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บทคัดย่อ 
 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออม
ระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุ่มมิตรผล 2. เพื่อศึกษา
การตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อน
ภาษีของพนักงานกลุ่มมิตรผล จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับ
การศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ดา้นจ าแนกตามระดบัต าแหน่ง ดา้นอายุการท างาน และดา้น
สถานภาพ 3. เพื่อศึกษาความรุค้วามเขา้ใจในการออมและการลงทุนดา้นผลตอบแทนลงทุน ดา้น
ความเสี่ยงในการลงทุน ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวม และด้านตัวแทน
บรษิัทจดัการ ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว (Super Saving Fund : 
SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุ่มมิตรผล 4. เพื่อศึกษาทศันคติในการลงทุนดา้นภาษี ที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อ
ลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุม่มิตรผล 
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 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี ้คือพนักงานกลุ่มมิตรผล จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการ
ทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธี ของ LSD 
  ผลการทดสอบสมมติุฐานที่ 1 พบว่า พนกังานกลุ่มมิตรผลที่มี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน อายุการท างาน ต่างกันท าใหก้ารตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะ
ยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน และพนักงานกลุ่มมิตรผลที่มี 
สถานภาพ ระดบัต าแหน่งต่างกนั ท าใหก้ารตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว (Super 
Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานที่  2 พบว่า
ความรุค้วามเขา้ใจในการออมและการลงทุน ดา้นผลตอบแทนลงทุน ดา้นความเสี่ยงในการลงทุน 
ดา้นความรูป้ระสบการณ์ในการลงทุน และดา้นตัวแทนบริษัทจัดการ มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ลงทนุกองทนุการออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุ่ม
มิตรผล ผลการทดสอบสมมุติฐานที่ 3 พบว่า ทัศนคติในการลงทุนดา้นภาษี มีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว ( Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของ
พนกังานกลุม่มิตรผล ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 
ABSTRACT 
 The purpose of this study were (1) to  investigate Mitrphol Group employee’s 
investment decisions for long-term savings investments (Super Saving Fund: SSF) for 
tax reduction, using gender, age, education level, average monthly income, position, 
working experience, and status classification data. (2) to study factors including 
knowledge, understanding, and mindset of Mitrphol Group employees in SSF in 
investment decisions to reduce tax.  
 The sample group used in this research were 400 employees of Mitrphol Group 
using  questionnaire as a tool to collect data. The results were reported as frequency, 
percentage, mean, and standard deviation, using a t-test and one-way ANOVA for 
statistical analysis and LSD for comparative analysis.  
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 Research findings were as follows : (1) The investment decision of SSF for tax 
reduction was significantly different in terms of gender, age, education level, average 
monthly income, and working experience. However, in different of status and position 
found not significant different in investment decision of SSF. (2) Knowledge and 
understanding of saving and investing, return on investment, investment risk, knowledge 
and experience in investing and the representative of the management company affects 
the decision to invest in the Super Saving Fund (SSF) to reduce tax of Mitrphol Group 
employees. (3) Tax investment attitude also affects the decision to invest in the long-
term savings fund (SSF) to reduce the tax of Mitrphol Group employees with a statistical 
significance at 0.05 level. 
  
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

 สถานการณส์องปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกและไทย ไดถู้กการแพร่ระบาดของไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่ องคก์ารอนามัยโลก (WHO) ยกระดับใหเ้ป็นภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก 
(Pandemic) หลากหลายปัจจยัเสี่ยงกดดนัเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทย เสถียรภาพเศรษฐกิจ
ในบริบทที่เต็มไปดว้ยความผันผวน และไม่แน่นอน ปัจจัยเสี่ยงหลักมาจากการแพร่ระบาดของ
ไวรสัโควิดสายพนัธุใ์หม่ ผสานกบัปัจจยัเสี่ยงอ่ืนๆ ที่มีมาแต่เดิมจากปี 2564 ทัง้แนวโนม้ภาวะเงิน
เฟ้อที่ ขยับสูงขึ ้น  การปรับขึ ้นอัตราดอกเบี ้ยในสหรัฐอเมริกา ปัญหาฟองสบู่ ในแวดวง
อสงัหาริมทรพัยข์องจีน ความขัดแยง้ทางการเมืองระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนกับไตห้วันที่มี
สหรฐัเป็นแบ็คอัพ หรือรสัเซียกับยูเครนที่มีสหรฐัและนาโตคอยจับตาระแวดระวังอย่างใกลช้ิด 
เศรษฐกิจในยุโรปก็ยงัมีปัญหาที่เป็นผลพวงจากกรณีองักฤษแยกตวัออกจากอียู (เบรก็ซิท) ปัญหา
สภาพอากาศที่แปรปรวนซึ่งส่งผลกระทบต่อผลผลิตการเกษตร และส่งผลต่อเนื่องท าให้ราคา
อาหารโลกปรบัตัวสงูขึน้ กระทั่งไปอยู่ในระดับสงูสุดในรอบ 10 ปี ปัจจยัเหล่านีท้  าใหเ้ราเห็นไดว้่า 
หนทางเบื ้องหน้าของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแล้ว สหรัฐเคย
คาดการณ์ภาวะเงินเฟ้อปีต้นปี 2564 ว่าจะอยู่ที่ 2% แต่พบว่าเกิดจริง อัตราภาวะเงินเฟ้อช่วง
ปลายปี 2564 สูงถึงเกือบ 7% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี โดยมีผลกระทบจากไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) เป็นปัจจัยผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึน้นอกเหนือจากปัจจัยอ่ืนๆ อาทิ ค่าจ้าง
แรงงานที่เพิ่มสูงขึน้ เนื่องจากผูป้ระกอบการตอ้งการดึงคนกลบัเขา้ท างานหลงัเกิดการขาดแคลน
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แรงงานในหลายภาคธุรกิจ นอกจากนี ้ปัญหาตึงเครียดระหว่างรสัเซียกบัยูเครน ยังส่งผลใหร้าคา
ก๊าซแพงและเสี่ยงต่อการขาดแคลน ภาวะโลกรอ้นที่ก่อใหเ้กิดสภาพอากาศรอ้น ส่งผลให้ราคา
ผลผลิตการเกษตรและราคาสินค้าอาหารพุ่งสูงขึน้อย่างต่อเนื่อง สภาวะเหล่านีผ้สมผสานกัน
สามารถน าไปสู่ภาวะ stagflation ที่หมายถึงภาวะเงินเฟ้อสงูและการว่างงานสูง ขณะที่เศรษฐกิจ
คงที่หรือถดถอย ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่ยากต่อการแก้ไข ส าหรบับรรดาธนาคารกลางและผู้
ก าหนดนโยบาย แนวโน้มอัตราดอกเบีย้ก็มีทิศทางปรบัสูงขึน้ นายเจอโรม พาวเวลล ์ประธาน
ธนาคารกลางสหรฐั (เฟด) ที่ส่งสญัญาณว่าจะเร่งยุตินโยบายผ่อนคลายทางการเงินใหเ้ร็วขึน้กว่า
แผนเดิมที่วางไว ้และเตรียมปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้อย่างน้อย 3 ครัง้ในปีนี ้(2565) เหตุการณ์ใน
อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นาน คือในปี 2556 และปี 2561 แสดงใหเ้ห็นว่า สิ่งที่เกิดขึน้ตามมาหลงัการ
ปรบัขึน้อตัราดอกเบีย้คือ ปัญหาในตลาดหุน้และตลาดเงิน ความเสี่ยงที่เพิ่มขึน้ตามมาก็คือ ตลาด
หุน้สหรฐัก าลังอยู่ในภาวะใกลจ้ะเป็นฟองสบู่ ในขณะที่ราคาบา้นก็พุ่งแรงและเร็วขึน้  จนตลาด
อสงัหาริมทรพัยต์กอยู่ในภาวะเสี่ยงสงูที่สดุ นบัตัง้แต่เกิดวิกฤตซบัไพรมเ์มื่อปี 2550 หากธนาคาร
กลางสหรฐั (เฟด) ขึน้ดอกเบีย้ 3 ครัง้ และส่งสญัญาณรกัษาระดบัอตัราดอกเบีย้ไวท้ี่ 2.5% ก็จะดนั
ใหผ้ลตอบแทนพันธบัตรรฐับาลสหรฐัเพิ่มสูงขึน้ ส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี ้
เอกชนและของรฐับาลจะถ่างกว้างขึน้ และหากเป็นเช่นนั้น สหรฐัอาจจะต้องเผชิญกับภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยได้ในช่วงต้นปีหน้า 2566 และส าหรับประเทศอ่ืนๆ การขึน้ดอกเบีย้ของเฟด 
หมายถึง เงินดอลลารส์หรฐัจะแข็งค่าขึน้ และเกิดภาวะเงินทุนไหลออกจากตลาดเศรษฐกิจเกิด
ใหม่ทั่วโลก 

ดา้นสถานการณ์อัตราเงินเฟ้อของไทย ยังไม่น่ากังวลเท่าประเทศอ่ืน ๆ ราคาน า้มันและ
สินคา้โภคภัณฑท์ี่ปรบัตัวสูงขึน้ในช่วงปลายปี 2564 ยังส่งผลต่อไทยไม่มากนัก ส่วนหนึ่งมาจาก
มาตรการภาครฐัที่ยงัตรงึราคาน า้มนัดีเซล และอีกส่วนมาจากการที่ผูป้ระกอบการยงัแบกรบัตน้ทุน
ไวเ้อง เนื่องจากอปุสงคใ์นประเทศยงัไม่ฟ้ืนตวั อย่างไรก็ตามการแบกรบัตน้ทุนของผูป้ระกอบการ
ส่งผลต่อความเขม้แข็งของฐานะการเงิน ภาคธุรกิจ และแนวโนม้การลงทุนในอนาคต ดังนัน้หาก
ราคาน า้มันและสินคา้โภคภัณฑ์ยังปรบัตัวสูงขึน้ต่อเนื่อง อาจเห็นการส่งผ่านตน้ทุนไปยังราคา
สินคา้และบริการใหป้รบัสูงขึน้ ซึ่งจะกระทบต่อก าลงัซือ้ของผูบ้ริโภค และเป็นอุปสรรคต่อการฟ้ืน
ตวัของเศรษฐกิจ บทบาทของภาครฐัอาจตอ้งเปลี่ยนรูปแบบไป ในช่วงที่ผ่านมาภาครฐัไดช้่วยพยุง
เศรษฐกิจไว ้โดยเฉพาะมาตรการเยียวยาผูไ้ดร้บัผลกระทบในวงกวา้ง เมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตวัในปี 
2565 ความจ าเป็นในการเยียวยาจากภาครฐัจะลดลง คงเหลือเพียงภาคท่องเที่ยวและบริการ
บางส่วนที่ยังจ าเป็นตอ้งไดร้บัการประคับประคองไปอีกระยะหนึ่ง ขณะเดียวกนัความจ าเป็นดา้น
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การเรง่ฟ้ืนฟเูศรษฐกิจ รวมถึงการเรง่ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจไทยใหพ้รอ้มรบักบักระแสโลกอนาคต
จะมีมากขึน้ โดยบางสว่นอาจตอ้งอาศยัแรงกระตุน้จากภาครฐั เมื่อเหตกุารณโ์ลกยงัมีโควิด-19 มา
เป็นตัวแปรที่ส  าคัญ จึงมีค าถามที่พยายามหาค าตอบว่า เศรษฐกิจปีหนา้จะเป็นอย่างไร ประเทศ
ไทยเริ่มเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ ประชากรวัยแรงงานไดล้ดน้อยถดถอยลง เมื่อโครงสรา้งประชากร
เปลี่ยนแปลง การเตรียมพรอ้มวัยเกษียณจึงเป็นสิ่งจ าเป็น ปัจจุบันมีนโยบายจากทุกภาคส่วน
สนบัสนุนใหค้นในประเทศรูจ้ักการออมเงินมากขึน้ ตัง้แต่ระดับเด็กนอ้ยไปจนถึงวัยท างาน เพราะ
ทุกภาคส่วนเห็นตรงกันว่าการออมมีประโยชน ์ช่วยใหส้งัคมในระดับครวัเรือนดีขึน้ ส่งผลใหร้ะดับ
ใหญ่กว่านัน้ นั่นคือระดบัเศรษฐกิจของประเทศเจรญิกา้วหนา้ เพราะน าเงินที่ไดจ้ากการออมนัน้มา
ปรุงปรบัและพฒันาระบบสาธารณปูโภคโครงสรา้งพืน้ฐานภายในประเทศใหม้ีความมั่นคงมากขึน้  

รฐับาลเขา้มามีบทบาทส่งเสริมการออมโดยมีมาตรการจูงใจใหเ้กิดการออมขึน้ในสงัคม 
โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อลดการพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างประเทศ และเป็นส่วนในการสนับสนุนการ
พฒันาตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมของประเทศใหม้ีประสิทธิภาพ ซึ่งมาตรการนีใ้ห้
ประโยชนก์ับผูม้ีเงินไดท้ี่มีหนา้ที่ตอ้งเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ใหม้ีทางเลือกในการออมเงิน
มากขึน้ มีรูปแบบการออมที่หลากหลายเพื่อให้ประชาชนเลือกการออมที่เหมาะสมกับตนเอง
มากกว่าในอดีต โดยใชม้าตรการทางภาษี และเมื่อรวมกับแนวคิดเรื่องการออมเงินแบบรวมกัน
ของเงินจ านวนมาก ๆ และบริหารเงินนั้น โดยผู้ที่มีความรูค้วามสามารถเฉพาะ และได้มีการ
ควบคมุตรวจสอบเป็นอย่างดี จึงสง่เสริมรูปแบบการลงทนุแบบกองทนุรวมขึน้ การลงทุนในรูปแบบ
นีเ้กิดขึน้กบัการออม โดยปกติของผูล้งทุนสรา้งอตัราผลตอบแทนที่ดี และรฐับาลใหส้ิทธิประโยชน์
ทางภาษีจึงเกิดเป็นกองทุนรวมขึน้มา รฐับาลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งจึงพัฒนาสถาบันการเงิน
ประเภทจดัการลงทุน ที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนและคุม้ครองการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย โดย
สนบัสนนุใหส้ถาบนัการเงินจดัการลงทุนลกัษณะ “กองทนุรวม” เกิดขึน้ในตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อนกั
ลงทุนที่ ไม่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่ อตัดสิ นใจในการลงทุนได้ทันเวลา และขาด
ประสบการณ์ในการวิเคราะหห์ลกัทรพัยต่์าง ๆ ตลอดจนนักลงทุนรายย่อยที่มีเงินทุนจ านวนนอ้ย
สามารถเขา้มาลงทนุในตลาดหลกัทรพัยไ์ดโ้ดยมีผลตอบแทนที่ดีและมีความเสี่ยงต ่า 

การประชุมคณะรฐัมนตรี เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุม 
501 ตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบรฐับาล พลเอกประยุทธ์  จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตรี เป็นประธาน
การประชมุคณะรฐัมนตรี  สรุปสาระส าคญัตามมติคณะรฐัมนตรี ไดป้ระกาศการจดัตัง้กองทุนรวม
เพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) ซึ่งนามาทดแทนกองทุนรวมระยะยาว (Long Term 
Equity Fund: LTF) สามารถนามาหักลดหย่อนภาษีเงินไดต้ัง้แต่ ปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567 โดย
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วัตถุประสงค์ของกองทุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีวินัยในการออมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งหวงัที่จะใหเ้ริ่มตน้ออมระยะยาวตัง้แต่เขา้สู่วยัท างาน และรูจ้กัวางแผนการเงินเพื่อ
น าไปสู่ความมั่นคงทางรายไดเ้มื่อพน้วยัท างาน และสามารถน ามาลดหย่อนภาษีไดถ้ึงรอ้ยละ 30 
ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท จากประเด็นของการปรบัเปลี่ยนการลงทุนที่นกัลงทุน
ไดม้ีความคุน้ชินเป็นประจ าทุกปีในการลงทนุตอ้งมาปรบัเปลี่ยนในกองทนุใหม่ที่มาทดแทนของเก่า 
ท าใหน้กัลงทุนย่อมมีความรูส้ึกในความเสี่ยงที่เกิดขึน้ แมว้่ามีขอ้มูลที่เพียงพอที่จะท าความเขา้ใจ
ไดใ้นมาตรการ ต่าง ๆ ที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องไดน้ าเสนอ ในแง่ของลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่าง
กัน การรบัรูค้วามเสี่ยงและพฤติกรรมในการลงทุน จึงมีความจ าเป็นที่ตอ้งท าการศึกษาเพื่อเป็น
ขอ้มลูส าหรบัการบรหิารจดัการกองทนุใหม่นีใ้หร้อบคอบและสามารถเป็นขอ้มลูในการวางแผน 

กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : SSF) จะมีผูจ้ดัการกองทุนมืออาชีพมา
คอยดแูลตดัสินใจการลงทุน ใหม้ีอ  านาจต่อรองสงู และมีโอกาสในการลงทุนที่มากกว่า เพราะเป็น
นักลงทุนสถาบัน หรือกองทุนมีการกระจายความเสี่ยงที่ ดีกว่าเพราะมีเงินลงทุนขนาดใหญ่ 
สามารถกระจายไปลงทุนในหลักทรพัยต่์างๆ ได้ดีกว่าการลงทุนดว้ยตัวเอง และสามารถเลือก
รูปแบบและนโยบายที่เหมาะสมกบัจุดมุ่งหมายไดดี้กว่า กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings 
Fund : SSF) ดีกว่ากองทุนรวมทั่วไปตรงที่รฐับาลอนุญาตใหส้ามารถน าจ านวนเงินที่ซือ้กองทุน 
SSF มาหักลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาได ้เริ่มตน้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นตน้ไป โดยมีเงื่อนไข
ดังต่อไปนี  ้1. ลงทุนในหลักทรพัย์ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี ้
กองทุนรวมผสม ฯลฯ ซึ่ งมีความยืดหยุ่นมากกว่า LTF ที่ ก าหนดให้ลงทุนในหุ้นสามัญ
ภายในประเทศไทย ท าใหม้ีตวักองทุนใหเ้ลือกหลากหลายกว่า 2. ระยะเวลาการถือครองไม่ต ่ากว่า 
10 ปีนบัตัง้แต่วนัที่ซือ้ (นบัแบบวนัชนวนั) 3. ไม่ก าหนดจ านวนขัน้ต ่าในการซือ้หน่วยลงทุน และไม่
ก าหนดเงื่อนไขในการซือ้ต่อเนื่อง 4. บุคคลธรรมดาสามารถหักลดหย่อนภาษีเงินไดส้  าหรบัเงินที่
จ่ายเป็นค่าซือ้หน่วยลงทุน SSF ไม่เกิน 30% ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และ
เมื่อรวมกับกองทุนเพื่อการเกษียณอ่ืน ๆ ตอ้งไม่ เกิน 500,000 บาท เริ่มตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้ไป 
โดยจะลดหย่อนแบบปีต่อปี ซือ้ปีไหน ก็ลดหย่อนปีนัน้ ในช่วงระยะเวลาปี 2563-2567 
 ดังนั้นผูว้ิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว 
(Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษี ซึ่งศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลศึกษาเก่ียวกบั
ความรู ้ความเข้าใจในการออมและการลงทุน และศึกษาทัศนคติในการลงทุนด้านภาษี มี
ความสมัพันธ์มากน้อยเพียงใดต่อการตัดสินใจลงทุน การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อพึ่งพา
ตนเองจึงมีความส าคัญเพิ่มมากขึน้ดว้ยการวางแผนการเงินส่วนบุคคลคือ การบริหารจัดการเงิน
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หรือรายไดท้ี่ไดม้า และวางแผนใชเ้งินนัน้ใหต้รงตามจุดมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคท์างการเงินที่ได้
วางอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน การวางแผนทางการเงินประกอบดว้ยการวางแผนการออม การ
วางแผนการลงทุน การวางแผนภาษี  และการวางแผนเกษียณ จะเห็นไดว้่าการวางแผนการเงิน 
ควรเริ่มจากการมีเงินออม เงินออมก็คือการที่มีรายไดม้ากกว่ารายจ่าย ส่วนที่เหลือจึงถือว่าเป็นเงิน
ออม เงินออมถือว่าเป็นเงินในปัจจุบันที่เราตอ้งการเก็บไวส้ะสม ไวเ้พื่อที่จะมีไวใ้ชจ้่ายในอนาคต 
คนส่วนมากก็จะนิยมไปฝากไวใ้นธนาคารต่าง ๆ เพื่อใหไ้ดร้บัดอกเบีย้เป็นผลประโยชน ์แต่ถา้ใน
ตลาดก็มีความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ เงินเฟ้อจะเพิ่มขึน้ทุก ๆ ปี และดอกเบีย้ที่ไดร้บัจากธนาคารนัน้ให้
ผลตอบแทน หรือประโยชน์น้อยกว่าเงินเฟ้อที่เพิ่มในแต่ละปี สุดท้ายเงินที่เรามีอยู่ก็มีมูลค่าที่
แท้จริงลดลงไปตามสภาพการณ์ ดังนั้นการน าเงินไปลงทุนจึงเป็นความพยายามในการสรา้ง
ผลตอบแทนใหม้ากกว่าเงินเฟ้อ และยงัสามารถช่วยใหเ้งินสรา้งผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อบรรลุ
เป้าหมายทางการเงิน ในอนาคตไดอี้กทางหนึ่ง นอกจากนีใ้นช่วงที่ท างานทุกคนก็ยังตอ้งมีภาระ
ภาษีที่ตอ้งช าระซึ่งถือว่าเป็นค่าใชจ้่ายประเภทหนึ่ง แต่หากมีการลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท 
เช่น กองทุนการออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) สามารถน าเงินลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทนี ้ไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาประจ าปีได ้วิธีการดังกล่าวจึงเป็นการลดค่าใชจ้่ายดา้น
ภาษี และยงัเป็นการเพิ่มการลงทุนในระยะยาว ถือว่าเป็นการ การออมเพื่อการลงทุน และวางแผน
การเงินดา้นภาษี 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย   
 
 1. เพื่อศกึษาการตดัสินใจเลือกลงทนุกองทนุการออมระยะยาว (Super Saving Fund : 
SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุม่มิตรผล 
 2. เพื่อศกึษาการตดัสินใจเลือกลงทนุกองทนุการออมระยะยาว (Super Saving Fund : 
SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุ่มมิตรผล จ าแนกตามปัจจยัสว่นบุคคลดา้นเพศ ดา้นอาย ุ
ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ดา้นจ าแนกตามระดบัต าแหน่ง ดา้นอายกุารท างาน 
และดา้นสถานภาพ  
 3. เพื่อศึกษาความรุค้วามเขา้ใจในการออมและการลงทุนดา้นผลตอบแทนลงทุน ดา้น
ความเสี่ยงในการลงทุน ดา้นความรูแ้ละประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวม และดา้นตัวแทน
บรษิัทจดัการ ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทนุกองทนุการออมระยะยาว  
(Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุม่มิตรผล 
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 4. เพื่อศึกษาทศันคติในการลงทุนดา้นภาษี ที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนการ
ออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุม่มิตรผล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 

 1. ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ด้านจ าแนกตามระดับต าแหน่ง ด้านอายุการท างาน และด้านสถานภาพ ที่ต่างกันท าให้การ
ตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษี
ของพนกังานกลุม่มิตรผลต่างกนั 
 2. ความรุค้วามเขา้ใจในการออมและการลงทุน ดา้นผลตอบแทนลงทนุ ดา้นความเสี่ยงใน
การลงทุน ด้านความรูป้ระสบการณ์ในการลงทุน และด้านตัวแทนบริษัทจัดการ มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษี
ของพนกังานกลุม่มิตรผล 
 3. ศึกษาทัศนคติในการลงทุนดา้นภาษี มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออม
ระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุม่มิตรผล 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 

 1. ขอบเขตของกลุม่ตวัอย่าง ประชากรที่ใชใ้นการวิจยัครัง้นี ้คือ พนกังานในกลุม่มิตรผล 
(บรษิัท น า้ตาลมิตรผล จ ากดั และบรษิัทในเครือ) ขอ้มลูจากระบบฐานขอ้มลูทรพัยากรบุคคลของ
กลุม่มิตรผล จ านวน 7,322 คน ขอ้มลูจ านวนพนกังาน ณ วนัที่ 31 ตลุาคม 2564  
 2. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาที่ใชใ้นการท าวิจยั ตัง้แต่เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565 ถึง 
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2565 โดยเก็บขอ้มลูในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
ประโยชนท์ีไ่ด้รับจากการวิจัย 
 

1. เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้นความรู ้ความเขา้ใจในการออมและการลงทุนที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุนการออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของ
พนกังานกลุม่มิตรผล  
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2. เพื่อทราบถึงปัจจยัดา้นทศันคติในการลงทุนดา้นภาษีที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน
กองทุนการออมระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่ อลดหย่อนภาษีของพนักงาน 
กลุม่มิตรผล 

3. บริษัทหลักทรัพย์สามารถน าผลการวิจัยที่ ได้ น าไปเป็นข้อมูลในการก าหนด 
กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อเป็นการเพิ่มฐานลูกคา้ที่เขา้มาลงทุนกับบริษัทหลักทรพัย ์มีความเขา้
ใจความตอ้งการของลกูคา้ไดช้ดัเจนมากขึน้ ที่ตรงกบัความตอ้งการของกลุม่ลกูคา้เป้าหมาย  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจัยครั้งนี ้จะใชแ้บบสอบถาม ซึ่งมีลกัษณะ
เป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) เพื่อน าขอ้มลูที่ไดม้าวิเคราะหแ์ละตอบขอ้ปัญหา
การวิจัย โดยผูว้ิจัยไดศ้ึกษาคน้ควา้ รวบรวม และทบทวนเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัที่แสดงใหเ้ห็นถึงตัวแปรที่ใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้ ซึ่งจะ
น าไปสู่ขัน้ตอนของการใหค้ าจ ากัดความของนิยามศัพทเ์ฉพาะ และเป็นแนวทางในการสรา้งขอ้
ค าถามในแบบสอบถามซึ่งครอบคลมุนิยามศพัทเ์ฉพาะ เพื่อใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตวัอย่าง
ที่ผูวิ้จยัก าหนด แบบสอบถามจะแบ่งเป็น 4 สว่น ดงัต่อไปนี ้

ส่วนที่ (1) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม แบบให้
เลือกตอบ มีจ านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 7 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อายุ  ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 
จ าแนกตามระดบัต าแหน่ง อายกุารท างาน และสถานภาพ ซึ่งเป็นค าถามแบบปลายปิด ก าหนดให้
ผูต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 

ส่วนที่ (2) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรู ้ความเขา้ใจในการออมและการลงทุนซึ่ง
ประกอบไปดว้ย ดา้นผลตอบแทนการลงทุน ดา้นความเสี่ยง ดา้นความรูแ้ละประสบการณใ์นการ
ลงทนุกองทนุรวม และดา้นตวัแทนบรษิัทจดัการ มีจ านวนขอ้ค าถามทัง้หมด 20 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 
ดา้น เป็นค าถามลกัษณะปลายปิด ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 

ส่วนที่ (3) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติในการลงทุนกองทุนการออมระยะยาว SSF 
ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยด้านภาษี โดยมีเนื ้อหาจ านวน 5 ข้อ เป็นค าถามลักษณะปลายปิด 
ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 



10 

 

  

ส่วนที่ (4) เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว 
SSF เพื่อลดหย่อนภาษีของพนักงานกลุ่มมิตรผล โดยมีเนือ้หาจ านวน 6 ขอ้ เป็นค าถามลกัษณะ
ปลายปิด ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ค าตอบ 

ในส่วนที่ 2 3 และ 4 เป็นขอ้ค าถามในลกัษณะประเมินค่าความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating 
Scale) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนเพื่อตีความหมาย ดงันี ้

การใหค้ะแนน   ระดบัความคิดเห็น 
5 คะแนน หมายถึง  เห็นดว้ยมากที่สดุ 
4 คะแนน หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
3 คะแนน หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
2 คะแนน  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ย 
1 คะแนน หมายถงึ   เห็นดว้ยนอ้ยที่สดุ 
เมื่อรวบรวมขอ้มลูและแจกแจงความถ่ีแลว้ จะใชค้ะแนนเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างมา 

พิจารณาระดับความถ่ี มีวิธีการค านวณหาความกวา้งของอันตรภาคชั้น (Interval scale) ผูว้ิจัย
แบ่งช่วงของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู ้ความเขา้ใจในการออมและ
การลงทุน แบบสอบถามเก่ียวกับทัศนคติในการลงทุนกองทุนการออมระยะยาว  SSF และ
แบบสอบถามเก่ียวกบัการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว SSF เพื่อลดหย่อนภาษี
ของพนักงานกลุ่มมิตรผล ดว้ยการหาความกวา้งของอันตรภาคชัน้ โดยใชส้ตูรการหาความกวา้ง
ของอนัตรภาคชัน้ ดงันี ้

สตูร ช่วงคะแนน = (คะแนนสงูสดุ-คะแนนต ่าสดุ)/จ านวนระดบัชัน้ 
ส าหรบัการวิจยัในครัง้นีไ้ดช้่วงคะแนนเท่ากบั   (5-1)/5  =  0.80 
จากเกณฑด์งักลา่ว สามารถแบ่งแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทนุ

กองทนุการออมระยะยาว SSF เพื่อลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุม่มิตรผล โดยแบ่งความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดบั เพื่อใชใ้นการตีความหมายของค่าเฉลี่ยที่ใชใ้นการวิเคราะห ์ดงัต่อไปนี ้

ค่าเฉลี่ย   ระดบัความคิดเห็น 
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80   ระดบันอ้ยที่สดุ 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60   ระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40   ระดบัปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20   ระดบัมาก 

 ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00   ระดบัมากที่สดุ 
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สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่องการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออม
ระยะยาว (Super Saving Fund : SSF) เพื่อลดหย่อนภาษีของพนกังานกลุ่มมิตรผล สามารถสรุป
ผลการวิจยัไดด้งันี ้
 (1) พนกังานมิตรผลสว่นใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง มอีายรุะหว่าง 26-35 ปี  
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 - 30,000 บาท มีต าแหน่ง
ระดบัหวัหนา้งาน(C7-C8) มอีายกุารท างานอยู่ในช่วง 1-5 ปี และสว่นมากมสีถานภาพโสด 
 (2) พนกังานกลุม่มิตรผลมีการการตดัสินใจเลือกลงทนุกองทนุการออมระยะยาว SSF  
เพื่ลดหย่อนภาษี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
เท่ากับ 0.460 เมื่อพิจารณาปัจจัยเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดา้นความ
เสี่ยงการลงทุน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมาก และดา้นที่มีค่าเฉลี่ย
นอ้ยที่สุดคือ ดา้นผลตอบแทนการลงทุน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับ
มาก 
 (3) ดา้นผลตอบแทนการลงทนุ พบว่าพนกังานกลุม่มิตรผล มีการการตดัสินใจเลือก 
ลงทนุกองทุนการออมระยะยาว SSF เพื่อลดหย่อนภาษี ดา้นผลตอบแทนการลงทนุ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 0.522 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ กองทุนการออมระยะยาว SSF ที่ เลือกลงทุนให้
ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
และกองทุนการออมระยะยาว SSF ที่เลือกลงทุนใหผ้ลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ ค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สดุ เท่ากบั 2.63 อยู่ในระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
 (4) ดา้นความเสี่ยงการลงทุน พบว่าพนักงานกลุ่มมิตรผล มีการการตัดสินใจเลือกลงทุน
กองทุนการออมระยะยาว SSF เพื่อลดหย่อนภาษี ดา้นความเสี่ยงการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.06 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 0.630 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือ ขอ้ กองทุนการออมระยะยาว SSF ที่เลือกลงทุนมีความมั่นคง
และความน่าเชื่อถือ มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 4.24 อยู่ในระดบัความคิดเห็นมากที่สดุ และขอ้กองทุนการ
ออมระยะยาว SSF ที่เลือกลงทุนกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไดดี้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 
3.85 อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก 
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 (5) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจในการออมและการลงทุ นพบว่าพนักงานกลุ่มมิตรผล มีการ
การตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว SSF เพื่อลดหย่อนภาษี ด้านความรู ้ความ
เขา้ใจในการออมและการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 3.84 และค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน เท่ากับ 0.627 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ พนักงาน
ตอ้งการขอ้มูลเพื่อประกอบการวิเคราะหใ์นการตัดสินใจลงทุนเป็นจ านวนมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และ ขอ้พนักงานมีประสบการณ์การลงทุนในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ เท่ากบั 3.57 อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก 
 (6) ดา้นตัวแทนบริษัทจัดการ พบว่าพนักงานกลุ่มมิตรผล มีการการตัดสินใจเลือกลงทุน
กองทุนการออมระยะยาว SSF เพื่อลดหย่อนภาษี ดา้นตัวแทนบริษัทจดัการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 0.613 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ขอ้ 5. ความปลอดภัยในการใชบ้ริการผ่านบริษัทหลกัทรพัย์
จัดการกองทุน มี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.02 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และข้อ 3. อัตราค่า
คอมมิชชั่นที่บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนจัดเก็บมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สุด เท่ากับ 
3.81 อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก 
 (7) ดา้นปัจจยัดา้นภาษี พบว่าพนกังานกลุ่มมิตรผล มีการการตดัสินใจเลือกลงทนุกองทุน
การออมระยะยาว SSF เพื่อลดหย่อนภาษี ดา้นปัจจยัดา้นภาษี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.94 และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน เท่ากับ 0.704 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สดุ คือขอ้ 3. สภาวะเศรษฐกิจ และอตัราเงินเฟ้อ มีผลต่อการลงทุนกองทุนการออม
ระยะยาว SSF เพื่อวางแผนภาษี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 อยู่ในระดับความคิดเห็นมาก และ  
ขอ้ 1. ท่านลงทุนในกองทุนการออมระยะยาว SSF เพื่อลดหย่อนภาษี มีค่าเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ เท่ากับ 
3.83 อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก 
 (8) การตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนการออมระยะยาว SSF เพื่อลดหย่อนภาษีของ
พนักงานกลุ่มมิตรผล พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.97 และค่าเบี่ยงเบน
มาตราฐาน เท่ากับ 0.489 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือขอ้ 6. ท่าน
จะแนะน าใหบุ้คคลรอบขา้งลงทุนในกองทุนการออมระยะยาว SSF มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.16 อยู่ใน
ระดับความคิดเห็นมาก และขอ้ 3. ระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
กองทนุการออมระยะยาว SSF มค่ีาเฉลี่ยนอ้ยที่สดุ เท่ากบั 3.77 อยู่ในระดบัความคิดเห็นมาก 
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