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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ 
3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ านวน 334 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลด้วยการประมวลจากโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย สถิติ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติ
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis (MRA)) 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่มีเพศ อายุ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่ต่างกัน 
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่มีสถานภาพ ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต่างกัน 
 
ค าส าคัญ : การตัดสินใจเลือกลงทุน; กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were 1) to study the decision to invest in RMFs of Suan 
Sunandha Rajabhat University personnel 2)  to study the decision to invest in RMFs of Suan 
Sunandha Rajabhat University personnel classified by Personal factors and 3 )  to study 
investment behavior And motivation that affects the decision to invest in RMFs of Suan 
Sunandha Rajabhat University personnel. 
 The samples used in this research were 3 3 4  Suansunandha Rajabhat University 
personnel using questionnaires as a tool to collect data.  And analyze the results by 
processing from the SPSS program.  Statistics in data analysis are descriptive statistics 
consisting of percentage, frequency, mean and standard deviation. And inferential statistics, 
including t- test statistics, one-way variance statistics (One-way ANOVA)  Using LSD methods 
and multiple regression analysis (MRA). 
 The hypothesis testing found that the personnel of Suan Sunandha Rajabhat 
University with different gender, age and average monthly income Making the decision to 
invest in RMFs and the personnel of Suan Sunandha Rajabhat University with different status, 
making the decision to invest in RMFs differently. 
 
Keywords : Investment decision making; Retirement Mutual Fund (RMF) 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4 ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจโลกสงคราม
การค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน และอยู่ในช่วงของการเจรจาระหว่าง 2 
ประเทศในการท าข้อตกลงร่วมกันเพื่อหยุดท าสงครามการค้าชั่วคราว และการที่อังกฤษเตรียมที่จะเจรจาขอ
ถอนตัวออกจากสหภาพยุโรป เป็น 2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจโลก และเป็นอีกหนึ่งตัวชี้วัด
ส าคัญที่จะสามารถก าหนดทิศทางสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2562 จะมีการเติบโตไปในทิศทางใด 
 จากเศรษฐกิจไทยในปี 2561 ที่หลายคนมักมองว่าค่อนข้างย่ าแย่ ค้าขายสินค้าต่างๆ ไม่ได้ตามเป้า
ที่วางไว้ รวมถึงปัญหาการว่างงานหลักๆ จะมาจากที่ภาคการผลิตส่วนใหญ่ปี 2562 จะไม่รับแรงงานเข้า
ท างานใหม่ เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจโลกชะลอตัวที่จะกระทบต่อการส่ งออกที่เติบโตลดลง รวมถึงผู้ผลิต
บางส่วนจะหันไปใช้เคร่ืองจักรแทนแรงงานคนเพื่อปรับเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 แนวโน้มที่ผู้ประกอบการจะใช้
ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระบบหุ่นยนต์ หรือเทคโนโลยีในการบริหารจัดการจะมีมากขึ้นต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะในภาคการผลิต ซึ่งจะมีการตกงานของคนไทยในอนาคตรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หากทุกฝ่ายไม่เร่ง
ปรับตัวรองรับกับการเปลี่ยนแปลง 



3 

 ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย เนื่องจากประชาชน
ส่วนใหญ่ไม่มีวินัยทางการเงิน ขาดการวางแผนทางการเงินที่ดี ที่มีประสิทธิภาพ เมื่อขาดสภาพคลองทาง
การเงินก็ส่งผลกระทบและเป็นปัญหาต่อสังคมการลงทุนจึงเป็นอีกทางเลือกให้กับประชาชนส าหรับการออม 
การลงทุนมีหลากหลายทางเลือกที่จะท าให้ได้รับผลตอบแทนหรือก าไร ซึ่งอีกทางเลือกหนึ่งของการลงทุนที่
ก าลังเป็นที่จับตามองและมีนักลงทุนให้ความสนใจ เลือกที่ จะน าเงินมาลงทุน คือ การลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและได้รับความสนใจจากนักลงทุนทุกวัยและทุกกลุ่มอาชีพ 
โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวม มีลักษณะในการจัดจ าหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนได้เป็น 2 
ประเภท คือ “กองทุนเปิด” และ “กองทุนปิด” ซึ่งให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลายรูปแบบ เช่น เงิน
ปันผล ก าไรจากส่วนต่างเมื่อขายคืนหน่วยลงทุน 
 ปัจจุบันกองทุนรวมเป็นรูปแบบการลงทุนที่ได้รับความสนใจ เป็นที่ยอมรับ และให้ความนิยม
เพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งมีการเติดโตอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงมีโครงการส่งเสริมให้ใช้
กองทุนรวมเป็นอีกทางเลือกหลักส าหรับการบริหารจัดการเงิน และยกระดับให้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือใน
การออมของครัวเรือนไทย เพื่อส่งเสริมการลงทุนในระยะยาวหลังเกษียณมากกว่าการมองเพียงเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพียงอย่างเดียว โดยมีการเน้นให้ประชาชนทุกระดับชั้นได้รับความรู้ พัฒนาเครื่องมือใน
การเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ผู้ลงทุนได้มีช่องทางการออมเงินและการลงทุนมากข้ึน การให้ข้อมูลในเชิงลึกเพื่อให้ผู้
ลงทุนน าไปประกอบใช้ในการตัดสินใจลงทุน  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งในปัจจุบันมีประชาชนทุกระดับชั้นให้ความสนใจการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพราะให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน โดยการลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ (RMF) จะต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีเงินขั้นต่ าในการลงทุนและต้องยอมรับความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การลงทุนที่หลากหลายมีระดับความเสี่ยงที่ต่างกัน เลือกตามระดับความเสี่ยงต่ า 
ระดับความเสี่ยงปานกลาง และระดับความเสี่ยงสูง ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) จากปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) สามารถใช้เป็น
แนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการออกหน่วยลงทุนจ าหน่ายให้ตรงกับความต้องการ และความ
สนใจของผู้ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มากข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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ขอบเขตของงานวิจัย 
 1. ประชากรและตัวอย่าง คือ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ านวน 1,850 คน กลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ จ านวน 334 คน 
 2. ด้านเนื้อหา คือ การศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุน 5 ด้าน คือ ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านการลงทุน ด้านกองทุนรวม ด้านผลตอบแทน และด้านความเสี่ยง ศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน รวมถึงศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ได้แก่ ด้าน
พฤติกรรมการลงทุน และด้านแรงจูงใจ 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สภานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมการลงทุน และด้านแรงจูงใจ 
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจ ด้านการลงทุน ด้านกองทุนรวม ด้าน
ผลตอบแทน และด้านความเสี่ยง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบถึงการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 2. เป็นแนวทาง เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ที่สนใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทความทางวิชาการต่างๆ รวมไป
ถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย ดังนี้ 
ปัจจัยส่วนบุคคล  
  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538) (อ้างถึงใน กนกวรรณ ศรีนวล (2558)) กล่าวว่า ปัจจัยส่วนบุคคล
ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได้ อาชีพ การศึกษา เหล่านี้เป็นเกณฑ์ที่
นิยมใช้ในการแบ่งส่วนการตลาด ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่ส าคัญ ดังนี้ 
 1. อายุ เนื่องจากผลิตภัณฑ์จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่าง
กัน นักการตลาดจึงใช้ประโยชน์จากอายุเป็นตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างของส่วนตลาดนักการ
ตลาดได้ค้นคว้าความต้องการของส่วนตลาดส่วนเล็ก (Niche Market) โดยมุ่งความส าคัญที่ตลาดอายุส่วนนั้น 
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 2. เพศ เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคัญเช่นกัน นักการตลาดต้องศึกษาตัวแปรนี้อย่าง
รอบคอบ เพราะในปัจจุบันนี้ตัวแปรด้านเพศมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมบริโภคการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
อาจมีสาเหตุจากการที่สตรีท างานมากข้ึน 
 3. ลักษณะของครอบครัว ในอดีตจนถึงปัจจุบันลักษณะครอบครัวเป็นเป้าหมายที่ส าคัญของกรใช้
ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอด และมีความส าคัญยิ่งขึ้นในส่วนที่เกี่ยวกับหน่วยผู้บริโภค นักการ
ตลาดจะสนใจจ านวนและลักษณะของบุคคลในครัวเรือที่ใช้สินค้าใดสินค้าหนึ่ง และยังสนใจในการพิจารณา
ปัจจัยส่วนบุคคลและโครงสร้างด้านสื่อที่เกี่ยวข้อกับผู้ตัดสินใจในครัวเรือนเพื่อช่วยในการพัฒนากลยุทธ์
การตลาดให้เหมาะสม 
 4. รายได้ การศึกษา และอาชีพ เป็นตัวแปรส าคัญในการก าหนดส่วนของตลาด โดยทั่วไปนักการ
ตลาดจะสนใจผู้บริโภคที่มีความร่ ารวย แต่อย่างไรก็ตามครอบครัวที่มีรายได้ต่ าจะเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ 
ปัญหาส าคัญในการแน่งส่วนตาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียว คือ รายได้จะเป็นตัวชี้การมีหรือไม่มี
ความสามารถในการจ่ายสินค้า ในขณะเดียวกันการเลือกสินค้าที่แท้จริงอาจถือเกณฑ์รูปแบบการด ารงชีวิต 
รสนิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แม้ว่ารายได้จะเป็นตัวแปรกที่ใช้บ่อยมาก นักการตลาดส่วนใหญ่จะโยงเกณฑ์
รายได้รวมกันตัวแปรด้านประชากรศาสตร์หรืออ่ืนๆ เพื่อก าหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่ม
รายได้อาจจะเก่ียวกับเกณฑ์อายุและอาชีพร่วมกัน 
พฤติกรรมการลงทุน 

วีระพันธ์ แก้วรัตน์ (2553) (อ้างถึงใน กนกวรรณ ศรีนวล (2558)) กล่าวว่า ทัศนคติเป็นการก าหนด
ของพฤติกรรมเพราะว่าเกี่ยวพันกับการรับรู้ บุคลิกภาพ และการจูงใจ ทัศนคติเป็นความรู้สึกทั้งในทางบวก
และในทางลบ เป็นภาวะจิตใจของการเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้และถูกปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม โดย
ประสบการณ์ที่ใช้อิทธิพลที่มีลักษณะเฉพาะต่อการตอบสนองของบุคคลไปสู่บุคคล สิ่งของ และสถานการณ์
ของแต่ละบุคคลท าให้ทัศนคติมีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจลงทุนในหุ้นโดยทัศนคติที่มีความคิดในเชิงบวก 
มองโลกในแง่ดีเมื่อเผชิญกับปัญหาเป็นทัศนคติที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการตัดสินใจลงทุนในหุ้น 

อัญญา ขันธวิทย์ (2542) (อ้างถึงใน จตุพร อินทร์อักษร (2560)) กล่าวว่า พฤติกรรมการลงทุน 
หมายถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนที่เริ่มต้นในการหาข้อมูลประเมินทางเลือกการวางแผนการลงทุน
ล่วงหน้า การกระจายความเสี่ยง ระยะเวลาในการลงทุน ลักษณะของสถาบันที่ลงทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ
สถาบันที่ลงทุน ข้อมูลของการลงทุน และผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจลงทุน ปัจจัยที่ เป็นตัวก าหนด 
จุดมุ่งหมายของการลงทุน ได้แก่ อายุของผู้ลงทุน การมีครอบครัวและความรับผิดชอบต่อครอบครัว สุขภาพ
ของผู้ลงทุน นิสัยส่วนตัวของผู้ลงทุน ความสมัครใจในการลงทุน และความจ าเป็นของผู้ลงทุน 
แรงจูงใจ 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2542) (อ้างถึงใน กนกวรรณ ศรีนวล (2558)) กล่าวว่า แรงจูงใจหรือทฤษฎี
ความต้องการพื้นฐานมี 3 ประการ ดังนี้ 
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 1. ความต้องการอ านาจ (Need for Power) พบว่า บุคคลมีความต้องการอ านาจสูง จะมีความ
เกี่ยวข้องกับอิทธิพลและการควบคุม บุคคลเหล่านี้ต้องการความเป็นผู้น า เป็นผู้ต้องการท างานให้เหนือกว่า
บุคคลอื่น 
 2. ความต้องการความผูกพัน (Need for Affiliation) บุคคลที่มีความต้องการข้อนี้สูง จะพอใจจาก
การเป็นที่รัก และมีแนวโน้มจะเลี่ยงความเจ็บปวดจากการต่อต้านโดยสมาชิกในกลุ่มสังคม เขาจะรักษา
ความสัมพันธ์อันดีในสังคม พอใจในการให้ความร่วมมือมากกว่าการแย่งชิง พยายามสร้างและรักษา
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน ต้องการสร้างความเข้าใจที่ดีจากสังคมที่เขาเป็นสมาชิกอยู่ 
3. ความต้องการความส าเร็จ (Need for Achievement) บุคคลที่ต้องการความส าเร็จสูงจะมีความ
ปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะประสบความส าเร็จ จะกลัวการล้มเหลว และต้องการแข่งขัน จะก าหนดเป้าหมาย
ที่ยากล าบากส าหรับตนเอง มีทัศนะชอบเสี่ยงแต่ไม่ชอบการพนัน พอใจที่จะวิเคราะห์และประเมินปัญหา มี
ความรับผิดชอบเพื่อให้งานส าเร็จลุล่วง แสวงหาหรือพยายามรับผิดชอบในการค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาให้ดี
ที่สุด 
 อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) (อ้างถึงใน จรูญศักดิ์ ชัยประสิทธิ์จินดา (2558)) กล่าวว่า ณ เวลาใดเวลา
หนึ่งบุคคลมีความต้องการหลายๆ อย่าง ความต้องการบางอย่างเกี่ยวกับร่างกาย (Biological) ซึ่งเกิดจาก
ความตึงเครียด เช่น ความหิว ความกระหาย หรือความไม่สะดวกสบายกาย ความต้ งอการอ่ืนเกี่ยวกับ
จิตวิทยา (Psychological) เกิดจากความต้งอการการยอมรับศักดิ์ศรีหรือมีส่วนร่วมกับผู้อ่ืน ความต้งอการ
เหล่านี้ ส่วนมากจะไม่แกร่งพอที่จะจูใจบุคคลให้ก่อปฏิกิริยาในเวลาใดเวลาหนึ่ง ความต้งอการจะกลายเป็น
สิ่งจูงใจได้เมื่อมันถูกเร้าอย่างแรงกล้าในระดับหนึ่ง สิ่งจูงใจ หรือแรงขับดัน (Drive) คือความต้องการท่จะบีบ
บังคับ หรือผลักดัน ให้บุคคลแสวงหาการตอบสนองความต้องการดังกล่าว การตอบสนองจะท าให้ความตึง
เครียดที่ผู้บริโภครู้สึกลดน้อยลง  
การตัดสินใจ 

ชมพูนุท กิตติดุลยการ (2558) กล่าวว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อเกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคจะเกิดการ
ตระหนักถึงปัญหาเมื่อองเห็นความแตกต่างระหว่างสภาวะในอุดมคติ ( Ideal State) กับสภาวะในความเป็น
จริง (Actual State) อย่างมากจนท าให้เกิดการเร้าและกระบวนการตัดสินใจตระหนัก ซึ่งสภาวะในอุดมคติ 
คือสภาวะที่ผู้บริโภคต้องการให้เกิดขึ้น และสภาวะในความเป็นจริง คือ สภาวะที่เกิดขึ้นและด ารงอยู่ใน
ปัจจุบัน ความแตกต่างระหว่าง 2 สภาวะเกิดขึ้นได้ 2 กรณี ได้แก่ 
 1. กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อสภาวะในอุดมคติอยู่ในระดับเดิม แต่สภาวะในความเป็นจริงเสื่อมถอยลงจากเดิม 
 2. กรณีที่เกิดขึ้นเมื่อสภาวะในอุดมคติอยู่สูงขึ้น แม้ว่าสภาวะในความเป็นจริงอยู่ในระดับเดิม 
 มนินธ์ปา จีรวิทย์บุปผา (2559) กล่าวว่า การตัดสินใจ คือ แรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจของนัก
ลงทุนเมื่อสิ่งกระตุ่นหรือผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจ นักลงทุนจะเกิดความต้องการซื้อกองทุนเข้าม า
ครอบครอง และที่ส าคัญควรมีการกระจายข่าวสารถึงผลตอบแทนของกองทุนในแต่ละกองทุนให้นักลงทุนได้
รับรู้ จะช่วยกระตุ่นความต้องการซื้อเพิ่มมากขึ้น 
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การลงทุน 
 จตุพร อินทร์อักษร (2560) ได้ให้ความหมายว่า การลงทุน คือ การน าสินทรัพย์มาท าให้เกิดผล
ประโยชน์แก่ผู้ลงทุน โดยขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับ
ความเสี่ยงในการลงทุน 
 เพชรรี ขุมทรัพย์ (2549) (อ้างถึงใน จตุพร อินทร์อักษร (2560)) กล่าวว่า การลงทุน หมายถึง การ
ที่เราใช้ทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าให้เกิดสินค้าหรือบริการข้ึนใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่แท้จริง 
(real investment)โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการผลิตสินค้าหรือบริการว่าคุ้มกับต้นทุน
ที่เกิดขึ้นจากการใช้สอยทรัพยากรนั้น ๆหรือไม่ ทั้งนี้ หากผลประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น ก็ถือ
ว่าดี แต่หากผลประโยชน์ที่ได้กลับน้อยกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น ไม่น่าจะลงทุน 
กองทุนรวม 
 พัชร เกิดศิริ (2555) (อ้างถึงใน ดวงเพ็ญ เงินเมือง (2556)) กล่าวว่า กองทุนรวมคือการที่ผู้ลงทุนรายย่อย
หลายๆ รายน าเงินมารวมกันเพื่อลงทุน โดยมอบหมายให้ผู้จัดการกองทุนซึ่งมีความช านาญน าเงินไปลงทุนในสิน
ทรัยพ์ต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับกองทุน โดยผู้ลงทุนแต่ละรายจะได้รับผลตอบแทนตามสัดส่วนการลงทุนใน
กองทันรวมนั้น โดยเมื่อผู้ลงทุนซึ่งหน่วยลงทุน ผู้จัดการกองทุนก็จะน าเงินนั้นไปซื้อสินทรัพย์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้
ในนโยบายของกองทุนนั้นๆ โดยในแต่ละวันผู้จัดการกองทุนจะค านวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเพื่อที่จะได้
ทราบว่ามูลค่าทรัยพ์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุนเป็นเท่าใด ถ้าผู้จัดการกองทุนสามารถบริหารการลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยก็จะเพิ่มขึ้น 
 ดวงเพ็ญ เงินเมือง (2556) ได้ให้ความหมายของกองทุนรวม หมายถึง การที่มีนักลงทุนที่ไม่มีความรู้ 
ความช านาญในการลงทุนหลายๆ รายน าเงินมาเพื่อลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ตามแต่นโยบายของ
บริษัทจัดการกองทุนที่นักลงทุนประสงค์และเห็นว่ามีผลตอบแทนที่ดี โดยผู้จัดการกองทุนบริหารเงินเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพโดยที่ท าให้มูลค่าทรัยพ์สินหรือสินทรัพย์ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นตามล าดับ 
ผลตอบแทน 
 อุรสา บรรณกิจโศภน (2553) กล่าวว่า ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนต้องการจากการซื้อขายหุ้นหรืออีกนัย
หนึ่งวัตถุประสงค์ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถจ าแนกออกได้เป็น 2 ประการหลัก ดังนี้   
1) การเพิ่มค่าของเงินทุน (Capital Appreciation) ผู้ลงทุนต้องการให้หลักทรัพย์ที่ตนลงทุนไว้ มีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นตลอดเวลาที่ลงทุน 2) รายได้ประจ า (Current Income) ผู้ลงทุนต้องการได้รับรายได้เป็นประจ าจากการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ ผลตอบแทนประเภทนี้ ได้แก่ เงินปันผล (Dividend) หรือเงินส่วนแบ่งก าไรจากการ
ด าเนินงาน 

จตุพร อินทร์อักษร (2560) กล่าวว่า อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม คือ 
ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจากการลงทุน เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีโอกาสที่จะเกิดความไม่แน่นอน
ต่างๆ ที่จะเกิดผลกระทบต่อการได้รับผลตอบแทนของนักลงทุน โอกาสที่จะเกิดผลตอบแทนจากการลงทุนที่
เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากที่ผู้ลงทุนคาดการณ์ไว้ 
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ความเสี่ยง 
ความเสี่ยง (risk) หมายถึง โอกาสที่นักลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ดังนั้นหาก

การลงทุนใดที่ไม่มีความแน่นอนของผลตอบแทนสูงก็จะส่งผลให้มีความเสี่ยงมากขึ้น ซึ่งความเสี่ยงนี้สามารถ
จ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะด้วยกันดังนี้(สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน , ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนา
ความรู้ตลาดทุน (2552) อ้างถึงใน อรอุมา ร่มเย็น (2556)) 
 1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค (macro factors) เป็นความเสี่ยงที่มีระบบที่ผู้ลงทุนไม่
สามารถหลีกเลี่ยงได้ และไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้า เป็นผลกระทบจากภาวะแวดล้อมภายนอกธุรกิจ เช่น 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้อัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงมี
โอกาสที่จะต่างไปจากระดับที่คาดหวัง 

2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยจุลภาค (micro factors) เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวเกิดขึ้นกับ
หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง นักลงทุนสามารถขจัดหรือลดได้ โดยการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย
ตัวความเสี่ยงประเภทนี้สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

2.1 Credit Risk หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากตัวบริษัทว่าจะจ่ายคืนหนี้ หรือปฏิบัติตามภาระ
ผูกพันได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเช่น ฐานะทางการเงินมั่นคงหรือไม่ 
มีความสามารถในการบริหารและจัดการหรือไม่มีความสามารถในการท าก าไร มากน้อยเพียงใด มี
ความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ตามก าหนดหรือไม่ ธุรกิจที่ด าเนินการอยู่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจ
เพียงใด มีส่วนแบ่งการตลาดมากน้อยเพียงใด ระบบบัญชีมีมาตรฐานหรือไม่ 

2.2 Sector risk หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลักษณะเฉพาะของกลุ่มธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
นั้น ๆ ซึ่งอาจเปาะบางถูกกระทบได้ง่าย และจะมีผลต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ นักลงทุนควรตระหนักและ
เพิ่มความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนความเสี่ยงประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นใน (1) อุตสาหกรรมประเภทที่
เสื่อมไปตามกาลเวลา (depleting industry) หมายความว่า วัตถุดิบหมดไปไม่สามารถสร้างทดแทนได้ใน
ระยะสั้นๆ เช่น เหมืองแร่ ป่าไม้ น้ ามัน (2) อุตสาหกรรมที่ผลิตภัณฑ์มีราคาที่ขึ้นลงวงจรตามราคาโลก เช่น 
ปิโตรเคมี (3) ธุรกิจที่มีผลิตภัณฑ์ หรือที่มีบริการเพียงไม่กี่ปะเภท เช่น สายการบิน ธุรกิจ Software 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เรวดี รักษาชล (2558) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พบว่า ผู้
ลงทุนต้องการลงทุนในกองทุนรวม LTF พึงพอใจในเรื่องของการได้รับเงินปันผลเป็นอันดับแรก  มี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเลือกลงทุนระดับความสูงในขณะที่อัตรา
ผลตอบแทนสูงเช่นกัน และผู้ลงทุนต้องการซื้อหน่วยลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมหรือ
เคาน์เตอร์สาขาในธนาคารด้วยตัวเอง กรณีผู้ลงทุนต้องการลงทุนในกองทุนรวม RMF มีความพึงพอใจใน
เรื่องของความเสี่ยงเป็นอันดับแรก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อออมเงินยามเกษียณ และเลือกลงทุนในระดับ
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ความเสี่ยงต่ า เนื่องจากต้องการความมั่นคงในอนาคตมากกว่าที่จะเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง 
 ลักษมี กรลิขิตไพศาล (2558) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในรูปแบบของการฝากเงินธนาคาร/
สถาบัน การเงินมากที่สุดรองลงมาคือการลงทุนในรูปแบบของการลงทุนในกองทุนรวม ส่วนใหญ่นั้นนักลงทนุ
จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนรวมจ ากพนักงานของสถาบันการเงินมากที่สุดและนักลงทุนจะ
เลือกลงทุนในกองทุนรวม LTF มากที่สุด โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่นักลงทุนได้เลือกใช้บริการใน
การซื้อกองทุนรวม LTF/RMF มากที่สุด 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non – Experimental Design) เป็นการวิจัยที่มี
การศึกษาตามสภาพที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัด การกระท า หรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเป็นการเก็บข้อมูลในช่วง
ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท า
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ 
 ประชาการในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สวนสุนันทา ซึ่งไม่ทราบประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และค่าความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างตามตารางส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) โดยขนาด
ของกลุ่มประชากร คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีจ านวนทั้งหมด 1 ,850 คน ดังนั้น 
กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยจะท าการศึกษาคือ 334 ตัวอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
เลือกการสุ่มแบบเจาะจง 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
 1. แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม จ านวน 4 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ซึ่งเป็นค าถามเกี่ยวกับด้านพฤติกรรมการลงทุน และด้าน
แรงจูงใจ มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 4 ข้อ เป็นการให้ระดับความส าคัญ 5 ระดับ ก าหนดให้ 5 = มากที่สุด, 
4 = มาก, 3 = มากปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 
 ส่วนที่ 3 เกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นค าถามเก่ียวกับด้านการตัดสินใจ ด้านการลงทุน ด้านกองทุนรวม ด้าน
ผลตอบแทน และด้านความเสี่ยง มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 13 ข้อ เป็นการให้ระดับความเห็น 5 ระดับ  
ก าหนดให้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = มากปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด 
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 ส่วนที่ 4 เป็นค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับการค านึกและวัตถุประสงค์ของการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 1 ข้อ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistics)  
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ในการวิเคราะห์ตัว
แปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมการลงทุน 
และด้านแรงจูงใจ และการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ประกอบด้วย ด้านการตัดสินใจ ด้านการลงทุน ด้านกองทุนรวม ด้าน
ผลตอบแทน และด้านความเสี่ยง 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) 
 2.1 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านเพศ และด้านสถานภาพ ผู้วิจัย
เลือกใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 2.2 เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ด้านอายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 
ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) และหากการ
วิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 
 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมการลงทุน และด้าน
แรงจูงใจ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลยั
ราชภัฎสวนสุนันทา ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis (MRA)) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านแรงจูงใจ มีระดับความส าคัญมากที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมาด้านพฤติกรรมการลงทุนมีระดับ
ความส าคัญระดับมาก  
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 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จ าแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุป
การวิจัยได้ดังนี้ 

2.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่มีเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท า
ให้การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยภาพรวม ไม่ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า การตัดสินใจเลือกลงทุนทั้ง 5 ด้าน ไม่ต่างกัน  

2.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยภาพรวม ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การ
ตัดสินใจเลือกลงทุนทั้ง 5 ด้าน ต่างกัน  
 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ ด้านพฤติกรรมการลงทุน และด้านแรงจูงใจ  
 มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา 
 
อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก รายละเอียดดังนี้ 

1.1 ด้านการตัดสินใจ ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อยู่ในระดับมาก โดย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีการหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
ช่วยประกอบการตัดสินใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุพร อินทร์อักษร (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีของนักศึกษาโครงการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF 
เพื่อเพื่อเป็นการเก็บออมหรือเงินลงทุนในอนาคต 

1.2 ด้านการลงทุน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเห็นว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนมีความคุ้มค่า สอดคล้องกับ
งานวิจัยยของ เรวดี รักษาชล (2558) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
เพื่อลดหย่อนภาษีและเพื่ออมเงินยามเกษียณ 

1.3 ด้านกองทุนรวม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อยู่ในระดับมาก โดย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเลือกลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เนื่องจากกองทุนรวม
การเลี้ยงชีพ (RMF) มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ โดยผู้จัดการกองทุนรวม สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวง
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เพ็ญ เงินเมือง (2556) ได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในกองทุนระยะยาวและ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จ ากัด แบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือกลงทุนเพิ่มเติมเมื่อตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มราคาต่ าลง ถัดมาคือถือเป็นเงินออมระยะสั้น 

1.4 ด้านผลตอบแทน ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อยู่ในระดับมาก โดย
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเลือกลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพเนื่องจากนโยบายการจ่ายเงนิ
ปันผลหรือส่วนแบ่งก าไรของกองทุนรวมเพื่อเลี้ยงชีพ (RMF) มีความชัดเจน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จตุพร 
อินทร์อักษร (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อน
ภาษีของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ค านึงถึงผลตอบกทน
ที่ได้รับจากกองทุนสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินฝากธนาคาร 

1.5 ด้านความเสี่ยง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา อยู่ในระดับมาก โดยบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ยอมรับความเสี่ยงจากการน าสินทรัพย์หรือทรัพย์สินมาลงทุน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ จตุพร อินทร์อักษร (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ค านึงถึงความน่าเชื่อถือของบริษัทจัดการกองทุนหลักทรัพย์ 
 2. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่มีเพศต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ทั้งเพศชายและเพศหญิง
ต่างก็มีการตัดสินใจเลือกลงทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพื่อเป็นเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณอายุ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กนกวรรณ ศรีนวล (2558) ที่ศึกษาเก่ียวกับการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน 
และแรงจูงใจในการลงทุน ที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า ปัจจัย
ด้านเพศไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์  

2.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่มีอายุต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมี
วัตถุประสงค์ส าหรับการออมหลังเกษียณที่คล้ายกันผลการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชีพ (RMF) จึงไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรแพร พูนเอียด (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและ
พฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านอายุไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

2.3 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่มีสถานภาพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยภาพรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรที่มี
สถานภาพโสด หรือสมรส มีพฤติกรรมการออมที่ต่างกัน สถานภาพต่างกันจึงส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ฉัตรแพร พูนเอียด (2558) ที่ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
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ยาวของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพต่างกันท าให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวต่างกัน  

2.4 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ท าให้การตัดสินใจ
เลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยภาพรวมไม่ต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันจะมีพฤติกรรมการออมเพื่อไว้ใช้หลังเกษียณคล้ายกัน จึงท าให้การตัดสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่ต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรแพร พูนเอียด (2558) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ต่างกันท าให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวไม่ต่างกัน  
 3. ศึกษาพฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 พฤติกรรมการลงทุน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า พฤติกรรมการลงทุนเกิดจากแรง
กระตุ้นของปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ซึ่งผู้ที่ลงทุนมักคาดหวังให้เงินทุนงอกเงยและได้ผลก าไรให้เป็นไป
ตามเป้าที่คาดการณ์ไว้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษมะณี การินทร์ (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ โกลด์ฟิวเจอร์สของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนให้ความส าคัญกับผลตอบแทนจากการลงทุนรวมไปถึงจ านวนเงินที่
น ามาลงทุนมีปริมาณน้อยกว่าการซื้อทองค ามาเก็บไว้  

3.2 แรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า แรงจูงใจเป็นสิ่งกระตุ้นให้นักลงทุนเกิด
ความต้องการ เกิดแรงกดดัน หรือความปรารถนาในสิ่งที่ต้องการ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จรูญศักดิ์ ชัยประสิทธิ์จินดา (2558) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่จะ
พิจารณาข้อมูลจมากนักลงทุนรายอ่ืนและใช้ในการอ้างอิงการลงทุนเป็นสิ่งส าคัญที่สุด เพื่อนสนิทและคนใน
ครอบครัวเป็นแรงจูงใจของการตัดสินใจลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

จากผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส าหรับกองทุน
รวม ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมระยะยาว (LTF) หรือกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดังต่อไปนี้ 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

จากผลการวิจัย การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา แสดงให้เห็นว่า 
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1.1 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่มีปัจจัยด้านเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่างกัน ท าให้การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่ต่างกัน 

1.2 บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ที่มีปัจจัยด้านสถานภาพต่างกัน ท าให้การตัดสินใจ
เลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ต่างกัน 
 ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไม่ต้องสนใจปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน แต่ควรศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพของนักลงทุน เพราะมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
2. ปัจจัยอ่ืนๆ  
 ปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบด้วย พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 2.1 พฤติกรรมการลงทุนมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรให้ความส าคัญในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์
เก่ียวกับกองทุนต่างๆ ให้กับนักลงทุนได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมของนักลงทุนให้เกิดความ
ต้องการในการลงทุนมากยิ่งขึ้น 
 2.2 แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ดังนั้น บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนควรให้ความส าคัญในเร่ืองของผลตอบแทนและความเสี่ยง ซึ่งผู้ลงทุนต้องการความ
มั่นคงในอนาคตมากข้ึน จึงเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีผลตอบแทนสูงและความเสี่ยงต่ า เพื่อเป็นแรงจูงใจให้
นักลงทุนตระหนักถึงความส าคัญและวางแผนเงินออมตั้งแต่วันแรกของการเริ่มท างาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
ในอนาคต และมีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรท าการศึกษาในเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับวิจัย 
เชิงปริมาณ เช่น การสัมภาษณ์ผู้ลงทุนในแต่ละช่วงเวลา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ดีในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 
 2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
อ่ืนๆ เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนผสม กองทุนปิด กองทุนเปิด เป็นต้น เพื่อจะได้เปรียบเทียบปัจจัยหรือ
อิทธิพลใดที่แตกต่างกัน และน ามาก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกองทุนรวมในแต่ละตัว 
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