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บทคดัย่อ  
การวจิยัเรื่อง การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ     
1) ศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี 
(RMF) ของนกัลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ 2) ศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ 
จ าแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร ์ 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้  ไดแ้ก่ นกัลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 406 
คน โดยใชแ้บบสอบสอบถามเป็นเครื่องมอืในเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยสถติิ 
การทดสอบแบบ t-test สถิต ิความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะท าการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ดว้ยวธิกีารของ LSD 

ผลการทดสอบสมมตฐินักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ ที่มอีายุ อาชพี ต่างกนั ท าให้
การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) 
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ต่างกนั ส่วนนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ ที่มเีพศ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม (SSF) และกองทุนรวมเพือ่การเลีย้ง
ชพี (RMF) ไม่ต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
ค าส าคญั : การตดัสนิใจลงทุน ; กองทุนรวมเพือ่การออม (SSF) ; กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี 
(RMF) 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) To study the decision for investing in 

Super Savings Fund and Retirement Mutual Fund of investors in Samutprakarn, and 2) 
To study the decision for investing in Super Savings Fund and Retirement Mutual Fund 
of investors in Samutprakarn, classified by population factors. 

The data used in this research was gathered from 406 samples of investors in 
Samutprakarn, by using questionnaires as a tool for data consolidation. The statistics 
used for analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. In testing 
the hypothesis, this research used t-test statistics, one-way variance statistics (One-way 
ANOVA). If differences were found, the pairwise mean was compared by using LSD 
method. 

The results of hypothesis test were shown that the investors in Samutprakarn with 
the different age and occupation caused the different effects on the decision for investing in 
Super Savings Fund and Retirement Mutual Fund. However, the difference in gender, 
education level and monthly income didn’t show the difference effects on the decision for 
investing in Super Savings Fund and Retirement Mutual Fund. 
Keyword : Investment Decision ; Super Savings Fund ; Retirement Mutual Fund 

 

บทน า 
โครงสรา้งประชากรของประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged 

Society) ในปี 2564 กล่าวคอื มปีระชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสดัส่วน 20% ของประชากรทัง้
ประเทศ และคาดการณ์ว่าในปี 2574 ประเทศไทยจะก้าวเขา้สูส่งัคมสูงอายุระดบัสุดยอด (Super 
Aged Society) คือมีผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทัง้ประเทศ เมื่อเข้าสู่ส ังคม
ผู้สูงอายุทุกคนจ าเป็นต้องมเีงนิออมเพื่อใช้จ่ายในวยัเกษียณ แต่เมื่อพจิารณาสดัส่วนการออม
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ส าหรบัใชจ่้ายในวยัเกษยีณพบว่า มคีนไทยเพยีงแค่ไม่ถงึ 1 ใน 5 ทีม่แีผนออมเพื่อเกษยีณและ
ไดท้ าตามแผน ส่วนทีเ่หลอืเริม่แลว้แต่ยงัไม่ส าเรจ็ หรอืวางแผนแลว้แต่ยงัไม่ไดเ้ริม่ หรอื ยงัไม่
วางแผน  

เพื่อเป็นการเตรยีมความพร้อมเขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุและกระตุ้นให้ประชาชนโดยเฉพาะ
กลุ่มคนวัยท างานให้ตระหนักถึงความส าคัญของการเก็บออม ทางหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสนับสนุนให้มีการออม โดยใช้มาตรการทางภาษีในรูปแบบของการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อลดหย่อนภาษ ีไดแ้ก่ กองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund) 
หรอื SSF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (Retirement Mutual Fund) หรอื RMF ซึ่งผู้ลงทุน
จะไดส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีและไดผ้ลตอบแทนทีด่ทีีสุ่ดภายใตค้วามเสีย่งทีย่อมรบัได ้ 

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 
และกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพี (RMF) ของนกัลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ เพือ่เปรยีบเทยีบ
การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) 
ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้กับนักลงทุนในการตัดสินใจลงทุน อีกทัง้เป็นแนวทางให้กับสถาบันการเงินและบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย รวมถงึสร้างและพฒันาผลติภณัฑ์กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุน
รวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) ใหด้ยีิง่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคใ์นการท าวิจยั 

1. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม (SSF) และกองทุนรวมเพือ่
การเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวม   
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ในการวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ าหนดขอบเขตดงันี้ 

1. ด้านเน้ือหา  
         1.1 ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ 

1.1.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และ 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
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1.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
1.2.1 การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวม

เพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ 7 ด้าน ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคคล การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และ กระบวนการ 

2. ด้านประชากร 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื นักลงทุนทีล่งทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) 

และกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) ทีอ่าศยัหรอืท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุ่มนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม 

(SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่อาศยัหรอืท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ 
จ านวน 385 ตวัอย่าง เพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนในการเกบ็แบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึเกบ็กลุ่ม
ตวัอย่างเพิม่อกี 21 ตวัอย่าง ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึใชข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 406 ตวัอย่าง 

3. ด้านพื้นท่ี  
พืน้ทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ ประกอบไปดว้ย อ าเภอเมอืงสมุทรปราการ บางบ่อ บางพล ี

พระประแดง พระสมุทรเจดีย์ และบางเสาธง ซึ่งพื้นที่ดงักล่าวเป็นที่อยู่อาศยัหรอืท างานของ    
นกัลงทุนทีล่งทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ 

4. ด้านเวลา 
ระยะเวลาที่ใช้ในการท าวจิยัเริม่ตัง้แต่เดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 ถงึ เดอืนเมษายน 

พ.ศ. 2565  
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
 1. ท าให้ทราบลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ในการตดัสนิใจลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่การออม (SSF) และกองทุนรวมเพือ่การเลี้ยงชพี (RMF) เพือ่สถาบนัการเงนิและบรษิทั
หลกัทรพัย์จดัการกองทุนน าผลการวจิยัที่ได้ไปสร้างและพฒันาผลติภณัฑ์กองทุนรวมเพื่อการ
ออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) รวมถงึน าไปก าหนดกลยุทธท์างการตลาด
ใหเ้หมาะสมกบันกัลงทุนกลุ่มเป้าหมาย 
 2. เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางให้กบันักลงทุน ในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม (SSF) และกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
              ตวัแปรอิสระ                 ตวัแปรตาม 

 
 
 
 

 
 

 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการที่มีปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 
อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ระดบัการศกึษา ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การออม SSF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ RMF ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ 
แตกต่างกนั 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 กองทุนรวมเพือ่การออม SSF  

ศูนย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน ตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2558) กล่าวว่า SSF ย่อมาจาก Super Savings Fund คอื กองทุน
รวมเพื่อการออม ทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการออมระยะยาว โดยรฐัใหส้ทิธปิระโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษ ีSSF เหมาะกบัผูเ้ริม่ตน้วยัท างานเพือ่เป็นแรงจงูใจในการออมเงนิระยะยาว  

กองทุนรวมเพือ่การเล้ียงชีพ RMF 
ศูนย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน ตลาด

หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (2558) กล่าวว่า RMF ย่อมาจาก Retirement Mutual Fund หรอื 
กองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี เป็นกองทุนรวมทีจ่ดัตัง้ขึน้มาเพือ่สนับสนุนใหค้นไทยเกบ็ออมระยะ
ยาวเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายในยามเกษยีณอายุ คล้ายๆ กบักองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) 
ของเอกชน และกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) ของขา้ราชการ 

ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร ์

1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. อาชพี 
5. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพ่ือการออม (SSF) และกองทุน
รวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF) ของ  
นักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ 
1. ผลติภณัฑ์ 
2. ราคา 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
4. การส่งเสรมิการตลาด 
5. บุคคล 
6. การสรา้งและการน าเสนอลกัษณะ
ทางกายภาพ 
7. กระบวนการ 



6 
 

 

RMF เหมาะส าหรบัคนที่ต้องการออมเงนิเพื่อวยัเกษียณโดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้ประกอบ
วชิาชพีอสิระ ซึ่งไม่มสีวสัดกิารออมเงนิเพื่อวยัเกษียณมา ลูกจ้างหรอืพนักงานที่นายจ้างและ
ลูกจา้งยงัไม่พร้อมใจที่จะจดัให้มกีองทุนส ารองเลี้ยงชพีท าใหลู้กจ้างไม่สามารถสะสมเงนิลงทุน
เพื่อวยัเกษียณได้ โดย RMF มีนโยบายการลงทุนให้เลือกหลากหลายรูปแบบ โดยลงทุนใน
หลกัทรพัยไ์ดทุ้กประเภทเหมอืนกองทุนรวมทัว่ไป  

ทฤษฎีการลงทุน 
ศูนย์ส่งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน สถาบันกองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2558) การลงทุน หมายถงึ การคาดหวงัในสนิทรพัย์ที่ซื้อในวนันี้ 
ว่าจะสามารถก่อใหเ้กดิกระแสเงนิสดรบัหรอืมมีูลค่าทีเ่พิม่ขึ้นในอนาคต เพื่อใหคุ้ม้ค่ากบัต้นทุน
ค่าเสยีโอกาสที่เกิดขึ้น ตลอดจนอาจท าให้มูลค่าสิง่ที่ซื้อสูญเสยีไปจากภาวะเงนิเฟ้อ อาจพบ
ความเสีย่งในการลงทุน (Investopedia, 2016) (ศูนยส์ง่เสรมิการพฒันาความรูต้ลาดทุน สถาบนั
กองทุนเพื่อพฒันาตลาดทุน ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย , น. 4 อ้างถึงใน พชัรชานนท์ 
สุถรินาถ, 2559 หน้า 9) 

ทฤษฎีการตดัสินใจ 
ทฤษฎกีารตดัสนิใจเป็นการน าแนวคดิทีม่เีหตุผลทีจ่ะเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ด ซึง่สามารถ

น ามาจ าแนกออกเป็น 2 ประเภท คอื ทฤษฎกีารตดัสนิใจจ าแนกตามวธิกีารตดัสนิใจ และทฤษฎี
การตดัสนิใจตามบุคคลที่ตดัสนิใจ (สุโขทยัธรรมาธิราช , 2548, หน้า 263-264 อ้างใน พชิญา  
ชยัณรงคเ์ดชากุล, 2557, หน้า 22) ดงันี้ 

ทฤษฎีการตดัสินใจจ าแนกตามวิธีการตดัสินใจ สามารถจ าแนกได้ 3 วิธี ดงัน้ี 
(1) ทฤษฎกีารตดัสนิใจโดยการคาดการณ์ มกีารใชเ้ทคนิคการคาดการณ์ 

และการพยากรณ์เขา้มาประกอบการตดัสนิใจดว้ย 
(2) ทฤษฎกีารตดัสนิใจโดยการพรรณนา ทีเ่ป็นการใชก้ระบวนการวจิยัเป็นเครื่องมอืใน

การตดัสนิใจ  
(3) ทฤษฎีการตัดสินใจโดยก าหนดความเป็นทฤษฎีที่คาดว่า เ ป็นแนวทางในการ

ตดัสนิใจควรจะเป็นหรอืน่าจะเป็นอย่างไร จงึจะสามารถบรรลุเป้าหมายทีต่อ้งการตดัสนิใจได้ 
ทฤษฎีการตัดสินใจจ าแนกตามบุคคลท่ีตัดสินใจ สามารถจ าแนกได้เป็น 2 

ประเภท ดงัน้ี 
(1) การตดัสนิใจโดยคนเดียว เป็นการตดัสนิใจโดยคนๆ เดียว ซึ่งจะท าให้เกิดความ

รวดเรว็และมปีระสทิธ ิภาพในการตดัสนิใจมากขึน้ 
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(2) การตัดสินใจโดยกลุ่ม เป็นการตัดสินใจที่ยึดทีมงานเป็นผู้ร่วมตัดสินใจเป็นการ
มุ่งเน้นการมสีว่นร่วมเป็นกลุ่มในการตดัสนิใจ 

ทฤษฎีด้านประชากรศาสตร ์
มุกดา ตติยศุภกรกุล (2559) กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น เป็นตวัแปรที่
ส าคญัที่ใช้ในการแบ่งเกณฑ์การแบ่งส่วนการตลาด (Segment) และกลุ่มเป้าหมาย (Target)    
ท าใหท้ราบว่าตวัแปรใดทีม่อีทิธพิลต่อการเลอืกนโยบายการลงทุนมากทีสุ่ด  

ทฤษฏีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7P’s) 
 ศิรวิรรณ เสรรีตัน์ (2546) ได้กล่าวว่า แนวคดิส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 
Mix) หรอื 7Ps เป็นการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงาน และสร้าง
ความสอดคลอ้งใหก้บัความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบดว้ย ผลติภณัฑ ์ราคา 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิการตลาด บุคคล การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และ กระบวนการ 

งานวิจยัทีเ่กีย่วข้อง 
 สุรสัวดี มนตรีภักดิ ์ (2560) ได้ท าการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล พบว่า มปัีจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) 
ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์และ
พนักงานทางการตลาด ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านกระบวนการและปัจจยัด้านการส่งเสริม
การตลาด โดยที่ปัจจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดส่งผลเชงิลบต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ส าหรับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ งานวิจัยนี้ศึกษาว่าระดบั
การศกึษาและอายุที่ต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) 
ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยการวจิยัพบว่า ระดบั
การศกึษาและระดบัรายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่
การเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่
แตกต่างกนั 
 ปารชิาต ิโสภารตัน์ (2560) ไดท้ าการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุข
สวสัดิ ์พบว่าผลการส ารวจระดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดบรกิารที่มี
อิทธิพลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุข
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สวสัดดิ ์และ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ผลติภณัฑ,์ ดา้นบุคคล และดา้นราคา มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
ของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ซสีุขสวสัดิ ์อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) ได้ท าการศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศกึษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพ
ใน โดยผลการวจิยัด้านปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มผีลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมRMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในระดบัมาก และในส่วนของการเปรยีบเทียบปัจจยัส่วนประสม
การตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง 
ผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผู้วจิยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มเีพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี ระดบัรายได้ ที่แตกต่าง
กนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF แตกต่างกนั สว่นผูต้อบแบบสอบถามทีม่สีถานภาพการสมรสแตกต่างกนัมี
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม 
RMF และ LTF ไม่แตกต่างกนัในทุกดา้น 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ระเบียบการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) หรอื การวจิยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเก็บ
รวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) จากกลุ่มตวัอย่างเพื่อศกึษาถงึการตดัสนิใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) ของนักลงทุน
ในจงัหวดัสมุทรปราการ และน าขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะดว้ยวธิกีารทางสถติ ิ
 ประชากร กลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื นกัลงทุนทีล่งทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม (SSF) 
และกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) ทีอ่าศยัหรอืท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ 

ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คอื นักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม 
(SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ทีอ่าศยัหรอืท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ ซึ่ง
ผู้วิจยัไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอนได้ จึงได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ค านวณของ Cochran (1977) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดค้อื จ านวน 385 ตวัอย่าง เพือ่ป้องกนั
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ความคลาดเคลื่อนในการเกบ็แบบสอบถาม ผูว้จิยัจงึเก็บกลุ่มตวัอย่างเพิม่อกี 21 ตวัอย่าง ดงันัน้ 
ผูว้จิยัจงึใชข้นาดของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 406 ตวัอย่าง 

การสร้างเครือ่งมือทีใ่ช้ในงานวิจยั 
ผูว้จิยัไดส้รา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ดงันี้ 
1. ศกึษาและคน้ควา้วรรณกรรมทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ วทิยานิพนธ ์ต ารา เอกสาร บทความ 

และ งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดตวัแปรในการวจิยั ค านิยาม
ศพัท ์และสรา้งแบบสอบถาม 

2. สรา้งแบบสอบถามให้สอดคลอ้งกบัค านิยามศพัท์และใหค้รอบคลุมกบัเนื้อหาในการ
วจิยัโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี้ 

สว่นที ่1 เป็นค าถามคดักรองผูต้อบแบบสอบถามขัน้ตน้เพือ่คดักรองเฉพาะกลุ่มตวัอย่าง
ที่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) และอาศยั
หรอืท างานในจงัหวดัสมุทรปราการ  

ส่วนที่ 2 เป็นค าถามด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบให้เลือกค าตอบเพียง 1 ค าตอบ ประกอบไปด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัการประเมนิความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดที่มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) ประกอบไปด้วย ผลิตภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสรมิ
การตลาด บุคคล การสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และ กระบวนการ โดยลกัษณะ
แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมเีกณฑใ์นการก าหนดค่าน ้าหนัก
ของการประเมนิเป็น 5 ระดบัตามวธิีของลิเคริ์ท (Five-Point Likert Scales) ซึ่งมรีายละเอียด
ดงันี้ 5 = มากทีสุ่ด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยทีสุ่ด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถติเิชงิพรรณนา 

1. ใชค้่ารอ้ยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) บรรยายปัจจยัด้าน
ประชากร ศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  

2. ใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน  (Standard Deviation) 
บรรยายการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
RMF ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ ได้แก่ ผลติภณัฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
การสง่เสรมิการตลาด บุคคล การสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ และกระบวนการ  
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2. สถติเิชงิอนุมาณ 
1. ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ ต่างกนั ท าให้การตดัสนิใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อการออม SSF และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี RMF ของนักลงทุนในจงัหวดั
สมุทรปราการ ต่างกนัใชส้ถติ ิt-test (Independent-Samples t-test) 

2. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่น
ต่อเดอืน ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม SSF และกองทุนรวมเพือ่
การเลี้ยงชีพ RMF ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั ใช้สถิติการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะท าการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่
รายคู่ดว้ยวธิขีอง LSD  

 

สรปุผลการวิจยั 
การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามการวจิยัเรื่อง การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ

ออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ 
สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี้  

1. ผลการวเิคราะห์การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
ความคดิเหน็ระดบัมากที่สุด โดยเรยีงล าดบัรายด้านจากมากไปน้อย ดงันี้ ด้านบุคลากร ด้าน
กระบวนการ ดา้นการสรา้งและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นราคา 

2. ผลการเปรยีบเทยีบการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม (SSF) และกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร ์สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงันี้  
  2.1 นักลงทุนในจังหวัดสมุทรปราการ  ที่มี อายุ อาชีพ ต่างกัน ท าให้การ
ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของ
นกัลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั 
  2.2 นกัลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ ทีม่ ีเพศ ระดบัการศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อ
เดอืน ต่างกนั ท าให้การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อ
การเลีย้งชพี (RMF) ของนกัลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่ต่างกนั 
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อภิปรายผลการวิจยั 
ผลการวิจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวม     

เพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปตามวตัถุประสงค์       
ไดด้งันี้  

1. ผลการศกึษาการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัความ
คดิเหน็ระดบัมากทีสุ่ด 

1.1 ด้านผลิตภณัฑ์ ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ในความคดิเหน็
ระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของทรรศวรรณ จนัทรส์าย (2557) ไดศ้กึษาปัจจยัที่
ส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศกึษาลูกคา้
ที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มผีลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวงผ่านธนาคารกรุงเทพ ใน
หวัขอ้ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจในระดบัมาก 

1.2 ด้านราคา ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ในความคดิเหน็ระดบั
มากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของหฤทยั แดงสุทธ ิ(2563) ไดศ้กึษาเรื่องกระบวนการ
ตดสันิใจลงทนุ ในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) กบับรษิทั หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวั
หลวง จ ากดั พบว่า ปัจจยัดา้นราคามผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจ ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
ออม (SSF) กับ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จ ากัด และนักลงทุนให้
ความส าคญักบัปัจจยัดา้นราคาในดบัความคดิเหน็ทีร่ะดบัมาก  

1.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ของนกัลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ใน
ความคดิเหน็ระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุรสัวด ีมนตรภีกัดิ ์(2559) ไดศ้กึษา
เรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุน 
Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
มผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของนักลงทุน Generation Y 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล และผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัด้าน
ราคาในระดบัความคดิเหน็มาก 

1.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ใน
ความคดิเหน็ระดบัมากทีสุ่ด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปารชิาต ิโสภารตัน์ (2560) ไดศ้กึษา
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมห้นระยะ
ยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักับ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
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ยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ ์ในด้านการส่งเสรมิการตลาดระดบัความคดิเหน็
ระดบัมากทีสุ่ด 

1.5 ด้านบุคลากร ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ในความคดิเหน็
ระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของปารชิาติ โสภารตัน์ (2560) ได้ศึกษาปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ ์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบิก๊ซสีุขสวสัดิ ์ในดา้นบุคลากรระดบัความคดิเหน็ระดบัมากทีสุ่ด  

1.6 ด้านการสร้างและการน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ของนักลงทุนใน
จงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ในความคดิเหน็ระดบัมากที่สุด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของปารชิาต ิ
โสภารตัน์ (2560) ได้ศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวัสดิ ์พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงเทพ สาขาบิ๊กซีสุขสวสัดิ ์ ในด้าน
ลกัษณะทางกายภาพระดบัความคดิเหน็ระดบัมาก 

1.7 ด้านกระบวนการ ของนักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ อยู่ในความคดิ
เห็นระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ (2558) ได้
ท าการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในหน่วยลงทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ
ของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล พบว่าปัจจยัด้านกระบวนการมรีะดบัมีระดบั
ความคดิเหน็อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด  

2. ผลการวจิยัการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวม  
เพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของนักลงทุนในจังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร ์

2.1 ด้านเพศ นักลงทุนในจังหวัดสมุทรปราการ มีเพศต่างกัน ท าให้การ
ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ไม่
ต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของจีรวรรณ พิสุทธิพันธุ์ 
(2562) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ
บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา พบว่า บุคลากรของมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา
ทีม่เีพศ ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) ไม่ต่างกนั  

2.2 ด้านอายุ นักลงทุนในจังหวัดสมุทรปราการ มีอายุต่างกัน ท าให้การ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
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ต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิาน ซึ่ง ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของวศิรุต คณนา (2563) ได้
ศกึษาเรื่องปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซื้อกองทุนรวม SSF และ SSFX ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรในกรุงเทพมหานครที่มอีายุต่างกนันมกีารตดัสนิใจซื้ออกอง
ทุนรวม SSF และ SSFX โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  2.3 ด้านระดบัการศึกษา นักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ มรีะดบัการศกึษา
ต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพือ่การออม (SSF) และกองทุนรวมเพือ่การเลีย้ง
ชพี (RMF) ไมต่่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน ไม่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของสุรสัวด ีมนตรี
ภกัดิ ์(2560) ทีไ่ดท้ าการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง
ชพี (RMF) ของนักลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ระดบั
การศกึษาทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี (RMF) ของ
นกัลงทุน Generation Y ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลทีแ่ตกต่างกนั  
  2.4 ด้านอาชีพ นักลงทุนในจงัหวดัสมุทรปราการ มอีาชีพต่างกนั ท าให้การ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) 
ต่างกนั ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยักนกวรรณ ศรนีวล (2558) ได้
ท าการศกึษาการศกึษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤตกิรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ทีม่ผีล
ต่อการตดัสนิใจลงทุนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย พบว่ากลุ่มตวัอย่างที่มรีายได้ต่อ
อาชพีต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แตกต่างกนั อย่าง
มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
      2.5 ด้านรายได้เฉล่ียต่อรายต่อเดือน นักลงทุนในจังหวัดสมุทรปราการ      
มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนต่างกนั ท าให้การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และ
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ไม่ต่างกนั ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกบั
ผลการวจิยัของจรีวรรณ พสิุทธพินัธุ์ (2562) ได้ศกึษาเรื่องการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุน
รวมเพือ่การเลี้ยงชพี (RMF) ของบุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทา พบว่า บุคลากรของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนสุนันทาที่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต่างกนั ท าใหก้ารตดัสนิใจเลอืกลงทุน
ในกองทุนรวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) ไม่ต่างกนั  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวจิยัในครัง้นี้ มขีอ้เสนอแนะในการวจิยัเพือ่เป็นประโยชน์และแนวทางส าหรบั
ผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่องการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชพี (RMF) รวมถงึเป็นแนวทางให้สถาบนัการเงนิและบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม
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น าผลการวิจยัที่ได้ไปสร้างและพฒันาผลิตภัณฑ์ และน าไปก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดให้
เหมาะสมกบันกัลงทุนกลุ่มเป้าหมาย ดงันี้ 
 

ปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์
ด้านอายุ ผูแ้นะน าการลงทุนจงึควรแนะน าและใหข้อ้มูลเกี่ยวกบัผลติภณัฑก์องทุนรวม

เพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) โดยชี้ให้เห็นความส าคญัของ
นโยบายการลงทุน ความเสีย่งของกองทุน และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน เพือ่ใหน้กัลงทุน
ตดัสนิใจลงทุนในนโยบายการลงทุนทีเ่หมาะสมในแต่ละช่วงอายุ ตามวตัถุประสงคข์องการลงทุน 
โดยผูแ้นะน าการลงทุนเปรยีบเทยีบนโยบายการลงทุน อตัราผลตอบแทน ความเสีย่ง และอตัรา
ค่าธรรมเนียมของกองทุน  

ด้านอาชีพ สถาบนัการเงนิและบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนจึงควรมกีารส่งเสรมิ
การตลาดให้เหมาะสมกบันักลงทุนกลุ่มเป้าหมายในแต่ละอาชพี โดยอาชพีนักเรยีน/นักศกึษา 
ควรเน้นประชาสมัพนัธผ์่านช่องทาง Social Media เช่น Facebook, YouTube, Instragram เป็น
ต้น เพราะเป็นสิง่ทีน่ักเรยีน/นักศกึษาใกลช้ดิมากทีสุ่ด และเน้นเนื้อหาการโฆษณาเกี่ยวกบัการ
ลงทุนก่อนวยัท างานหรอืในวยัเริม่ต้นท างาน ผ่านกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุน
รวมเพือ่การเลีย้งชพี (RMF) เพือ่ความมัง่คัง่ในอนาคต  

ด้านเพศ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน ที่แตกต่างกนั ท าให้การตดัสินใจ
ลงทุนไม่แตกต่างกนั เนื่องจากนักลงทุนมวีตัถุประสงคแ์ละการวางแผนการเงนิทีเ่ป็นแบบแผน
ตามความตอ้งการแลว้ จงึไม่เน้นท าการตลาดกบันกัลงทุนกลุ่มนี้ 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยัในครัง้ต่อไป 

1. ควรมกีารศกึษาตวัแปรปัจจยัอื่นๆ เพิม่เตมิที่อาจจะส่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนใน
กองทุนรวม เช่น ปัจจยัด้านความเสีย่งในการลงทุน ทศันคตใินการลงทุน อตัราผลตอบแทนที่
คาดหวงั พฤตกิรรมในการลงทุน ภาพลกัษณ์องคก์ร เป็นตน้  

2. หากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจึงควรเลือกกลุ่มประชากรใน
การศกึษาครัง้ต่อไปที่แตกต่างไปจากเดมิหรอืเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร หรอืการเจาะจง
เป็นกรณีศกึษาเป็นรายบรษิทัหลกัทรพัย ์เพือ่ใหไ้ดร้บัขอ้มลูทีม่คีวามแตกต่างกนั 

3. การเลอืกใชเ้ทคนิคในการวจิยั อาจจะน าการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถติดิ้วยวธิกีารอื่น
เพิม่ขึน้ดว้ย เพือ่ใหไ้ดผ้ลการวเิคราะหท์ีม่คีวามหลากหลายมากยิง่ขึน้ 
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