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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อการวาง
แผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) 2) อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ลงทุนที่มีต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) และ 3) อิทธิพลของ
พฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนที่มีต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) 
ของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถาม ตรวจสอบ
คุณภาพด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ และวิเคราะห์ความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่น 0.95 และทดสอบ
กับพนักงานองค์กรธุรกิจเอกชน จ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ซื้อกองทุน Super 
Savings Fund (SSF) โดยการท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ด้วยค่าร้อยละ และการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงอนุมาน ด้วยการวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่เมื่อพบความแตกต่าง และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ผลการวิจัยพบว่า ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการวางแผนการลงทุน
กองทุน Super Savings Fund (SSF) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ยกเว้น เพศ อิทธิพลของการ
รับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนมีผลต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และอิทธิพลของพฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนมีผลต่อการวาง
แผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 ยกเว้น 
พฤตกิรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
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ค าส าคัญ  
ลักษณะส่วนบุคคล  การรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน พฤติกรรมความเสี่ยงในการ

ลงทุน  การวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF)  พนักงานของบริษัทเอกชนใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were to study: 1) the individual differences 
towards private employees’ investment planning for Super Savings Fund (SSF), 2) the 
impact of perceived risk investment towards private employees’ investment planning 
for Super Savings Fund (SSF), and 3) the impact of investment risk behavior towards 
private employees’ investment planning for Super Savings Fund (SSF) in Bangkok 
Metropolitan Area. The instrument was questionnaire, which was verified by the 
academic experts as well as tested the reliability test with value of 0.95. This 
questionnaire set was distributed to 400 private employees, who brought the Super 
Savings Fund (SSF) in Bangkok Metropolitan Area. The descriptive statistics was used to 
report the percentage and the inferential statistics was used to report t-test, one –way 
ANOVA with multiple comparisons and the multiple regression analysis with the 
statistically significant at the 0.05 level. The results found that the individual 
differences had effect private employees’ investment planning for Super Savings Fund 
(SSF) with the statistically significant at the 0.05 level; except gender. The impact of 
perceived risk investment had effect private employees’ investment planning for Super 
Savings Fund (SSF) with the statistically significant at the 0.05 level, and the impact of 
investment risk behavior had effect private employees’ investment planning for Super 
Savings Fund (SSF) with the statistically significant at the 0.05 level; except risk averse 
behavior. 
 
Keywords 

Individual Differences, Perceived Risk Investment, Investment Risk Behavior, 
Investment Planning for Super Savings Fund (SSF), Private Employees in Bangkok 
Metropolitan Area 
 
ความส าคัญของปัญหา 

การลงทุนเป็นความจ าเป็นที่ทุก ๆ คนต้องมีการวางแผนในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความ  
ไม่แน่นอนของชีวิตหลังเกษียณที่ต้องอาศัยเงินที่ได้จากการลงทุนมาเพื่อท าให้ชีวิตดีขึ้นหลังจาก 
ไม่มีเงินเดือนประจ าอีกต่อไป แต่ทั้งนี้การลงทุนก็มีความเสี่ยงที่นักลงทุนจะต้องท าความเข้าใจ  
ในการลงทุนอย่างระวัดระวัง ไม่ก่อให้การสูญเสียและความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้การวางแผนการเงิน 
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ในปัจจุบันเพื่อการลงทุนมีความหลากหลาย โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมที่เปิดโอกาสให้นัก
ลงทุนได้พิจารณาตามความเหมาะสมและตามความต้องการ และหากกล่าวถึงการกลุ่มคนที่มุ่งสู่  
การวางแผนทางการเงิน กลุ่มพนักงานประจ าที่มีเงินเดือนก็เป็นกลุ่มคนที่มีโอกาสการวางแผนทาง
การเงินเพื่อการออมและการลงทุน เพื่อการเกษียณอายุในอนาคต รวมถึงได้ประโยชน์จากการ
ลดหย่อนภาษีปลายปี ดังนั้นการที่พนักงานประจ าได้มีโอกาสที่จะวางแผนตั้งแต่เริ่มเข้ามาเป็น
พนักงานในบริษัทผลประโยชน์ที่ได้ย่อมส่งผลโดยตรงหลังจากเกษียณ แต่ทั้งนี้พนักงานประจ าส่วน
ใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน จึงท าให้พนักงานประจ าบางส่วนที่เกษียณ
ได้รับความยากล าบากในการด ารงชีวิต (Zheng, 1999; Keswani & Stolin, 2008) ส าหรับการวาง
แผนการทางการเงินในปัจจุบันจะเป็นการวางแผนทางการเงินในรูปแบบของการลงทุนในกองทุนรวม
ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น และกองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทที่ส่งเสริมให้เกิดการ
ออมเงินระยะยาวไว้ส าหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวจะให้นักลงทุนได้พิจารณา 
โดยเฉพาะช่วงปลายปีเพื่อให้ครอบคลุมในการลดหย่อนภาษีและผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุน
รวมทั้งสองกองทุน แต่ทั้งนี้การลงทุนต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์
สูงสุดตามที่ผู้ลงทุนต้องการ ดังนั้นลักษณะของการลงทุนของกองทุนทั้งสองประเภทจึงเป็นเรื่องส าคัญ
ที่ต้องท าความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยกองทุนรวมระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) เมื่อ
ลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ถึงจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีครบถ้วน 
และเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนสามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 
ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี (Polkuamdee, 2018; Chantanusornsiri, 
2018) 

ส่วนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) เหมาะสมกับผู้ที่
ต้องการออมเงินเพื่อวัยเกษียณ โดยเฉพาะคนที่ไม่มีสวัสดิการออมเงินเพื่อวัยเกษียณมารองรับ หรือมี
สวัสดิการแต่มีความต้องการออมเพื่อเพิ่มความหลากหลายในการลงทุน (Polkuamdee, 2018; 
Polkuamdee, Chantanusornsiri, & Sangwongwanich, 2018) แต่ทั้งนี้เมือ่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้ประกาศการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund : 
SSF) ซึ่งน ามาทดแทนกองทุนรวมระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) สามารถน ามาหัก
ลดหย่อนภาษีเงินได้ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567 โดยวัตถุประสงค์ของกองทุนดังกล่าวเป็นการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มมีวินัยในการออมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะให้เริ่มต้นออมระยะยาว
ตั้งแต่เข้าสู่วัยท างาน และรู้จักวางแผนการเงินเพื่อน าไปสู่ความมั่นคงทางรายได้เมื่อพ้นวัยท างาน และ
สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ถึงร้อยละ 30 ของเงินได้ พึงประเมินแต่ไม่ เกิน 2 แสนบาท  
(The Nation/Thailand, 2019) จากประเด็นของการปรับเปลี่ยนการลงทุนที่นักลงทุนได้มีความคุ้น
ชินเป็นประจ าทุกปีในการลงทุนต้องมาปรับเปลี่ยนในกองทุนใหม่ที่มาทดแทนของเก่า ท าให้นักลงทุน
ย่อมมีความรู้สึกในความเสี่ยงที่เกิดขึ้น แม้ว่ามีข้อมูลที่เพียงพอที่จะท าความเข้าใจได้ในมาตรการ     
ต่าง ๆ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวของได้น าเสนอ ในแง่ของลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน การรับรู้ความ
เสี่ยงและพฤติกรรมในการลงทุน จึงมีความจ าเป็นที่ต้องท าการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการบริหาร
จัดการกองทุนใหม่นี้ให้รอบคอบและสามารถเป็นข้อมูลในการวางแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
1. พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีลักษณะส่วนบุคคลต่างกันจะมีการวาง

แผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
2. พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการรับรู้ความเสี่ยงต่อการวางแผน 

การลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) อย่างไร 
3. พนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการวางแผน 

การลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลที่มีต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน 
Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร   

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนที่มีต่อการวางแผนการลงทุน
กองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื่อศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนที่มีต่อการวางแผนการลงทุน
กองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจทัศนคติในประเด็นของการวางแผนการลงทุนกองทุน 
Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกองทุน
ดังกล่าวข้างต้นเป็นนโยบายและมาตรการของรัฐบาลที่ได้น าเสนอแนวทางการออมแบบใหม่ให้กับผู้ที่
มีรายได้ประจ าเพื่อน าไปสู่การออมและการลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยแบบสอบถามมี 4 ส่วน คือข้อมูล
ส่วนบุคคลของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูลการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ข้อมูลพฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนกองทุน Super 
Savings Fund (SSF) และข้อมูลการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของ
กลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าวข้างต้นได้จัดท าขึ้นมาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยทั้ง 3 ข้อ 
และได้มีการตรวจสอบความเป็นมาตรฐานของเครื่องมือ โดยน าแบบสอบถามดังกล่าวมาวิเคราะห์หา
ความถูกต้องของเนื้อหาได้ค่าระหว่าง 0.67-1.00 และวิเคราะห์หาความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
จากตัวอย่างกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน กับพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่ก าลังมีการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) และท าการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นของครอนบาร์ค ได้ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับ 0.825 และได้แบ่งเขตกรุงเทพมหานคร ออกเป็น 
50 เขตปกครอง และจับสลากขึ้นมา 5 เขต ได้เขตที่ เป็นตัวแทน ประกอบด้วย เขตราชเทวี  
เขตลาดพร้าว เขตพระโขนง เขตสาธร และเขตยานนาวา และด าเนินการแจกแบบสอบถามแบบไม่ใช้
หลักความน่าจะเป็น ด้วยการเลือกหน่วยตัวอย่างแบบโควตาเท่า ๆ กัน ทั้ง 5 เขต ๆ ละ 80 คน  
รวมเป็น 400 คน จากการค านวณตัวอย่างของตารางทาโร่ ยามาเน่ไม่จ ากัดจ านวนประชากร ที่ระดับ
ความคลาดเคลื่อน ± 5 ได้ตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ท าการแจกแบบสอบเป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่ 
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วันที่ 1- 31 มกราคม 2563 ทั้งนี้การเก็บรวมรวมแบบสอบถาม ได้แจกแบบสอบถามในย่านธุรกิจ
ส าคัญที่มีประชากรที่อยู่ในเกณฑ์ของการเป็นตัวอย่างตามคุณสมบัติของการเป็นพนักงานของ
บริษัทเอกชนที่ต้องยื่นเสียภาษีรายได้ประจ าปี และมีการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings 
Fund (SSF) ได้ข้อมูลจ านวนครบทั้งหมด 400 ชุด และท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ด้วย ค่าร้อยละ และสถิติเชิงอนุมานประกอบด้วย การวิเคราะห์ค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่เมื่อพบความแตกต่าง และการวิเคราะห์การถดถอย  
เชิงพหทุี่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ใน 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาและข้อมูลสถิติ 
เชิงอนุมาน โดยข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา พบกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 220 คน  
คิดเป็นร้อยละ 55 มีอายุ ระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 222 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 มีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปีจ านวน 165 คน  
คิดเป็นร้อยละ 41.25 และมีระดับรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 25,000 บาท จ านวน 148 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมมติฐานทั้ง 3 ข้อ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

สมมติฐานข้อที่ 1: ความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคลมีผลต่อการวางแผนการลงทุน
กองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่แตกต่างกัน  
 
ตารางที่ 1 สถิติเปรียบเทียบการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่ม

พนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านเพศ  

 
เพศ N x̄  t Sig. 

1. ชาย 180 4.44 1.906 .054 
2. หญิง    220 4.60 

*นัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 
 

จากตารางที่ 1 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการวางแผนการ
ลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 2 แสดงสถิติเปรียบเทียบการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของ
กลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามด้าน อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือน 

 
ข้อมูลส่วนบคุคล จ านวน F Sig. 

1. อายุ 400 3. 365 .000* 
2. ระดับการศึกษา 400 2.491 .004* 
3. ประสบการณ์ท างาน 400 3.075 .000* 
4. รายได้ต่อเดือน 400 3.275 .000* 

*นัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 
 

จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์ท างาน 
และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) 
ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญ  
ทางสถิต ิ0.05 
 
ตารางที่ 3 แสดงสถิติเปรียบเทียบของการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) 

ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร แยกเป็นรายคู่ของข้อมูลส่วน
บุคคล ด้านอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และรายได้ต่อเดือน  

   
ข้อมูลส่วนบคุคล Sig.               คู่ที่ต่าง 

1. อายุ .000* 20- 30 ปี กับ 50-55 ปี 
2. ระดับการศึกษา .000* ปริญญาตรี กบั ปริญญาโท หรือสูงกว่า 
3. ประสบการณ์

ท างาน 
.000* 1-5 ปี กับ 6 -10 ปี  

1-5 ปี กับ 11 ปีขึ้นไป 
4. รายได้ต่อเดือน .000* ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 25,000 บาท กับ 30,001- 40,000 บาท 

ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 25,000 บาท กับ 40,001 บาท ขึ้นไป 
*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านอายุ แตกต่างกัน 1 คู่ คือ ระดับอายุ  

20-25 ปี กับ 50-55 ปี ระดับการศึกษา แตกต่างกัน 1 คู่ คือ ระดับปริญญาตรี กับ ปริญญาโท หรือ
สูงกว่า ประสบการณ์ท างาน แตกต่างกัน 2 คู่ คือ 1-5 ปี กับ 6-10 ปี และ 1-5 ปี กับ 11 ปี ขึ้นไป 
และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกัน 2 คู่ คือ ต่ ากว่า หรือเท่ากับ 25,000 บาท กับ 30,001-40,000 บาท 
และ ต่ ากว่า หรือดท่ากับ 25,000 บาท กับ 40,001 บาทขึ้นไป  
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สมมติฐานข้อที่ 2: อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนมีผลต่อการวาง
แผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร  

 
ตารางที่ 4 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 
 

การรับรู้เกี่ยวกับการลงทุน สัมประสิทธิ์การถดถอย 
(Beta) 

ค่า  t Sig.  
(p -value) 

1. การรับรู้ตามอัตวิสัยส่วนตัว  .295 4.313 .000* 
2. การรับรู้ตามการเลือกสรร  .211 3.147 .002* 
3.การรับรู้ตามระยะเวลาที่ก าหนด .202 2.812 .005* 
4. การรับรู้ตามข้อสรุปภาพโดยรวม .145 2.767 .006* 

R2 = .594, F-Value =56.44, n=400, P-Value = 0.05* 
 

ผลการวิจัยพบว่าอิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนมีต่อการวางแผนการ
ลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมมีอิทธิพลร้อยละ 59.4  ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ตามอัตวิสัยส่วนตัวร้อยละ 29.5 ด้านการ
รับรู้ตามการเลือกสรร ร้อยละ 21.1 ด้านการรับรู้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 20.2  และด้านการ
รับรู้ตามข้อสรุปภาพโดยรวม ร้อยละ 14.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
สมมติฐานข้อที่ 3: อิทธิพลของพฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนมีผลต่อการวางแผนการ

ลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตารางที่ 5 แสดงการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 3 
 

พฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุน สัมประสิทธิ์การถดถอย
(Beta) 

ค่า t Sig. 
(p -value) 

1. พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  .098 1.311 .191 
2. พฤติกรรมความชอบที่จะเสี่ยง  .417 5.940 .000* 
3. พฤติกรรมทีไ่ม่สนใจความเสี่ยง  .211 2.925 .004* 

R2 = .389, F-Value = 41.649, n=400, P-Value = 0.05* 
 

ผลการวิจัยพบว่าอิทธิพลของพฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนมีต่อการวางแผนการลงทุน
กองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมมีอิทธิพลร้อยละ 38.9 ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมความชอบที่จะเสี่ยงร้อยละ 41.7 และ
ด้านพฤติกรรมที่ไม่สนใจความเสี่ยง ร้อยละ 22.1 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แต่ด้านพฤติกรรม
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การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่มีผลต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของ
กลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภิปรายผล 

การศึกษาการความแตกต่างของลักษณะส่วนบุคคล และอิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการลงทุนและพฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนที่มีต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super 
Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี ้

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน  
และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกันมีผลต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) 
ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05 ยกเว้น ด้านเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings 
Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kelly (1980) Pease & Pease (2001) Carver & Scheier (2004) 
Levy (2010) Aamodt  (2010) Cascio  (2015) Bateson (2017) ที่กล่าวว่าอายุ เป็นปัจจัยส าคัญ
ในการแสดงเหตุผลและอารมณ์ที่มีต่อพฤติกรรมของช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลง ต ลอดทั้ง
ความสามารถของการท าความเข้าใจในเนื้อหาและข่าวสาร รวมถึงการรับรู้ต่าง ๆ ได้มากน้อยต่างกัน
ตามช่วงอายุ เพราะช่วงอายุจะผ่านการมีประสบการณ์ในชีวิตที่สะสมและสั่งสมแตกต่างกันและเป็น
ตัวบ่งชี้ถึงความสนใจในประเด็นต่าง ๆ  เช่น การวางแผนการด าเนินชีวิตในอนาคต  เป็นต้น ด้าน
ระดับการศึกษาที่ได้จากการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษาจะเป็นประเด็นส าคัญในการได้องค์ความรู้ที่
เป็นเหตุและผล ตลอดทั้งประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติ ท าให้สามารถใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตในด้านต่าง ๆ ทั้งการท างาน การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหรือการวางแผนในแง่มุมต่าง ๆ  
ได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันตามระดับของการศึกษาและวิธีการแก้ไขปัญหา 
ด้านประสบการณ์การท างานจะเป็นส่วนของการสะสมสั่งสมตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล  
ตามหลักการแล้วผู้ที่มีประสบการณ์การท างานสูงมักจะมีเวลาในการสะสมสั่งสมเวลาในการท างาน
เป็นระยะเวลานาน แต่ทั้งนี้ผู้ที่มีประสบการณ์การท างานสูงอาจจะไม่ต้องใช้เวลาในการสะสมสั่งสม
เวลาในการท างานเป็นระยะเวลาก็สามารถเป็นไปได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับการเรียนรู้และบุคลิกภาพของบุคคล
นั้น และด้านรายได้ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญแสดงถึงการมี
ศักยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจการใช้จ่ายในการบริ โภคข่าวสาร ผู้ที่มีสถานภาพทาง
เศรษฐกิจสูงจะมีโอกาสที่ดีกว่าในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง ผู้ที่มีสถานภาพ
ทางเศรษฐกิจต่ าอาจจะมีการศึกษาน้อย ท าให้มีข้อจ ากัดในการรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหา
ความรู้และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง รวมถึงงานวิจัยของ Hila (2018) พบว่า ในภาพรวมของ
การวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการที่พนักงานที่อยู่ในวัยท างานจ าเป็นต้องให้ความใส่ใจ
ต่อการวางแผนการเงินเพื่ออนาคต เพราะว่าในอนาคตอาจจะไม่มีเงินเดือนประจ า หรือความไม่พร้อม
ของร่างกายในการท างานที่จะหารายได้มาจุนเจือตนเองและครอบครัวได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Marcinkiewicz (2017) พบว่า การวางแผนทางการเงินในอนาคต ปัจจัยที่ส าคัญในการวางแผน
เพื่อให้ชีวิตหลังเกษียณมีความสุขและไม่เดือดร้อน การหารายได้เพิ่มขึ้นจาการท างานและใช้เงิน
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เหล่านั้นเข้าสู่ระบบการออมจะท าให้มีความสุขหลังเกษียณ แต่ทั้งนี้จะต้องมีวินัยทางการเงินควบคู่ไป
ด้วย รวมถึง Mansor และ Choon (2015) ระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลมีบทบาทส าคัญในการวางแผน
ส าหรับการก่อนและหลังเกษียณของพนักงาน เนื่องจากปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์ทั้งทางด้าน
ความมั่นคงทั้งทางร่างกายจากการมีเงินค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในส่วนของการลงทุนที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และงานวิจัยของ Woan-Ying & Lim (2011) 
รายงานว่าข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องของสถานภาพทางสังคม อายุ และระดับรายได้ มีบทบาทส าคัญที่
จะท าให้การวางแผนทางการเงินประสบความส าเร็จ อันเนื่องมาจากปัจจัยดังกล่าวเป็นเป็นตัวก าหนด
ทิศทางทางการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

แต่ทั้งนี้ ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อการวางแผนการ
ล งทุ นกอ งทุ น  Super Savings Fund (SSF) ขอ งกลุ่ ม พนั ก ง านขอ งบริ ษั ท เ อกชน ใน เ ขต
กรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นระดับการใช้สติปัญญาที่ไม่แตกต่างกัน (Kelly, 1980; Pease & Pease, 
2001) ในการตัดสินใจในการวางแผนทางการลงทุนกองทุนรวมเพื่อการออม (Super Savings Fund: 
SSF) ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งชายและหญิง มีวินัยในการออม
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังที่จะให้เริ่มต้นออมระยะยาวตั้งแต่เข้าสู่วัยท างาน และรู้จักวางแผนการเงิน
เพื่อน าไปสู่ความมั่นคงทางรายได้เมื่อพ้นวัยท างาน สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ถึงร้อยละ 30 ของ
เงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 2 แสนบาท ไม่ก าหนดขั้นต่ าการลงทุน และไม่จ าเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง
ทุกปี สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อถือมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อเงินได้จากการขาย
คืน จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหากปฏิบัติตามเงื่อนไข ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นอาจจะเป็น
ส่วนที่ท าให้ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ลงทุนทั้งชายและหญิงมีความเห็นไม่แตกต่างกัน (The 
Nation/Thailand, 2019) 

ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนมีผลต่อการวางแผนการ
ลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ด้านการรับรู้ตามอัตวิสัยส่วนตัว ด้านการรับรู้ตามการเลือกสรร ด้านการรับรู้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด และด้านการรับรู้ตามข้อสรุปภาพโดยรวม จากผลการวิจัยสอดคล้องกับการรับรู้
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุน ตามที่ Rescher (1983) Crockford (1986) Horcher (2005) Hopkin 
(2012) Bodie Kane & Marcus (2018) ได้สรุปว่ าการรับรู้ความเสี่ ยงเกี่ ยวกับการลงทุนนั้น  
อาจกล่าวได้ว่าการรับรู้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนเป็นเรื่องของความต้องการและแรงขับจาก
แรงจูงใจในการท าให้เกิดการรับรู้ทางการลงทุน ทั้งทางด้านการรับรู้ตามอัตวิสัยส่วนตัว ด้านการรับรู้
ตามการเลือกสรรด้านการรับรู้ตามระยะเวลาที่ก าหนด และด้านการรับรู้ในภาพรวม สิ่ งเหล่านี้มีผล
โดยตรงต่อเจตคติและพฤติกรรม จากลักษณะของการรับรู้ดังกล่าวข้างต้นเป็นประเด็นส าคัญเพื่อใช้
เป็นแนวทางต่อการวางแผนการลงทุนของนักลงทุน ทั้งที่เป็นการลงทุนเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเอง
หรือของหน่วยงาน จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Sindhu and Kumar 
(2014) ที่กล่าวว่าอิทธิพลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจในการลงทุนจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ที่ตนเองมี
ความรู้สึกในเรื่องของการลงทุนว่าเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น หากมีโอกาสก็จะมีการตัดสินใจทันทีและ
พยายามสรรหาการลงทุนที่ตนเองคิดว่าเหมาะสมกับความต้องการของตนเองสูงสุด ในขณะที่ 
Hoffmann Post & Pennings (2013) กล่าวว่าการลงทุนของนักลงทุนจะมีกรอบเวลาของการลงทุน
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ที่มีความชัดเจน เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และสามารถเห็นได้ชัดเจนในช่วง
วิกฤต หรือ มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่จะต้องให้นักลงทุนได้ใช้เวลาในการตัดสินใจ รวมถึงการ
ประเมินในภาพรวมถึงผลดีผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย เป็นในท านองเดียวกับการศึกษา
ของ Antonides & Van Der Sar (1990) Walia & Kiran (2009) ที่ร่วมกันกล่าวว่าการวิเคราะห์
คุณสมบัติของนักลงทุนจ าเป็นต้องเข้าใจในการที่นักลงทุนมีการรับรู้ในภาพรวมของการลงทุนว่ามี
ลักษณะอย่างไร ซึ่งสามารถรับรู้ได้ดีในช่วงเวลาวิกฤติที่ต้องมีการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ผลการวิจัยพบว่า อิทธิพลของพฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนมีผลต่อการวางแผน 
การลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย ด้านพฤติกรรมความชอบที่จะเสี่ยง และด้านพฤติกรรมที่ไม่สนใจความเสี่ยง แต่ด้าน
พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่มีผลต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund 
(SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจัยสอดคล้องกับ
พฤติกรรมความเสี่ยงในการลงทุนตามที่ Thaler (1993) Shefrin (2000) Nofsinger & Richard  
(2002) Pompian (2012) ได้มีการสรุปและอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักลงทุนที่มีลักษณะ
แตกต่างกันออกไป แต่ทั้งนี้หากน าพฤตกิกรรมการลงทุนเหล่านี้มาสู่การวิเคราะห์และวางแผน 
เพื่อสามารถท าให้ทราบทิศทางของพฤติกรรม อาจสรุปตามแนวคิดพฤติกรรมที่แสดงออกมา  
ในลักษณะที่เรียกว่า พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ด้านพฤติกรรมความชอบที่จะเสี่ยง และด้าน
พฤติกรรมที่ไม่สนใจความเสี่ยง โดยพฤติกรรมการลงทุนเป็นไปตามแนวการปฏิบัติของนักลงทุน 
ในปัจจุบัน รวมถึงงานวิจัยที่สามารถน ามาเชื่อมโยงกับพฤติกรรมดังกล่าว เช่น งานวิจัยของ Joo และ 
Durri (2018) ที่กล่าวถึงการแสดงพฤติกรรมการลงทุนพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง  
ด้านพฤติกรรมความชอบที่จะเสี่ยง และด้านพฤติกรรมที่ไม่สนใจความเสี่ยง จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย 
หากไม่มีการพิจารณาให้รอบคอบอาจท าให้เกิดปัญหาในการลงทุนขึ้นมาได้ และส่วนมากแล้วนัก
ลงทุนจะมีลักษณะของพฤติกรรมชอบที่จะเสี่ยงและไม่สนใจความเสี่ยง จากการศึกษาของ Gervais 
Heaton & Odean (2011) Palomino & Sadrieh (2011) Broihanne Merli & Roger (2014) 
พบว่า นักลงทุนส่วนมากแสดงความเก่ง หรือ อวดเก่ง มีความเข้าใจว่าตนเองมีความรู้ ความสามารถ 
ในการตัดสินใจลงทุน หรือที่เรียกว่า มีความมั่นใจแบบขาดสติในการไตร่ตรองว่าทุกการตัดสินใจมี
ความเสี่ยงตลอดเวลา และต้องมีมุมมองของการมีทางเลือกในการตัดสินใจในการลงทุนหลากหลาย 
ไม่ประมาท หรือมองประเด็นปัญหาเป็นเพียงข้อมูลแต่ปราศจาการวิเคราะห์และสังเคราะห์ก่อนการ
ตัดสินใจในการลงทุนแต่ละครั้ง ดังนั้นการให้ความส าคัญในการพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียไปพร้อม ๆ 
กันของพฤติกรรมความชอบที่จะเสี่ยง และด้านพฤติกรรมที่ไม่สนใจความเสี่ยงก็จะท าให้ทราบถึง
ทิศทางในการวางแผนทางการเงินเพื่อการลงทุน ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายทาง
การเงินของตนเอง การพัฒนาแผนการเงินและกลยุทธ์ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด การจัดท าการ
ปฏิบัติตามแผนการเงินและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ การพัฒนาและปรับปรุงแผนเป็นระยะ ๆ ส าหรับ
ช่วงเวลาเพื่อที่จะใช้ในการประสานงานและควบคุมให้เป็นไปตามการวางแผนทางการเงินที่ก าหนดไว้ 
การใช้งบการเงินเป็นตัวประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขสิ่งผิด และการทบทวนเป้าหมายและ
ปรับปรุงแผนและกลยุทธ์ทางการเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
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แต่ทั้งนี้ ด้านพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่มีผลต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน 
Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยปกติ
แล้ว คนส่วนมากจะหลีกหนีปัญหา ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนก็ตาม เช่นเดียวกับการ
วางแผนการลงทุนสามารถอธิบายได้จากแนวคิดของ Higgins (2000) Daniell & Sixl-Daniell 
(2006) Altfest (2007) Kapoor Dlabay & Hughes (2009) กล่าวว่าการวางแผนการลงทุนเป็นสิ่งที่
มีความจ าเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันที่นักลงทุนจะต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับ ตนเอง 
ครอบครัวและการท าให้ชีวิตหลังจากการเกษียณมีความสุข แต่พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจะ
ไม่สนใจในข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และมักจะให้ผู้อื่นตัดสินใจ หรือวางแผนให้แทน ดังนั้น
ประสิทธิภาพในการวางแผนการลงทุนก็จะลดลง สอดคล้องกับ Hershey Jacobs-Lawson และ 
Austin (2013) Lunceford (2017) ระบุว่าประสิทธิภาพในการวางแผนการลงทุนส าหรับการ
เกษียณอายุในอนาคต จ าเป็นต้องเริ่มต้นการวางแผนก่อนการเกษียณตั้งแต่เริ่มการท างานในองค์การ 
โดยการแบ่งเงินการลงทุนในมิติต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้ที่มากขึ้นและศึกษาข้อมูลการการลงทุนที่
องค์กรของรัฐให้สิทธิพิเศษกับกลุ่มคนที่ก าลังจะเกษียณเพื่อท าให้รายได้เพิ่มมากขึ้นและสามารถมีเงิน
เก็บหลังเกษียณในการใช้จ่ายหลังจากไม่มีรายได้จากกงานประจ าในอนาคต  รวมถึงพฤติกรรมการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยงมักจะขาดกระบวนการการวางแผนการลงทุนก่อนจะเกษียณ สอดคล้องกับ 
Wang & Shultz (2010) ที่ได้อธิบายถึงความส าคัญของกระบวนการการลงทุน การปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการลงทุน และการใช้ข้อเสนอแนะที่ได้จาการลงทุน มาวางแผนการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มีรายได้มากเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอยู่ในอนาคต รวมถึงสิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีที่เกิด
ขึ้นกับผู้มีรายได้ประจ าและต้องเสียภาษีให้กับภาครัฐ เพื่อน ามาลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ พฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงยังขาดการทบทวนในการวางแผนการลงทุนว่าการ
ลงทุนประเภทใดที่มีความเหมาะสมและมีความเสี่ยงที่เหมาะสม ยอมรับได้ และท าให้มีความพึงพอใจ 
ตามที่  Bernheim (1992 )  Elder & Rudolph (1999 )  Greninger Hampton Kitt & Jacquet 
(2000) Hira Rock & Loibi  (2009) Wang & Shultz  (2010) กล่าวไว้ว่าหากไม่มีในประเด็นดังกล่าว
ข้างต้น ก็อาจท าให้เกิดปัญหากับการวางแผนการลงทุนได ้

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรให้ความส าคัญกับคิดเห็นที่แตกต่างกันด้านอายุ ระดับการศึกษาประสบการณ์
ท างาน และรายได้ต่อเดือนของนักลงทุนที่มีต่อการวางแผนการลงทุนกองทุน Super Savings Fund 
(SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามีส่วนใดที่กองทุนจะน าเสนอ
เงื่อนไขที่จูงใจให้แต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม  

2. ควรให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่ไม่มีผลต่อการวางแผน 
การลงทุนกองทุน Super Savings Fund (SSF) ของกลุ่มพนักงานของบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
ว่าจะมีวิธีการกระตุ้นอย่างไรให้เป็นนักลงทุนที่ให้ความส าคัญในเงื่อนไขของการวางแผนการลงทุน 

3. การให้ความส าคัญกับการน าเสนอเงื่อนไขที่น่าสนใจกับผู้ลงทุนใหม่ที่มีความประสงค์ 
ที่จะวางแผนการลงทุนในกองทุน Super Savings Fund (SSF) ให้มีจ านวนมากขึ้นในอนาคต 
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