เท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกตามอายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนของข้ อมูลแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ดังนัน้ จึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอายุ ใช้ สถิติ BrownForsythe ในการทดสอบ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

Statistic

df1

df2

Sig.

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

5.650**

2

99.745

0.005

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

31.183**

2

225.543

0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 16 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอายุ
ใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกตามอายุ มีค่า Sig. 0.005 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
)H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอ ายุ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 17
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จ าแนกตามอายุ มี ค่า Sig. 0.000 ซึ่ง น้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิ เสธสมมติฐ านหลัก )H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอ ายุแตกต่าง
กัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหา
ว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 18
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ตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันประเมิ
้
นทางเลือก จาแนกตามอายุ โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
อายุ

21 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41 ปี ขึ ้นไป

21 – 30 ปี

4.275

-

0.102
(0.427)

0.503*
(0.014)

31 – 40 ปี

4.173

-

-

0.402
(0.059)

41 ปี ขึ ้นไป

3.771

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 17 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก จาแนกตามอายุ โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
พบว่า
คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 21 – 30 ปี กับคนวัยทางานที่มี
อายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.014 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยทางานที่มีอายุ
21 – 30 ปี กับคนวัยทางานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยทางาน ที่มี
อายุ 21 – 30 ปี มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก มากกว่า
คนวัยทางานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.503
ส่วนคูอ่ ื่นไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอายุ โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
อายุ

21 – 30 ปี

31 – 40 ปี

41 ปี ขึ ้นไป

21 – 30 ปี

3.916

-

-0.273**
(0.000)

-0.630**
(0.000)

31 – 40 ปี

4.189

-

-

-0.357**
(0.000)

41 ปี ขึ ้นไป

4.546

-

-

-

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 18 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอายุ โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s
T3 พบว่า
คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 21 – 30 ปี กับคนวัยทางานที่มี
อายุ 31 – 40 ปี และคนวัยทางานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป ค่า Sig. เท่ากันที่ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01
หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 21 – 30 ปี กับคนวัยทางานที่มีอายุ
31 – 40 ปี และคนวัยทางานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ ง
ชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนวัยทางานในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ที่ มี อายุ 21 – 30 ปี มี การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี ย้ งชีพ ขัน้
ตัดสินใจลงทุน น้ อยกว่ากับคนวัยทางานที่มีอายุ 31 – 40 ปี และคนวัยทางานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป
โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.237 และ 0.630 ตามลาดับ
คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 31 – 40 ปี กับคนวัยทางานที่มี
อายุ 41 ปี ขึน้ ไป ค่า Sig. เท่า กับ 0.000 ซึ่ง น้ อ ยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 31 – 40 ปี กับคนวัยทางานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
โดยคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุ 31 – 40 ปี มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
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เพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน น้ อยกว่าคนวัยทางานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.357
สมมติฐานข้ อที่ 1.3 คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน
มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: คนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ส ถานภาพแตกต่า งกัน มี ก าร
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่แตกต่างกัน
H1: คนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ส ถานภาพแตกต่า งกัน มี ก าร
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติวิเคราะห์คา่ ที )Independent sample t-test)
โดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง )H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง)H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามสถานภาพ โดยใช้ การทดสอบ
Levene’s Test
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันประเมิ
้
นทางเลือก
ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

Levene's Test for Equality of Variances
Levene’s Statistics
sig.
39.767**
0.000
44.871**
0.000

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 19 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามสถานภาพ
พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกตามสถานภาพ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน
จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน )Equal variances not assumed)
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกตามสถานภาพ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.0 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใช้ การ
ทดสอบค่า t กรณีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน )Equal variances not assumed)
ตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
น
ทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน ลงทุน จาแนกตามสถานภาพ
การตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

t-test for Equality of Means
สถานภาพ
โสด / หม้ าย /
หย่าร้ าง /
แยกกันอยู่
สมรส / อยุ่
ด้ วยกัน
โสด / หม้ าย /
หย่าร้ าง /
แยกกันอยู่
สมรส / อยุ่
ด้ วยกัน



S.D.

t

3.96

0.896 -4.513**

4.31

0.617

4.25

0.623 2.919**

4.09

0.390

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

df

Sig.

328.539

0.000

309.158

0.004
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จากตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามสถานภาพ พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลื อก จ าแนกตามสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติ ฐ านหลัก )H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง )H1) หมายความว่ า คนวัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพขัน้
ประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยคนที่มีสถานภาพ สมรส / อยู่
ด้ วยกัน มีการตัดสินใจขัน้ ประเมินทางเลือก มากกว่าคนที่ มีสถาภาพ โสด / หม้ าย / หย่าร้ าง /
แยกกันอยู่
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกตามสถานภาพ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
)H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง )H1) หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่มี
สถานภาพแตกต่างกัน มี การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี ย้ งชี พ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ ตงไว้
ั ้ โดยคนที่ มีสถานภาพ โสด / หม้ าย / หย่าร้ าง /
แยกกัน อยูม่ ีการตัดสินใจขันตั
้ ดสินใจลงทุน มากกว่าคนที่มีสถานภาพ สมรส / อยูด้วยกัน
สมมติฐานข้ อที่ 1.4 คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุด
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่แตกต่างกัน
H1: คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์จะใช้ สถิติวิเคราะห์คา่ ที )Independent sample t-test)
โดยใช้ กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง )H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิตมิ ีคา่ น้ อยกว่า 0.05
การทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง)H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด โดยใช้ การ
ทดสอบ Levene’s Test

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันประเมิ
้
นทางเลือก
ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

Levene's Test for Equality of Variances
Levene’s Statistics
sig.
0.312

0.577

53.269**

0.000

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 21 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขัน้ ประเมิ นทางเลื อ ก และขัน้ ตัดสิน ใจลงทุน จ าแนกตาม ระดับ
การศึกษาสูงสุด พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.577 ซึง่ มีคา่ มากกว่า 0.05 นัน่
คื อ ยอมรั บ สมมติ ฐ านหลัก )H0) และปฏิ เ สธสมมติ ฐ านรอง )H1) หมายความว่ า มี ค่า ความ
แปรปรวนเท่ า กัน จึ ง ใช้ ก ารทดสอบค่า t กรณี ค่า ความแปรปรวนเท่ า กัน )Equal variances
assumed)
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีคา่ น้ อยกว่า 0.0 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน
จึงใช้ การทดสอบค่า t กรณีคา่ ความแปรปรวนไม่เท่ากัน )Equal variances not assumed)
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ตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
น
ทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด

การตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

t-test for Equality of Means
ระดับการศึกษา
สูงสุด
ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ
ปริญญาตรี
สูงกว่า
ปริญญาตรี
ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ
ปริญญาตรี
สูงกว่า
ปริญญาตรี



S.D.

t

df

Sig.

4.03

0.687

-3.379**

3.98

0.001

4.29

0.862

4.11

0.593

4.23

0.403

-2.264*

384.117 0.024

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 22 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้ น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลีย้ งชีพ ขัน้ ประเมินทางเลือก แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยคนที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดที่ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี มีการตัดสินใจขัน้ ประเมินทางเลื อกมากกว่า คนที่ มี
ระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับต่ากว่าหรื อเท่ากับปริญญาตรี
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การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.024 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติ ฐ านหลัก )H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง )H1) หมายความว่ า คนวัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ย้ งชี พ ขัน้ ตัด สิ น ใจลงทุน แตกต่า งกัน ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ โดยคนที่ มี ร ะดับ
การศึกษาสูงสุดที่ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี มีการตัดสินใจขันตั
้ ดสินใจลงทุน มากกว่าคนที่มีระดับ
การศึกษาสูงสุดที่ระดับต่ากว่าหรื อเท่ากับปริญญาตรี
สมมติฐานข้ อที่ 1.5 คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็ น
สมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่แตกต่างกัน
H1: คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว )One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2
กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม ไม่
เท่ากันให้ ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐ านหลัก )H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคูท่ ี่ ซึ่งจะนาไปเปรี ยบเทียบ
เชิ ง ซ้ อ น )Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
หรื อใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
การทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง )H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s
Test
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

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

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

20.986

2

397

0.000**

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

27.937

2

397

0.000**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือน โดยใช้ Levene’s Test พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีมีคา่ ความแปรปรวน
ของข้ อมูลแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จ าแนกตามรายได้ เ ฉลี่ ยต่ อเดื อน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของ
ข้ อมูลแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
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ตาราง 24 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ สถิติ
Brown-Forsythe ในการทดสอบ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

Statistic

df1

df2

Sig.

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

46.220

2

311.515 0.000**

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

13.154

2

276.878 0.000**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 24 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน มีคา่ Sig. 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธ
สมมติ ฐ านหลัก )H0) และยอมรั บ สมมติ ฐ านรอง )H1) หมายความว่ า คนวัย ท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ย้ งชี พ ขัน้ ประเมิ นทางเลื อก แตกต่างกัน อย่างมี นัยส าคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 จึง ทาการ
ทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 25
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่ อเดือน มีคา่ Sig. 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจ
ลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นราย
คู่โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 26
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ตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันประเมิ
้
นทางเลือก จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 40,000
บาท

40,001 –
60,000 บาท

60,001
บาทขึ ้นไป

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
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 บาทขึ ้นไป

4.020

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 25 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ
Dunnett’s T3 พบว่า
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 40,000 บาท กับคนวัยทางานที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 60,000 บาท มีค่า Sig.
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท กับคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 –
60,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ย
ต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขัน้
ประเมินทางเลือก น้ อยกว่าคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 60,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.835
คนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ต่อ เดื อ น 40,001 –
60,000 บาท กับคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ ้นไป มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000
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ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
40,001 – 60,000 บาท กับคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ ้นไป มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 60,000
บาท มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ประเมินทางเลือก มากกว่าคนวัย
ทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.788
ส่วนคูอ่ ื่นไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน

ต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 40,000
บาท

40,001 –
60,000 บาท

60,001
บาทขึ ้นไป

-0.168
(0.062)

-0.277**
(0.000)

ต่ากว่าหรื อเท่ากับ
40,000 บาท

4.040

-

40,001 – 60,000 บาท

4.208

-

60,001 บาทขึ ้นไป

4.317

-

-0.109
(0.282)

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ
Dunnett’s T3 พบว่า
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อ
เท่ากับ 40,000 บาท กับคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 60.001 บาทขึ ้นไป มีคา่ Sig. เท่ากับ
0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท กับคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 60.001 บาทขึ ้นไป
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มี ก ารตัด สิ น ใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขัน้ ตัด สิ น ใจลงทุน แตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจ
ลงทุน น้ อยกว่าคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 60.001 บาทขึ ้นไป โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.277
ส่วนคูอ่ ื่นไม่พบความแตกต่าง
สมมติฐานข้ อที่ 1.6 คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี อาชีพ แตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ย้ งชีพ แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็ นสมมติฐาน
ทางสถิตไิ ด้ ดงั นี ้
H0: คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี อาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่แตกต่างกัน
H1: คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี อาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว )One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2
กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม ไม่
เท่ากันให้ ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐ านหลัก )H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคูท่ ี่ ซึ่งจะนาไปเปรี ยบเทียบ
เชิ ง ซ้ อ น )Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
หรื อใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
การทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
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ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s Test
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

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

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

22.386

2

397

0.000**

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

30.652

2

397

0.000**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอาชีพ โดยใช้
Levene’s Test พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกตามอาชีพ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึง่ น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีมีคา่ ความแปรปรวนของข้ อมูลแต่ละ
กลุม่ ไม่เท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกตามอาชีพ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า มีคา่ ความแปรปรวนของข้ อมูลแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ดังนัน้ จึงใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ
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ตาราง 28 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอาชีพ ใช้ สถิติ BrownForsythe ในการทดสอบ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

Statistic

df1

df2

Sig.

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

29.834

2

172.455 0.000**

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

6.309

2

103.290 0.003**

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 28 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ประเมินทางเลือก และขัน้ ตัดสินใจลงทุน จาแนกตาม
อาชีพ ใช้ สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก
)H0) และยอมรับสมมติฐ านรอง )H1) หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่มี
อาชี พ แตกต่างกัน มี การตัดสิ นใจลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขัน้ ประเมิ นทางเลื อ ก
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดย
ใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังตารางที่ 29
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกตามอาชีพ มีค่า Sig. 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และ
ยอมรั บ สมมติฐ านรอง )H1) หมายความว่า คนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี อ าชี พ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช่วิธีทดสอบ
แบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดัง
ตารางที่ 30
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ตาราง 29 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันประเมิ
้
นทางเลือก จาแนกตามอาชีพ โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
อาชีพ

ข้ าราชการ /
พนักงาน ธุรกิจส่วนตัว
รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน / เจ้ าของ
กิจการ /
อาชีพอิสระ

ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

4.278

-

0.355*
(0.011)

0.200
(0.255)

พนักงานบริษัทเอกชน

3.923

-

-

-0.555**
(0.000)

ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของ
กิจการ / อาชีพอิสระ

4.478

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 29 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก จาแนกตามอาชีพ โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
พบว่า
คนวั ย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ป ระกอบอาชี พ ข้ าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ กับคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.011 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบอาชีพข้ าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ กับคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 โดย
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ประกอบอาชีพข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก มากกว่าคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.355
คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน
กับคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ

93
0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษัทเอกชน กับคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพ
อิสระ มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่าง
มี นัยส าคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดยคนวัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ประกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษัทเอกชน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก
มากกว่าคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.126
ส่วนคูอ่ ื่นไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 30 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอาชีพ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
อาชีพ

ข้ าราชการ / พนักงาน
ธุรกิจส่วนตัว
รัฐวิสาหกิจ บริษทั เอกชน / เจ้ าของ
กิจการ /
อาชีพอิสระ

ข้ าราชการ รัฐวิสาหกิจ /

4.380

-

0.191
(0.185)

0.317**
(0.007)

พนักงานบริษัทเอกชน

4.188

-

-

0.126*
(0.024)

ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของ
กิจการ / อาชีพอิสระ

4.062

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 30 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกตามอาชีพ โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3
พบว่า
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คนวั ย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ป ระกอบอาชี พ ข้ าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ กับคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ มีคา่ Sig.
เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ประกอบ
อาชีพข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ กับคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ /
อาชีพอิสระ มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบอาชีพ
ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน
มากกว่า คนวัยทางานที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.317
คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริ ษัทเอกชน
กับคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ มี ค่า Sig. เท่ากับ
0.024 ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริ ษัทเอกชน กับคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพ
อิสระ มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมี
นัย ส าคัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดับ 0.05 โดยคนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ ป ระกอบอาชี พ
พนักงานบริ ษัทเอกชน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่ อการเลี ย้ งชี พ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
มากกว่าคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ โดยมีผลต่าง
ของค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.126
ส่วนคูอ่ ื่นไม่พบความแตกต่าง
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สมมติฐานข้ อที่ 2 ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกั บการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้ งชีพ แตกต่ างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ แตกต่ างกัน
โดยสามารถเขียนเป็ นสมมติฐานทางสถิตไิ ด้ ดังนี ้
H0: คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีความรู้ ความเข้ าใจแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ไม่แตกต่างกัน
H1: คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีความรู้ ความเข้ าใจแตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การทดสอบด้ วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2
กลุ่ม ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อค่าระดับนัยสาคัญทางสถิติมี
ค่าน้ อยกว่า 0.05 ทังนี
้ ้จะทาการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ก่อน ถ้ าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้ าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่ม ไม่
เท่ากันให้ ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐ านหลัก (H0)
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคา่ เฉลี่ยแตกต่างกันอย่างน้ อยหนึ่งคูท่ ี่ ซึ่งจะนาไปเปรี ยบเทียบ
เชิ ง ซ้ อน (Multiple Comparison) โดยใช้ วิ ธี ท ดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
หรื อใช้ วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญ
ทางสถิติ 0.05
การทดสอบค่ า ความแปรปรวนของแต่ ล ะกลุ่ ม โดยใช้ Levene’s Test ซึ่ ง
ตังสมมติ
้
ฐานได้ ดงั นี ้
H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ เท่ากัน
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ ระดับความเชื่อมัน่ 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) ก็ตอ่ เมื่อค่านัยสาคัญทางสถิติ มีคา่ น้ อยกว่า 0.05
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ โดยใช้ Levene’s Test
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ

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

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

2.776

2

397

0.063

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

0.571

2

397

0.565

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
จากตาราง 31 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ประเมินทางเลือก และขัน้ ตัดสินใจลงทุน จาแนกความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยใช้ Levene’s Test พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ มีคา่ Sig. เท่ากับ
0.063 ซึ่ง มากกว่า 0.05 นั่น คื อ ยอมรั บ สมมติฐ านหลัก )H0) และปฏิ เ สธสมมติฐ านรอง )H1)
หมายความว่า ค่าความแปรปรวนเท่ากัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงใช้ สถิติ F-test
ในการทดสอบ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.565 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า
ค่าความแปรปรวนเท่ากัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 จึงใช้ สถิติ F-test ในการทดสอบ
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ตาราง 32 แสดงผลการเปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยใช้ F-test ในการทดสอบ
ความรู้ความเข้ าใจ
ขันประเมิ
้
นทางเลือก

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

แหล่งความ
ss
df
แปรปรวน
ระหว่างกลุม่
3.299
2
ภายในกลุม่ 185.556 397
รวม
188.855 399
ระหว่างกลุม่
0.768
2
ภายในกลุม่ 118.718 397
รวม
119.486 399
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05

MS

F

Sig.

1.649 3.529 0.030*
0.467
0.384 1.285 0.278
0.299

จากตาราง 32 แสดงผลการเปรี ยบเที ยบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก และขันตั
้ ดสินใจลงทุน จาแนกความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยใช้ F-test ในการทดสอบ พบว่า
การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั ้น ประเมิ น
ทางเลือก จาแนกความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ มีคา่ Sig. 0.030
ซึ่งน้ อยกว่า 0.05 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความ
ว่า คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความเข้ าใจแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สมมติฐ านที่ ตัง้ ไว้ จึง ท าการทดสอบความแตกต่า งเป็ นรายคู่โ ดยใช้ วิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคูใ่ ดบ้ างที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 33
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจลงทุน
จาแนกความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ มีคา่ Sig. 0.278 ซึง่ มากกว่า
0.05 นัน่ คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า คนวัย
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ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความเข้ าใจแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.05 ซึ่ง
ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
ตาราง 33 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันประเมิ
้
นทางเลือก จาแนกความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยใช้ วิธี
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD)
ระดับความรู้ความเข้ าใจ

น้ อย

ปานกลาง

มาก

น้ อย

3.799

-

-0.261**
(0.009)

0.155
(0.124)

ปานกลาง

4.059

-

-

0.105
(0.162)

มาก

3.954

-

-

-

* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตาราง 33 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก จาแนกความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ โดยใช้ วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) พบว่า คนที่มีระดับความรู้
ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับน้ อย กับคนที่มีระดับความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชี พในระดับปานกลาง มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.009 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01
หมายความว่า คนที่มีระดับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับน้ อย
กับคนที่มีระดับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับปานกลาง มีการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยคนที่มีระดับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพใน
ระดับน้ อย มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน น้ อยกว่า คนที่มี
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ระดับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับปานกลาง โดยมีผลต่างของ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.261
ส่วนคูอ่ ื่นไม่พบความแตกต่าง
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์
การลงทุน ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ จาแนกออกเป็ นสมมติฐานย่ อย ดังนี ้
สมมติฐานข้ อที่ 3.1 ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์
การลงทุน ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0: ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้ าน
สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมื อง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก
H1: ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้ าน
สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ )Multiple
Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง )H1) เมื่อค่า Sig. น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ของปัจจัยในการลงทุน ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ Linear
Regression
แหล่งความแปรปรวน
Regression
Residual
Total

SS
df
MS
145.948
3
48.649
97.438
396
0.246
243.386
399
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

F
197.718

Sig.
0.000**
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จากตารางที่ 34 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยในการลงทุน ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความว่า
ปั จจัยในการลงทุน สามารถทานายการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
น
ทางเลือก ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถ
สร้ างสมการพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 35 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปั จจัยในการลงทุน ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณ
ู ด้ วยวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้ าทังหมด
้
)Enter Regression)
ปัจจัยในการลงทุน
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านแรงจูงใจ )X1)
ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน )X2)
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและ
การเมือง )X3)

B
0.723**
-0.017
0.019**
0.709**

SE
0.214
0.030
0.034
0.029

Beta
-0.020
0.107
0.792

r =0.774
R2= 0.600
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

t
3.383
-0.589
3.173
24.106

Sig.
0.001
0.556
0.002
0.000

AdjustedR2 = 0.597
SE
=0.496

จากตาราง 35 พบว่า ปัจจัยในการลงทุน ด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุน )X2) และ
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง )X3) โดยมีคา่ Sig เท่ากับ 0.002 และ 0.000 ตามลาดับ
ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติฐานรอง )H1) หมายความ
ว่า ปั จจัยในการลงทุน ด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุน )X2) และด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและ
การเมือง )X3) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก
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ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั ทางสถิติที่ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั้
จากผลการวิเ คราะห์ พ บว่า ปั จ จัยในการลงทุน สามารถอธิ บายการตัดสินใจ
ลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ ขั น้ ประเมิ น ทางเลื อ ก ของคนวั ย ท างานในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้ ร้อยละ 59.70 (AdjustedR2 = 0.597) โดยสามารถนาค่าสัมปะสิทธิ์ ของตัว
แปรที่สามารถร่วมทานายมาเขียนเป็ นสมการพยากรณ์ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก (Y1) ได้ ดงั นี ้
Y1 = 0.723+0.019(x2) + 0.709(x3)
จากสมการสามารถสรุปได้ ดังนี ้ ถ้ ามีไม่ปัจจัยในการลงทุน ในการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก (Y1) ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
จะมีการตัดสินใจลงทุนอยูท่ ี่ 0.723 หน่วย
ถ้ าปั จจัยในการลงทุนด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน )X2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วยจะทาให้
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก (Y1) เพิ่มขึ ้น 0.019 หน่วย
กล่าวคือ ถ้ าคนวัยทางานพิจารณาถึงปั จจัยในการลงทุนด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน จะทาให้ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือกเพิ่มขึน้
ถ้ าปั จจัยในการลงทุน ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง )X3) เพิ่มขึ ้น 1
หน่วยจะทาให้ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก (Y1) เพิ่มขึ ้น
0.709 หน่ว ย กล่า วคื อ ถ้ า คนวัย ท างานพิ จ ารณาถึ ง ปั จ จัย ในการลงทุน ด้ า นสภาพแวดล้ อม
เศรษฐกิจและการเมือง จะทาให้ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขัน้
ประเมินทางเลือกเพิ่มขึ ้น
ส่วนปั จจัยในการลงทุน ด้ านแรงจูงใจ )X3) เป็ นปั จจัยที่ ไม่มีอิทธิ พลกับต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก
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สมมติฐานข้ อที่ 3.2 ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์
การลงทุน ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน สามารถเขียนเป็ นสมมติฐานได้ ดงั นี ้
H0: ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้ าน
สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน
H1: ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้ าน
สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน
สาหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ จะใช้ การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ )Multiple
Regression Analysis) ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง )H1) เมื่อค่า Sig. น้ อยกว่า 0.05
ตาราง 36 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณ
ู ของปัจจัยในการลงทุน ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ Linear
Regression

แหล่งความแปรปรวน

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

** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 36 ผลการวิเคราะห์พบว่า ปั จจัยในการลงทุน ที่มีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน มีคา่ Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อย
กว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิ เ สธสมมติฐ านหลัก )H0) และยอมรั บสมมติฐ านรอง )H1) หมายความว่า
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ปั จจัยในการลงทุน สามารถทานายการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจ
ลงทุน ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ และสามารถ
สร้ างสมการพยากรณ์เชิงเส้ นตรงได้ ซึง่ จากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคณ
ู สามารถคานวณหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู ได้ ดังนี ้
ตาราง 37 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของปั จจัยในการลงทุน ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณ
ู ด้ วยวิธีการเลือกตัวแปรโดยวิธีนาตัวแปรเข้ าทังหมด
้
)Enter Regression)
ปัจจัยในการลงทุน
ค่าคงที่ (Constant)
ด้ านแรงจูงใจ )X1)
ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน )X2)
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและ
การเมือง )X3)

B
3.186**
0.024
0.227**
-0.015

SE
0.210
0.029
0.034
0.029

Beta
0.040
0.337
-0.025

r =0.354
R2= 0.126
* มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
** มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01

t
15.197
0.815
6.741
-0.511

Sig.
0.000
0.416
0.000
0.610

AdjustedR2 = 0.119
SE
=0.487

จากตาราง 37 พบว่า ปัจจัยในการลงทุน ด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุน )X2) โดย
มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้ อยกว่า 0.01 นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง )H1) หมายความว่า ปั จจัยในการลงทุน ด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุน )X2) มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก ของคนวัยทางานในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
จากผลการวิเ คราะห์ พ บว่า ปั จ จัยในการลงทุน สามารถอธิ บายการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ ร้อยละ 11.9 ( AdjustedR2 = 0.119) โดยสามารถนาค่าสัมปะสิทธิ์ ของตัวแปรที่สามารถร่ วม
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ท านายมาเขี ย นเป็ นสมการพยากรณ์ การตัด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ
ขันตั
้ ดสินใจลงทุน (Y2) ได้ ดงั นี ้
Y2 = 3.186+0.227 (x2)
จากสมการสามารถสรุปได้ ดังนี ้ ถ้ ามีไม่ปัจจัยในการลงทุน ในการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน (Y2) ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานครจะ
มีการตัดสินใจลงทุนอยูท่ ี่ 3.186 หน่วย
ถ้ าปั จจัยในการลงทุนด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน )X2) เพิ่มขึ ้น 1 หน่วยจะทาให้
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน )Y2) เพิ่มขึ ้น 0.227 หน่วย
กล่าวคือ ถ้ าคนวัยทางานพิจารณาถึงปั จจัยในการลงทุนด้ า นวัตถุประสงค์การลงทุน จะทาให้ มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุนเพิ่มขึ ้น
ส่วนปั จจัยในการลงทุน ด้ านแรงจูงใจ )X1) และ ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจ
และการเมือง )X3) เป็ นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลกับต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ขันตั
้ ดสินใจลงทุน
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
ตาราง 38 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ด้ านลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคล
การตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ

เพศ

ลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคล
อายุ สถานภาพ ระดับ
รายได้
การศึกษา เฉลี่ยต่อ
สูงสุด
เดือน

ขันประเมิ
้
นทางเลือก













ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

X











หมายเหตุ

 หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
X หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

อาชีพ
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สมมติฐานข้ อที่ 2 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
ตาราง 39 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ด้ านความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ

ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ

ขันประเมิ
้
นทางเลือก



ขันตั
้ ดสินใจลงทุน

X

หมายเหตุ

 หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
X หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ
ตาราง 40 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ด้ านปัจจัยในการลงทุน

การตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ

ปัจจัยในการลงทุน
ด้ านแรงจูงใจ ด้ าน วัตถุประสงค์การ

ลงทุน

ขันประเมิ
้
นทางเลือก

X



ขันตั
้ ดสินใจลงทุน



X

หมายเหตุ

 หมายถึง สอดคล้ องกับสมมติฐาน
X หมายถึง ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐาน

สภาพแวดล้ อม
เศรษฐกิจและ
การเมือง

X

บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครั ง้ นี ศ้ ึกษา “ปั จ จัยที่ มี อิทธิ พลต่อ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยมีประเด็นสาคัญที่นามาสรุ ปอภิปรายผล
และการนาเสนอได้ ดังต่อไปนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจยั นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงความมุ
ั้
ง่ หมายไว้ ดงั นี ้
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ
2. เพื่ อศึกษาการตัดสิ นใจลงทุน ในกองทุนรวมเพื่ อการเลี ย้ งชี พ โดยจ าแนกตาม
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
3. เพื่ อ ศึก ษาปั จ จัย ในการลงทุน ได้ แ ก่ แรงจูง ใจ วัต ถุป ระสงค์ ก ารลงทุน และ
สภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ
สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานะภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่าง
กัน
2. ความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ แตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน
3. ปั จ จั ย ในการลงทุ น ได้ แก่ ด้ านแรงจู ง ใจ ด้ านวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารลงทุ น ด้ าน
สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ
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สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการศึกษาค้ นคว้ าเรื่ อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร” โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้ นี ้ จานวน
400 คน สามารถสรุปได้ ตามลาดับ ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงพรรณนา
ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิงจานวน 281 คน คิดเป็ นร้ อยละ 70.25 มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 237 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 59.25 สถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จานวน 211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.75 มีการศึกษา
ระดับต่ากว่าหรื อเท่ากับปริญญาตรี จานวน 219 คน คิดเป็ นร้ อยละ 54.75 รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่า
กว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท จานวน 189 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.25 และประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชนจานวน 226 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.50
การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อเลี ้ยงชีพในระดับปาน
กลาง จานวน 173 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.25 รองลงมาคือมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวม
เพื่อเลี ้ยงชีพในระดับมาก จานวน 162 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.50 และมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
กองทุนรวมเพื่อเลี ้ยงชีพในระดับน้ อย จานวน 65 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.25
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปั จจัยในการลงทุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ น
รายได้ พบว่า
ด้ านแรงจูงใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยในการลงทุนด้ าน
แรงจูงใจ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มีความเห็นในระดับมากที่สดุ คือ
ได้ รับคาแนะนาจากคนใกล้ ตวั เช่น คนในครอบครัว หรื อเพื่อน ให้ ซื ้อ RMF มีความเห็นอยู่ในระดับ
มาก คือ ได้ รับข่าวสารจากตัวแทนขาย หรื อสื่อโฆษณาต่าง ๆ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจึงสนใจซื ้อ RMF และเพราะอยากวางแผนทางการเงิน และมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง
คือ ซื ้อ RMF เพราะทราบว่าใช้ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้ และเพราะต้ องการออมเงินในระยะยาว
เพื่อเพิ่มความมัน่ คงทางการเงินของท่านในอนาคต
ด้ านวัตถุประสงค์ การลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปั จจัย
ในการลงทุนด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มี
ความเห็นในระดับมากที่สดุ คือ ซื ้อ RMF เพื่อประโยชน์ทางด้ านภาษี เพื่อออมเงินเพื่อการเกษียณ
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และเพื่อหวังผลตอบแทนที่สงู ในระยะยาว และมีความเห็นในระดับมาก คือ ซื ้อ RMF เพื่อต้ องการ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจ และการเมือง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นต่อปั จจัยในการลงทุนด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มีความเห็นในระดับมากที่สุด คือ การปรับตัวลงของ
ตลาดหุ้นทาให้ ท่านซือ้ RMF เพราะจะทาให้ ซือ้ หน่วยลงทุนได้ ในราคาที่ต่า ลงทุนเพราะป้องกัน
ความเสี่ยงจากเงินเฟ้อในอนาคต และลงทุนเพราะการปรับตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้ มที่จะเติบโต
และมีความเห็นในระดับมาก คือ ลงทุนเพราะความสงบเรี ยบร้ อยที่มีผลมาจากรัฐบาลที่มีแนวโน้ ม
ที่มนั่ คง ซึ่งส่งผลให้ แนวโน้ มด้ านเศรษกิ จดีขึ ้น และลงทุนเพราะได้ รับความเชื่อถื อจากนักลงทุน
ต่างประเทศ เนื่องจากความมัน่ คงการเมืองในประเทศ
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อกการเลี ้ยงชีพ ดังนี ้
ขัน้ ประเมินทางเลือก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับ มาก เมื่ อพิจ ารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มี การตัดสินใจในระดับมากที่ สุด คือ ศึกษาข้ อ มูล
หลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์ นนั ้ ๆ ศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน
RMF จากตัวแทนจาหน่าย สถาบันการเงิน หนังสือชี ้ชวน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้ อมูลการ
ลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อคนรู้จกั ที่เคย
ลงทุนใน RMF และมีการตัดสินใจในระดับมาก คือ ประเมินระดับความเสี่ยงก่อนการลงทุนเพื่อ
ทราบระดับความเสี่ยงของตนเอง และศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากคนในครอบครัว หรื อ
คนใกล้ ชิด
ขั น้ ตั ด สินใจลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี การตัดสินใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า มีการตัดสินใจในระดับมากที่สดุ คือ ซื ้อ RMF ผ่านบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนโดยตรง และซือ้ RMF ผ่านตัวแทนจาหน่ายที่ธนาคารพาณิช ย์ มี การ
ตัดสินใจในระดับมาก คือ ลงทุนกับ บลจ. ที่ท่านเชื่อถือ หรื อมีความสัมพันธ์ อยู่แล้ ว เลือกลงทุน
โดยคานึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ซื ้อโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ
ลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และลงทุนตามคนในครอบครัว หรื อคนใกล้ ชิดแนะนาให้
ลงทุน
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน จานวน 3 ข้ อ
สมมติฐานข้ อที่ 1 ลักษณะข้ อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ อายุ สถานะภาพ
ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้ เฉลียต่อเดือน และอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน โดยผลการวิจยั พบว่า
1.1 คนวัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี เพศแตกต่างกัน มี การตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพขันตั
้ ดสินใจลงทุน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่
ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.2 คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มี อายุแตกต่างกัน มี การตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.3 คนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ส ถานภาพแตกต่า งกัน มี ก าร
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
คนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ส ถานภาพแตกต่า งกัน มี ก าร
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.4 คนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ร ะดับ การศึก ษาสูง สุด มี ก าร
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
คนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี ร ะดับ การศึก ษาสูง สุด มี ก าร
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
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1.5 คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
1.6 คนวัย ท างานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี อ าชี พ มี ก ารตัด สิ น ใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
คนวัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี อาชี พ มี การตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.01
ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 2 ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน โดยผลการวิจยั
พบว่า
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีความรู้ ความเข้ าใจแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลื อก แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีความรู้ ความเข้ าใจแตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
สมมติฐานข้ อที่ 3 ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การ
ลงทุน ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ โดยผลการวิจยั พบว่า
3.1 ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้ าน
สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก โดยผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่า ปั จจัยในการลงทุน ด้ านวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนและด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
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รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั ทาง
สถิตทิ ี่ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
3.2 ปั จจัยในการลงทุน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้ าน
สภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน โดยผลการวิจยั สรุปได้ วา่ ปัจจัยในการลงทุน ด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุน
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก ของคนวัย
ทางานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั้
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยคนวัยทางานเพศหญิงมีการตัดสินใจขัน้ ประเมินทางเลือกมากกว่าคนวัย
ทางานเพศชาย ในการศึกษาข้ อมูลหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์
นัน้ ๆ ศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF จากตัวแทนจาหน่าย สถาบันการเงิน หนังสือชี ้ชวน ฯ ก่อน
การลงทุน และศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเองทางสื่อต่าง ๆ
เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อคนรู้จกั ที่เคยลงทุนใน RMF สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ชุรีพร สีสนิท )2553)
ที่ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้ มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของลูกค้ าบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนแห่งหนึง่ ในเขตกรุงเทพมหานคร”ที่พบว่า เพศที่แตกต่าง
กัน มี แ นวโน้ ม การตัด สิ น ใจลงทุน แตกต่า งกัน โดยผู้ใ ช้ บ ริ ก ารส่ว นใหญ่ เ ป็ น เพศหญิ ง มี ค วาม
ประหยัด และมองเห็นประโยชน์ ของการซือ้ กองทุนรวม LTF อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี อายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยคนวัยทางาน ที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ย้ งชี พ ขัน้ ประเมิ นทางเลื อก มากกว่า คนวัยทางานที่ มี อ ายุ 41 ปี ขึน้ ไป ในการศึกษาข้ อ มูล
หลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์ นนั ้ ๆ ศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน
RMF จากตัวแทนจาหน่าย สถาบันการเงิน หนังสือชี ้ชวน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้ อมูลการ
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ลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อคนรู้จกั ที่เคย
ลงทุนใน RMF และคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 21 – 30 ปี มีการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน น้ อยกว่ากับคนวัยทางานที่มีอายุ 31 – 40 ปี และ
คนวัยทางานที่มีอายุ 41 ปี ขึ ้นไป ในการซื ้อ RMF ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนโดยตรง และ
ซื อ้ RMF ผ่า นตัว แทนจ าหน่า ยที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์ เลื อ กลงทุน กับ บลจ. ที่ ท่า นเชื่ อ ถื อ หรื อ มี
ความสัมพันธ์อยู่แล้ ว โดยคานึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ทังนี
้ ้พิจารณาจากผลตอบแทนที่ผ่านมา
ของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ และเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ทรรศวรรณ จันทร์ ฉาย )2557) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง : กรณีศกึ ษาลูกค้ าที่ลงทุนผ่านธนาคารธนาคารกรุงเทพใน
เขตกรุ งเทพมหานคร” ที่พบว่าข้ อมูลทัว่ ไป ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนฯ และการตัดสินใจเลือกลงทุนแตกต่างกัน
ที่ระดับนัยทางสถิติ 0.05
คนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ อง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยคนที่มีสถานภาพ สมรส / อยูด่ ้ วยกัน มีการตัดสินใจขันประเมิ
้
นทางเลือก
มากกว่าคนที่มีสถาภาพ โสด / หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกัน อยู่ ในการศึกษาข้ อมูลหลักทรัพย์ที่จะ
ลงทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ ศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF จากตัวแทน
จาหน่าย สถาบันการเงิน หนังสือชี ้ชวน ฯ ก่อนการลงทุน และศึ กษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มา
จากการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อคนรู้ จกั ที่เคยลงทุนใน RMF
และคนที่ มี ส ถานภาพ โสด / หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกัน อยู่มี การตัดสิ นใจขัน้ ตัดสิน ใจลงทุน
มากกว่าคนที่มีสถานภาพ สมรส / อยู่ด้วยกัน ในการซื ้อ RMF ผ่านบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
โดยตรง และซื ้อ RMF ผ่านตัวแทนจาหน่ายที่ธนาคารพาณิชย์ เลือกลงทุนกับ บลจ. ที่ท่านเชื่อถือ
หรื อมีความสัมพันธ์ อยู่แล้ ว โดยคานึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ทังนี
้ ้พิจารณาจากผลตอบแทนที่
ผ่านมาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ และเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ ณัฐกร เลาหสงคราม )2555) ศึกษาเรื่ อง “พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได้
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่า งกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตทิ ี่ระดับ 0.05
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คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี ระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยคนที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับสูงกว่าปริ ญญาตรี มี
การตัดสิ นใจ มากกว่า คนที่ มี ระดับการศึกษาสูง สุด ที่ ระดับ ต่า กว่า หรื อเท่า กับ ปริ ญญาตรี ใน
การศึกษาข้ อมูลหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ ศึกษาข้ อมูล
การลงทุนใน RMF จากตัวแทนจาหน่าย สถาบันการเงิน หนังสือชี ้ชวน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษา
ข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อ
คนรู้จกั ที่เคยลงทุนใน RMF และในการซื ้อ RMF จะซื ้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนโดยตรง
และซื ้อ RMF ผ่านตัวแทนจาหน่ายที่ธนาคารพาณิชย์ เลือกลงทุนกับ บลจ. ที่ท่านเชื่อถือ หรื อมี
ความสัมพันธ์อยู่แล้ ว โดยคานึงถึงผลตอบแทนระยะยาว ทังนี
้ ้พิจารณาจากผลตอบแทนที่ผ่านมา
ของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ และเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ กุลฐกาน
ตังทิ
้ วาพร )2555) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของบุคคลวัยทางาน:
กรณีศกึ ษาพนักงานธนาคาร” พบว่าบุคคลวัยทางานที่ มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีพฤติกรรม
การออมทังด้
้ านมูลค่า และการกระทาที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
คนวัยทางานในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนแตกต่างกัน มี การ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ
40,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก น้ อยกว่า
คนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 60,000 บาท และคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อ
เดือน 40,001 – 60,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ประเมิน
ทางเลือก มากกว่าคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 60,001 บาทขึ ้นไป โดยมีการศึกษาข้ อมูล
หลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพ ย์นนั ้ ๆ ผ่านตัวแทนจาหน่าย สถาบัน
การเงิน หนังสือชีช้ วน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้ น
ข้ อมูลด้ วยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์ เน็ต หรื อคนรู้ จักที่เคยลงทุนใน RMF ทัง้ นีจ้ ะมีการ
ประเมินระดับความเสี่ยงก่อนการลงทุนเพื่อทราบระดับความเสี่ยงของตนเอง และคนวัยทางานที่มี
รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน น้ อยกว่าคนวัยทางานที่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 60.001 บาทขึ ้นไป ใน
การซื ้อ RMF จะซื ้อผ่านบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนโดยตรง และซื ้อ RMF ผ่านตัวแทนจาหน่าย
ที่ธนาคารพาณิชย์ เลือกลงทุนกับ บลจ. ที่ท่านเชื่อถื อ หรื อมีความสัมพันธ์ อยู่แล้ ว โดยคานึง ถึง
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ผลตอบแทนระยะยาว ทัง้ นีพ้ ิจารณาจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์นัน้ ๆ และเลือก
ลงทุนตามระดับความเสี่ ยงที่ ยอมรั บได้ ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ทรรศวรรณ จันทร์ ฉาย
)2557) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF
กับ บลจ.บัวหลวง : กรณีศกึ ษาลูกค้ าที่ลงทุนผ่านธนาคารธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร”
ที่พบว่าข้ อมูลทั่วไป ได้ แ ก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนฯ และการตัดสินใจเลือกลงทุนแตกต่างกัน ที่ระดับนัยทางสถิติ
0.05
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี อาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ มากกว่าคนวัยทางานที่ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชี พอิสระ ในการศึกษาข้ อมูลหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่
ผ่านมาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ ศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF จากตัวแทนจาหน่าย สถาบันการเงิน
หนังสือชี ้ชวน ฯ ก่อนการลงทุน และศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้ นข้ อมูลด้ วย
ตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น อินเตอร์ เ น็ต หรื อคนรู้จกั ที่เคยลงทุนใน RMF และในการซื ้อ RMF จะซื ้อ
ผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนโดยตรง และซื ้อ RMF ผ่านตัวแทนจาหน่ายที่ธนาคารพาณิชย์
เลือกลงทุนกับ บลจ. ที่ท่านเชื่อถือ หรื อมีความสัมพันธ์อยู่แล้ ว โดยคานึงถึงผลตอบแทนระยะยาว
ทังนี
้ ้พิจารณาจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ และเลือกลงทุนตามระดับความเสี่ยง
ที่ ยอมรั บได้ ซึ่ง สอดคล้ องกับงานวิจัยของ ณัฐ กร เลาหสงคราม )2555) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง
“พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร” พบว่า นัก
ลงทุนที่มีอายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับรายได้ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน มี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ โดยคนที่มีระดับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวม
เพื่อการเลีย้ งชีพในระดับน้ อย มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ขัน้ ตัดสินใจ
ลงทุน น้ อยกว่า คนที่มีระดับความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับปาน
กลาง ในการศึกษาข้ อมูล หลักทรัพ ย์ ที่จะลงทุนจากผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพ ย์ นนั ้ ๆ
ศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF จากตัวแทนจาหน่าย สถาบันการเงิน หนังสือชีช้ วน ฯ ก่อนการ
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ลงทุน และศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการสืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น
อินเตอร์ เ น็ต หรื อคนรู้ จักที่ เ คยลงทุนใน RMF และในการซื อ้ RMF จะซื อ้ ผ่านบริ ษัท หลักทรัพย์
จัดการกองทุนโดยตรง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สิริลกั ษณ์ ตังติ
้ ดธรรม )2551) ได้ ทาการศึกษา
เรื่ อง “ความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยทางเศรษฐกิจ ความรู้ ความเข้ าใจกับการลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเลี ้ยงชีพ )RMF): กรณีศึกษา บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ )ประเทศไทย) จากัด ” พบว่า
ความรู้ความเข้ าใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ )RMF) ที่แตกต่างกันจะการลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ )RMF) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ปั จจัยในการลงทุน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ โดยปั จจัยในการลงทุน ด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุนและด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและ
การเมือง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันประเมิ
้
นทางเลือก ของ
คนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร และปั จจัยในการลงทุน ด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุนมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ขันตั
้ ดสินใจลงทุน ของคนวัยทางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั ทางสถิตทิ ี่ 0.01 ซึง่ สอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ จิรารัฎฐ์ จันทะศรี )2557) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใน
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน ” นักลงทุนตัดสินใจลงทุนในกองทุนในตราสารทุนโดยคานึงถึง
ปั จจัยเชิงคุณภาพประกอบการตัดสินใจมากที่สุด รองลงมาคือปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและการเมือง
ปั จจัยด้ านเศรษญกิจ และการเมื อง ปั จจัยเชิงปริ มาณ และปั จจัยพืน้ ฐานการลงทุนตามส าดับ
อย่างมีนยั ทางสถิติที่ 0.05 และสอดคล้ องกับแนวคิดของ ลักษมี กรลิขิตไพศาล )2558, 10-11) ได้
กล่าวไว้ ว่า จุดมุ่งหมายในการลงทุนของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันไป โดยวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนอาจแบ่งได้ ดังนี ้ เพื่อกระจายความเสี่ยง เพื่ อกระจายเงินลงทุน และเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
ภาษี
ข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิจัย
1. ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนควรวางแผนการตลาด ควรเน้ นกลุม่ เป้าหมาย
หลัก เป็ นกลุ่มอาชีพพนักงานเอกชนในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีช่วงอายุ 31 - 40 ปี หรื อมีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 40,000 บาท หรื อมีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน โดยออกแบบ
การลงทุนหรื อนโยบายการลงทุนให้ น่า สนใจ เพื่อให้ ดงึ ดูดให้ มีผ้ สู นใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี ้ยงชีพมากขึ ้น เนื่องจากเป็ นกลุ่มคนวัยทางานที่ มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพมากที่สดุ
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2. ฝ่ ายการตลาดของบริ ษัทจัดการกองทุน ควรมุ่ง เน้ นให้ คาแนะนาในการให้ ความรู้
เกี่ ย วกับ กองทุน รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ เพิ่ ม มากขึ น้ ในเรื่ อ งวัต ถุป ระสงค์ ข องกองทุน เงื่ อ นไข
หลักเกณฑ์ การเลือกนโยบายการลงทุนที่เหมาะสม สิทธิประโยชน์ และผลตอบแทนที่จะได้ รับจาก
การลงทุนในกองทุนฯ โดยการสร้ างรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ให้ น่าสนใจ และให้ ข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อส่งเสริมให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจอย่างถูกต้ อง เนื่องจากผู้ลงทุนยังขาดความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของการลงทุนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ระยะเวลาในการลงทุน และ
การนาเงินลงทุนเป็ นหลักประกันในการกู้ยืม เป็ นต้ น
3. ฝ่ ายการตลาดของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนควรให้ ความสาคัญกับ ปัจจัยการใน
การลงทุน ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน เรื่ องการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางด้ านภาษี การออมเงินเพื่อ
การเกษี ยณ การลงทุนให้ เหมาะกับความเสี่ยง และการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในระยะยาว โดย
มุ่งเน้ นประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้แก่กลุ่มคนที่ยงั ไม่เคยลงทุนให้ ทราบถึง วัตถุประสงค์ของการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพประโยชน์ที่จะได้ รับ เพื่อเป็ นข้ อมูลและเป็ นแนวทางในการ
ตัดสินใจให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจได้ มากยิ่งขึ ้น เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการลงทุน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพในระดับมาก
4. ฝ่ ายการตลาด และทีมวิเคราะห์การลงทุนของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนควรให้
ความส าคัญ กับ วัต ถุป ระสงค์ ใ นการลงทุน และปั จ จัย ด้ า นสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ และ
การเมื อง โดยทาการวิเ คราะห์ คาดการณ์ และติดตามสถานะการณ์ ของสภาพแวดล้ อมทาง
เศรษฐกิจและการเมืองอยู่เสมอ เพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะสมตาม
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ของผู้ลงทุน และตรงตามวตัถุประสงค์ในการลงทุน ตามสถานะการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ
ผลต่อการตัดสินใจที่ผ้ ลู งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ถัดไป
1. ควรศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บระดั บ ความรู้ ความเข้ าใจของคนวั ย ท างาน ในเขต
กรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับ กองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ ทังก่
้ อนและหลังได้ รับการให้ ข้อมูลความรู้
เพื่อให้ ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนของคนวัยทางานว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งข้ อมูลที่ได้ จะ
ทาให้ บริษัทจัดการกองทุนทราบว่าคนวัยทางานยังขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ กองทุนรวมเพื่อ
การเลี ้ยงชีพในด้ านใด และนาไปปรับปรุงการนาเสนอข้ อมูลให้ ผ้ ทู ี่สนใจลงทุน
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2. ควรศึก ษาโดยขยายขอบเขตกลุ่ม ตัว อย่า งในพื น้ ที่ อื่ น ๆ ที่ น่า สนใจ อาทิ เ ช่น เขต
ปริ มณฑลหรื อเมืองหลวงในจังหวัดต่างๆ เป็ นต้ น ซึ่งจะทาให้ ผลการวิจยั ที่ได้ มี ประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น
3. ควรทาการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยด้ านอื่น ๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลและการตัดสิน
ลงทุน ในกองทุน รวมเพื่ อ การเลี ย้ งชี พ นอกเหนื อ จากปั จ จัย ในการลงทุ น อาทิ เ ช่ น ทัศ นคติ
ประสบการณ์ด้านการลงทุน หรื อทาการพฤติกรรมในศึกษาด้ านอื่น ๆ เช่น พฤติกรรมการออมผ่าน
การลงทุน หรื อความพึงพอใจต่อผลการดาเนินงานของบริ ษัทจัดการกองทุน เป็ นต้ น เพื่อนาข้ อมูล
ที่ได้ มาใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดนโยบายการบริหารกองทุนให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
4. ควรทาการศึกษาวิจยั อย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ ทราบถึง การตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อเลี ้ยงชีพของคนวัยทางาน และสามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาเป็ นแนวทางในการกาหนดรูปแบบ
การลงทุนหรื อรูปแบบของผลิตภัฑณ์ ในอนาคตเพื่อให้ ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ลงทุนมากที่สดุ
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ งชีพ
ของคนวัยทางานในเขตกรุ งเทพมหานคร
แบบสอบถามชุดนี ้จัดทาขึ ้นเพื่อศึกษา “ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ ของคนวัยทางานในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของการศึกษาตาม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ผู้วิจยั จึงใคร่
ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม
คาตอบของท่านจะมีคณ
ุ ค่าสาหรับงานวิจยั โดยข้ อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็ นความลับ จะ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้ อมูลในภาพรวมเท่านัน้ ผู้วิจยั ขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงสาหรับความ
กรุณาและความพยายามสละเวลาอันมีคา่ ของท่านในการตอบแบบสอบถามครัง้ นี ้
คาชีแ้ จง แบบสอบถามชุดนี ้แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1:

ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2:

ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ

ส่วนที่ 3:

ปัจจัยในการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ

ส่วนที่ 4:

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
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ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี ้แจง : กรุณาทาเครื่ องหมาย ลงในช่องว่าง ) ) หน้ าคาตอบที่ตรงกับข้ อมูลส่วนตัวของท่าน
1. เพศ
) ) ชาย

) ) หญิง

2. อายุ
) ) 21 – 30 ปี

) ) 31 – 40 ปี

) ) 41- 50 ปี

) ) 51 ปี ขึ ้นไป

3. สถานภาพ
) ) โสด

) ) สมรส / อยูด่ ้ วยกัน

) ) หม้ าย / หย่าร้ าง / แยกกันอยู่

3. ระดับการศึกษาสูงสุด
) ) ต่ากว่าปริญญาตรี
) ) ปริญญาตรี
) ) สูงกว่าปริญญาตรี
4. รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
) ) ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20,000 บาท

) ) 20,001 – 40,000 บาท

) ) 40,001 – 60,000 บาท

) ) 60,001 บาทขึ ้นไป

5. อาชีพ
) ) ข้ าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

) ) พนักงานบริษัทเอกชน

) ) ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้ าของกิจการ / อาชีพอิสระ
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ส่ วนที่ 2:
ชีพ

แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลีย้ ง

คาชี ้แจง :

โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องที่ตรงกับความรู้ความเข้ าใจของท่านมากที่สดุ
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ

1.

กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ เป็ นกองทุนรวมประเภทส่งเสริมให้ เกิดการ
ออมเงินระยะยาวไว้ สาหรับใช้ จา่ ยยามเกษียณอายุ

2.

เงินที่จา่ ยเป็ นค่าซื ้อหน่วยลงทุนในแต่ละปี ภาษี จะได้ รับยกเว้ นภาษีเงิน
ได้ บคุ คลธรรมดา ตามจานวนที่ลงทุนจริงแต่ไม่เกิน 15% สูงสุดไม่เกิน
500,000 บาท ของเงินได้ พงึ ประเมิน โดยรวมกับเงินสะสมกองทุน
สารองเลี ้ยงชีพ กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ และเบี ้ยประกัน
ชีวิตแบบบานาญแล้ ว )ถ้ ามี)

3.

ผู้ลงทุนไม่มีภาระผูกพันว่าต้ องซื ้อหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันทุกปี
ติดต่อกัน เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี

4.

ผู้ลงทุนต้ องลงทุนขันต
้ ่า 3% ของเงินได้ ในแต่ละปี หรื อ 5,000 บาท
แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า

5.

ผู้ลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ เมื่อถือครบระยะเวลา 7 ปี โดย
ไม่ผิดเงื่อนไขการยกเว้ นภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา

6.

ผู้ลงทุนสามารถสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุน RMF ได้ ตามความ
ต้ องการได้ โดยไม่ถือว่าเป็ นการขายหน่วยลงทุน

7.

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ สามารถนาไปเป็ น
หลักประกันในการกู้ยืมได้
กองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ เป็ นกองทุนที่ไม่มีการจ่ายเงินปันผล

8.
9

กรณีที่ผ้ ลู งทุนผิดเงื่อนไข เช่น มีการขายหน่วยลงทุนก่อนกาหนด
จะต้ องนารายได้ ที่ได้ จากการขายหน่วยลงทุนไปรวมกับเงินได้ เพื่อเสีย
ภาษีบคุ คลธรรมดา รวมทังคื
้ นเงินภาษีที่เคยได้ รับยกเว้ นไปทังหมด
้

ใช่

ไม่ใช่
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ส่ วนที่ 3: ปัจจัยในการลงทุนที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
คาชี ้แจง : กรุณาทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
ระดับความคิดเห็น

ปัจจัยในการลงทุน

ด้ านแรงจูงใจ
1. ท่านซื ้อ RMF เพราะอยากวางแผนทางการเงิน
2. ท่านซื ้อ RMF เพราะต้ องการออมเงินในระยะยาว
เพื่อเพิ่มความมัน่ คงทางการเงินของท่านในอนาคต
3. ท่านซื ้อ RMF เพราะทราบว่าใช้ สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีได้
4. ท่านได้ รับข่าวสารจากตัวแทนขาย หรื อสื่อ
โฆษณาต่างๆ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
จึงสนใจซื ้อ RMF
5. ท่านได้ รับคาแนะนาจากคนใกล้ ตวั เช่น คนใน
ครอบครัว หรื อเพื่อน ให้ ซื ้อ RMF
วัตถุประสงค์การลงทุน
6. ท่านซื ้อ RMF เพื่อประโยชน์ทางด้ านภาษี
7. ท่านซื ้อ RMF เพื่อออมเงินเพื่อการเกษียณ
8. ท่านซื ้อ RMF เพื่อต้ องการกระจายความเสี่ยงใน
การลงทุน
9. ท่านซื ้อ RMF เพื่อหวังผลตอบแทนที่สงู ในระยะ
ยาว

เห็น เห็น ไม่
ไม่
ไม่
ด้ วย ด้ วย แน่ใจ เห็น เห็น
อย่าง
ด้ วย ด้ วย
ยิ่ง
อย่าง
ยิ่ง
(5) (4) (3) (2) (1)
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ระดับความคิดเห็น

ปัจจัยในการลงทุน

ด้ านสภาพแวดล้ อมเศรษฐกิจและการเมือง
10. การปรับตัวลงของตลาดหุ้นทาให้ ท่านซื ้อ RMF
เพราะจะทาให้ ซื ้อหน่วยลงทุนได้ ในราคาที่ต่า
11. ท่านลงทุนเพราะป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อใน
อนาคต
12. ท่านลงทุนเพราะการปรับตัวของเศรษฐกิจมีแนวโน้ ม
ที่จะเติบโต
13. ท่านลงทุนเพราะความสงบเรี ยบร้ อยที่มีผลมาจาก
รัฐบาลที่มีแนวโน้ มที่มนั่ คง ซึ่งส่งผลให้ แนวโน้ มด้ านเศรษ
กิจดีขึ ้น
14. ท่านลงทุนเพราะได้ รับความเชื่อถือจากนักลงทุน
ต่างประเทศ เนื่องจากความมัน่ คงการเมืองในประเทศ

เห็น เห็น ไม่
ไม่
ไม่
ด้ วย ด้ วย แน่ใจ เห็น เห็น
อย่าง
ด้ วย ด้ วย
ยิ่ง
อย่าง
ยิ่ง
(5) (4) (3) (2) (1)
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ส่ วนที่ 4: การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ
คาชี ้แจง : กรุณาทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความสาคัญมากที่สดุ
ระดับการตัดสินใจ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ

ขันประเมิ
้
นทางเลือก
1. ท่านศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF จากตัวแทน
จาหน่าย สถาบันการเงิน หนังสือชี ้ชวน ฯ ก่อนการ
ลงทุน
2. ท่านศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากคนใน
ครอบครัว หรื อคนใกล้ ชิด
3. ท่านศึกษาข้ อมูลการลงทุนใน RMF มาจากการ
สืบค้ นข้ อมูลด้ วยตนเองทางสื่อต่าง ๆ เช่น
อินเตอร์ เน็ต หรื อคนรู้จกั ที่เคยลงทุนใน RMF
4. ท่านประเมินระดับความเสี่ยงก่อนการลงทุนเพื่อ
ทราบระดับความเสี่ยงของตนเอง
5. ท่านศึกษาข้ อมูลหลักทรัพย์ที่จะลงทุนจาก
ผลตอบแทนที่ผ่านมาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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ส่ วนที่ 4: การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยงชีพ (ต่อ)
คาชี ้แจง : กรุณาทาเครื่ องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความสาคัญมากที่สดุ
ระดับการตัดสินใจ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี ้ยง
ชีพ

มาก
ที่สดุ

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สดุ

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

ขันตั
้ ดสินใจลงทุน
6. ท่านลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
7. ท่านลงทุนตามคนในครอบครัว หรื อคน
ใกล้ ชิดแนะนาให้ ลงทุน
8. ท่านซื ้อโดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ผ่าน
มาของหลักทรัพย์นนั ้ ๆ
9. ท่านเลือกลงทุนโดยคานึงถึงผลตอบแทน
ระยะยาว
10. ท่านลงทุนกับ บลจ. ที่ท่านเชื่อถือ หรื อมี
ความสัมพันธ์อยูแ่ ล้ ว
11. ท่านซื ้อ RMF ผ่านตัวแทนจาหน่ายที่
ธนาคารพาณิชย์
12. ท่านซื ้อ RMF ผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนโดยตรง
------------------ขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม----------------

ประวัติผเู้ ขีย น
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