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(ข)

พบว่า มี วตั ถุป ระสงค์ในการลงทุ น เพื่ อเป็ นการออมระยะยาว และเพื่ อนาไปหัก ลดหย่อนภาษี
รวมถึ งการได้รับ เงิ น ปั น ผลสม่ าเสมอ โดยจานวนเงิ น ในการลงทุ น ต่อครั้ ง น้อยกว่าหรื อเท่ ากับ
10,000 บาท/ครั้ง ความถี่ในการลงทุน คือ ลงทุนทุกเดือน และตัดสิ นใจลงทุนด้วยตัวเอง
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแล้วปั จจัยส่ วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับ การศึ กษา และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนของนัก ลงทุนที่ แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ น ใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่ าย และ
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสิ นใจลงทุน, กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว

(ง)

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั ฉบับนี้สาเร็ จลุล่วงสมบูรณ์ได้ดว้ ยความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ด้วยความกรุ ณาอย่างสู ง
ของ ดร. ธนกร ลิ้มศรัณย์ อาจารย์ที่ปรึ กษา ที่ได้ให้คาปรึ กษา คาแนะนาและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนทาให้งานวิจยั ฉบับนี้ เสร็ จสมบูรณ์
ผูว้ จิ ยั จึงขอขอบพระคุณอาจารย์เป็ นอย่างสู งไว้ ณ โอกาสนี้
กราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ประสิ ทธิ ประสาทความรู ้แก่ผวู ้ ิจยั จนสามารถนาความรู ้
มาใช้ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว และเพื่อนๆ ทุกคน ผูซ้ ่ ึ งเป็ นทั้ง
แรงบันดาลใจคอยให้การสนับสนุนและส่ งเสริ มให้การศึกษาครั้งนี้สาเร็ จได้อย่างสมบูรณ์
สุ ดท้ายนี้ ผูว้ ิจยั หวังว่า ผลการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรั บผูท้ ี่
สนใจจะศึกษาวิจยั ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานครได้เป็ นอย่างดีสืบไป
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาของปัญหา
หากพูดถึงการลงทุนในกองทุนรวมแล้ว กองทุนที่เป็ นขวัญใจหรื อเป็ นกองทุนยอดนิ ยม
ของใครหลายคนคงจะหนี ไ ม่ พ น้ “กองทุ นหุ ้น ” หรื อ “Equity Fund” เนื่ องจากถ้ามองจาก
ผลตอบแทนย้อนหลังในอดีต แล้วนั้นของกองทุนประเภทนี้ จําเป็ นจะต้องอดทนต่อความผันผวน
ระหว่างที่เราลงทุนกับกองทุนหุ น้ ได้ และผูล้ งทุนส่ วนใหญ่มกั จะได้ผลตอบแทนที่ดีเป็ นรางวัล
กองทุ น หุ ้น คื อ กองทุ น รวมที่ จ ะลงทุ น ในตราสารทุ น หรื อ ที่ เ รี ย กกัน ว่า “หุ ้น ” โดย
นโยบายของกองทุนนั้นจะเน้นไปลงทุนในหุ ้นประมาณ 80% ของ NAV ทั้งนี้ ผลตอบแทนของ
กองทุนนั้นจะมากหรื อน้อยก็ข้ ึนกับ 3 ส่ วนดังนี้คือ
1. แนวโน้มของราคาหุ ้นและเงิ นปั นผลที่อยูใ่ นตลาดหุ ้นว่ามีแนวโน้มขึ้นหรื อว่าปรับตัว
ลดลง ซึ่งราคาหุน้ จะขึ้นลงนั้นจะขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจ และกําไรของบริ ษทั
2. ขึ้นกับผูจ้ ดั การกองทุนที่เป็ นผูค้ ดั เลือกหุ ้นมาเพื่อลงทุนให้กบั เราว่ามีแนวทางแนวคิด
หรื อกลยุทธ์ในการลงทุนเป็ นอย่างไร ถ้าวิธีการเลือกหุ ้นนั้นมีกระบวนการที่ชดั เจน และเป็ นวิธีการ
ที่ดี หุน้ ที่เลือกมาแต่ละตัวนั้นก็จะเติบโตได้ตามที่ผจู ้ ดั การกองทุนคาดการณ์ไว้
3. ส่ วนสุ ดท้ายคือ ค่าธรรมเนียมของกองทุน ซึ่ งถ้าหากกองทุนไหนเก็บค่าธรรมเนี ยมที่สูง
มากก็จะทําให้ผลตอบแทนลดลงไปด้วย
ซึ่ งผลตอบแทนของกองทุ นจะมาในรู ปของมู ลค่าหน่ วยลงทุ นของกองทุ น (NAV) ที่
สู งขึ้น ซึ่ งถ้าสู งมากจนถึงเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ก็สามารถขายทํากําไรออกมาจากราคา NAV ที่ปรับตัว
สู งขึ้น และ/หรื อ ผลตอบแทนนั้นจะมาในรู ปแบบของเงิ นปั นผลก็ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ก็ข้ ึนกับประเภท
ของกองทุนที่ตอ้ งการไปลงทุนด้วยว่าเป็ นกองทุนประเภทมีเงินปั นผล หรื อไม่ปันผล
ตลาดหุ ้นไทยมองได้ว่าเป็ นภาพสะท้อนของระบบเศรษฐกิ จจริ งในประเทศไทย เวลาที่
เศรษฐกิ จ เติ บ โตดี ม ัก จะควบคู่ ไ ปกับ การเติ บ โตและปรั บ ตัว สู ง ขึ้ นของดัช นี ห ลัก ทรั พ ย์อ ัน
เนื่ องมาจากการออมและการลงทุ นที่ ม ากขึ้ น เช่ นเดี ย วกับ เมื่ อเศรษฐกิ จชะลอตัวดัช นี ใ นตลาด
หลักทรัพย์ก็มกั จะเข้าสู่ โหมดปรับฐาน แต่แม้วา่ เศรษฐกิจไทยจะเติบโตโดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ประมาณ 3-5
เปอร์ เซนต์ต่อปี แต่ตลาดหลักทรัพย์กลับให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสิ บปี ย้อนหลังมากกว่านั้น คืออยูท่ ี่ราว
ๆ 8-12% (รวมทั้ง Capital Gain และ ผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล) ซึ่ งเป็ นตัวเลขที่น่าดึงดู ด
มากหากเทียบกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่อยู่ในระดับหนึ่ งหลักต้นๆ มานาน ซึ่ งหมายความว่าหาก
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นักลงทุนนําเงิ นมาเฉลี่ยซื้ อหุ ้นทุกตัวในตลาดเท่าๆ กันเป็ นเวลาสิ บปี จะได้ผลตอบแทนเฉลี่ ยถึ งปี
ละ 8-12% และจะกลายเป็ นผลตอบแทน 100% ทบต้นเมื่อลงทุนไปแล้ว 6-9 ปี
แต่ภายใต้ผลตอบแทนที่ เติ บโตระดับ สู งแบบนี้ ยัง คงมี เทคนิ ค เพิ่มผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมากกว่าเฉลี่ยเงินซื้ อหุ ้นทุกตัวในตลาด เนื่ องจากในตลาดหุ ้นจะมีส่วนที่ให้ผลตอบแทนน้อย
กว่าหรื อมากกว่าค่าเฉลี่ ยอยู่เสมอตามภาวะเศรษฐกิ จและการเติบโตของอุตสาหกรรม และตลาด
หลักทรัพย์ก็แบ่งหุ ้นออกเป็ นหมวดอุตสาหกรรม 8 หมวด ได้แก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร,
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค, ธุ รกิจการเงิน, สิ นค้าอุตสาหกรรม, อสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง, ทรัพยากร,
บริ การ, เทคโนโลยี ซึ่งหากนักลงทุนสามารถประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ถูกต้อง และเลือก
วางเงินลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมให้เหมาะสม ก็สามารถทําผลตอบแทนเหนื อค่าเฉลี่ยที่ 8-12%
ต่อปี นั้นได้ หรื อหากไม่ มน่ั ใจว่าทํา ได้ กองทุ นรวมคื อเครื่ องมื อนั้นที่ ช่ วยดู แลเงิ นทุ นให้กบั นัก
ลงทุน ซึ่งมีประเภทของกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหุน้ ไทย ดังนี้
กองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหุ น้ ไทยมีหลายรู ปแบบ การทําความรู ้จกั กองทุนแต่ละประเภท
นอกจากจะช่วยให้นกั ลงทุนเลือกกองทุนที่เหมาะกับตัวเองได้แล้ว ยังช่วยให้นกั ลงทุนสามารถเลือก
เครื่ องมื อสร้ างผลกําไรได้เหมาะกับสถานการณ์ เพื่อสร้ างความได้เปรี ยบให้กบั ตัวเองได้อีกด้วย
ดังนั้นอันดับแรกมาทําความรู ้จกั กับรู ปแบบกองทุนรวมที่ลงทุนในตลาดหุ น้ ไทยกันก่อนเลย
● กองทุนรวมผสมยืดหยุน่ (Mixed Fund) คือกองทุนรวมที่ลงทุนได้ท้ งั เงินฝาก ตราสาร
หนี้ ตราสารทุน แต่ตอ้ งมีการลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ ยกว่า 35% และไม่เกินกว่า 65% ซึ่ งทําให้
กองทุนสามารถ Rebalance Port โดยมีเครื่ องมือค่อนข้างครบ แต่หากตลาดหุ ้นอยูใ่ นขาขึ้น กองทุน
ก็จะลงทุนในตราสารหุ น้ ได้แค่ 65% หรื อราว ๆ ครึ่ งพอร์ ตเท่านั้น
● กองทุ นรวมอิงดัชนี ตลาดหลักทรั พย์ (Index Fund) คือกองทุนรวมที่ลงทุ นแบบ
กระจายความเสี่ ยงเพื่อให้ผลตอบแทนที่ออกมามีค่าใกล้เคียงกับดัชนี ตลาดหลักทรัพย์มากที่สุด และ
ทําให้การลงทุ นในกองทุ นรู ปแบบนี้ จะให้ผลตอบแทนใกล้เคี ยงค่า เฉลี่ ยผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์ที่สุดเช่นกัน
● กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือกองทุนรวมที่ลงทุนใน หุ ้น หุ ้นบุริมสิ ทธิ วอ
แรนท์ โดยต้องมีสัดส่ วนการลงทุนในตราสารทุนไม่ต่าํ กว่า 65% ของพอร์ ต ซึ่ งหากในเวลาที่ตลาด
หุ ้นเป็ นขาขึ้นกองทุนสามารถขยับการลงทุนในหุ ้นขึ้นเป็ น 100% เพื่อเพิ่มผลตอบแทนคาดหวังได้
แต่ ใ นขณะเดี ย วกัน หากตลาดหุ ้ น เป็ นขาลง กองทุ น ที่ ล งทุ น ในหุ ้ น เป็ นส่ ว นใหญ่ แ บบนี้ จะมี
ผลตอบแทนลดลงตามตลาดหุ น้ เช่นกัน
● กองทุนรวมกลุ่มธุ รกิจ (Sector Fund) คือกองทุนรวมที่ลงทุนใน หุ ้นที่มีธุรกิจเดียวกัน
เป็ นหลัก เช่ น ลงทุนในหุ ้นกลุ่มพลังงาน หุ ้นกลุ่มสื่ อสาร หรื อกลุ่มธนาคาร ซึ่ งจะทําให้ได้เปรี ยบ
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เมื่อนักลงทุนสามารถคาดการณ์ได้วา่ ภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงส่ งผลดีต่อกลุ่มธุ รกิจใดเป็ นพิเศษ
ถือเป็ นกองทุนรวมที่รวมความเสี่ ยงไว้กบั กลุ่มธุ รกิจเดียว จึงทําให้กองทุนรวมนี้ มีความเสี่ ยงสู งกว่า
กองทุนรวมประเภทอื่น แต่ก็สามารถให้ผลตอบแทนได้มากกว่ากองทุนประเภทอื่นเช่นกัน
การลงทุนในตลาดหุน้ ไทยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 8-12% ต่อปี หมายความว่าถ้านักลงทุนถือ
กองทุนรวมอิงดัชนีตลาดหลักทรัพย์เมื่อผ่านไปสิ บปี มีโอกาสได้ผลตอบแทนปี ละ 8-12% คือเท่ากับ
ฐานการเติ บ โตของผลตอบแทนในตลาดหลัก ทรั พ ย์ แต่ ใ นค่ า เฉลี่ ย นี้ ใ นช่ วงขาขึ้ นก็ มี หุ้นที่ ข้ ึ น
มากกว่า ตลาด และในช่ ว งขาลงก็ มี หุ้น ที่ ล งน้อ ยกว่า ตลาด ซึ่ งหากนัก ลงทุ นสามารถจับ ความ
เคลื่ อนไหวหรื อคาดการณ์ ได้ ก็มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนของการลงทุ นในตลาดหุ ้นไทยโดยใช้
กองทุนรวมเป็ นเครื่ องมือเพิม่ ผลตอบแทนได้
มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ กองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิ ด ไม่รวมกองทุนปิ ด, ETF, REIT,
Infrastructure fund) ณ สิ้ นเดือนกันยายนอยูท่ ี่ 4.2 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.7% จากสิ้ นปี 2018 (แต่
ลดลงจากเดือนมิถุนายนเล็กน้อยราว -1.0%) โดยทุกประเภททรัพย์สินยังคงมีอตั ราการเติบโตเป็ น
บวก กองทุนประเภทสิ นทรัพย์เสี่ ยงตํ่าเช่น กองทุนรวมตราสารหนี้และตราสารตลาดเงินมีอตั ราการ
เติบโตของมูลค่าทรัพย์สินค่อนข้างตํ่าจากสิ้ นปี 2018 ที่ 3.5% และ 0.9% ตามลําดับ ในขณะที่
กองทุนผสมและกองทุนตราสารทุนยังเติบโตได้ดีที่ 10.4% และ 7.9% จากปี 2018 อย่างไรก็ส่วน
แบ่งตลาดของแต่ละประเภททรัพย์สินยังไม่ต่างจากเดิม โดยกองทุนรวมตราสารหนี้ มีสัดส่ วนสู งสุ ด
46.2% ตามมาด้วยกองทุนรวมตราสารทุน 28.6% และกองทุนตราสารตลาดเงิน 14.1%
แม้ว่า การลงทุ นในไตรมาส 3 อาจมี ผลตอบแทนในบางกลุ่ ม กองทุ นลดลงไปบ้างแต่
ผลตอบแทนเฉลี่ ย สะสมตั้ง แต่ ต้นปี (YTD) ในเกื อบทุ ก กลุ่ ม กองทุ นยัง เป็ นบวก นํา โดยกลุ่ ม
Property Indirect ผลตอบแทนเฉลี่ย YTD อยูท่ ี่ 28.0% ตามมาด้วยกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์ต่างประเทศ
19.4% นอกจากนี้ ยงั มี ก ลุ่ ม กองทุ นตราสารทุ นอื่ นๆ ที่ มีผ ลตอบแทนเฉลี่ ย โดดเด่ นเช่ น Global
Infrastructure 17.8%, Europe Equity 16.7%, Global Technology 15.9% กองทุนรวมตราสารหนี้
ต่างประเทศส่ วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ ยสู งกว่ากองทุนตราสารหนี้ ไทยนําโดยกลุ่ ม Emerging
Market Bond ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสู งสุ ดในรอบ 1 ปี 7.5% ตามมาด้วยกองทุน Global High Yield
Bond Fix Term และ Global Bond ที่ 5.2% และ 4.7% ตามลําดับ กลุ่ม High Yield Bond Fix Term
ให้ผลตอบแทนเฉลี่ ยสู งสุ ดสําหรั บกองทุ นตราสารหนี้ ไทย 3.9% โดยเป็ นไปตามความเสี่ ยงที่
มากกว่า รองลงมาเป็ นกลุ่มตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว (Mid/Long Term Bond) 3.4%
กลุ่มกองทุนหุ ้นไทยกลุ่มหุ ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง-เล็ก มีผลตอบแทนเฉลี่ย YTD ที่
5.6% และ 7.4% ตามลําดับ (SET TR 7.6%) แต่หากพิจารณาผลตอบแทนรอบ 1 ปี ที่ผา่ นมาพบว่าทั้ง
สองกลุ่มยังมีผลตอบแทนเฉลี่ยติดลบมากกว่า SET TR ซึ่ งมีผลตอบแทนอยูท่ ี่ -3.9%
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กองทุน LTF จํานวน 93 กองทุน ณ สิ้ นเดือนกันยายนมีมูลค่าทรัพย์รวม 3.9 แสนล้านบาท
เพิ่มขึ้น 1.6% จากสิ้ นปี 2018 กองทุนกลุ่ม RMF จํานวน 217 มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ 2.9 แสนล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 9.7% จากปี 2018 โดยเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญจากกลุ่ม RMF - Equity มูลค่าทรัพย์สิน
สุ ทธิ 1.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.9%, RMF - Fixed Income 8.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.2%,
RMF - Allocation 5.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.9% ในไตรมาสที่ผา่ นมามีเงินไหลเข้ากองทุน LTF
ทั้งสิ้ น 2.6 พันล้านบาท รวม 9 เดือนเป็ นเงินไหลออกสุ ทธิ ท้ งั สิ้ น -1.1 หมื่นล้านบาท ถื อว่าเป็ น
ทิศทางเงินไหลเข้าช้ากว่าปี ก่อนหน้าที่มีเงินไหลเข้าสุ ทธิ ต้ งั แต่ไตรมาสที่ 2 ทําให้ 9 เดือนปี 2018 มี
เงิ นไหลออกสุ ท ธิ เพี ย ง -1.7 พันล้า นบาท ทั้งนี้ เกิ ดจากกระแสเงิ นไหลออกสุ ท ธิ ใ นช่ วงเดื อน
มิถุนายนและกรกฎาคมของปี นี้ รวมมากกว่า -9 พันล้านบาท ซึ่ งค่อนข้างสู งหากเทียบกับในอดี ต
ทางด้านกองทุน RMF นั้นมีเงินไหลเข้าสุ ทธิ ในไตรมาสที่ 3 ราว 4.1 พันล้านบาท รวม 9 เดือนมีเงิน
ไหลเข้ากองทุน RMF สุ ทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท ในจํานวนนี้ เป็ นเงินไหลเข้าสุ ทธิ จากกองทุน RMF –
Fixed Income 9.2 พันล้านบาท หากดูผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนในรอบ 3 เดือนถึง 1 ปี จะพบว่า
กองทุน LTF และ RMF - Equity ซึ่ งเป็ นกองทุนตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้รับ
ผลกระทบจากภาวะตลาดที่แกว่งตัว ในขณะกองทุน RMF - Other ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสู งสุ ดของ
กองทุนประหยัดภาษี โดยเป็ นผลตอบแทนจากกองทุนรวมทองคําที่ในปี นี้ ปรับขึ้นตามทิศทางราคา
ทองคํา แต่ หากมองในระยะยาวตั้ง แต่ 3-10 ปี นั้นจะเป็ นภาพกลับ กันโดยกองทุ นทองคํา ให้
ผลตอบแทนตํ่า ในขณะที่กองทุนหุ น้ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยสู งกว่าการลงทุนในสิ นทรัพย์ประเภทอื่น
ในด้านผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อกองทุน LTF หมดไป คาดว่าเม็ดเงินลงทุนใหม่จะหายไป
จากตลาดหุ ้นอย่างน้อยปี ละ 1.5 หมื่นล้าน (โดยสมมติฐานที่วา่ กองทุนรู ปแบบใหม่ SEF มีสิทธิ๋
ลดหย่อนได้ 250,000 บาท ลดลง 50% จาก LTF ปั จจุบนั อีกทั้งค่าเฉลี่ยของเม็ดเงินไหลเข้าจาก LTF
เฉลี่ยอยูป่ ระมาณ 3 หมื่นล้านบาท) ในส่ วนของ บลจ. ที่น่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ก็น่าจะเป็ น
บลจ. ที่มีทรัพย์สินสุ ทธิ มากที่สุด 5 อันดับแรก คือ บลจ.บัวหลวง บลจ. กสิ กร บลจ. กรุ งศรี บลจ.
ไทยพาณิ ชย์ และ บลจ. ยูโอบี รวมทั้ง 5 บลจ. มีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ในกองทุน LTF กว่า 3.2 แสน
ล้านบาท
1.2 ความสาคัญของปัญหา
สําหรับในปี 2562 ภาพรวมดัชนี หุ้นไทยปรับลดลงตั้งแต่กลางปี จนสิ้ นปี ดัชนี SET อยู่ที่
1,579.84 จุด โดยผลตอบแทน SET TR ของปี อยูท่ ี่ 4.3% สาเหตุที่ดชั นี ปรับลดลง เพราะบาทแข็งค่า
กระทบการส่ งออก ขณะที่ เศรษฐกิ จชะลอตัวกดดันการปล่ อยสิ นเชื่ อของธนาคารพาณิ ชย์ชะลอ
ตัว (ชญานี จึงมานนท์, 2562) ทั้งนี้ อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมี มูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ณ สิ้ นปี
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2562 ที่ 5.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.6% จากสิ้ นปี 2561โดยมีเงินไหลเข้าสุ ทธิ รวม 2.1 แสนล้าน
บาท โดยมีสัดส่ วนหลักแบ่งเป็ น กองทุนรวมตราสารหนี้ มีปริ มาณเงินไหลเข้าสุ ทธิ รวม 1.1 แสน
ล้านบาท และกองทุนรวมตราสารทุนมีเงินไหลเข้าสุ ทธิ 5.9 หมื่นล้านบาท ในภาพรวมนักลงทุนยัง
สนใจกองทุนที่ลงทุนในประเทศ เห็ นได้จากปริ มาณเงิ นไหลเข้าสุ ทธิ รายกลุ่มยังกระจุกตัวในตรา
สารหนี้ ไทย กองทุนผสม และกองทุนหุ ้นไทย ซึ่ งต้องยอมรับว่าผลตอบแทนเฉลี่ยในระดับตํ่าตาม
สภาวะตลาดการลงทุนไทย ขณะที่กองทุนต่างประเทศส่ วนใหญ่อยูใ่ นทิศทางเงินไหลออกสุ ทธิ ซึ่ ง
มีผลตอบแทนเฉลี่ยระดับสู ง หุ ้นเทคโนโลยี หุ ้นภูมิภาคยุโรป หุ ้นสหรัฐฯ หุ ้นจีน เป็ นต้น ทั้งนี้ กลุ่ม
กองทุนที่มีผลตอบแทนเฉลี่ยสู งสุ ด 3 อันดับแรก ได้แก่ หุ น้ กลุ่มเทคโนโลยี 26.8% หุ ้นภูมิภาคยุโรป
26.3% และกลุ่ มกองทุ นนํ้ามัน 23.7% อย่างไรก็ตาม กลุ่ มกองทุ นเพื่อการลดหย่อนภาษี บุคคล
ธรรมดา เช่น LTF ปี 2562 มีมูลค่าทรัพย์รวม 406,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.3% จากปี 2561 ถือว่านัก
ลงทุ นยังสนใจซื้ อ LTF ในปี สุ ดท้ายที่ใช้สิทธิ์ ลดหย่อนภาษีฯ ขณะที่ ปี 2563 จะมีกองทุน SSF
เกิ ดขึ้นเพื่อลดหย่อนภาษีฯ จึงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด ขณะที่ RMF มูลค่าทรัพย์อยู่ที่ 304,000
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.4% จากปี 2561
ดังนั้น หากมีมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ กองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิ ด ไม่รวมกองทุนปิ ด,
ETF, REIT, Infrastructure Fund) ปี 2562 อยูท่ ี่ 4.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.5% จากสิ้ นปี 2561 โดย
มูลค่าทรัพย์สินกองทุนรวมตราสารหนี้ เพิ่มขึ้น 4.8%, ตราสารทุนเพิ่มขึ้น 11.5% และกองทุนผสม
เพิ่มขึ้น 14.3% โดยมีกองทุนรวมประเภทตราสารตลาดเงินมูลค่าทรัพย์สินลดลง 1.2% ทั้งนี้ หากดู
ปริ มาณเงินไหลเข้า-ออกของกองทุนมูลค่าเงินไหลเข้าสุ ทธิ กองทุนทั้งปี 2562 อยู่ที่ 2.1 แสนล้าน
บาท แบ่งเป็ นเงินไหลเข้ากองทุนตราสารหนี้ 1.1 แสนล้านบาท กองทุนตราสารทุน 5.9 หมื่นล้าน
บาท กองทุนผสม 2.8 หมื่นล้านบาท ในขณะที่เป็ นเงินไหลออกสุ ทธิ กองทุนตราสารตลาดเงิน 1.4
หมื่นล้านบาท และกองทุนนํ้ามันและทองคํา 967 ล้านบาท โดยเฉพาะในไตรมาสสุ ดท้ายของปี
2562 มีเงินไหลเข้าสุ ทธิ กองทุนรวมราว 1.3 แสนล้านบาท ส่ วนใหญ่จะเข้าในกองทุนรวมตราสาร
หนี้ 7.3 หมื่นล้านบาท ขณะที่กองทุนตราสารทุนมีเงินไหลเข้าสุ ทธิ ที่ 5.2 หมื่นล้านบาท ถือเป็ นการ
เคลื่ อนไหวที่น่าจับตามอง เพราะในอดี ตจะพบว่าหากตราสารหนี้ มีเงินไหลในทิศทางใด ตราสาร
ทุนมักจะมีเงินไหลในทิศทางตรงข้ามหรื อมีการลงทุนที่นอ้ ยกว่าอย่างมีนยั สําคัญ
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” เพื่อเป็ นประโยชน์
กับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมในกําหนดหนดกลยุทธ์ทางด้านการลงทุนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้าที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน และสร้างแรงดึงดูดใจในมีการลงทุนซื้ อหน่วย
ลงทุนของบริ ษทั มากขึ้น
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1.3 คาถามการวิจัย
1.3.1 ปั จจัยส่ วนบุคคลของผูล้ งทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) มีลกั ษณะอย่างไร
1.3.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดของผูล้ งทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) เป็ น
อย่างไร
1.3.3 การตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชน
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
1.4 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.4.1 เพื่อสํารวจปั จจัยส่ วนบุคคลของผูล้ งทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF)
1.4.2 เพื่อสํารวจปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.4.3 เพื่อสํารวจการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.4.4 เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.5 กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้ น
ปัจจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
นการส่งงเสริ
เสริมมการตลาด
การตลาด
4.4.ด้ด้าานการส่

ตัวแปรตาม

H1
H1

H2

การตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF)
ของพนั ก งาน
บริษัทเอกชน
1. วัตถุประสงค์ในการลงทุน
2. จํานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง
3. ความถี่ในการลงทุน
4. บุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
ลงทุน
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1.6 สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1
HO : ปั จจัยส่ วนบุ คคลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัย ส่ วนบุคคลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2
HO : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
1.7 ขอบเขตในการวิจัย
งานวิจยั นี้ ทาํ การศึกษา“ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
(LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” โดยศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้าน
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ด้า นราคา ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด การศึ ก ษานี้ มี
กลุ่ มเป้ าหมายของงานวิจยั คื อ ผูท้ ี่ เคยลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ที่ ทาํ งานอยู่ใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร” ดําเนิ นการเก็บข้อมู ลกลุ่ มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนิ นการศึกษาวิจยั ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง
มีนาคม 2563
ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1.ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)
1.1 ปั จจัยส่ วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
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1.2 ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
1. ด้านผลิตภัณฑ์
2. ด้านราคา
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
2.1 การตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชน
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
1.8 นิยามคาศัพท์
ผูว้ ิจยั ได้นาํ ตัวแปรมากําหนดคํานิ ยามคําคําศัพท์เพื่อนําไปสร้างเครื่ องมือวิจยั ให้ได้คาํ ตอบ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ ดังต่อไปนี้
ปัจจัยส่ วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ที่ทาํ งานอยูใ่ นจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้านราคา ปั จจัยด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด
ด้ านผลิตภัณฑ์ หมายถึง ลักษณะของกองทุนรวม อาทิ เงื่อนไขการลงทุน ระยะเวลาการ
ลงทุน การซื้ อคืนหน่วยลงทุน เป็ นต้น
ด้ า นราคา หมายถึ ง มู ล ค่ า ณ เวลาหนึ่ งๆ ของกองทุ น ที่ ใ ช้ อ้า งอิ ง ในการซื้ อ ขายซึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไปตามราคาตลาดของสิ นทรัพย์ที่ใช้อา้ งอิงในการลงทุน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย หมายถึง ช่ องทางต่างๆ ที่ บลจ. เสนอขายหน่ วยลงทุนแก่
ลูกค้า เช่น เว็บไซด์ ตัวแทนจําหน่าย สาขาของธนาคาร หรื อทางแอพพลิเคชัน เป็ นต้น
ด้ านการส่ งเสริ มการตลาด หมายถึง การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้ ลูกค้า
ตัดสิ นใจลงทุนซื้ อหน่วยลงทุนของบริ ษทั
การตัดสิ นใจ (Decision Making) หมายถึง การตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว (LTF) อันเกิ ดจากพฤติกรรมในกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ออกเป็ น 5 ระดับ ตามทฤษฎีของ
(อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550)
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1.9 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับจากการวิจัย
1.9.1 ได้ท ราบถึ ง ปั จจัย ส่ วนบุ ค คลเพื่ อกํา หนดและแบ่ ง กลุ่ ม ลู ก ค้า ให้เหมาะสมในการ
ดําเนินกลยุทธ์การดําเนินงาน
1.9.2 ได้ทราบถึ งปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนใน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ทําให้สามารถนําเสนอกลยุทธ์การแข่งขันให้เหมาะสมและตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้า
1.9.3 ได้ทราบถึงการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ากลุ่ม
พนักงานบริ ษทั เอกชนได้ดียง่ิ ขึ้น

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
งานวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” ของผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนํามาประกอบการนําเสนอผลการวิจยั ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์
และเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการวิจยั ที่ได้กาํ หนดไว้ โดยแบ่งหัวข้อออกเป็ น 4 ส่ วน
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกองทุนรวม
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการออม
2.1.3 แนวคิดเกี่ยวกับการออมของครัวเรื อน
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจ
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสิ นใจลงทุน
2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
2.2 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกองทุนรวม
กองทุนรวมเป็ นเครื่ องมือในการลงทุนที่มีความหลากหลายจึงจําเป็ นอย่างยิ่งที่ผูล้ งทุนต้อง
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับประเภทของกองทุนรวมให้ดีเสี ยก่อนว่าเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ
และสไตล์การลงทุนของตนเองมากน้อยเพี ยงใด ซึ่ งโดยทัว่ ไปกองทุ นรวมสามารถแบ่งออกเป็ น
ประเภทต่างๆ ได้ดงั นี้
แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน
กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลกษณะในการจัดจําหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนได้
เป็ น 2 ประเภท ได้แก่ “กองทุนเปิ ด” และ “กองทุนปิ ด” กองทุนรวมทั้งสองนี้ มีความเกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับความต้องการสภาพคล่องของผูล้ งทุนแต่ละคน ไม่วา่ จะเป็ นแบบระยะยาวที่ตอ้ งใช้เงิ น
เย็นสําหรับการลงทุน หรื อเป็ นแบบที่ตอ้ งการความคล่องตัว สามารถถอนตัวจากการลงทุนได้ทนั ที
ตามความต้องการทุกเมื่อ
1. กองทุนเปิ ด (Opened - End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดที่อาจมีการกําหนดอายุโครงการ
หรื อไม่ก็ได้ แต่ที่สาํ คัญก็คือ บลจ. สามารถที่จะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเนื่ องได้หลังจากที่มี
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การเสนอขายหน่ วยลงทุ นในครั้ งแรกไปแล้ว รวมถึ งสามารถรั บซื้ อคื นหน่ วยลงทุ นจากผูล้ งทุ น
เมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา โดยในทางปฏิบตั ิ บลจ. มักจะมีการกําหนดระยะเวลาในการขาย ตลอดจน
การรับซื้ อคืนไว้ก่อนล่วงหน้า โดยอาจเปิ ดให้ทาํ การซื้ อขายได้ทุกวันทําการ สัปดาห์ละครั้ง เดือนละ
ครั้ง หรื ออาจจะเป็ นปี ละ 2 ครั้ง ขึ้นอยูก่ บั เงื่อนไขที่ได้กาํ หนดขึ้นทั้งนี้ ผูล้ งทุนควรที่จะอ่านเงื่อนไข
เกี่ยวกับการเสนอขาย ตลอดจนการรับซื้ อคืนหน่วยลงทุนจากหนังสื อชี้ ชวน (Prospectus) อย่างไรก็
ตามผูล้ งทุนจะยังไม่ทราบว่าราคาซื้ อขายหน่ วยลงทุ นจะเป็ นเท่าไรในทันที ณ เวลาที่ ทาํ รายการ
สั่งซื้ อขายนั้น เนื่ องจากต้องคอยจนกว่าจะมีการคํานวณ NAV ต่อหน่ วยของกองทุน ณ สิ้ นวันทํา
การเสี ยก่อน นอกจากนี้ ขนาดของกองทุนยังสามารถขยายหรื อลดลงได้เนื่องจาก บลจ. สามารถขาย
หน่วยลงทุนเพิม่ เติมได้และผูล้ งทุนเองก็สามารถนําหน่วยลงทุนมาขายคืนให้กบั บลจ. หรื อตัวแทน
สนับสนุนการขายกองทุนประเภทนี้จึงเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั
2. กองทุนปิ ด (Closed - End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดที่บลจ. ไม่รับซื้ อคืนหน่วยลงทุน
โดยจะมี การกําหนดอายุโครงการอย่างชัดเจนแน่ นอน และเปิ ดให้มีการจองซื้ อหน่ วยลงทุนเพียง
ครั้งเดียวเมื่อเริ่ มต้นโครงการ หลังจากนั้นก็จะไม่มีการออกขายหน่ วยลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทํา
ให้จาํ นวนของหน่วยลงทุนของกองทุนคงที่ ไม่มีการเพิ่มขึ้นของกองทุนรวมหรื อลดลง นอกจากนี้
ผูล้ งทุนเองก็ยงั ไม่สามารถที่จะขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. หรื อตัวแทนสนับสนุ นการขายก่อน
ครบกําหนดอายุโครงการได้ ต้องถือเอาไว้เพื่อรอขายคืนเมื่อครบกําหนดอายุโครงการเท่านั้น เพราะ
ทาง บลจ. จะนําเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทั้งหมดที่อยูใ่ นกองทุนมาซื้ อคืนหรื อ
รับไถ่ถอนหน่วยลงทุนก็ต่อเมื่อกองทุนหมดอายุลง (ราคาที่บลจ. รับซื้ อคืนหน่ วยลงทุนจะมีมูลค่า
เท่ากับ NAV ต่อหน่วย เมื่อครบกําหนดอายุโครงการแล้ว ดังนั้นก่อนที่จะตัดสิ นใจลงทุนในกองทุน
ปิ ด ผูล้ งทุนควรพิจารณาให้ดีเสี ยก่อนว่าระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนั้น มีความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับระยะเวลาที่ตนเองต้องการใช้เงินในอนาคตหรื อไม่ อย่างไร ทั้งนี้ เพราะการลงทุนใน
กองทุนปิ ดถื อเป็ นการลงทุนในระยะยาว และมี สภาพคล่องในการซื้ อขายน้อย อย่างไรก็ตามเพื่อ
เพิ่มสภาพคล่องในการซื้ อขายให้แก่ผลู ้ งทุน ทาง บลจ. สามารถนําหน่วยลงทุนของกองทุนปิ ดที่ตน
เป็ นผูบ้ ริ หารไปจดทะเบียนซื้ อขายในตลาดรอง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้แต่ตอ้ งไม่
ลื ม ว่า การซื้ อขายในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ นั้น ผูล้ งทุ นจะต้องมี ก ารเปิ ดบัญชี ซ้ื อขายกับบริ ษ ทั
หลักทรัพย์ (Broker) เสี ยก่อนจึงจะสามารถสง่คาํ สัง่ ซื้ อขายได้
แบงตามนโยบายการลงทุน
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แบบมาตรฐานของสํา นักงาน ก.ล.ต. นอกจากจะแยกประเภทตามลัก ษณะในการจัด
จําหน่ ายและการไถ่ ถอนคื นหน่ วยลงทุนแล้ว กองทุนรวมยังสามารถแบ่งตามนโยบายการลงทุน
แบบมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. ซึ่ งสามารถแบ่งออกเป็ น 10 ประเภท ได้แก่
ประเภทของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนใน
เงินฝากและตราสารหนี้ ที่มีกาํ หนดชําระเงิ นต้นเมื่อทวงถามหรื อมีอายุคงเหลื อไม่เกิน 1 ปี กองทุน
รวมตลาดเงิ นมีนโยบายการลงทุนที่ คล้ายคลึ งกับกองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้น เป็ นกองทุนที่ มี
ความเสี่ ยงตํ่าที่สุดเหมาะสําหรับการลงทุนระยะสั้นของผูล้ งทุนที่ไม่ตอ้ งการความเสี่ ยง
2. กองทุนรวมตราสารหนี้ (General Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการ
ลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ซึ่ งได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตัว๋
เงิ นคลัง บัตรเงิ นฝากของธนาคาร ตัว๋ สั ญ ญาใช้เงิ น ตัว๋ แลกเงิ น ตลอดจนหุ ้ นกู้ของภาคเอกชน
กองทุนรวมประเภทนี้ เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ ยงได้นอ้ ย ทั้งนี้ เพราะตราสารหนี้ จะ
ให้ผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยที่มีความสมํ่าเสมอ นอกจากนี้ แม้วา่ ราคาตราสารหนี้ อาจมีความ
ผันผวนขึ้นลงตามสภาวะตลาด แต่ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุนในตรา
สารหนี้ก็ยงั ผันผวนไม่มากเท่ากับตราสารทุน
3. กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนในเงิ นฝากหรื อตราสารหนี้ ที่มีอายุเฉลี่ ยในการถื อครอง (Portfolio Duration)
ในขณะใด ขณะหนึ่งมากกว่า 1 ปี ขึ้นไป กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ยอมรับความ
เสี่ ยงตํ่าและสามารถลงทุนระยะยาวได้
4. กองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมที่มี
นโยบายการลงทุนในเงิ นฝากหรื อตราสารหนี้ ที่มีอายุเฉลี่ ยในการถื อครอง (Portfolio Duration)
ในขณะใดขณะหนึ่ งไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมประเภทนี้ เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ตอ้ งการลงทุนระยะ
สั้น และต้องการความเสี่ ยงตํ่า
5. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คือ กองทุนรวมที่สามารถลงทุนในหลักทรัพย์หรื อ
ทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่วา่ จะเป็ นเงิ นฝาก ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรื อตราสาร
อื่นๆ แต่จะต้องมีสัดส่ วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหนึ่ งไม่นอ้ ยกว่า 35% และไม่เกิน
กว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมประเภทนี้ เหมาะสําหรับผูล้ งทุน
ที่ยอมรับความเสี่ ยงได้ปานกลาง
6. กองทุนรวมผสมยืดหยุน่ (Flexible Portfolio Fund) คือ กองทุนรวมที่สามารถลงทุนใน
หลักทรัพย์ หรื อทรัพย์สินประเภทต่างๆ ได้ทุกประเภทเช่ นเดี ยวกันกับกองทุนรวมผสม แต่ไม่มี
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ข้อจํากัดเรื่ องสัดส่ วนการลงทุนในตราสารทุน ดังนั้น การจัดสรรเงินลงทุนระหว่างเงินฝากตราสาร
หนี้ ตราสารทุน หรื อตราสารอื่ นๆ จึงขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นใจลงทุนของผูจ้ ดั การกองทุนตามสภาวะ
ตลาดในขณะนั้นๆ กองทุนรวมประเภทนี้เหมาะสําหรับผูล้ งทุนที่ยอมรับความเสี่ ยงได้ปานกลาง
7. กองทุนรวมหน่ วยลงทุน (Fund of Funds) คือ กองทุนรวมที่ มีนโยบายการลงทุนใน
หน่วยลงทุนและใบสําคญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉลี่ยแล้วไม่นอ้ ยกว่า
65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม และเงิ นส่ วนที่เหลืออาจนําไปลงทุนในเงิ นฝากตรา
สารหนี้ หรื อตราสารทุนก็ได้ ข้อดี ของกองทุนรวมหน่ วยลงทุน คือ มีตน้ ทุนเฉลี่ ยตํ่า มีการกระจาย
ความเสี่ ยงที่มากกว่ากองทุนประเภทของกองทุนรวม 4 ประเภทอื่นๆ เพราะกระจายการลงทุนไปใน
หลายกองทุนและหลายบริ ษทั จัดการ ส่ วนข้อเสี ยของกองทุนรวมหน่ วยลงทุน คือ มีค่าธรรมเนี ยม
ในการจัดการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ซ้ าํ ซ้อน
8. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุ นประเภทต่ า งๆ ซึ่ ง ได้แก่ หุ ้นสามัญ หุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ใบสํา คัญแสดงสิ ท ธิ ใ นการซื้ อหลัก ทรั พ ย์
(Warrant) รวมถึ ง หน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมอื่ นๆ โดยสั ดส่ วนของการลงทุ นต้องเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด คือ โดยเฉลี่ยแล้วไม่นอ้ ยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของ
กองทุนรวม ทังนี้ เมื่ อผูจ้ ดั การกองทุ นได้ลงทุนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่ กาํ หนดดัง กล่ าวข้างต้นแล้ว
เงินทุนส่ วนที่เหลือก็สามารถที่จะนําไปใช้ลงทุนในหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินประเภทอื่นๆ เช่น เงิน
ฝากหรื อตราสารหนี้หรื อจะนําเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนก็ได้ กองทุนรวมประเภทนี้ เหมาะ
สําหรั บผูล้ งทุนที่ยอมรั บความเสี่ ยงได้สูง เนื่ องจากเป็ นการนําเงิ นไปลงทุนในตราสารทุน ซึ่ งมี
ความผัน ผวนของราคาหรื อมี ค วามเสี่ ย งที่ ค่ อ นข้า งสู ง แต่ ก็ ใ ห้ ผ ลตอบแทนในอัต ราที่ สู ง ด้ว ย
เช่นเดียวกัน
9. กองทุนรวมใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (Warrant Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ในใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น หุ ้นกู้ หน่ วยลงทุ น หรื อหุ ้นเพิ่มทุน โดยเฉลี่ ยแล้วไม่น้อยกว่า
65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม และเงิ นส่ วนที่เหลืออาจนําไปลงทุนในหลักทรัพย์
หรื อทรั พ ย์สินประเภทอื่ นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุ นในใบสําคญแสดงสิ ทธิ มีความเสี่ ยงสู ง
กองทุนประเภทนี้จึงมีความเสี่ ยงสู งมาก
10. กองทนรวมกลุ่มธุ รกิจ (Sector Fund) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุนของบริ ษทั ที่มีธุรกิจหลักประเภทเดี ยวกัน (ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ กําหนด) โดยเฉลี่ ยแล้วไม่
น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุนรวม ซึ่ งจะลงทุนเฉพาะกลุ่มธุ รกิจใดกลุ่มหนึ่ ง
เท่านั้น เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มสื่ อสาร ที่คาดว่าหุ ้นในกลุ่มดังกล่าวจะมีผลประกอบการดี และจะให้
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ผลตอบแทนที่ดีที่สุด แต่จะมีขอ้ เสี ยเปรี ยบอยูบ่ า้ ง เนื่ องจากกองทุนรวมประเภทนี้ มีการลงทุนแบบ
กระจุกตัว จึงมีความเสี่ ยงสู งกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุนทัว่ ไป
กองทุนรวมพิเศษ นอกจากกองทุนรวมประเภทต่างๆ ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีกองทุน
รวมประเภทพิเศษอื่นๆ ที่ผลู ้ งทุนควรรู ้จกั ได้แก่
1. กองทุนรวมคุ ม้ ครองเงินต้น (Principle or Capital Protection Fund) คือ กองทุนรวมที่มี
นโนบายมุ่ ง ลงทุ น ในพัน ธบัต รรั ฐ บาลหรื อ ตราสารหนี้ ที่ มี ค วามเสี่ ย งตํ่า เพื่ อ คุ ้ม ครองเงิ น ต้น
(Principle) ของผูถ้ ือหน่วยลงทุน และเสริ มสร้างความมัน่ ใจให้แก่ ผูล้ งทุนว่าหลังครบกําหนดอายุ
โครงการลงทุนหรื อภายหลังระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ผูล้ งทุนจะได้รับผลตอบแทนไม่ต่าํ กว่าเงินลงทุน
เบื้องต้นที่ได้ลงทุนไปนัน่ เอง กองทุนรวมประเภทนี้ มกั จะใช้เทคนิ คการบริ หารการลงทุน 2 แบบ
เพื่อคุม้ ครองเงินลงทุนเริ่ มต้นของผูล้ งทุน ดังต่อไปนี้ ประเภทของกองทุนรวม
 แบบ Passive จะมุ่งลงทุนในพันธบัตรหรื อตราสารหนี้ที่มีความเสี่ ยงตํ่าเป็ นหลัก โดยอาจ
ถือครองได้สูงถึ ง 90% สําหรับเงิ นลงทุนส่ วนที่เหลื อจะนําไปลงทุนในตราสารทุนที่ มี่ความเสี่ ยง
มากกว่า ทั้งนี้ หากการลงทุนในตราสารทุนเกิดขาดทุนหรื อมีมูลค่าลดลง กองทุนรวมก็ยงั คงได้รับ
ผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยจากการลงทุนในพันธบัตรหรื อตราสารหนี้ เพียงพอที่จะชดเชยส่ วน
ของเงินต้นที่ขาดทุนหรื อมูลค่าที่ลดลงไปนั้นได้
 แบบ Active จะมุ่งลงทุนในตราสารทุนเพิ่มขึ้น และลดการถื อครองพันธบัตรหรื อตรา
สารหนี้ ลง หรื ออาจไม่ถือครองเลยก็ได้ เมื่อดัชนี ราคาตลาดหลักทรัพย์สูงขึ้น โดยต้องไม่ให้มูลค่า
สิ นทรัพย์สุทธตํ่ากว่ามูลค่า ณ เริ่ มต้น และในทางกลับกันจะมุ่งลงทุนในพันธบัตรหรื อตราสารหนี้
เพิ่ ม ขึ้ น และลดการถื อ ครองตราสารทุ น ลงหรื ออาจไม่ ถื อ ครองเลยก็ ไ ด้ เมื่ อ ดัช นี ร าคาตลาด
หลักทรัพย์ลดลง โดยไม่ให้มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิต่าํ กว่ามูลค่า ณ เริ่ มต้นเช่นกัน เนื่ องจากกองทุนรวม
นี้ โดยปกติมีความเสี่ ยงจากการลงทุนค่อนข้างตํ่า จึงทําให้โอกาสที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนจะสู ญเสี ยเงิ น
ต้นมีน้อย ดังนั้น ผลตอบแทนที่ ได้จากการลงทุนจึงไม่สูงมากนัก กองทุนรวมประเภทนี้ จึงเหมาะ
สําหรับผูล้ งทุนที่ไม่ชอบความเสี่ ยง
2. กองทุนรวมแบบมีประกัน (Guarantee Fund) คือ กองทุนรวมที่จดั ให้มีการรับประกันว่า
เมื่อมีการถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาประกันที่กาํ หนดแล้ว บริ ษทั จัดการลงทุนไม่สามารถ
บริ หารเงิ นลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามที่ ระบุไว้ในหนังสื อชี้ ชวน ผูร้ ับประกัน (Guarantor) จะ
จ่ายเงินลงทุน หรื อทั้งเงินลงทุนและผลตอบแทน คืนให้แก่ผถู ้ ือหน่วยลงทุนตามจํานวนเงินที่ได้รับ
ประกันไว้โดยอาจจ่ายเงิ นคื นเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมดก็ได้ แล้วแต่กรณี หรื อพูดง่ ายๆ ก็คือ เป็ น
กองทุนรวมที่จดั ให้มีบุคคลอื่ นมารับประกันเงิ นลงทุน ทั้งเงิ นลงทุ นและผลตอบแทนให้แก่ผูถ้ ื อ
หน่วยลงทุนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไว้นน่ั เอง สําหรับจุดมุ่งหมายของการจัดตั้งกองทุนรวมประเภทนี้
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ก็เช่ นเดี ยวกับกองทุนรวมคุ ม้ ครองเงิ นต้นนัน่ คือ เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ ใจให้แก่ผูล้ งทุนว่าเงิ น
ลงทุ นของตนจะไม่ สูญไป ทั้งนี้ บริ ษ ทั จัดการลงทุนจะมอบหมายให้ สถาบันการเงิ นอื่ น ได้แก่
ธนาคารพาณิ ชย์ต่างๆ ทําหน้าที่เป็ นผูร้ ับประกันการจ่ายเงินนั้นๆ แต่เพื่อป้ องกันความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ที่อาจเกิดขึ้น ผูร้ ับประกันจะต้องไม่ใช่ผูด้ ูแลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมนั้นๆ นอกจากนี้ การรับประกันก็ยงั ไม่ได้รวมถึ งการรับประกันความสามารถในการ
ชําระหนี้ของผูร้ ับประกันในอนาคต ดังนั้น ผูล้ งทุนต้องทําการศึกษารายละเอียดของการรับประกัน
นั้นๆ รายละเอียดของผูร้ ับประกัน รวมถึงลักษณะและรู ปแบบการลงทุนด้วยว่ามีการรับประกันใน
ลักษณะใด เป็ นจํานวนมากน้อยแค่ไหน และรู ปแบบการลงทุนมีระดับความเสี่ ยงและโอกาสที่ จะ
ได้รับอัตราผลตอบแทน ซึ่ งสอดคล้องกับความต้องการของผูล้ งทุนมากน้อยเพียงใด
3. กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) คือ กองทุนรวมที่มีนโยบาย
การลงทุนในหุ ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จัดตั้งขั้นโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่ งเสริ มการลงทุ นระยะยาวในตลาดหุ ้น โดยผูล้ งทุนจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ ทางภาษี เป็ น
สิ่ งจูงใจในการลงทุน เพื่อแลกกับการลงทุนตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกําหนดสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษี ผูล้ งทุนจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษีดงั นี้
 เงินลงทุนในกองทุน LTF สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริ งสู งสุ ดไม่เกิน
15% ของเงินได้ในปี ภาษีน้ นั แต่ตอ้ งไม่เกิน 500,000 บาท
 กําไรที่ ได้จากการขายคื นหน่ วยลงทุ น (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี เงิ นได้
เงื่อนไขการลงทุ นของ LTF เพื่อให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีการลงทุนใน LTF มีเงื่อนไขว่า
ต้องซื้ อและถือหน่วยลงทุนของ LTF ไว้ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี (นับตามปี ปฏิ ทิน เช่น เงินลงทุนแต่ละยอด
ที่ซ้ื อในระหว่างปี 2547 จะครบเงื่อนไขตั้งแต่เดื อนมกราคม 2551 เป็ นต้นไป และส่ วนที่ลงทุนใน
ระหว่างปี 2548 จะครบเงื่อนไขตั้งแต่ เดือนมกราคม 2552 เป็ นต้นไป) อย่างไรก็ตาม หากมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนก่อนครบกําหนด 5 ปี ปฏิทิน ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะไมได้รับสิ ทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และต้องคืนเงินสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีน้ นั พร้อมกีบเงินเพิ่มในอัตรา
1.5% ต่อเดือน โดยนับตั้งแต่เดือนเมษายนของปี ที่ผูถ้ ือหน่วยลงทุนยื่นขอยกเว้นภาษีจนถึงเดือนที่มี
การยืน่ คืนเงินภาษีน้ นั นอกจากนี้ยงี ต้องจ่ายภาษีสําหรับเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยถูก
หักภาษี ณ ที่ จ่าย 3% ของเงิ นกําไรที่ ได้รับ และยังต้องนํากําไรที่ ได้รับจากการขายคื นหน่ วย
ลงทุนนันไปรวมเป็ นเงินได้เพื่อเสี ยภาษีเงินได้ ตอนสิ้ นปี อีกด้วย
4. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ ยงชี พ (Retirement Mutual Fund : RMF) คือ กองทุนรวมที่ มี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการออมเงินระยะยาว ไว้สําหรับใช้จ่ายยามเกษียณอายุ ซึ่ งจะคล้ายๆ
กับกองทุนสํา รองเลี้ ยงชี พ (Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบําเหน็ จ บํานาญ
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ข้าราชการ (กบข.) (Government Pension Fund) ของข้าราชการสิ่ งที่ถือว่าเป็ นที่น่าสนใจสําหรับ
กองทุนรวม RMF ก็คือ ได้รับการสนับสนุนจากทางการเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี เพื่ อจูงใจให้
ผูส้ นใจลงทุ นมี ก ารเก็ บ ออมในระยะยาวสํา หรั บ ชี วิ ตหลัง เกษี ย ณ แต่ ผู ล้ งทุ น ก็ ต้อ งปฏิ บ ัติต าม
เงื่อนไขการลงทุนต่างๆ จึงจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีน้ นั สิ ทธิประโยชน์ทางภาษีหากปฏิ บตั ิตาม
เงื่อนไขการลงทุน ผูล้ งทุนจะได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
 เงินลงทุนในกองทุน RMF สามารถนํามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริ ง สู งสุ ดไม่เกิน
15% ของเงิ นได้ในปี ภาษีน้ นั และเมื่อรวมเข้ากับเงิ นกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พหรื อกองทุนบําเหน็จ
บํานาญ ข้าราชการ (กบข.) และประกันชี วิตแบบบํานาญที่ผูล้ งทุนมีอยูจ่ ะต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ซึ่ งการได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษี น้ ี ให้นบั ตามเวลาแบบวันชนวัน ตั้งแต่วนั แรกที่ได้เริ่ มลงทุน
PVD/กบข. + ประกันชี วิตแบบบํานาญ + RMF ( 15% ของเงินได้) 500,000 บาท อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน LTF ประเภทของกองทุนรวม
 กําไรที่ ได้จากการขายคื นหน่ วยลงทุ น (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษเงิ นได้
เงื่อนไขการลงทุนของ RMF การลงทุนใน RMF เพื่อให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ทางภาษีผูล้ งทุนต้อง
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุนดังนี้
 ต้องลงทุนใน RMF อย่างสมํ่าเสมอและต่อเนื่อง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
 ต้องไม่ระงับการซื้ อขายหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปี ติดต่อกัน (ยกเว้นปี ใดที่ไม่มีเงินได้จึง
จะสามารถว่างเว้นการลงทุนได้โดยไม่ถือเป็ นการผิดเงื่อนไขการลงทุน)
 ต้องลงทุนขั้นตํ่า 3% ของเงินได้หรื อ 5,000 บาทต่อปี แล้วแต่วา่ จํานวนเงินใดจะตํ่ากว่า
 การขายคืนหน่วยลงทุนจะทําได้ก็ต่อเมื่อผูถ้ ือหน่วยลงทุนมีอายุไม่ต่าํ กว่า 55 ปี และต้อง
ถือหน่ วยลงทุนนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หากผิดเงื่ อนไขข้อใดข้อหนึ่ ง จะถือว่าผิดเงื่ อนไขการ
ลงทุน โดยผูล้ งทุนจะไม่ได้รับสิ ทธิประโยชน์ทางภาษี อีกต่อไป อีกทั้งยังต้องคืนเงินสิ ทธิ ประโยชน์
ทางภาษีที่ได้รับในช่วง 5 ปี ล่าสุ ดให้แก่กรมสรรพากร นอกจากนี้ เงิ นที่ได้จากการขายคืนหน่ วย
ลงทุนยังต้องนําไปคํานวณรวมเพื่อเสี ยภาษีเงิ นได้ในปี ที่มีการขายคืนหน่ วยลงทุนนั้นด้วย ยกเว้น
กรณี ที่ผลู ้ งทุนเสี ยชีวติ หรื อทุพพลภาพเท่านั้น จึงจะไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน
5. กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) คือ กองทุนรวมที่มี
จุดมุ่งหมายเพื่อนําเงินที่ระดมได้จากการขายหน่วยลงทุนภายในประเทศไทยไปลงทุนในหลักทรัพย์
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของมู ลค่าทรั พย์สินสุ ทธิ ของกองทุน และเงิ นลงทุ นส่ วนที่ เหลื อ
ผูจ้ ดั การกองทุนอาจนําไปลงทุนในสิ นทรัพย์อื่น ซึ่ งการจัดตั้งกองทุน FIF นั้น ต้องได้รับอนุ ญาตทั้ง
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ นโยบายการลงทุนของ
กองทุน FIF อาจเป็ นแบบใดแบบหนึ่ งตามมาตรฐานของสํานักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจ
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จ่ายเงิ นปั นผลหรื อไม่ก็ได้ ขึ้นกับนโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นๆ สําหรับรู ปแบบการบริ หาร
กองทุน FIF ในประเทศไทยในปั จจุบนั แบ่งออกเป็ น 2 แบบหลักๆ คือ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกองทุน RMF ประเภทของกองทุนรวม
 แบบที่ บลจ. บริ หารกองทุนด้วยตนเอง โดยนําเงินไปลงทุนโดยตรงในหลั กทรัพย์หรื อ
สิ นค้าทางการเงิ นต่างๆ ในต่างประเทศ เช่ น ตราสารทุ น ตราสารหนี้ สัญญาซื้ อขายล่ วงหน้าที่ มี
ผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปรต่างๆ แล้วแต่จะกําหนด เช่ น อ้างอิงกับราคาหลักทรัพย์ หรื อดัชนี
ราคาหลักทรัพย์ ราคาสิ นค้าหรื อดัชนี ราคาสิ นค้าโภคภัณฑ์ เช่ น ราคาทองคํา หรื อราคานํ้ามันดิ บ
ี
เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม การบริ หารกองในรู ปแบบนี้ ในปั จจุบนั ยังจํากัดอยูท่ ี่สินค้าทางการเงิ นที่ บลจ.
ไทยมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอยูแ่ ล้ว จึงยังไม่ครอบคลุมไปถึงการลงทุนโดยตรงในสิ นค้า
อื่น อีกหลายประเภท เช่น สิ นค้าโภคภัณฑ์ ประเภททองคําและนํ้ามัน เป็ นต้น ตัวอย่างของกองทุน
รวม FIF แบบนี้ที่ออกมาเสนอขายและเป็ นที่นิยมกัน เช่น กองทุนรวม FIF ที่ไปลงทุนในพันธบัตร
เกาหลีใต้
 แบบที่ บลจ. ไทยไปซื้ อกองทุนรวมที่บริ หารจัดการโดยผูจ้ ดั การกองทุนในต่างประเทศ
อี กทอดหนึ่ ง (ลักษณะเป็ นการลงทุ นทางอ้อมผ่า นกองทุ นรวมในต่างประเทศ) ซึ่ งการลงทุนใน
รู ปแบบนี้จะช่วยให้การบริ หารจัดการลงทุนในต่างประเทศมีการกระจายความเสี่ ยงไปในสิ นค้าทาง
การเงินอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดย บลจ. สามารถลงทุนได้ 2 วิธี คือ แบบ Feeder Fund
และ แบบ Fund of Funds
- กองทุนรวมที่นาํ เงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund)
ซึ่ งเรี ยกว่า Master Fund เช่น กองทุนรวม FIF X ไปลงทุนในกองทุนรวม Y ที่จดั ตั้งในต่างประเทศ
เพียงกองเดียว ซึ่ งกองทุนรวม Y จะมีผูจ้ ดั การกองทุนที่อยูต่ ่างประเทศเป็ นผูด้ ู แลและบริ หารเงิ น
โดยอาจจะเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมอื่ นหรื อสิ นค้าทางการเงิ นต่างๆ ตามนโยบายการลงทุ นที่
กําหนดไว้ ตัวอย่างของกองทุนรวมแบบ Feeder Fund ของไทยที่มีออกมาเสนอขายกัน เช่น กองทุน
รวม FIF ที่ไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศที่ไปลงทุนในทองคําแท่ง หรื อกองทุนรวม FIF ที่
ไปลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟที่ลงทุนในสัญญาซื้ อขายล่วงหน้านํ้ามันดับ เป็ นต้น
- กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Funds) เป็ นการนําเงิ นไปซื้ อ
กองทุนรวมในต่างประเทศหลายๆ กอง ซึ่ งอาจมีนโยบายการลงทุนที่คล้ายกันหรื อมีนโยบายต่างกัน
ก็ได้ เช่น กองทุนรวม FIF A ที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
ตะวันออกกลางก็อาจนําเงิ นไปลงทุนในกองทุนหุ ้น B ของประเทศสหรั ฐอาหรั บเอมิ เรตส์ และ
กองทุนหุ น้ C ของประเทศบาหเรน์ เป็ นต้น ซึ่งกองทุนรวมแบบ Fund of Funds นี้ บลจ. ของไทยจะ
เป็ นผูก้ าํ หนดว่าจะนําเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองใดบ้าง ในสัดส่ วนเท่าใด และจะมี
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การปรับเปลี่ยนการลงทุนได้ตามความเหมาะสมภายใต้เกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กําหนดประเภทของกองทุน
รวม ปั จจุบนั กองทุน FIF ถือได้วา่ เป็ นอีกช่องทางในการลงทุนที่ผูล้ งทุนให้ความนิ ยมเป็ นอย่างมาก
เนื่ องจากกองทุน FIF เป็ นการเปิ ดโอกาสให้เงิ นลงทุนของเราสามารถโกอินเตอร์ ไปลงทุนใน
ต่างประเทศได้โดยมี มืออาชี พมาช่ วยบริ หารจัดการลงทุน ซึ่ งทําให้ผูล้ งทุนสามารถกระจายการ
ลงทุนไปในสิ นค้าทางการเงิ นที่มีความหลากหลายครอบคลุมมากกว่าสิ นค้าที่มีการเสนอขายอยูใ่ น
ประเทศ ซึ่ งจะช่วยกระจายความเสี่ ยงในการลงทุ นให้กบั พอร์ ตการลงทุนของผูล้ งทุน แต่เนื่ องจาก
กองทุน FIF นําเงินที่ระดมได้ไปลงทุนในต่างประเทศ ดังนั้น กองทุน FIF จึงมีความเสี่ ยงที่กองทุน
รวมภายในประเทศไม่ มี น้ ันคื อความเสี่ ย งที่ เกิ ดจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตรา
ต่างประเทศ และความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ภายในประเทศซึ่ ง กองทนุ FIF เลือกลงทุน
นั้นเอง อย่างไรก็ตาม ถ้ากองทุน FIF มีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ ประเทศ ความเสี่ ยงของ
กองทุนก็จะลดลง ดังนั้น ก่อนที่จะลงทุนในกองทุน FIF ผูล้ งทุนควรจะทําการศึกษาถึงเงื่อนไขใน
การลงทุน นโยบายการลงทุน รวมถึ งรายละเอี ยดของกองทุนรวมในต่างประเทศ หรื อหลักทรัพย์
ต่างประเทศที่กองทุน FIF นั้นจะลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบก่อนเสมอ
6. กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Fund) หรื อที่เรี ยกสั้นๆ ว่า “กอง 1” คือ กองทุน
รวมซึ่ งนําเงินที่ระดมได้จากการขายหน่วยลงทุนไปลงทุนซื้ อหรื อเช่าอสังหาริ มทรัพย์ เช่น อาคาร
สํานักงาน โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสิ นค้า สนามบิน ที่อยู่อาศัย อพาร์ ตเมนต์หรื อหลักทรั พย์ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ตามที่ ก ฎหมายกํา หนด โดยมี จุ ด มุ่ ง หมายหลัก ก็ เ พื่ อ บริ ห าร
อสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนนั้นให้ได้รับผลตอบแทนที่สมํ่าเสมอในรู ปของค่าเช่ าหรื อกําไรสุ ทธิ ที่เกิ ด
จากการดํา เนิ นงาน (ไม่ ไ ด้มุ่ ง ที่ จะลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พ ย์เพื่ อพัฒนาและขายต่ อแต่ อย่างใด)
กองทุ น รวมอสั ง หาริ มทรั พ ย์ น้ ี ต้ อ งเป็ นกองทุ น ปิ ดเท่ า นั้ น โดยมี น โยบายการลงทุ น ใน
อสังหาริ มทรัพย์ในอตรัาไม่ต่าํ กว่า 75% ของมูลค่าทรัพย์สินสุ ทธิ ของกองทุน ทั้งนี้ อสังหาริ มทรัพย์
ที่ลงทุนนั้นต้องอยูใ่ นประเทศไทยและไม่ใช่ที่ดินเปล่า แต่ตอ้ งเป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่สร้างเสร็ จแล้ว
หรื อ ก่ อ สร้ า งไปแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า 80% ของมู ล ค่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์น้ ัน สํ า หรั บ การบริ หาร
อสังหาริ มทรัพย์ของกองทุนรวม จะมี บริ ษทั พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริ ษทั
จัดการลงทุ นให้ เป็ นผูท้ าํ หน้า ที่ แทน โดยมี ผูด้ ู แลผลประโยชน์ซ่ ึ งเป็ นบุ คคลที่ 3 ทํา หน้าที่ ดูแล
ทรั พ ย์สิ นทั้ง หมดของกองทุ นรวม นอกจากนี้ เพื่อเพิ่ม สภาพคล่ องให้แก่ ผูล้ งทุ น กองทุ นรวม
อสังหาริ มทรั พย์จึงถู กกําหนดว่าต้องจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ฯ เพื่อให้สามารถซื้ อขายได้
เสมื อนกับหลัก ทรั พ ย์จดทะเบี ยนทัว่ ไป กองทุนรวมอสั งหาริ มทรั พย์สามารถแบ่งออกเป็ น 2
รู ปแบบ คือ “Freehold” และ “Leasehold” ประเภทของกองทุนรวม
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 กองทุนรวมอสั งหาริ ม ทรั พ ย์แบบ Freehold เป็ นกองทุนรวมที่ ล งทุนโดยการ “ซื้ อ”
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อเป็ นเจ้าของและนํารายได้จากการให้เช่าพื้นที่มาจ่ายเป็ นเงินปั นผล (Dividend)
ให้แก่ผูถ้ ื อหน่วยลงทุน ดังนั้น กองทุนรวมประเภทนี้ จึงมีกรรมสิ ทธิ์ เต็มที่ในอสังหาริ มทรัพย์ที่ไป
ลงทุน และเมื่ อเลิกกองทุนแล้วก็สามารถขายอสังหาริ มทรัพย์ออกไปเพื่อนําเงิ นมาเฉลี่ ยคืนให้แก่ผู ้
ถือหน่ วยลงทุนได้โดยผูถ้ ื อหน่ วยจะได้รับเงิ นลงทุนคืนตามมูลค่าที่กาํ หนด ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั มูลค่าของ
อสั ง หาริ มทรั พ ย์ ที่ ก องทุ น รวมขายได้ ต อนเลิ ก กอง กล่ า วง่ า ยๆ คื อ หากมู ล ค่ า การขาย
อสังหาริ มทรัพย์ สู งกว่าตอนที่กองทุนเข้าไปซื้ อตอนแรกมูลค่าหน่วยลงทุนที่ผูล้ งทุนจะได้รับคืนก็
จะเพิ่มสู งขึ้นด้วย
 กองทุนรวมอสังหาริ มทรั พย์แบบ Leasehold เป็ นกองทุนรวมที่ ลงทุนโดยการ “เช่ า”
อสังหาริ มทรัพย์จึงไม่มีกรรมสิ ทธิ์ ในอสังหาริ มทรัพย์ที่ลงทุนมีเพียงสิ ทธิ ในการนําอสังหาริ มทรัพย์
นั้นไปหาผลตอบแทนในช่ วงระยะเวลาของสัญญาเช่ าที่กองทุนได้ตกลงไว้กบั เจ้าของ เช่น 20 ปี
หรื อ 30 ปี และเมื่อครบกําหนดสัญญาเช่า ก็ตอ้ งคืนอสังหาริ มทรัพย์ให้แก่เจ้าของ ซึ่ งหมายความว่า
ตอนเลิกกองทุนมูลค่าสุ ทธิ การเช่าจะกลายเป็ น “ศูนย์” ยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น คุณต้องการเซ็ งตึกเพื่อ
ไปทําการคํ้าราคาของการเซ็ งตึกระยะเวลา 20 ปี กับ 30 ปี ย่อมแตกต่างกัน โดยการเซ้งตึก 30 ปี
ย่อมมราคาสู ง กว่า เพราะมี เวลาที่ จะใช้ประโยชน์จากตึ ก นั้นมากกว่า การเซ้งตึ ก ก็ เหมื อนกับที่
กองทุนรวมลงทุนในสิ ทธิ การเช่า ซึ่ งสิ ทธิ การเช่าระยะยาว ย่อมมีมูลค่าสู งกว่าสิ ทธิ การเช่าระยะสั้น
แต่เมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาในการหาประโยชน์นอ้ ยลงไปเรื่ อยๆ มูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม
จงลดลงตามระยะเวลาของสิ ทธิ การเช่ าที่ เหลื ออยู่จนเป็ นศูนย์ ณ วันที่ ครบอายุสัญญาเช่ านัน่ เอง
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะลงทุนในกองทุนรวมแบบ Freehold หรื อ Leasehold ผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนจะ
ได้รับ ผลตอบแทนในรู ป ของ “เงิ นปั นผล” จากรายได้ของอสั งหาริ มทรั พ ย์ เช่ นเดี ย วกัน แต่ จะ
แตกต่างกันตรงที่กองทุนรวมแบบ Freehold เมื่อเลิกกองทุนสามารถขายอสังหารัมทรัพย์ในกองทุน
ได้จึงมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรู ปของ “กําไรส่ วนต่างจากการขายอสังหาริ มทรัพย์” (Capital
Gain) ด้วยในขณะที่ กองทุนรวมแบบ Leasehold จะมี การทยอยคื นเงิ นลดทุนให้แก่ ผูถ้ ื อหน่ วย
ลงทุนระหว่างทางไปเรื่ อยๆ จนกระทั้งครบอายุสิทธิ การเช่า และกองทุนต้องคืนอสังหาริ มทรัพย์ให้
แก่ เ จ้า ของโดยไม่ ส ามารถขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ไ ด้ ณ วัน ครบอายสั ญ ญาที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น นี้ ดู
เหมือนว่ากองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แบบ Freehold ดูจะได้เปรี ยบกว่าแบบ Leasehold เพราะผูถ้ ือ
หน่ วยลงทุนมีโอกาสได้รับ Capital Gain ตอนเลิกกองทุนด้วย แต่การที่กองทุนรวมจะเข้าไปถือ
กรรมสิ ทธิในอสังหาริ มทรัพย์ดีๆ นั้น อาจไม่สามารถทําได้เช่น กองทุนรวมอาจไม่สามารถซื้ อและ
เป็ นเจ้าของสนามบิ นได้หรื ออสังหาริ มทรัพย์บางแห่ งก็เป็ นของดี มีคุณภาพที่เจ้าของไม่อยากขาย
กองทุนรวมแบบ Leasehold จึงเกิ ดขึ้นเพื่อไปลงทุนโดยการเช่ าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั แทนประเภท

20

ของกองทุนรวม สาหรับประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวมอสั งหาริ มทรัพย์ก็คือ เปิ ดโอกาส
ให้ผูล้ งทุนได้ลงทุ นในอสั งหาริ มทรั พย์ที่ดีมีคุณภาพ ด้วยเงิ นลงทุ นที่ ไม่ มากนัก อี ก ทั้งยังได้รับ
ผลตอบแทนสมํ่าเสมอในระยะยาว และสามารถซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตลอด จึงมีความ
คล่องตัวมากกว่าการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์โดยตรง แต่ก็ใช่วา่ กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์จะไม่
ี
มีขอ้ เสี ยเลย ทั้งนี้้ เพราะรู ปแบบการลงทุนเป็ นการระดมเงินทุนเพื่อมาใช้ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่
มีมูลค่าสู งแต่สภาพคล่องตํ่า ดังนั้น การกระจายการลงทุนของกองทุนรวมประเภทนี้จึงค่อนข้างน้อย
ผูล้ งทุนจึงต้องทําการศึกษาให้เข้าใจถึ งความเสี่ ยงในการลงทุน ตลอดจนนโยบายการลงทุน และ
รายละเอี ย ดของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ที่ ก องทุ นได้ล งทุ นไปนั้น ก่ อนตัดสิ นใจลงทุ นในกองทุ นรวม
อสังหาริ มทรัพย์เสมอ
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการออม
แนวคิดและคําจํากัดความของการออม (รัฐกร เลิศไกร, 2540)
จากประสบการณ์ของประเทศที่พฒั นาแล้ว การแก้ไขปั ญหาวัฏจักรแห่ งความยากจนนั้น
ต้องแก้ไขปั ญหาทั้งสองด้าน คือ ด้านหนึ่งต้องส่ งเสริ มให้มีการออมมากขึ้น อีกด้านต้องส่ งเสริ มการ
ลงทุน โดยรัฐบาลจะต้องเร่ งลงทุนก่อสร้ าง สิ่ งอํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้ า ประปา
โทรศัพท์ เป็ นต้น หากไม่มีเงิ นลงทุนอย่างเพียงพอก็จาํ เป็ นต้องกูย้ ืมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ สําหรับเอกชนเพื่อมีสิ่งอํานวยความสะดวกเพียงพอ ก็จะสนใจลงทุนแสวงหากําไร
เป็ นสิ่ งตอบแทน ประชาชนก็จะมีงานทํา มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเงินเก็บไว้เป็ นเงินออมมากขึ้น หากมีการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อช่วยนําเงินออมเข้าสู่ ระบบ แล้วเปลี่ยนเงินออมเหล่านี้
ไปเป็ นเงินทุน ก็เพิ่มค่าจ้างการขยายตัวของธุ รกิจ มีการลงทุนการผลิตมากขึ้น ผลก็คือ เงินออมเพิ่ม
มากขึ้น จึงช่วยกระตุน้ ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิม่ ขึ้นอีก
การออมกับการลงทุนมีความสัมพันธ์กนั กล่ าวคือ การลงทุนเป็ นตัวสําคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จ การลงทุ นจะเกิ ดขึ้ นโดยอาศัยการออมซึ่ งมาจาก 2 แหล่ ง คื อ จากภายในประเทศและ
ต่างประเทศ การพึ่งพาต่างประเทศ ทําได้ในขอบเขตจํากัด ดังนั้น การพยายามที่จะระดมเงิ นออม
ภายในประเทศ จึง เป็ นกลยุทธ์ หนึ่ งที่ จะบรรลุ เป้ าหมายทางเศรษฐกิ จเป็ นการเจริ ญเติ บ โต และ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว
การออมในประเทศ แบ่งได้เป็ น 2 ส่ วนคื อ การออมภาคเอกชนและการออมภาครัฐบาล
การออมภาคเอกชน ประกอบด้วย การออมของธุ รกิ จเอกชน และการออมของครัวเรื อน ส่ วนการ
ออมภาครัฐบาลประกอบด้วย การออมของรัฐบาลและรัฐวิส าหกิจ โดยแหล่งเงิ นออมของประเทศ
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ส่ วนใหญ่มาจากเงิ นออมภาคเอกชน โดยเฉพาะเงิ นออมภาคครั วเรื อนซึ่ งเป็ นภาคที่ มีปริ มาณเงิ น
ออมมากที่สุด จึงมีอิทธิ พลในการกําหนดการเคลื่อนไหวของปริ มาณเงินออมในประเทศ
แนวความคิดเกี่ยวกับการออมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันออกไป จึงทําให้คาํ จํากัดความ
การออมมีมากมาย ตัวอย่างเช่น
Keynes (1936) ซึ่ งได้ต้ งั สมมติฐานว่าด้วยการบริ โภคไว้ 2 ข้อ คือ
1) รายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งนั้น แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนคือ ถ้าไม่ใช้จ่ายในการบริ โภค
เพิ่มขึ้นก็จะออมไว้
2) รายได้ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละครั้งนั้น จะทําให้ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคและการออมเพิ่มขึ้น
พร้อมๆ กัน จะไม่มีรายการใดลดลงมากกว่าแต่ก่อน แต่ทว่า ถ้าใช้จ่ายในการบริ โภคเพิ่มขึ้นนั้นจะ
เพิ่มขึ้นเป็ นอัตราส่ วนน้อยกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ งสามารถตีความได้ว่า การออมคือ ความแตกต่าง
ระหว่างรายได้ และค่าใช้จ่ายในการบริ โภค
Marzumdar (1959, อ้างถึงใน อรุ ณ ภาณุ พงษ์, 2502: 316-320) เห็นว่าคําจํากัดความที่ใช้
มากที่สุด และเป็ นที่คุน้ เคยกับบุคคลทัว่ ไปคือ “ส่ วนของรายได้ที่เกินไปจากค่าใช้จ่าย” และการออม
นั้นสามารถหาได้จากบัญชี กาํ ไรขาดทุน หรื อ จากบัญชี งบดุล ซึ่ งการออมจะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
สุ ทธิ ของทรัพย์สิน ที่มีมากกว่าหนี้ สิน ซึ่ งการ ออมตามความหมายข้างต้นนั้น สามารถใช้ได้กบั ทุก
ระดับ ไม่วา่ จะเป็ นระดับชาติ ครอบครัวธุ รกิจ หรื อส่ วนรัฐบาล
Friendman (1962) กล่าวว่าการออมตามความหมายดั้งเดิมนั้น รายได้หกั ด้วยค่าใช้จ่ายใน
การ บริ โภค อย่างไรก็ตามความหมายนี้ยงั ไม่สมบูรณ์ ถ้ายังไม่มีการให้คาํ จํากัดความของรายได้และ
ค่าใช้จ่ายในการบริ โภคลงไปให้แน่ชดั ในอีกความหมาย คือ การออมสามารถนิ ยามได้ว่า “รายได้
ส่ ว นเกิ น ” ซึ่ งเป็ นความหมายที่ ชัด เจน โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในทรรศนะของนัก ธุ ร กิ จ และใน
ความหมายที่สาม การออมสามารถเกิ ดนิ ยามได้ว่า เป็ นการเพิ่มขึ้นของทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย
การเพิ่มขึ้นของหนี้ สินทั้งหมด หลังจากที่ได้มีการปรับค่าของบางรายการและปรับค่าของการโอน
ทุ น และคํา จํา กัด ความ หรื อ คํา นิ ย ามที่ ไ ด้ก ล่ า วมาแล้ว นี้ จะมี ค่ า เท่ า นั้น ถ้า ได้มี ก ารให้ ค าํ จํา กัด
ความหมายของคําบางคํา เช่น รายได้รายจ่ายในการบริ โภค เป็ นต้น ให้เหมาะสม
แหล่งที่มาของการออม
นักเศรษฐศาสตร์ ได้ช้ ี ให้เห็ นถึ งแหล่งต่างๆ ที่เป็ นไปได้ของการออมภายในประเทศของ
เอกชนในประเทศที่กาํ ลังพัฒนา (รัฐกร เลิศไกร, 2540) นั้นคือ
1. การลดลงโดยการสมัครใจในการบริ โภค ฉะนั้นจึงทําให้มีทรัพยากรมากขึ้นเพื่อใช้ใน
การ ลงทุน
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2. การโยกย้ายแรงงานที่วา่ งงานที่ทาํ งานต่าระดับเข้ามาในภาคเศรษฐกิจที่มี ผลิตภาพซึ่ งก็
จะ ทําให้รายได้ประชาชาติสูงขึ้น และความเป็ นไปได้ในการออมมีมากขึ้น
3. รัฐบาลอาจขอร้องให้ประชาชนซื้ อพันธบัตรในระยะยาวที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือกันได้
เสร็ จ แล้วก็นาํ เงินทุนไปใช้ในโครงการในการลงทุนของประเทศ โดยอาศัยการออมของภาคเอกชน
4. จัดตั้งสํานักงาน และคณะกรรมการตลาดแห่ งชาติ เพื่อการส่ งออก อาจทําให้รัฐบาล
สามารถ ซื้ อผลิตภัณฑ์ ภายในประเทศซึ่ งมีราคาต่ากว่าราคาตลาดโลก และใช้สัดส่ วนที่แตกต่างกัน
นี้เพื่อการสะสมทุน
5. การควบคุ มสิ นค้านําเข้าให้รัดกุมยิ่งขึ้ น ก็สามารถลดปริ มาณสิ นค้านําเข้าที่ใช้ในการ
บริ โ ภค ที่ ไ ม่ จ ํา เป็ นลง จะทํา ให้ ป ริ ม าณการออมเพิ่ ม มากขึ้ น นอกจากนี้ ภาษี แ ละการกู้ จ าก
ต่างประเทศอาจ เป็ นแหล่งที่มาของการออมสะสมทุนอีกด้วย

รู ปแบบของการออม
การออมในประเทศมี ห ลายรู ป แบบด้ว ยกัน ซึ่ งกองบัญ ชี ร ายได้ป ระชาชาติ สํ า นัก งาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้จาํ แนกรู ปแบบการออมไว้ดงั นี้
1. การออมในรู ปทรัพย์สินถาวร เป็ นการออมโดยการนํารายได้ส่วนที่เหลือ จากการบริ โภค
ไปใช้จ่าย โดยการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร (Real Asset) โดยเป้ าหมายในการออมอาจจะแตกต่างกันไป
บ้างก็ถือไว้ เพราะความจําเป็ นบ้างก็เป็ นหลักประกันในอนาคต หรื อถื อไว้ป้องกันการลดค่าเงิ น
ฯลฯ สําหรับชนิดของทรัพย์สินถาวรที่ภาคครัวเรื อนนิยมถือใช้ ได้แก่
1.1 ที่ ดิ น ในระบบเศรษฐกิ จ การเกษตรนั้น ที่ ดิ น เป็ นแหล่ ง ที่ ม าพื้ น ฐานของ
สิ นทรัพย์ และประชาชนทั้งหลายใช้ทรัพยากรส่ วนเกิน (Surplus Resources) เพื่อให้ได้มาซึ่ งที่ดิน
เพิ่มขึ้น ที่ดินเป็ นสิ นทรัพย์ค่อนข้างปลอดภัย ที่ดินจะไม่เสื่ อมค่า โดยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในอนาคต
แต่เป็ นที่ น่าเสี ยดายว่า การเก็งกําไรจากที่ดินนั้น มิได้ก่อให้เกิดผลิตภาพแก่ประเทศแต่ประการใด
1.2 ทรัพย์สินประเภทที่ใช้ในการผลิตและซ่ อมแซมอุปกรณ์ ถือได้วา่ เป็ นการออม
อย่างหนึ่ง เพราะรายได้ส่วนที่เหลือจากการบริ โภค เมื่อนําใช้จ่ายในการผลิตก็เท่ากับเป็ นการสะสม
การออมในรู ปแบบหนึ่งเช่นกัน
1.3 อาคารและสิ่ งก่อสร้างเพื่ออยูอ่ าศัย ถือเป็ นการออมรู ปแบบหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อมี
รายได้ที่มากกว่ารายจ่ายเพื่อการบริ โภคและอุปโภคก็จะนํารายได้ในส่ วนที่เหลือไปซื้ ออาคารที่อยู่
อาศัย
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1.4 การเพิ่มขึ้ นของสิ นค้าคงเหลื อ ซึ่ งวัดได้ว่าเป็ นการออมอีกรู ปแบบหนึ่ ง ทั้งนี้
เพราะว่าจํานวนสิ นค้าคงเหลือ ก็คือ ส่ วนที่เหลือจากการใช้จ่ายนั้นเอง
1.5 การออมในรู ปโลหะมี ค่าและอัญมณี ประชาชนเหล่านี้ จะซื้ อแหวน สร้ อยคอ
และ เครื่ องประดับอื่นๆ ซึ่ งสามารถขายเป็ นเงินสดได้ เมื่อมีความจําเป็ นเกิดขึ้น
2. การออมในรู ปทรัพย์สินทางการเงิน (Financial Assets) เป็ นการออมอีกรู ปแบบหนึ่ ง
โดยมี เหตุผลการออม ในรู ปทรัพย์สินทางการเงินแตกต่างกันไป เช่น ให้ผลตอบแทนสภาพคล่อง
สู ง เพราะเปลี่ยนเป็ นเงินสดง่าย ความเสี่ ยงน้อย ฯลฯ ซึ่ งการออมลักษณะนี้มีหลายวิธี คือ
2.1. การออมในรู ปทรัพย์สินทางการเงิน ในสถาบันการเงินหมายถึง การออมโดย
ถือ ทรัพย์สินทางการเงิ นที่สร้ างขึ้นภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย ซึ่ งคุม้ ครองรู ปแบบของการออม
ประภทนี้ได้แก่
2.1.1 เงินสดในมือ คือ เงินที่เก็บไว้ใช้จ่ายในชีวติ ประจําวัน
2.1.2 เงิ นฝากที่ ส ถานบันการเงิ นต่ า งๆ เช่ น เงิ นฝากที่ ธ นาคารพาณิ ช ย์
ธนาคาร ออมสิ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออม ทรัพย์ ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ฯลฯ
2.1.3 การซื้ อหลักทรัพย์ทางการเงิ นต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เช่ น
ตัว๋ เงิน คลัง ตัว๋ สัญญาใช้เงิน ตัว๋ การค้า พันธบัตร หุ น้ สามัญ หุ น้ กู้ ฯลฯ
2.1.4 การให้กูย้ มื ซึ่ งมีสัญญาเงินกูต้ ามกฎหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
2.1.5 เบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกันชี วิต และกองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ
ของ หน่วยงานต่างๆ
2.1.6 อื่ น ๆ เช่ น เงิ น ค่ า หุ ้ น สมาชิ ก สหกรณ์ เช่ น ค่ า สมาชิ ก ณาปนกิ จ
สงเคราะห์
2.2. การออมในรู ปทรัพย์สินทางการเงิน นอกสถาบันการเงิน หมายถึง การถื อ
ทรัพย์สินทางการเงินที่ไม่อยูใ่ นขอบเขตของกฎหมาย การออมในรู ปแบบนี้ได้แก่
2.2.1. การเล่นแชร์
2.2.2. การให้กยู้ มื เป็ นการส่ วนตัว โดยไม่มีสัญญากูย้ มื
2.1.3 แนวคิดเกีย่ วกับการออมของครัวเรื อน (ปัทมรัฐ ธรรมธิ, 2550)
เนื่องจากการออมในประเทศเป็ นพื้นฐานสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างมี
เสถี ยรภาพ จึ งได้มีการศึกษาพฤติกรรมการออมเพื่อเป็ นแนวทางในการวางนโยบายส่ งเสริ มการ
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ออมผลการศึกษาที่ผา่ นมา สรุ ปได้วา่ พฤติกรรมการออมของครัวเรื อนขึ้นกับปั จจัยสําคัญ 7 ประการ
คือ
1) สมมติฐานรายได้สมบูรณ์ (Absolute – Income Hypothesis) เคนส์ ได้สร้างฟั งก์ชนั่ การ
บริ โภคหรื อมองอีกนัยหนึ่ งก็คือเงิ นออมในระยะสั่น ซึ่ งชี้ ให้เห็ นว่าเมื่อรายได้เพิ่มขึ้น (ภายใต้ขอ้
สมมุติวา่ ปั จจัยอื่นคงที่) ประชาชนมีความโน้มเอียงที่ใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ากว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น
หรื อ กล่าวอีกนัยหนึ่ งก็คือประชาชนมีความโน้มเอียงที่จะออมเพิ่มขึ้ น ในอัตราที่สูงกว่ารายได้ที่
เพิ่มขึ้น โดยระบบเศรษฐกิจที่เติบโตเร็ วส่ งผลให้ครัวเรื อนมีความสามารถที่จะออมสู งขึ้น
2) ตัวแปรด้านการพึ่งพิง (Dependency Rate) จํานวนผูพ้ ่ ึงพิงหรื อผูไ้ ม่มีเงินได้เป็ น ปั จจัย
สําคัญอีกปั จจัยหนึ่ ง ซึ่ งกําหนดพฤติกรรมการออมเนื่ องจากจํานวนผูพ้ ่ ึงพาเป็ นภาระแก่ ครัวเรื อน
ต้องให้ความอุปการะเลี้ยงดู ทําให้รายจ่ายของครัวเรื อนเพิ่มขึ้นหรื อในทางตรงกันข้าม บุคคลในวัย
ทํางานมีความโน้มเอียงที่จะออมสู ง ดังนั้น หากอัตราส่ วนประชากรในวัยทํางานสู งขึ้น จะมีผลให้
อัตราการออมของครัวเรื อนโดยรวมสู งขึ้น
3) สมมติฐานวัฎจักรชีวิต (Life – Cycle Hypothesis) สาระสําคัญของสมมติฐานนี้ คือ
โดยทัว่ ไปบุคคลมักจะมีรายได้สูงเมื่ออยูใ่ นวัยกลางคนในขณะที่การบริ โภคของบุคคลจะดํารงไว้ซ่ ึ ง
ระดับการบริ โภคคงที่หรื อสู งขึ้นทีละน้อย ทําให้ช่วงเริ่ มต้นของชี วิตนั้นบุคคลจะเป็ นผูก้ ูส้ ุ ทธิ (Net
Borrower) ต่อมาในช่วงอายุวยั กลางคนจะออมเพิ่มจ่ายคืนหนี้ และเก็บออมไว้เมื่อออกจากงานและ
ช่วงบั้นปลายชีวติ จะกลายเป็ นผูอ้ อมติดลบ
4) อาชี พ สมมติ ฐานของคาลดอร์ (Kaldors Hypothesis) ชี้ ให้เห็ นว่า ปั จจัยทางด้า น
แหล่งที่มาของเงินได้เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรื อน ซึ่ งคาลดอร์
นับเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ คนแรกที่ทาํ การศึกษาโดยแยกการออมออกเป็ นสองกลุ่มคือ การออมของ
นายทุ นกับการออมของกรรมกร ผลการศึกษาปรากฎว่าความโน้มเอียงในการออมหน่ วยสุ ดท้าย
ของนายทุนมีค่าสู งกว่าความโน้มเอียงในการออมหน่วยสุ ดท้ายของกรรมการ
5) เขตชนบทและเขตเมือง ความแตกต่างด้านภูมิศาสตร์ หรื อภูมิภาคเป็ นปั จจัยสําคัญ อีก
ปั จจัยหนึ่ งที่กาํ หนดพฤติกรรมการออมของครัวเรื อน ทั้งนี้ เพราะว่าปั จจัยที่กาํ หนดความสามารถ
สิ่ งจูงใจ และโอกาสในการออมแตกต่างกัน รวมทั้งระดับการพัฒนาของตลาดสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ก็แตกต่างกันมากระหว่างในเขตเทศบาลกับนอกเทศบาล
6) ระดับการศึกษาเมื่อพิจารณาระดับการศึกษาของครัวเรื อนในฐานะตัวแทนทัศนคติ ซึ่ ง
อาจจะมี ผลต่ อการออมได้ท้ งั ในทางบวกและทางลบ ระดับการศึ ก ษาของกลุ่ ม ครั วเรื อนจะช่ วย
เสริ ม สร้ า งหรื อปลู ก ฝั่ ง ทัศนคติ ข องครั วเรื อนให้มี วินัย ในการใช้จ่า ย ก่ อให้เกิ ดการประหยัดใน
รายจ่ายรวม ทําให้ครัวเรื อนสามารถออมได้มากขึ้น ในอีกด้านหนึ่ งระดับการศึกษาของครัวเรื อน
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อาจจะสร้างทัศนคติในครัวเรื อนนั้นไม่มีความจําเป็ นต้องออมมากนัก เพราะจะมีความมัน่ คงในการ
งานหรื อไม่มีความเสี่ ยงต้องออกจากงานเท่ากับกลุ่มที่การศึกษาน้อยกว่า
7) อื่ นๆ นอกจากพฤติกรรมการออมจะถู กกําหนดโดยปั จจัยดังกล่ าวข้างต้นแล้วยังถู ก
กําหนดจาก
7.1) ความอยากออมหรื อค่านิ ยม เป็ นการสร้ างและปลู กฝั่ งวัฒนธรรมการออม
ดังเช่น ในประเทศญี่ปุ่น
7.2) ความสะดวกที่จะออม คือบริ การต่างๆ อาทิบทบาทสถาบันการเงิ นมีผลต่อ
การออมในทางบวก ปรากฎในประเทศญี่ปุ่น มาเลเซี ย และไทย มีขอ้ สังเกต ว่า บทบาทของสถาบัน
การเงินอาจมีผลลบต่อการออมครัวเรื อนได้ ทั้งนี้ เพราะในระยะที่ผา่ นมาสถาบันการเงินในลักษณะ
ที่ ขาดความสมดุ ล โดย เน้นขยายบริ การด้า นสิ นเชื่ อมากกว่า ระดมเงิ นออมของระบบเศรษฐกิ จ
สู งขึ้นจากการที่ตลาดเงินมีเครื่ องมือเพื่อการออมหลากหลายมากขึ้น
7.3) สิ่ งจูงใจในการออม คือผลตอบแทนหรื อประโยชน์ที่ได้รับจากการออม อาทิ
มาตรการให้สิทธิ ประโยชน์ดา้ นภาษีมีผลต่อการออมในทางบวกปรากฎใน ประเทศญี่ปุ่น สิ งคโปร์
มาเลเซี ย และไทย ขณะที่อตั ราดอกเบี้ ยสร้ าง แรงจูงใจให้ออมเฉพาะครั วเรื อนที่ มีรายได้สูงมาก
เท่านั้นแต่เนื่องจากเป็ น คนกลุ่มน้อยของสังคม การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยจึงไม่ค่อยมีผล
7.4) สถานการณ์ แวดล้อมที่มีผลต่อการออม ได้แก่ ระบบประกันสังคมมีผลต่อ
การออมในทางลบ พบในประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐ และระบบกองทุนเลี้ยง ชี พ และบํานาญส่ งเสริ ม
การออม พบในประเทศอังกฤษ แคนาดา สิ งคโปร์ และมาเลเซีย
ปั จจัยกาหนดพฤติกรรมการออมภาคครั วเรื อนของไทย (ศุภชัย ธํารงค์สกุลศิริ, 2536)
จากการสํารวจผลงานการศึกษาที่ปัจจัยกําหนดพฤติกรรมการออมภาครัวเรื อนของไทย ทั้ง
ที่เป็ นการศึกษาในธนาคารและนอกธนาคารแล้ว สรุ ปได้ดงั นี้
1 ปั จจัยที่ กาํ หนดความสามารถในการออม ซึ่ งได้แก่ รายได้ และความมัง่ คัง่ ของ บุ คคล
โดยเมื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและ/หรื อ มีความมัง่ คัง่ เพิ่งขึ้นจากที่หลักทรัพย์มีราคาสู งขึ้น ทั้ง
หลักทรัพย์ทางการเงินและหลักทรัพย์ประเภทบ้านและที่ดิน จะทําให้การออมของ ครัวเรื อนเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ มีขอ้ สังเกตว่าพฤติกรรมการออมที่ตอบสนองต่อความมัง่ คัง่ ที่เพิ่มขึ้นมี ทิศทางที่ตรงข้ามกับ
พฤติกรรมของประชาชนในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริ กา ญี่ปุ่น และสหราช อาณาจักร
2 ปั จจัยทางด้านสิ่ งจูงใจต่อการออม ได้แก่ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริ ง ซึ่ งคาดว่ามีผล ทางตรง
ต่อการออม โดยผ่านผลกระทบต่อการเปลี่ ยนแปลงในมูลค่าที่แท้จริ งของความมัง่ คัง่ แต่ใน กรณี
ของประเทศไทยแล้วอัตราดอกเบี้ ยมิ ไ ด้เป็ นปั จจัยสําคัญในการกํา หนดพฤติ ก รรมการออมของ
ครัวเรื อนไทย แม้วา่ ผูฝ้ ากเงินจะ sensitrive ต่ออัตราดอกเบี้ยและปรับตัวต่อการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย
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ด้วยการเปลี่ยนแปลง Portfolio หรื อแหล่งฝากเงิ นมากกว่า สําหรับอัตราเงิ นเฟ้ อที่สูงเป็ นปั จจัยที่
สร้ างความมัน่ ใจแก่ผอู ้ อม จึงเป็ นตัวผลักดันให้เงิ นออมของครัวเรื อนไทยเพิ่มขึ้น โดยการออมใน
รู ปของ Physical savings ในช่วงที่มีเงินเฟ้อเช่นเดียวกับประสบการณ์ของต่างประเทศ
3 ปัจจัยอื่นๆ ที่อธิบายพฤติกรรมการออมของครัวเรื อนไทย ได้แก่
3.1 จํานวนสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งสะท้อนถึงระดับการพัฒนาระบบ การเงิน
มี ส่ วนสนับ สนุ น การระดมเงิ นออมของครั วเรื อนไทย โดยทํา ให้ก ารออมสู ง ขึ้ น อย่า งไรก็ ดี มี
ข้อสังเกตว่าการขยายตัวของบริ การสถาบันการเงินมีส่วนทําให้ท้ งั สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงิน
ของครัวเรื อนเพิ่มขึ้น
3.2 ระดับการศึ กษา โดยทัว่ ไปจะสะท้อนถึ งศักยภาพหรื อประสิ ทธิ ภาพในการ
ทํางานซึ่ งทําให้รายได้สูงขี้น ดังนั้น ผูอ้ อมที่มีระดับการศึกษาสู งจึงเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการ
ออมสู ง แต่หากพิจารณาถึ งจํานวนปี ที่ใช้ไปในการศีกษาแยกต่างหากจากความสามารถในการหา
รายได้แล้ว จํา นวนปี ที่ ใช้ในการศึ ก ษามากขึ้ น ทําให้เสี ยโอกาสในการทํางานหารายได้และไม่
สามารถเพิ่มเงินออม
3.3 อัตราการพึ่งพิง เป็ นตัวเพิ่มภาระให้ผูม้ ีเงิ นได้ การที่ ประเทศไทยมี อตั ราการ
พึ่งพิงสู ง ทําให้ศกั ยภาพในการออมต่า ซึ่ งจากการทดสอบทางเศรษฐกิ จมิติพบว่า มีนยั สําคัญ แต่
จากผลการสํารวจภาวการณ์ออมภาคครัวเรื อนของไทย พบว่า สิ่ งจูงใจในการออมที่สําคัญประการ
หนึ่ งคือการออมไว้เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน ดังนั้นหากครอบครัวมีบุตรหลานมากจําเป็ นต้อง
ออมมาก
3.4 ระดับการผ่อนคลายข้อจํากัดทางการเงิ น ในช่ วงที่ มีการผ่อนคลายข้อจํากัด
ทางการเงิ น เป็ นระยะที่การออมแท้จริ งขยายตัวสู งของไทย ซึ่ งผลกระทบนี้ ต่างจากข้อสังเกตของ
ประเทศอุตสาหกรรม และตรงข้ามกับแนวความคิดทัว่ ไป เพราะการผ่อนคลายข้อจํากัดโดยเฉพาะ
ด้านการปริ วรรต จะทําให้มีการพึ่งแหล่งเงินออมจากต่างประเทศได้ง่ายขึ้น ดังนั้น การพึ่งแหล่งเงิน
ออมในประเทศจึงจําเป็ นน้อยลง
3.5 นอกจากปั จจัยข้างต้น ยังมีปัจจัยอื่นๆ ซึ่ งจากการศึกษาพฤติกรรมการออม ใน
ประเทศ OECD แล้วพบว่า เป็ นปั จจัยสําคัญ ที่อธิ บายถึงการเพิ่มระดับการออมรวมกล่าว คือ
1) โครงสร้างภาษีที่ทาํ ให้ผมู ้ ีรายได้ปานกลาง และรายได้ต่า รับภาระ ภาษีมากกว่า
ผูม้ ีรายได้สูง จะทําให้การออมรวมของครัวเรื อนสู งขึ้น เนื่ องจาก MPS ของผูม้ ีรายได้ สู ง สู งกว่า
MPS ของผูม้ ีรายได้ต่ากว่า กล่าวคือ การลดอัตราภาษีเงินได้ลงจํานวนที่เท่ากับการเพิ่ม อัตราภาษี
ขาย จะทําให้การออมของครัวเรื อนเพิ่มขึ้น
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2) ภาคธุ รกิจ มีศกั ยภาพในการสร้างเงินออมสู งกว่าภาคครัวเรื อน ดังนั้น หากมิให้
มี ผ ลกระทบต่ อรายได้ภาษี ข องรั ฐบาล การลดอัตราภาษี ธุ รกิ จและเพิ่ ม อัตราภาษี เงิ น ได้บุ ค คล
ธรรมดาจะทําให้การออมรวมสู งขึ้น
3) สวัสดิการทางสังคม (Social Security) จะมีผลสุ ทธิ ต่อการออมรวม ในทางใด
ขึ้นอยูก่ บั ผลกระทบสองด้านคือ ผลกระทบด้านความมัง่ คัง่ และ Retirement Effect ว่า ผลกระทบใด
จะมากกว่า กัน ผลกระทบต่ อความมัง่ คัง่ จะทํา ให้ก ารออมลดลง กล่ า วคื อผูอ้ อมสามารถ คะเน
ผลประโยชน์ ที่ จะได้รับจากกองทุ นประกันสั ง คมได้ ทํา ให้ค วามจํา เป็ นที่ จะต้องออมเพื่ อกรณี
ฉุกเฉินด้วยตนเองจึงลดลง สําหรับ Retirement effect คือระยะเวลาที่ผอู ้ อมต้องการเกษียณอายุ หาก
ต้องการเกษี ยณเร็ วเพื่อรับผลประโยชน์ จะต้องเพิ่มอัตราการจ่ายสมทบ ดังนั้น จะทําให้การออม
เพิ่มขึ้น ผลการศึกษาของประเทศต่างๆ ยังไม่อาจสรุ ปได้ชดั เจนแต่ส่วนใหญ่พบว่ามีผลต่อเป็ นกลาง
ต่อการออมรวม
4) การมีระบบกองทุนบํานาญ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบใดก็ตาม จะทําให้ การออมรวม
ภาคครั วเรื อนเพิ่มขึ้ น แม้ว่าจะทําให้การออมในรู ปแบบอื่ นลดลงบ้าง แต่ผลกระทบจะ น้อยกว่า
เนื่ องจากการออมกับกองทุนบํานาญมีสภาพคล่องต่า ทําให้ผูอ้ อมยังคงต้องออมในรู ปแบบ อื่นอยู่
ด้วย
5) ลักษณะสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนทัศนคติในการเก็บออมเพื่อ เป็ นมรดก
ให้ลูกหลาน มีส่วนผลักดันให้มีการออมในระดับสู ง
6) ความแพร่ หลายของการให้สินเชื่ อเพื่อการบริ โภค โดยเฉพาะ Credit Card มี
ส่ วนในการส่ งเสริ มการใช้จ่าย และเป็ นปั จจัยลบต่อการระดมเงินออม
7) มาตรการภาษีจูงใจให้ออม มีส่วนส่ งเสริ มการระดมเงิ นออมอย่าง ได้ผล เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับญี่ปุ่นซึ่ งให้สิทธิ ประโยชน์จูงใจทางภาษีมากกว่ากรณี ของสหรัฐอเมริ กามาก
แรงจูงใจในการออมของครั วเรื อน (อุดม โพพี, 2536)
เหตุ ผ ลเกี่ ย วกับ การออมของแต่ บุ ค คลจะแตกต่ า งกัน ออกไป การตัด สิ น ใจออมของ
ครัวเรื อนนั้น มีอยูห่ ลายประการ แต่ส่วนใหญ่แล้วมักประกอบไปด้วยเหตุผลดังนี้
1 เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามชรา
2 เพื่อไว้ใช้จ่ายในยามฉุ กเฉิ น อาทิ การประสบอุบตั ิเหตุ การเจ็บไข้ได้ป่วย เป็ นต้น
3 เพื่อไว้ใช้จ่ายสําหรับการศึกษา
4 เพื่อไว้ใช้จ่ายในการซื้ อที่อยูอ่ าศัย
5 เพื่อซื้ อเครื่ องมือเครื่ องใช้ในการประกอบอาชีพ
6 เพื่อไว้ใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าถาวร อาทิ รถยนต์ ตูเ้ ย็น โทรศัพท์
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7 เพื่อให้ได้มาสําหรั บหลักประกันบางอย่าง ได้แก่ การประกันชี วิต ประกันภัย ประสบ
อุบตั ิเหตุ เป็ นต้น
8 เพื่อหาผลตอบแทนที่จะได้จากการออม ได้แก่ ดอกเบี้ยเงินปั นผล และอื่นๆ
9 เพื่อประกอบธุ รกิจ
10 เพื่อใช้จ่ายในการซื้ อเครื่ องประดับ
11 เพื่อใช้จ่ายในกิจกรรมทางสังคม อาทิ การแต่งงาน งานทําบุญต่างๆ เป็ นต้น
12 เพื่อเก็บไว้เป็ นมรดกให้ลูกหลาน
สําหรับการออมในประเทศไทย เหตุผลในการออมของครัวเรื อนไม่ได้แตกต่างจากเหตุผล
ในการออมข้างต้นเท่าใดนัก กล่าวคือ จากการศึกษาของฝ่ ายวิชาการ ธนาคารแห่ งประเทศไทยใน
การสํารวจพฤติกรรมการออมของครัวเรื อนในปี 2536 พบว่าครัวเรื อนทั้งประเทศมีวตั ถุ ประสงค์
การออม คือ เพื่อเก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่ วยหรื อยามชรา เพื่อการศึกษา เพื่อเป็ นเงินทุนในการประกอบ
อาชีพและเพื่อหวังผลตอบแทนจากดอกเบี้ย
โครงสร้ างเงินออม
การออมในประเทศสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนใหญ่ๆ คือ การออมของภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน
การออมภาครัฐบาลประกอบด้วย เงินออมของรัฐบาลส่ วนกลาง และรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดย
เงิ นออมของรั ฐบาลส่ วนกลางหมายถึ ง ส่ วนของรายได้ที่สูงเกิ นกว่ารายจ่ายเดิ นสะพัดอันได้แก่
รายจ่ายในการบริ หารราชการแผ่นดิน ตลอดจนรายจ่ายในการป้ องกันประเทศ รายได้ส่วนเกินกว่า
รายจ่ายในการป้ องกันประเทศ และการสร้ างความสงบเรี ยบร้ อยในประเทศ รายได้ส่วนเกิ นกว่า
รายจ่ายเดินสะพัดดังกล่าวคือ เงินออมของรัฐบาลที่สามารถนําไปลงทุนขยายกิจการต่อไปได้ หรื อ
เพื่อเป็ นแหล่งรายได้ให้แก่รัฐบาล
การออมภาคเอกชนจะประกอบด้วยการออมของครัวเรื อนและการออมของธุ รกิ จเอกชน
โดยครัวเรื อนตามบัญชี รายได้ประชาชาติจะครอบคลุมถึงครัวเรื อนตามปกติ เอกชนที่ไม่แสวงหา
กําไร กิจการที่มิใช่นิติบุคคลซึ่ งได้แก่ผปู ้ ระกอบอาชี พเกษตรกรรม และผูป้ ระกอบอาชี พอิสระ เป็ น
ต้น การออมของครัวเรื อนก็คือรายได้พึงใช้จ่ายของครัวเรื อน ซึ่ งหักภาษีเงิ นได้และค่าธรรมเนี ยม
แล้ว หักด้วยรายจ่ายของครัวเรื อนซึ่ งประกอบด้วยการอุปโภคบริ โภครายจ่ายโอนไปต่างประเทศ
ส่ วนการออมของธุ รกิ จเอกชนก็คือกําไรสุ ทธิ หักด้วยเงิ นปั นผลที่จ่ายแก่ผูถ้ ื อหุ ้นรวมด้วยค่าเสื่ อม
ราคา
การออมภาคครัวเรื อนจําแนกออกได้เป็ นกลุ่มๆ ตามข้อมูลจากบัญชี เศรษฐกิจทุน ซึ่ งจัดทํา
โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดงั นี้คือ
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1 การออมที่เป็ นทรัพย์สินทางการเงิน (Financial Assets) ซึ่ งประกอบด้วยเงินสดในมือ
ประชาชน เงิ นฝากที่สถาบันการเงิ นต่างๆ และตราสารทางการเงิ นทั้งหมด เช่ น ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น
หลัก ทรั พ ย์รั ฐ บาลและเอกชน เบี้ ย ประกัน ตามกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต เงิ น ทุ น เลี้ ยงชี พ และ
เงินกองทุนต่างๆ เป็ นต้น
2 การออมที่เป็ นทรัพย์สินถาวร (Real Assets) ซึ่ งเป็ นการสะสมทุนของภาคครัวเรื อน อัน
ได้แก่การก่อสร้างต่อเติมที่อยูอ่ าศัยและการบุกเบิกที่ดินทํากินในภาคเกษตรกรรม รวมทั้งการสะสม
ทรัพย์สินที่เป็ นโลหะมีค่าต่างๆ
3 เงิ นออมอื่ น ๆ คื อเงิ นออมที่ จ ัด ว่า เป็ นเงิ นออมนอกระบบ เช่ น การเล่ น แชร์ สิ น เชื่ อ
ทางการค้า การรับซื้ อตัว๋ หรื อรับซื้ อลดเช็คโดยพ่อค้ากันเอง เงินกูท้ ี่ให้โดยนายทุน เป็ นต้น
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ย วกับการออมนี้ ส ามารถนํา มาอธิ บ ายถึ ง ลักษณะการออมของนัก
ลงทุน ในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ตดั สิ นใจเลือกลงทุ นในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ว่ามีปัจจัยใดบ้าง
ที่ส่งผล ต่อการออมเงินและศึกษาถึงแหล่งที่มาของเงินออมของนักลงทุนว่าได้มาจากแหล่งใดบ้าง
ดังนั้น จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ ยวกับการออม จะแสดงให้เห็ นว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกับตัว
แปรด้าน “ผลตอบแทน” ซึ่ งผูว้ ิจยั จะได้นาํ แนวคิ ดและทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ วา่ นัก
ลงทุ นใน เขตกรุ ง เทพมหานคร มี ล ักษณะการออมที่ เหมื อนกันหรื อแตกต่ างกัน ซึ่ ง จะส่ งผลต่ อ
ตัดสิ นใจเลือก ลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาวไปในทิศทางเดียวกันด้วย นอกจากนี้ ยงั สอดคล้อง
กับ เหตุ ผ ลของ การออมเงิ นกับ กองทุ นรวมหุ ้นระยะยาวด้วย ซึ่ งผูว้ ิจยั จะนําแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการออมไป ศึกษาถึงรู ปแบบการออมของนักลงทุนต่อไปด้วย
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสิ นใจ
ความหมายการตัดสิ นใจ (Decision Making) (ชิ ติพทั ธ์ วรารัตน์นิธิกุล , 2550) เป็ น
กระบวนการของความคิ ดโดยใช้เหตุ ผลในการเลื อกสิ่ งใดสิ่ ง หนึ่ งจากหลายทางที่ มีอยู่โดยการ
ใคร่ ครวญไตร่ ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ทางเลื อกที่ดีที่สุด และการตอบสนองความ ต้องการ
ของตนเอง โดยมีผูใ้ ห้ความหมายของการตัดสิ นใจไว้หลายอย่างแตกต่างกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ความ
หลากหลายของจุดเน้นที่ไม่เหมือนกัน ดังนี้
สมพงศ์ เกษมสิ น (2517) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ คือ การเลือกทางปฏิบตั ิซ่ ึ งมีหลายทางเป็ น
แนวทางไปสู่ เป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
เสริ มศักดิ์ วิสาลาภรณ์ (2521) กล่าวว่า การตัดสิ นใจเป็ นการเลือกจากตัวเลือก หรื อทางออก
หลายๆ ทาง และพยายามเลือกตัวเลือก หรื อทางออกที่ดีที่สุด
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Barnard (1972, อ้างถึงใน วุฒิชยั จํานงค์, 2523) ได้กล่าวถึงการตัดสิ นใจว่าเป็ นวิธีการที่จะ
ลดจํานวน ทางเลือกลงมา โดยใช้เทคนิคใดก็ตามที่จะเลือกทางเลือกเหล่านั้นมาเหลือทางเดียว
ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2541) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง กระบวนการเลือกหนทาง
ปฏิ บตั ิอย่างใดอย่างหนึ่ งจากบรรดาทางเลื อกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ที่ตอ้ งการ โดยอาศัย
หลักเกณฑ์บางประการ การตัดสิ นใจ มีองค์ประกอบ ได้แก่
1) การตัดสิ นใจต้องมีทางเลือก และทางเลือกที่จะกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ งได้น้ นั ต้อง
มีมากว่าหนึ่งทางเลือก จึงต้องทําการตัดสิ นใจ
2) การตัดสิ นใจต้องมีจุดมุ่งหมาย หรื อวัตถุ ประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ ง หรื อหลายอย่าง ที่
ต้องการบรรลุ และเราเองยังไม่แน่ ใจว่าหนทางเลื อกต่างๆ ที่จะทําได้น้ นั ทางเลื อก ใดที่ จะทําให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ได้ดีกว่ากัน
3) การตัดสิ นใจเป็ นเรื่ องของกระบวนการการใช้ความคิด หรื อใช้หลักเหตุผลเป็ น เกณฑ์ใน
การประเมินทางเลือก หลักเกณฑ์ที่นาํ มาใช้ในการประเมินทางเลือกที่ สําคัญ คือ ความสามารถของ
ทางเลือกในการสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
วัชรี วงศ์ศิริวฒั น์ (2536) กล่าวว่า การตัดสิ นใจ หมายถึง การคิด พิจารณาจากทางเลือก เพื่อ
นําไปสู่ ทางเลือกที่ดีที่สุดในการปฏิบตั ิตามเป้ าหมายที่วางไว้
จิตราภรณ์ สุ ทธิวรเศรษฐ์ (2550) ได้ให้ความหมายของการตัดสิ นใจว่า เป็ นการกระทําอย่าง
รอบคอบในการเลือกจากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ จาก
ความหมายของการตัดสิ นใจมีแนวคิด 3 ประการ คือ
1) การตัดสิ นใจ รวมถึงเลือกถ้าหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่ งเดียว การตัดสิ นใจย่อมเป็ นไป ไม่ได้
2) การตัดสิ นใจเป็ นกระบวนการด้านความคิด ทั้งจะต้องมีความละเอียด สุ ขุม รอบคอบ
เพราะอามรณ์และองค์ประกอบของจิตใต้สาํ นึกมีอิทธิ พลต่อกระบวนการคิดนั้น
3) การตัดสิ นใจเป็ นเรื่ องของการกระทําที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ และ ความสําเร็ จ
ที่ตอ้ งการและหวังไว้
นุชจริ นทร์ ศิริสุทธิ เดชา (2543) ได้สรุ ปความหมายการตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกคิดอัน
จะนําไปสู่ การปฏิบตั ิหลายๆ ทางเลือก เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สุดเพื่อการบรรลุวตั ถุประสงค์
ตามที่ได้ต้ งั ใจ
ลักษณะของการตัดสิ นใจ
James A.E. Stonner (1978, อ้างถึงใน รัฐกร เลิศไกร, 2540, หน้า 37-40) ได้กล่าวถึงการ
ตัดสิ นใจแบ่งออกเป็ น 3 ลักษณะตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะทําการตัดสิ นใจ คือ
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1. การตัดสิ นใจภายใต้สถานการณ์ที่แน่นอน (Condition of Certainly) เป็ นการตัดสิ นใจที่
มีขอ้ มูลเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจ
2. การตัดสิ นใจภายใต้สถานการณ์ที่เสี่ ยง (Condition of Risk) เป็ นการตัดสิ นใจโดย อาศัย
ทฤษฎี ความน่าจะเป็ น เป็ นเครื่ องมือตรวจสอบหรื อคาดการณ์
3. การตัดสิ นใจภายใต้สถานการณ์ ไม่แน่ นอน (Condition of Uncertainly) เป็ นการ
ตัดสิ นใจที่มกั อาศัยประสบการณ์ ดุลยพินิจ และสัญชาติญาณ
กล่าวโดยสรุ ปว่า การตัดสิ นใจนั้นเกิดขึ้นได้ดว้ ยเหตุผลสําคัญดังต่อไปนี้
1. มีปัญหาเกิดขึ้น
2. เพื่อที่จะทําให้วตั ถุประสงค์บรรลุผล
3. จุ ดมุ่ งหมายและวัตถุ ป ระสงค์ที่ มีอยู่น้ ันผิดพลาดและบกพร่ อง หรื อไม่ท นั สมัย จึ ง
จําเป็ นต้องปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้เหมาะสมและก้าวหน้า
ตัวแปรที่ก่ออิทธิ พลต่ อการตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคได้รับอิทธิ พ ลและปรั บรู ปแบบได้ โดยปั จจัยและตัวกํา หนด
หลายอย่างที่สามารถจัดกลุ่มได้สามกลุ่ม (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550) คือ
1. ตัวกระตุ น้ หรื อสิ่ งเร้ าทางการตลาด หรื อ ข่าวสารการตลาด ซึ่ งนักการตลาดสามารถ
ควบคุม ได้เอง ตัวกระตุน้ ดังกล่าวคือ ส่ วนประสมทางการตลาด (4P’s) นัน่ เอง เป็ นที่ทราบกันดีอยู่
แล้ว วัตถุประสงค์ของการตลาดคือ การสร้างการแลกเปลี่ยนให้เกิดขึ้นโดยมีกาํ ไรของกิจกรรมทาง
การตลาดจึงมีอิทธิ พลต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค ตัวแปรหรื อองค์ประกอบของส่ วน
ประสมทางการตลาดแต่ ละอย่า ง คื อ ผลิ ตภัณฑ์ การวางราคา ช่ องทางการจัดจํา หน่ าย และการ
ส่ งเสริ มการตลาด ต่างก็กระทบต่อกระบวนการซื้ อในขั้นตอนต่างๆ ด้วย ในขณะที่ตวั กระตุน้ หรื อ
สิ่ งเร้าทางการตลาดจะกระทบต่อกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิ ตภัณฑ์ (Product) ลัก ษณะบางประการของผลิ ตภัณฑ์ข องบริ ษ ทั ที่ อาจกระทบต่ อ
พฤติ ก รรมการซื้ อของผูบ้ ริ โภค คื อ ความใหม่ ความสลับซับซ้อนและคุ ณภาพที่ คนรั บรู ้ ไ ด้ของ
ผลิ ตภัณฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ที่ใหม่และซับซ้อนอาจต้องมีการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวาง ถ้าเรารู ้เรื่ องนี้ แล้ว
ในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่ง่ายกว่าผูบ้ ริ โภคที่มีความคุน้ เคย เพื่อให้ผบู ้ ริ โภคที่
ไม่ตอ้ งการเสาะแสวงหาทางเลือกอย่างกว้างขวางพิจารณา ผูบ้ ริ โภคเห็นคุณประโยชน์ที่สําคัญของ
ผลิตภัณฑ์ก็จะทําให้ผบู ้ ริ โภคประเมินสิ นค้าเช่นกัน สิ นค้าคุณภาพสู งหรื อสิ นค้าที่ปรับเข้ากับความ
ต้องการบางอย่างของผูซ้ ้ื อที่มีอิทธิ พลต่อการซื้ อด้วย
ราคา (Pricing) ราคามีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อก็ต่อเมื่อผูบ้ ริ โภคประเมินทางเลือกและ
ตัดสิ นใจ โดยปกติผบู ้ ริ โภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต่า นักการตลาดจึงควรคิดราคาต่า ลดต้นทุนการซื้ อ
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หรื อทําให้ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจด้วยลักษณะอื่ นๆ สําหรั บการตัดสิ นใจอย่างกว้างขวางผูบ้ ริ โภคมัก
พิจารณาราคาละเอียด โดยถือเป็ นอย่างหนึ่ งในลักษณะทั้งหลายที่เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ ราคายังเป็ น
เครื่ องประเมินคุณค่าของผูบ้ ริ โภคซึ่ งจะตามติดมาด้วยการซื้ อ
ช่องทางการจําหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนักการตลาดในการ
ทําให้มีผลิตภัณฑ์ไว้พร้อมจําหน่าย สามารถก่ออิทธิ พลต่อการ “พบ” ผลิตภัณฑ์ แน่นอนว่า สิ นค้าที่
มี จาํ หน่ า ยแพร่ หลายและง่ า ยที่ จะซื้ อก็ จ ะทํา ให้ผู บ้ ริ โ ภคนํา ไปประเมิ น ประเภทของช่ องทางที่
นําเสนอก็อาจก่ออิทธิ พลต่อการรับรู ้ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์
การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่ งเสริ มตลาดสามารถ
ก่ออิทธิ พลต่อผูบ้ ริ โภคได้ทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ข่าวสารที่ นกั การตลาดส่ งไป
อาจ “เตือนใจ” ให้ผบู ้ ริ โภครู ้วา่ เขามีปัญหา สิ นค้าของนักการตลาดสามารถแก้ไขปั ญหาได้และมัน
สามารถส่ งมอบคุ ณค่าให้ได้มากกว่าสิ นค้าของคู่แข่ง เมื่อได้ข่าวสารหลักการซื้ อเป็ นการยืนยันว่า
การตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าถูกต้อง
2. อิทธิ พลของสิ่ งแวดล้อม ผูบ้ ริ โภคอาศัยอยูใ่ นสิ่ งแวดล้อมที่มีความซับซ้อน กระบวนการ
ตัดสิ นใจและพฤติกรรมของเขาได้รับจากวัฒนธรรม ชั้นทางสังคม อิทธิ พลจากตัวบุคคล เป็ นต้น
3. ความแตกต่างของบุ คคล เป็ นปั จจัยภายในที่ มีอิทธิ พลต่อพฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค ความ
แตกต่าง กันที่ทรัพยากรมนุษย์และความรู ้ของผูบ้ ริ โภค การจูงใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพและแบบของ
การใช้ ชีวติ (Lifestyle) เป็ นต้น
4. กระบวนการทางจิตวิทยา มีอิทธิ พลเป็ นอย่างมากต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค นักวิจยั ตลาดมี
ความสนใจในเรื่ องนี้ มาก กระบวนการซื้ อประกอบด้วย การดําเนิ นกรรมวิธีเกี่ ยวกับข่าวสาร การ
เรี ยนรู ้
ปั จจัยที่มผี ลต่ อการตัดสิ นใจ
ทฤษฎีการตัดสิ นใจและการกระทําทางสังคม (The Multiple Factors Theory of Decision
Making and Social Action)
William W. Reeder (1974, อ้างถึงใน รัฐกร เลิศไกร, 2540, หน้า 7-8) ได้รวบรวมทฤษฎี
ทางสังคมวิทยาเพื่ออธิ บายพฤติกรรมต่างๆ ของมนุ ษย์ ซึ่ งเขาเห็ นว่าโดยทัว่ ไปแล้วรู ปแบ (Model)
ทางด้านจิตวิทยาสังคมที่เกี่ ยวข้องกับการตัดสิ นใจกระทําพฤติกรรมของมนุ ษย์น้ นั นักสังคมวิทยา
มักจะมองในแง่ของสถานภาพทางเศรษฐกิ จและสังคม (Social-Economic Status) ซึ่ งถื อว่าเป็ น
ปั จจัยภายนอกจะมีผลต่อการตัดสิ นใจ แต่ Reeder เชื่ อว่าปั จจัยภายนอกจริ งๆ แล้ว ไม่มีอิทธิ พล
โดยตรงต่อการตัดสิ นใจแต่ละบุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมเหล่านี้ มาสู่ ตวั คน
ซึ่ งจะอยูใ่ นรู ปของความเชื่ อและไม่เชื่ อที่ทาํ ให้บุคคลตัดสิ นใจเลือกกระทําพฤติกรรม ดังนั้นบุคคล
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อาจจะตัดสิ นใจกระทํา พฤติ ก รรมอย่า งเดี ย วกันแต่ เหตุ ผ ลที่ ท าํ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจแตกต่ า งกัน
Reeder จึงได้อธิ บายเหตุผลในการกระทําสิ่ งใดของมนุษย์วา่ เกิดจากปั จจัยดังต่อไปนี้
1) เป้ าหมายหรื อจุดประสงค์ (Goals) ความมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุผลนั้น ผูก้ ระทําจะต้องมี
การ กํา หนดเป้ า ประสงค์ ไ ว้ก่ อ นล่ ว งหน้ า และพยายาทที่ จ ะกระทํา ทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ ให้ บ รรลุ
เป้ าประสงค์ นั้นๆ
2) ความเชื่อ (Belief Orientation) เกิดจากความคิด ความรู ้ในเรื่ องนั้นที่จะมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นใจ และการเลือกการกระทําทางสังคม
3) ค่านิ ยม (Value Standard) คือสิ่ งที่บุคคลยึดถือเป็ นเครื่ องช่วยตัดสิ นใจและกําหนดการ
กระทําของตนเอง ค่านิยมนั้นเป็ นลักษณะความเชื่ออย่างหนึ่งแต่มีลกั ษณะถาวร โดยเชื่ อว่าวิธีปฏิบตั ิ
บางอย่างเป็ นสิ่ งที่ตวั เองหรื อสังคมเห็นดี เห็นชอบสมควรที่จะยึดถื อปฏิบตั ิมากกว่าวิธีปฏิบตั ิอย่าง
อื่น
4) ค่านิยมและธรรมเนียม (Habits and Customs) คือแบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมกําหนดไว้
แล้วสื บต่อกันมาด้วยประเพณี
5) การคาดหวัง (Expectation) คือท่าทีของบุคคลอื่นที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับ ตัว โดยคาดหวังหรื อต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่ตนต้องการ
6) ข้อผูกพัน (Commitments) คือสิ่ งที่ผกู ้ ระทําเชื่อว่าข้อผูกพันที่จะต้องกระทําให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์น้ นั ๆ ข้อผูกพันจะมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจและการกระทําทางสังคม
7) การบังคับ (Force) คือ ตัวที่ช่วยกระตุน้ ให้ผกู ้ ระทําการตัดสิ นใจได้เร็ วขึ้น
8) โอกาส (Opportunity) เป็ นความคิดของผูก้ ระทําที่เชื่ อว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นช่วยให้มี
โอกาสเลือกกระทํา
9) ความสามารถ (Ability) การที่ผูก้ ระทํารู ้ ถึงความสามารถของตัวเองซึ่ งจะก่อให้เกิ ด
ผลสําเร็ จในเรื่ องนั้นๆ ได้ กระตระหนักถึงความสามารถนี้ จะนําไปสู่ การตัดสิ นใจและการกระทํา
ทางสังคม
10) การสนับสนุน (Support) คือ สิ่ งที่ผกู ้ ระทํารู ้วา่ จะได้รับหรื อคิดว่าจะได้รับจากคนอื่นๆ
เช่ น เมื่อนักเรี ยนได้รับการสนับสนุ นจากผูป้ กครองหรื ออาจารย์ ก็เป็ นปั จจัยให้นักเรี ยนสามารถ
เลือก ศึกษาต่อได้ ทําให้มีความก้าวหน้าในอาชีพการงานต่อไป
กระบวนการตัดสิ นใจ
นักวิชาการได้ศึกษากระบวนการตัดสิ นใจ ได้แบ่งขั้นตอนของกระบวนการในลักษณะที่
แตกต่างกันตามแนวความคิดของแต่ละบุคคล ไว้มากหลายรู ปแบบด้วยกัน คือ
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วุฒิชยั จํานงค์ (2525, อ้างถึงใน ชิติพทั ธ์ วรารัตน์นิธิกุล , 2550, หน้า 11-12)ได้แบ่งขั้นตอน
กระบวนการตัดสิ นใจออกเป็ น 5 ขั้นตอน คือ
1. การกําหนดปั ญหา (Problem Identification) เป็ นการสร้างความแน่ใจโดยการค้นหาทํา
ความเข้าใจกับตัวปั ญหาที่แท้จริ ง ที่สําคัญการตัดสิ นใจนั้นๆ ขึ้นอยูท่ ี่การกําหนดตัวปั ญหาที่แท้จริ ง
ออกมาให้ได้
2. การหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตัวปั ญหานั้น (Information Search) เป็ นการแสวงหาสิ่ งที่
เป็ นสาเหตุ หรื อสิ่ งที่ก่อให้เกิดตัวปั ญหานั้นๆ การหาข่าวสารควรเป็ นไปตามแนวคิดที่วา่ ข่าวสารที่
หามานั้น จําเป็ นจะต้องมีความเกี่ ยวข้อง และจําเป็ นกับตัวปั ญหาตลอดจนมี ความเพียงพอในการ
แก้ปัญหานั้น
3. การประเมินข่าวสาร (Evaluation of Information) เพื่อความถูกต้องเหมาะสม เพียงพอ
และสามารถนําไปวิเคราะห์ปัญหาได้ ซึ่ งจะมีการแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติมหลังจากการประเมินค่า
ข่าวสารแล้วว่าไม่เพียงพอ
4. การกําหนดทางเลือก (Listing of Alternative) เป็ นความพยายามที่จะครอบคลุมวิธีการ
แก้ปัญหาในหลายๆ วิธีการ ทางเลือกทุกทางอาจจะช่วยแก้ปัญหา แต่อาจมีความสําคัญ หรื อความ
จํา เป็ นในหลายๆ ระดับ ด้ว ยกัน และสิ่ ง ที่ จาํ เป็ น คื อ การกํา หนดทางเลื อกโดยการสรุ ป เพื่ อใน
ขั้นตอนการเลือกทางเลือกต่อไป
5. การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) ในขั้นนี้ เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัว่ ไปว่าเป็ น
การ ตัดสิ นใจที่แท้จริ ง โดยความจริ งแล้วขั้นนี้เป็ นเพียงขั้นหนึ่งของขั้นตอนตัดสิ นใจ
Simon H.A. (1960, อ้างถึงใน รัฐกร เลิศไกร 2540, หน้า 2) นักวิทยาศาสตร์ ได้อธิ บายว่า
การตัดสิ นใจเป็ นขบวนการ (Process) ขบวนการหนึ่ งที่เป็ นขั้นตอนและมีหลายระดับ โดยสามารถ
แยกขั้นตอนของการตัดสิ นใจออกเป็ น 3 ระดับ คือ
1. เป็ นกิจกรรมทางด้านความสามารถหรื อปั ญญา (Intelligence Activity) หมายความว่า
เมื่ อ เกิ ด สถานการณ์ ที่ เ รามี ค วามรู ้ สึ ก ว่า อัด อั้นตัน ใจ หรื อ ว่า คิ ด ไม่ อ อกอยากจะหาทางออกที่
เหมาะสมก็ จะเริ่ มกระบวนการทางสมองที่จะค้นหาว่าเรากําลังเผชิ ญปั ญหาอะไร และมีเหตุการณ์
หรื อ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะดําเนินการแก้ไขความรู ้สึกไม่สบายใจอันนั้น
2. เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการออกแบบ (Design Activity) หมายความว่า ความพยายามที่จะ
กําหนดทางเลือก พัฒนาทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกว่ามีทางเลือกอะไรบ้างที่คิดว่าจะเป็ นไปได้ ที่
คิดจะแก้ไขปั ญหาหรื อว่าความไม่สบายใจเหล่านั้น
3. เป็ นกิจกรรมเกี่ยวกับการเลือก (Choice Activity) หมายความว่า ในขั้นที่ 3 นี้ จะเป็ นการ
เลือกที่แท้จริ ง คือ ทางเลือกที่คิดว่าจะเป็ นไปได้ และเหมาะสมที่จะนําไปดําเนินการ
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วุฒิชยั จํานงค์ (2525, อ้างถึงใน รัฐกร เลิศไกร, 2540, หน้า 4-7) ได้กล่าวว่า การตัดสิ นใจ
เป็ นกระบวนการเลือกในระหว่างทางเลือกต่างๆ และได้อธิ บายขั้นตอนการตัดสิ นใจไว้ดงั นี้
1) การแยกแยะตัวปั ญหา (Problem Identification) ขั้นแรกของการตัดสิ นใจเป็ นเรื่ องของ
การ สร้ างความมัน่ ใจและแน่ใจโดยการค้นหา เป็ นเรื่ องของการแยกแยะตัวปั ญหาออกมาอย่างแน่
ชัด หรื อตัวปั ญหาอย่างแน่นอน
2) การหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตัวปั ญหานั้น (Information Search) คือ การเสาะแสวงหา
สิ่ ง ที่ เป็ นสาเหตุ หรื อ สิ่ ง ที่ ก่ อให้ เกิ ด ตัว ปั ญ หานั้น ซึ่ งอาจจะไม่ ใ ช่ ส าเหตุ โ ดยตรงก็ เ ป็ นไปได้
ความสามารถที่ จะหาข่าวสารที่สมบูรณ์ (Complete Information) นั้นอาจเป็ นไปได้แต่เป็ นการ
เสาะหาตัวข่าวที่เกี่ ยวข้องกับสาเหตุของปั ญหามากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งนี้ การเสาะหาข่าวสาร
ควรจะเป็ นไปตามแนวความคิดที่วา่ ข่าวสารที่สรรหามานั้นจําเป็ นต้องมีความเกี่ยวข้องและจําเป็ น
กับตัวปั ญหาตลอดจนมีความเพียงพอในการแก้ปัญหา
3) การประเมินค่าของข่าวสาร (Evaluation of Information) ในบรรดาข่าวสารที่แสวงหามา
นั้น เราต้อ งยอมรั บ ความจริ ง ประการหนึ่ งว่ า มิ ไ ด้ห มายความว่า ข่ า วสารทุ ก ชนิ ด ที่ ห ามานั้น
เกี่ ย วข้อ งกับ ตัว ปั ญหาและมี คุ ณ ค่ า กับ ตัว ปั ญหาอย่า งแท้จริ ง เสมอไป ดัง นั้นก็ จ าํ เป็ นต้องมี ก าร
ประเมินค่าดู ว่า ข่าวสารที่ได้มานั้นถู กต้องเหมาะสมเพียงพอกับเวลาและความสามารถที่จะนําไป
วิเคราะห์ปัญหาได้หรื อไม่ ซึ่ งจะมีการเสาะหาข่าวสารบางอย่างออกไป ถ้าเห็นว่าไม่เกี่ยวข้องกับตัว
ปั ญหาที่จะทําการแก้ปัญหาหรื อตัดสิ นใจนั้น
4) การกําหนดทางเลือก (Listing of Alternatives) เป็ นขั้นตอนสําคัญของการตัดสิ นใจ คือ
กําหนดทางเลือกที่สามารถครอบคลุม วิธีที่จะแก้ปัญหาได้มากที่สุด จริ งอยูถ่ า้ เรามีข่าวสารสมบูรณ์
สําหรับปั ญหาแต่ละเรื่ อง เราอาจจะกําหนดทางเลือกได้เหมาะสม และครอบคลุมอย่างแท้จริ งได้ ถ้า
ข่าวสารไม่สมบูรณ์ก็กาํ หนดทางเลือกที่มีลาํ ดับความสําคัญของการแก้ปัญหา
5) การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) เมื่อกําหนดางเลือกแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ การ
เลือกทางเลือกที่จะปฏิบตั ิการต่อไป (Selection of a Source of Action) ขั้นนี้ เอง ที่เป็ นที่ยอมรับว่า
เป็ นการตัดสิ นใจแท้จริ งการเลือกทางนั้น เกิดจากผลของการตัดสิ นใจแต่ยงั ไม่สมบูรณ์
6) การปฏิบตั ิการตัดสิ นใจ (Implement of Decision) เป็ นการปฏิบตั ิตามผลของการ
ตัดสิ นใจ หรื อทางเลื อกที่ เราจะทราบได้ว่า การตัดสิ นใจนั้นถู กต้องเหมาะสมเพียงใดหรื อไม่ ก็
ขึ้นอยูก่ บั ผล ของการตัดสิ นใจนั้น
7) การประเมินผลของการตัดสิ นใจนี้ เป็ นการตรวจดู ว่าผลของการตัดสิ นใจที่ปฏิ บตั ิไป
เหมาะสมกับการแก้ปัญหานั้นหรื อไม่
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2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจลงทุน
แนวคิ ดและทฤษฎี เกี่ ยวกับการตัดสิ นใจลงทุ นของนักลงทุ นนั้นมี มากมาย สามารถแยก
ออกเป็ นลําดับ และสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
แนวคิดและทฤษฎีหลักการลงทุน
1) แนวความคิดในการลงทุน (ชิติพทั ธ์ วรารัตน์นิธิกุล, 2550)
การลงทุนเกิดขึ้นได้เมื่อผูม้ ีเงินออม ได้นาํ เงินออมเหล่านั้นไปลงทุนในสิ นทรัพย์ เช่น ที่ดิน
อาคาร เครื่ อ งจัก ร เพื่ อ ผลิ ต สิ น ค้า ออกสู่ ต ลาด แต่ ผู ม้ ี เ งิ น ออมบางรายไม่ มี ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ ที่ดีพอในการประกอบอาชี พด้วยตนเอง จึ งมี การนําเงิ นออมเหล่านั้นไปฝากไว้กบั
สถาบันการเงิ น เพื่อให้สถาบันการเงิ นทําหน้าที่ เป็ นตัวกลางเชื่ อมโยงระหว่างผูม้ ีเงิ นออมและ ผู ้
ลงทุน นอกจากนั้นยังมีการลงทุนอีกลักษณะหนึ่ งคือ การนําเอาเงินออมไปซื้ อหลักทรัพย์ประเภท
ต่างๆ เงินลงทุนประเภทนี้นบั ว่าเป็ นส่ วนช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากทํา
ให้ธุรกิจสามารถเพิ่มทุนของกิจการจนกิจการมีขนาดใหญ่ข้ ึน ผลทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ
มวลรวมขยายตัวดีข้ ึน ความมัง่ คัง่ ของประชากร ฐานะทางการเงิน การนําเข้า และการส่ งออก ฯลฯ
ก็ดีตามไปด้วย
นัก ลงทุ นทุ ก รายจะนํา เอาเงิ นออมส่ วนเกิ นที่ เหลื อจากการจับ จ่ า ยใช้ส อย ไปลงทุ นใน
รู ปแบบที่ต่างกันไปตามความสามารถและประสบการณ์ที่แต่คนถนัด เพราะในสถานการณ์ ความ
เป็ นจริ งในการดํารงชี พ รายได้และค่าใช้จ่ายในการบริ โภคจะไม่สมดุ ลกันอย่างพอดี ถ้ามี รายได้
มากกว่าค่าใช้จ่ายในการบริ โภค บุคคลนั้นจะเหลือไว้เป็ นเงินออมและจะเอาเงินออมออกมาใช้ใน
อนาคตเมื่อมีความต้องการในการบริ โภคที่มากกว่ารายได้ที่ได้รับ หรื อมิฉะนั้นเขาอาจจะทําเงินออม
ให้มีค่ามากขึ้นโดยการนําไปลงทุนดี กว่าจะใช้นาํ มาบริ โภค เพราะฉะนั้นจะต้องพิจารณาว่าจะใช้
บริ โภคดีหรื อเก็บไว้หาดอกผลแล้วจึงใช้บริ โภคในอนาคตที่ดีกว่า แนวคิดอันนี้ จึงเป็ นสาระที่สําคัญ
ของการออมและการลงทุน ในทางตรงกันข้ามถ้ามีรายได้นอ้ ยกว่ารายจ่ายในการบริ โภคบุคคลผูน้ ้ นั
ก็จะต้องกูย้ ืมเงินมาเพื่อใช้ในการบริ โภค หรื อมิฉะนั้นก็กูย้ ืมเงินมาลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใน
อัตราที่สูงกว่าอัตราเงินกูย้ มื
ดังนั้นการลงทุนจึงเป็ นการที่บุคคลยอมสละความสุ ขหรื อความพอใจในการบริ โภคหรื อใช้
ประโยชน์จากรายได้ที่มีในปั จจุบนั เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์หรื อดอกผลที่พ่ ึงได้ ซึ่ งจะช่ วยให้
สามารถได้รับความสุ ขหรื อความพอใจในการบริ โภคในอนาคต โดยการนํารายได้ในปั จจุบนั ที่
เหลือเป็ นเงินออมไปลงทุนนัน่ เอง
2) ความหมายของการลงทุน
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การลงทุน หมายถึง เมื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีรายได้ (Current Income) สู งกว่า รายจ่าย
(Current Consumption) บุคคลนั้นก็ยอ่ มจะมีเงินที่เหลือใช้ (Excess Money) และมักนําเงินที่เหลือ
ใช้น้ นั ไปหา ประโยชน์และผลตอบแทน (Return) เพื่อให้เงินที่เหลือใช้น้ นั งอกเงยเพิ่มพูน ซึ่ งการหา
ผลประโยชน์ตอบแทนอาจจะเป็ นในรู ปแบบ ฝากเงิน (Saving) กับสถาบันการเงิ นที่มีความมัน่ คง
หรื อนําไป ลงทุน (Investment) ในตลาดทุนก็ได้ โดยบุคคลนั้นมีความคาดหวังว่า จะนําเอาเงินต้น
และดอกผลที่ งอกเงยไปใช้ใน การอุ ปโภคบริ โภคที่ ตนตั้งเป้ าหมายไว้ในอนาคต ฉะนั้น จึ งมี คาํ
กล่าวว่า “การออมหรื อการลงทุ น เกิ ดขึ้นจากการที่บุคคลหนึ่ งๆ ยอมเสี ยสละ (Trade Off) การ
อุปโภคบริ โภคในอนาคต (Future Consumption) ที่ดีกว่านั้นเอง” (นิภา วงศ์ประเสริ ฐ, 2548, หน้า
20-21)
การลงทุน หมายถึ ง ภาระผูกพันในช่ วงระยะเวลาหนึ่ งของเงินลงทุนจํานวนหนึ่ ง เพื่อให้
ได้มาซึ่ งผลตอบแทนในอนาคตที่มากพอจะชดเชยกับภาระผูกพันในช่วงระยะเวลาที่นาํ เงินมาลงทุน
อัตราเงิ นเฟ้ อ และความไม่แน่ นอนในอนาคตของเงิ นลงทุนจํานวนนั้น (Reilly, 1979 อ้างถึงใน
ชิติพทั ธ์ วรารัตน์นิธิกุล, 2550, หน้า 5)
ประเภทของการลงทุ น แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ คื อ (เพชรี ขุมทรั พ ย์, 2544 อ้างถึ งใน
อรรถสิ ทธิ์ บุตรพรหม, 2547, หน้า 1-2)
1. การลงทุนเพื่อการบริ โภค (Consumer Investment)
2. การลงทุนในธุ รกิจ (Business or Economic Investment)
3. การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment)
การลงทุนเพื่อการบริ โภค (Consumer Investment) การลงทุนของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นเรื่ อง
เกี่ยวกับการซื้ อสิ นค้าประเภทคงทนถาวร (Durable Goods) เช่ น รถยนต์ เครื่ องดูดฝุ่ น เครื่ อซักผ้า
ตูเ้ ย็น โทรทัศน์ เป็ นต้น การลงทุนในลักษณะนี้ ไม่ได้หวังในกําไรในรู ปของตัวเงิน แต่ผลู ้ งทุนหวัง
ความพอใจในการใช้สินทรัพย์เหล่านั้นมากกว่า
การซื้ อบ้านเป็ นที่ อยู่อาศัย ถื อได้ว่า เป็ นการลงทุ นอย่างหนึ่ งของผูบ้ ริ โภค หรื อที่ เรี ยกว่า
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (Real Estate Investment) เงินที่จ่ายซื้ อเป็ นเงินที่ได้จากการออม การซื้ อ
บ้านเป็ นที่อยู่อาศัยนอกจากจะให้ความพอใจแก่เจ้าของแล้ว ในกรณี ที่อุปสงค์ (Demand) ในที่อยู่
อาศัยเพิ่มขึ้นมากกว่าอุปทาน (Supply) มูลค่าของบ้านที่ซ้ื อไว้อาจสู งขึ้น หากขายจะได้กาํ ไรซึ่ งถื อ
ได้วา่ เป็ นเพียงผลพลอยได้
การลงทุนในธุ รกิจ (Business or Economic Investment) การลงทุนในความหมายเชิ งธุ รกิจ
หมายถึ ง การซื้ อทรัพย์สินเพื่อประกอบธุ รกิจหารายได้ โดยหวังว่าอย่างน้อยสุ ดรายได้ที่ได้น้ ี เพียง
พอที่จะชดเชยกับความเสี่ ยงในการลงทุน มีขอ้ สังเกตว่าเป้ าหมายในการลงทุนของธุ รกิ จคือ กําไร
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กําไรจะเป็ นตัวดูดผูล้ งทุนนําเงิ นมาลงทุน การลงทุนตามความหมายนี้ จะกล่าวโดยสรุ ปได้ว่า เป็ น
การนําเงินออม (Saving) หรื อเงินที่สะสมไว้ (Accumulated Fund) และ/หรื อเงินกูย้ ืมจากธนาคาร
(Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจัดสร้ างหรื อจัดหาสิ นค้าประเภททุน ซึ่ งประกอบด้วยเครื่ องจัก ร
อุปกรณ์และสิ นทรัพย์ประเภทอสังหาริ มทรัพย์ ได้แก่ การลงทุนในที่ ดิน โรงงาน และอาคารสิ่ ง
ปลูกสร้าง เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ผลิตสิ นค้าและบริ การเพื่อสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภค ธุ รกิจ
ที่ลงทุนในสิ นทรัพย์เหล่านี้มุ่งหวังกําไรจากการลงทุนเป็ นผลตอบแทน
การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment) การลงทุนตามความหมาย
ทางการเงิ นหรื อการลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็ นการซื้ อหลักทรัพย์ (Assets) ในรู ปของหลักทรัพย์
(Securities) เช่น พันธบัตร (Bond) หุ ้นกูห้ รื อหุ ้นทุน (Stock) การลงทุนในลักษณะนี้ เป็ นการลงทุน
ทางอ้อมซึ่ งแตกต่างจากการลงทุนทางธุ รกิจ ผูม้ ีเงินออมเมื่อไม่ตอ้ งการที่จะเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิจเอง
เนื่ องจากมีความเสี่ ยงหรื อผูอ้ อมยังมีเงิ นไม่มากพอ ผูล้ งทุนอาจนําเงิ นที่ออมได้จะมากหรื อน้อยก็
ตามไปซื้ อหลักทรัพย์ที่เขาพอใจที่จะลงทุน โดยให้ผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยหรื อเงิ นปั นผล
แล้วแต่ละประเภทหลักทรัพย์ที่ทาํ การลงทุน นอกจากนี้ ผูล้ งทุนอาจจะได้ผลตอบแทนอีกลักษณะ
หนึ่ งก็คือ กําไรจากการขายหลักทรั พย์ (Capital Gain) หรื อการขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์
(Capital Loss) อัตราผลตอบแทนที่ผลู ้ งทุนได้จากการลงทุนที่เรี ยกว่า Yield ซึ่ งไม่ได้หมายถึงอัตรา
ดอกเบี้ยหรื อเงิ นปั นผลที่ได้รับเพียงอย่างเดี ยว แต่ยงั ได้คาํ นึ งถึ งกําไรจากการขายหลักทรัพย์หรื อ
ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นหรื อที่คาดว่าจะเกิดขึ้น Yield ที่ผลู ้ งทุนได้รับจากการลงทุน
ไม่วา่ จะมากหรื อน้อยก็ยอ่ มขึ้นอยูก่ บั ความเสี่ ยง (Risk) ของหลักทรัพย์ที่ลงทุนนั้นๆ โดยปกติแล้วผู ้
ลงทุนพยายามเลือกลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสู งสุ ด ณ ระดับความเสี่ ยงหนึ่ง
การลงทุนในหลักทรัพย์ หมายถึง การซื้ อหลักทรัพย์ที่ผลู ้ งทุนมีความพึงพอใจในอัตรา ผลตอบแทน
ที่คาดว่าจะได้รับ ทั้งนี้ ผูล้ งทุ นได้มีการวิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นตลอด ระยะเวลาที่
ลงทุน
3) ความสาคัญของการลงทุน (ชิติพทั ธ์ วรารัตน์นิธิกุล, 2550)
การลงทุนเป็ นกิจกรรมที่สาํ คัญที่สุดอย่างหนึ่งสําหรับระบบเศรษฐกิจ และสังคมในปั จจุบนั
เพราะการลงทุ น ก่ อ ให้ เ กิ ด การผลิ ต สิ น ค้า และบริ ก าร เพื่ อ สนองความต้อ งการของผู ้บ ริ โ ภค
นอกจากนั้นยังทําให้มีการจ้างงานทําให้ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึ้น เพื่อเป็ นการยกฐานะความเป็ นอยู่
ของประชาชนให้ดีข้ ึน และการลงทุนยังก่อให้เกิดการเพิ่มพูนของเงินตรา เมื่อมีการส่ งสิ นค้าออกไป
จําหน่ ายในต่างประเทศ หากไม่มีการลงทุ น ประชาชนย่อมต้องประสบปั ญหากับการขาดแคลน
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค ประชาชนส่ วนหนึ่ งต้องประสบปั ญหาการว่างงาน ผลที่ตามมาก็คือปั ญหา
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ความยากจน ฐานะความเป็ นอยูข่ องประชาชนจะเลวลง ซึ่ งมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศด้วย จึงนับว่า การลงทุนเป็ นสิ่ งที่มีความสําคัญต่อประเทศชาติเป็ นอย่างมาก
ในระบบเศรษฐกิ จแบบเสรี นิยม ประชาชนมี บทบาทสําคัญทั้งในฐานะผูบ้ ริ โภคและใน
ฐานะผูป้ ระกอบการผลิต การจําหน่าย และการให้บริ การ ผูล้ งทุนประกอบธุ รกิจหรื ออุตสาหกรรม
หวัง ที่ จ ะได้ รั บ ผลกํ า ไรเป็ นสิ่ งตอบแทน ภาครั ฐ บาลจะอํา นวยความสะดวกให้ ใ นด้ า น
สาธารณู ปโภคที่สําคัญให้แก่ประชาชน เช่น การสร้างถนนหนทาง การชลประทาน ประปา ไฟฟ้ า
การติดต่อสื่ อสาร ฯลฯ ดังนั้น การลงทุนไม่วา่ จะเป็ นภาครัฐ หรื อภาคเอกชน ที่ประกอบการในด้าน
อุ ตสาหกรรม เกษตรกรรม หรื อ พาณิ ชยกรรม ล้วนแต่มี ผลกระทบต่อเศรษฐกิ จและสั งคมของ
ประเทศทั้งสิ้ น
กล่าวโดยสรุ ป การลงทุนมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดังต่อไปนี้
1. ก่อให้เกิดรายได้ เมื่อมีการลงทุนทางธุ รกิจหรื อเศรษฐกิจ ผูล้ งทุนย่อมได้รับผลตอบแทน
ใน รู ปของกําไร เงิ นปั นผล หรื อดอกเบี้ ย นอกจากนั้นการลงทุ นยังก่ อให้เกิ ดการจ้า งงาน ทําให้
ประชาชนมีรายได้ ผลตอบแทนที่ประชาชนได้รับดังได้กล่าวมาแล้วย่อมทําให้ประชาชนเหล่านั้นมี
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
2. ก่อให้เกิ ดการขยายตัวทางเศรษฐกิ จ การลงทุนก่อให้เกิดการจ้างงานทําให้ประชาชนมี
รายได้เพิ่ ม มากขึ้ น อํา นาจซื้ อย่อมสู ง ขึ้ นด้วย ทํา ให้ผูล้ งทุ นผลิ ตสิ นค้า เพื่ อสนองความต้องการ
เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และมีรายได้ส่วนหนึ่ งที่เหลือจากการบริ โภคที่อยูใ่ นรู ปของเงินออมของประชาชนก็
จะไหลเวียนไปสู่ ผลู ้ งทุนอีกในรู ปของเงินกูย้ ืม หรื อการลงทุนซื้ อหลักทรัพย์จากธุ รกิจโดยตรง ผูท้ ี่
ต้องการใช้เงิน เมื่อได้รับเงินก็อาจจะไปใช้ขยายโรงงานหรื อปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการผลิต ทํา
ให้มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ซึ่ งมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่ วนรวมของประเทศ
ดังนั้นไม่ว่าจะเป็ นการลงทุ นในภาครั ฐบาลหรื อภาคเอกชน การลงทุ นในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ ล้วนแล้วแต่มีผลทางเศรษฐกิจโดยส่ วนรวมของประเทศทั้งสิ้ น
4) จุดมุ่งหมายในการลงทุน (เพชรี ขุมทรัพย์, 2544 อ้างถึงใน อรรถสิ ทธิ์ บุตรพรหม, 2547)
จุ ดมุ่ งหมายในการลงทุ นจะแตกต่า งกันไประหว่างผูล้ งทุ นแต่ล ะท่า น ผูล้ งทุ นบางท่า น
ลงทุนเพื่อหวังรายได้ บางท่านหวังได้รับกําไรจาการขายหลักทรัพย์ และบางท่านอาจต้องการได้ท้ งั
สองอย่าง ดังนั้น ผูล้ งทุนแต่ละท่านต่างก็มีวตั ถุ ประสงค์ในการลงทุนของตัวเองตามความต้องการ
และภาวะแวดล้อมของผูล้ งทุนซึ่ งพอจะแบ่งจุดมุ่งหมายดังกล่าวในลักษณะต่างๆ ได้ ดังนี้
1. ความปลอดภัยของเงินลงทุน (Security of Principal) ความปลอดภัยของเงินลงทุน
นอกจากจะหมายความถึงการรักษาเงินทุนเริ่ มแรกให้คงไว้แล้วถ้ามองให้ไกลอีกนิด ยังหมายความ
ถึ ง การป้ อ งกัน ความเสี่ ย งซึ่ งเกิ ด จากอํา นาจซื้ อ ที่ ล ดลงเป็ นผลจากภาวะเงิ น เฟ้ อ อี ก ด้ว ย จาก
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ความหมายดังกล่ าว การลงทุ นในหลักทรัพย์ที่มีกาํ หนดระยะเวลาคืนเงิ นต้นจํานวนแน่ นอน ซึ่ ง
ได้แก่ พันธบัตรรั ฐบาล หุ ้นกู้และหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ที่มีกาํ หนดเวลาไถ่ ถอนของบริ ษทั ที่ มงั่ คงก็อยู่ใน
ความหมายนี้ นอกจากนี้ การลงทุนในหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที่มีฐานะมัง่ คงและกําลังขยายตัวก็อยูใ่ น
ความหมายนี้เช่นกัน
2. เสถียรภาพของรายได้ (Stability of Income) ผูล้ งทุนมักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่ ให้
รายได้สม่าเสมอ ทั้งนี้ เนื่ องจากรายได้ที่สม่าเสมอ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรื อเงิ นปั นผล หุ ้น บุริมสิ ทธิ
ผูล้ งทุ นสามารถทําแผนการใช้เงิ นทุนได้ว่า เขาจะนํารายได้ที่ได้น้ ี ไปใช้เพื่อการบริ โภค หรื อเพื่อ
ลงทุ นใหม่ ต่อไป นอกจากนี้ อตั ราดอกเบี้ ย หรื อเงิ นปั นผลที่ ไ ด้รับ เป็ นประจําย่อมมี ค่ า มากกว่า
ดอกเบี้ยหรื อเงินปั นผลที่เขาสัญญาว่าจะให้ในอนาคตซึ่ งยังไม่แน่วา่ จะได้ตามที่เขาสัญญา หรื อไม่
3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) ตามกฎทัว่ ๆไปแล้ว ผูล้ งทุนมักจะตั้ง
จุดมุ่งหมายว่าพยายามจัดการให้เงิ นทุนของเขาเพิ่มพูนขึ้น ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าความงอกเงย
ของเงิ นทุนที่จะเกิ ดขึ้นได้จากการลงทุนในหุ ้นของบริ ษทั ที่กาํ ลังขยายตัว (Growth Stock) เท่านั้น
การนํารายได้ที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ก็จะก่อให้เกิดการงอกเงยของเงินทุนได้พอดีๆ กับการลงทุนใน
หุ ้นของบริ ษทั ที่กาํ ลังขยายตัว ผูล้ งทุนส่ วนมากจะเพิ่มมูลค่าของเงินทุนของเขาโดยการนําดอกเบี้ย
แลเงินปั นผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทุนนี้ ให้ประโยชน์แก่ผลู ้ งทุนในแง่ที่วา่ (1)
เพื่อปรับฐานะผูล้ งทุนในระยะยาวให้ดีข้ ึน (2) เพื่อรักษาอํานาจซื้ อให้คงไว้ (3) เพื่อให้การ จัดการ
คล่องตัวดีข้ ึน
4. ความคล่องตัวในการซื้ อขาย (Marketability) หมายถึงหลักทรัพย์ที่สามารถซื้ อ หรื อขาย
ได้ง่ายและรวดเร็ ว ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กบั ราคา ขนาดของตลาดหลักทรัพย์ฯที่หุ้นนั้นจดทะเบียน ขนาด
ของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ จํานวนผูถ้ ือหุ น้ และความสนใจที่ประชาชนทัว่ ๆไปมีต่อหุ ้นนั้น หุ ้นที่มี
ราคาสู งมักจะขายได้ยากกว่าหุ น้ ที่มีราคาต่ากว่า ยกตัวอย่างง่ายๆ หุ น้ ราคา 500 บาท ย่อมขาย ได้ยาก
กว่าหุ น้ ราคา 50 บาท เป็ นต้น
สถานที่ ซ้ื อขายหุ ้นก็มีส่วนที่ทาํ ให้หุ้นขายได้คล่ อง หุ ้นที่ ซ้ื อขายใน New York Stock
Exchange หรื อ American Stock Exchange ย่อมให้ขอ้ มูลแก่ผลู ้ งทุนมากกว่าและขายได้เร็ วกว่าหุ ้น
ที่ซ้ื อขายในตลาดหุ ้นเล็กๆ หุ ้นของบริ ษทั ขนาดใหญ่จาํ หน่ ายได้ยากกว่าหุ ้นของบริ ษทั ขนาดเล็ก
ทั้งนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ขนาดใหญ่มีหุ้นออกจําหน่ ายจํานวนมาก ทําให้การซื้ อขายดําเนิ นติ ดต่อกัน
ตลอดเวลา ด้วยเหตุน้ ีหุน้ ของบริ ษทั ขนาดใหญ่จึงมีความคล่องตัวมากกว่า
5. ความสามารถในการเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้ทนั ที (Liquidity) เมื่อหลักทรัพย์ที่จะ ลงทุนมี
Liquidity สู ง ความสามารถในการหากําไร (Profitability) ก็ยอ่ มจะลดลง ผูล้ งทุนที่ตอ้ งการ ลงทุน
ในหลักทรัพย์ที่มี Liquidity หรื อหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับเงินสด เพราะหวังว่าหากโอกาส ลงทุนที่
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น่าดึงดูดใจมาถึง เขาจะได้มีเงิ นพร้อมที่จะลงทุนได้ทนั ที การจัดการสําหรับเงินทุนส่ วนนี้ ผู ้ ลงทุน
อาจจะแบ่งสรรปั นส่ วนจากเงินลงทุนเพื่อการนี้ โดยเฉพาะหรื ออาจใช้เงินปั นผลหรื อดอกเบี้ย ที่ได้
รับมาเพื่อซื้ อหุ น้ ใหม่ดงั กล่าวก็ได้
6. การกระจายเงินลงทุน (Diversification) วัตถุ ประสงค์ใหม่ก็คือต้องการที่จะ กระจาย
ความเสี่ ยงและการกระจายความเสี่ ยงลงทุนในหลักทรัพย์กระทําได้ 4 วิธี คือ
6.1 ลงทุ นผสมระหว่างหลักทรั พย์ที่มีหลักประกันในเงิ นลงทุนและมี รายได้จาก
การลงทุนแน่นอนกับหลักทรัพย์ที่มีรายได้และราคาเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามภาวะธุ รกิจ
6.2 ลงทุนในหลักทรัพย์หลายอย่างปนกันไป
6.3 ลงทุ นในหลัก ทรั พย์ข องธุ รกิ จที่ มี ค วามแตกต่ า งทางด้านภู มิ ศ าสตร์ เพื่ อลด
ความเสี่ ยงเรื่ องน้าท่วมหรื อภัยธรรมชาติ เป็ นต้น
6.4 ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุ รกิจที่มีลกั ษณะการผลิตที่ต่างกันแบบ vertical หรื อ
horizontal ถ้าเป็ น vertical หมายถึงการลงทุนในธุ รกิจต่างๆ ตั้งแต่วตั ถุดิบไปจนสิ นค้าสําเร็ จรู ป ถ้า
เป็ นแบบ horizontal เป็ นการลงทุนในกิจการที่ประกอบธุ รกิจในลักษณะเดียวกัน
7. ความพอใจในด้านภาษี (Favorable Tax Status) ฐานะการจ่ายภาษีของผูล้ งทุนเป็ น ปั จจัย
สําคัญอย่างหนึ่งที่ผบู ้ ริ หารลงทุนต้องให้ความสนใจ ปั ญหาคือว่าจะทําอย่างไรจึงจะรักษารายได้และ
กําไรจากการขายหลักทรัพย์ (Capital Gain) ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การจ่ายภาษี ในอัตรา
ก้าวหน้าจากเงินได้พึงประเมินทําให้ยากแก่การรักษาจํานวนรายได้น้ นั ไว้ ผูล้ งทุนอาจเลี่ยง การเสี ย
ภาษีได้จากเงินได้พึงประเมินดังกล่าว โดยทําการลงทุนในพันธบัตรที่ได้รับการยกเว้นภาษี หรื อซื้ อ
หลักทรัพย์ที่ไม่มีการจ่ายเงินปั นผลในเวลานี้ แต่จะได้ในรู ปกําไรจากการขายหลักทรัพย์ใน อนาคต
สําหรับในต่างประเทศอัตราภาษีที่เก็บจากกําไรจากการขายหลักทรัพย์น้ นั ต่างกัน กําไรจาก การขาย
หลักทรัพย์ที่ได้จากการขายสิ นทรัพย์ประเภททุน (Capital Assets) ผูท้ ี่ลงทุนครอบครองไว้ เป็ นเวลา
6 เดือนหรื อนานกว่านี้จะเสี ยภาษีในอัตราสู งสุ ดที่ 25% ในการบริ หารเงินลงทุน ผูจ้ ดั การ เงินลงทุน
ต้องดูวา่ ผูล้ งทุนท่านนี้ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้ในอัตราสู งสุ ดเท่าไร ถ้าเข้าเสี ยภาษีในอัตรา 50% หรื อสู ง
กว่า 50% แล้ว เขาควรลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้กาํ ไรจากการขายหลักทรัพย์หรื อ พันธบัตรที่ได้รับ
การยกเว้นภาษี
5) ปั จจัยที่ตัวกาหนดจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุน (นิภา วงศ์ประเสริ ฐ, 2548)
1. อายุ (The Age of Investor) ผูล้ งทุนที่อายุน้อยมักกล้าเสี่ ยง และสนใจลงทุนใน
หลักทรัพย์ที่ ก่อให้เกิ ดความงอกเงยแก่เงิ นลงทุ นมากกว่าผูล้ งทุ นที่สูงอายุซ่ ึ งมักสนใจลงทุ นใน
หลักทรัพย์ที่ให้ รายได้ประจําและความเสี่ ยงต่า

42

2. การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีต่อครอบครัว (Marital Status and Family
Responsibilities) ผูล้ งทุ นที่ มี ครอบครั วและต้องรั บผิดชอบครอบครั ว ทํา ให้เกิ ดความจําเป็ นที่
จะต้องลงทุ นในหลักทรั พย์ที่มีความเสี่ ยงต่าและให้รายได้ที่แน่ นอน ในขณะที่คนโสดไม่มีภาระ
ผูกพันย่อมลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ ยงได้
3. สุ ขภาพของผูล้ งทุน (The Health of the Investor) ผูล้ งทุนที่สุขภาพไม่สมบูรณ์ยอ่ ม
ต้องการ รายได้ที่เกิ ดขึ้นในปั จจุบนั (Current Income) มากกว่าหวังผลประโยชน์ที่จะเกิ ดขึ้นใน
อนาคต
4. นิ สัยส่ วนตัวของผูล้ งทุน (Personal Habit) เช่น ผูล้ งทุนที่มีนิสัยตระหนี่ อาจไม่มีความ
จําเป็ นต้องใช้รายได้ที่ได้รั บจากการลงทุนจึงอาจลงทุนในหลักทรัพย์ของธุ รกิจที่มีการขยายตัวใน
อนาคตได้ ในขณะที่ผลู ้ งทุนที่ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อยย่อมต้องการได้รายได้ที่แน่นอนเพื่อมาจุนเจือรายจ่าย
ที่เกิดขึ้น
5. ความสมัครใจในการลงทุน (Willingness to Accept Risks of Investment) ผูล้ งทุนบาง
คนที่ ลงทุนในหลักทรั พย์ที่มีความเสี่ ยงได้ ต้องเตรี ยมตัวเตรี ยมใจที่ จะเผชิ ญกับความเสี่ ยงที่ อาจ
เกิดขึ้นใน อนาคตแล้ว
6. ความจําเป็ นของผูล้ งทุน (Investor’s Needs) ซึ่ งแตกต่างกัน บางคนอาจมีความจําเป็ น
ด้าน การเงิน บางคนอาจมีความจําเป็ นในแง่ของความรู ้สึกและจิตใจ แน่นอนว่าสิ่ งสําคัญที่เร่ งเร้าให้
เกิ ด การลงทุนคือกําไร ซึ่ งอาจเก็บสะสมไว้เพื่อใช้ยามชรา เพื่อการศึกษา หรื อเพื่อปรับฐานะการ
ครอง ชีพของตนเองให้ดีข้ ึน
6) ทางเลือกในการลงทุน (วิภา คิดเมตตากุล, 2549)
ทางเลื อกในการลงทุ นนั้นมี อยู่หลายทาง ในที่ น้ ี จะขอแบ่ ง เป็ นทางเลื อกใหญ่ ๆ 2 ทาง
ด้วยกัน คือ การลงทุนทางตรง กับการลงทุนทางอ้อม
1. การลงทุนทางตรง คือ การลงทุนที่บุคคลหรื อเจ้าของเงิ นลงทุนต้องทําการตัดสิ นใจ
ลงทุ น เอง ข้อมู ล และคํา แนะนํา ที่ เขาได้จากบุ ค คลภายนอกนั้นเป็ นเพีย งแนวทางประกอบการ
ตัดสิ นใจ แต่ การตัดสิ นใจครั้ งสุ ดท้ายเจ้าของทุนจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเอง ทางเลื อกของการลงทุ น
ทางตรงนั้นแบ่งได้ 3 ลักษณะ คือ
1.1 Fixed Principal Investment คือ การลงทุนในสิ นทรัพย์ที่รู้มูลค่าของเงินลงทุน
ที่จะ ได้รับคืน ณ วั้นสิ้ นสุ ดสัญญา และผลประโยชน์ที่จะได้รับระหว่างช่วงเวลาลงทุน ดังกล่าวเป็ น
การตอบแทนสิ นทรัพย์เหล่านั้น ได้แก่ ตัว๋ เงินคลัง ตราสารพาณิ ชย์ (Commercial Paper) พันธบัตร
รัฐบาล และพันธบัตรธุ รกิจหรื อหุ น้ กู้
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1.2 Variable Principal Securities คือ การลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ทราบมูลค่าที่จะ
ได้รับคืนในอนาคตที่แน่นอน เนื่ อจากหลักทรัพย์เหล่านี้ ไม่มีอายุครบกําหนดไถ่ ถอนที่แน่นอน ซึ่ ง
ได้แก่ หุ น้ บุริมสิ ทธิ์ หุน้ สามัญ หลักทรัพย์ที่แปลงสภาพได้ และ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เป็ นต้น
1.3 Non Security Investment เป็ นการลงทุนในสิ นทรัพย์ต่างๆ นอกเหนือจากที่
กล่าวข้างต้น เช่น การลงทุนที่ดิน และอาคาร การรับจํานอง การซื้ อสิ นค้าต่างๆ การ ลงทุนในธุ รกิจ
ที่เปิ ดกิจการใหม่ หรื อธุ รกิจที่กาํ ลังขยายกิจการ แต่ยงั ไม่ได้ออก หลักทรัพย์ขายให้ประชาชนทัว่ ไป
2. การลงทุ นทางอ้อม คื อ การลงทุ นที่ มี ส ถาบันอื่ น กระทําแทนเจ้า ของเงิ นออมและ
ตัดสิ นใจ ลงทุนแทนเจ้าของเงิ นด้วย เจ้าของเงิ นไม่สามารถที่จะไปควบคุ มการลงทุนของสถาบัน
เหล่ านั้นได้ จะกระทําได้ก็เพียงแต่ ก่ อนลงทุ นต้องศึ กษาถึ งจุ ดมุ่งหมายในการลงทุนของสถาบัน
เหล่านั้น การ ลงทุนในลักษณะนี้ ได้แก่ การลงทุนในกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนบํานาญ ซึ่ งกองทุน
บํานาญนี้ จะไป ลงทุ นในพันธบัตรธุ รกิ จ พันธบัตรรั ฐบาล และการรั บ จํานอง กองทุ นที่ บ ริ หาร
กองทุน เช่ น กองทุน สิ นภิญโญ 1 และ 2 ฯลฯ ผูล้ งทุนอาจทําประกันชี วิตไว้กบั บริ ษทั ประกัน ค่า
เบี้ ย ประกัน ที่ ผู ป้ ระกัน จ่ า ยบางส่ ว นจะถู ก นํา ไปลงทุ น อี ก ต่ อ หนึ่ ง ในรู ป ของพันธบัต รรั ฐ บาล
พันธบัตรธุ รกิจ หุ น้ กู้ การรับ จํานอง และการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ นอกจากนี้ผลู ้ งทุนอาจลงทุน
ในบริ ษทั ลงทุน
ปั จจุบนั คนไทยมีอายุขยั ประมาณ 80 ปี โดยเฉลี่ย เมื่อแรกเกิดจนกระทัง่ อายุประมาณ 20 ปี
เป็ นช่วงของการเรี ยนรู ้ การช่วยเหลือตนเอง การสั่งสมประสบการณ์ การศึกษาหาความรู ้ ในช่วงนี้
ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่ วนมากตกอยูก่ บั คุ ณพ่อ คุ ณแม่หรื อผูป้ กครอง ช่วงอายุ 21-60 ปี เป็ นช่วงวัย
ทํางาน หารายได้ ก่อร่ างสร้างตัว มีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่ งเราจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบตัวเอง และเมื่อ
อายุ 61 ปี เป็ นต้นไป เข้สู่วยั ชรา ต้องพ้นจากการทํางานไม่สามารถหารายได้จากการทํางานเป็ น
ลูกจ้าง หรื อรับราชการได้อีก คําถามตามมาก็คือ แล้วใครจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายของคนวัยนี้
ลูก หลาน สังคม รัฐบาลหรื อตัวเอง (วิภา คิดเมตตากุล, 2549)
7) การสะสมเงิ นโดยวิธีการออมและการลงทุนเหมือนและแตกต่ างกันอย่ างไร (สมาคม
บริ ษทั จัดการลงทุน, 2563)
เมื่อเรามีเงินเหลือใช้เป็ นประจําทุกเดือน สิ่ งที่เราควรคํานึ งถึง คือ เราจะจัดการกับเงินเหลือ
ใช้น้ ันอย่างเหมาะสมได้อย่างไร เพื่อให้งอกเงยเพิ่มมากขึ้ น โดยทัว่ ไปเรามักจะเก็บในรู ปเงิ นสด
หรื อฝากธนาคาร บริ ษทั เงินทุน ซึ่งเราจะเรี ยกวิธีการนี้วา่ "การออม" หรื อถ้าใช้วิธีการซื้ อ การสะสม
เงิ นเพื่ อให้เ พี ย งพอกับ การใช้จ่า ยตามวัต ถุ ป ระสงค์ใ นอนาคต จํา เป็ นต้องมี ก าร แบ่ ง สรรอย่า ง
เหมาะสมทั้ง การออมและการลงทุ นควบคู่ กนั ไป ในสั ดส่ วนที่ สอดคล้องกับ ผลตอบแทนที่ เรา
คาดหวังภายใต้ความเสี่ ยงที่เรายอมรับได้ เพราะหากเราเน้นการออมเพียงวิธีเดียว อาจจะประสบ
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ปั ญหาการงอกเงยของดอกเบี้ยต่ากว่าเงินเฟ้อ หรื อไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย แต่ถา้ เรา ทุ่มเทเงินสะสม
ทั้งหมดกับการลงทุนก็อาจจะประสบกับภาวะขาดทุน หรื อขาดสภาพคล่องเมื่อมี เหตุตอ้ งใช้เงินยาม
ฉุ กเฉิ น ดังนั้น การวางแผนสะสมเงิ นโดยให้มีการกระจายวิธีการและประเภท หลักทรัพย์จึงเป็ น
สิ่ งจําเป็ นและต้องดําเนิ นการโดยรอบคอบ หากเรามี ความรู ้ ไม่มากนักก็ควรหารื อ กับผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางการเงิ น ได้แก่ ที่ ปรึ กษาทางการเงิ น ผูว้ างแผนการลงทุ น ผูท้ าํ หน้าที่ขาย (วิภา คิ ดเมตตากุล ,
2549)
การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี หลักการลงทุนนี้ จะทําให้เข้าใจถึ งลักษณะการลงทุนของนัก
ลงทุนทัว่ ไป จุดมุ่งหมายของการลงทุน ทางเลือกในการลงทุน และปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดการลงทุน
ของนักลงทุนทัว่ ไปที่มาลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว โดยผูว้ ิจยั จะนําไปใช้ประโยชน์ในการ
ศึกษาวิจยั ต่อไป ดังนั้นจากแนวคิดและทฤษฎี หลักการลงทุ น จะแสดงให้เห็ นว่ามี ความสัมพันธ์
สอดคล้องกับตัวแปรทางด้าน “ผลิตภัณฑ์” และ “ผลตอบแทน” ซึ่งผูว้ จิ ยั จะได้นาํ แนวคิดและทฤษฎี
มาใช้ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้
2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ส่ วนประสมการตลาด (Marketing mix) ซึ่ ง Kotler (2012) ได้อธิ บายไว้ว่าเป็ นกลุ่มของ
เครื่ องมือที่ฝ่ายจัดการใช้ในการผลักดันยอดขาย โดยมีสูตรดั้งเดิ มที่เรี ยกว่า 4Ps– product, price,
place, และ promotion และครั้งหนึ่งเขาได้เสนอคาใหม่ที่จะมาทดแทน 4 Ps
Product = Configuration
Price = Valuation
Place = Facilitation
Promotion = Symbolization
ซึ่ง 4Ps แสดงถึงมุมมองของผูข้ าย ไม่ใช่มุมมองของผูซ้ ้ื อ Kotler (2003) ได้แนะนําว่าผูข้ าย
ควรตั้งต้นกับ 4Cs ก่อนที่จะไป 4Ps โดย 4Cs ได้แก่ Customer Value (not product), Customer Costs
(not price alone), Convenience (not place), และ Communication (not promotion) และการเลือกใช้
เครื่ องมือทางการตลาดต้องเลือกให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของวงจรชีวติ ผลิตภัณฑ์ (Kotler, 2012)
อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) กล่าวว่า นักการตลาดมักใช้เครื่ องมือมากมายเพื่อชักจูงให้ตลาด
เป้ าหมายก่อปฏิกิริยาตอบ เครื่ องมือต่างๆ เหล่านี้ประกอบกันเป็ น “ส่ วนประสมทางการตลาด”
McCarthy (1960) จาแนกเครื่ องมื อเหล่ านี้ เป็ นกลุ่มกว้างๆ 4 กลุ่ มที่ เรี ยกว่า 4P’s ของ
การตลาด
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Product ประกอบไปด้วย ความหลากหลาย คุณภาพ แบบ ลักษณะ ตรายี่ห้อ ขนาดบริ การ
การรับประกัน การรับคืน
Price ประกอบไปด้วย ราคาที่ แจ้ง แก่ ลู ก ค้า ส่ วนลด ส่ วนยอมให้เพื่ อการปฏิ บ ตั ิ ง าน
ระยะเวลาชําระเงิน เงื่อนไขการให้สินเชื่อ
Place ประกอบไปด้วย ช่ องทาง การครอบคลุ มตลาด การจําแนกสิ นค้า ทํา เลที่ ต้ งั การ
ขนส่ ง
Promotion ประกอบไปด้ว ย การส่ ง เสริ ม การขาย การโฆษณา พนัก งานขายการ
ประชาสัมพันธ์ การขายตรง

2.2 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึ ก ษาวิจยั ในอดี ตที่ เกี่ ย วข้อง พบว่า ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจเลื อกซื้ อ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ประกอบด้วยงานวิจยั ดังต่อไปนี้
จตุ พ ร อิ น ทร์ อ ัก ษร์ และและวรรณวิม ล อัม ริ น ทร์ นุ เ คราะห์ (2560) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ ง การ
ตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมห้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ
มหาวิท ยาลัย รามคํา แหง พบว่า นัก ศึ ก ษาโครงการพิ เ ศษ มหาวิทยาลัย รามคํา แหงมี ร ะดับการ
ตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหยอนภาษี อยู่ในระดับมาก โดยให้
ความสําคัญประเด็นด้านผลตอบแทนจากการลงทุน อยูใ่ นระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านความ
เสี่ ยงจากการลงทุน และพบว่านักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีอายุ อาชีพ รายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อนและพฤติ กรรมการลงทุน ด้านการออมเฉลี่ ยแต่ละเดื อน เรื่ องการตัดสิ นใจออมเงิ น
ด้านช่องทางในการซื้ อหน่วยลงทุน เรื่ องข้อมูลข่าวสารช่วยในตัดสิ นใจลงทุน และด้านจํานวนเงินที่
ใช้ในการลงทุน เรื่ อง จํานวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปี ต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
อดุลย์ สาลิฟา (2559) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล โดยมีสมมติฐาน
งานวิจยั ครอบคลุมทั้งปั จจัยส่ วนผสมการตลาด (4P) ประกอบด้วย ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปั จจัยด้าน
ราคา ปั จ จัย ด้า นช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย และปั จ จัย ด้า นส่ ง เสริ ม การขาย รวมถึ ง ปั จ จัย ด้า น
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ประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับการศึกษา อาชี พ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยตั้งสมมติฐานว่า
ปั จจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว ผลการวิจยั ครั้งนี้
พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล มีเพียง 2 ปั จจัย คือ ปั จจัยด้านช่อง
ทางการจัด จํา หน่ า ยและส่ ง เสริ ม การขาย และปั จจัย ด้า นผลตอบแทนในการลงทุ น และผลการ
ดําเนิ นงาน สะท้อนกลุ่มตัวอย่างต้องการความสะดวกในการลงทุน และต้องการความรู ้ เพื่อใช้ใน
การวางแผนทางการเงิ นว่า LTF จะมาเป็ นเครื่ องมือสํา หรับวางแผนการลงทุนและการวางแผน
การเงินได้อย่างไร ประกอบกับการมีการส่ งเสริ มทางการตลาดที่โดดเด่นตรงกับความต้องการทําให้
นักลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ้น และการชําระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารทําให้เพิ่มความ
สะดวกให้กบั นักลงทุน ส่ วนปั จจัยด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการดําเนินงานเนื่องด้วยนัก
ลงทุนสนใจผลการดํา เนิ นงานที่ ผ่านมาและการเลื อกหุ ้นเข้า Port ของกองทุ นจะส่ งผลต่อการ
ดําเนินงานของกองทุนในอนาคตได้
จิรัสย์ชา รัตนเพียร (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุน
รวมประเภทกองทุ น รวมหุ ้ น ระยะยาว (LTF) ของ ลู ก ค้า บมจ.ธนาคารกรุ งเทพ ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี
สถานภาพสมรส การศึ กษาระดับปริ ญญาตรี เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชน มี รายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อน
20,001-50,000 บาท ลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) 5,000-20,000
บาท ผูท้ ี่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุนคือพนักงานธนาคาร ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยด้านการรับรู ้ ขอ้ มู ลข่าวสาร ปั จจัยด้านทัศนคติ ในการลงทุน ปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาด ปั จจัยด้านคุ ณภาพการให้บริ การ และปั จจัยด้านการตัดสิ นใจลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ผลการทดสอบสมมติ ฐานพบว่าปั จจัยด้านการรับรู ้ ขอ้ มู ลข่าวสาร ปั จจัยด้านทัศนคติในการ
ลงทุ น ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาด และปั จจัย ด้า นคุ ณภาพการให้ บ ริ ก ารมี อิท ธิ พ ลต่ อการ
ตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของลู กค้าบมจ.ธนาคาร
กรุ งเทพ ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ทรรศวรรณ จันทร์ ส าย (2557) ได้ศึ ก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัด สิ น ใจลงทุ น ใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง: กรณี ศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุ งเทพใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่ากลุ่ มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุอยู่
ระหว่า ง 26-35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี อาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน
รายได้เ ฉลี่ ย ต่ อ เดื อ น ระหว่ า ง 20,001-60,000 บาท มี ภ รรยาคู่ ส มรสซึ่ งท างานเป็ นพนัก งาน
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บริ ษทั เอกชนเช่นเดียวกัน มีรายได้ครอบครัวรวมเฉลี่ย 100,001-250,000 บาท ในครอบครัวไม่มีเด็ก
ในวัยเรี ยน ใช้บริ การกับธนาคารกรุ งเทพ ใช้บริ การในนามส่ วนบุคคลทั้งที่ สานักงานใหญ่และ
สาขาเป็ นลูกค้าของธนาคาร 10 ปี ขึ้นไป ใช้บริ การธนาคารหลายธนาคารแต่ใช้ธนาคารกรุ งเทพเป็ น
หลักวัตถุประสงค์ที่สาคัญของการลงทุนก็คือเพื่อประโยชน์ในการหักลดหย่อนภาษี รองลงมาได้แก่
เพื่อหวังผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเป็ นการอดออมเพื่ออนาคต ตามลาดับ การลงทุนผ่าน
สาขาของธนาคารคือช่องทางที่สาคัญที่สุด เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมก็
คือ ผลประกอบการของกองทุ นที่ ผ่านมา การตัดสิ นใจเลื อกลงทุ นในกองทุ นรวมขึ้ นอยู่กบั การ
ตัดสิ นใจของผูต้ อบแบบสอบถามเอง และผูต้ อบแบบสอบถามเมื่อลงทุนแล้ว มีการติดตามข่าวคราว
ผลประกอบการของกองทุนในบางครั้ง
ในส่ วนของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF ที่อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจาหน่าย
ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการบริ การและด้านภาพลักษณ์องค์กร ในการเปรี ยบเที ยบปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดที่ มี ผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเลื อ กลงทุ น จ าแนกตามข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถาม พบว่ า ผู ้ต อบแบบสอบถามที่ มี เ พศต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ด้ า น
กระบวนการบริ การแตกต่างกัน ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกันมีความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับปั จจัย
ด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาดแตกต่างกัน ผูต้ อบแบบสอบถามที่มีอาชีพต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในทุกด้านยกเว้นด้านราคาแตกต่างกัน และผูต้ อบแบบสอบถามที่มี
ระดับรายได้แตกต่างกันมีความคิดเห็นในด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับ “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนใน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” โดยผูว้ ิจยั
ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ที่
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF)
กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย เนื่ อ งจากผู ้วิ จ ัย ไม่ ท ราบจ านวนที่ แ น่ น อนของพนัก งาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงใช้วิธีการกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สู ตรค านวณแบบไม่ ทราบจานวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่างของ สู ตร
W.G.Cochran (1977) ดังนี้
n =P (1 - P) Z2
e2
n แทน จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งการ
P แทน สัดส่ วนของประชากรที่ผวู ้ จิ ยั ต้องการจะสุ่ ม
Z แทน ความมัน่ ใจที่ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
e แทน สัดส่ วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
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ผูว้ จิ ยั ต้องการสุ่ มตัวอย่างเป็ นร้อยละ 50 จากประชากรทั้งหมด ต้องการความเชื่ อมัน่ ร้อยละ
95 และยอมรับความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะคานวณได้คือ
P = 0.50 (ร้อยละ 50) Z = 1.96 (ร้อยละ 95) e = 0.05 (ร้อยละ 5)
แทนค่า
n = 0.5(1-0.5)1.962
0.052
n = 384.16 หรื อ 384
แต่เพื่อความแม่นยาของข้อมูลในการเก็บตัวอย่าง ผูว้ ิจยั จึงเพิ่มจานวนตัวอย่างเป็ น 400
ตัวอย่าง
3.2 เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
สาหรับการวิจยั ในครั้งนี้เครื่ องมือที่ใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ ิจยั
ได้สร้ างขึ้ นเพื่อเป็ นการศึ กษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
(LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4
ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้น
โดยมีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด ได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยผูต้ อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีอิทธิ พลต่ อการ
ตัดสิ นใจในลงทุ นในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนัก งานบริ ษ ทั เอกชนในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้เครื่ องมือประเภทมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่ งระดับความเห็น
หรื อระดับการตัดสิ นใจ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ จากมากไปน้อย (Likert Scale) เป็ นต้น
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามข้อมูลการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการลงทุน, จานวน
เงิ นในการลงทุนต่อครั้ง, ความถี่ในการลงทุน และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามสามารถเลือกคาตอบได้เพียงข้อเดียว
ส่ วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
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การสร้ างเครื่ องมือในการวิจัย
มีลาดับขั้นตอนในการสร้างดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับปั จจัยส่ วนบุคคล ส่ วนประสมทาง
การตลาด และการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชน
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 3 นาแบบสอบถามเสนอที่ปรึ กษาเพื่อปรับปรุ งให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์
ยิง่ ขึ้น
ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุ งข้อความตามคาแนะนาที่ปรึ กษา
ขั้นตอนที่ 5 นาแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มประชากรที่มีลกั ษณะคล้ายกัน กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 40 คน แล้วนามาหาความเชื่ อถื อ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ อลั ฟา
ของครอนบัค (Cronbach, 1990) ผลการทดสอบค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อลั ฟา พบว่า ได้ค่าความ
เชื่อถือของแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เท่ากับ 0.962 ซึ่ งได้มีค่ามากกว่า 0.8 (กัลยา วานิชย์บญั ชา, 2551)
แสดงว่าเครื่ องมือแบบสอบถาม มีความน่าเชื่อถือสามารถนาไปใช้ในการศึกษาได้
ขั้นตอนที่ 6 จัดทาและปรับปรุ งแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
การหาคุณภาพของเครื่ องมือ
1. การทดสอบความเชื่อถือได้ วิเคราะห์หาความเชื่อถือได้ ของแบบสอบถามโดยใช้สูตร
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (alpha-coefficient) ของ ครอนบาค Cronbach
โดยมีสูตรค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา ( Alpha-Coefficient) ดังนี้
∑

เมื่อ

α
n
∑

คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
จานวนข้อในแบบสอบถามทั้งฉบับ
ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็ นรายข้อ
ความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่าง
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ผลการทดสอบคุ ณ ภาพเครื่ อ งมื อแบบสอบถามโดยใช้วิธี ก ารทดสอบความเชื่ อถื อ ได้
(reliability) ของแบบสอบถามผลการทดสอบ แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาเท่ากับ
0.962 ซึ่ งมากกว่า 0.8 นาไปใช้ได้
เกณฑ์ การให้ คะแนน (5 ระดับ)
เครื่ องมื อแบบสอบถามงานวิจยั ครั้ งนี้ แบบสอบถามในส่ วนที่ มีขอ้ คาถามเกี่ ยวกับการ
จัดการการตลาด เป็ นแบบมาตรส่ วนประมาณค่า ซึ่ งมี 5 ระดับของลิเคิร์ท ได้กาหนดค่าและ
ความหมาย ดังนี้
ระดับคะแนน
แปลผล
ระดับคะแนน 5 หมายถึง
ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง
ให้ระดับความสาคัญมาก
ระดับคะแนน 3 หมายถึง
ให้ระดับความสาคัญปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง
ให้ระดับความสาคัญน้อย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง
ให้ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ระดับการให้คะแนนเฉลี่ยในแต่ละระดับชั้น ซึ่ งมีเกณฑ์ในการกาหนดค่าน้ าหนักของการ
ประเมินเป็ น 5 ระดับตามวิธีของลิเคิร์ท ได้ดงั นี้
ความกว้างของชั้น
=
พิสัย/จานวนชั้น
=
(5-1)/5
=
0.8 (เริ่ มจากขั้นต่าสุ ด)
เกณฑ์ การแปลความหมายของคะแนน (5 ระดับ)
การจัดให้ระดับความสาคัญของการจัดการการตลาด ผูว้ ิจยั จัดได้ 5 ระดับ คือ ให้ระดับ
ความสาคัญมากที่สุด ให้ระดับความสาคัญมาก ให้ระดับความสาคัญปานกลาง ให้ระดับความสาคัญ
น้อย ให้ระดับความสาคัญน้อยที่สุด จากนั้นนามาหาระดับคะแนนเฉลี่ย โดยกาหนดความหมาย
ดังนี้
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ระดับคะแนนเฉลี่ย
1.00 – 1.49
หมายถึง
1.50 - 2.49
หมายถึง
2.50 – 3.49
หมายถึง
3.50 – 4.49
หมายถึง
4.50 – 5.00
หมายถึง

แปลผล
ให้ระดับความสาคัญน้อยที่สุด
ให้ระดับความสาคัญน้อย
ให้ระดับความสาคัญปานกลาง
ให้ระดับความสาคัญมาก
ให้ระดับความสาคัญมากที่สุด

3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ผู ว้ ิ จ ัย ได้เ ก็ บ ข้อ มู ล โดยด าเนิ น การตามล าดับ ขั้น ตอนดัง นี้
ขั้นที่ 1 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผา่ น Google Form
ขั้นที่ 2 ขอความร่ วมมือจากผูต้ อบแบบสอบถามผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก และบล็อก และ
ทางแอพพลิเคชัน่ ไลน์
ขั้นที่ 3 ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ ของคาตอบในแต่ละข้อ และนับ
จานวนแบบสอบถามให้ครบตามจานวนที่ตอ้ งการ
ขั้นที่ 4 ผูว้ จิ ยั นาแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
3.4 วิธีสร้ างเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากเอกสารในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยแบ่งการวิจยั ตามที่ผวู ้ ิจยั
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง นามาสังเคราะห์และนามาสร้ างเป็ นแบบสอบถาม
และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคล้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเครื่ องมือแบบสอบถามมีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
1. จัดเตรี ยมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวนกลุ่มตัวอย่างที่ทาการสุ่ มตัวอย่าง
2. ประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อนาเครื่ องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3. ผูว้ จิ ยั ดาเนิ นการตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตัวอย่างในการตอบข้อคาถามตามเครื่ องมือ
แบบสอบถามตอบรับเสร็ จสมบูรณ์ แล้วนาผลการตอบไปจัดการทาและวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. เก็บแบบการสุ่ มตัวอย่าง (accidental sampling)
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3.5 วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ จิ ยั มีการดาเนินการ ดังนี้
1. การสารวจปั จจัยส่ วนบุคคลของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนัก งานบริ ษ ัทเอกชนในจังหวัดกรุ ง เทพมหานคร ใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณา
ประกอบด้วย การแจงนับค่าความถี่ และค่าร้อยละ
2. การสารวจความคิดเห็นของปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจในลงทุนใน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร วิเคราะห์
โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยนาข้อมูลมาคานวณและ
วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) อธิ บายตัวแปรต่างๆ ที่
ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ และใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิ บายตัวแปรด้านปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่ งเป็ นตัวแปรที่มีระดับการวัดประเภทช่วง
วิเคราะห์ระดับปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ด้วยวิธีการคานวณ
ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน จากนั้น นาค่ า เฉลี่ ย มาแปลความหมายโดยใช้เ กณฑ์ แ ปล
ความหมายของ (ประคอง กรรณสู ตร, 2542) ที่กาหนดไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3. การสารวจการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ใช้สถิติเชิ งพรรณา ประกอบด้วย การแจงนับค่าความถี่
และค่าร้อยละ
4. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามเพศ โดยการเปรี ยบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัว ที่ เป็ นอิสระต่อกัน ใช้สถิ ติ Independent-Sample T test ในการ
ทดสอบความแตกต่าง
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วิเคราะห์ เปรี ย บเที ย บการตัดสิ นใจในลงทุ นในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ตามปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จาแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา และระดับ รายได้เฉลี่ ย ต่ อเดื อน ซึ่ งเป็ นการเปรี ย บเที ย บตัวแปร
มากกว่า 2 ตัว โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)
5. วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนัก งานบริ ษ ัท เอกชนในจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ตามปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด
ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ซึ่ งเป็ นการเปรี ยบเทียบตัวแปรมากกว่า 2 ตัว โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA)
2. ใช้ สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)
- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
- ค่าเฉลี่ย (Mean) ใช้สูตร (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552:40)
แทน ค่าเฉลี่ย
 X แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n
แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
2.2ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)(ล้วน สายยศ และอังคณา, 2553 : 53)
เมื่อ

X

n x 2 

S

เมื่อ

 x 
2

nn  1

S

แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 x แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตัว ยกกาลังสอง
2

 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกกาลังสอง
2

n

แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

3. สถิติทใี่ ช้ หาคุณภาพของแบบสอบถาม
หาความเชื่ อ มั่น ของแบบสอบถาม โดยใช้วิ ธี สั ม ประสิ ท ธิ์ แอลฟ่ า (  -Coefficient)
ของครอนบัค (Crondach) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2550 : 126)
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เมื่อ

แทน ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทั้งฉบับ
n
แทน ค่าจานวนของแบบคาถาม
2
 si แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายข้อ
 st2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง


ฉบับ
4. สถิติทใี่ ช้ สาหรับทดสอบสมมติฐาน
4.1 ทดสอบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ ยของตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป โดย
ใช้การสู ตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตัวประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานข้อ 1, 2 และ 3 (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2552:236) มีสูตรการคานวณดังนี้
เมื่อ

โดย
เมื่อ

F
MSB
MSW
dfb
dfw
k
n

แทน ค่าที่พิจารณาใน F-distribution
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองระหว่างกลุ่ม
แทน ค่าเฉลี่ยของผลบวกยกกาลังสองภายในกลุ่ม
= k-1
= n-k-1
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง
แทน จานวนสมาชิกทั้งหมด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาเรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” จานวน 400 คน ซึ่ งผูศ้ ึกษาได้นามาทาการ
วิเคราะห์และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ เกีย่ วกับข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรณ์ ศาสตร์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
162
40.50
หญิง
238
59.50
400
100.00
รวม
อายุ
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
40
10.00
21 – 30 ปี
160
40.00
31 – 40 ปี
117
29.25
41 – 50 ปี
43
10.75
51 ปี ขึ้นไป
40
10.00
รวม
400
100.00
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
27
6.75
ปริ ญญาตรี
304
76.00
สู งกว่าปริ ญญาตรี
69
17.25
รวม
400
100.00
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยของกลุ่มตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร์ (ต่อ)
ลักษณะทางประชากรณ์ ศาสตร์
จานวน (คน)
ร้ อยละ
รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
15
3.75
15,001 – 25,000 บาท
247
61.75
25,001 – 35,000 บาท
127
31.75
35,001 บาทขึ้นไป
11
2.75
รวม
400
100.00
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ลักษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ ของผูต้ อบแบบสอบถาม สรุ ปได้
ดังนี้
1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 238 คน คิดเป็ นร้ อยละ 59.50
และเพศชาย จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50
2. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 21 – 30 ปี จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ
40.00 รองลงมา อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.25 อายุระหว่าง 41 – 50
ปี จานวน 43 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.75 อายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี และอายุ 51 ปี ขึ้นไป มีจานวน 10
คน เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ
3. ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 304
คน คิดเป็ นร้อยละ 76.00 รองลงมา การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25
และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.75 ตามลาดับ
4. รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ รายได้ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 247
คน คิดเป็ นร้อยละ 61.75 รองลงมา รายได้ 25,001 – 35,000 บาท จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.75 รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 และรายได้ 35,001
บาทขึ้นไป จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75 ตามลาดับ
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4.2 ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดใน
ภาพรวมที่ มี ผลต่ อการตัดสิ นใจในลงทุ นในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวม
ระดับความสาคัญ
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ระดับความ
S.D.
อันดับ
̅
คิดเห็น
1. ด้านผลิตภัณฑ์
4.48
0.555
มาก
2
2. ด้านราคา
4.37
0.500
มาก
3
3. ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
4.52
0.491
มากที่สุด
1
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
4.30
0.485
มาก
4
รวม
4.42
0.508
มาก
จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวม
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดย
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย คือ ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย ( ̅ = 4.52) รองลงมา คือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (̅ = 4.48) ด้านราคา (̅ = 4.37) และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (̅ = 4.30) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ระดับความสาคัญ
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
ระดับความ
S.D.
อันดับ
̅
คิดเห็น
1.1 เป็ นกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ที่แสดงข้อมูล
4.46 0.624
มาก
4
ผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนไว้อย่างชัดเจน
1.2 บลจ. ที่เป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนมีชื่อเสี ยง และความ
4.27 0.562
มาก
5
น่าเชื่อถือ
1.3 เคยมีผลงานด้านผลตอบแทนที่ดีมาก่อนในกองทุน
4.55 0.560 มากที่สุด
2
ที่เคยเสนอขายก่อนหน้า
1.4 มีความยืดหยุน่ ในการซื้ อขายหน่วยลงทุน
4.52 0.525 มากที่สุด
3
1.5 สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้ตลอดเวลา 4.60 0.506 มากที่สุด
1
รวม
4.48 0.555
มาก
จากตารางที่ 4.3 ผลการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้า น
ผลิ ตภัณฑ์ ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนัก งาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ โดยเรี ย งล าดับ ค่ า เฉลี่ ย จากมากไปน้อ ย คื อ สามารถตรวจสอบมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุ น ได้
ตลอดเวลา ( ̅ = 4.60) รองลงมา คือ เคยมีผลงานด้านผลตอบแทนที่ดีมาก่อนในกองทุนที่เคยเสนอ
ขายก่อนหน้า (̅ = 4.55) มีความยืดหยุน่ ในการซื้ อขายหน่วยลงทุน ( ̅ = 4.52) เป็ นกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว (LTF) ที่แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนไว้อย่างชัดเจน ( ̅ = 4.46) และบลจ.
ที่เป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนมีชื่อเสี ยง และความน่าเชื่อถือ (̅ = 4.27) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา ที่ มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ระดับความสาคัญ
2. ด้ านราคา
ระดับความ
S.D.
อันดับ
̅
คิดเห็น
2.1 ราคาของหน่วยลงทุนไม่ผนั ผวนมาก
4.64
0.522
มาก
1
เกินไป
2.2 ราคาของหน่วยลงทุนมีความน่าเชื่อถือ
4.42
0.495
มาก
2
2.3 ราคาของหน่วยลงทุนมีความเหมาะสม
4.23
0.479
มาก
4
สามารถลงทุนได้
2.4 ราคาสอดคล้องกับผลตอบแทนที่ได้จาก
4.28
0.461
มาก
3
การลงทุน
2.5 ราคาดึงดูดใจมากกว่าเมื่อเทียบกับกองทุน
4.28
0.545
มาก
3
ประเภทเดียวกัน
รวม
4.37
0.500
มาก
จากตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดย
เรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย คือ าคาของหน่ วยลงทุ นไม่ผนั ผวนมากเกิ นไป ( ̅ = 4.64)
รองลงมา คือ ราคาของหน่วยลงทุนมีความน่าเชื่ อถือ ( ̅ = 4.42) ราคาสอดคล้องกับผลตอบแทนที่
ได้จากการลงทุน และราคาดึงดูดใจมากกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดี ยวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
(̅ = 4.28) และราคาของหน่วยลงทุนมีความเหมาะสม สามารถลงทุนได้ (̅ = 4.23) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ระดับความสาคัญ
3. ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ระดับความ
S.D.
อันดับ
̅
คิดเห็น
3.1 สามารถซื้ อหน่วยลงทุนได้จากหลากหลาย
4.65
0.477
มากที่สุด 2
ช่องทาง
3.2 มีสาขาหรื อตัวแทนจาหน่ายในการทา
4.47
0.500
มาก
3
ธุ รกรรมเกี่ยวกับกองทุนจานวนมาก
3.3 มีแอพพลิเคชัน่ ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ
4.70
0.457
มากที่สุด 1
เกี่ยวกับกองทุนและหน่วยลงทุนได้
3.4 สามารถขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ
4.40
0.490
มาก
4
ได้ทนั ทีเมื่อต้องการ
3.5 มีช่องทางในการให้คาปรึ กษาหรื อแนะนา
4.37
0.533
มาก
5
ข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่หลากหลาย
รวม
4.52
0.491
มากทีส่ ุ ด
จากตารางที่ 4.5 ผลการวิ เคราะห์ ข ้อ มู ล พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า น
ช่องทางการจัดจาหน่ าย ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.52) เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย คือ มีแอพพลิ เคชั่นในการตรวจสอบ
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับกองทุนและหน่วยลงทุนได้ ( ̅ =4.70) รองลงมา คือ สามารถซื้ อหน่วยลงทุน
ได้จากหลากหลายช่ องทาง ( ̅ = 4.65) มีสาขาหรื อตัวแทนจาหน่ ายในการทาธุ รกรรมเกี่ ยวกับ
กองทุนจานวนมาก ( ̅ = 4.47) สามารถขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทนั ทีเมื่อต้องการ
( ̅ = 4.40) และมีช่องทางในการให้คาปรึ กษาหรื อแนะนาข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่หลากหลาย
(̅ = 4.37) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
(LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ระดับความสาคัญ
4. ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ระดับความ
S.D.
อันดับ
̅
คิดเห็น
4.1 มีการแถมสิ นค้าหรื อของที่ระลึกเมื่อซื้ อ
4.42
0.494
มาก
1
หน่วยลงทุนในครั้งแรก
4.2 มีการลุน้ รางวัลต่างๆ จากการซื้ อหน่วย
4.28
0.563
มาก
2
ลงทุน
4.3 มีค่าแนะนาผูอ้ ื่นมาซื้ อหน่วยลงทุน
4.26
0.453
มาก
3
4.4 ได้ส่วนลดราคาในผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรื อจาก
4.25
0.431
มาก
4
พันธมิตรทางการค้าของบลจ. ที่ซ้ื อหน่วยลงทุน
รวม
4.30
0.485
มาก
จากตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย คือ มี การแถมสิ นค้าหรื อของที่ระลึ กเมื่อซื้ อหน่ วย
ลงทุนในครั้งแรก (̅ = 4.42) รองลงมา คือ มีการลุน้ รางวัลต่างๆ จากการซื้ อหน่วยลงทุน ( ̅ = 4.28)
มีค่าแนะนาผูอ้ ื่นมาซื้ อหน่ วยลงทุน ( ̅ = 4.26) และได้ส่วนลดราคาในผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ หรื อจาก
พันธมิตรทางการค้าของบลจ. ที่ซ้ื อหน่วยลงทุน (̅ = 4.25) ตามลาดับ

4.3 การตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร
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ตารางที่ 4.7 การตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร
การตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
จานวน (คน) ร้ อยละ
1. วัตถุประสงค์ ในการลงทุน
เพื่อเป็ นการออมระยะยาว
263
65.75
เพื่อนาไปหักลดหย่อนภาษี
108
27.00
ได้รับเงินปันผลสม่าเสมอ
15
3.75
เพื่อเก็งกาไร
14
3.50
รวม
400
100.00
2. จานวนเงินในการลงทุนต่ อครั้ง
น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/ครั้ง
295
73.75
10,001 – 20,000 บาท/ครั้ง
66
16.50
20,001 – 30,000 บาท/ครั้ง
20
5.00
มากกว่า 30,001 บาท/ครั้ง

19

4.75

400

100.00

3. ความถี่ในการลงทุน
ทุกเดือน
ทุก 3 เดือน
ทุก 6 เดือน

202
138
36

50.50
34.50
9.00

ทุกสิ้ นปี

24

6.00

รวม
4. บุคคลทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการตัดสิ นใจลงทุน
ตนเอง
เพื่อนร่ วมงาน
ที่ปรึ กษาการลงทุน

400

100.00

273
78
21

68.25
19.50
5.25

ครอบครัว

28

7.00

400

100.00

รวม

รวม
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จากตารางที่ 4.7 พบว่า ข้อมูลการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร สรุ ปได้ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์ในการลงทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อ
เพื่ อ เป็ นการออมระยะยาว จ านวน 263 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 65.75 รองลงมาคื อ เพื่ อ น าไปหัก
ลดหย่อนภาษี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 ได้รับเงินปั นผลสม่าเสมอ จานวน 15 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.75 และเพื่อเก็งกาไร จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50
2. จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลงทุน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท/ครั้ ง จานวน 295 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.75 รองลงมา คือ ระหว่าง 10,001 – 20,000
บาท/ครั้ง จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท/ครั้ง จานวน 20 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.00 และมากกว่า 30,001 บาท/ครั้ง จานวน 19 คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
3. ความถี่ในการลงทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลงทุนทุกเดือน จานวน 202 คน คิด
เป็ นร้อยละ 50.50 ทุก 3 เดือน จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 ทุก 6 เดือน จานวน 36 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.00 และทุกสิ้ นปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00
4. บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจลงทุน
ด้วยตัวเอง จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50 รองลงมา เพื่อนร่ วมงาน จานวน 138 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.50 ครอบครัว จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 และที่ปรึ กษาการลงทุน จานวน 24 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบบระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จาแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล และปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่า t-test และค่า F-test
หรื อค่า One Way ANOVA กรณี พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จะทาการตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็ นรายคู่ ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 หรื อระดับความเชื่ อมัน่ คิดเป็ นร้อยละ 95 โดยใช้
สู ตรตามวิธี Scheffe’ test เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่
โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ
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สมมติฐานที่ 1
HO : ปั จจัยส่ วนบุ คคลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปั จจัยส่ วนบุคคลส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.8 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
การตัดสิ นใจซื้อ
t
df
Sig.
̅ S.D ̅ S.D
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
1.51 0.843 1.41 0.641 1.410 398 0.004*
จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง
1.49 0.900 1.35 0.707 1.673 398 0.007*
ความถี่ในการลงทุน
1.56 0.878 1.81 0.845 -2.873 398 0.235
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน 1.49 0.921 1.52 0.855 -0.302 398 0.865
* มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig.<0.05
จากตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุน
ในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จาแนก
ตามเพศ โดยใช้การทดสอบทางสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่ องจากค่า Sig. < 0.05 นัน่
คือ ปฏิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุ ปได้ว่า เพศที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน และจานวนเงิ นในการลงทุนต่อครั้ ง
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 4.9 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามอายุ
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S df M S F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
11.063 4 2.766 5.410 0.000*
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
201.937 395 0.511
รวม
213.000 399
ระหว่างกลุ่ม
8.861 4 2.215 3.620 0.007*
จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง
ภายในกลุ่ม
241.717 395 0.612
รวม
250.578 399
ระหว่างกลุ่ม
32.451 4 8.113 12.014 0.000*
ความถี่ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
266.739 395 0.675
รวม
299.190 399
ระหว่างกลุ่ม
17.962 4 4.490 6.074 0.000*
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ภายในกลุ่ม
291.998 395 0.739
รวม
309.960 399
* มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig.<0.05
จากตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุน
ในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จาแนก
ตามอายุ โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่ องจากค่า Sig. < 0.05 นัน่
คือ ปฎิ เสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุ ปได้ว่า อายุที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน และจานวนเงิ นในการลงทุนต่อครั้ง
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนอายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง ความถี่ในการลงทุน และบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.10 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามระดับการศึกษา
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S df M S F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
5.600 2 2.800 5.360 0.005*
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
207.400 397 0.522
รวม
213.000 399
ระหว่างกลุ่ม
10.366 2 5.183 8.566 0.000*
จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง
ภายในกลุ่ม
240.212 397 0.605
รวม
250.578 399
ระหว่างกลุ่ม
0.649 2 0.325 0.432 0.650
ความถี่ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
298.541 397 0.752
รวม
299.190 399
ระหว่างกลุ่ม
7.408 2 3.704 4.861 0.008*
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ภายในกลุ่ม
302.552 397 0.762
รวม
309.960 399
* มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig.<0.05
จากตารางที่ 4.10 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุน
ในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จาแนก
ตามระดับการศึกษา โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่ องจากค่า
Sig. < 0.05 นัน่ คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุ ปได้วา่ ระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน จานวนเงิน
ในการลงทุนต่อครั้ง และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง ความถี่ในการลงทุน ไม่
แตกต่างกัน
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ตารางที่ 4.11 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
จาแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S df M S F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
15.359 3 5.120 10.258 0.000*
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
197.641 396 0.499
รวม
213.000 399
ระหว่างกลุ่ม
0.799 3 0.266 0.422 0.737
จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง
ภายในกลุ่ม
249.779 396 0.631
รวม
250.578 399
ระหว่างกลุ่ม
3.226 3 1.075 1.439 0.231
ความถี่ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
295.964 396 0.747
รวม
299.190 399
ระหว่างกลุ่ม
29.762 3 9.921 14.021 0.000*
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ภายในกลุ่ม
280.198 396 0.708
รวม
309.960 399
* มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig.<0.05
จากตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยส่ วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุน
ในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จาแนก
ตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่ องจากค่า
Sig. < 0.05 นัน่ คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุ ปได้วา่ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน และบุคคลที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ส่ วนรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง จานวนเงินในการ
ลงทุนต่อครั้ง และความถี่ในการลงทุน ไม่แตกต่างกัน
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สมมติฐานที่ 2
HO : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน
H1 : ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.12 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชน
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S df M S F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
19.313 6 3.219 6.531 0.000*
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
193.687 393 0.493
รวม
213.000 399
ระหว่างกลุ่ม
10.525 6 1.754 2.872 0.009*
จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง
ภายในกลุ่ม
240.053 393 0.611
รวม
250.578 399
ระหว่างกลุ่ม
19.055 6 3.176 4.455 0.000*
ความถี่ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
280.135 393 0.713
รวม
299.190 399
ระหว่างกลุ่ม
44.305 6 7.384 10.924 0.000*
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ภายในกลุ่ม
265.655 393 0.676
รวม
309.960 399
* มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig.<0.05
จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ที่
มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่ องจากค่า
Sig. < 0.05 นัน่ คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุ ปได้วา่ ปั จจัย
ส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
(LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน
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จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง ความถี่ในการลงทุน และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 4.13 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชน
ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S df M S F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
3.563 4 0.891 1.680 0.154
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
209.437 395 0.530
รวม
213.000 399
ระหว่างกลุ่ม
12.689 4 3.172 5.267 0.000*
จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง
ภายในกลุ่ม
237.889 395 0.602
รวม
250.577 399
ระหว่างกลุ่ม
20.653 4 5.163 7.322 0.000*
ความถี่ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
278.537 395 0.705
รวม
299.190 399
ระหว่างกลุ่ม
8.571 4 2.143 2.808 0.025*
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ภายในกลุ่ม
301.389 395 0.763
รวม
309.960 399
* มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig.<0.05
จากตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เนื่ องจากค่า Sig. <
0.05 นัน่ คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาด ด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง จานวนเงิ นในการลงทุนต่อครั้ ง
ความถี่ในการลงทุน และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
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ส่ วนปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนัก งานบริ ษ ทั เอกชนในจังหวัด กรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อ ง
วัตถุประสงค์ในการลงทุน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.14 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S df M S F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
9.580 4 2.395 4.651 0.001*
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
203.420 395 0.515
รวม
213.000 399
ระหว่างกลุ่ม
13.415 4 3.354 5.586 0.000*
จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง
ภายในกลุ่ม
237.163 395 0.600
รวม
250.577 399
ระหว่างกลุ่ม
11.935 4 2.984 4.103 0.003*
ความถี่ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
287.255 395 0.727
รวม
299.190 399
ระหว่างกลุ่ม
3.383 4 0.846 1.090 0.361
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ภายในกลุ่ม
306.577 395 0.776
รวม
309.960 399
* มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig.<0.05
จากตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุ นในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนัก งาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบทางสถิ ติ F-test เพื่อการทดสอบ
สมมติฐาน เนื่ องจากค่า Sig. < 0.05 นัน่ คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) จึ ง สรุ ป ได้ว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทางการตลาด ด้า นช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ย มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสิ นใจในลงทุ นในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนัก งานบริ ษ ทั เอกชนในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง และความถี่ใน
การลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ส่ วนปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีผลต่อการตัดสิ นใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ใน
เรื่ อง บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.15 การเปรี ยบเทียบระหว่างปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ปัจจัย
ความแปรปรวน S S df M S F Sig.
ระหว่างกลุ่ม
8.162 5 1.632 3.140 0.009*
วัตถุประสงค์ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
204.838 394 0.520
รวม
213.000 399
ระหว่างกลุ่ม
53.504 5 10.701 21.394 0.000*
จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง
ภายในกลุ่ม
197.073 394 0.500
รวม
250.578 399
ระหว่างกลุ่ม
10.135 5 2.027 2.763 0.018*
ความถี่ในการลงทุน
ภายในกลุ่ม
289.055 394 0.734
รวม
299.190 399
ระหว่างกลุ่ม
21.651 5 4.330 5.918 0.000*
บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน ภายในกลุ่ม
288.309 394 0.732
รวม
309.960 399
* มีนยั สาคัญทางสถิติ Sig.<0.05
จากตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจในลงทุ น ในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนัก งาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบทางสถิ ติ F-test เพื่อการทดสอบ
สมมติฐาน เนื่ องจากค่า Sig. < 0.05 นัน่ คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง
(H1) จึงสรุ ปได้วา่ ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง ความถี่ในการลงทุน และบุคคล
ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึ กษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัย ที่ มีผ ลต่ อการตัดสิ นใจในลงทุ นในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
(LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร” มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา คือ 1)
เพื่อสารวจปั จจัยส่ วนบุคคลของผูล้ งทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) 2) เพื่อสารวจปั จจัยส่ วน
ประสมทางการตลาดในการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร 3) เพื่อสารวจการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร และ 4) เพื่อศึกษาปั จจจัยที่
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการวิจัย
ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม สรุ ปได้ดงั นี้
1. เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง จานวน 238 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.50
และเพศชาย จานวน 162 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.50
2. อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อายุ 21 – 30 ปี จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00
รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี จานวน 117 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.25 อายุ 41 – 50 ปี จานวน 43 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.75 อายุ 51 ปี ขึ้นไป จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 และอายุต่ากว่าหรื อเท่ากับ
20 ปี จานวน 40 คน เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 10.00 ตามลาดับ
3. ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวน 304
คน คิดเป็ นร้อยละ 76.00 รองลงมา การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25
และต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.75 ตามลาดับ
4. รายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ รายได้ 15,001 – 25,000 บาท จานวน 247
คน คิดเป็ นร้อยละ 61.75 รองลงมา รายได้ 25,001 – 35,000 บาท จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.75 รายได้ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท จานวน 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.75 และรายได้ 35,001
บาทขึ้นไป จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.75 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด สรุ ปได้
ดังนี้
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดในภาพรวมที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวม
หุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( ̅ = 4.42) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ( ̅ = 4.52) รองลงมา คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ( ̅ = 4.48) ด้านราคา ( ̅ = 4.37)
และด้านการส่ งเสริ มการตลาด (̅ = 4.30) ตามลาดับ
2.1 ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจในลงทุ นในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนัก งานบริ ษ ทั เอกชนในจังหวัด
กรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.48) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับ
ค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย คื อ สามารถตรวจสอบมู ลค่ าหน่ วยลงทุ นได้ตลอดเวลา ( ̅ = 4.60)
รองลงมา คือ เคยมีผลงานด้านผลตอบแทนที่ ดีมาก่ อนในกองทุนที่เคยเสนอขายก่อนหน้า ( ̅ =
4.55) มีความยืดหยุน่ ในการซื้ อขายหน่วยลงทุน ( ̅ = 4.52) เป็ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ที่
แสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนไว้อย่างชัดเจน ( ̅ = 4.46) และบลจ. ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
กองทุนมีชื่อเสี ยง และความน่าเชื่อถือ (̅ = 4.27) ตามลาดับ
2.2 ด้านราคา พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.37) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย คือ าคาของหน่วยลงทุนไม่ผนั ผวนมากเกินไป ( ̅ = 4.64) รองลงมา คือ ราคาของหน่วยลงทุน
มีความน่าเชื่ อถือ ( ̅ = 4.42) ราคาสอดคล้องกับผลตอบแทนที่ได้จากการลงทุน และราคาดึงดูดใจ
มากกว่าเมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (̅ = 4.28) และราคาของหน่วยลงทุน
มีความเหมาะสม สามารถลงทุนได้ (̅ = 4.23) ตามลาดับ
2.3 ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการ
จัดจาหน่ าย ที่ มี ผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุ นในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนัก งาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.52) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ย จากมากไปน้อย คื อ มี แอพพลิ เคชั่นในการตรวจสอบข้อมู ลต่างๆ
เกี่ ย วกับกองทุ นและหน่ วยลงทุ นได้ ( ̅ =4.70) รองลงมา คื อ สามารถซื้ อหน่ วยลงทุ นได้จาก
หลากหลายช่ องทาง ( ̅ = 4.65) มีสาขาหรื อตัวแทนจาหน่ ายในการทาธุ รกรรมเกี่ ยวกับกองทุน
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จานวนมาก (̅ = 4.47) สามารถขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ได้ทนั ทีเมื่อต้องการ ( ̅ = 4.40)
และมีช่องทางในการให้คาปรึ กษาหรื อแนะนาข้อมูลต่างๆ ของกองทุนที่หลากหลาย ( ̅ = 4.37)
ตามลาดับ
2.4 ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ ม
การตลาด ที่ มี ผ ลต่ อการตัดสิ นใจในลงทุ น ในกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนัก งาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.30) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ โดยเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ ยจากมากไปน้อย คือ มี การแถมสิ นค้าหรื อของที่ระลึ กเมื่อ ซื้ อหน่ วย
ลงทุนในครั้งแรก (̅ = 4.42) รองลงมา คือ มีการลุน้ รางวัลต่างๆ จากการซื้ อหน่วยลงทุน ( ̅ = 4.28)
มีค่าแนะนาผูอ้ ื่นมาซื้ อหน่ วยลงทุน ( ̅ = 4.26) และได้ส่วนลดราคาในผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ หรื อจาก
พันธมิตรทางการค้าของบลจ. ที่ซ้ื อหน่วยลงทุน (̅ = 4.25) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร พบว่า
1. วัตถุประสงค์ในการลงทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อ
เพื่ อ เป็ นการออมระยะยาว จ านวน 263 คน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 65.75 รองลงมาคื อ เพื่ อ น าไปหัก
ลดหย่อนภาษี จานวน 108 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.00 ได้รับเงินปั นผลสม่าเสมอ จานวน 15 คน คิด
เป็ นร้อยละ 3.75 และเพื่อเก็งกาไร จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.50
2. จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลงทุน น้อยกว่าหรื อเท่ากับ
10,000 บาท/ครั้ ง จานวน 295 คน คิดเป็ นร้ อยละ 73.75 รองลงมา คือ ระหว่าง 10,001 – 20,000
บาท/ครั้ง จานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 16.50 ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท/ครั้ง จานวน 20 คน
คิดเป็ นร้อยละ 5.00 และมากกว่า 30,001 บาท/ครั้ง จานวน 19 คิดเป็ นร้อยละ 4.75 ตามลาดับ
3. ความถี่ในการลงทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ลงทุนทุกเดือน จานวน 202 คน คิด
เป็ นร้อยละ 50.50 ทุก 3 เดือน จานวน 138 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.50 ทุก 6 เดือน จานวน 36 คน คิด
เป็ นร้อยละ 9.00 และทุกสิ้ นปี จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00
4. บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจลงทุน
ด้วยตัวเอง จานวน 202 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.50 รองลงมา เพื่อนร่ วมงาน จานวน 138 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.50 ครอบครัว จานวน 36 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.00 และที่ปรึ กษาการลงทุน จานวน 24 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.00 ตามลาดับ
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ส่ วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า
- เพศที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน และจานวน
เงินในการลงทุนต่อครั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- อายุที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน และจานวน
เงินในการลงทุนต่อครั้ง แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนอายุที่แตกต่างกัน
ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนใน
จังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง ความถี่ในการลงทุน และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน
ไม่แตกต่างกัน
- ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
(LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน
จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุน
ในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง
ความถี่ในการลงทุน ไม่แตกต่างกัน
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง วัตถุประสงค์ในการ
ลงทุน และบุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 ส่ วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง จานวนเงินในการลงทุน
ต่อครั้ง และความถี่ในการลงทุน ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า
- ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด ด้า นผลิ ต ภัณฑ์ ส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจในลงทุ น ใน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง
วัตถุ ป ระสงค์ใ นการลงทุน จานวนเงิ นในการลงทุ นต่อครั้ ง ความถี่ ในการลงทุ น และบุคคลที่ มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านราคา ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวม
หุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ในเรื่ อง จานวนเงินใน
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การลงทุนต่อครั้ง ความถี่ ในการลงทุน และบุคคลที่ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ใน
เรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง และความถี่ ในการลงทุน แตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
- ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ใน
เรื่ อง วัตถุประสงค์ในการลงทุน จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง ความถี่ในการลงทุน และบุคคลที่มี
อิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม
การตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานบริษัทเอกชน
บุคคลที่มี
จานวนเงิน
ปัจจัย
อิทธิ พลต่อ
วัตถุประสงค์ ในการ
ความถี่ใน
การ
ในการลงทุน ลงทุนต่อ การลงทุน
ตัดสิ นใจ
ครั้ง
ลงทุน
ปัจจัยส่ วนบุคคล




เพศ




อายุ




ระดับการศึกษา




ระดับรายได้ต่อเดือน
ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด




ด้านผลิตภัณฑ์




ด้านราคา




ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย




ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
หมายเหตุ:  ยอมรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน
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5.2 อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง ปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อการตัดสิ นใจในลงทุ นในกองทุ น รวมหุ ้นระยะยาว
(LTF) ของพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดงั นี้
1. จากการศึกษาพบว่า นักลงทุนที่เป็ นพนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี รายได้ 15,001 – 25,000 บาท
รองลงมา รายได้ 25,001 – 35,000 บาท ในส่ วนการตัดสิ นใจลงทุ นในกองทุ นรวมพบว่ามี
วัตถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อเป็ นการออมระยะยาว และเพื่อนาไปหักลดหย่อนภาษี รวมถึงการ
ได้รับเงินปั นผลสม่าเสมอ โดยจานวนเงิ นในการลงทุนต่อครั้ง น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/
ครั้ ง ความถี่ ใ นการลงทุ น คื อ ลงทุ นทุ ก เดื อน และตัดสิ นใจลงทุ นด้วยตัวเอง สอดคล้องกับ ผล
การศึกษาของ ทรรศวรรณ จันทร์ สาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง: กรณี ศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุ งเทพใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่ากลุ่ มผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุอยู่
ระหว่าง 26-35 ปี มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 20,001-60,000 บาท วัตถุ ประสงค์ที่สาคัญของการลงทุ นก็คือเพื่อประโยชน์ในการหัก
ลดหย่อนภาษี รองลงมาได้แก่ เพื่อหวังผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเป็ นการอดออมเพื่ อ
อนาคต ตามลาดับ เหตุผลที่สาคัญที่สุดในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมก็คือ ผลประกอบการของ
กองทุ น ที่ ผ่ า นมา การตัด สิ น ใจเลื อ กลงทุ น ในกองทุ น รวมขึ้ นอยู่ ก ับ การตัด สิ น ใจของผู ้ต อบ
แบบสอบถามเอง
สาหรั บการทดสอบสมมติฐานโดยรวมแล้ว ปั จจัยส่ วนบุ คคลด้า นต่างๆ ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึ กษา และรายได้เฉลี่ ย ต่อเดื อนของนักลงทุน ที่ แตกต่า งกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งการ
ลงทุ นนั้นโดยมากแล้วเพื่อเป็ นการออมระยะยาวและลดหย่อนภาษี ซึ่ งเมื่ อบุ คคลมี เพศ ช่ วงอายุ
การศึกษา และรายได้ที่แตกต่างกันยอมต้องการลงทุ นในกองทุ นรวมด้วยวัตถุ ประสงค์ที่ต่างกัน
และลงทุนตามความสามารถในการออมที่ต่างกันไปตามรายได้ รวมทั้งความรู ้ที่มีในการลงทุนยอม
มีผลต่อการลงทุนด้วยว่าจะลงทุนด้วยตนเองหรื อลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีมืออาชี พบริ หารจัดการ
ดังนั้นความแตกต่างในปั จจัยส่ วนบุคคลจึงมีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ จตุพร อินทร์ อกั ษร์ และและวรรณวิมล อัมริ นทร์ นุเคราะห์ (2560) ได้ศึกษาเรื่ อง
การตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมห้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการ
พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาแหง พบว่า นักศึ กษาโครงการพิ เศษ มหาวิทยาลัย รามคาแหงที่มี อายุ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุน ด้านการออมเฉลี่ยแต่ละเดือน เรื่ องการตัดสิ นใจออม
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เงิน ด้านช่องทางในการซื้ อหน่วยลงทุน เรื่ องข้อมูลข่าวสารช่วยในตัดสิ นใจลงทุน และด้านจานวน
เงินที่ใช้ในการลงทุน เรื่ อง จานวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปี ต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
2. สาหรับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัด
จาหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการตลาด ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 4 ด้า นส่ ง ผลต่ อ การตัด สิ น ใจในลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของพนัก งาน
บริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศึก ษาของ อดุ ล ย์ สาลิ ฟ า (2559) ได้ศึก ษาเรื่ อง ปั จจัย ที่ มีอิท ธิ พลต่ อการตัดสิ นใจลงทุ นใน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล
ผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่า ปั จจัยส่ วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล มีเพียง 2 ปั จจัย
คื อ ปั จจัย ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ า ยและส่ ง เสริ มการขาย สะท้อนกลุ่ ม ตัวอย่างต้องการความ
สะดวกในการลงทุน ประกอบกับการมีการส่ งเสริ มทางการตลาดที่โดดเด่นตรงกับความต้องการทา
ให้นกั ลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ้น และการชาระเงิ นผ่านบัตรเครดิ ตได้ทุกธนาคารทาให้เพิ่ม
ความสะดวกให้กบั นักลงทุน รวมถึงการศึกษาของ จิรัสย์ชา รัตนเพียร (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ของ ลูก
ค้า บมจ.ธนาคารกรุ ง เทพ ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผลการศึ ก ษาพบว่า ปั จจัย ส่ วนประสมทาง
การตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว (LTF)
ของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุ งเทพ ในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 และ
การศึกษาของ ทรรศวรรณ จันทร์ สาย (2557) ได้ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ.บัวหลวง: กรณี ศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุ งเทพใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่าปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ที่ อยู่ในระดับมากได้แก่ ด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจาหน่าย
5.3 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ ปั จ จัย ส่ วนประสมทางการตลาด สามารถน าไปปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ใช้
ประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้
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1. ด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ บริ ษ ัท หลัก ทรั พ ย์จ ัด การกองทุ น (บลจ.) ควรออกแบผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้
สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน และให้ความสาคัญในข้อมูลของกองทุนรวมที่นาเสนอ
อย่างเพียงพอเพื่อให้นกั ลงทุนสามารถตัดสิ นใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง
2. ด้านราคา การคิดค่าธรรมเนี ยมการบริ หารจัดการกองทุนรวมของ บลจ. ควรอยูใ่ นระดับ
ที่พอเหมาะ ไม่สูงมากจนเกิ นไปที่จะส่ งผลให้ผลตอบแทนของนักลงทุนลดลงจากการต้องจ่ายค่า
บริ หารจัดการให้แก่ บลจ.
3. ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย ปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้น
และสามารถศึกษาข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจลงทุนได้ดว้ ยตัวเอง ดังนั้นการจาหน่ ายผ่านช่ องทางที่ทาให้
ลูกค้าสะดวกและบริ หารจัดการพอร์ ตลงทุนของตัวเองได้ อย่างเช่ น แอพพลิ เคชัน่ จึงมีส่วนสาคัญ
ให้การขายหน่วยลงทุนประสบความสาเร็ จ บลจ. จึงควรมุ่งเน้นในการพัฒนาแอพฯ ให้ใช้งานง่าย
และสะดวกแก่นกั ลงทุน
4. ด้านการส่ งเสริ มการตลาด แม้จะสิ นค้าที่เป็ นการลงทุน แต่การส่ งเสริ มการขายด้วยการ
จูงใจโดยการให้รางวัลแบบต่างๆ จะช่ วยกระตุน้ ให้นกั ลงทุนรู ้สึกคุม้ ค่าในการลงทุนมากยิ่งขึ้น จึง
ต้องมีการส่ งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับสิ นค้าและบริ การอื่นๆ
ข้ อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. อาจเพิ่มการศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอื่นๆ
กับกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวเพื่อหาปั จจัยร่ วมและปั จจัยที่แตกต่างกันในการตัดสิ นใจลงทุนของนัก
ลงทุน
2. เพิ่ ม พื้ นที่ ใ นการศึ ก ษาในจัง หวัดต่ า งๆ และเพิ่ ม ขนาดของจานวนของประชากรใน
การศึกษาให้มีขนาดใหญ่ข้ ึน เพื่อความแม่นยาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมากยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
แบบสอบถามเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริ ษทั เอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
ข้อมูลของจะถูกนาไปใช้เฉพาะทางด้านการศึกษาค้นคว้าเพื่อประโยชน์ทางด้านการศึกษาเท่านั้น
...........................................................
ส่ วนที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลในการตัด สิ นใจในลงทุ นในกองทุ นรวมหุ้ นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ อง □ เพียง 1 ช่ อง ตามความเป็ นจริง
1. เพศ
□ 1. ชาย
□ 2. หญิง
2. อายุ
□ 2. 21 – 30 ปี
□ 3. 31 – 40 ปี
□ 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี
□ 4. 41 – 50 ปี
□ 5. 51 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
□ 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
□ 2. ปริ ญญาตรี
□ 3. สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. ระดับรายได้ต่อเดือน
□ 1. ต่ากว่าหรื อเท่ากับ 15,000 บาท
□ 2. 15,001 – 25,000 บาท
□ 3. 25,001 – 35,000 บาท
□ 4. 35,001 บาทขึ้นไป

ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้ อมูลที่เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่ อ การตัดสิ นใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย
ลงไปในช่ องระดับความเห็นด้ วยของท่านเพียงคาตอบเดียว
ระดับคะแนน 5 เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 เห็นด้วยมาก
ระดับคะแนน 3 เห็นด้วยปานกลาง
ระดับคะแนน 2 เห็นด้วยน้อย
ระดับคะแนน 1 เห็นด้วยน้อยที่สุด

5
6
7
8
9

ด้ านผลิตภัณฑ์
เป็ นกองทุ น รวมหุ ้นระยะยาว (LTF) ที่
แสดงข้อมู ลผลิ ตภัณฑ์และเงื่ อนไขการ
ลงทุนไว้อย่างชัดเจน
บลจ.ที่ เ ป็ นผูบ้ ริ ห ารกองทุ น มี ชื่ อ เสี ย ง
และความน่าเชื่อถือ
เคยมีผลงานด้านผลตอบแทนที่ดีมาก่อน
ในกองทุนที่เคยเสนอขายก่อนหน้า
มี ค วามยื ด หยุ่ น ในการซื้ อขายหน่ ว ย
ลงทุน
สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้
ตลอดเวลา

3

2

1

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

4
มาก

ข้ อ

5
มากทีส่ ุ ด

ระดับความเห็นด้ วย

ด้ านราคา
10 ราคาของหน่ ว ยลงทุ น ไม่ ผ นั ผวนมาก
เกินไป
11 ราคาของหน่วยลงทุนมีความน่าเชื่อถือ
12 ราคาของหน่ วยลงทุ นมี ความเหมาะสม
สามารถลงทุนได้
ราคาสอดคล้องกับผลตอบแทนที่ได้จาก
13
การลงทุน
ราคาดึ ง ดู ด ใจมากกว่ า เมื่ อ เที ย บกั บ
14
กองทุนประเภทเดียวกัน
ด้ านช่ องทางการจัดจาหน่ าย
ส า ม า ร ถ ซื้ อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ไ ด้ จ า ก
15
หลากหลายช่องทาง
มี ส าขาหรื อ ตัว แทนจ าหน่ า ยในการท า
16
ธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุนจานวนมาก
มี แอพพลิ เคชั่นในการตรวจสอบข้อมู ล
17 ต่างๆ เกี่ ยวกับกองทุ นและหน่ วยลงทุ น
ได้
สามารถขายหน่ ว ยลงทุ น ผ่า นช่ อ งทาง
18
ต่างๆ ได้ทนั ทีเมื่อต้องการ
มี ช่ อ งทางในการให้ ค าปรึ กษาหรื อ
19 แนะน าข้ อ มู ล ต่ า งๆ ของกองทุ น ที่
หลากหลาย

3

2

1

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

4
มาก

ข้ อ

5
มากทีส่ ุ ด

ระดับความเห็นด้ วย

20
21
22
23

3

2

1

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด

4
มาก

ข้ อ

5
มากทีส่ ุ ด

ระดับความเห็นด้ วย

ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
มีการแถมสิ นค้าหรื อของที่ระลึ กเมื่อซื้ อ
หน่วยลงทุนในครั้งแรก
มีการลุ ้นรางวัลต่างๆ จากการซื้ อหน่ วย
ลงทุน
มีค่าแนะนาผูอ้ ื่นมาซื้ อหน่วยลงทุน
ได้ส่วนลดราคาในผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ หรื อ
จากพันธมิ ตรทางการค้า ของบลจ.ที่ ซ้ื อ
หน่วยลงทุน

ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามข้ อมู ลการตัดสิ นใจในลงทุ นในกองทุ นรวมหุ้ นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริษัทเอกชน
30. วัตถุประสงค์ในการลงทุน
□ 1. เพื่อเป็ นการออมระยะยาว
□ 2. เพื่อนาไปหักลดหย่อนภาษี
□ 3. ได้รับเงินปันผลสม่าเสมอ
□ 4. เพื่อเก็งกาไร
31. จานวนเงินในการลงทุนต่อครั้ง
□ 1. น้อยกว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท/ครั้ง
□ 2. 10,001 – 20,000 บาท/ครั้ง
□ 3. 20,001 – 30,000 บาท/ครั้ง
□ 4. มากกว่า 30,001 บาท/ครั้ง
32. ความถี่ในการลงทุน
□ 1. ทุกเดือน
□ 2. ทุก 3 เดือน
□ 3. ทุก 6 เดือน
□ 4. ทุกสิ้ นปี
33. บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจลงทุน
□ 2. เพื่อนร่ วมงาน
□ 1. ตนเอง
□ 3. ที่ปรึ กษาการลงทุน
□ 4. ครอบครัว

ส่ วนที่ 4 ข้ อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

