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บทคดัย่อ 

 การศึกษาเรืE อง การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (RMF) ของประชากรวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พืEอศึกษาการลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ ด้านประเภทและเงืEอนไขของกองทุน ด้านบริษัทจัดการกองทุนรวม ด้าน

วตัถุประสงคก์ารลงทุน ดา้นผลตอบแทนและการยอมรับความเสีEยง ดา้นการรับรู้ข่าวสาร โดยจาํแนกตามปัจจยัส่วน

บุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลีEยต่อเดือน ประชากรในการวิจยั คือ 

ประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครกลุ่มตวัอยา่งทีEตอบแบบสอบถาม จาํนวน 400 คน เครืEองมือทีEใชใ้นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล คือแบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์(SPSS) 

หาค่าความถีE(Frequencies) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลีEย (�̅�) ส่วนเบีEยงเบนมาตรฐาน (SD)  

 ผลการวิจยัพบวา่   

1) ประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครผูที้EตอบแบบสอบถามทัHงหมด จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จาํนวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 68.00 มีอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 สถานภาพ

โสด จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 จบการศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 

65.75 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 รายได้เฉลีEยต่อเดือน 25,000 – 

50,000 บาท จาํนวน 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.00 

2) การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ(RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืEอพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีEอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน ดา้น

บริษทัจดัการกองทุนรวม  ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นผลตอบแทนและการยอมรับความเสีEยง ตามลาํดบั 

และดา้นทีEอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นประเภทและเงืEอนไขของกองทุน 

คาํสําคญั : การลงทุน, กองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) 
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ABSTRACT 

The research of  Investment In Retirement Mutual Funds (RMF)  Of  Working People In Bangkok. The 

objective is to study Investment In Retirement Mutual Funds (RMF) Of Working People In Bangkok. The factors 

of research include Type and conditions of fund, Asset Management Company, Investment objectives, Return and 

Risk and Perception of information That classified by Personal factors were including Sex, Age, Status, Education, 

Occupation and Average monthly income.  The research population is working people in bangkok. The sample 

group of 4 0 0 questionnaires was used for data collection tools, questionnaires, data analysis using computer 

software program (SPSS), determination of Frequencies, Percentage, Mean (�̅�) and Standard deviation (SD) 

The research results were found that 

1) Respondents 400  people,Working People In Bangkok Respondents 400  peoples. Most are females  

272 peoples, representing 68.00 percent aged 31-40 years, 205 peoples  representing 51.20 percent the people were 

single, 273 peoples representing 68.25 percent with bachelor's degree 263 people representing 65.75 percent the 

company employee 242 peoples representing 60.50 percent the average monthly income is 25,000 – 50,000 baht 

188 peoples representing 47.00 percent. 

2) The overall opinion of the Investment In Retirement Mutual Funds (RMF) Of Working People In 

Bangkok is at a high level. When considering each aspect it was found that the side at the high level is Investment 

objectives Asset Management Company Perception of information and Return and Risk, respectively and the 

moderate level is the type and condition of the fund. 

Keywords : Investment, Retirement Mutual Funds (RMF) 

บทนํา 

 จากอตัราการเกิดของคนทัEวโลกทีEมีแนวโนม้ตํEาลง บวกกบัการทีEประชากรมีอายยุนืยาวมากขึHน ทาํใหโ้ลก

ทีEเริEมเขา้สู่สังคมผูสู้งอายอุยา่งเตม็ตวั  ประเทศไทยก็กา้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายแุลว้ และปัญหาสุขภาพและโรคเรืH อรัง

ต่างๆ ก็จะเป็นปัญหาทีEตามมาดว้ย ความจริงแลว้คนส่วนใหญ่ในสังคมยงัมีความเขา้ใจวา่ การรับมือกบัเรืEองนีHกลบั

เป็นเพียงการจดัการกบัเรืEองสุขภาพของกลุ่มผูสู้งอาย ุจนทาํให้การแกปั้ญหาหลกัจาํกดัแค่กลุ่มผูสู้งอายเุพียงกลุ่ม

เดียว อาทิเช่น การทีEรัฐบาลจ่ายเบีHยยงัชีพใหแ้ก่คนชรา และการจดัสวสัดิการต่างๆใหก้บักลุ่มผูสู้งอาย ุ แต่กลบัไม่ได้

เชืEอมโยงเขา้กบัการเตรียมการตัHงแต่ยงัอยูใ่นวยัทาํงาน จึงเป็นสิEงทีEเราตอ้งกลบัมาสนใจจริงๆ เกีEยวกบัสงัคมผูสู้งอายุ

ในประเทศของไทย รวมทัHงยงัเป็นผลต่อเศรษฐกิจชาติโดยรวม  ซึE งการจะรอให้ลูกหลานหรือญาติพีEนอ้งมาเลีHยงดู

ในยามแก่ชรา หรือรอรับสวสัดิการเบีHยผูสู้งอายจุากรัฐบาลนัHนก็เป็นเรืEองทีEไม่แน่นอน ฉะนัHนแลว้การพึEงพาตนเอง

ยอ่มก็ยอ่มเป็นทางเลือกทีEดีทีEสุด ซึE งในปัจจุบนัพนกังานวยัทาํงาน หลงัจากเกษียณแลว้ก็จะมีแหล่งเงินไดที้Eมาจาก

แหล่งต่างๆ คือ กองทุนประกนัสงัคม กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กองทุนสาํรองเลีHยงชีพ การทาํประกนัชีวิต

แบบสะสมทรัพย ์กองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ หรือ ทีEเรียกสัHนๆ วา่ "RMF"  ซึE งจะช่วยสร้างวินยัในการลงทุนใหเ้รา

ได ้เพราะเป็นการลงทุนระยะยาวทีEตอ้งลงทุนอยา่งต่อเนืEอง และเรายงัไดรั้บประโยชน์ทางภาษีในช่วงทีEลงทุนอีก

ดว้ย ปัจจุบนัมีกองทุนรวม RMF มากมาย ใหเ้ราเลือกไดต้ามนโยบายการลงทุนทีEตอ้งการ หลงัจากทีEคุณเกษียณแลว้
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คุณอาจมีเงินออมหรือเงินลงทุนบางส่วนทีEสะสมไวเ้มืEอตอนทีEทาํงานทีEจะเอามาใชต้อนเกษียณอาย ุแต่โดยทัEวไปเงิน

ออมเหล่านีHมกัมีไม่มากพอทีEจะทาํใหคุ้ณใชชี้วิตไดอ้ยา่งสุขสบายหรือวิEงตามความฝันในวยัเกษียณได ้ดงันัHน เราควร

เริEมวางแผนการเงินเพืEอเตรียมการเกษียณเสียตัHงแต่เนิEน ๆ ลงมือเกบ็ออมใหเ้ร็วทีEสุด เพืEอทีEจะไดมี้ช่วงระยะเวลาทีEจะ

ทาํใหเ้งินนัHนไดเ้งินงอกเงย ตามแนวคิดทีEวา่ "ออมก่อนรวยกวา่" เพืEอความมัEงคัEงและมัEนคงของตวัคุณเอง เพียงเท่านีH  

กเ็กษียณอยา่งสุขกาย สบายใจ โดยใชก้องทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) เป็นเครืEองมือช่วยในการวางแผนเกษียณ  

วตัถุประสงค์การวจัิย 

 เ พืEอศึกษาการลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ  (RMF) ของประชากรวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตด้านเนื+อหา 

 ตัวแปรอสิระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึE งประกอบดว้ย เพศ  

อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน 

 ตัวแปรตาม คือ การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านประเภทและเงืEอนไขของกองทุน ด้านบริษัทจัดการกองทุนรวม ด้าน

วตัถุประสงคก์ารลงทุน ดา้นผลตอบแทนและการยอมรับความเสีEยง และดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

 ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรทีEใชใ้นการวิจยัครัH งนีH  คือ  ประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีEสนใจและเคยลงทุนใน

กองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

การศึกษาวิจยัฉบบันีHจะทาํการวิจยั ตัHงแต่เดือนมีนาคม – เมษายน 2565 

ประโยชน์ที>คาดว่าจะได้รับ  

 1. เพืEอใหท้ราบถึงความคิดเห็นของผูล้งทุนทีEมีต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของ

ประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพืEอเป็นประโยชน์แก่ผูล้งทุนจะไดท้ราบถึงนโยบายการลงทุนและเงืEอนไขของการลงทุนในกองทุน

รวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ไดม้ากขึHน โดยใชเ้ป็นเครืEองมือในการวางแผนเกษียณ 

 3. เพืEอเป็นประโยชน์กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ในการกาํหนดกลยุทธ์ทางดา้นการลงทุนให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูล้งทุน และพฒันาปรับปรุงคุณภาพในดา้นต่างๆ ใหดี้ยิEงๆขึHนไป  
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กรอบแนวคดิการวจัิย 

ตัวแปรอสิระ                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจัิยที>เกี>ยวข้อง  

 แนวความคดิและทฤษฎเีกี@ยวกบัการลงทุน 

 ดวงเพญ็ เงินเมือง (2556) กล่าวว่า การลงทุน คือการนาํสินทรัพยม์าทาํให้เกิดผลประโยชน์แก่ผูล้งทุน 

โดยคาดหวงัในส่วนของกาํไร และดอกเบีHยทีEจะไดรั้บ ปัจจยัในการลงทุน คือปัจจยัทีEส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุน

ของนักลงทุนในดา้นต่างๆ เช่นวตัถุประสงค์ในการลงทุนความเป็นมืออาชีพของสถาบนัทีEจะนาํเงินไปลงทุน 

ผลตอบแทนทีEควรจะไดรั้บจากการลงทุนงานวิจยันีHนาํแนวคิดเรืEองนีHมาใชใ้นประเดน็ ปัจจยัในการลงทุนทีEสมัพนัธ์

กบัพฤติกรรมการลงทุนโดยสามารถนาํปัจจยัในการลงทุนมากาํหนดตวัแปรทีEตอ้งการศึกษา และตัHงขอ้คาํถามใน

แบบสอบถามเพืEอศึกษาความสมัพนัธ์ 

 กองทุนรวมเพื@อการเลี+ยงชีพ (RMF) 

(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย,2558) กองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ เป็นกองทุนรวมประเภททีEส่งเสริม

ให้เกิดการออมเงินระยะยาวไวส้ําหรับใชจ่้ายยามเกษียณอายุ ซึE งจะคลา้ยๆ กบักองทุนสํารองเลีHยงชีพ (Provident 

Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของขา้ราชการ 

เพืEอให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (RMF) มีเงืEอนไข ดงัต่อไปนีH  คือ 

ลงทุนในสินทรัพยอ์ะไรกไ็ด ้ทัHงหุน้ไทย หุน้ต่างประเทศ ตราสารหนีH  กองทุนทองคาํ กองทุนอสังหาริมทรัพย ์ฯลฯ 

ซืHอหน่วยลงทุนเพืEอใชล้ดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 30% ของรายไดพึ้งประเมินทีEตอ้งเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 

บาท และเมืEอรวมกบัการออมเพืEอเกษียณอืEน ๆ ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท และไม่มีขัHนตํEาในการซืHอ แต่ตอ้งซืHอ

ต่อเนืEองทุกปี (หรืออย่างน้อยซืHอปีเวน้ปี) ใชสิ้ทธิตามเกณฑ์ใหม่ไดใ้นปีทีEลงทุน เริEมปี 2563 เป็นตน้ไป เมืEอเริEม

ลงทุนแลว้ ตอ้งลงทุนอยา่งต่อเนืEอง โดยซืHอหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF)ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 1 

ครัH ง และตอ้งไม่ระงบัการซืHอหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั การขายคืนหน่วยลงทุนทาํไดเ้มืEอผูล้งทุนอายไุม่ตํEา

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน 

การลงทุนในกองทุนรวมเพื@อการเลี+ยงชีพ 

(RMF) ของประชากรวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

  

1. ดา้นประเภทและเงืEอนไขของกองทุน 

2. ดา้นบริษทัจดัการกองทุนรวม 

3. ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน 

4. ดา้นผลตอบแทนและการยอมรับ
ความเสีEยง 

5. ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 
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กวา่ 55 ปี และลงทุนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีนบัตัHงแต่วนัทีEซืHอหน่วยลงทุนครัH งแรก (การนบั 5 ปี ใหน้บัเฉพาะปีทีEมี

การซืHอหน่วยลงทุนเท่านัHน กล่าวคือ ปีใดไม่ลงทุน จะไม่นบัวา่มีอายกุารลงทุนในปีนัHน ๆ) หากปฏิบติัตามเงืEอนไข

การลงทุน ผูล้งทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (RMF) จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี  ซึE งการไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีนีH  ให้นบัตามเวลาแบบวนัชนวนั ตัHงแต่วนัแรกทีEไดเ้ริEมลงทุน  กาํไรทีEไดจ้ากการขายคืนหน่วย

ลงทุน (Capital Gain) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ทัHงนีH  หากมีการลงทุนเกิน 30% ของเงินได ้หรือเกิน 500,000 บาท 

เมืEอขายคืนหน่วยลงทุนแลว้มีกาํไร ผูล้งทุนจะตอ้งนาํกาํไรทีEไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) นับ

เฉพาะเงินลงทุนส่วนทีEเกิน ไปรวมคาํนวณเพืEอเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาดว้ย 

 งานวจัิยที@เกี@ยวข้อง 

ฐปณีย ์นามนิราศภยั (2556) ศึกษาเรืEองปัจจยัทีEมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยง

ชีพ (RMF)ในประเทศไทย พบว่า มีปัจจัย 3 ด้านทีEส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF ใน

ประเทศไทย คือ ปัจจยัดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้นผลตอบแทนและจุดมุ่งหมายในการลงทุน และปัจจยั

ด้านบริษัทจัดการกองทุนรวม ส่วนปัจจัยด้านการสืEอสาร ปัจจัยด้านการยอมรับความเสีE ยง และปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์นัHน พบวา่ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF ในประเทศไทย  จากการศึกษา

ปัจจยัทัHง 5 ดา้น พบวา่ ปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายอืEนในการลงทุน เรืEองความสามารถลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา

ได้เมืEอทําตามเงืEอนไข และตรงตามความต้องการเป็นปัจจัยทีEผู ้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากทีE สุด ซึE ง

ความสามารถในการลดหย่อนภาษีนัHนบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน อาจไม่สามารถเพิEมเติมหรือปรับปรุงได้

โดยตรง แต่เป็นเรืE องทีE รัฐบาลดําเนินการในขณะทีE  ปัจจัยทางด้านผลตอบแทน เรืE องกองทุนทีEประเมินให้

ผลตอบแทนสูง เป็นปัจจยัทีEผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนในระดบัมากดว้ยเช่นกนั เช่น มีราคาสินทรัพยร์วมสุทธิ 

ณ วนัทีEขายสูงกวา่วนัทีEซืHอมา ทาํใหไ้ดผ้ลตอบแทนสูง เป็นตน้ ในส่วนของปัจจยัทางดา้นบริษทัจดัการกองทุนรวม 

กเ็ป็นปัจจยัทีEผูต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนในระดบัมาก โดยเรืEองความสามารถในการบริหารกองทุนทีEดี มีระดบั

คะแนนมากทีEสุดในกลุ่มและถือเป็นระดบัคะแนนทีEสูงรองลงมาจากปัจจยัดา้นจุดมุ่งหมายอืEนในการลงทุน เรืEอง

ความสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในปัจจยัด้านการสืEอสาร เรืE องเจ้าหน้าทีEกองทุนสามารถให้

คาํแนะนาํไดเ้ป็นอย่างดีนัHนผูต้อบแบบสอบถามไดใ้ห้คะแนนในระดบัทีEมาก ซึE งใกลเ้คียงกบัการให้คะแนนของ

เรืEองหนงัสือชีHชวนหรือ เอกสารแนะนาํกองทุนทีEตีพิมพเ์ป็นลายลกัษณ์อกัษรผา่นทางหนงัสือพิมพ/์นิตยสาร/แผน่

พบั มีความชดัเจน เขา้ใจง่ายส่วนปัจจยัในดา้นความรู้และการยอมรับความเสีEยงของผูล้งทุนนัHน ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ใหค้ะแนนเห็นดว้ยกบัการมีความรู้ความเขา้ใจในกองทุนรวม RMF ในระดบัปานกลาง 

สุธิชา  แกว้เกตุ (2560) ศึกษาเรืEอง ปัจจยัทีEมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ 

หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั

ปานกลาง และเรียงลาํดบั ค่าเฉลีEยจากมากไปน้อย พบผล ดา้นผลตอบแทนและการยอมรับความเสีEยง ดา้นการ

ดาํเนินงานกองทุนของ บลจ.บวัหลวง ดา้นสถานการณ์ดา้นการลงทุน ดา้นเงืEอนไขและขอ้จาํกดัในการลงทุน และ

ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร พฤติกรรมการลงทุนของพนกังานในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ หรือกองทุนรวมหุน้

ระยะยาวของ บลจ.บวัหลวง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง เมืEอเรียงลาํดบัค่าเฉลีEยจากมาก

ไปน้อยพบผล กลุ่มตวัอย่างตดัสินใจซืHอกองทุนเพืEอการเลีH ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผ่านสาขาของ
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ธนาคาร เนืEองจากสะดวกในการทาํธุรกรรมมากกว่าช่องทางอืEน และการขายคืนหน่วยลงทุนจะคาํนึงถึงราดาต่อ

หน่วยทีEดาดว่าจะสูงทีEสุด ณ ช่วงเวลาหนึEงเสมอ เท่ากนัทัHง 2 ประเด็น รองลงมาไดแ้ก่ การตดัสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนเพืEอการเลีHยงชีพ หรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เมืEอดาดวา่ราคาต่อหน่วยตํEาทีEสุด ณ ช่วงเวลาหนึEงเสมอ และ

ลาํดบัสุดทา้ยกลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเพืEอการเลีHยงชีพ หรือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เพืEอเป็น

เงินออมในยามเกษียณ  

จีรวรรณ พิสุทธิพนัธ์ุ (2562) ศึกษาเรืEอง การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) 

ของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสุนนัทา ผลการวิจยัการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ 

(RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก แยกตามรายดา้นดงันีH  ดา้นการ

ตดัสินใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีการหาขอ้มูลข่าวสารเกีEยวกบักองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ช่วยประกอบการ

ตดัสินใจ  ดา้นการลงทุนอยูใ่นระดบัมาก โดยเห็นวา่ผลตอบแทนทีEไดรั้บจากการลงทุนมีความคุม้ค่า  ดา้นกองทุน

รวมอยูใ่นระดบัมาก โดยเลือกลงทุนในกองทุนเพืEอการเลีHยงชีพ(RMF) เนืEองจากกองทุนรวมการเลีHยงชีพ(RMF) มี

การบริหารจดัการทีEเป็นระบบ โดยผูจ้ดัการกองทุนรวม ดา้นผลตอบแทนอยู่ในระดบัมาก โดยเลือกลงทุนใน

กองทุนเพืEอการเลีHยงชีพเนืEองจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลหรือส่วนแบ่งกาํไรของกองทุนรวมเพืEอเลีHยงชีพ(RMF) 

มีความชดัเจน และดา้นความเสีEยงอยู่ในระดบัมาก โดยยอมรับความเสีEยงจากการนาํสินทรัพยห์รือทรัพยสิ์นมา

ลงทุน  

กนัยล์ภสั มะเสนา(2563) ศึกษาเรืEองปัจจยัทีEมีผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานใหญ่ ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัทีEมีผล

ต่อการลงทุนกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ(RMF) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทยของพนกังานธนาคาร

กสิกรไทย สาํนกังานใหญ่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืEอพิจารณาเป็นรายดา้น ดา้นทีEอยูใ่นระดบัมากทีEสุด คือ ดา้น

ทศันคติในการลงทุน ดา้นวตัถุประสงค์การลงทุน และดา้นบริษทัจดัการกองทุนรวมและช่องทางการซืHอ ขาย 

ตามลาํดบั และดา้นทีEอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นการเลือกลงทุนในผลิตภณัฑ ์ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ ดา้นประเภท

การลงทุนในกองทุนรวม (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทยและระดบัความเสีEยงทีEยอมรับได ้

และดา้นการส่งเสริมการตลาด ตามลาํดบั 

สรารัตน์ มาสมจิตต์ (2563) ศึกษาเรืE อง ปัจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตรามอินทรา ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัจจยัดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้นทศันคติในการลงทุน ปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ และปัจจยัดา้นการตดัสินใจลงทุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ปัจจยัดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัดา้นทศันคติในการลงทุน ปัจจยัส่วนประสม

ทางการตลาด และปัจจยัดา้นคุณภาพการใหบ้ริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ 

(Retirement Mutual Fund : RMF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในเขตรามอินทรา อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีEระดบั 

0.05 
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วธีิดาํเนินการศึกษาวจัิย 

 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชก้ารวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และใช้

วิธีการเกบ็ขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรทีEใชใ้นการศึกษาวิจยัครัH งนีH  คือ ประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครทีEสนใจและเคยลงทุน

ในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ(RMF)  ซีEงไม่ทราบจาํนวนทีEแน่นอน กลุ่มตวัอยา่งทีEผูวิ้จยัทาํการเก็บแบบสอบถาม

จาํนวนรวมทัHงสิHน 400 ชุด โดยใชสู้ตรซึEงไม่ทราบจาํนวนแน่นอนประชากรของ W.G. Cochran (1953) โดยกาํหนด

ระดบัความเชืEอมัEน 95% ทีEความคลาดเคลืEอน  59 ดงันัHนผูวิ้จยัใช้วิธีการ สุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น 

(Nonprobability Sampling) ซึE งผูวิ้จยัจะเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) 

 เครื@องมือที@ใช้ในการวจัิย 

 เครืEองมือทีEใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในครัH งนีH  คือ แบบสอบถาม แบ่งแบบออกเป็น 2 ส่วน ดงันีH  

ส่วนทีE  1   แบบสอบถามเกีEยวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึE งลกัษณะของคาํถามจะ

เป็นแบบหลายคาํตอบให้เลือก(Multiple Choice Question) ประกอบด้วยคาํถามทีEเกีEยวกบั เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน  

ส่วนทีE  2  แบบสอบถามเกีEยวกบัความคิดเห็นในการลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (RMF) ของ

ประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต (Likert Scale) 5 

ระดบั คือ มากทีEสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, นอ้ย = 2, นอ้ยทีEสุด = 1 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื@องมือ 

1. ศึกษาเกีEยวกบัแนวคิดและทฤษฎีทีEเกีEยวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของ

ประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร จากนัHนนาํมากาํหนดกรอบแนวคิดทีEใชใ้นการวิจยั กาํหนดนิยาม เพืEอใช้

เป็นแนวทางสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างแบบสอบถามเกีEยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร และตรวจสอบความถูกตอ้งของเนืHอหาแบบสอบถามว่าครอบคลุมตามวตัถุประสงค์

หรือไม่ จากนัHนนาํไปให้ผูเ้ชีEยวชาญจาํนวน 3 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความเทีEยงตรงและความถูกตอ้งของเนืHอหา 

ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและการใชภ้าษาทีEเหมาะสมของคาํถาม ซึE งเกณฑพิ์จารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม  

3. นาํมาคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC (Index of congruence) วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC  

ดงันีH   

1) ขอ้คาํถามทีEมีคะแนน IOC ตัHงแต่ 0.50 – 1.00 มีความเทีEยงตรง ใชไ้ด ้ 

2) ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตํEากวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุง ยงัใชไ้ม่ได ้

4. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีEยวชาญ แลว้เสนอต่ออาจารยที์EปรึกษาเพืEอ

พิจารณาขัHนสุดทา้ย แลว้นาํมาปรับปรุงเพืEอความสมบูรณ์อีกครัH ง 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 1. แจกแบบสอบถามใหแ้ก่ประชากรทีEกาํหนดไวโ้ดยใชวิ้ธีการแจกแบบสอบถามผา่นทางออนไลน์โดย

ใช ้Google Form 

 2. ตอบขอ้ซกัถามบางประการทีEผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิEมเติม 

 3. รวบรวมแบบสอบถามทีEไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพืEอนาํไปจดัทาํและเตรียมสาํหรับการ วิเคราะห์ 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูศึ้กษาทาํการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครืE องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร์  

สถิติที@ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึE งสถิตทีEใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1. ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับการวิเคราะห์เพืEอการบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

2. ค่าเฉลีEย ( 𝒙$ ) และ ค่าส่วนเบีEยงเบนมาตรฐาน ( SD ) สาํหรับวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการ

เลีHยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

1) การศึกษาเรืE อง การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร มีผูที้EตอบแบบสอบถามทัHงหมด จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 272 คน คิดเป็น

ร้อยละ 68.00 และเพศชาย จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 205 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.20 รองลงมาคือ อาย ุ20 – 30 ปี จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 , อาย ุ41 - 50 ปี จาํนวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.80 , 51 – 60 ปี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ อาย ุ61 ปีขึHนไป จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.50  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 รองลงมา คือ สมรส จาํนวน 119 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 และ สถานภาพ หยา่ร้าง /แยกกนัอยู ่จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่

จบการศึกษาระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 รองลงมาคือ ปริญญาโท จาํนวน 117 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.25, ตํEากวา่ปริญญาตรี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และสูงกวา่ปริญญาโท จาํนวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 1.25 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีอาชีพ พนักงานบริษทัเอกชน จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 , 

รองลงมาคือ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00, ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 52 คน คิด

เป็นร้อยละ 13.00 , อาชีพอิสระ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25, และ อืEน ๆจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 

ตามลาํดบั ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน 25,000 – 50,000 บาท จาํนวน 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาคือ 

ตํEากวา่ 25,000 บาท จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00, 50,001 – 75,000 บาท จาํนวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ14.00, 

100,001 บาทขึHนไป จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ,  และ 75,001 – 100,000 บาท จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 

8.00 ตามลาํดบั 

2) ความคิดเห็นการลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานครโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมืEอพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นทีEอยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นวตัถุประสงค์
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การลงทุน ดา้นบริษทัจดัการกองทุนรวม  ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นผลตอบแทนและการยอมรับความ

เสีEยง ตามลาํดบั และดา้นทีEอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นประเภทและเงืEอนไขของกองทุน  

สรุปผลการวจัิย 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเรืE อง การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (RMF) ของประชากรวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร มีผูที้EตอบแบบสอบถามทัHงหมด จาํนวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 272 คน คิดเป็น

ร้อยละ 68.00 และเพศชาย จาํนวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ส่วนใหญ่ มีอาย ุ31 – 40 ปี จาํนวน 205 คน คิดเป็น

ร้อยละ 51.20รองลงมาคือ อาย ุ20 – 30 ปี จาํนวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 , อาย ุ41 - 50 ปี จาํนวน 39 คน คิด

เป็นร้อยละ 9.80 , 51 – 60 ปี จาํนวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และ อาย ุ61 ปีขึHนไป จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 

1.50  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่สถานภาพโสด จาํนวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 รองลงมา คือ สมรส จาํนวน 119 

คน คิดเป็นร้อยละ 29.75 และ สถานภาพ หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 รองลงมา คือ ปริญญาโท จาํนวน 117 คนคิดเป็น

ร้อยละ 29.25, ตํEากว่าปริญญาตรี จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และสูงกว่าปริญญาโท จาํนวน 5 คน คิดเป็น

ร้อยละ 1.25 ตามลาํดบัส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.50 , รองลงมาคือ 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ จาํนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00, ธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 

13.00 , อาชีพอิสระ จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25, และ อืEน ๆจาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.25 ตามลาํดบั 

ส่วนใหญ่รายไดเ้ฉลีEยต่อเดือน 25,000 – 50,000 บาท จาํนวน 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 47.00 รองลงมาคือ ตํEากว่า 

25,000 บาท จาํนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00, 50,001 – 75,000 บาท จาํนวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ14.00, 100,001 

บาทขึHนไป จาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ,  และ 75,001 – 100,000 บาท จาํนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 

ตามลาํดบั 

การลงทุนในกองทุนรวมเพื@อการเลี+ยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวม

อยู่ในระดบัมาก เมืEอพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นทีEอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน ดา้นบริษทั

จดัการกองทุนรวม  ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นผลตอบแทนและการยอมรับความเสีEยง ตามลาํดบั และดา้น

ทีEอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นประเภทและเงืEอนไขของกองทุน  

อภิปรายผล 

การศึกษาวิจยัเรืE อง การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมืEอพิจารณารายดา้น ดา้นทีEอยู่ในระดบัมากเรียงลาํดบัจากดา้นทีEมี

ค่าเฉลีEยสูงสุด คือ ดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน ดา้นบริษทัจดัการกองทุนรวม  ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และดา้น

ผลตอบแทนและการยอมรับความเสีEยงตามลาํดบั และดา้นทีEอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ดา้นประเภทและเงืEอนไขของ

กองทุน  โดยมีประเดน็อภิปรายเพิEมเติม ดงันีH  
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1. ด้านประเภทและเงื@อนไขของกองทุน 

 การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

อยูใ่นระดบัปานกลาง เมืEอพิจารณารายขอ้ พบวา่ขอ้ทีEมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ ผูล้งทุนมีความรู้ความเขา้ใจ

ในสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน RMF, ผูล้งทุนมีความเขา้ใจในเงืEอนไขการลงทุนกองทุน RMF  และสามารถ

คาํนวนเงินทีEท่านสามารถลงทุนกองทุน RMF ในแต่ละปีไดถู้กตอ้งตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีEมีความคิดเห็น อยูใ่นระดบั

ปานกลาง คือ ผูล้งทุนเขา้ใจถึงวิธิปฏิบติัหากลงทุนในกองทุน RMF ผดิเงืEอนไข, ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุน RMF ทีE

มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนในประเทศและต่างประเทศ  นโยบายลงทุนทัHงตราสารหนีHและตราสารทุนอยูใ่นกอง

เดียวกนั, ลงทุนในกองทุน RMF ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมและกองทุนทางเลือก, ลงทุนในกองทุน RMF ทีEมี

นโยบายลงทุนในเงินฝากและตราสารหนีH ภาครัฐ และลงทุนในกองทุน RMF ทีEมีนโยบายลงทุนในตราสารหนีH

ภาคเอกชนทัHงในประเทศและต่างประเทศ ตามลาํดบั  ซึE งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุธิชา  แกว้เกตุ (2560) ศึกษา

เรืEอง ปัจจยัทีEมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ

พนกังานธนาคารกรุงเทพ จาํกดั(มหาชน) เขตภาคกลาง  

2. ด้านบริษัทจัดการกองทุนรวม  

 การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมืEอพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีEมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ สามารถลงทุนไดจ้ากหลากหลาย

ช่องทาง เช่น Website/ Application หรือตวัแทนจาํหน่ายหน่วยลงทุน, บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ทีEมี

ความมัEนคง มีชืEอเสียงและ มีความน่าเชืEอถือ, ผูจ้ ัดการกองทุนบริหารกองทุน RMF  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ, 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกองทุนมีความสมเหตุสมผล, กองทุนมีนโยบายการลงทุนทีEชดัเจนตรงตามหนงัสือชีH

ชวน (Fund factsheet)  และกองทุน RMF ไดรั้บรางวลัและถูกจดัอนัดบัจากสถาบนัต่างๆ ทีEน่าเชืEอถือ ตามลาํดบั ซึE ง

สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐปณีย ์นามนิราศภยั (2556) ศึกษาเรืE องปัจจยัทีEมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF)ในประเทศไทย 

3. ด้านวตัถุประสงค์การลงทุน 

 การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

อยู่ในระดบัมากเมืEอพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีEมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ลงทุนกองทุน RMF เพืEอการ

วางแผนเตรียมเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณ, ลงทุนกองทุน RMF เพืEอเพิEมโอกาสและทางเลือกในการลงทุน นอกเหนือจาก

การฝากเงิน การเล่นหุ้น การซืHอพนัธบตัรหรือหุ้นกู,้ ลงทุนกองทุน RMF ลงทุนกองทุน RMF เพืEอช่วยเพิEมพูน

ผลตอบแทนจากดอกเบีHยทบตน้ และลงทุนกองทุน RMF เพืEอลดความเสีEยงจากภาวะเงินเฟ้อในอนาคต ตามลาํดบั 

ซึE งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนัยล์ภสั มะเสนา(2563) ศึกษาเรืEองปัจจยัทีEมีผลต่อการลงทุนกองทุนรวมเพืEอการ

เลีHยงชีพ (RMF) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทย ของพนกังานธนาคารกสิกรไทย สาํนกังานใหญ่ 

4. ด้านผลตอบแทนและการยอมรับความเสี@ยง 
การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

อยูใ่นระดบัมาก เมืEอพิจารณารายขอ้พบวา่ขอ้ทีEมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ เลือกลงทุนในกองทุน RMF ทีEมี

มูลค่าหน่วยลงทุน(NAV) เพิEมขึHนเป็นทีEน่าพอใจ, เลือกลงทุนในกองทุน RMF ทีEใหผ้ลตอบแทนในอดีตสูง, ผูล้งทุน
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เนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีEสูงขึHน แต่อาจเสีEยงทีEจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากขึHน และผูล้งทุนเนน้ผลตอบแทนสูงสุด

ในระยะยาว แต่อาจเสีEยงทีEจะสูญเงินตน้ส่วนใหญ่ได ้ส่วนขอ้ทีEมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ผูล้งทุนเนน้

โอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีEสมํEาเสมอ แต่อาจเสีEยงทีEจะสูญเสียเงินตน้ไดบ้า้ง และผูล้งทุนทีEเนน้เงินตน้ตอ้งปลอดภยั

และไดรั้บผลตอบแทนสมํEาเสมอแต่ตํEาได ้ตามลาํดบั ซึE งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จีรวรรณ พิสุทธิพนัธ์ุ (2562) 

ศึกษาเรืEอง การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของบุคลากรมหาวิทยาลยัราชภฎัสวน

สุนนัทา 

5. ด้านการรับรู้ข่าวสาร 
การลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ของประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก เมืEอพิจารณารายขอ้พบว่าขอ้ทีEมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ ข่าวสารภาวะเศรษฐกิจทัHงใน

ประเทศและต่างประเทศมีผลต่อการเพิEมหรือลดเงินลงทุน, เจา้หนา้ทีEแนะนาํการลงทุนสามารถใหค้าํแนะนาํไดเ้ป็น

อยา่งดี, การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ข่าวสารกองทุนของ บลจ. มีส่วนคิดเห็นต่อการตดัสินใจลงทุน, การชกัชวนจาก

บุคคลอืEน เช่น เพืEอน, ครอบครัว,นกัวิชาการ ช่วยให้ตดัสินใจลงทุนไดง่้ายขึHน และศึกษาการลงทุนจากหนงัสือชีH

ชวนทุกครัH ง  ตามลาํดบั ซึE งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สรารัตน์ มาสมจิตต ์(2563) ศึกษาเรืEอง ปัจจยัการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)ของพนักงานบริษทัเอกชนในเขตราม

อินทรา 

ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

1. ด้านประเภทและเงื@อนไขของกองทุน  

สิE งทีEต้องปรับปรุง  ความรู้ความเข้าใจในสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน  RMF ควรมีการ

ประชาสัมพนัธ์ สืEอสาร ประสานงานไปยงัฝ่ายบุคคลของบริษทัเอกชน หรือหน่วยงานต่างๆของรัฐ เพืEอเขา้ไปให้

ความรู้หรือฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังานในองคก์ร ใหรู้้วา่กองทุน RMF เป็นอีกหนึEงเครืEองมือทีEจะช่วยในการประหยดั

ภาษีได ้ และกองทุนนีH มีประโยชน์อย่างไร เพืEอทีEพนักงานจะไดเ้กิดความประทบัใจและทาํให้เกิดความสนใจทีE

อยากจะลงทุนมากขึHน, ความเขา้ใจในเงืEอนไขการลงทุนกองทุน RMF ควรมีการส่งจดหมายถึงผูล้งทุนเป็นรายไตร

มาส เพืEอทีEผูล้งทุนจะไดท้ราบถึงสถานะการลงทุนของตนเองในปีนัHน ๆ วา่ไดมี้การลงทุนในกองทุน RMF  ไปแลว้

หรือยงัและเป็นไปตามเงืEอนไขของการลงทุนหรือไม่ และหากไม่เป็นไปตามเงืEอนไข ผูล้งทุนควรปฏิบติัเช่นไร หรือ

รายใดทีEสามารถทีEจะขายหน่วยลงทุนไดแ้ลว้ก็ควรแจง้ใหแ้ก่ผูล้งทุนไดท้ราบในจดหมายนัHนดว้ย, สามารถคาํนวน

เงินทีEท่านจะลงทุนกองทุน RMF ในแต่ละปีไดถู้กตอ้ง ทาง บลจ.ควรจะมีการสร้างโปรแกรมในการคาํนวนตวัเลขทีE

ผูล้งทุนจะสามารถซืHอกองทุน RMF ได ้ โดยใหผู้ล้งทุนใส่ตวัเลข ระบุจาํนวนเงินทีEเกีEยวกบัการออมเพืEอเกษียณอืEนๆ 

ทีEไดซื้Hอไปแลว้ในปีนัHนๆ เช่น กองทุนรวมสํารองเลีH ยงชีพ (Provident Fund) , กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.), 

กองทุนรวมการออมระยะยาว(SSF) , กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ(กบข.) และประกนัชีวิตแบบบาํนาญ เพืEอทีE

ผูล้งทุนจะไดท้ราบถึงจาํนวนทีEสามารถซืHอ RMF ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ด้านบริษัทจัดการกองทุนรวม  

สิEงทีEตอ้งปรับปรุง คือ สามารถลงทุนไดจ้ากหลากหลายช่องทาง เช่น Website/ Application หรือ ตวัแทน

จาํหน่ายหน่วยลงทุน เป็นตน้  ควรมีระบบการจดัการรับคาํสังซืHอ สัEงขาย ทีEมีประสิทธิภาพ เมืEอเกิดปัญหาขึHน
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ระหว่างทาํรายการ ทางบลจ.ก็ควรแกไ้ขปัญหาให้ไดใ้นทนัที ไม่ควรปล่อยให้เกิดปัญหานานจนทาํให้ลูกคา้พลาด

โอกาสในการลงทุน, บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) มีความมัEนคง มีชืEอเสียงและ มีความน่าเชืEอถือ  ทาง 

บลจ.ตอ้งสร้างความเชืEอมัEน และความน่าเชืEอถือใหแ้ก่ผูล้งทุน โดยดาํเนินกิจการดว้ยความโปร่งใส ทุกอยา่งสามารถ

ตรวจสอบได ้ สาํหรับการจดักิจกรรมส่งเสริมการตลาดหรือการโฆษณา ควรอยูใ่นระดบัทีEเหมาะสมไม่มากเกินไป

จนทาํให้ผูล้งทุนขาดความเชืEอมัEน, ผูจ้ดัการกองทุนบริหารกองทุน RMF ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ผูจ้ดัการกองทุน

ควรจะ บริหารความเสีEยงใหอ้ยูใ่นระดบัทีEเหมาะสม วิเคราะห์โอกาสและจงัหวะการลงทุนเพืEอสร้างผลดาํเนินการ

ใหมี้ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเนน้การทาํกาํไรใหแ้ก่ผูล้งทุนเป็นหลกั 

3. ด้านวตัถุประสงค์การลงทุน   

สิEงทีEตอ้งปรับปรุง คือ  ลงทุนกองทุน RMF เพืEอการวางแผนเตรียมเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณ  นอกจากลงทุนใน

กองทุนRMF จะไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีแลว้ ก็ยงัเป็นตวัช่วยในการวางแผนเตรียมเงินไวใ้ชห้ลงัเกษียณ แต่ผู ้

ลงทุนก็ไม่ควรนาํเงินมาลงทุนในกองทุนRMF เพียงอยา่งเดียว ควรกระจายไปยงัการออมเพืEอเกษียณประเภทอืEน

ดว้ย เช่น ออมในกองทุนรวมสาํรองเลีHยงชีพ (Provident Fund), กองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.), กองทุนรวมการ

ออมระยะยาว(SSF), กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ(กบข.) และประกนัชีวิตแบบบาํนาญ เป็นตน้, ลงทุนกองทุน 

RMF เพืEอเพิEมโอกาสและทางเลือกในการลงทุน นอกเหนือจากการฝากเงิน การเล่นหุน้ การซืHอพนัธบตัรหรือหุน้กู ้ 

ทัHงนีH ในการกระจายการลงทุนผูล้งทุนควรพิจารณาถึงความเสีEยงทีEตนเองรับไดด้ว้ยเช่นกนั, ลงทุนกองทุน RMF เพืEอ

ช่วยเพิEมพูนผลตอบแทนจากดอกเบีHยทบตน้  เนืEองดว้ยกองทุนรวมRMF เป็นกองทุนทีEมีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผล 

และจะขายคืนไดก้็ต่อเมืEออาย ุ55 ปี ถือว่าเป็นระยะเวลาการลงทุนทีEค่อนขา้งนาน  ซึE งจะทาํให้เงินตน้ก็จะเพิEมขึHน

เรืEอย ๆ และผลตอบแทนกจ็ะสมทบไปเหมือนดอกเบีHยทบตน้  ส่วนผลตอบแทนจะเพิEมขึHนเป็นเท่าไร กขึ็Hนอยูก่บัเงิน

ลงทุนทีEลงทุนไป และระยะเวลาทีEลงทุนสะสม ดงันัHนควรจะเริEมลงทุนใหเ้ร็ว จะไดมี้เวลาลงทุนไดน้าน และถา้หาก

เลือกกองทุนทีEเสีEยงสูงกจ็ะมีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนสูงๆ ในวนัทีEเกษียณ 

4. ด้านผลตอบแทนและการยอมรับความเสี@ยง  
สิEงทีEตอ้งปรับปรุง คือ เลือกลงทุนในกองทุนRMF ทีEมีมูลค่าหน่วยลงทุน(NAV) เพิEมขึHนเป็นทีEน่าพอใจ   

การทีEมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) เพิEมขึHน แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ริหารกองทุนมีฝีมือดี สามารถบริหารกองทุนไดอ้ยา่มี

ประสิทธิภาพ จึงสามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผูล้งทุนไดเ้พิEมขึHนเรืEอยๆ ดงันัHนผูล้งทุนควรหมัEนเขา้ไปตรวจสอบ

ขอ้มูลในหนงัสือชีHชวน (Fund Factsheet) เพิEมเติม เพืEอดูว่าในตอนนีH ผูจ้ดัการกองทุนท่านใดเป็นผูบ้ริหารกองทุน

ท่านถืออยู,่ เลือกลงทุนในกองทุน RMF  ทีEใหผ้ลตอบแทนในอดีตสูง ซึE งการทีEผลตอบแทนในอดีตสูงไม่ไดก้ารันตี

ว่าในอนาคตผลตอบแทนก็จะเป็นแบบนีH เสมอไป ผูล้งทุนควรศึกษาปัจจยัอืEนในการเลือกลงทุนดว้ย เช่น ข่าวสาร

เศรษฐกิจทัHงในไทยและต่างประเทศ การเมือง สงคราม และอืEน ๆ ว่ามีผลกระทบกบักองทุนทีEเลือกทีEเลือกลงทุน

มากนอ้ยเพียงใด, ผูล้งทุนเนน้โอกาสไดรั้บผลตอบแทนทีEสูงขึHน แต่อาจเสีEยงทีEจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากขึHน การทีEผู ้

ลงทุนตอ้งการไดรั้บผลตอบแทนทีEสูง แน่นอนวา่ความเสีEยงทีEจะสูญเสียเงินตน้ไดม้ากเช่นเดียวกนั ดงันัHน การเลือก

กองทุนทีEมีความเสีEยงสูงจะไม่เหมาะกบัผูล้งทุนทีEมีอายใุกลเ้กษียณเพราะมีโอกาสทีEจะสูญเสียเงินตน้ไดม้าก ผูล้งทุน

วยัใกลเ้กษียณควรจะเลือกลงทุนในกองทุนทีEมีความเสีEยงตํEา เช่น กองทุนทีEมีนโยบายลงทุนในเงินฝาก พนัธบตัร

รัฐบาล ตราสารหนีH  เป็นตน้ เพืEอลดโอกาสในการสูญเสียเงินตน้ 
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5. ด้านการรับรู้ข่าวสาร  
สิEงทีEตอ้งปรับปรุง คือ ข่าวสารภาวะเศรษฐกิจทัHงในประเทศและต่างประเทศมีผลต่อการเพิEมหรือลดเงิน

ลงทุน ดงันัHน ทางบลจ. ควรมีการส่ง SMS หรือ e-mail แจง้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน หากข่าวสารนัHนกระทบต่อกองทุน

ทีEผูล้งทุนถืออยู่ ควรจะมีคาํแนะนาํให้ซืHอเพิEม หรือลดเงินลงทุนในกองทุนนัHนเพราะอะไร เพืEอเป็นขอ้มูลในการ

ตดัสินใจให้แก่ผูล้งทุน, เจา้หนา้ทีEแนะนาํการลงทุน สามารถให้คาํแนะนาํไดเ้ป็นอยา่งดี  สาํหรับเจา้หนา้ทีEแนะนาํ

การลงทุน ควรมีการฝึกอบรม ศึกษาขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั ในเรืEองของเงืEอนไขการลงทุนในกองทุนRMF เพืEอทีEจะ

ไดแ้นะนาํผูล้งทุนให้ปฏิบติัไดถู้กตอ้งตามเงืEอนไข คอยให้ความช่วยเหลือหากผูล้งทุนปฏิบติัผิดเงืEอนไข ศึกษาหา

ขอ้มูลอยู่ตลอดเวลา เพืEอทีEจะไดใ้ห้ขอ้มูลแก่ผูล้งทุนไดอ้ย่างถูกตอ้ง แม่นยาํ, การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร

กองทุนของ บลจ. มีส่วนต่อการตดัสินใจลงทุน  ดงันัHน ทางบลจ.ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้แก่ผูล้งทุนไดท้ราบ 

ไม่ว่าจะเป็นการเสนอขายกองทุนเปิดใหม่ (IPO) การมีโปรโมชัEนเมืEอซืHอกองทุน หรืออาจจะเป็นขอ้มูลเกีEยวกบั

ภาวะตลาดในช่วงนีH เป็นเช่นไร แนะนาํใหล้งทุนในกองอะไร เป็นตน้ เพืEอเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจในการลงทุน 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครัOงถดัไป 

 1. ควรมีการปรับเปลีEยนหรือเพิEมเติมตวัแปรในด้านต่าง ๆ ให้มากขึHน ในการวิจัยเพืEอให้ได้ขอ้มูลทีE

ครบถว้น และรอบดา้นมากยิEงขึHน 

 2. การวิจยัครัH งนีH  มีขอบเขตในดา้นพืHนทีEการศึกษาวิจยัเฉพาะประชากรวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

แต่กย็งัถือไม่ไดว้า่ผลการวิจยัครัH งนีH เป็นตวัแทนของผูส้นใจลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) ทัHงหมด จึง

ควรศึกษาขอบเขตการศึกษาใหค้รอบคลุมทัEวพืHนทีEประเทศไทย เพืEอจะไดท้ราบวา่โดยภาพรวมแลว้ ความคิดเห็นทีEมี

ต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) เป็นอยา่งไร  ซึE งจะไดน้าํไปพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑแ์ละการ

บริการใหแ้ก่ผูที้EสนใจลงทุนมากยิEงขึHน 

 3. ควรมีการศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของผูที้EสนใจจะลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) วา่มี

การเขา้ใจมากน้อยเพียงใดก่อนเริEมลงทุน เพราะหากผูล้งทุนยงัไม่เขา้ใจในการลงทุนในกองทุนประเภทนีH แลว้

ปฏิบติัผดิเงืEอนไขของการลงทุน  ผูล้งทุนอาจไดรั้บความเสียหายมากกวา่ประโยชน์ทีEจะไดรั้บจากการลงทุน และจะ

ยงัใหผู้ล้งทุนไดต้ระหนกัไดว้า่ตวัเองเหมาะกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีHยงชีพ (RMF) อยูห่รือไม่ เพราะ

เมืEอไหร่ทีEผูล้งทุนไดเ้ริE มลงทุนในกองทุนรวมเพืEอการเลีH ยงชีพ (RMF) นัEนหมายถึงเป็นภาระผูกพนัธ์ระยะยาว

สาํหรับผูล้งทุนเลยทีเดียว 
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