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พบว่า มีวตัถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อเป็นการออมระยะยาว และเพื่อน าไปหักลดหย่อนภาษี 
รวมถึงการได้รับเงินปันผลสม ่าเสมอ โดยจ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง น้อยกว่าหรือเท่ากับ                                   
10,000 บาท/คร้ัง ความถ่ีในการลงทุน คือ ลงทุนทุกเดือน และตดัสินใจลงทุนดว้ยตวัเอง  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โดยรวมแลว้ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของนักลงทุนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ค ำส ำคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตดัสินใจลงทุน, กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
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พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานครไดเ้ป็นอยา่งดีสืบไป 
 
 
 

          Yang Mo 
                            9 กรกฎาคม 2563 

 



สารบัญ 

 หน้า 
บทคดัยอ่ภาษาไทย (ก) 
บทคดัยอ่ภาษาองักฤษ (ค) 
กิตติกรรมประกาศ (ง) 
 
บทที่ 

1. บทน า 
1.1  ความเป็นมาของปัญหา 1 
1.2 ความส าคญัของปัญหา 4 
1.3 ค าถามการวจิยั 6 
1.4  วตัถุประสงคข์องการวจิยั 6 
1.5  กรอบแนวความคิดของการวิจยั 6 
1.6  สมมติฐานการวิจยั 7 
1.7  ขอบเขตในการวจิยั 7 
1.8  นิยามค าศพัท ์ 8 
1.9  ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการวจิยั 9 

2. แนวคิด ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 10 
2.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 45 

3. วธีิด าเนินการวจัิย 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 48 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 49 
3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 52 
3.4  วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 52 
3.5  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 53 
 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 
บทที่ 

4. ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

4.1  ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 56 
4.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 58 
4.3 การตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังาน 
 บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 62 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 64 

5. สรุปผลการวจัิย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวจิยั 73 
5.2 อภิปรายผล 78 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 79 

 บรรณานุกรม 79 
 ภาคผนวก  
  ภาคผนวก ก แบบสอบถาม 84 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญตาราง 

ตารางที่ หน้า 
4.1 จ านวนและร้อยของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูล 
 ลกัษณะประชากรศาสตร์ 57 
4.2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน 
 ภาพรวมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  
 ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 58 
4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น 
 ผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)  
 ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 59 
4.4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้น 
 ราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  
 ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 60 
4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวม 
 หุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 61 
4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  
 ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวม 
 หุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 62 
4.7 การตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชน 
 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 63 
4.8 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน 
 รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 จ าแนกตามเพศ 65 
4.9 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน 
 รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 จ าแนกตามอาย ุ 66 
 
 



สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางที่ หน้า 
4.10 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน 
 รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 จ าแนกตามระดบัการศึกษา 67 
4.11 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน 
 รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 68 
4.12 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีส่งผลต่อ 
 การตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชน 
 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 69 
4.13 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ีส่งผลต่อการ 
 ตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชน 
 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 70 
4.14 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังาน 
 บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 71 
4.15 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังาน 
 บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 72 
5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม 77 



บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของปัญหา 

หากพูดถึงการลงทุนในกองทุนรวมแลว้ กองทุนท่ีเป็นขวญัใจหรือเป็นกองทุนยอดนิยม
ของใครหลายคนคงจะหนีไม่พน้ “กองทุนหุ้น” หรือ “Equity Fund” เน่ืองจากถ้ามองจาก
ผลตอบแทนยอ้นหลงัในอดีตแลว้นั้นของกองทุนประเภทน้ี จาํเป็นจะตอ้งอดทนต่อความผนัผวน
ระหวา่งท่ีเราลงทุนกบักองทุนหุน้ได ้และผูล้งทุนส่วนใหญ่มกัจะไดผ้ลตอบแทนท่ีดีเป็นรางวลั 
                กองทุนหุ้น คือ กองทุนรวมท่ีจะลงทุนในตราสารทุน หรือท่ีเรียก กันว่า “หุ้น” โดย
นโยบายของกองทุนนั้นจะเน้นไปลงทุนในหุ้นประมาณ 80% ของ NAV ทั้งน้ี ผลตอบแทนของ
กองทุนนั้นจะมากหรือนอ้ยก็ข้ึนกบั 3 ส่วนดงัน้ีคือ 
                1. แนวโนม้ของราคาหุ้นและเงินปันผลท่ีอยูใ่นตลาดหุ้นวา่มีแนวโน้มข้ึนหรือวา่ปรับตวั
ลดลง ซ่ึงราคาหุน้จะข้ึนลงนั้นจะข้ึนกบัสภาพเศรษฐกิจ และกาํไรของบริษทั 
                2. ข้ึนกบัผูจ้ดัการกองทุนท่ีเป็นผูค้ดัเลือกหุ้นมาเพื่อลงทุนให้กบัเราว่ามีแนวทางแนวคิด 
หรือกลยทุธ์ในการลงทุนเป็นอยา่งไร ถา้วิธีการเลือกหุ้นนั้นมีกระบวนการท่ีชดัเจน และเป็นวิธีการ
ท่ีดี หุน้ท่ีเลือกมาแต่ละตวันั้นก็จะเติบโตไดต้ามท่ีผูจ้ดัการกองทุนคาดการณ์ไว ้
                3. ส่วนสุดทา้ยคือ ค่าธรรมเนียมของกองทุน ซ่ึงถา้หากกองทุนไหนเก็บค่าธรรมเนียมท่ีสูง
มากก็จะทาํใหผ้ลตอบแทนลดลงไปดว้ย 
                ซ่ึงผลตอบแทนของกองทุนจะมาในรูปของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุน (NAV) ท่ี
สูงข้ึน ซ่ึงถา้สูงมากจนถึงเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ก็สามารถขายทาํกาํไรออกมาจากราคา NAV ท่ีปรับตวั
สูงข้ึน และ/หรือ ผลตอบแทนนั้นจะมาในรูปแบบของเงินปันผลก็ไดเ้ช่นกนั ทั้งน้ีก็ข้ึนกบัประเภท
ของกองทุนท่ีตอ้งการไปลงทุนดว้ยวา่เป็นกองทุนประเภทมีเงินปันผล หรือไม่ปันผล 
   ตลาดหุ้นไทยมองได้ว่าเป็นภาพสะทอ้นของระบบเศรษฐกิจจริงในประเทศไทย เวลาท่ี
เศรษฐกิจเติบโตดีมักจะควบคู่ไปกับการเติบโตและปรับตัวสูงข้ึนของดัชนีหลักทรัพย์อัน
เน่ืองมาจากการออมและการลงทุนท่ีมากข้ึน เช่นเดียวกับเม่ือเศรษฐกิจชะลอตวัดัชนีในตลาด
หลกัทรัพยก์็มกัจะเขา้สู่โหมดปรับฐาน แต่แมว้า่เศรษฐกิจไทยจะเติบโตโดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 3-5 
เปอร์เซนตต่์อปี แต่ตลาดหลกัทรัพยก์ลบัใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียสิบปียอ้นหลงัมากกวา่นั้น คืออยูท่ี่ราว 
ๆ 8-12% (รวมทั้ง Capital Gain และ ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล) ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีน่าดึงดูด
มากหากเทียบกบัอตัราดอกเบ้ียนโยบายท่ีอยู่ในระดบัหน่ึงหลกัตน้ๆ มานาน ซ่ึงหมายความว่าหาก
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นกัลงทุนนาํเงินมาเฉล่ียซ้ือหุ้นทุกตวัในตลาดเท่าๆ กนัเป็นเวลาสิบปี จะไดผ้ลตอบแทนเฉล่ียถึงปี
ละ 8-12% และจะกลายเป็นผลตอบแทน 100% ทบตน้เม่ือลงทุนไปแลว้ 6-9 ปี 
  แต่ภายใตผ้ลตอบแทนท่ีเติบโตระดบัสูงแบบน้ี ยงัคงมีเทคนิคเพิ่มผลตอบแทนจากการ
ลงทุนมากกวา่เฉล่ียเงินซ้ือหุ้นทุกตวัในตลาด เน่ืองจากในตลาดหุ้นจะมีส่วนท่ีให้ผลตอบแทนนอ้ย
กว่าหรือมากกว่าค่าเฉล่ียอยู่เสมอตามภาวะเศรษฐกิจและการเติบโตของอุตสาหกรรม และตลาด
หลกัทรัพยก์็แบ่งหุ้นออกเป็นหมวดอุตสาหกรรม 8 หมวด ไดแ้ก่ เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร, 
สินคา้อุปโภคบริโภค, ธุรกิจการเงิน, สินคา้อุตสาหกรรม, อสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง, ทรัพยากร, 
บริการ, เทคโนโลย ีซ่ึงหากนกัลงทุนสามารถประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจไดถู้กตอ้ง และเลือก
วางเงินลงทุนตามหมวดอุตสาหกรรมใหเ้หมาะสม ก็สามารถทาํผลตอบแทนเหนือค่าเฉล่ียท่ี 8-12% 
ต่อปีนั้นได้ หรือหากไม่มัน่ใจว่าทาํได้ กองทุนรวมคือเคร่ืองมือนั้นท่ีช่วยดูแลเงินทุนให้กบันัก
ลงทุน ซ่ึงมีประเภทของกองทุนรวมท่ีลงทุนในตลาดหุน้ไทย ดงัน้ี 

กองทุนรวมท่ีลงทุนในตลาดหุน้ไทยมีหลายรูปแบบ การทาํความรู้จกักองทุนแต่ละประเภท
นอกจากจะช่วยใหน้กัลงทุนเลือกกองทุนท่ีเหมาะกบัตวัเองไดแ้ลว้ ยงัช่วยใหน้กัลงทุนสามารถเลือก
เคร่ืองมือสร้างผลกาํไรได้เหมาะกบัสถานการณ์เพื่อสร้างความได้เปรียบให้กบัตวัเองได้อีกด้วย 
ดงันั้นอนัดบัแรกมาทาํความรู้จกักบัรูปแบบกองทุนรวมท่ีลงทุนในตลาดหุน้ไทยกนัก่อนเลย 
  ●   กองทุนรวมผสมยืดหยุน่ (Mixed Fund) คือกองทุนรวมท่ีลงทุนไดท้ั้ง เงินฝาก ตราสาร
หน้ี ตราสารทุน แต่ตอ้งมีการลงทุนในตราสารทุนไม่นอ้ยกวา่ 35% และไม่เกินกวา่ 65% ซ่ึงทาํให้
กองทุนสามารถ Rebalance Port โดยมีเคร่ืองมือค่อนขา้งครบ แต่หากตลาดหุ้นอยูใ่นขาข้ึน กองทุน
ก็จะลงทุนในตราสารหุน้ไดแ้ค่ 65% หรือราว ๆ คร่ึงพอร์ตเท่านั้น 

●   กองทุนรวมอิงดัชนีตลาดหลกัทรัพย ์(Index Fund) คือกองทุนรวมท่ีลงทุนแบบ 
กระจายความเส่ียงเพื่อใหผ้ลตอบแทนท่ีออกมามีค่าใกลเ้คียงกบัดชันีตลาดหลกัทรัพยม์ากท่ีสุด และ
ทาํให้การลงทุนในกองทุนรูปแบบน้ีจะให้ผลตอบแทนใกล้เคียงค่าเฉล่ียผลตอบแทนของตลาด
หลกัทรัพยท่ี์สุดเช่นกนั 

●   กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือกองทุนรวมท่ีลงทุนใน หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ วอ
แรนท ์โดยตอ้งมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนไม่ตํ่ากวา่ 65% ของพอร์ต ซ่ึงหากในเวลาท่ีตลาด
หุ้นเป็นขาข้ึนกองทุนสามารถขยบัการลงทุนในหุ้นข้ึนเป็น 100% เพื่อเพิ่มผลตอบแทนคาดหวงัได ้
แต่ในขณะเดียวกันหากตลาดหุ้นเป็นขาลง กองทุนท่ีลงทุนในหุ้นเป็นส่วนใหญ่แบบน้ีจะมี
ผลตอบแทนลดลงตามตลาดหุน้เช่นกนั 

●   กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) คือกองทุนรวมท่ีลงทุนใน หุ้นท่ีมีธุรกิจเดียวกนั 
เป็นหลกั เช่น ลงทุนในหุ้นกลุ่มพลงังาน หุ้นกลุ่มส่ือสาร หรือกลุ่มธนาคาร ซ่ึงจะทาํให้ไดเ้ปรียบ
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เม่ือนกัลงทุนสามารถคาดการณ์ไดว้า่ภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงส่งผลดีต่อกลุ่มธุรกิจใดเป็นพิเศษ 
ถือเป็นกองทุนรวมท่ีรวมความเส่ียงไวก้บักลุ่มธุรกิจเดียว จึงทาํให้กองทุนรวมน้ีมีความเส่ียงสูงกวา่
กองทุนรวมประเภทอ่ืน แต่ก็สามารถใหผ้ลตอบแทนไดม้ากกวา่กองทุนประเภทอ่ืนเช่นกนั 

การลงทุนในตลาดหุน้ไทยให้ผลตอบแทนเฉล่ีย 8-12% ต่อปี หมายความวา่ถา้นกัลงทุนถือ
กองทุนรวมอิงดชันีตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือผา่นไปสิบปีมีโอกาสไดผ้ลตอบแทนปีละ 8-12% คือเท่ากบั
ฐานการเติบโตของผลตอบแทนในตลาดหลักทรัพย์ แต่ในค่าเฉล่ียน้ีในช่วงขาข้ึนก็มีหุ้นท่ีข้ึน
มากกว่าตลาด และในช่วงขาลงก็มีหุ้นท่ีลงน้อยกว่าตลาด ซ่ึงหากนักลงทุนสามารถจับความ
เคล่ือนไหวหรือคาดการณ์ได้ ก็มีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโดยใช้
กองทุนรวมเป็นเคร่ืองมือเพิ่มผลตอบแทนได ้

 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, ETF, REIT, 
Infrastructure fund) ณ ส้ินเดือนกนัยายนอยูท่ี่ 4.2 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึน 5.7% จากส้ินปี 2018 (แต่
ลดลงจากเดือนมิถุนายนเล็กนอ้ยราว -1.0%) โดยทุกประเภททรัพยสิ์นยงัคงมีอตัราการเติบโตเป็น
บวก กองทุนประเภทสินทรัพยเ์ส่ียงตํ่าเช่น กองทุนรวมตราสารหน้ีและตราสารตลาดเงินมีอตัราการ
เติบโตของมูลค่าทรัพยสิ์นค่อนขา้งตํ่าจากส้ินปี 2018 ท่ี 3.5% และ 0.9% ตามลาํดบั ในขณะท่ี
กองทุนผสมและกองทุนตราสารทุนยงัเติบโตไดดี้ท่ี 10.4% และ 7.9% จากปี 2018 อยา่งไรก็ส่วน
แบ่งตลาดของแต่ละประเภททรัพยสิ์นยงัไม่ต่างจากเดิม โดยกองทุนรวมตราสารหน้ีมีสัดส่วนสูงสุด 
46.2% ตามมาดว้ยกองทุนรวมตราสารทุน 28.6% และกองทุนตราสารตลาดเงิน 14.1%  

แม้ว่าการลงทุนในไตรมาส 3 อาจมีผลตอบแทนในบางกลุ่มกองทุนลดลงไปบ้างแต่
ผลตอบแทนเฉล่ียสะสมตั้งแต่ต้นปี (YTD) ในเกือบทุกกลุ่มกองทุนยงัเป็นบวก นําโดยกลุ่ม 
Property Indirect ผลตอบแทนเฉล่ีย YTD อยูท่ี่ 28.0% ตามมาดว้ยกลุ่มอสังหาริมทรัพยต่์างประเทศ 
19.4% นอกจากน้ียงัมีกลุ่มกองทุนตราสารทุนอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอบแทนเฉล่ียโดดเด่นเช่น Global 
Infrastructure 17.8%, Europe Equity 16.7%, Global Technology 15.9% กองทุนรวมตราสารหน้ี
ต่างประเทศส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงกว่ากองทุนตราสารหน้ีไทยนาํโดยกลุ่ม Emerging 
Market Bond ให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดในรอบ 1 ปี 7.5% ตามมาดว้ยกองทุน Global High Yield 
Bond Fix Term และ Global Bond ท่ี 5.2% และ 4.7% ตามลาํดบั กลุ่ม High Yield Bond Fix Term 
ให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดสําหรับกองทุนตราสารหน้ีไทย 3.9% โดยเป็นไปตามความเส่ียงท่ี
มากกวา่ รองลงมาเป็นกลุ่มตราสารหน้ีระยะกลาง-ยาว (Mid/Long Term Bond) 3.4%  

กลุ่มกองทุนหุ้นไทยกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่และขนาดกลาง-เล็ก มีผลตอบแทนเฉล่ีย YTD ท่ี 
5.6% และ 7.4% ตามลาํดบั (SET TR 7.6%) แต่หากพิจารณาผลตอบแทนรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาพบวา่ทั้ง
สองกลุ่มยงัมีผลตอบแทนเฉล่ียติดลบมากกวา่ SET TR ซ่ึงมีผลตอบแทนอยูท่ี่ -3.9% 
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กองทุน LTF จาํนวน 93 กองทุน ณ ส้ินเดือนกนัยายนมีมูลค่าทรัพยร์วม 3.9 แสนลา้นบาท 
เพิ่มข้ึน 1.6% จากส้ินปี 2018 กองทุนกลุ่ม RMF จาํนวน 217 มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ 2.9 แสนลา้น
บาท เพิ่มข้ึน 9.7% จากปี 2018 โดยเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัสําคญัจากกลุ่ม RMF - Equity มูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิ 1.4 แสนลา้นบาท เพิ่มข้ึน 8.9%, RMF - Fixed Income 8.8 หม่ืนลา้นบาท เพิ่มข้ึน 14.2%, 
RMF - Allocation 5.5 หม่ืนลา้นบาท เพิ่มข้ึน 4.9% ในไตรมาสท่ีผา่นมามีเงินไหลเขา้กองทุน LTF 
ทั้งส้ิน 2.6 พนัลา้นบาท รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลออกสุทธิทั้งส้ิน -1.1 หม่ืนลา้นบาท ถือวา่เป็น
ทิศทางเงินไหลเขา้ชา้กวา่ปีก่อนหนา้ท่ีมีเงินไหลเขา้สุทธิตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ทาํให้ 9 เดือนปี 2018 มี
เงินไหลออกสุทธิเพียง -1.7 พนัล้านบาท ทั้งน้ีเกิดจากกระแสเงินไหลออกสุทธิในช่วงเดือน
มิถุนายนและกรกฎาคมของปีน้ีรวมมากกว่า -9 พนัลา้นบาท ซ่ึงค่อนขา้งสูงหากเทียบกบัในอดีต 
ทางดา้นกองทุน RMF นั้นมีเงินไหลเขา้สุทธิในไตรมาสท่ี 3 ราว 4.1 พนัลา้นบาท รวม 9 เดือนมีเงิน
ไหลเขา้กองทุน RMF สุทธิ 1.2 หม่ืนลา้นบาท ในจาํนวนน้ีเป็นเงินไหลเขา้สุทธิจากกองทุน RMF – 
Fixed Income 9.2 พนัลา้นบาท หากดูผลตอบแทนเฉล่ียกองทุนในรอบ 3 เดือนถึง 1 ปีจะพบว่า
กองทุน LTF และ RMF - Equity ซ่ึงเป็นกองทุนตราสารทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจะไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะตลาดท่ีแกวง่ตวั ในขณะกองทุน RMF - Other ให้ผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุดของ
กองทุนประหยดัภาษี โดยเป็นผลตอบแทนจากกองทุนรวมทองคาํท่ีในปีน้ีปรับข้ึนตามทิศทางราคา
ทองคาํ แต่หากมองในระยะยาวตั้ งแต่ 3-10 ปีนั้นจะเป็นภาพกลับกันโดยกองทุนทองคาํให้
ผลตอบแทนตํ่า ในขณะท่ีกองทุนหุน้ใหผ้ลตอบแทนเฉล่ียสูงกวา่การลงทุนในสินทรัพยป์ระเภทอ่ืน 

ในดา้นผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนเม่ือกองทุน LTF หมดไป คาดวา่เม็ดเงินลงทุนใหม่จะหายไป
จากตลาดหุ้นอย่างนอ้ยปีละ 1.5 หม่ืนลา้น (โดยสมมติฐานท่ีวา่ กองทุนรูปแบบใหม่ SEF มีสิทธ๋ิ
ลดหยอ่นได ้250,000 บาท ลดลง 50% จาก LTF ปัจจุบนั อีกทั้งค่าเฉล่ียของเมด็เงินไหลเขา้จาก LTF 
เฉล่ียอยูป่ระมาณ 3 หม่ืนลา้นบาท) ในส่วนของ บลจ. ท่ีน่าจะไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด ก็น่าจะเป็น 
บลจ. ท่ีมีทรัพยสิ์นสุทธิมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ บลจ.บวัหลวง บลจ. กสิกร บลจ. กรุงศรี บลจ. 
ไทยพาณิชย ์และ บลจ. ยูโอบี รวมทั้ง 5 บลจ. มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิในกองทุน LTF กวา่ 3.2 แสน
ลา้นบาท 
   
1.2 ความส าคัญของปัญหา 

สําหรับในปี 2562 ภาพรวมดชันีหุ้นไทยปรับลดลงตั้งแต่กลางปีจนส้ินปี ดชันี SET อยู่ท่ี 
1,579.84 จุด โดยผลตอบแทน SET TR ของปีอยูท่ี่ 4.3% สาเหตุท่ีดชันีปรับลดลง เพราะบาทแข็งค่า
กระทบการส่งออก ขณะท่ีเศรษฐกิจชะลอตวักดดนัการปล่อยสินเช่ือของธนาคารพาณิชยช์ะลอ
ตวั (ชญานี จึงมานนท์, 2562) ทั้งน้ี อุตสาหกรรมกองทุนรวมไทยมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ณ ส้ินปี 
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2562 ท่ี 5.4 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึน 6.6% จากส้ินปี 2561โดยมีเงินไหลเขา้สุทธิ รวม 2.1 แสนลา้น
บาท โดยมีสัดส่วนหลกัแบ่งเป็น กองทุนรวมตราสารหน้ี มีปริมาณเงินไหลเขา้สุทธิรวม 1.1 แสน
ลา้นบาท และกองทุนรวมตราสารทุนมีเงินไหลเขา้สุทธิ 5.9 หม่ืนลา้นบาท ในภาพรวมนกัลงทุนยงั
สนใจกองทุนท่ีลงทุนในประเทศ เห็นไดจ้ากปริมาณเงินไหลเขา้สุทธิรายกลุ่มยงักระจุกตวัในตรา
สารหน้ีไทย กองทุนผสม และกองทุนหุ้นไทย ซ่ึงตอ้งยอมรับวา่ผลตอบแทนเฉล่ียในระดบัตํ่าตาม
สภาวะตลาดการลงทุนไทย ขณะท่ีกองทุนต่างประเทศส่วนใหญ่อยูใ่นทิศทางเงินไหลออกสุทธิ ซ่ึง
มีผลตอบแทนเฉล่ียระดบัสูง หุ้นเทคโนโลยี หุ้นภูมิภาคยุโรป หุ้นสหรัฐฯ หุ้นจีน เป็นตน้ ทั้งน้ีกลุ่ม
กองทุนท่ีมีผลตอบแทนเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หุน้กลุ่มเทคโนโลยี 26.8% หุ้นภูมิภาคยุโรป 
26.3% และกลุ่มกองทุนนํ้ ามนั 23.7%  อย่างไรก็ตาม กลุ่มกองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีบุคคล
ธรรมดา เช่น LTF ปี 2562 มีมูลค่าทรัพยร์วม 406,000 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 6.3% จากปี 2561 ถือวา่นกั
ลงทุนยงัสนใจซ้ือ LTF ในปีสุดทา้ยท่ีใช้สิทธ์ิลดหย่อนภาษีฯ ขณะท่ีปี 2563 จะมีกองทุน SSF 
เกิดข้ึนเพื่อลดหย่อนภาษีฯ จึงตอ้งจบัตามองอยา่งใกลชิ้ด ขณะท่ี RMF มูลค่าทรัพยอ์ยู่ท่ี 304,000 
ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 16.4% จากปี 2561 

 ดงันั้น หากมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิกองทุนรวมไทย (เฉพาะกองทุนเปิด ไม่รวมกองทุนปิด, 
ETF, REIT, Infrastructure Fund) ปี 2562 อยูท่ี่ 4.3 ลา้นลา้นบาท เพิ่มข้ึน 7.5% จากส้ินปี 2561 โดย
มูลค่าทรัพยสิ์นกองทุนรวมตราสารหน้ีเพิ่มข้ึน 4.8%, ตราสารทุนเพิ่มข้ึน 11.5% และกองทุนผสม
เพิ่มข้ึน 14.3% โดยมีกองทุนรวมประเภทตราสารตลาดเงินมูลค่าทรัพยสิ์นลดลง 1.2%  ทั้งน้ีหากดู
ปริมาณเงินไหลเขา้-ออกของกองทุนมูลค่าเงินไหลเขา้สุทธิกองทุนทั้งปี 2562 อยู่ท่ี 2.1 แสนลา้น
บาท แบ่งเป็นเงินไหลเขา้กองทุนตราสารหน้ี 1.1 แสนลา้นบาท กองทุนตราสารทุน 5.9 หม่ืนลา้น
บาท กองทุนผสม 2.8 หม่ืนลา้นบาท ในขณะท่ีเป็นเงินไหลออกสุทธิกองทุนตราสารตลาดเงิน 1.4 
หม่ืนลา้นบาท และกองทุนนํ้ ามนัและทองคาํ 967 ลา้นบาท โดยเฉพาะในไตรมาสสุดทา้ยของปี 
2562 มีเงินไหลเขา้สุทธิกองทุนรวมราว 1.3 แสนลา้นบาท ส่วนใหญ่จะเขา้ในกองทุนรวมตราสาร
หน้ี 7.3 หม่ืนลา้นบาท ขณะท่ีกองทุนตราสารทุนมีเงินไหลเขา้สุทธิท่ี 5.2 หม่ืนลา้นบาท ถือเป็นการ
เคล่ือนไหวท่ีน่าจบัตามอง เพราะในอดีตจะพบว่าหากตราสารหน้ีมีเงินไหลในทิศทางใด ตราสาร
ทุนมกัจะมีเงินไหลในทิศทางตรงขา้มหรือมีการลงทุนท่ีนอ้ยกวา่อยา่งมีนยัสาํคญั 

ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร”  เพื่อเป็นประโยชน์
กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมในกาํหนดหนดกลยุทธ์ทางดา้นการลงทุนให้สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชน และสร้างแรงดึงดูดใจในมีการลงทุนซ้ือหน่วย
ลงทุนของบริษทัมากข้ึน 
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1.3 ค าถามการวจัิย 
1.3.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) มีลกัษณะอยา่งไร 
1.3.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูล้งทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็น

อยา่งไร 
1.3.3 การตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชน

ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
 
1.4 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.4.1 เพื่อสาํรวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
1.4.2 เพื่อสาํรวจปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
1.4.3 เพื่อสํารวจการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังาน

บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
1.4.4 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

1.5 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

H1 

  ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

การตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริษัทเอกชน 
1. วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
2. จาํนวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
3. ความถ่ีในการลงทุน 
4. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทุน H2 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศึกษา 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
2. ดา้นราคา 
3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
 4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

H1 
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1.6 สมมติฐานการวจัิย 
สมมติฐานท่ี 1 
HO : ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 2 
HO : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  
H1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
1.7 ขอบเขตในการวจัิย 
  งานวิจยัน้ีทาํการศึกษา“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” โดยศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด  ได้แก่ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด การศึกษาน้ีมี
กลุ่มเป้าหมายของงานวิจยั คือ ผูท่ี้เคยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ท่ีทาํงานอยู่ใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร” ดาํเนินการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล ระยะเวลาท่ีใชใ้นการดาํเนินการศึกษาวิจยัตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ถึง 
มีนาคม 2563 
 ตัวแปรทีศึ่กษา 

1.ตัวแปรอสิระ (Independent Variable) 
1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล  
     1. เพศ 

          2. อาย ุ
          3. ระดบัการศึกษา 
          4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
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1.2 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
          1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 
          2. ดา้นราคา 
          3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
          4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
    2.1 การตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชน
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร                 

 
1.8 นิยามค าศัพท์ 
 ผูว้ิจยัไดน้าํตวัแปรมากาํหนดคาํนิยามคาํคาํศพัทเ์พื่อนาํไปสร้างเคร่ืองมือวิจยัให้ไดค้าํตอบ
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ ดงัต่อไปน้ี 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อาย ุอาชีพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ท่ีทาํงานอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด  

ด้านผลิตภัณฑ์  หมายถึง ลกัษณะของกองทุนรวม อาทิ เง่ือนไขการลงทุน ระยะเวลาการ
ลงทุน การซ้ือคืนหน่วยลงทุน เป็นตน้ 

ด้านราคา   หมายถึง  มูลค่า ณ เวลาหน่ึงๆ ของกองทุนท่ีใช้อ้างอิงในการซ้ือขายซ่ึง
เปล่ียนแปลงไปตามราคาตลาดของสินทรัพยท่ี์ใชอ้า้งอิงในการลงทุน 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  หมายถึง  ช่องทางต่างๆ ท่ีบลจ. เสนอขายหน่วยลงทุนแก่
ลูกคา้ เช่น เวบ็ไซด ์ตวัแทนจาํหน่าย สาขาของธนาคาร หรือทางแอพพลิเคชนั เป็นตน้ 

ด้านการส่งเสริมการตลาด หมายถึง การใช้กลยุทธ์ ลด แลก แจก แถม เพื่อดึงดูดให้ลูกคา้
ตดัสินใจลงทุนซ้ือหน่วยลงทุนของบริษทั 

การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง การตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) อนัเกิดจากพฤติกรรมในกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ออกเป็น 5 ระดบั ตามทฤษฎีของ 
(อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550)  
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1.9 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 
1.9.1 ได้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลเพื่อกาํหนดและแบ่งกลุ่มลูกค้าให้เหมาะสมในการ

ดาํเนินกลยทุธ์การดาํเนินงาน 
1.9.2 ได้ทราบถึงปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ทาํให้สามารถนาํเสนอกลยุทธ์การแข่งขนัให้เหมาะสมและตรงต่อ
ความตอ้งการของลูกคา้ 

1.9.3 ไดท้ราบถึงการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกคา้กลุ่ม
พนกังานบริษทัเอกชนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

 
  งานวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” ของผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อนาํมาประกอบการนาํเสนอผลการวิจยัไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
และเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการวจิยัท่ีไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 4 ส่วน  

 2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักองทุนรวม 

2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการออม 
 2.1.3 แนวคิดเก่ียวกบัการออมของครัวเรือน 

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีการตดัสินใจ 
2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุน 
2.1.6 แนวคิดและทฤษฎีปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 2.1.1 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบักองทุนรวม 
   กองทุนรวมเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนท่ีมีความหลากหลายจึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูล้งทุนตอ้ง
ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัประเภทของกองทุนรวมให้ดีเสียก่อนวา่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะ
และสไตล์การลงทุนของตนเองมากน้อยเพียงใด ซ่ึงโดยทัว่ไปกองทุนรวมสามารถแบ่งออกเป็น
ประเภทต่างๆ ไดด้งัน้ี  

แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน  
กองทุนรวมสามารถแบ่งตามลกษณะในการจดัจาํหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนได้

เป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ “กองทุนเปิด” และ “กองทุนปิด” กองทุนรวมทั้งสองน้ีมีความเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัความตอ้งการสภาพคล่องของผูล้งทุนแต่ละคน ไม่วา่จะเป็นแบบระยะยาวท่ีตอ้งใชเ้งิน
เยน็สาํหรับการลงทุน หรือเป็นแบบท่ีตอ้งการความคล่องตวั สามารถถอนตวัจากการลงทุนได้ทนัที 
ตามความตอ้งการทุกเม่ือ  

1. กองทุนเปิด (Opened - End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดท่ีอาจมีการกาํหนดอายุโครงการ
หรือไม่ก็ได ้แต่ท่ีสาํคญัก็คือ บลจ. สามารถท่ีจะขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมและต่อเน่ืองไดห้ลงัจากท่ีมี
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การเสนอขายหน่วยลงทุนในคร้ังแรกไปแล้ว รวมถึงสามารถรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากผูล้งทุน
เม่ือใดก็ไดต้ลอดเวลา โดยในทางปฏิบติั บลจ. มกัจะมีการกาํหนดระยะเวลาในการขาย ตลอดจน
การรับซ้ือคืนไวก่้อนล่วงหนา้ โดยอาจเปิดใหท้าํการซ้ือขายไดทุ้กวนัทาํการ สัปดาห์ละคร้ัง เดือนละ
คร้ัง หรืออาจจะเป็นปีละ 2 คร้ัง ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขท่ีไดก้าํหนดข้ึนทั้งน้ีผูล้งทุนควรท่ีจะอ่านเง่ือนไข
เก่ียวกบัการเสนอขาย ตลอดจนการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจากหนงัสือช้ีชวน (Prospectus) อยา่งไรก็
ตามผูล้งทุนจะยงัไม่ทราบว่าราคาซ้ือขายหน่วยลงทุนจะเป็นเท่าไรในทนัที ณ เวลาท่ีทาํรายการ
สั่งซ้ือขายนั้น เน่ืองจากตอ้งคอยจนกว่าจะมีการคาํนวณ NAV ต่อหน่วยของกองทุน ณ ส้ินวนัทาํ
การเสียก่อน นอกจากน้ี ขนาดของกองทุนยงัสามารถขยายหรือลดลงไดเ้น่ืองจาก บลจ. สามารถขาย
หน่วยลงทุนเพิ่มเติมไดแ้ละผูล้งทุนเองก็สามารถนาํหน่วยลงทุนมาขายคืนให้กบั บลจ. หรือตวัแทน
สนบัสนุนการขายกองทุนประเภทน้ีจึงเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั  

2. กองทุนปิด (Closed - End Fund) คือ กองทุนรวมชนิดท่ีบลจ. ไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 
โดยจะมีการกาํหนดอายุโครงการอย่างชดัเจนแน่นอน และเปิดให้มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเพียง
คร้ังเดียวเม่ือเร่ิมตน้โครงการ หลงัจากนั้นก็จะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด ทาํ
ให้จาํนวนของหน่วยลงทุนของกองทุนคงท่ีไม่มีการเพิ่มข้ึนของกองทุนรวมหรือลดลง  นอกจากน้ี 
ผูล้งทุนเองก็ยงัไม่สามารถท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. หรือตวัแทนสนบัสนุนการขายก่อน
ครบกาํหนดอายโุครงการได ้ตอ้งถือเอาไวเ้พื่อรอขายคืนเม่ือครบกาํหนดอายุโครงการเท่านั้น เพราะ
ทาง บลจ. จะนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นทั้งหมดท่ีอยูใ่นกองทุนมาซ้ือคืนหรือ
รับไถ่ถอนหน่วยลงทุนก็ต่อเม่ือกองทุนหมดอายุลง (ราคาท่ีบลจ. รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะมีมูลค่า
เท่ากบั NAV ต่อหน่วย เม่ือครบกาํหนดอายโุครงการแลว้ ดงันั้นก่อนท่ีจะตดัสินใจลงทุนในกองทุน
ปิด ผูล้งทุนควรพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่าระยะเวลาการลงทุนในกองทุนนั้น มีความสอดคลอ้งและ
เหมาะสมกบัระยะเวลาท่ีตนเองตอ้งการใชเ้งินในอนาคตหรือไม่ อยา่งไร ทั้งน้ีเพราะการลงทุนใน
กองทุนปิดถือเป็นการลงทุนในระยะยาว และมีสภาพคล่องในการซ้ือขายนอ้ย อย่างไรก็ตามเพื่อ
เพิ่มสภาพคล่องในการซ้ือขายใหแ้ก่ผูล้งทุน ทาง บลจ. สามารถนาํหน่วยลงทุนของกองทุนปิดท่ีตน
เป็นผูบ้ริหารไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดรอง เช่น ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้ต่ตอ้งไม่
ลืม ว่าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ นั้น ผูล้งทุนจะต้องมีการเปิดบญัชีซ้ือขายกับบริษทั
หลกัทรัพย ์(Broker) เสียก่อนจึงจะสามารถสง่คาํสั่งซ้ือขายได ้
 

แบงตามนโยบายการลงทุน  
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แบบมาตรฐานของสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากจะแยกประเภทตามลักษณะในการจัด
จาํหน่ายและการไถ่ถอนคืนหน่วยลงทุนแลว้ กองทุนรวมยงัสามารถแบ่งตามนโยบายการลงทุน
แบบมาตรฐานของสาํนกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 10 ประเภท ไดแ้ก่  

ประเภทของกองทุนรวม  
1. กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) คือ กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน

เงินฝากและตราสารหน้ีท่ีมีกาํหนดชาํระเงินตน้เม่ือทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี กองทุน
รวมตลาดเงินมีนโยบายการลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกบักองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น เป็นกองทุนท่ีมี 
ความเส่ียงตํ่าท่ีสุดเหมาะสาํหรับการลงทุนระยะสั้นของผูล้งทุนท่ีไม่ตอ้งการความเส่ียง  

2. กองทุนรวมตราสารหน้ี (General Fixed Income Fund) คือ กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการ
ลงทุนในเงินฝากและตราสารหน้ีประเภทต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ พนัธบตัรรัฐบาล พนัธบตัรรัฐวิสาหกิจ ตัว๋
เงินคลัง บตัรเงินฝากของธนาคาร ตัว๋สัญญาใช้เงิน ตัว๋แลกเงิน ตลอดจนหุ้นกู้ของภาคเอกชน 
กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะสําหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดน้อ้ย ทั้งน้ี เพราะตราสารหน้ีจะ
ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียท่ีมีความสมํ่าเสมอ นอกจากน้ีแมว้า่ราคาตราสารหน้ีอาจมีความ
ผนัผวนข้ึนลงตามสภาวะตลาด แต่ผลตอบแทนโดยเฉล่ียท่ีกองทุนรวมไดรั้บจากการลงทุนในตรา
สารหน้ีก็ยงัผนัผวนไม่มากเท่ากบัตราสารทุน  

3. กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะยาว (Long-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมท่ีมี
นโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหน้ีท่ีมีอายุเฉล่ียในการถือครอง (Portfolio Duration) 
ในขณะใด ขณะหน่ึงมากกวา่ 1 ปีข้ึนไป กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะสําหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความ
เส่ียงตํ่าและสามารถลงทุนระยะยาวได ้ 

4. กองทุนรวมตราสารหน้ีระยะสั้น (Short-Term Fixed-Income Fund) คือ กองทุนรวมท่ีมี
นโยบายการลงทุนในเงินฝากหรือตราสารหน้ีท่ีมีอายุเฉล่ียในการถือครอง (Portfolio Duration) 
ในขณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 1 ปี กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะสําหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนระยะ
สั้น และตอ้งการความเส่ียงตํ่า  

5. กองทุนรวมผสม (Balanced Fund) คือ กองทุนรวมท่ีสามารถลงทุนในหลกัทรัพยห์รือ
ทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ ไดทุ้กประเภท ไม่วา่จะเป็นเงินฝาก ตราสารหน้ี ตราสารทุน หรือตราสาร
อ่ืนๆ แต่จะตอ้งมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนในขณะใดขณะหน่ึงไม่นอ้ยกวา่ 35% และไม่เกิน
กวา่ 65% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวมนั้น กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะสําหรับผูล้งทุน
ท่ียอมรับความเส่ียงไดป้านกลาง  

6. กองทุนรวมผสมยืดหยุน่ (Flexible Portfolio Fund) คือ กองทุนรวมท่ีสามารถลงทุนใน
หลกัทรัพย ์ หรือทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ ไดทุ้กประเภทเช่นเดียวกนักบักองทุนรวมผสม แต่ไม่มี 



13 
 

ขอ้จาํกดัเร่ืองสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุน ดงันั้น การจดัสรรเงินลงทุนระหวา่งเงินฝากตราสาร
หน้ี ตราสารทุน หรือตราสารอ่ืนๆ จึงข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจลงทุนของผูจ้ดัการกองทุนตามสภาวะ
ตลาดในขณะนั้นๆ กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะสาํหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดป้านกลาง  

7. กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) คือ กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน
หน่วยลงทุนและใบสาํคญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉล่ียแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 
65% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนท่ีเหลืออาจนาํไปลงทุนในเงินฝากตรา
สารหน้ีหรือตราสารทุนก็ได ้ขอ้ดีของกองทุนรวมหน่วยลงทุน คือ มีตน้ทุนเฉล่ียตํ่า มีการกระจาย
ความเส่ียงท่ีมากกวา่กองทุนประเภทของกองทุนรวม 4 ประเภทอ่ืนๆ เพราะกระจายการลงทุนไปใน
หลายกองทุนและหลายบริษทัจดัการ ส่วนขอ้เสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน คือ มีค่าธรรมเนียม
ในการจดัการและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีซํ้ าซอ้น  

8. กองทุนรวมตราสารทุน (Equity Fund) คือ กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุนประเภทต่างๆ ซ่ึงได้แก่ หุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิในการซ้ือหลักทรัพย ์
(Warrant) รวมถึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอ่ืนๆ โดยสัดส่วนของการลงทุนต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีสํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด คือ โดยเฉล่ียแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 65% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม ทงัน้ี เม่ือผูจ้ดัการกองทุนได้ลงทุนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดดงักล่าวขา้งตน้แล้ว 
เงินทุนส่วนท่ีเหลือก็สามารถท่ีจะนาํไปใชล้งทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นประเภทอ่ืนๆ เช่น เงิน
ฝากหรือตราสารหน้ีหรือจะนาํเงินทั้งหมดไปลงทุนในตราสารทุนก็ได ้กองทุนรวมประเภทน้ีเหมาะ
สําหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงได้สูง เน่ืองจากเป็นการนาํเงินไปลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงมี 
ความผนัผวนของราคาหรือมีความเส่ียงท่ีค่อนข้างสูง แต่ก็ให้ผลตอบแทนในอัตราท่ีสูงด้วย
เช่นเดียวกนั  

9. กองทุนรวมใบสําคญัแสดงสิทธิ (Warrant Fund) คือ กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน
ในใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน หรือหุ้นเพิ่มทุน โดยเฉล่ียแล้วไม่น้อยกว่า 
65% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม และเงินส่วนท่ีเหลืออาจนาํไปลงทุนในหลกัทรัพย ์
หรือทรัพยสิ์นประเภทอ่ืนๆ ได้ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในใบสําคญแสดงสิทธิมีความเส่ียงสูง 
กองทุนประเภทน้ีจึงมีความเส่ียงสูงมาก 

10. กองทนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector Fund) คือ กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในตราสาร
ทุนของบริษทัท่ีมีธุรกิจหลกัประเภทเดียวกนั (ตามท่ีตลาดหลกัทรัพย ์ฯ กาํหนด) โดยเฉล่ียแลว้ไม่ 
นอ้ยกวา่ 65% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม ซ่ึงจะลงทุนเฉพาะกลุ่มธุรกิจใดกลุ่มหน่ึง
เท่านั้น เช่น กลุ่มธนาคาร กลุ่มส่ือสาร ท่ีคาดวา่หุ้นในกลุ่มดงักล่าวจะมีผลประกอบการดีและจะให้
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ผลตอบแทนท่ีดีท่ีสุด แต่จะมีขอ้เสียเปรียบอยูบ่า้ง เน่ืองจากกองทุนรวมประเภทน้ีมีการลงทุนแบบ
กระจุกตวั จึงมีความเส่ียงสูงกวา่กองทุนรวมตราสารแห่งทุนทัว่ไป  

กองทุนรวมพิเศษ นอกจากกองทุนรวมประเภทต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ยงัมีกองทุน
รวมประเภทพิเศษอ่ืนๆ ท่ีผูล้งทุนควรรู้จกั ไดแ้ก่ 

1. กองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้ (Principle or Capital Protection Fund) คือ กองทุนรวมท่ีมี 
นโนบายมุ่งลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลหรือตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงตํ่า เพื่อคุ้มครองเงินต้น 
(Principle) ของผูถื้อหน่วยลงทุน และเสริมสร้างความมัน่ใจให้แก่ ผูล้งทุนวา่หลงัครบกาํหนดอายุ
โครงการลงทุนหรือภายหลงัระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ผูล้งทุนจะไดรั้บผลตอบแทนไม่ตํ่ากวา่เงินลงทุน
เบ้ืองตน้ท่ีไดล้งทุนไปนัน่เอง กองทุนรวมประเภทน้ีมกัจะใชเ้ทคนิคการบริหารการลงทุน 2 แบบ 
เพื่อคุม้ครองเงินลงทุนเร่ิมตน้ของผูล้งทุน ดงัต่อไปน้ี ประเภทของกองทุนรวม  

 แบบ Passive จะมุ่งลงทุนในพนัธบตัรหรือตราสารหน้ีท่ีมีความเส่ียงตํ่าเป็นหลกั โดยอาจ
ถือครองได้สูงถึง 90% สําหรับเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือจะนาํไปลงทุนในตราสารทุนท่ีม่ีความเส่ียง
มากกวา่ ทั้งน้ี หากการลงทุนในตราสารทุนเกิดขาดทุนหรือมีมูลค่าลดลง กองทุนรวมก็ยงัคงไดรั้บ
ผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียจากการลงทุนในพนัธบตัรหรือตราสารหน้ีเพียงพอท่ีจะชดเชยส่วน
ของเงินตน้ท่ีขาดทุนหรือมูลค่าท่ีลดลงไปนั้นได ้ 

 แบบ Active จะมุ่งลงทุนในตราสารทุนเพิ่มข้ึน และลดการถือครองพนัธบตัรหรือตรา
สารหน้ีลง หรืออาจไม่ถือครองเลยก็ได ้เม่ือดชันีราคาตลาดหลกัทรัพยสู์งข้ึน โดยตอ้งไม่ให้มูลค่า
สินทรัพยสุ์ทธตํ่ากวา่มูลค่า ณ เร่ิมตน้ และในทางกลบักนัจะมุ่งลงทุนในพนัธบตัรหรือตราสารหน้ี
เพิ่มข้ึนและลดการถือครองตราสารทุนลงหรืออาจไม่ถือครองเลยก็ได้ เม่ือดัชนีราคาตลาด
หลกัทรัพยล์ดลง โดยไม่ใหมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิตํ่ากวา่มูลค่า ณ เร่ิมตน้เช่นกนั เน่ืองจากกองทุนรวม
น้ีโดยปกติมีความเส่ียงจากการลงทุนค่อนขา้งตํ่า จึงทาํให้โอกาสท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนจะสูญเสียเงิน
ตน้มีน้อย ดงันั้น ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนจึงไม่สูงมากนกั กองทุนรวมประเภทน้ีจึงเหมาะ
สาํหรับผูล้งทุนท่ีไม่ชอบความเส่ียง  

2. กองทุนรวมแบบมีประกนั (Guarantee Fund) คือ กองทุนรวมท่ีจดัให้มีการรับประกนัวา่ 
เม่ือมีการถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาประกนัท่ีกาํหนดแลว้ บริษทัจดัการลงทุนไม่สามารถ 
บริหารเงินลงทุนให้ได้ผลตอบแทนตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวน ผูรั้บประกนั (Guarantor) จะ
จ่ายเงินลงทุน หรือทั้งเงินลงทุนและผลตอบแทน คืนให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนตามจาํนวนเงินท่ีไดรั้บ
ประกนัไวโ้ดยอาจจ่ายเงินคืนเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได ้แล้วแต่กรณีหรือพูดง่ายๆ ก็คือ เป็น
กองทุนรวมท่ีจดัให้มีบุคคลอ่ืนมารับประกนัเงินลงทุน ทั้งเงินลงทุนและผลตอบแทนให้แก่ผูถื้อ
หน่วยลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวน้ัน่เอง สาํหรับจุดมุ่งหมายของการจดัตั้งกองทุนรวมประเภทน้ี
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ก็เช่นเดียวกบักองทุนรวมคุม้ครองเงินตน้นัน่คือ เพื่อเสริมสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูล้งทุนว่าเงิน
ลงทุนของตนจะไม่สูญไป ทั้งน้ี บริษทัจดัการลงทุนจะมอบหมายให้สถาบนัการเงินอ่ืน ได้แก่ 
ธนาคารพาณิชยต่์างๆ ทาํหน้าท่ีเป็นผูรั้บประกนัการจ่ายเงินนั้นๆ แต่เพื่อป้องกนัความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ท่ีอาจเกิดข้ึน ผูรั้บประกนัจะตอ้งไม่ใช่ผูดู้แลผลประโยชน์ของ
กองทุนรวมนั้นๆ นอกจากน้ีการรับประกนัก็ยงัไม่ไดร้วมถึงการรับประกนัความสามารถในการ
ชาํระหน้ีของผูรั้บประกนัในอนาคต ดงันั้น ผูล้งทุนตอ้งทาํการศึกษารายละเอียดของการรับประกนั
นั้นๆ รายละเอียดของผูรั้บประกนั รวมถึงลกัษณะและรูปแบบการลงทุนด้วยวา่มีการรับประกนัใน
ลกัษณะใด เป็นจาํนวนมากนอ้ยแค่ไหน และรูปแบบการลงทุนมีระดบัความเส่ียงและโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บอตัราผลตอบแทน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูล้งทุนมากนอ้ยเพียงใด 

3. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) คือ กองทุนรวมท่ีมีนโยบาย
การลงทุนในหุ้นสามญัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัตั้งขั้นโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อส่งเสริมการลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น โดยผูล้งทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เป็น
ส่ิงจูงใจในการลงทุน เพื่อแลกกบัการลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรกาํหนดสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษี ผูล้งทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีดงัน้ี  

 เงินลงทุนในกองทุน LTF สามารถนาํมาหักลดหยอ่นภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 
15% ของเงินไดใ้นปีภาษีนั้น แต่ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท  

 กาํไรท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเวน้ภาษีเงินได ้
เง่ือนไขการลงทุนของ LTF เพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีการลงทุนใน LTF มีเง่ือนไขว่า
ตอ้งซ้ือและถือหน่วยลงทุนของ LTF ไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี (นบัตามปีปฏิทิน เช่น เงินลงทุนแต่ละยอด
ท่ีซ้ือในระหวา่งปี 2547 จะครบเง่ือนไขตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 เป็นตน้ไป และส่วนท่ีลงทุนใน
ระหวา่งปี 2548 จะครบเง่ือนไขตั้งแต่ เดือนมกราคม 2552 เป็นตน้ไป) อยา่งไรก็ตาม หากมีการขาย
คืนหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนด 5 ปี ปฏิทิน ถือวา่ผิดเง่ือนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไมไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และตอ้งคืนเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น พร้อมกีบเงินเพิ่มในอตัรา 
1.5% ต่อเดือน โดยนบัตั้งแต่เดือนเมษายนของปีท่ีผูถื้อหน่วยลงทุนยื่นขอยกเวน้ภาษีจนถึงเดือนท่ีมี
การยืน่คืนเงินภาษีนั้น นอกจากน้ียงีตอ้งจ่ายภาษีสําหรับเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนโดยถูก
หักภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ของเงินกาํไรท่ีได้รับ และยงัตอ้งนาํกาํไรท่ีได้รับจากการขายคืนหน่วย
ลงทุนนนัไปรวมเป็นเงินไดเ้พื่อเสียภาษีเงินได ้ตอนส้ินปีอีกดว้ย  

4. กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) คือ กองทุนรวมท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมเงินระยะยาว ไวส้ําหรับใชจ่้ายยามเกษียณอายุ ซ่ึงจะคลา้ยๆ 
กบักองทุนสํารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) ของภาคเอกชน และกองทุนบาํเหน็จ บาํนาญ
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ขา้ราชการ  (กบข.) (Government Pension Fund) ของขา้ราชการส่ิงท่ีถือวา่เป็นท่ีน่าสนใจสําหรับ
กองทุนรวม RMF ก็คือ ไดรั้บการสนบัสนุนจากทางการเร่ืองสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อจูงใจให้
ผูส้นใจลงทุนมีการเก็บออมในระยะยาวสําหรับชีวิตหลังเกษียณ แต่ผูล้งทุนก็ต้องปฏิบัติตาม
เง่ือนไขการลงทุนต่างๆ จึงจะไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีนั้น สิทธิประโยชน์ทางภาษีหากปฏิบติัตาม
เง่ือนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดงัน้ี  

 เงินลงทุนในกองทุน RMF สามารถนาํมาหกัลดหยอ่นภาษีไดต้ามท่ีจ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 
15% ของเงินไดใ้นปีภาษีนั้น และเม่ือรวมเขา้กบัเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญ ขา้ราชการ (กบข.) และประกนัชีวิตแบบบาํนาญท่ีผูล้งทุนมีอยูจ่ะตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 
ซ่ึงการไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีน้ีให้นบัตามเวลาแบบวนัชนวนั ตั้งแต่วนัแรกท่ีไดเ้ร่ิมลงทุน 
PVD/กบข. + ประกนัชีวิตแบบบาํนาญ + RMF ( 15% ของเงินได)้ 500,000 บาท อ่านรายละเอียด
เพิ่มเติมเก่ียวกบักองทุน LTF ประเภทของกองทุนรวม   

 กาํไรท่ีได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเวน้ภาษเงินได ้
เง่ือนไขการลงทุนของ RMF การลงทุนใน RMF เพื่อให้ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีผูล้งทุนตอ้ง
ปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุนดงัน้ี  

 ตอ้งลงทุนใน RMF อยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 ตอ้งไม่ระงบัการซ้ือขายหน่วยลงทุนเกินกวา่ 1 ปี ติดต่อกนั (ยกเวน้ปีใดท่ีไม่มีเงินไดจึ้ง

จะสามารถวา่งเวน้การลงทุนไดโ้ดยไม่ถือเป็นการผดิเง่ือนไขการลงทุน)  
 ตอ้งลงทุนขั้นตํ่า 3% ของเงินไดห้รือ 5,000 บาทต่อปี แลว้แต่วา่จาํนวนเงินใดจะตํ่ากวา่  
 การขายคืนหน่วยลงทุนจะทาํไดก้็ต่อเม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนมีอายุไม่ตํ่ากวา่ 55 ปี และตอ้ง

ถือหน่วยลงทุนนั้นมาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หากผิดเง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง จะถือวา่ผิดเง่ือนไขการ
ลงทุน โดยผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี อีกต่อไป อีกทั้งยงัตอ้งคืนเงินสิทธิประโยชน์
ทางภาษีท่ีไดรั้บในช่วง 5 ปีล่าสุดให้แก่กรมสรรพากร นอกจากน้ีเงินท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วย
ลงทุนยงัตอ้งนาํไปคาํนวณรวมเพื่อเสียภาษีเงินไดใ้นปีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนนั้นดว้ย ยกเวน้ 
กรณีท่ีผูล้งทุนเสียชีวติหรือทุพพลภาพเท่านั้น จึงจะไม่ถือวา่ผดิเง่ือนไขการลงทุน  

5. กองทุนรวมท่ีลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF) คือ กองทุนรวมท่ีมี
จุดมุ่งหมายเพื่อนาํเงินท่ีระดมไดจ้ากการขายหน่วยลงทุนภายในประเทศไทยไปลงทุนในหลกัทรัพย ์
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน และเงินลงทุนส่วนท่ีเหลือ
ผูจ้ดัการกองทุนอาจนาํไปลงทุนในสินทรัพยอ่ื์น ซ่ึงการจดัตั้งกองทุน FIF นั้น ตอ้งไดรั้บอนุญาตทั้ง
จากสํานกังานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งน้ีนโยบายการลงทุนของ
กองทุน FIF อาจเป็นแบบใดแบบหน่ึงตามมาตรฐานของสํานกังาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจ
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จ่ายเงินปันผลหรือไม่ก็ได ้ข้ึนกบันโยบายการลงทุนของกองทุนนั้นๆ สําหรับรูปแบบการบริหาร
กองทุน FIF ในประเทศไทยในปัจจุบนั แบ่งออกเป็น 2 แบบหลกัๆ คือ... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
เก่ียวกบักองทุน RMF ประเภทของกองทุนรวม  

 แบบท่ี บลจ. บริหารกองทุนดว้ยตนเอง โดยนาํเงินไปลงทุนโดยตรงในหลักทรัพยห์รือ
สินคา้ทางการเงินต่างๆ ในต่างประเทศ เช่น ตราสารทุน ตราสารหน้ี สัญญาซ้ือขายล่วงหน้าท่ีมี
ผลตอบแทนอา้งอิงกบัตวัแปรต่างๆ แล้วแต่จะกาํหนด เช่น อา้งอิงกบัราคาหลกัทรัพย ์หรือดชันี 
ราคาหลกัทรัพย ์ราคาสินคา้หรือดชันีราคาสินคา้โภคภณัฑ์ เช่น ราคาทองคาํ หรือราคานํ้ ามนัดิบ 
เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม การบริหารกองในรูปแบบน้ีในปัจจุบนัยงัจาํกดัอยูท่ี่สินคา้ทางการเงินท่่ี

ี
บลจ. 

ไทยมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญอยูแ่ลว้ จึงยงัไม่ครอบคลุมไปถึงการลงทุนโดยตรงในสินคา้
อ่ืน อีกหลายประเภท เช่น สินคา้โภคภณัฑ์ ประเภททองคาํและนํ้ ามนั เป็นตน้ ตวัอยา่งของกองทุน
รวม FIF แบบน้ีท่ีออกมาเสนอขายและเป็นท่ีนิยมกนั เช่น กองทุนรวม FIF ท่ีไปลงทุนในพนัธบตัร
เกาหลีใต ้ 

 แบบท่ี บลจ. ไทยไปซ้ือกองทุนรวมท่ีบริหารจดัการโดยผูจ้ดัการกองทุนในต่างประเทศ 
อีกทอดหน่ึง (ลักษณะเป็นการลงทุนทางออ้มผ่านกองทุนรวมในต่างประเทศ) ซ่ึงการลงทุนใน
รูปแบบน้ีจะช่วยใหก้ารบริหารจดัการลงทุนในต่างประเทศมีการกระจายความเส่ียงไปในสินคา้ทาง
การเงินอ่ืนๆ ท่ีมีความหลากหลายมากข้ึน โดย บลจ. สามารถลงทุนได้ 2 วิธี คือ แบบ Feeder Fund 
และ แบบ Fund of Funds  

- กองทุนรวมท่ีนาํเงินไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund) 
ซ่ึงเรียกวา่ Master Fund เช่น กองทุนรวม FIF X ไปลงทุนในกองทุนรวม Y ท่ีจดัตั้งในต่างประเทศ
เพียงกองเดียว ซ่ึงกองทุนรวม Y จะมีผูจ้ดัการกองทุนท่ีอยูต่่างประเทศเป็นผูดู้แลและบริหารเงิน 
โดยอาจจะเข้าไปลงทุนในกองทุนรวมอ่ืนหรือสินคา้ทางการเงินต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนท่ี
กาํหนดไว ้ตวัอยา่งของกองทุนรวมแบบ Feeder Fund ของไทยท่ีมีออกมาเสนอขายกนั เช่น กองทุน
รวม FIF ท่ีไปลงทุนในกองทุนรวมในต่างประเทศท่ีไปลงทุนในทองคาํแท่ง หรือกองทุนรวม FIF ท่ี
ไปลงทุนในกองทุนรวมอีทีเอฟท่ีลงทุนในสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้นํ้ามนัดบั เป็นตน้  

- กองทุนรวมท่ีลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ (Fund of Funds) เป็นการนาํเงินไปซ้ือ 
กองทุนรวมในต่างประเทศหลายๆ กอง ซ่ึงอาจมีนโยบายการลงทุนท่ีคลา้ยกนัหรือมีนโยบายต่างกนั
ก็ได ้เช่น กองทุนรวม FIF A ท่ีมีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นของประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
ตะวนัออกกลางก็อาจนาํเงินไปลงทุนในกองทุนหุ้น B ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และ
กองทุนหุน้ C ของประเทศบาหเรน์ เป็นตน้ ซ่ึงกองทุนรวมแบบ Fund of Funds น้ี บลจ. ของไทยจะ
เป็นผูก้าํหนดวา่จะนาํเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศกองใดบา้ง ในสัดส่วนเท่าใด และจะมี
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การปรับเปล่ียนการลงทุนไดต้ามความเหมาะสมภายใตเ้กณฑ์ท่ี ก.ล.ต. กาํหนดประเภทของกองทุน
รวม ปัจจุบนักองทุน FIF ถือไดว้า่เป็นอีกช่องทางในการลงทุนท่ีผูล้งทุนให้ความนิยมเป็นอยา่งมาก 
เน่ืองจากกองทุน FIF เป็นการเปิดโอกาสให้เงินลงทุนของเราสามารถโกอินเตอร์ไปลงทุนใน 
ต่างประเทศได้โดยมีมืออาชีพมาช่วยบริหารจดัการลงทุน ซ่ึงทาํให้ผูล้งทุนสามารถกระจายการ
ลงทุนไปในสินคา้ทางการเงินท่ีมีความหลากหลายครอบคลุมมากกวา่สินคา้ท่ีมีการเสนอขายอยูใ่น
ประเทศ ซ่ึงจะช่วยกระจายความเส่ียงในการลงทุนให้กบัพอร์ตการลงทุนของผูล้งทุน แต่เน่ืองจาก
กองทุน FIF นาํเงินท่ีระดมไดไ้ปลงทุนในต่างประเทศ ดงันั้น กองทุน FIF จึงมีความเส่ียงท่ีกองทุน
รวมภายในประเทศไม่มีนั้นคือความเส่ียงท่ีเกิดจากความผนัผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ภายในประเทศซ่ึง กองทนุ FIF เลือกลงทุน
นั้นเอง อยา่งไรก็ตาม ถา้กองทุน FIF มีการกระจายการลงทุนไปในหลายๆ ประเทศ ความเส่ียงของ
กองทุนก็จะลดลง ดงันั้น ก่อนท่ีจะลงทุนในกองทุน FIF ผูล้งทุนควรจะทาํการศึกษาถึงเง่ือนไขใน
การลงทุน นโยบายการลงทุน รวมถึงรายละเอียดของกองทุนรวมในต่างประเทศ หรือหลกัทรัพย์
ต่างประเทศท่ีกองทุน FIF นั้นจะลงทุนอยา่งละเอียดรอบคอบก่อนเสมอ  

6. กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์(Property Fund) หรือท่ีเรียกสั้นๆ วา่ “กอง 1” คือ กองทุน
รวมซ่ึงนาํเงินท่ีระดมได้จากการขายหน่วยลงทุนไปลงทุนซ้ือหรือเช่าอสังหาริมทรัพย ์เช่น อาคาร 
สํานกังาน โรงงาน โรงแรม ห้างสรรพสินคา้ สนามบิน ท่ีอยู่อาศยั อพาร์ตเมนตห์รือหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ตามท่ีกฎหมายกําหนด โดยมีจุดมุ่งหมายหลักก็เพื่อบริหาร
อสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุนนั้นให้ไดรั้บผลตอบแทนท่ีสมํ่าเสมอในรูปของค่าเช่าหรือกาํไรสุทธิท่ีเกิด
จากการดาํเนินงาน (ไม่ได้มุ่งท่ีจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อพฒันาและขายต่อแต่อย่างใด) 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์น้ีต้องเ ป็นกองทุนปิดเท่านั้ น โดยมีนโยบายการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยใ์นอตรัาไม่ตํ่ากวา่ 75% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน ทั้งน้ีอสังหาริมทรัพย์
ท่ีลงทุนนั้นตอ้งอยูใ่นประเทศไทยและไม่ใช่ท่ีดินเปล่า แต่ตอ้งเป็นอสังหาริมทรัพยท่ี์สร้างเสร็จแลว้ 
หรือก่อสร้างไปแล้วไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้ น สําหรับการบริหาร
อสังหาริมทรัพยข์องกองทุนรวม จะมีบริษทัพฒันาอสังหาริมทรัพยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งจากบริษทั
จดัการลงทุนให้เป็นผูท้าํหน้าท่ีแทน โดยมีผูดู้แลผลประโยชน์ซ่ึงเป็นบุคคลท่ี 3 ทาํหน้าท่ีดูแล
ทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนรวม นอกจากน้ีเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผูล้งทุน กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยจึ์งถูกกาํหนดว่าตอ้งจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย ์ฯ เพื่อให้สามารถซ้ือขายได ้
เสมือนกับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนทัว่ไป กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์สามารถแบ่งออกเป็น 2 
รูปแบบ คือ “Freehold” และ “Leasehold” ประเภทของกองทุนรวม  
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 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบ Freehold เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนโดยการ “ซ้ือ” 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อเป็นเจา้ของและนาํรายได้จากการให้เช่าพื้นท่ีมาจ่ายเป็นเงินปันผล (Dividend) 
ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน ดงันั้น กองทุนรวมประเภทน้ีจึงมีกรรมสิทธ์ิเต็มท่ีในอสังหาริมทรัพยท่ี์ไป 
ลงทุน และเม่ือเลิกกองทุนแลว้ก็สามารถขายอสังหาริมทรัพยอ์อกไปเพื่อนาํเงินมาเฉล่ียคืนให้แก่ผู ้
ถือหน่วยลงทุนไดโ้ดยผูถื้อหน่วยจะไดรั้บเงินลงทุนคืนตามมูลค่าท่ีกาํหนด ซ่ึงข้ึนอยูก่บัมูลค่าของ 
อสังหา ริมทรัพย์ท่ี กองทุนรวมขายได้ตอนเ ลิกกอง กล่าวง่ายๆ คือ  หากมูลค่ าการขาย
อสังหาริมทรัพย ์สูงกวา่ตอนท่ีกองทุนเขา้ไปซ้ือตอนแรกมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บคืนก็
จะเพิ่มสูงข้ึนดว้ย 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบ Leasehold เป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนโดยการ “เช่า” 
อสังหาริมทรัพยจึ์งไม่มีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพยท่ี์ลงทุนมีเพียงสิทธิในการนาํอสังหาริมทรัพย ์
นั้นไปหาผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาของสัญญาเช่าท่ีกองทุนไดต้กลงไวก้บัเจา้ของ เช่น 20 ปี 
หรือ 30 ปี และเม่ือครบกาํหนดสัญญาเช่า ก็ตอ้งคืนอสังหาริมทรัพยใ์ห้แก่เจา้ของ ซ่ึงหมายความวา่ 
ตอนเลิกกองทุนมูลค่าสุทธิการเช่าจะกลายเป็น “ศูนย”์ ยกตวัอยา่งง่ายๆ เช่น คุณตอ้งการเซ็งตึกเพื่อ
ไปทาํการคํ้าราคาของการเซ็งตึกระยะเวลา 20 ปี กบั 30 ปี ยอ่มแตกต่างกนั โดยการเซ้งตึก 30 ปี
ย่อมมราคาสูงกว่า เพราะมีเวลาท่ีจะใช้ประโยชน์จากตึกนั้นมากกว่า การเซ้งตึกก็เหมือนกับท่ี
กองทุนรวมลงทุนในสิทธิการเช่า ซ่ึงสิทธิการเช่าระยะยาว ยอ่มมีมูลค่าสูงกวา่สิทธิการเช่าระยะสั้น 
แต่เม่ือเวลาผา่นไป ระยะเวลาในการหาประโยชน์นอ้ยลงไปเร่ือยๆ มูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม
จงลดลงตามระยะเวลาของสิทธิ การเช่าท่ีเหลืออยู่จนเป็นศูนย ์ณ วนัท่ีครบอายุสัญญาเช่านัน่เอง 
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะลงทุนในกองทุนรวมแบบ Freehold หรือ Leasehold ผูถื้อหน่วยลงทุนจะ
ได้รับผลตอบแทนในรูปของ “เงินปันผล” จากรายได้ของอสังหาริมทรัพย์ เช่นเดียวกัน แต่จะ
แตกต่างกนัตรงท่ีกองทุนรวมแบบ Freehold เม่ือเลิกกองทุนสามารถขายอสังหารัมทรัพยใ์นกองทุน
ไดจึ้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนในรูปของ “กาํไรส่วนต่างจากการขายอสังหาริมทรัพย”์ (Capital 
Gain) ด้วยในขณะท่ีกองทุนรวมแบบ Leasehold จะมีการทยอยคืนเงินลดทุนให้แก่ ผูถื้อหน่วย
ลงทุนระหวา่งทางไปเร่ือยๆ จนกระทั้งครบอายสิุทธิการเช่า และกองทุนตอ้งคืนอสังหาริมทรัพยใ์ห ้
แก่เจ้าของโดยไม่สามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้ ณ วนัครบอายสัญญาท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีดู
เหมือนวา่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์บบ Freehold ดูจะไดเ้ปรียบกวา่แบบ Leasehold เพราะผูถื้อ
หน่วยลงทุนมีโอกาสได้รับ Capital Gain ตอนเลิกกองทุนดว้ย แต่การท่ีกองทุนรวมจะเขา้ไปถือ
กรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพยดี์ๆ นั้น อาจไม่สามารถทาํไดเ้ช่น กองทุนรวมอาจไม่สามารถซ้ือและ
เป็นเจา้ของสนามบินไดห้รืออสังหาริมทรัพยบ์างแห่งก็เป็นของดีมีคุณภาพท่ีเจา้ของไม่อยากขาย 
กองทุนรวมแบบ Leasehold จึงเกิดข้ึนเพื่อไปลงทุนโดยการเช่าอสังหาริมทรัพยน์ั้นแทนประเภท
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ของกองทุนรวม สาหรับประโยชน์ของการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยก์็คือ เปิดโอกาส
ให้ผูล้งทุนได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ดีมีคุณภาพ ด้วยเงินลงทุนท่ีไม่มากนัก อีกทั้งยงัได้รับ
ผลตอบแทนสมํ่าเสมอในระยะยาว และสามารถซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดต้ลอด จึงมีความ
คล่องตวัมากกวา่การลงทุนในอสังหาริมทรัพยโ์ดยตรง แต่ก็ใช่วา่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจ์ะไม่
มีขอ้เสียเลย ทั้งน้้ี

ี
เพราะรูปแบบการลงทุนเป็นการระดมเงินทุนเพื่อมาใชล้งทุนในอสังหาริมทรัพยท่ี์ 

มีมูลค่าสูงแต่สภาพคล่องตํ่า ดงันั้น การกระจายการลงทุนของกองทุนรวมประเภทน้ีจึงค่อนขา้งนอ้ย 
ผูล้งทุนจึงตอ้งทาํการศึกษาให้เขา้ใจถึงความเส่ียงในการลงทุน ตลอดจนนโยบายการลงทุน และ
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ี์กองทุนได้ลงทุนไปนั้น ก่อนตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยเ์สมอ 

  
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการออม  
แนวคิดและคาํจาํกดัความของการออม (รัฐกร เลิศไกร, 2540)  
จากประสบการณ์ของประเทศท่ีพฒันาแลว้ การแกไ้ขปัญหาวฏัจกัรแห่งความยากจนนั้น 

ตอ้งแกไ้ขปัญหาทั้งสองดา้น คือ ดา้นหน่ึงตอ้งส่งเสริมใหมี้การออมมากข้ึน อีกดา้นตอ้งส่งเสริมการ 
ลงทุน โดยรัฐบาลจะตอ้งเร่งลงทุนก่อสร้าง ส่ิงอาํนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน เช่น ไฟฟ้า ประปา 
โทรศพัท ์เป็นตน้ หากไม่มีเงินลงทุนอย่างเพียงพอก็จาํเป็นตอ้งกูย้ืมจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ สาํหรับเอกชนเพื่อมีส่ิงอาํนวยความสะดวกเพียงพอ ก็จะสนใจลงทุนแสวงหากาํไร 
เป็นส่ิงตอบแทน ประชาชนก็จะมีงานทาํ มีรายไดเ้พิ่มข้ึน มีเงินเก็บไวเ้ป็นเงินออมมากข้ึน หากมีการ 
ส่งเสริมและพฒันาสถาบนัการเงินต่างๆ เพื่อช่วยนาํเงินออมเขา้สู่ระบบ แลว้เปล่ียนเงินออมเหล่าน้ี
ไปเป็นเงินทุน ก็เพิ่มค่าจา้งการขยายตวัของธุรกิจ มีการลงทุนการผลิตมากข้ึน ผลก็คือ เงินออมเพิ่ม 
มากข้ึน จึงช่วยกระตุน้ใหมี้การขยายตวัทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึนอีก  

การออมกบัการลงทุนมีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ การลงทุนเป็นตวัสําคญัต่อการพฒันา 
เศรษฐกิจ การลงทุนจะเกิดข้ึนโดยอาศยัการออมซ่ึงมาจาก 2 แหล่ง คือ จากภายในประเทศและ 
ต่างประเทศ การพึ่งพาต่างประเทศ ทาํไดใ้นขอบเขตจาํกดั ดงันั้น การพยายามท่ีจะระดมเงินออม 
ภายในประเทศ จึงเป็นกลยุทธ์หน่ึงท่ีจะบรรลุเป้าหมายทาง เศรษฐกิจเป็นการเจริญเติบโต และ 
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาว  

การออมในประเทศ แบ่งได้เป็น 2 ส่วนคือ การออมภาคเอกชนและการออมภาครัฐบาล 
การออมภาคเอกชน ประกอบดว้ย การออมของธุรกิจเอกชน และการออมของครัวเรือน ส่วนการ 
ออมภาครัฐบาลประกอบดว้ย การออมของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ โดยแหล่งเงินออมของประเทศ 
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ส่วนใหญ่มาจากเงินออมภาคเอกชน โดยเฉพาะเงินออมภาคครัวเรือนซ่ึงเป็นภาคท่ีมีปริมาณเงิน 
ออมมากท่ีสุด จึงมีอิทธิพลในการกาํหนดการเคล่ือนไหวของปริมาณเงินออมในประเทศ  

แนวความคิดเก่ียวกบัการออมของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกนัออกไป จึงทาํใหค้าํจาํกดัความ 
การออมมีมากมาย ตวัอยา่งเช่น  

Keynes (1936) ซ่ึงไดต้ั้งสมมติฐานวา่ดว้ยการบริโภคไว ้2 ขอ้ คือ  
1) รายไดเ้พิ่มข้ึนในแต่ละคร้ังนั้น แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนคือ ถา้ไม่ใช้จ่ายในการบริโภค 

เพิ่มข้ึนก็จะออมไว ้ 
2) รายไดท่ี้เพิ่มข้ึนในแต่ละคร้ังนั้น จะทาํให้ค่าใช้จ่ายในการบริโภคและการออมเพิ่มข้ึน 

พร้อมๆ กนั จะไม่มีรายการใดลดลงมากกวา่แต่ก่อน แต่ทวา่ ถา้ใช้จ่ายในการบริโภคเพิ่มข้ึนนั้นจะ
เพิ่มข้ึนเป็นอตัราส่วนนอ้ยกวา่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน ซ่ึงสามารถตีความไดว้่า การออมคือ ความแตกต่าง 
ระหวา่งรายได ้และค่าใชจ่้ายในการบริโภค  

Marzumdar (1959, อา้งถึงใน อรุณ ภาณุพงษ์, 2502: 316-320) เห็นวา่คาํจาํกดัความท่ีใช้
มากท่ีสุด และเป็นท่ีคุน้เคยกบับุคคลทัว่ไปคือ “ส่วนของรายไดท่ี้เกินไปจากค่าใชจ่้าย” และการออม
นั้นสามารถหาไดจ้ากบญัชีกาํไรขาดทุน หรือ จากบญัชีงบดุล ซ่ึงการออมจะเป็นการเปล่ียนแปลง
สุทธิของทรัพยสิ์น ท่ีมีมากกวา่หน้ีสิน ซ่ึงการ ออมตามความหมายขา้งตน้นั้น สามารถใชไ้ดก้บัทุก
ระดบั ไม่วา่จะเป็นระดบัชาติ ครอบครัวธุรกิจ หรือส่วนรัฐบาล  

Friendman (1962) กล่าววา่การออมตามความหมายดั้งเดิมนั้น รายไดห้กัดว้ยค่าใชจ่้ายใน
การ บริโภค อยา่งไรก็ตามความหมายน้ียงัไม่สมบูรณ์ ถา้ยงัไม่มีการใหค้าํจาํกดัความของรายไดแ้ละ 
ค่าใชจ่้ายในการบริโภคลงไปให้แน่ชดัในอีกความหมาย คือ การออมสามารถนิยามไดว้่า “รายได ้
ส่วนเกิน” ซ่ึงเป็นความหมายท่ีชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทรรศนะของนักธุรกิจ และใน 
ความหมายท่ีสาม การออมสามารถเกิดนิยามไดว้่า เป็นการเพิ่มข้ึนของทรัพยสิ์นทั้งหมด หักดว้ย 
การเพิ่มข้ึนของหน้ีสินทั้งหมด หลงัจากท่ีไดมี้การปรับค่าของบางรายการและปรับค่าของการโอน 
ทุนและคาํจาํกัดความ หรือคาํนิยามท่ีได้กล่าวมาแล้วน้ีจะมีค่าเท่านั้ น ถ้าได้มีการให้คาํจาํกัด 
ความหมายของคาํบางคาํ เช่น รายไดร้ายจ่ายในการบริโภค เป็นตน้ ใหเ้หมาะสม  

แหล่งท่ีมาของการออม  
นกัเศรษฐศาสตร์ได้ช้ีให้เห็นถึงแหล่งต่างๆ ท่ีเป็นไปไดข้องการออมภายในประเทศของ 

เอกชนในประเทศท่ีกาํลงัพฒันา (รัฐกร เลิศไกร, 2540) นั้นคือ  
1. การลดลงโดยการสมคัรใจในการบริโภค ฉะนั้นจึงทาํให้มีทรัพยากรมากข้ึนเพื่อใชใ้น

การ ลงทุน  
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2. การโยกยา้ยแรงงานท่ีวา่งงานท่ีทาํงานต่าระดบัเขา้มาในภาคเศรษฐกิจท่ีมี ผลิตภาพซ่ึงก็
จะ ทาํใหร้ายไดป้ระชาชาติสูงข้ึน และความเป็นไปไดใ้นการออมมีมากข้ึน  

3. รัฐบาลอาจขอร้องให้ประชาชนซ้ือพนัธบตัรในระยะยาวท่ีไม่สามารถเปล่ียนมือกนัได้
เสร็จ แลว้ก็นาํเงินทุนไปใชใ้นโครงการในการลงทุนของประเทศ โดยอาศยัการออมของภาคเอกชน  

4. จดัตั้งสํานักงาน และคณะกรรมการตลาดแห่งชาติเพื่อการส่งออก อาจทาํให้รัฐบาล
สามารถ ซ้ือผลิตภณัฑ ์ภายในประเทศซ่ึงมีราคาต่ากวา่ราคาตลาดโลก และใชส้ัดส่วนท่ีแตกต่างกนั
น้ีเพื่อการสะสมทุน  

5. การควบคุมสินคา้นาํเขา้ให้รัดกุมยิ่งข้ึน ก็สามารถลดปริมาณสินคา้นาํเขา้ท่ีใช้ในการ
บริโภค ท่ีไม่จ ําเป็นลง จะทําให้ปริมาณการออมเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ีภาษีและการกู้จาก
ต่างประเทศอาจ เป็นแหล่งท่ีมาของการออมสะสมทุนอีกดว้ย  

 
 
รูปแบบของการออม  
การออมในประเทศมีหลายรูปแบบด้วยกันซ่ึงกองบัญชีรายได้ประชาชาติสํานักงาน 

คณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดจ้าํแนกรูปแบบการออมไวด้งัน้ี 
1. การออมในรูปทรัพยสิ์นถาวร เป็นการออมโดยการนาํรายไดส่้วนท่ีเหลือ จากการบริโภค 

ไปใชจ่้าย โดยการซ้ือสินทรัพยถ์าวร (Real Asset) โดยเป้าหมายในการออมอาจจะแตกต่างกนัไป 
บา้งก็ถือไว ้เพราะความจาํเป็นบา้งก็เป็นหลกัประกนัในอนาคต หรือถือไวป้้องกนัการลดค่าเงิน 
ฯลฯ สาํหรับชนิดของทรัพยสิ์นถาวรท่ีภาคครัวเรือนนิยมถือใช ้ไดแ้ก่  

1.1 ท่ีดิน ในระบบเศรษฐกิจการเกษตรนั้ นท่ีดินเป็นแหล่งท่ีมาพื้นฐานของ
สินทรัพย ์และประชาชนทั้งหลายใชท้รัพยากรส่วนเกิน (Surplus Resources) เพื่อให้ไดม้าซ่ึงท่ีดิน
เพิ่มข้ึน ท่ีดินเป็นสินทรัพยค์่อนขา้งปลอดภยั ท่ีดินจะไม่เส่ือมค่า โดยจะมีมูลค่าเพิ่มข้ึนในอนาคต 
แต่เป็นท่ี น่าเสียดายวา่ การเก็งกาํไรจากท่ีดินนั้น มิไดก่้อใหเ้กิดผลิตภาพแก่ประเทศแต่ประการใด  

1.2 ทรัพยสิ์นประเภทท่ีใชใ้นการผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์ ถือไดว้า่เป็นการออม 
อยา่งหน่ึง เพราะรายไดส่้วนท่ีเหลือจากการบริโภค เม่ือนาํใชจ่้ายในการผลิตก็เท่ากบัเป็นการสะสม 
การออมในรูปแบบหน่ึงเช่นกนั  

1.3 อาคารและส่ิงก่อสร้างเพื่ออยูอ่าศยั ถือเป็นการออมรูปแบบหน่ึง กล่าวคือ เม่ือมี 
รายไดท่ี้มากกว่ารายจ่ายเพื่อการบริโภคและอุปโภคก็จะนาํรายไดใ้นส่วนท่ีเหลือไปซ้ืออาคารท่ีอยู่
อาศยั  
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1.4 การเพิ่มข้ึนของสินคา้คงเหลือ ซ่ึงวดัได้ว่าเป็นการออมอีกรูปแบบหน่ึง ทั้งน้ี
เพราะวา่จาํนวนสินคา้คงเหลือ ก็คือ ส่วนท่ีเหลือจากการใชจ่้ายนั้นเอง  

1.5 การออมในรูปโลหะมีค่าและอญัมณี ประชาชนเหล่าน้ีจะซ้ือแหวน สร้อยคอ
และ เคร่ืองประดบัอ่ืนๆ ซ่ึงสามารถขายเป็นเงินสดได ้เม่ือมีความจาํเป็นเกิดข้ึน  

2. การออมในรูปทรัพยสิ์นทางการเงิน (Financial Assets) เป็นการออมอีกรูปแบบหน่ึง 
โดยมี เหตุผลการออม ในรูปทรัพยสิ์นทางการเงินแตกต่างกนัไป เช่น ให้ผลตอบแทนสภาพคล่อง
สูง เพราะเปล่ียนเป็นเงินสดง่าย ความเส่ียงนอ้ย ฯลฯ ซ่ึงการออมลกัษณะน้ีมีหลายวธีิ คือ  

2.1. การออมในรูปทรัพยสิ์นทางการเงิน ในสถาบนัการเงินหมายถึง การออมโดย
ถือ ทรัพยสิ์นทางการเงินท่ีสร้างข้ึนภายใตข้อบเขตของกฎหมาย ซ่ึงคุม้ครองรูปแบบของการออม 
ประภทน้ีไดแ้ก่  

2.1.1 เงินสดในมือ คือ เงินท่ีเก็บไวใ้ชจ่้ายในชีวติประจาํวนั  
2.1.2 เงินฝากท่ีสถานบนัการเงินต่างๆ เช่น เงินฝากท่ีธนาคารพาณิชย ์

ธนาคาร ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออม ทรัพย ์ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ฯลฯ  

2.1.3 การซ้ือหลกัทรัพยท์างการเงินต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เช่น 
ตัว๋เงิน คลงั ตัว๋สัญญาใชเ้งิน ตัว๋การคา้ พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้กู ้ฯลฯ  

2.1.4 การใหกู้ย้มื ซ่ึงมีสัญญาเงินกูต้ามกฎหมาย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
2.1.5 เบ้ียประกนัตามกรมธรรม์ประกนัชีวิต และกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ของ หน่วยงานต่างๆ  
2.1.6 อ่ืนๆ เช่น เงินค่าหุ้นสมาชิกสหกรณ์ เช่นค่าสมาชิกณาปนกิจ

สงเคราะห์  
2.2. การออมในรูปทรัพยสิ์นทางการเงิน นอกสถาบนัการเงิน หมายถึง การถือ 

ทรัพยสิ์นทางการเงินท่ีไม่อยูใ่นขอบเขตของกฎหมาย การออมในรูปแบบน้ีไดแ้ก่  
2.2.1. การเล่นแชร์  
2.2.2. การใหกู้ย้มืเป็นการส่วนตวั โดยไม่มีสัญญากูย้มื  

 
2.1.3 แนวคิดเกีย่วกบัการออมของครัวเรือน (ปัทมรัฐ ธรรมธิ, 2550)  
เน่ืองจากการออมในประเทศเป็นพื้นฐานสําคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศอยา่งมี 

เสถียรภาพ จึงได้มีการศึกษาพฤติกรรมการออมเพื่อเป็นแนวทางในการวางนโยบายส่งเสริมการ 
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ออมผลการศึกษาท่ีผา่นมา สรุปไดว้า่พฤติกรรมการออมของครัวเรือนข้ึนกบัปัจจยัสําคญั 7 ประการ 
คือ  

1) สมมติฐานรายไดส้มบูรณ์ (Absolute – Income Hypothesis) เคนส์ไดส้ร้างฟังก์ชัน่ การ
บริโภคหรือมองอีกนัยหน่ึงก็คือเงินออมในระยะสั่น ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าเม่ือรายได้เพิ่มข้ึน (ภายใตข้อ้ 
สมมุติวา่ปัจจยัอ่ืนคงท่ี) ประชาชนมีความโนม้เอียงท่ีใชจ่้ายเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีต่ากวา่รายไดท่ี้เพิ่มข้ึน 
หรือ กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือประชาชนมีความโน้มเอียงท่ีจะออมเพิ่มข้ึน ในอตัราท่ีสูงกว่ารายได้ท่ี 
เพิ่มข้ึน โดยระบบเศรษฐกิจท่ีเติบโตเร็วส่งผลใหค้รัวเรือนมีความสามารถท่ีจะออมสูงข้ึน  

2) ตวัแปรดา้นการพึ่งพิง (Dependency Rate) จาํนวนผูพ้ึ่งพิงหรือผูไ้ม่มีเงินไดเ้ป็น ปัจจยั
สําคญัอีกปัจจยัหน่ึง ซ่ึงกาํหนดพฤติกรรมการออมเน่ืองจากจาํนวนผูพ้ึ่งพาเป็นภาระแก่ ครัวเรือน
ตอ้งใหค้วามอุปการะเล้ียงดู ทาํให้รายจ่ายของครัวเรือนเพิ่มข้ึนหรือในทางตรงกนัขา้ม บุคคลในวยั
ทาํงานมีความโนม้เอียงท่ีจะออมสูง ดงันั้น หากอตัราส่วนประชากรในวยัทาํงานสูงข้ึน จะมีผลให้
อตัราการออมของครัวเรือนโดยรวมสูงข้ึน  

3) สมมติฐานวฎัจกัรชีวิต (Life – Cycle Hypothesis) สาระสําคญัของสมมติฐานน้ีคือ 
โดยทัว่ไปบุคคลมกัจะมีรายไดสู้งเม่ืออยูใ่นวยักลางคนในขณะท่ีการบริโภคของบุคคลจะดาํรงไวซ่ึ้ง 
ระดบัการบริโภคคงท่ีหรือสูงข้ึนทีละนอ้ย ทาํให้ช่วงเร่ิมตน้ของชีวิตนั้นบุคคลจะเป็นผูกู้สุ้ทธิ (Net 
Borrower) ต่อมาในช่วงอายุวยักลางคนจะออมเพิ่มจ่ายคืนหน้ีและเก็บออมไวเ้ม่ือออกจากงานและ 
ช่วงบั้นปลายชีวติจะกลายเป็นผูอ้อมติดลบ  

4) อาชีพ สมมติฐานของคาลดอร์ (Kaldors Hypothesis) ช้ีให้เห็นว่า ปัจจยัทางด้าน 
แหล่งท่ีมาของเงินไดเ้ป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ซ่ึงคาลดอร์ 
นบัเป็นนกัเศรษฐศาสตร์คนแรกท่ีทาํการศึกษาโดยแยกการออมออกเป็นสองกลุ่มคือ การออมของ 
นายทุนกบัการออมของกรรมกร ผลการศึกษาปรากฎว่าความโน้มเอียงในการออมหน่วยสุดทา้ย 
ของนายทุนมีค่าสูงกวา่ความโนม้เอียงในการออมหน่วยสุดทา้ยของกรรมการ  

5) เขตชนบทและเขตเมือง ความแตกต่างดา้นภูมิศาสตร์หรือภูมิภาคเป็นปัจจยัสําคญั อีก
ปัจจยัหน่ึงท่ีกาํหนดพฤติกรรมการออมของครัวเรือน ทั้งน้ีเพราะว่าปัจจยัท่ีกาํหนดความสามารถ 
ส่ิงจูงใจ และโอกาสในการออมแตกต่างกนั รวมทั้งระดบัการพฒันาของตลาดสินคา้อุปโภคบริโภค 
ก็แตกต่างกนัมากระหวา่งในเขตเทศบาลกบันอกเทศบาล  

6) ระดบัการศึกษาเม่ือพิจารณาระดบัการศึกษาของครัวเรือนในฐานะตวัแทนทศันคติ ซ่ึง
อาจจะมีผลต่อการออมได้ทั้งในทางบวกและทางลบ ระดับการศึกษาของกลุ่มครัวเรือนจะช่วย 
เสริมสร้างหรือปลูกฝ่ังทศันคติของครัวเรือนให้มีวินัยในการใช้จ่าย ก่อให้เกิดการประหยดัใน 
รายจ่ายรวม ทาํให้ครัวเรือนสามารถออมไดม้ากข้ึน ในอีกดา้นหน่ึงระดบัการศึกษาของครัวเรือน 
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อาจจะสร้างทศันคติในครัวเรือนนั้นไม่มีความจาํเป็นตอ้งออมมากนกั เพราะจะมีความมัน่คงในการ 
งานหรือไม่มีความเส่ียงตอ้งออกจากงานเท่ากบักลุ่มท่ีการศึกษานอ้ยกวา่  

7) อ่ืนๆ นอกจากพฤติกรรมการออมจะถูกกาํหนดโดยปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้แลว้ยงัถูก 
กาํหนดจาก  

7.1) ความอยากออมหรือค่านิยม เป็นการสร้างและปลูกฝ่ังวฒันธรรมการออม 
ดงัเช่น ในประเทศญ่ีปุ่น  

7.2) ความสะดวกท่ีจะออม คือบริการต่างๆ อาทิบทบาทสถาบนัการเงินมีผลต่อ 
การออมในทางบวก ปรากฎในประเทศญ่ีปุ่น มาเลเซีย และไทย มีขอ้สังเกต วา่ บทบาทของสถาบนั
การเงินอาจมีผลลบต่อการออมครัวเรือนได ้ทั้งน้ีเพราะในระยะท่ีผา่นมาสถาบนัการเงินในลกัษณะ
ท่ีขาดความสมดุล โดย เน้นขยายบริการด้านสินเช่ือมากกว่าระดมเงินออมของระบบเศรษฐกิจ 
สูงข้ึนจากการท่ีตลาดเงินมีเคร่ืองมือเพื่อการออมหลากหลายมากข้ึน  

7.3) ส่ิงจูงใจในการออม คือผลตอบแทนหรือประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการออม อาทิ 
มาตรการใหสิ้ทธิประโยชน์ดา้นภาษีมีผลต่อการออมในทางบวกปรากฎใน ประเทศญ่ีปุ่น สิงคโปร์ 
มาเลเซีย และไทย ขณะท่ีอตัราดอกเบ้ียสร้าง แรงจูงใจให้ออมเฉพาะครัวเรือนท่ีมีรายได้สูงมาก
เท่านั้นแต่เน่ืองจากเป็น คนกลุ่มนอ้ยของสังคม การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียจึงไม่ค่อยมีผล  

7.4) สถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีผลต่อการออม ไดแ้ก่ ระบบประกนัสังคมมีผลต่อ 
การออมในทางลบ พบในประเทศญ่ีปุ่นและสหรัฐ และระบบกองทุนเล้ียง ชีพ และบาํนาญส่งเสริม
การออม พบในประเทศองักฤษ แคนาดา สิงคโปร์ และมาเลเซีย  

ปัจจัยก าหนดพฤติกรรมการออมภาคครัวเรือนของไทย (ศุภชยั ธาํรงคส์กุลศิริ, 2536)  
จากการสาํรวจผลงานการศึกษาท่ีปัจจยักาํหนดพฤติกรรมการออมภาครัวเรือนของไทย ทั้ง 

ท่ีเป็นการศึกษาในธนาคารและนอกธนาคารแลว้ สรุปไดด้งัน้ี 
1 ปัจจยัท่ีกาํหนดความสามารถในการออม ซ่ึงได้แก่ รายได ้และความมัง่คัง่ของ บุคคล 

โดยเม่ือประชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึนและ/หรือ มีความมัง่คัง่เพิ่งข้ึนจากท่ีหลกัทรัพยมี์ราคาสูงข้ึน ทั้ง
หลกัทรัพยท์างการเงินและหลกัทรัพยป์ระเภทบา้นและท่ีดิน จะทาํใหก้ารออมของ ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
ทั้งน้ีมีขอ้สังเกตว่าพฤติกรรมการออมท่ีตอบสนองต่อความมัง่คัง่ท่ีเพิ่มข้ึนมี ทิศทางท่ีตรงขา้มกบั
พฤติกรรมของประชาชนในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และสหราช อาณาจกัร  

2 ปัจจยัทางดา้นส่ิงจูงใจต่อการออม ไดแ้ก่ อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงคาดวา่มีผล ทางตรง
ต่อการออม โดยผ่านผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงในมูลค่าท่ีแทจ้ริงของความมัง่คัง่ แต่ใน กรณี
ของประเทศไทยแล้วอตัราดอกเบ้ียมิได้เป็นปัจจยัสําคญัในการกาํหนดพฤติกรรมการออมของ 
ครัวเรือนไทย แมว้า่ผูฝ้ากเงินจะ sensitrive ต่ออตัราดอกเบ้ียและปรับตวัต่อการเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย 



26 
 

ดว้ยการเปล่ียนแปลง Portfolio หรือแหล่งฝากเงินมากกว่า สําหรับอตัราเงินเฟ้ อท่ีสูงเป็นปัจจยัท่ี 
สร้างความมัน่ใจแก่ผูอ้อม จึงเป็นตวัผลกัดนัให้เงินออมของครัวเรือนไทยเพิ่มข้ึน โดยการออมใน 
รูปของ Physical savings ในช่วงท่ีมีเงินเฟ้อเช่นเดียวกบัประสบการณ์ของต่างประเทศ  

3 ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอธิบายพฤติกรรมการออมของครัวเรือนไทย ไดแ้ก่  
3.1 จาํนวนสาขาของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงระดบัการพฒันาระบบ การเงิน

มีส่วนสนับสนุนการระดมเงินออมของครัวเรือนไทย โดยทาํให้การออมสูงข้ึน อย่างไรก็ดี มี 
ขอ้สังเกตวา่การขยายตวัของบริการสถาบนัการเงินมีส่วนทาํให้ทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
ของครัวเรือนเพิ่มข้ึน  

3.2 ระดบัการศึกษา โดยทัว่ไปจะสะทอ้นถึงศกัยภาพหรือประสิทธิภาพในการ 
ทาํงานซ่ึงทาํให้รายไดสู้งข้ีน ดงันั้น ผูอ้อมท่ีมีระดบัการศึกษาสูงจึงเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการ 
ออมสูง แต่หากพิจารณาถึงจาํนวนปี ท่ีใชไ้ปในการศีกษาแยกต่างหากจากความสามารถในการหา 
รายได้แล้ว จาํนวนปี ท่ีใช้ในการศึกษามากข้ึน ทาํให้เสียโอกาสในการทาํงานหารายได้และไม่ 
สามารถเพิ่มเงินออม  

3.3 อตัราการพึ่งพิง เป็นตวัเพิ่มภาระให้ผูมี้เงินได ้การท่ีประเทศไทยมีอตัราการ 
พึ่งพิงสูง ทาํให้ศกัยภาพในการออมต่า ซ่ึงจากการทดสอบทางเศรษฐกิจมิติพบว่า มีนยัสําคญั แต่ 
จากผลการสํารวจภาวการณ์ออมภาคครัวเรือนของไทย พบวา่ ส่ิงจูงใจในการออมท่ีสําคญัประการ 
หน่ึงคือการออมไวเ้พื่อการศึกษาของบุตรหลาน ดงันั้นหากครอบครัวมีบุตรหลานมากจาํเป็นตอ้ง 
ออมมาก  

3.4 ระดบัการผ่อนคลายขอ้จาํกดัทางการเงิน ในช่วงท่ีมีการผ่อนคลายขอ้จาํกัด 
ทางการเงิน เป็นระยะท่ีการออมแทจ้ริงขยายตวัสูงของไทย ซ่ึงผลกระทบน้ีต่างจากขอ้สังเกตของ 
ประเทศอุตสาหกรรม และตรงขา้มกบัแนวความคิดทัว่ไป เพราะการผอ่นคลายขอ้จาํกดัโดยเฉพาะ 
ดา้นการปริวรรต จะทาํใหมี้การพึ่งแหล่งเงินออมจากต่างประเทศไดง่้ายข้ึน ดงันั้น การพึ่งแหล่งเงิน 
ออมในประเทศจึงจาํเป็นนอ้ยลง  

3.5 นอกจากปัจจยัขา้งตน้ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงจากการศึกษาพฤติกรรมการออม ใน
ประเทศ OECD แลว้พบวา่ เป็นปัจจยัสาํคญั ท่ีอธิบายถึงการเพิ่มระดบัการออมรวมกล่าว คือ  

1) โครงสร้างภาษีท่ีทาํใหผู้มี้รายไดป้านกลาง และรายไดต่้า รับภาระ ภาษีมากกวา่
ผูมี้รายไดสู้ง จะทาํให้การออมรวมของครัวเรือนสูงข้ึน เน่ืองจาก MPS ของผูมี้รายได ้สูง สูงกว่า 
MPS ของผูมี้รายไดต่้ากว่า กล่าวคือ การลดอตัราภาษีเงินไดล้งจาํนวนท่ีเท่ากบัการเพิ่ม อตัราภาษี
ขาย จะทาํใหก้ารออมของครัวเรือนเพิ่มข้ึน  
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2) ภาคธุรกิจ มีศกัยภาพในการสร้างเงินออมสูงกวา่ภาคครัวเรือน ดงันั้น หากมิให้
มีผลกระทบต่อรายได้ภาษีของรัฐบาล การลดอตัราภาษีธุรกิจและเพิ่มอตัราภาษีเงิน ได้บุคคล
ธรรมดาจะทาํใหก้ารออมรวมสูงข้ึน  

3) สวสัดิการทางสังคม (Social Security) จะมีผลสุทธิต่อการออมรวม ในทางใด 
ข้ึนอยูก่บัผลกระทบสองดา้นคือ ผลกระทบดา้นความมัง่คัง่ และ Retirement Effect วา่ ผลกระทบใด
จะมากกว่ากัน ผลกระทบต่อความมัง่คัง่จะทาํให้การออมลดลง กล่าวคือผูอ้อมสามารถ คะเน
ผลประโยชน์ท่ีจะได้รับจากกองทุนประกันสังคมได้ ทาํให้ความจาํเป็นท่ีจะต้องออมเพื่อกรณี 
ฉุกเฉินดว้ยตนเองจึงลดลง สาํหรับ Retirement effect คือระยะเวลาท่ีผูอ้อมตอ้งการเกษียณอายุ หาก 
ตอ้งการเกษียณเร็วเพื่อรับผลประโยชน์ จะตอ้งเพิ่มอตัราการจ่ายสมทบ ดงันั้น จะทาํให้การออม 
เพิ่มข้ึน ผลการศึกษาของประเทศต่างๆ ยงัไม่อาจสรุปไดช้ดัเจนแต่ส่วนใหญ่พบวา่มีผลต่อเป็นกลาง 
ต่อการออมรวม  

4) การมีระบบกองทุนบาํนาญ ไม่วา่จะเป็นรูปแบบใดก็ตาม จะทาํให้ การออมรวม
ภาคครัวเรือนเพิ่มข้ึน แมว้่าจะทาํให้การออมในรูปแบบอ่ืนลดลงบา้ง แต่ผลกระทบจะ น้อยกว่า 
เน่ืองจากการออมกบักองทุนบาํนาญมีสภาพคล่องต่า ทาํให้ผูอ้อมยงัคงตอ้งออมในรูปแบบ อ่ืนอยู่
ดว้ย  

5) ลกัษณะสังคมและวฒันธรรม ตลอดจนทศันคติในการเก็บออมเพื่อ เป็นมรดก
ใหลู้กหลาน มีส่วนผลกัดนัใหมี้การออมในระดบัสูง  

6) ความแพร่หลายของการให้สินเช่ือเพื่อการบริโภค โดยเฉพาะ Credit Card มี
ส่วนในการส่งเสริมการใชจ่้าย และเป็นปัจจยัลบต่อการระดมเงินออม  

7) มาตรการภาษีจูงใจให้ออม มีส่วนส่งเสริมการระดมเงินออมอยา่ง ไดผ้ล เม่ือ
เปรียบเทียบกบัญ่ีปุ่นซ่ึงใหสิ้ทธิประโยชน์จูงใจทางภาษีมากกวา่กรณีของสหรัฐอเมริกามาก  

แรงจูงใจในการออมของครัวเรือน (อุดม โพพี, 2536)  
เหตุผลเก่ียวกับการออมของแต่บุคคลจะแตกต่างกันออกไป การตัดสินใจออมของ 

ครัวเรือนนั้น มีอยูห่ลายประการ แต่ส่วนใหญ่แลว้มกัประกอบไปดว้ยเหตุผลดงัน้ี 
1 เพื่อไวใ้ชจ่้ายในยามชรา  
2 เพื่อไวใ้ชจ่้ายในยามฉุกเฉิน อาทิ การประสบอุบติัเหตุ การเจบ็ไขไ้ดป่้วย เป็นตน้  
3 เพื่อไวใ้ชจ่้ายสาํหรับการศึกษา  
4 เพื่อไวใ้ชจ่้ายในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยั  
5 เพื่อซ้ือเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาชีพ  
6 เพื่อไวใ้ชจ่้ายในการซ้ือสินคา้ถาวร อาทิ รถยนต ์ตูเ้ยน็ โทรศพัท ์ 
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7 เพื่อให้ได้มาสําหรับหลกัประกนับางอย่าง ได้แก่ การประกนัชีวิต ประกนัภยั ประสบ
อุบติัเหตุ เป็นตน้  

8 เพื่อหาผลตอบแทนท่ีจะไดจ้ากการออม ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียเงินปันผล และอ่ืนๆ  
9 เพื่อประกอบธุรกิจ  
10 เพื่อใชจ่้ายในการซ้ือเคร่ืองประดบั  
11 เพื่อใชจ่้ายในกิจกรรมทางสังคม อาทิ การแต่งงาน งานทาํบุญต่างๆ เป็นตน้  
12 เพื่อเก็บไวเ้ป็นมรดกใหลู้กหลาน  
สาํหรับการออมในประเทศไทย เหตุผลในการออมของครัวเรือนไม่ไดแ้ตกต่างจากเหตุผล 

ในการออมขา้งตน้เท่าใดนกั กล่าวคือ จากการศึกษาของฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทยใน 
การสํารวจพฤติกรรมการออมของครัวเรือนในปี 2536 พบว่าครัวเรือนทั้งประเทศมีวตัถุประสงค์
การออม คือ เพื่อเก็บไวใ้ช้ยามเจ็บป่วยหรือยามชรา เพื่อการศึกษา เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบ 
อาชีพและเพื่อหวงัผลตอบแทนจากดอกเบ้ีย  

โครงสร้างเงินออม  
การออมในประเทศสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ การออมของภาครัฐบาลและ 

ภาคเอกชน  
การออมภาครัฐบาลประกอบดว้ย เงินออมของรัฐบาลส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจต่างๆ โดย 

เงินออมของรัฐบาลส่วนกลางหมายถึง ส่วนของรายได้ท่ีสูงเกินกว่ารายจ่ายเดินสะพดัอนัได้แก่ 
รายจ่ายในการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดจนรายจ่ายในการป้องกนัประเทศ รายไดส่้วนเกินกว่า 
รายจ่ายในการป้องกนัประเทศ และการสร้างความสงบเรียบร้อยในประเทศ รายไดส่้วนเกินกว่า 
รายจ่ายเดินสะพดัดงักล่าวคือ เงินออมของรัฐบาลท่ีสามารถนาํไปลงทุนขยายกิจการต่อไปได ้หรือ 
เพื่อเป็นแหล่งรายไดใ้หแ้ก่รัฐบาล  

การออมภาคเอกชนจะประกอบดว้ยการออมของครัวเรือนและการออมของธุรกิจเอกชน 
โดยครัวเรือนตามบญัชีรายไดป้ระชาชาติจะครอบคลุมถึงครัวเรือนตามปกติ เอกชนท่ีไม่แสวงหา 
กาํไร กิจการท่ีมิใช่นิติบุคคลซ่ึงไดแ้ก่ผูป้ระกอบอาชีพเกษตรกรรม และผูป้ระกอบอาชีพอิสระ เป็น 
ตน้ การออมของครัวเรือนก็คือรายไดพ้ึงใช้จ่ายของครัวเรือน ซ่ึงหักภาษีเงินไดแ้ละค่าธรรมเนียม 
แลว้ หักดว้ยรายจ่ายของครัวเรือนซ่ึงประกอบดว้ยการอุปโภคบริโภครายจ่ายโอนไปต่างประเทศ 
ส่วนการออมของธุรกิจเอกชนก็คือกาํไรสุทธิหักดว้ยเงินปันผลท่ีจ่ายแก่ผูถื้อหุ้นรวมดว้ยค่าเส่ือม 
ราคา  

การออมภาคครัวเรือนจาํแนกออกไดเ้ป็นกลุ่มๆ ตามขอ้มูลจากบญัชีเศรษฐกิจทุน ซ่ึงจดัทาํ 
โดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไดด้งัน้ีคือ  
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1 การออมท่ีเป็นทรัพยสิ์นทางการเงิน (Financial Assets) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินสดในมือ 
ประชาชน เงินฝากท่ีสถาบนัการเงินต่างๆ และตราสารทางการเงินทั้งหมด เช่น ตัว๋สัญญาใช้เงิน 
หลักทรัพย์รัฐบาลและเอกชน เบ้ียประกันตามกรมธรรม์ประกันชีวิต เงินทุนเล้ียงชีพ และ 
เงินกองทุนต่างๆ เป็นตน้  

2 การออมท่ีเป็นทรัพยสิ์นถาวร (Real Assets) ซ่ึงเป็นการสะสมทุนของภาคครัวเรือน อนั 
ไดแ้ก่การก่อสร้างต่อเติมท่ีอยูอ่าศยัและการบุกเบิกท่ีดินทาํกินในภาคเกษตรกรรม รวมทั้งการสะสม 
ทรัพยสิ์นท่ีเป็นโลหะมีค่าต่างๆ  

3 เงินออมอ่ืน ๆ คือเงินออมท่ีจัดว่าเป็นเงินออมนอกระบบ เช่น การเล่นแชร์ สินเช่ือ
ทางการคา้ การรับซ้ือตัว๋หรือรับซ้ือลดเช็คโดยพอ่คา้กนัเอง เงินกูท่ี้ใหโ้ดยนายทุน เป็นตน้  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการออมน้ีสามารถนํามาอธิบายถึงลักษณะการออมของนัก
ลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว วา่มีปัจจยัใดบา้ง
ท่ีส่งผล ต่อการออมเงินและศึกษาถึงแหล่งท่ีมาของเงินออมของนกัลงทุนวา่ไดม้าจากแหล่งใดบา้ง 
ดงันั้น จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการออม จะแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัตวั
แปรดา้น “ผลตอบแทน” ซ่ึงผูว้ิจยัจะไดน้าํแนวคิดและทฤษฎีมาใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีวา่ นกั
ลงทุนใน เขตกรุงเทพมหานคร มีลักษณะการออมท่ีเหมือนกันหรือแตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ตดัสินใจเลือก ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวไปในทิศทางเดียวกนัดว้ย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง
กบัเหตุผลของ การออมเงินกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้วย ซ่ึงผูว้ิจยัจะนําแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัการออมไป ศึกษาถึงรูปแบบการออมของนกัลงทุนต่อไปดว้ย  
 

2.1.4 แนวคิดและทฤษฎกีารตัดสินใจ  
ความหมายการตัดสินใจ (Decision Making) (ชิติพทัธ์ วรารัตน์นิธิกุล, 2550) เป็น

กระบวนการของความคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกส่ิงใดส่ิงหน่ึงจากหลายทางท่ีมีอยู่โดยการ
ใคร่ครวญไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อให้ไดท้างเลือกท่ีดีท่ีสุด และการตอบสนองความ ตอ้งการ
ของตนเอง โดยมีผูใ้ห้ความหมายของการตดัสินใจไวห้ลายอย่างแตกต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั ความ
หลากหลายของจุดเนน้ท่ีไม่เหมือนกนั ดงัน้ี 

สมพงศ ์เกษมสิน (2517) กล่าววา่ การตดัสินใจ คือ การเลือกทางปฏิบติัซ่ึงมีหลายทางเป็น 
แนวทางไปสู่เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

เสริมศกัด์ิ วสิาลาภรณ์ (2521) กล่าววา่ การตดัสินใจเป็นการเลือกจากตวัเลือก หรือทางออก 
หลายๆ ทาง และพยายามเลือกตวัเลือก หรือทางออกท่ีดีท่ีสุด  
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Barnard (1972, อา้งถึงใน วุฒิชยั จาํนงค,์ 2523) ไดก้ล่าวถึงการตดัสินใจวา่เป็นวิธีการท่ีจะ
ลดจาํนวน ทางเลือกลงมา โดยใชเ้ทคนิคใดก็ตามท่ีจะเลือกทางเลือกเหล่านั้นมาเหลือทางเดียว  

ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ ์(2541) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกหนทาง 
ปฏิบติัอย่างใดอย่างหน่ึงจากบรรดาทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการ โดยอาศยั 
หลกัเกณฑบ์างประการ การตดัสินใจ มีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

1) การตดัสินใจตอ้งมีทางเลือก และทางเลือกท่ีจะกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดน้ั้น ตอ้ง
มีมากวา่หน่ึงทางเลือก จึงตอ้งทาํการตดัสินใจ  

2) การตดัสินใจตอ้งมีจุดมุ่งหมาย หรือวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอย่างหน่ึง หรือหลายอยา่ง ท่ี
ตอ้งการบรรลุ และเราเองยงัไม่แน่ใจว่าหนทางเลือกต่างๆ ท่ีจะทาํไดน้ั้น ทางเลือก ใดท่ีจะทาํให้
บรรลุวตัถุประสงคไ์ดดี้กวา่กนั  

3) การตดัสินใจเป็นเร่ืองของกระบวนการการใชค้วามคิด หรือใชห้ลกัเหตุผลเป็น เกณฑ์ใน
การประเมินทางเลือก หลกัเกณฑท่ี์นาํมาใชใ้นการประเมินทางเลือกท่ี สําคญั คือ ความสามารถของ
ทางเลือกในการสนองตอบต่อวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ  

วชัรี วงศศิ์ริวฒัน์ (2536) กล่าววา่ การตดัสินใจ หมายถึง การคิด พิจารณาจากทางเลือก เพื่อ 
นาํไปสู่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการปฏิบติัตามเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ ์(2550) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสินใจวา่ เป็นการกระทาํอยา่ง 
รอบคอบในการเลือกจากทรัพยากรท่ีมีอยู ่โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้จาก 
ความหมายของการตดัสินใจมีแนวคิด 3 ประการ คือ  

1) การตดัสินใจ รวมถึงเลือกถา้หากมีส่ิงเลือกเพียงส่ิงเดียว การตดัสินใจยอ่มเป็นไป ไม่ได ้ 
2) การตดัสินใจเป็นกระบวนการดา้นความคิด ทั้งจะตอ้งมีความละเอียด สุขุม รอบคอบ 

เพราะอามรณ์และองคป์ระกอบของจิตใตส้าํนึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการคิดนั้น  
3) การตดัสินใจเป็นเร่ืองของการกระทาํท่ีมีจุดมุ่งหมาย เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ และ ความสําเร็จ

ท่ีตอ้งการและหวงัไว ้ 
นุชจรินทร์ ศิริสุทธิเดชา (2543) ไดส้รุปความหมายการตดัสินใจ หมายถึง การเลือกคิดอนั 

จะนาํไปสู่การปฏิบติัหลายๆ ทางเลือก เพื่อใหไ้ดท้างเลือกท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุดเพื่อการบรรลุวตัถุประสงค ์
ตามท่ีไดต้ั้งใจ 

ลักษณะของการตัดสินใจ  
James A.E. Stonner (1978, อา้งถึงใน รัฐกร เลิศไกร, 2540, หนา้ 37-40) ไดก้ล่าวถึงการ 

ตดัสินใจแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนขณะทาํการตดัสินใจ คือ  
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1. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีแน่นอน (Condition of Certainly) เป็นการตดัสินใจท่ี 
มีขอ้มูลเพียงพอประกอบการตดัสินใจ  

2. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ท่ีเส่ียง (Condition of Risk) เป็นการตดัสินใจโดย อาศยั
ทฤษฎี ความน่าจะเป็น เป็นเคร่ืองมือตรวจสอบหรือคาดการณ์  

3. การตดัสินใจภายใตส้ถานการณ์ไม่แน่นอน (Condition of Uncertainly) เป็นการ 
ตดัสินใจท่ีมกัอาศยัประสบการณ์ ดุลยพินิจ และสัญชาติญาณ  

กล่าวโดยสรุปวา่ การตดัสินใจนั้นเกิดข้ึนไดด้ว้ยเหตุผลสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
1. มีปัญหาเกิดข้ึน  
2. เพื่อท่ีจะทาํใหว้ตัถุประสงคบ์รรลุผล  
3. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ท่ีมีอยู่นั้นผิดพลาดและบกพร่อง หรือไม่ทนัสมยั จึง 

จาํเป็นตอ้งปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหเ้หมาะสมและกา้วหนา้  
ตัวแปรท่ีก่ออิทธิพลต่อการตัดสินใจ  
การตดัสินใจของผูบ้ริโภคได้รับอิทธิพลและปรับรูปแบบได้ โดยปัจจยัและตวักาํหนด 

หลายอยา่งท่ีสามารถจดักลุ่มไดส้ามกลุ่ม (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2550) คือ  
1. ตวักระตุน้หรือส่ิงเร้าทางการตลาด หรือ ข่าวสารการตลาด ซ่ึงนักการตลาดสามารถ

ควบคุม ไดเ้อง ตวักระตุน้ดงักล่าวคือ ส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) นัน่เอง เป็นท่ีทราบกนัดีอยู่
แลว้ วตัถุประสงคข์องการตลาดคือ การสร้างการแลกเปล่ียนให้เกิดข้ึนโดยมีกาํไรของกิจกรรมทาง 
การตลาดจึงมีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ตวัแปรหรือองคป์ระกอบของส่วน 
ประสมทางการตลาดแต่ละอย่าง คือ ผลิตภณัฑ์ การวางราคา ช่องทางการจดัจาํหน่าย และการ 
ส่งเสริมการตลาด ต่างก็กระทบต่อกระบวนการซ้ือในขั้นตอนต่างๆ ดว้ย ในขณะท่ีตวักระตุน้หรือ 
ส่ิงเร้าทางการตลาดจะกระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซ้ือ  

ผลิตภณัฑ์ (Product) ลักษณะบางประการของผลิตภณัฑ์ของบริษทัท่ีอาจกระทบต่อ 
พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค คือ ความใหม่ ความสลบัซับซ้อนและคุณภาพท่ีคนรับรู้ได้ของ 
ผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ท่ีใหม่และซับซ้อนอาจตอ้งมีการตดัสินใจอยา่งกวา้งขวาง ถา้เรารู้เร่ืองน้ีแลว้ 
ในฐานะนกัการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกท่ีง่ายกวา่ผูบ้ริโภคท่ีมีความคุน้เคย เพื่อให้ผูบ้ริโภคท่ี 
ไม่ตอ้งการเสาะแสวงหาทางเลือกอยา่งกวา้งขวางพิจารณา ผูบ้ริโภคเห็นคุณประโยชน์ท่ีสําคญัของ 
ผลิตภณัฑ์ก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคประเมินสินคา้เช่นกนั สินคา้คุณภาพสูงหรือสินคา้ท่ีปรับเขา้กบัความ 
ตอ้งการบางอยา่งของผูซ้ื้อท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือดว้ย  

ราคา (Pricing) ราคามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือก็ต่อเม่ือผูบ้ริโภคประเมินทางเลือกและ 
ตดัสินใจ โดยปกติผูบ้ริโภคชอบผลิตภณัฑร์าคาต่า นกัการตลาดจึงควรคิดราคาต่า ลดตน้ทุนการซ้ือ 
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หรือทาํให้ผูบ้ริโภคตดัสินใจด้วยลกัษณะอ่ืนๆ สําหรับการตดัสินใจอย่างกวา้งขวางผูบ้ริโภคมกั 
พิจารณาราคาละเอียด โดยถือเป็นอยา่งหน่ึงในลกัษณะทั้งหลายท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ีราคายงัเป็น 
เคร่ืองประเมินคุณค่าของผูบ้ริโภคซ่ึงจะตามติดมาดว้ยการซ้ือ  

ช่องทางการจาํหน่าย (Placement-Channel of Distribution) กลยุทธ์ของนกัการตลาดในการ 
ทาํใหมี้ผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการ “พบ” ผลิตภณัฑ์ แน่นอนวา่ สินคา้ท่ี 
มีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายท่ีจะซ้ือก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนําไปประเมินประเภทของช่องทางท่ี 
นาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์ 

การส่งเสริมการตลาด (Promotion-Marketing Communication) การส่งเสริมตลาดสามารถ 
ก่ออิทธิพลต่อผูบ้ริโภคไดทุ้กขั้นตอนของกระบวนการตดัสินใจซ้ือ ข่าวสารท่ีนกัการตลาดส่งไป 
อาจ “เตือนใจ” ให้ผูบ้ริโภครู้วา่เขามีปัญหา สินคา้ของนกัการตลาดสามารถแกไ้ขปัญหาไดแ้ละมนั 
สามารถส่งมอบคุณค่าให้ไดม้ากกว่าสินคา้ของคู่แข่ง เม่ือไดข้่าวสารหลกัการซ้ือเป็นการยืนยนัว่า 
การตดัสินใจซ้ือของลูกคา้ถูกตอ้ง  

2. อิทธิพลของส่ิงแวดลอ้ม ผูบ้ริโภคอาศยัอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความซบัซ้อน กระบวนการ 
ตดัสินใจและพฤติกรรมของเขาไดรั้บจากวฒันธรรม ชั้นทางสังคม อิทธิพลจากตวับุคคล เป็นตน้  

3. ความแตกต่างของบุคคล เป็นปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค ความ
แตกต่าง กนัท่ีทรัพยากรมนุษยแ์ละความรู้ของผูบ้ริโภค การจูงใจ ทศันคติ บุคลิกภาพและแบบของ
การใช ้ชีวติ (Lifestyle) เป็นตน้  

4. กระบวนการทางจิตวิทยา มีอิทธิพลเป็นอยา่งมากต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค นกัวิจยัตลาดมี 
ความสนใจในเร่ืองน้ีมาก กระบวนการซ้ือประกอบดว้ย การดาํเนินกรรมวิธีเก่ียวกบัข่าวสาร การ 
เรียนรู้  

ปัจจัยท่ีมผีลต่อการตัดสินใจ  
ทฤษฎีการตดัสินใจและการกระทาํทางสังคม (The Multiple Factors Theory of Decision 

Making and Social Action)  
William W. Reeder (1974, อา้งถึงใน รัฐกร เลิศไกร, 2540, หนา้ 7-8) ไดร้วบรวมทฤษฎี 

ทางสังคมวิทยาเพื่ออธิบายพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย ์ซ่ึงเขาเห็นวา่โดยทัว่ไปแลว้รูปแบ (Model) 
ทางดา้นจิตวิทยาสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจกระทาํพฤติกรรมของมนุษยน์ั้น นกัสังคมวิทยา 
มกัจะมองในแง่ของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic Status) ซ่ึงถือว่าเป็น 
ปัจจยัภายนอกจะมีผลต่อการตดัสินใจ แต่ Reeder เช่ือว่าปัจจยัภายนอกจริงๆ แลว้ ไม่มีอิทธิพล 
โดยตรงต่อการตดัสินใจแต่ละบุคคลจะแปลงสถานภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมเหล่าน้ีมาสู่ตวัคน 
ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของความเช่ือและไม่เช่ือท่ีทาํให้บุคคลตดัสินใจเลือกกระทาํพฤติกรรม ดงันั้นบุคคล 
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อาจจะตดัสินใจกระทาํพฤติกรรมอย่างเดียวกันแต่เหตุผลท่ีทาํให้เกิดการตดัสินใจแตกต่างกัน 
Reeder จึงไดอ้ธิบายเหตุผลในการกระทาํส่ิงใดของมนุษยว์า่เกิดจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1) เป้าหมายหรือจุดประสงค ์(Goals) ความมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุผลนั้น ผูก้ระทาํจะตอ้งมี
การ กําหนดเป้าประสงค์ไว้ก่อนล่วงหน้า และพยายาทท่ีจะกระทําทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค ์นั้นๆ  

2) ความเช่ือ (Belief Orientation) เกิดจากความคิด ความรู้ในเร่ืองนั้นท่ีจะมีอิทธิพลต่อการ 
ตดัสินใจ และการเลือกการกระทาํทางสังคม  

3) ค่านิยม (Value Standard) คือส่ิงท่ีบุคคลยึดถือเป็นเคร่ืองช่วยตดัสินใจและกาํหนดการ 
กระทาํของตนเอง ค่านิยมนั้นเป็นลกัษณะความเช่ืออยา่งหน่ึงแต่มีลกัษณะถาวร โดยเช่ือวา่วิธีปฏิบติั 
บางอย่างเป็นส่ิงท่ีตวัเองหรือสังคมเห็นดี เห็นชอบสมควรท่ีจะยึดถือปฏิบติัมากกวา่วิธีปฏิบติัอยา่ง 
อ่ืน  

4) ค่านิยมและธรรมเนียม (Habits and Customs) คือแบบอยา่งพฤติกรรมท่ีสังคมกาํหนดไว ้
แลว้สืบต่อกนัมาดว้ยประเพณี  

5) การคาดหวงั (Expectation) คือท่าทีของบุคคลอ่ืนท่ีมีต่อพฤติกรรมของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบั ตวั โดยคาดหวงัหรือตอ้งการใหบุ้คคลนั้นประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีตนตอ้งการ  

6) ขอ้ผกูพนั (Commitments) คือส่ิงท่ีผูก้ระทาํเช่ือวา่ขอ้ผกูพนัท่ีจะตอ้งกระทาํให้สอดคลอ้ง 
กบัสถานการณ์นั้นๆ ขอ้ผกูพนัจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและการกระทาํทางสังคม  

7) การบงัคบั (Force) คือ ตวัท่ีช่วยกระตุน้ใหผู้ก้ระทาํการตดัสินใจไดเ้ร็วข้ึน  
8) โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผูก้ระทาํท่ีเช่ือวา่ สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนช่วยให้มี 

โอกาสเลือกกระทาํ  
9) ความสามารถ (Ability) การท่ีผูก้ระทาํรู้ถึงความสามารถของตวัเองซ่ึงจะก่อให้เกิด 

ผลสําเร็จในเร่ืองนั้นๆ ได ้กระตระหนกัถึงความสามารถน้ีจะนาํไปสู่การตดัสินใจและการกระทาํ 
ทางสังคม  

10) การสนบัสนุน (Support) คือ ส่ิงท่ีผูก้ระทาํรู้วา่จะไดรั้บหรือคิดวา่จะไดรั้บจากคนอ่ืนๆ 
เช่น เม่ือนกัเรียนไดรั้บการสนับสนุนจากผูป้กครองหรืออาจารย ์ก็เป็นปัจจยัให้นักเรียนสามารถ
เลือก ศึกษาต่อได ้ทาํใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพการงานต่อไป  

กระบวนการตัดสินใจ  
นกัวิชาการไดศึ้กษากระบวนการตดัสินใจ ไดแ้บ่งขั้นตอนของกระบวนการในลกัษณะท่ี 

แตกต่างกนัตามแนวความคิดของแต่ละบุคคล ไวม้ากหลายรูปแบบดว้ยกนั คือ  
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วฒิุชยั จาํนงค ์(2525, อา้งถึงใน ชิติพทัธ์ วรารัตน์นิธิกุล, 2550, หนา้ 11-12)ไดแ้บ่งขั้นตอน 
กระบวนการตดัสินใจออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ  

1. การกาํหนดปัญหา (Problem Identification) เป็นการสร้างความแน่ใจโดยการคน้หาทาํ 
ความเขา้ใจกบัตวัปัญหาท่ีแทจ้ริง ท่ีสําคญัการตดัสินใจนั้นๆ ข้ึนอยูท่ี่การกาํหนดตวัปัญหาท่ีแทจ้ริง 
ออกมาใหไ้ด ้ 

2. การหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัปัญหานั้น (Information Search) เป็นการแสวงหาส่ิงท่ี
เป็นสาเหตุ หรือส่ิงท่ีก่อให้เกิดตวัปัญหานั้นๆ การหาข่าวสารควรเป็นไปตามแนวคิดท่ีวา่ข่าวสารท่ี
หามานั้น จาํเป็นจะตอ้งมีความเก่ียวขอ้ง และจาํเป็นกบัตวัปัญหาตลอดจนมีความเพียงพอในการ
แกปั้ญหานั้น  

3. การประเมินข่าวสาร (Evaluation of Information) เพื่อความถูกตอ้งเหมาะสม เพียงพอ 
และสามารถนาํไปวิเคราะห์ปัญหาได ้ซ่ึงจะมีการแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติมหลงัจากการประเมินค่า 
ข่าวสารแลว้วา่ไม่เพียงพอ  

4. การกาํหนดทางเลือก (Listing of Alternative) เป็นความพยายามท่ีจะครอบคลุมวิธีการ 
แกปั้ญหาในหลายๆ วิธีการ ทางเลือกทุกทางอาจจะช่วยแกปั้ญหา แต่อาจมีความสําคญั หรือความ 
จาํเป็นในหลายๆ ระดับด้วยกัน และส่ิงท่ีจาํเป็น คือ การกาํหนดทางเลือกโดยการสรุปเพื่อใน 
ขั้นตอนการเลือกทางเลือกต่อไป  

5. การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) ในขั้นน้ีเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่เป็น
การ ตดัสินใจท่ีแทจ้ริง โดยความจริงแลว้ขั้นน้ีเป็นเพียงขั้นหน่ึงของขั้นตอนตดัสินใจ  

Simon H.A. (1960, อา้งถึงใน รัฐกร เลิศไกร 2540, หนา้ 2) นกัวิทยาศาสตร์ไดอ้ธิบายวา่ 
การตดัสินใจเป็นขบวนการ (Process) ขบวนการหน่ึงท่ีเป็นขั้นตอนและมีหลายระดบั โดยสามารถ 
แยกขั้นตอนของการตดัสินใจออกเป็น 3 ระดบั คือ  

1. เป็นกิจกรรมทางดา้นความสามารถหรือปัญญา (Intelligence Activity) หมายความว่า 
เม่ือ เกิดสถานการณ์ท่ีเรามีความรู้สึกว่าอัดอั้นตันใจ หรือว่าคิดไม่ออกอยากจะหาทางออกท่ี
เหมาะสมก็ จะเร่ิมกระบวนการทางสมองท่ีจะคน้หาว่าเรากาํลงัเผชิญปัญหาอะไร และมีเหตุการณ์ 
หรือ สถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งไรบา้ง เพื่อท่ีจะดาํเนินการแกไ้ขความรู้สึกไม่สบายใจอนันั้น  

2. เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการออกแบบ (Design Activity) หมายความวา่ ความพยายามท่ีจะ 
กาํหนดทางเลือก พฒันาทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือกวา่มีทางเลือกอะไรบา้งท่ีคิดว่าจะเป็นไปได ้ท่ี 
คิดจะแกไ้ขปัญหาหรือวา่ความไม่สบายใจเหล่านั้น  

3. เป็นกิจกรรมเก่ียวกบัการเลือก (Choice Activity) หมายความวา่ ในขั้นท่ี 3 น้ีจะเป็นการ 
เลือกท่ีแทจ้ริง คือ ทางเลือกท่ีคิดวา่จะเป็นไปได ้และเหมาะสมท่ีจะนาํไปดาํเนินการ  
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วุฒิชยั จาํนงค ์(2525, อา้งถึงใน รัฐกร เลิศไกร, 2540, หนา้ 4-7) ไดก้ล่าววา่ การตดัสินใจ 
เป็นกระบวนการเลือกในระหวา่งทางเลือกต่างๆ และไดอ้ธิบายขั้นตอนการตดัสินใจไวด้งัน้ี 

1) การแยกแยะตวัปัญหา (Problem Identification) ขั้นแรกของการตดัสินใจเป็นเร่ืองของ
การ สร้างความมัน่ใจและแน่ใจโดยการคน้หา เป็นเร่ืองของการแยกแยะตวัปัญหาออกมาอย่างแน่
ชดั หรือตวัปัญหาอยา่งแน่นอน  

2) การหาข่าวสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัปัญหานั้น (Information Search) คือ การเสาะแสวงหา
ส่ิงท่ี เป็นสาเหตุ หรือส่ิงท่ีก่อให้เกิดตวัปัญหานั้ น ซ่ึงอาจจะไม่ใช่สาเหตุโดยตรงก็เป็นไปได ้
ความสามารถท่ีจะหาข่าวสารท่ีสมบูรณ์ (Complete Information) นั้นอาจเป็นไปได้แต่เป็นการ 
เสาะหาตวัข่าวท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาเหตุของปัญหามากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ทั้งน้ีการเสาะหาข่าวสาร 
ควรจะเป็นไปตามแนวความคิดท่ีวา่ ข่าวสารท่ีสรรหามานั้นจาํเป็นตอ้งมีความเก่ียวขอ้งและจาํเป็น 
กบัตวัปัญหาตลอดจนมีความเพียงพอในการแกปั้ญหา  

3) การประเมินค่าของข่าวสาร (Evaluation of Information) ในบรรดาข่าวสารท่ีแสวงหามา 
นั้ น เราต้องยอมรับความจริงประการหน่ึงว่า มิได้หมายความว่าข่าวสารทุกชนิดท่ีหามานั้ น 
เก่ียวข้องกับตวัปัญหาและมีคุณค่ากับตวัปัญหาอย่างแท้จริงเสมอไป ดังนั้นก็จาํเป็นต้องมีการ 
ประเมินค่าดูว่า ข่าวสารท่ีไดม้านั้นถูกตอ้งเหมาะสมเพียงพอกบัเวลาและความสามารถท่ีจะนาํไป 
วเิคราะห์ปัญหาไดห้รือไม่ ซ่ึงจะมีการเสาะหาข่าวสารบางอยา่งออกไป ถา้เห็นวา่ไม่เก่ียวขอ้งกบัตวั 
ปัญหาท่ีจะทาํการแกปั้ญหาหรือตดัสินใจนั้น  

4) การกาํหนดทางเลือก (Listing of Alternatives) เป็นขั้นตอนสําคญัของการตดัสินใจ คือ 
กาํหนดทางเลือกท่ีสามารถครอบคลุม วิธีท่ีจะแกปั้ญหาไดม้ากท่ีสุด จริงอยูถ่า้เรามีข่าวสารสมบูรณ์ 
สาํหรับปัญหาแต่ละเร่ือง เราอาจจะกาํหนดทางเลือกไดเ้หมาะสม และครอบคลุมอยา่งแทจ้ริงได ้ถา้ 
ข่าวสารไม่สมบูรณ์ก็กาํหนดทางเลือกท่ีมีลาํดบัความสาํคญัของการแกปั้ญหา  

5) การเลือกทางเลือก (Selection of Alternative) เม่ือกาํหนดางเลือกแลว้ ขั้นต่อไปก็คือ การ 
เลือกทางเลือกท่ีจะปฏิบติัการต่อไป (Selection of a Source of Action) ขั้นน้ีเอง ท่ีเป็นท่ียอมรับวา่ 
เป็นการตดัสินใจแทจ้ริงการเลือกทางนั้น เกิดจากผลของการตดัสินใจแต่ยงัไม่สมบูรณ์  

6) การปฏิบติัการตดัสินใจ (Implement of Decision) เป็นการปฏิบติัตามผลของการ
ตดัสินใจ หรือทางเลือกท่ีเราจะทราบได้ว่า การตดัสินใจนั้นถูกตอ้งเหมาะสมเพียงใดหรือไม่ ก็
ข้ึนอยูก่บัผล ของการตดัสินใจนั้น  

7) การประเมินผลของการตดัสินใจน้ีเป็นการตรวจดูว่าผลของการตดัสินใจท่ีปฏิบติัไป 
เหมาะสมกบัการแกปั้ญหานั้นหรือไม่  
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2.1.5 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจลงทุน  
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนนั้นมีมากมาย สามารถแยก 

ออกเป็นลาํดบั และสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
แนวคิดและทฤษฎีหลกัการลงทุน  
1) แนวความคิดในการลงทุน (ชิติพทัธ์ วรารัตน์นิธิกุล, 2550)  
การลงทุนเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผูมี้เงินออม ไดน้าํเงินออมเหล่านั้นไปลงทุนในสินทรัพย ์เช่น ท่ีดิน 

อาคาร เคร่ืองจักร เพื่อผลิตสินค้าออกสู่ตลาด แต่ผูมี้เงินออมบางรายไม่มีความสามารถและ 
ประสบการณ์ท่ีดีพอในการประกอบอาชีพด้วยตนเอง จึงมีการนาํเงินออมเหล่านั้นไปฝากไวก้บั 
สถาบนัการเงิน เพื่อให้สถาบนัการเงินทาํหน้าท่ีเป็นตวักลางเช่ือมโยงระหว่างผูมี้เงินออมและ ผู ้
ลงทุน นอกจากนั้นยงัมีการลงทุนอีกลกัษณะหน่ึงคือ การนาํเอาเงินออมไปซ้ือหลกัทรัพยป์ระเภท 
ต่างๆ เงินลงทุนประเภทน้ีนบัวา่เป็นส่วนช่วยใหธุ้รกิจต่างๆ สามารถขยายตวัไดเ้พิ่มข้ึน เน่ืองจากทาํ 
ใหธุ้รกิจสามารถเพิ่มทุนของกิจการจนกิจการมีขนาดใหญ่ข้ึน ผลทาํให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
มวลรวมขยายตวัดีข้ึน ความมัง่คัง่ของประชากร ฐานะทางการเงิน การนาํเขา้ และการส่งออก ฯลฯ 
ก็ดีตามไปดว้ย  

นักลงทุนทุกรายจะนําเอาเงินออมส่วนเกินท่ีเหลือจากการจบัจ่ายใช้สอย ไปลงทุนใน 
รูปแบบท่ีต่างกนัไปตามความสามารถและประสบการณ์ท่ีแต่คนถนดั เพราะในสถานการณ์ความ 
เป็นจริงในการดาํรงชีพ รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในการบริโภคจะไม่สมดุลกนัอย่างพอดี ถา้มีรายได้
มากกวา่ค่าใช้จ่ายในการบริโภค บุคคลนั้นจะเหลือไวเ้ป็นเงินออมและจะเอาเงินออมออกมาใช้ใน 
อนาคตเม่ือมีความตอ้งการในการบริโภคท่ีมากกวา่รายไดท่ี้ไดรั้บ หรือมิฉะนั้นเขาอาจจะทาํเงินออม 
ให้มีค่ามากข้ึนโดยการนาํไปลงทุนดีกว่าจะใช้นาํมาบริโภค เพราะฉะนั้นจะตอ้งพิจารณาว่าจะใช ้
บริโภคดีหรือเก็บไวห้าดอกผลแลว้จึงใชบ้ริโภคในอนาคตท่ีดีกวา่ แนวคิดอนัน้ีจึงเป็นสาระท่ีสําคญั 
ของการออมและการลงทุน ในทางตรงกนัขา้มถา้มีรายไดน้อ้ยกวา่รายจ่ายในการบริโภคบุคคลผูน้ั้น 
ก็จะตอ้งกูย้ืมเงินมาเพื่อใชใ้นการบริโภค หรือมิฉะนั้นก็กูย้ืมเงินมาลงทุนเพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนใน 
อตัราท่ีสูงกวา่อตัราเงินกูย้มื  

ดงันั้นการลงทุนจึงเป็นการท่ีบุคคลยอมสละความสุขหรือความพอใจในการบริโภคหรือใช ้
ประโยชน์จากรายได้ท่ีมีในปัจจุบนั เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์หรือดอกผลท่ีพึ่งได ้ซ่ึงจะช่วยให ้
สามารถไดรั้บความสุขหรือความพอใจในการบริโภคในอนาคต โดยการนาํรายไดใ้นปัจจุบนัท่ี 
เหลือเป็นเงินออมไปลงทุนนัน่เอง  

2) ความหมายของการลงทุน  
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การลงทุน หมายถึง เม่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีรายได ้(Current Income) สูงกว่า รายจ่าย 
(Current Consumption) บุคคลนั้นก็ยอ่มจะมีเงินท่ีเหลือใช ้(Excess Money) และมกันาํเงินท่ีเหลือ 
ใชน้ั้นไปหา ประโยชน์และผลตอบแทน (Return) เพื่อใหเ้งินท่ีเหลือใชน้ั้นงอกเงยเพิ่มพูน ซ่ึงการหา 
ผลประโยชน์ตอบแทนอาจจะเป็นในรูปแบบ ฝากเงิน (Saving) กบัสถาบนัการเงินท่ีมีความมัน่คง 
หรือนาํไป ลงทุน (Investment) ในตลาดทุนก็ได ้โดยบุคคลนั้นมีความคาดหวงัวา่ จะนาํเอาเงินตน้ 
และดอกผลท่ีงอกเงยไปใช้ใน การอุปโภคบริโภคท่ีตนตั้งเป้าหมายไวใ้นอนาคต ฉะนั้น จึงมีคาํ 
กล่าวว่า “การออมหรือการลงทุน เกิดข้ึนจากการท่ีบุคคลหน่ึงๆ ยอมเสียสละ (Trade Off) การ 
อุปโภคบริโภคในอนาคต (Future Consumption) ท่ีดีกวา่นั้นเอง” (นิภา วงศป์ระเสริฐ, 2548, หนา้ 
20-21)  

การลงทุน หมายถึง ภาระผูกพนัในช่วงระยะเวลาหน่ึงของเงินลงทุนจาํนวนหน่ึง เพื่อให ้
ไดม้าซ่ึงผลตอบแทนในอนาคตท่ีมากพอจะชดเชยกบัภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลาท่ีนาํเงินมาลงทุน 
อตัราเงินเฟ้ อ และความไม่แน่นอนในอนาคตของเงินลงทุนจาํนวนนั้น (Reilly, 1979 อา้งถึงใน             
ชิติพทัธ์ วรารัตน์นิธิกุล, 2550, หนา้ 5)  

ประเภทของการลงทุน แบ่งได้ 3 ประเภทใหญ่ คือ (เพชรี ขุมทรัพย ,์ 2544 อา้งถึงใน                 
อรรถสิทธ์ิ บุตรพรหม, 2547, หนา้ 1-2)  

1. การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment)  
2. การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment)  
3. การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment)  
การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) การลงทุนของผูบ้ริโภคจะเป็นเร่ือง 

เก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ประเภทคงทนถาวร (Durable Goods) เช่น รถยนต์ เคร่ืองดูดฝุ่ น เคร่ือซกัผา้ 
ตูเ้ยน็ โทรทศัน์ เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงัในกาํไรในรูปของตวัเงิน แต่ผูล้งทุนหวงั 
ความพอใจในการใชสิ้นทรัพยเ์หล่านั้นมากกวา่  

การซ้ือบ้านเป็นท่ีอยู่อาศยัถือได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างหน่ึงของผูบ้ริโภค หรือท่ีเรียกว่า 
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment) เงินท่ีจ่ายซ้ือเป็นเงินท่ีไดจ้ากการออม การซ้ือ 
บา้นเป็นท่ีอยู่อาศยันอกจากจะให้ความพอใจแก่เจา้ของแลว้ ในกรณีท่ีอุปสงค ์(Demand) ในท่ีอยู่
อาศยัเพิ่มข้ึนมากกว่าอุปทาน (Supply) มูลค่าของบา้นท่ีซ้ือไวอ้าจสูงข้ึน หากขายจะไดก้าํไรซ่ึงถือ 
ไดว้า่เป็นเพียงผลพลอยได ้ 

การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) การลงทุนในความหมายเชิงธุรกิจ 
หมายถึง การซ้ือทรัพยสิ์นเพื่อประกอบธุรกิจหารายได ้โดยหวงัว่าอย่างน้อยสุดรายไดท่ี้ไดน้ี้เพียง 
พอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน มีขอ้สังเกตว่าเป้าหมายในการลงทุนของธุรกิจคือ กาํไร 
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กาํไรจะเป็นตวัดูดผูล้งทุนนาํเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีจะกล่าวโดยสรุปไดว้่า เป็น 
การนาํเงินออม (Saving) หรือเงินท่ีสะสมไว ้(Accumulated Fund) และ/หรือเงินกูย้ืมจากธนาคาร 
(Bank Credit) มาลงทุนเพื่อจดัสร้างหรือจดัหาสินคา้ประเภททุน ซ่ึงประกอบด้วยเคร่ืองจกัร 
อุปกรณ์และสินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพย ์ไดแ้ก่ การลงทุนในท่ีดิน โรงงาน และอาคารส่ิง 
ปลูกสร้าง เพื่อนาํมาใชป้ระโยชน์ผลิตสินคา้และบริการเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค ธุรกิจ 
ท่ีลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ีมุ่งหวงักาํไรจากการลงทุนเป็นผลตอบแทน  

การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) การลงทุนตามความหมาย 
ทางการเงินหรือการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นการซ้ือหลกัทรัพย ์(Assets) ในรูปของหลกัทรัพย ์
(Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond) หุ้นกูห้รือหุ้นทุน (Stock) การลงทุนในลกัษณะน้ีเป็นการลงทุน
ทางออ้มซ่ึงแตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูมี้เงินออมเม่ือไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง 
เน่ืองจากมีความเส่ียงหรือผูอ้อมยงัมีเงินไม่มากพอ ผูล้งทุนอาจนาํเงินท่ีออมไดจ้ะมากหรือน้อยก็ 
ตามไปซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เขาพอใจท่ีจะลงทุน โดยให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผล 
แลว้แต่ละประเภทหลกัทรัพยท่ี์ทาํการลงทุน นอกจากน้ีผูล้งทุนอาจจะไดผ้ลตอบแทนอีกลกัษณะ 
หน่ึงก็คือ กาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) หรือการขาดทุนจากการขายหลกัทรัพย ์
(Capital Loss) อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดจ้ากการลงทุนท่ีเรียกวา่ Yield ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงอตัรา 
ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเพียงอย่างเดียว แต่ยงัไดค้าํนึงถึงกาํไรจากการขายหลกัทรัพยห์รือ 
ขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยท่ี์เกิดข้ึนหรือท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน Yield ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุน 
ไม่วา่จะมากหรือนอ้ยก็ยอ่มข้ึนอยูก่บัความเส่ียง (Risk) ของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนนั้นๆ โดยปกติแลว้ผู ้
ลงทุนพยายามเลือกลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง  
การลงทุนในหลกัทรัพย ์หมายถึง การซ้ือหลกัทรัพยท่ี์ผูล้งทุนมีความพึงพอใจในอตัรา ผลตอบแทน
ท่ีคาดว่าจะได้รับ ทั้งน้ีผูล้งทุนได้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด ระยะเวลาท่ี
ลงทุน  

3) ความส าคัญของการลงทุน (ชิติพทัธ์ วรารัตน์นิธิกุล, 2550)  
การลงทุนเป็นกิจกรรมท่ีสาํคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงสาํหรับระบบเศรษฐกิจ และสังคมในปัจจุบนั 

เพราะการลงทุนก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อสนองความต้องการของผู ้บริโภค 
นอกจากนั้นยงัทาํใหมี้การจา้งงานทาํใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มข้ึน เพื่อเป็นการยกฐานะความเป็นอยู ่
ของประชาชนใหดี้ข้ึน และการลงทุนยงัก่อใหเ้กิดการเพิ่มพูนของเงินตรา เม่ือมีการส่งสินคา้ออกไป 
จาํหน่ายในต่างประเทศ หากไม่มีการลงทุน ประชาชนย่อมตอ้งประสบปัญหากบัการขาดแคลน 
สินคา้อุปโภคบริโภค ประชาชนส่วนหน่ึงตอ้งประสบปัญหาการว่างงาน ผลท่ีตามมาก็คือปัญหา 
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ความยากจน ฐานะความเป็นอยูข่องประชาชนจะเลวลง ซ่ึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
ของประเทศดว้ย จึงนบัวา่ การลงทุนเป็นส่ิงท่ีมีความสาํคญัต่อประเทศชาติเป็นอยา่งมาก  

ในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม ประชาชนมีบทบาทสําคญัทั้งในฐานะผูบ้ริโภคและใน 
ฐานะผูป้ระกอบการผลิต การจาํหน่าย และการให้บริการ ผูล้งทุนประกอบธุรกิจหรืออุตสาหกรรม 
หวัง ท่ีจะได้รับผลกําไรเป็นส่ิงตอบแทน ภาครัฐบาลจะอํานวยความสะดวกให้ในด้าน 
สาธารณูปโภคท่ีสําคญัให้แก่ประชาชน เช่น การสร้างถนนหนทาง การชลประทาน ประปา ไฟฟ้า 
การติดต่อส่ือสาร ฯลฯ ดงันั้น การลงทุนไม่วา่จะเป็นภาครัฐ หรือภาคเอกชน ท่ีประกอบการในดา้น 
อุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือ พาณิชยกรรม ล้วนแต่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของ 
ประเทศทั้งส้ิน  

กล่าวโดยสรุป การลงทุนมีความสาํคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ดงัต่อไปน้ี 
1. ก่อใหเ้กิดรายได ้เม่ือมีการลงทุนทางธุรกิจหรือเศรษฐกิจ ผูล้งทุนยอ่มไดรั้บผลตอบแทน

ใน รูปของกาํไร เงินปันผล หรือดอกเบ้ีย นอกจากนั้นการลงทุนยงัก่อให้เกิดการจา้งงาน ทาํให ้
ประชาชนมีรายได ้ผลตอบแทนท่ีประชาชนไดรั้บดงัไดก้ล่าวมาแลว้ยอ่มทาํให้ประชาชนเหล่านั้นมี 
ความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  

2. ก่อให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การลงทุนก่อให้เกิดการจา้งงานทาํให้ประชาชนมี 
รายได้เพิ่มมากข้ึน อาํนาจซ้ือย่อมสูงข้ึนด้วย ทาํให้ผูล้งทุนผลิตสินค้าเพื่อสนองความต้องการ 
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ และมีรายไดส่้วนหน่ึงท่ีเหลือจากการบริโภคท่ีอยูใ่นรูปของเงินออมของประชาชนก็ 
จะไหลเวียนไปสู่ผูล้งทุนอีกในรูปของเงินกูย้ืม หรือการลงทุนซ้ือหลกัทรัพยจ์ากธุรกิจโดยตรง ผูท่ี้ 
ตอ้งการใชเ้งิน เม่ือไดรั้บเงินก็อาจจะไปใชข้ยายโรงงานหรือปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต ทาํ 
ใหมี้ผลผลิตเพิ่มมากข้ึน รายไดเ้พิ่มข้ึน ซ่ึงมีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศ  

ดงันั้นไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน การลงทุนในประเทศหรือ 
ต่างประเทศ ลว้นแลว้แต่มีผลทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศทั้งส้ิน  

4) จุดมุ่งหมายในการลงทุน (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544 อา้งถึงใน อรรถสิทธ์ิ บุตรพรหม, 2547)  
จุดมุ่งหมายในการลงทุนจะแตกต่างกันไประหว่างผูล้งทุนแต่ละท่าน ผูล้งทุนบางท่าน 

ลงทุนเพื่อหวงัรายได ้บางท่านหวงัไดรั้บกาํไรจาการขายหลกัทรัพย ์และบางท่านอาจตอ้งการไดท้ั้ง 
สองอยา่ง ดงันั้น ผูล้งทุนแต่ละท่านต่างก็มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของตวัเองตามความตอ้งการ 
และภาวะแวดลอ้มของผูล้งทุนซ่ึงพอจะแบ่งจุดมุ่งหมายดงักล่าวในลกัษณะต่างๆ ได ้ดงัน้ี 

1. ความปลอดภยัของเงินลงทุน (Security of Principal) ความปลอดภยัของเงินลงทุน 
นอกจากจะหมายความถึงการรักษาเงินทุนเร่ิมแรกให้คงไวแ้ลว้ถา้มองให้ไกลอีกนิด ยงัหมายความ 
ถึงการป้องกันความเส่ียงซ่ึงเกิดจากอํานาจซ้ือท่ีลดลงเป็นผลจากภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย จาก 
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ความหมายดงักล่าว การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีกาํหนดระยะเวลาคืนเงินตน้จาํนวนแน่นอน ซ่ึง 
ได้แก่ พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู้และหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีกาํหนดเวลาไถ่ถอนของบริษทัท่ีมัง่คงก็อยู่ใน
ความหมายน้ีนอกจากน้ีการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีฐานะมัง่คงและกาํลงัขยายตวัก็อยูใ่น 
ความหมายน้ีเช่นกนั  

2. เสถียรภาพของรายได ้(Stability of Income) ผูล้งทุนมกัจะลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ ให้
รายไดส้ม่าเสมอ ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดท่ี้สม่าเสมอ เช่น อตัราดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล หุ้น บุริมสิทธิ 
ผูล้งทุนสามารถทาํแผนการใช้เงินทุนไดว้่า เขาจะนาํรายได้ท่ีได้น้ีไปใช้เพื่อการบริโภค หรือเพื่อ
ลงทุนใหม่ต่อไป นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีได้รับเป็นประจาํย่อมมีค่า มากกว่า
ดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีเขาสัญญาวา่จะใหใ้นอนาคตซ่ึงยงัไม่แน่วา่จะไดต้ามท่ีเขาสัญญา หรือไม่  

3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) ตามกฎทัว่ๆไปแลว้ ผูล้งทุนมกัจะตั้ง 
จุดมุ่งหมายว่าพยายามจดัการให้เงินทุนของเขาเพิ่มพูนข้ึน ทั้งน้ีไม่ได้หมายความว่าความงอกเงย 
ของเงินทุนท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ีกาํลงัขยายตวั (Growth Stock) เท่านั้น 
การนาํรายไดท่ี้ไดรั้บไปลงทุนใหม่ ก็จะก่อให้เกิดการงอกเงยของเงินทุนไดพ้อดีๆ กบัการลงทุนใน 
หุ้นของบริษทัท่ีกาํลงัขยายตวั ผูล้งทุนส่วนมากจะเพิ่มมูลค่าของเงินทุนของเขาโดยการนาํดอกเบ้ีย 
แลเงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทุนน้ีให้ประโยชน์แก่ผูล้งทุนในแง่ท่ีวา่ (1) 
เพื่อปรับฐานะผูล้งทุนในระยะยาวให้ดีข้ึน (2) เพื่อรักษาอาํนาจซ้ือให้คงไว ้(3) เพื่อให้การ จดัการ
คล่องตวัดีข้ึน  

4. ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (Marketability) หมายถึงหลกัทรัพยท่ี์สามารถซ้ือ หรือขาย
ไดง่้ายและรวดเร็ว ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบัราคา ขนาดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ท่ีหุ้นนั้นจดทะเบียน ขนาด
ของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์จาํนวนผูถื้อหุน้และความสนใจท่ีประชาชนทัว่ๆไปมีต่อหุ้นนั้น หุ้นท่ีมี
ราคาสูงมกัจะขายไดย้ากกวา่หุน้ท่ีมีราคาต่ากวา่ ยกตวัอยา่งง่ายๆ หุน้ราคา 500 บาท ยอ่มขาย ไดย้าก
กวา่หุน้ราคา 50 บาท เป็นตน้  
 สถานท่ีซ้ือขายหุ้นก็มีส่วนท่ีทาํให้หุ้นขายได้คล่อง หุ้นท่ีซ้ือขายใน New York Stock 
Exchange หรือ American Stock Exchange ยอ่มให้ขอ้มูลแก่ผูล้งทุนมากกวา่และขายไดเ้ร็วกวา่หุ้น 
ท่ีซ้ือขายในตลาดหุ้นเล็กๆ หุ้นของบริษทัขนาดใหญ่จาํหน่ายไดย้ากกว่าหุ้นของบริษทัขนาดเล็ก 
ทั้งน้ีเน่ืองจากบริษทัขนาดใหญ่มีหุ้นออกจาํหน่ายจาํนวนมาก ทาํให้การซ้ือขายดาํเนินติดต่อกนั 
ตลอดเวลา ดว้ยเหตุน้ีหุน้ของบริษทัขนาดใหญ่จึงมีความคล่องตวัมากกวา่ 

5. ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที (Liquidity) เม่ือหลกัทรัพยท่ี์จะ ลงทุนมี 
Liquidity สูง ความสามารถในการหากาํไร (Profitability) ก็ยอ่มจะลดลง ผูล้งทุนท่ีตอ้งการ ลงทุน
ในหลกัทรัพยท่ี์มี Liquidity หรือหลกัทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงกบัเงินสด เพราะหวงัวา่หากโอกาส ลงทุนท่ี
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น่าดึงดูดใจมาถึง เขาจะไดมี้เงินพร้อมท่ีจะลงทุนไดท้นัที การจดัการสําหรับเงินทุนส่วนน้ีผู ้ลงทุน
อาจจะแบ่งสรรปันส่วนจากเงินลงทุนเพื่อการน้ีโดยเฉพาะหรืออาจใช้เงินปันผลหรือดอกเบ้ีย ท่ีได้
รับมาเพื่อซ้ือหุน้ใหม่ดงักล่าวก็ได ้ 

6. การกระจายเงินลงทุน (Diversification) วตัถุประสงค์ใหม่ก็คือตอ้งการท่ีจะ กระจาย
ความเส่ียงและการกระจายความเส่ียงลงทุนในหลกัทรัพยก์ระทาํได ้4 วธีิ คือ  

6.1 ลงทุนผสมระหว่างหลกัทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัในเงินลงทุนและมีรายไดจ้าก 
การลงทุนแน่นอนกบัหลกัทรัพยท่ี์มีรายไดแ้ละราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามภาวะธุรกิจ  

6.2 ลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายอยา่งปนกนัไป  
6.3 ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจท่ีมีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์เพื่อลด 

ความเส่ียงเร่ืองนา้ท่วมหรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้  
6.4 ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีลกัษณะการผลิตท่ีต่างกนัแบบ vertical หรือ 

horizontal ถา้เป็น vertical หมายถึงการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่วตัถุดิบไปจนสินคา้สําเร็จรูป ถา้ 
เป็นแบบ horizontal เป็นการลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั  

7. ความพอใจในดา้นภาษี (Favorable Tax Status) ฐานะการจ่ายภาษีของผูล้งทุนเป็น ปัจจยั
สาํคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารลงทุนตอ้งใหค้วามสนใจ ปัญหาคือวา่จะทาํอยา่งไรจึงจะรักษารายไดแ้ละ
กาํไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Gain) ให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้การจ่ายภาษี ในอตัรา
กา้วหนา้จากเงินไดพ้ึงประเมินทาํให้ยากแก่การรักษาจาํนวนรายไดน้ั้นไว ้ผูล้งทุนอาจเล่ียง การเสีย
ภาษีไดจ้ากเงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าว โดยทาํการลงทุนในพนัธบตัรท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี หรือซ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในเวลาน้ีแต่จะไดใ้นรูปกาํไรจากการขายหลกัทรัพยใ์น อนาคต 
สาํหรับในต่างประเทศอตัราภาษีท่ีเก็บจากกาํไรจากการขายหลกัทรัพยน์ั้นต่างกนั กาํไรจาก การขาย
หลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการขายสินทรัพยป์ระเภททุน (Capital Assets) ผูท่ี้ลงทุนครอบครองไว ้เป็นเวลา 
6 เดือนหรือนานกวา่น้ีจะเสียภาษีในอตัราสูงสุดท่ี 25% ในการบริหารเงินลงทุน ผูจ้ดัการ เงินลงทุน
ตอ้งดูวา่ ผูล้งทุนท่านน้ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราสูงสุดเท่าไร ถา้เขา้เสียภาษีในอตัรา 50% หรือสูง
กวา่ 50% แลว้ เขาควรลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้กาํไรจากการขายหลกัทรัพยห์รือ พนัธบตัรท่ีไดรั้บ
การยกเวน้ภาษี  

5) ปัจจัยท่ีตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุน (นิภา วงศป์ระเสริฐ, 2548)  
1. อายุ (The Age of Investor) ผูล้งทุนท่ีอายุน้อยมกักลา้เส่ียง และสนใจลงทุนใน

หลกัทรัพยท่ี์ ก่อให้เกิดความงอกเงยแก่เงินลงทุนมากกว่าผูล้งทุนท่ีสูงอายุซ่ึงมกัสนใจลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์ให ้รายไดป้ระจาํและความเส่ียงต่า  
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2. การมีครอบครัวและความรับผิดชอบท่ีมีต่อครอบครัว (Marital Status and Family 
Responsibilities) ผูล้งทุนท่ีมีครอบครัวและตอ้งรับผิดชอบครอบครัว ทาํให้เกิดความจาํเป็นท่ี 
จะตอ้งลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงต่าและให้รายได้ท่ีแน่นอน ในขณะท่ีคนโสดไม่มีภาระ 
ผกูพนัยอ่มลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงได ้ 

3. สุขภาพของผูล้งทุน (The Health of the Investor) ผูล้งทุนท่ีสุขภาพไม่สมบูรณ์ยอ่ม
ตอ้งการ รายไดท่ี้เกิดข้ึนในปัจจุบนั (Current Income) มากกว่าหวงัผลประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต  

4. นิสัยส่วนตวัของผูล้งทุน (Personal Habit) เช่น ผูล้งทุนท่ีมีนิสัยตระหน่ีอาจไม่มีความ 
จาํเป็นตอ้งใช้รายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุนจึงอาจลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีการขยายตวัใน 
อนาคตได ้ในขณะท่ีผูล้งทุนท่ีใชจ่้ายฟุ่มเฟื อยยอ่มตอ้งการไดร้ายไดท่ี้แน่นอนเพื่อมาจุนเจือรายจ่าย 
ท่ีเกิดข้ึน  

5. ความสมคัรใจในการลงทุน (Willingness to Accept Risks of Investment) ผูล้งทุนบาง
คนท่ี ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงได้ ตอ้งเตรียมตวัเตรียมใจท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจ
เกิดข้ึนใน อนาคตแลว้  

6. ความจาํเป็นของผูล้งทุน (Investor’s Needs) ซ่ึงแตกต่างกนั บางคนอาจมีความจาํเป็น
ดา้น การเงิน บางคนอาจมีความจาํเป็นในแง่ของความรู้สึกและจิตใจ แน่นอนวา่ส่ิงสําคญัท่ีเร่งเร้าให้
เกิด การลงทุนคือกาํไร ซ่ึงอาจเก็บสะสมไวเ้พื่อใช้ยามชรา เพื่อการศึกษา หรือเพื่อปรับฐานะการ
ครอง ชีพของตนเองใหดี้ข้ึน  

6) ทางเลือกในการลงทุน (วภิา คิดเมตตากุล, 2549)  
ทางเลือกในการลงทุนนั้นมีอยู่หลายทาง ในท่ีน้ีจะขอแบ่งเป็ นทางเลือกใหญ่ๆ 2 ทาง 

ดว้ยกนั คือ การลงทุนทางตรง กบัการลงทุนทางออ้ม 
1. การลงทุนทางตรง คือ การลงทุนท่ีบุคคลหรือเจา้ของเงินลงทุนตอ้งทาํการตดัสินใจ

ลงทุน เอง ข้อมูลและคาํแนะนาํท่ีเขาได้จากบุคคลภายนอกนั้นเป็นเพียงแนวทางประกอบการ
ตดัสินใจ แต่ การตดัสินใจคร้ังสุดทา้ยเจา้ของทุนจะเป็นผูต้ดัสินใจเอง ทางเลือกของการลงทุน
ทางตรงนั้นแบ่งได ้3 ลกัษณะ คือ  

1.1 Fixed Principal Investment คือ การลงทุนในสินทรัพยท่ี์รู้มูลค่าของเงินลงทุน
ท่ีจะ ไดรั้บคืน ณ ว ั้นส้ินสุดสัญญา และผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บระหวา่งช่วงเวลาลงทุน ดงักล่าวเป็น
การตอบแทนสินทรัพยเ์หล่านั้น ไดแ้ก่ ตัว๋เงินคลงั ตราสารพาณิชย ์(Commercial Paper) พนัธบตัร
รัฐบาล และพนัธบตัรธุรกิจหรือหุน้กู ้ 
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1.2 Variable Principal Securities คือ การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไม่ทราบมูลค่าท่ีจะ 
ไดรั้บคืนในอนาคตท่ีแน่นอน เน่ือจากหลกัทรัพยเ์หล่าน้ีไม่มีอายุครบกาํหนดไถ่ ถอนท่ีแน่นอน ซ่ึง
ไดแ้ก่ หุน้บุริมสิทธ์ิ หุน้สามญั หลกัทรัพยท่ี์แปลงสภาพได ้และ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ เป็นตน้  

1.3 Non Security Investment เป็นการลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ นอกเหนือจากท่ี
กล่าวขา้งตน้ เช่น การลงทุนท่ีดิน และอาคาร การรับจาํนอง การซ้ือสินคา้ต่างๆ การ ลงทุนในธุรกิจ
ท่ีเปิ ดกิจการใหม่ หรือธุรกิจท่ีกาํลงัขยายกิจการ แต่ยงัไม่ไดอ้อก หลกัทรัพยข์ายใหป้ระชาชนทัว่ไป  

2. การลงทุนทางอ้อม คือ การลงทุนท่ีมีสถาบนัอ่ืนกระทาํแทนเจ้าของเงินออมและ
ตดัสินใจ ลงทุนแทนเจา้ของเงินดว้ย เจา้ของเงินไม่สามารถท่ีจะไปควบคุมการลงทุนของสถาบนั
เหล่านั้นได้ จะกระทาํไดก้็เพียงแต่ ก่อนลงทุนตอ้งศึกษาถึงจุดมุ่งหมายในการลงทุนของสถาบนั
เหล่านั้น การ ลงทุนในลกัษณะน้ีไดแ้ก่ การลงทุนในกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนบาํนาญ ซ่ึงกองทุน
บาํนาญน้ีจะไป ลงทุนในพนัธบตัรธุรกิจ พนัธบตัรรัฐบาล และการรับจาํนอง กองทุนท่ีบริหาร
กองทุน เช่น กองทุน สินภิญโญ 1 และ 2 ฯลฯ ผูล้งทุนอาจทาํประกนัชีวิตไวก้บับริษทัประกนั ค่า
เบ้ียประกันท่ีผูป้ระกัน จ่ายบางส่วนจะถูกนําไปลงทุนอีกต่อหน่ึงในรูปของพนัธบัตรรัฐบาล 
พนัธบตัรธุรกิจ หุน้กู ้การรับ จาํนอง และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์นอกจากน้ีผูล้งทุนอาจลงทุน
ในบริษทัลงทุน  

ปัจจุบนัคนไทยมีอายขุยัประมาณ 80 ปี โดยเฉล่ีย เม่ือแรกเกิดจนกระทัง่อายุประมาณ 20 ปี 
เป็นช่วงของการเรียนรู้ การช่วยเหลือตนเอง การสั่งสมประสบการณ์ การศึกษาหาความรู้ ในช่วงน้ี
ภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ส่วนมากตกอยูก่บัคุณพ่อ คุณแม่หรือผูป้กครอง ช่วงอายุ 21-60 ปี เป็นช่วงวยั 
ทาํงาน หารายได ้ก่อร่างสร้างตวั มีภาระค่าใชจ่้ายมากข้ึน ซ่ึงเราจะเป็นผูรั้บผิดชอบตวัเอง และเม่ือ 
อายุ 61 ปี เป็นตน้ไป เขสู่้วยัชรา ตอ้งพน้จากการทาํงานไม่สามารถหารายได้จากการทาํงานเป็น 
ลูกจา้ง หรือรับราชการไดอี้ก คาํถามตามมาก็คือ แลว้ใครจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายของคนวยัน้ี
ลูก หลาน สังคม รัฐบาลหรือตวัเอง (วภิา คิดเมตตากุล, 2549)  

7) การสะสมเงินโดยวิธีการออมและการลงทุนเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร (สมาคม
บริษทั จดัการลงทุน, 2563)  

เม่ือเรามีเงินเหลือใชเ้ป็นประจาํทุกเดือน ส่ิงท่ีเราควรคาํนึงถึง คือ เราจะจดัการกบัเงินเหลือ 
ใช้นั้นอย่างเหมาะสมได้อย่างไร เพื่อให้งอกเงยเพิ่มมากข้ึน โดยทัว่ไปเรามกัจะเก็บในรูปเงินสด 
หรือฝากธนาคาร บริษทัเงินทุน ซ่ึงเราจะเรียกวธีิการน้ีวา่ "การออม" หรือถา้ใชว้ิธีการซ้ือ การสะสม
เงินเพื่อให้เพียงพอกับการใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ในอนาคต จาํเป็นต้องมีการ แบ่งสรรอย่าง
เหมาะสมทั้งการออมและการลงทุนควบคู่กนัไป ในสัดส่วนท่ีสอดคล้องกับ ผลตอบแทนท่ีเรา
คาดหวงัภายใตค้วามเส่ียงท่ีเรายอมรับได ้เพราะหากเราเน้นการออมเพียงวิธีเดียว อาจจะประสบ
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ปัญหาการงอกเงยของดอกเบ้ียต่ากวา่เงินเฟ้อ หรือไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย แต่ถา้เรา ทุ่มเทเงินสะสม
ทั้งหมดกบัการลงทุนก็อาจจะประสบกบัภาวะขาดทุน หรือขาดสภาพคล่องเม่ือมี เหตุตอ้งใชเ้งินยาม
ฉุกเฉิน ดงันั้น การวางแผนสะสมเงินโดยให้มีการกระจายวิธีการและประเภท หลกัทรัพยจึ์งเป็น
ส่ิงจาํเป็นและตอ้งดาํเนินการโดยรอบคอบ หากเรามีความรู้ไม่มากนกัก็ควรหารือ กบัผูเ้ช่ียวชาญ
ทางการเงิน ไดแ้ก่ ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผูว้างแผนการลงทุน ผูท้าํหน้าท่ีขาย (วิภา คิดเมตตากุล, 
2549)  

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีหลกัการลงทุนน้ีจะทาํให้เขา้ใจถึงลกัษณะการลงทุนของนกั 
ลงทุนทัว่ไป จุดมุ่งหมายของการลงทุน ทางเลือกในการลงทุน และปัจจยัท่ีเป็นตวักาํหนดการลงทุน 
ของนกัลงทุนทัว่ไปท่ีมาลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยผูว้ิจยัจะนาํไปใชป้ระโยชน์ในการ 
ศึกษาวิจยัต่อไป ดงันั้นจากแนวคิดและทฤษฎีหลกัการลงทุน จะแสดงให้เห็นว่ามีความสัมพนัธ์ 
สอดคลอ้งกบัตวัแปรทางดา้น “ผลิตภณัฑ”์ และ “ผลตอบแทน” ซ่ึงผูว้จิยัจะไดน้าํแนวคิดและทฤษฎี 
มาใชใ้นการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

 
2.1.6 แนวคิดและทฤษฎปัีจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) ซ่ึง Kotler (2012) ไดอ้ธิบายไวว้่าเป็นกลุ่มของ

เคร่ืองมือท่ีฝ่ายจดัการใช้ในการผลกัดนัยอดขาย โดยมีสูตรดั้งเดิมท่ีเรียกว่า 4Ps– product, price, 
place, และ promotion และคร้ังหน่ึงเขาไดเ้สนอคาใหม่ท่ีจะมาทดแทน 4 Ps 

Product = Configuration 
Price = Valuation 
Place = Facilitation 
Promotion = Symbolization 
ซ่ึง 4Ps แสดงถึงมุมมองของผูข้าย ไม่ใช่มุมมองของผูซ้ื้อ Kotler (2003) ไดแ้นะนาํวา่ผูข้าย

ควรตั้งตน้กบั 4Cs ก่อนท่ีจะไป 4Ps โดย 4Cs ไดแ้ก่ Customer Value (not product), Customer Costs 
(not price alone), Convenience (not place), และ Communication (not promotion) และการเลือกใช้
เคร่ืองมือทางการตลาดตอ้งเลือกใหเ้หมาะสมในแต่ละช่วงของวงจรชีวติผลิตภณัฑ ์(Kotler, 2012) 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2546) กล่าววา่ นกัการตลาดมกัใชเ้คร่ืองมือมากมายเพื่อชกัจูงให้ตลาด
เป้าหมายก่อปฏิกิริยาตอบ เคร่ืองมือต่างๆ เหล่าน้ีประกอบกนัเป็น “ส่วนประสมทางการตลาด” 

McCarthy (1960) จาแนกเคร่ืองมือเหล่าน้ีเป็นกลุ่มกวา้งๆ 4 กลุ่มท่ีเรียกว่า 4P’s ของ
การตลาด 
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Product ประกอบไปดว้ย ความหลากหลาย คุณภาพ แบบ ลกัษณะ ตรายี่ห้อ ขนาดบริการ 
การรับประกนั การรับคืน 

Price ประกอบไปด้วย ราคาท่ีแจ้งแก่ลูกค้า ส่วนลด ส่วนยอมให้เพื่อการปฏิบติังาน
ระยะเวลาชาํระเงิน เง่ือนไขการใหสิ้นเช่ือ 

Place ประกอบไปดว้ย ช่องทาง การครอบคลุมตลาด การจาํแนกสินคา้ ทาํเลท่ีตั้ง การ
ขนส่ง 

Promotion ประกอบไปด้วย การส่งเสริมการขาย การโฆษณา พนักงานขายการ
ประชาสัมพนัธ์ การขายตรง 
 
 
 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 จากการศึกษาวิจยัในอดีตท่ีเก่ียวข้อง พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร ประกอบดว้ยงานวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 จตุพร อินทร์อักษร์ และและวรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ (2560) ได้ศึกษาเร่ือง การ
ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมห้นระยะยาว LTF เพื่อลดหยอ่นภาษี ของนกัศึกษาโครงการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยรามคาํแหง พบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคาํแหงมีระดับการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  LTF เพื่อลดหยอนภาษีอยู่ในระดบัมาก โดยให้
ความสําคญัประเด็นดา้นผลตอบแทนจากการลงทุน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นความ
เส่ียงจากการลงทุน และพบวา่นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงท่ีมีอายุ อาชีพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือนและพฤติกรรมการลงทุน ด้านการออมเฉล่ียแต่ละเดือน เร่ืองการตดัสินใจออมเงิน 
ดา้นช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน เร่ืองขอ้มูลข่าวสารช่วยในตดัสินใจลงทุน และดา้นจาํนวนเงินท่ี
ใชใ้นการลงทุน เร่ือง จาํนวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปี ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว LTF เพื่อลดหยอ่นภาษี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 
 
 อดุลย ์สาลิฟา (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีสมมติฐาน
งานวิจยัครอบคลุมทั้งปัจจยัส่วนผสมการตลาด (4P) ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย รวมถึงปัจจัยด้าน
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ประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยตั้งสมมติฐานวา่
ปัจจยัท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผลการวิจยัคร้ังน้ี
พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจาํหน่ายและส่งเสริมการขาย และปัจจัยด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการ
ดาํเนินงาน สะทอ้นกลุ่มตวัอย่างตอ้งการความสะดวกในการลงทุน และตอ้งการความรู้เพื่อใช้ใน
การวางแผนทางการเงินว่า LTF จะมาเป็นเคร่ืองมือสําหรับวางแผนการลงทุนและการวางแผน
การเงินไดอ้ยา่งไร ประกอบกบัการมีการส่งเสริมทางการตลาดท่ีโดดเด่นตรงกบัความตอ้งการทาํให้
นกัลงทุนสนใจในการลงทุนมากข้ึน และการชาํระเงินผา่นบตัรเครดิตไดทุ้กธนาคารทาํให้เพิ่มความ
สะดวกใหก้บันกัลงทุน ส่วนปัจจยัดา้นผลตอบแทนในการลงทุนและผลการดาํเนินงานเน่ืองดว้ยนกั
ลงทุนสนใจผลการดาํเนินงานท่ีผ่านมาและการเลือกหุ้นเขา้ Port ของกองทุนจะส่งผลต่อการ
ดาํเนินงานของกองทุนในอนาคตได ้
 จิรัสยช์า รัตนเพียร (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ ลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี 
สถานภาพสมรส การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษทัเอกชน มีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
20,001-50,000 บาท ลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 5,000-20,000 
บาท ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนคือพนกังานธนาคาร ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อปัจจยัด้านการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัด้านทศันคติในการลงทุน ปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ และปัจจยัดา้นการตดัสินใจลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ปัจจยัด้านทศันคติในการ
ลงทุน ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัด้านคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ทรรศวรรณ จันทร์สาย (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่
ระหว่าง 26-35 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 
รายได้เฉล่ียต่อเดือน ระหว่าง 20,001-60,000 บาท มีภรรยาคู่สมรสซ่ึงท างานเป็นพนักงาน
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บริษทัเอกชนเช่นเดียวกนั มีรายไดค้รอบครัวรวมเฉล่ีย 100,001-250,000 บาท ในครอบครัวไม่มีเด็ก
ในวยัเรียน ใช้บริการกบัธนาคารกรุงเทพ  ใช้บริการในนามส่วนบุคคลทั้งท่ีส านกังานใหญ่และ
สาขาเป็นลูกคา้ของธนาคาร 10 ปีข้ึนไป ใชบ้ริการธนาคารหลายธนาคารแต่ใชธ้นาคารกรุงเทพเป็น
หลกัวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการลงทุนก็คือเพื่อประโยชน์ในการหกัลดหยอ่นภาษี รองลงมาไดแ้ก่ 
เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเป็นการอดออมเพื่ออนาคต ตามล าดบั การลงทุนผา่น
สาขาของธนาคารคือช่องทางท่ีส าคญัท่ีสุด เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมก็
คือ ผลประกอบการของกองทุนท่ีผ่านมา การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมข้ึนอยู่กบัการ
ตดัสินใจของผูต้อบแบบสอบถามเอง และผูต้อบแบบสอบถามเม่ือลงทุนแลว้ มีการติดตามข่าวคราว
ผลประกอบการของกองทุนในบางคร้ัง 

ในส่วนของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF ท่ีอยู่ในระดบัมากไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจ าหน่าย
ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการบริการและดา้นภาพลกัษณ์องค์กร ในการเปรียบเทียบปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนจ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้าน
กระบวนการบริการแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ์แตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดแตกต่างกนั ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในทุกดา้นยกเวน้ดา้นราคาแตกต่างกนั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
ระดบัรายไดแ้ตกต่างกนัมีความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 



บทที ่3 
วธิีด าเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” โดยผูว้ิจยั
ไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  วธีิสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5  วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท่ี
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)   

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเน่ืองจากผู ้วิจ ัยไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอนของพนักงาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดงันั้นผูว้ิจยัจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง
โดยใช้สูตรค านวณแบบไม่ทราบจ านวนประชากร โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตวัอย่างของ สูตร
W.G.Cochran (1977) ดงัน้ี  
 
   n =P (1 - P) Z2  
 e2 

 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 
 P แทน สัดส่วนของประชากรท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะสุ่ม  
 Z แทน ความมัน่ใจท่ีผูว้จิยัก าหนดไวท่ี้ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
 e แทน สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนได ้
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ผูว้จิยัตอ้งการสุ่มตวัอยา่งเป็นร้อยละ 50  จากประชากรทั้งหมด ตอ้งการความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95  และยอมรับความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 0.05 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจะค านวณไดคื้อ  
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 หรือ 384  
  

แต่เพื่อความแม่นย  าของขอ้มูลในการเก็บตวัอย่าง ผูว้ิจยัจึงเพิ่มจ านวนตวัอย่างเป็น 400
ตวัอยา่ง  
 
3.2 เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล   
 ส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีเคร่ืองมือท่ีใชสุ่้มตวัอยา่ง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยั
ได้สร้างข้ึนเพื่อเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยไดแ้บ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 
ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  
โดยมีลกัษณะค าถามปลายปิด ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนโดยผูต้อบ
แบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษทัเอกชนในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยใช้เคร่ืองมือประเภทมาตราประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงระดบัความเห็น
หรือระดบัการตดัสินใจ แบ่งออกเป็น 5 ระดบั จากมากไปนอ้ย (Likert Scale) เป็นตน้ 

ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ในการลงทุน, จ  านวน
เงินในการลงทุนต่อคร้ัง, ความถ่ีในการลงทุน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน โดย
ผูต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกค าตอบไดเ้พียงขอ้เดียว 

ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 
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  การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 
 มีล าดบัขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัส่วนบุคคล ส่วนประสมทาง
การตลาด และการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชน
ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนท่ี 3 น าแบบสอบถามเสนอท่ีปรึกษาเพื่อปรับปรุงให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์
ยิง่ข้ึน 
 ขั้นตอนท่ี 4 ปรับปรุงขอ้ความตามค าแนะน าท่ีปรึกษา 
 ขั้นตอนท่ี 5 น าแบบสอบถามไปทดสอบกบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั กบักลุ่ม
ตวัอย่าง 40 คน แล้วน ามาหาความเช่ือถือ ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อลัฟา 
ของครอนบคั (Cronbach, 1990) ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อลัฟา พบวา่ ไดค้่าความ
เช่ือถือของแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 เท่ากบั 0.962 ซ่ึงไดมี้ค่ามากกวา่ 0.8 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2551) 
แสดงวา่เคร่ืองมือแบบสอบถาม มีความน่าเช่ือถือสามารถน าไปใชใ้นการศึกษาได ้
 ขั้นตอนท่ี 6 จดัท าและปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่อไป 

 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 1. การทดสอบความเช่ือถือได้ วิเคราะห์หาความเช่ือถือได้ ของแบบสอบถามโดยใชสู้ตร 
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha-coefficient) ของ ครอนบาค Cronbach 
 โดยมีสูตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ( Alpha-Coefficient) ดงัน้ี 

  
 

   
   

∑   
 

  
   

 
 
 เม่ือ  α  คือ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
  n  คือ  จ านวนขอ้ในแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   ∑  

  คือ  ผลรวมของค่าคะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 
    

   คือ  ความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง 
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 ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถามโดยใช้วิธีการทดสอบความเช่ือถือได้ 
(reliability) ของแบบสอบถามผลการทดสอบ แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 
0.962 ซ่ึงมากกวา่ 0.8 น าไปใชไ้ด ้
 
เกณฑ์การให้คะแนน (5 ระดับ) 
 เคร่ืองมือแบบสอบถามงานวิจยัคร้ังน้ี แบบสอบถามในส่วนท่ีมีขอ้ค าถามเก่ียวกบัการ
จดัการการตลาด เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า ซ่ึงมี 5 ระดบัของลิเคิร์ท ไดก้ าหนดค่าและ
ความหมาย ดงัน้ี 
 ระดบัคะแนน    แปลผล 
 ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  ใหร้ะดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
 ระดบัคะแนน 4  หมายถึง  ใหร้ะดบัความส าคญัมาก 
 ระดบัคะแนน 3  หมายถึง  ใหร้ะดบัความส าคญัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ใหร้ะดบัความส าคญันอ้ย 
 ระดบัคะแนน 1  หมายถึง  ใหร้ะดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
  

ระดบัการให้คะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้น ซ่ึงมีเกณฑ์ในการก าหนดค่าน ้ าหนกัของการ
ประเมินเป็น 5 ระดบัตามวธีิของลิเคิร์ท ไดด้งัน้ี 
   ความกวา้งของชั้น   =  พิสัย/จ านวนชั้น 
           =  (5-1)/5 
        = 0.8 (เร่ิมจากขั้นต ่าสุด) 
  
 เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนน (5 ระดับ) 
 การจดัให้ระดบัความส าคญัของการจดัการการตลาด ผูว้ิจยัจดัได ้ 5 ระดบั คือ ให้ระดบั
ความส าคญัมากท่ีสุด ใหร้ะดบัความส าคญัมาก ใหร้ะดบัความส าคญัปานกลาง ใหร้ะดบัความส าคญั
นอ้ย ให้ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด จากนั้นน ามาหาระดบัคะแนนเฉล่ีย โดยก าหนดความหมาย 
ดงัน้ี 
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 ระดบัคะแนนเฉล่ีย   แปลผล 
 1.00 – 1.49  หมายถึง  ใหร้ะดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 1.50 - 2.49  หมายถึง  ใหร้ะดบัความส าคญันอ้ย 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  ใหร้ะดบัความส าคญัปานกลาง 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  ใหร้ะดบัความส าคญัมาก 
 4.50 – 5.00  หมายถึง  ใหร้ะดบัความส าคญัมากท่ีสุด 
 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจ ัยได้เก็บข้อมูลโดยด าเนินการตามล าดับขั้นตอนดังน้ี 
 ขั้นท่ี 1 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผา่น Google Form 
 ขั้นท่ี 2 ขอความร่วมมือจากผูต้อบแบบสอบถามผา่นทางหนา้เพจเฟซบุ๊ก และบล็อก และ
ทางแอพพลิเคชัน่ไลน์ 
 ขั้นท่ี 3 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์ของค าตอบในแต่ละขอ้ และนบั
จ านวนแบบสอบถามใหค้รบตามจ านวนท่ีตอ้งการ 
 ขั้นท่ี 4 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
 
3.4 วธีิสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยแบ่งการวจิยัตามท่ีผูว้ิจยั
ได้ศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง น ามาสังเคราะห์และน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม  
และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมและความสอดคลอ้ง 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเคร่ืองมือแบบสอบถามมีวธีิด าเนินการดงัน้ี 
 1. จดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการสุ่มตวัอยา่ง 
 2. ประสานงานกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล   
 3. ผูว้จิยัด าเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของกลุ่มตวัอยา่งในการตอบขอ้ค าถามตามเคร่ืองมือ
แบบสอบถามตอบรับเสร็จสมบูรณ์ แลว้น าผลการตอบไปจดัการท าและวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 4. เก็บแบบการสุ่มตวัอยา่ง (accidental sampling) 
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3.5 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัมีการด าเนินการ ดงัน้ี 
 1. การส ารวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใช้สถิติเชิงพรรณา
ประกอบดว้ย การแจงนบัค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
 2. การส ารวจความคิดเห็นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจในลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร วิเคราะห์
โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ียเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยน าขอ้มูลมาค านวณและ
วิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใชค้วามถ่ี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรต่างๆ ท่ี
ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  และใชค้่ามชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และค่าพิสัย (Rang) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ, อายุ, ระดบัการศึกษา 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัประเภทช่วง 
 วิเคราะห์ระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดว้ยวิธีการค านวณ
ค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  จากนั้นน าค่าเฉล่ียมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปล
ความหมายของ (ประคอง กรรณสูตร, 2542)  ท่ีก าหนดไวด้งัน้ี 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.49  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  ระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
 3. การส ารวจการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใชส้ถิติเชิงพรรณา ประกอบดว้ย การแจงนบัค่าความถ่ี 
และค่าร้อยละ 
 4. วิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  จ าแนกตามเพศ โดยการเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตวัแปร 2 ตวั ท่ีเป็นอิสระต่อกนั ใช้สถิติ Independent-Sample T test ในการ
ทดสอบความแตกต่าง  
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วิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ตามปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนก
ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระดับรายได้เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบตวัแปร
มากกวา่ 2 ตวั โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

5. วิเคราะห์เปรียบเทียบการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวดักรุงเทพมหานคร  ตามปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ซ่ึงเป็นการเปรียบเทียบตวัแปรมากกว่า 2 ตวั โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-
Way ANOVA) 
 

2.  ใช้สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

- ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
- ค่าเฉล่ีย (Mean) ใชสู้ตร (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2552:40) 
 

  เม่ือ  X  แทน ค่าเฉล่ีย 
    X  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.2ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)(ลว้น สายยศ และองัคณา, 2553 : 53)  
 

 
 1
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  เม่ือ  S แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    2x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนแต่ละตวั ยกก าลงัสอง 

    2 x  แทน ค่าผลรวมของคะแนนทั้งหมด ยกก าลงัสอง 
   n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 
 3. สถิติทีใ่ช้หาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 หาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ( -Coefficient) 
ของครอนบคั (Crondach) (พวงรัตน์ ทวรัีตน์, 2550 : 126) 
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  เม่ือ    แทน ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
   n แทน ค่าจ านวนของแบบค าถาม 
    2

is  แทน ค่าผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 
   2

ts  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทั้ง
ฉบบั  

 
 4. สถิติทีใ่ช้ส าหรับทดสอบสมมติฐาน 
 4.1 ทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉล่ียของตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป โดย
ใช้การสูตรการวิเคราะห์ความแปรปรวน 1 ตวัประกอบ (One-way analysis of variance) เพื่อ
ทดสอบสมมุติฐานขอ้ 1, 2 และ 3 (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2552:236) มีสูตรการค านวณดงัน้ี 

 
 เม่ือ F แทน ค่าท่ีพิจารณาใน F-distribution 
  MSB แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองระหวา่งกลุ่ม 

   MSW แทน ค่าเฉล่ียของผลบวกยกก าลงัสองภายในกลุ่ม 
  โดย dfb = k-1 
   dfw = n-k-1 
  เม่ือ k แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
   n แทน จ านวนสมาชิกทั้งหมด 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร” จ านวน 400 คน ซ่ึงผูศึ้กษาไดน้ ามาท าการ
วเิคราะห์และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
4.1 ผลการวเิคราะห์เกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 4.1 จ  านวนและร้อยของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูลลกัษณะ 
 ประชากรศาสตร์ 

 
 

ลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 162 40.50 
หญิง 238 59.50 

รวม 400 100.00 
อายุ   

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 40 10.00 
21 – 30 ปี 160 40.00 
31 – 40 ปี 117 29.25 
41 – 50 ปี 43 10.75 
51 ปีข้ึนไป 40 10.00 

รวม 400 100.00 

ระดับการศึกษา   
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 27 6.75 
ปริญญาตรี 304 76.00 
สูงกวา่ปริญญาตรี 69 17.25 

รวม 400 100.00 



 57 

ตารางท่ี 4.1 จ  านวนและร้อยของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูลลกัษณะ 
 ประชากรศาสตร์ (ต่อ) 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปได้

ดงัน้ี 
 1. เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50
และเพศชาย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 
 2. อาย ุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุระหวา่ง 21 – 30 ปี จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00  รองลงมา อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 อายุระหวา่ง 41 – 50 
ปี จ  านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 อายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี และอาย ุ51 ปีข้ึนไป มีจ านวน 10 
คน เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 
 3. ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 304 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมา การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 
และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดบั 
 4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ รายได ้15,001 – 25,000 บาท จ านวน 247 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 รองลงมา รายได ้ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.75 รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และรายได ้35,001 
บาทข้ึนไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 
  
 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากรณ์ศาสตร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000  บาท 15 3.75 
15,001 – 25,000 บาท 247 61.75 
25,001 – 35,000 บาท 127 31.75 
35,001 บาทข้ึนไป 11 2.75 

รวม 400 100.00 
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4.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดใน

ภาพรวมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ระดับความส าคัญ  

 ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 4.48 0.555 มาก 2 
2. ดา้นราคา 4.37 0.500 มาก 3 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 4.52 0.491 มากท่ีสุด 1 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 4.30 0.485 มาก 4 

รวม 4.42 0.508 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅ = 4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย คือ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( ̅ = 4.52) รองลงมา คือ ดา้น
ผลิตภณัฑ ์( ̅ = 4.48) ดา้นราคา ( ̅ = 4.37) และดา้นการส่งเสริมการตลาด ( ̅ = 4.30) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นผลิตภณัฑท่ี์มีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

1. ด้านผลติภัณฑ์ 
ระดับความส าคัญ  

 ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

1.1 เป็นกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ท่ีแสดงขอ้มูล
ผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขการลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจน 

4.46 0.624 มาก 4 

1.2 บลจ. ท่ีเป็นผูบ้ริหารกองทุนมีช่ือเสียง และความ
น่าเช่ือถือ 

4.27 0.562 มาก 5 

1.3 เคยมีผลงานดา้นผลตอบแทนท่ีดีมาก่อนในกองทุน
ท่ีเคยเสนอขายก่อนหนา้ 

4.55 0.560 มากท่ีสุด 2 

1.4 มีความยดืหยุน่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน 4.52 0.525 มากท่ีสุด 3 
1.5 สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนไดต้ลอดเวลา 4.60 0.506 มากท่ีสุด 1 

รวม 4.48 0.555 มาก  

 
จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน

ผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 4.48) เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้
ตลอดเวลา ( ̅ = 4.60) รองลงมา คือ เคยมีผลงานดา้นผลตอบแทนท่ีดีมาก่อนในกองทุนท่ีเคยเสนอ
ขายก่อนหนา้ ( ̅ = 4.55) มีความยืดหยุน่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน ( ̅ = 4.52) เป็นกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ท่ีแสดงขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ละเง่ือนไขการลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจน ( ̅ = 4.46) และบลจ. 
ท่ีเป็นผูบ้ริหารกองทุนมีช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ ( ̅ = 4.27) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

2. ด้านราคา 
ระดับความส าคัญ  

 ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

 อนัดับ 

2.1 ราคาของหน่วยลงทุนไม่ผนัผวนมาก
เกินไป 

4.64 0.522 มาก 1 

2.2 ราคาของหน่วยลงทุนมีความน่าเช่ือถือ 4.42 0.495 มาก 2 
2.3 ราคาของหน่วยลงทุนมีความเหมาะสม 
สามารถลงทุนได ้

4.23 0.479 มาก 4 

2.4 ราคาสอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีไดจ้าก
การลงทุน 

4.28 0.461 มาก 3 

2.5 ราคาดึงดูดใจมากกวา่เม่ือเทียบกบักองทุน
ประเภทเดียวกนั 

4.28 0.545 มาก 3 

รวม 4.37 0.500 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 4.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ าคาของหน่วยลงทุนไม่ผนัผวนมากเกินไป ( ̅ = 4.64) 
รองลงมา คือ ราคาของหน่วยลงทุนมีความน่าเช่ือถือ ( ̅ = 4.42) ราคาสอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ี
ไดจ้ากการลงทุน และราคาดึงดูดใจมากกวา่เม่ือเทียบกบักองทุนประเภทเดียวกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 
( ̅ = 4.28) และราคาของหน่วยลงทุนมีความเหมาะสม สามารถลงทุนได ้( ̅ = 4.23) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ระดับความส าคัญ  

 ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

3.1 สามารถซ้ือหน่วยลงทุนไดจ้ากหลากหลาย
ช่องทาง 

4.65 0.477 มากท่ีสุด 2 

3.2 มีสาขาหรือตวัแทนจ าหน่ายในการท า
ธุรกรรมเก่ียวกบักองทุนจ านวนมาก 

4.47 0.500 มาก 3 

3.3 มีแอพพลิเคชัน่ในการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ 
เก่ียวกบักองทุนและหน่วยลงทุนได ้

4.70 0.457 มากท่ีสุด 1 

3.4 สามารถขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางต่างๆ 
ไดท้นัทีเม่ือตอ้งการ 

4.40 0.490 มาก 4 

3.5 มีช่องทางในการใหค้  าปรึกษาหรือแนะน า
ขอ้มูลต่างๆ ของกองทุนท่ีหลากหลาย 

4.37 0.533 มาก 5 

รวม 4.52 0.491 มากทีสุ่ด  
 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน

ช่องทางการจดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.52) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มีแอพพลิเคชั่นในการตรวจสอบ
ขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบักองทุนและหน่วยลงทุนได ้( ̅ =4.70) รองลงมา คือ สามารถซ้ือหน่วยลงทุน
ไดจ้ากหลากหลายช่องทาง ( ̅ = 4.65) มีสาขาหรือตวัแทนจ าหน่ายในการท าธุรกรรมเก่ียวกบั
กองทุนจ านวนมาก ( ̅ = 4.47) สามารถขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ ไดท้นัทีเม่ือตอ้งการ               
( ̅ = 4.40) และมีช่องทางในการให้ค  าปรึกษาหรือแนะน าขอ้มูลต่างๆ ของกองทุนท่ีหลากหลาย              
( ̅ = 4.37) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นการส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ระดับความส าคัญ  

 ̅ S.D. 
ระดับความ
คิดเห็น 

อนัดับ 

4.1 มีการแถมสินคา้หรือของท่ีระลึกเม่ือซ้ือ
หน่วยลงทุนในคร้ังแรก 

4.42 0.494 มาก 1 

4.2 มีการลุน้รางวลัต่างๆ จากการซ้ือหน่วย
ลงทุน 

4.28 0.563 มาก 2 

4.3 มีค่าแนะน าผูอ่ื้นมาซ้ือหน่วยลงทุน 4.26 0.453 มาก 3 
4.4 ไดส่้วนลดราคาในผลิตภณัฑอ่ื์นๆ หรือจาก
พนัธมิตรทางการคา้ของบลจ. ท่ีซ้ือหน่วยลงทุน  

4.25 0.431 มาก 4 

รวม 4.30 0.485 มาก  
 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการ

ส่งเสริมการตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 4.30) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มีการแถมสินคา้หรือของท่ีระลึกเม่ือซ้ือหน่วย
ลงทุนในคร้ังแรก ( ̅ = 4.42) รองลงมา คือ มีการลุน้รางวลัต่างๆ จากการซ้ือหน่วยลงทุน ( ̅ = 4.28) 
มีค่าแนะน าผูอ่ื้นมาซ้ือหน่วยลงทุน ( ̅ = 4.26) และไดส่้วนลดราคาในผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ หรือจาก
พนัธมิตรทางการคา้ของบลจ. ท่ีซ้ือหน่วยลงทุน  ( ̅ = 4.25) ตามล าดบั 
 
 
4.3 การตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 4.7 การตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 
 

การตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. วตัถุประสงค์ในการลงทุน   

เพื่อเป็นการออมระยะยาว 263 65.75 
เพื่อน าไปหกัลดหยอ่นภาษี 108 27.00 
ไดรั้บเงินปันผลสม ่าเสมอ 15 3.75 
เพื่อเก็งก าไร 14 3.50 

รวม 400 100.00 

2. จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท/คร้ัง 295 73.75 
10,001 – 20,000 บาท/คร้ัง 66 16.50 
20,001 – 30,000 บาท/คร้ัง 20 5.00 

มากกวา่ 30,001 บาท/คร้ัง 19 4.75 

รวม 400 100.00 

3. ความถี่ในการลงทุน   
ทุกเดือน 202 50.50 
ทุก 3 เดือน 138 34.50 
ทุก 6 เดือน 36 9.00 

ทุกส้ินปี 24 6.00 

รวม 400 100.00 

4. บุคคลทีม่ีอทิธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน   
ตนเอง 273 68.25 
เพื่อนร่วมงาน 78 19.50 
ท่ีปรึกษาการลงทุน 21 5.25 

ครอบครัว 28 7.00 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ขอ้มูลการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สรุปไดด้งัน้ี 

1. วตัถุประสงคใ์นการลงทุน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อ 
เพื่อเป็นการออมระยะยาว  จ  านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 รองลงมาคือ เพื่อน าไปหัก
ลดหย่อนภาษี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ไดรั้บเงินปันผลสม ่าเสมอ จ  านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.75 และเพื่อเก็งก าไร จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   

2. จ  านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลงทุน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท/คร้ัง จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 รองลงมา คือ ระหว่าง 10,001 – 20,000 
บาท/คร้ัง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท/คร้ัง จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมากกวา่ 30,001 บาท/คร้ัง จ านวน 19 คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั 

3. ความถ่ีในการลงทุน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ลงทุนทุกเดือน จ านวน 202 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.50 ทุก 3 เดือน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ทุก 6 เดือน จ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.00 และทุกส้ินปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  

4. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจลงทุน
ดว้ยตวัเอง จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมา เพื่อนร่วมงาน จ านวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.50 ครอบครัว จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และท่ีปรึกษาการลงทุน จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 
 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบบระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่า t-test และค่า F-test  
หรือค่า One Way ANOVA กรณีพบความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการตรวจสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 หรือระดบัความเช่ือมัน่ คิดเป็นร้อยละ 95 โดยใช้
สูตรตามวธีิ Scheffe’ test เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ 

โดยมีสมมติฐานทางสถิติ คือ 
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สมมติฐานท่ี 1 
HO : ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  
H1 : ปัจจยัส่วนบุคคลส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.8 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน 

 รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 จ าแนกตามเพศ 

การตัดสินใจซ้ือ 
ชาย หญงิ 

t df Sig. 
 ̅  S.D  ̅ S.D 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 1.51 0.843 1.41 0.641 1.410 398 0.004* 
จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 1.49 0.900 1.35 0.707 1.673 398 0.007* 
ความถ่ีในการลงทุน 1.56 0.878 1.81 0.845 -2.873 398 0.235 
บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 1.49 0.921 1.52 0.855 -0.302 398 0.865 
* มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig.<0.05 
 

จากตารางท่ี 4.8 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามเพศ โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ t-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากค่า Sig. < 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า เพศท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง วตัถุประสงค์ในการลงทุน และจ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางท่ี 4.9 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน 
 รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 จ าแนกตามอาย ุ

ปัจจัย ความแปรปรวน S S df M S F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 11.063 4 2.766 5.410 0.000* 
ภายในกลุ่ม 201.937 395 0.511   
รวม 213.000 399    

จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
ระหวา่งกลุ่ม 8.861 4 2.215 3.620 0.007* 
ภายในกลุ่ม 241.717 395 0.612   
รวม 250.578 399    

ความถ่ีในการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 32.451 4 8.113 12.014 0.000* 
ภายในกลุ่ม 266.739 395 0.675   
รวม 299.190 399    

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 17.962 4 4.490 6.074 0.000* 
ภายในกลุ่ม 291.998 395 0.739   
รวม 309.960 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig.<0.05 
 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุน

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามอาย ุโดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากค่า Sig. < 0.05 นัน่
คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้่า อายุท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการลงทุน และจ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนอายุท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง ความถ่ีในการลงทุน และบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.10 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน 
 รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 จ าแนกตามระดบัการศึกษา 

ปัจจัย ความแปรปรวน S S df M S F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 5.600 2 2.800 5.360 0.005* 
ภายในกลุ่ม 207.400 397 0.522   
รวม 213.000 399    

จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
ระหวา่งกลุ่ม 10.366 2 5.183 8.566 0.000* 
ภายในกลุ่ม 240.212 397 0.605   
รวม 250.578 399    

ความถ่ีในการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 0.649 2 0.325 0.432 0.650 
ภายในกลุ่ม 298.541 397 0.752   
รวม 299.190 399    

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 7.408 2 3.704 4.861 0.008* 
ภายในกลุ่ม 302.552 397 0.762   
รวม 309.960 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig.<0.05 
 

จากตารางท่ี 4.10 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามระดบัการศึกษา โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากค่า           
Sig. < 0.05 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้า่ ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง วตัถุประสงค์ในการลงทุน จ านวนเงิน
ในการลงทุนต่อคร้ัง และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง ความถ่ีในการลงทุน ไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.11 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน 
 รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
 จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ปัจจัย ความแปรปรวน S S df M S F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 15.359 3 5.120 10.258 0.000* 
ภายในกลุ่ม 197.641 396 0.499   
รวม 213.000 399    

จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
ระหวา่งกลุ่ม 0.799 3 0.266 0.422 0.737 
ภายในกลุ่ม 249.779 396 0.631   
รวม 250.578 399    

ความถ่ีในการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 3.226 3 1.075 1.439 0.231 
ภายในกลุ่ม 295.964 396 0.747   
รวม 299.190 399    

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 29.762 3 9.921 14.021 0.000* 
ภายในกลุ่ม 280.198 396 0.708   
รวม 309.960 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig.<0.05 
 

จากตารางท่ี 4.11 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ าแนก
ตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากค่า 
Sig. < 0.05 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้า่ รายได้
เฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการลงทุน และบุคคลท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง จ านวนเงินในการ
ลงทุนต่อคร้ัง และความถ่ีในการลงทุน ไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 2 
HO : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  
H1 : ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
 
ตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ท่ีมีผลต่อ 
 การตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชน 
 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย ความแปรปรวน S S df M S F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 19.313 6 3.219 6.531 0.000* 
ภายในกลุ่ม 193.687 393 0.493   
รวม 213.000 399    

จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
ระหวา่งกลุ่ม 10.525 6 1.754 2.872 0.009* 
ภายในกลุ่ม 240.053 393 0.611   
รวม 250.578 399    

ความถ่ีในการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 19.055 6 3.176 4.455 0.000* 
ภายในกลุ่ม 280.135 393 0.713   
รวม 299.190 399    

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 44.305 6 7.384 10.924 0.000* 
ภายในกลุ่ม 265.655 393 0.676   
รวม 309.960 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig.<0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.12 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากค่า 
Sig. < 0.05 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
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จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง ความถ่ีในการลงทุน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อ 
 การตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชน 
 ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย ความแปรปรวน S S df M S F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 3.563 4 0.891 1.680 0.154 
ภายในกลุ่ม 209.437 395 0.530   
รวม 213.000 399    

จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
ระหวา่งกลุ่ม 12.689 4 3.172 5.267 0.000* 
ภายในกลุ่ม 237.889 395 0.602   
รวม 250.577 399    

ความถ่ีในการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 20.653 4 5.163 7.322 0.000* 
ภายในกลุ่ม 278.537 395 0.705   
รวม 299.190 399    

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 8.571 4 2.143 2.808 0.025* 
ภายในกลุ่ม 301.389 395 0.763   
รวม 309.960 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig.<0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.13 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยใชก้ารทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบสมมติฐาน เน่ืองจากค่า Sig. < 
0.05 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของพนักงานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ในเร่ือง จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
ความถ่ีในการลงทุน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 
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ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา มีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษทัเอกชนในจังหวดักรุงเทพมหานคร  ในเร่ือง 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังาน 
 บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย ความแปรปรวน S S df M S F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 9.580 4 2.395 4.651 0.001* 
ภายในกลุ่ม 203.420 395 0.515   
รวม 213.000 399    

จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
ระหวา่งกลุ่ม 13.415 4 3.354 5.586 0.000* 
ภายในกลุ่ม 237.163 395 0.600   
รวม 250.577 399    

ความถ่ีในการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 11.935 4 2.984 4.103 0.003* 
ภายในกลุ่ม 287.255 395 0.727   
รวม 299.190 399    

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 3.383 4 0.846 1.090 0.361 
ภายในกลุ่ม 306.577 395 0.776   
รวม 309.960 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig.<0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.14 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบ
สมมติฐาน เน่ืองจากค่า Sig. < 0.05 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย มีผลต่อการ
ตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษทัเอกชนในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ในเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการลงทุน จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง และความถ่ีใน
การลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อการตดัสินใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใน
เร่ือง บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน ไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด  
 ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังาน 
 บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปัจจัย ความแปรปรวน S S df M S F Sig. 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 8.162 5 1.632 3.140 0.009* 
ภายในกลุ่ม 204.838 394 0.520   
รวม 213.000 399    

จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 
ระหวา่งกลุ่ม 53.504 5 10.701 21.394 0.000* 
ภายในกลุ่ม 197.073 394 0.500   
รวม 250.578 399    

ความถ่ีในการลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 10.135 5 2.027 2.763 0.018* 
ภายในกลุ่ม 289.055 394 0.734   
รวม 299.190 399    

บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
ระหวา่งกลุ่ม 21.651 5 4.330 5.918 0.000* 
ภายในกลุ่ม 288.309 394 0.732   
รวม 309.960 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติ Sig.<0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยใช้การทดสอบทางสถิติ F-test เพื่อการทดสอบ
สมมติฐาน เน่ืองจากค่า Sig. < 0.05 นัน่คือ ปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) จึงสรุปไดว้า่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นการส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจ
ในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ในเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการลงทุน จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง ความถ่ีในการลงทุน และบุคคล
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 



บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร”  มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ 1) 
เพื่อส ารวจปัจจยัส่วนบุคคลของผูล้งทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 2) เพื่อส ารวจปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาดในการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 3) เพื่อส ารวจการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร และ 4) เพื่อศึกษาปัจจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
 ผลการศึกษาคร้ังน้ีมีประเด็นส าคญั ดงัต่อไปน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
 1. เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50  
และเพศชาย จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 
 2. อายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อายุ 21 – 30 ปี จ  านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  
รองลงมา อายุ 31 – 40 ปี จ  านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.25 อายุ 41 – 50 ปี จ  านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.75 อายุ 51 ปีข้ึนไป จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 และอายุต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20 ปี จ  านวน 40 คน เท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 10.00 ตามล าดบั 
 3. ระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 304 
คน คิดเป็นร้อยละ 76.00 รองลงมา การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 
และต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.75 ตามล าดบั 
 4. รายได้เฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ รายได ้15,001 – 25,000 บาท จ านวน 247 
คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 รองลงมา รายได ้ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.75 รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 และรายได ้35,001 
บาทข้ึนไป จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 
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 ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด สรุปได้
ดงัน้ี 
 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ( ̅ = 4.42) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ( ̅ = 4.52) รองลงมา คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ ( ̅ = 4.48) ดา้นราคา ( ̅ = 4.37) 
และดา้นการส่งเสริมการตลาด ( ̅ = 4.30) ตามล าดบั 
 2.1 ดา้นผลิตภณัฑ์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษทัเอกชนในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 4.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้ตลอดเวลา ( ̅ = 4.60) 
รองลงมา คือ เคยมีผลงานดา้นผลตอบแทนท่ีดีมาก่อนในกองทุนท่ีเคยเสนอขายก่อนหน้า ( ̅ = 
4.55) มีความยืดหยุน่ในการซ้ือขายหน่วยลงทุน ( ̅ = 4.52) เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ท่ี
แสดงขอ้มูลผลิตภณัฑ์และเง่ือนไขการลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจน ( ̅ = 4.46) และบลจ. ท่ีเป็นผูบ้ริหาร
กองทุนมีช่ือเสียง และความน่าเช่ือถือ ( ̅ = 4.27) ตามล าดบั 
 2.2 ดา้นราคา พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 4.37) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไป
นอ้ย คือ าคาของหน่วยลงทุนไม่ผนัผวนมากเกินไป ( ̅ = 4.64) รองลงมา คือ ราคาของหน่วยลงทุน
มีความน่าเช่ือถือ ( ̅ = 4.42) ราคาสอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุน และราคาดึงดูดใจ
มากกวา่เม่ือเทียบกบักองทุนประเภทเดียวกนั มีค่าเฉล่ียเท่ากนั ( ̅ = 4.28) และราคาของหน่วยลงทุน
มีความเหมาะสม สามารถลงทุนได ้( ̅ = 4.23) ตามล าดบั 
 2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 4.52) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มีแอพพลิเคชั่นในการตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ 
เก่ียวกับกองทุนและหน่วยลงทุนได้ ( ̅ =4.70) รองลงมา คือ สามารถซ้ือหน่วยลงทุนได้จาก
หลากหลายช่องทาง ( ̅ = 4.65) มีสาขาหรือตวัแทนจ าหน่ายในการท าธุรกรรมเก่ียวกบักองทุน



 75 

จ านวนมาก ( ̅ = 4.47) สามารถขายหน่วยลงทุนผา่นช่องทางต่างๆ ไดท้นัทีเม่ือตอ้งการ ( ̅ = 4.40) 
และมีช่องทางในการให้ค  าปรึกษาหรือแนะน าขอ้มูลต่างๆ ของกองทุนท่ีหลากหลาย ( ̅ = 4.37) 
ตามล าดบั 
 2.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริม
การตลาด ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( ̅ = 4.30) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ มีการแถมสินคา้หรือของท่ีระลึกเม่ือซ้ือหน่วย
ลงทุนในคร้ังแรก ( ̅ = 4.42) รองลงมา คือ มีการลุน้รางวลัต่างๆ จากการซ้ือหน่วยลงทุน ( ̅ = 4.28) 
มีค่าแนะน าผูอ่ื้นมาซ้ือหน่วยลงทุน ( ̅ = 4.26) และไดส่้วนลดราคาในผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ หรือจาก
พนัธมิตรทางการคา้ของบลจ. ท่ีซ้ือหน่วยลงทุน  ( ̅ = 4.25) ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์เก่ียวกบัการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบวา่  

1. วตัถุประสงคใ์นการลงทุน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อ 
เพื่อเป็นการออมระยะยาว  จ  านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 65.75 รองลงมาคือ เพื่อน าไปหัก
ลดหย่อนภาษี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 27.00 ไดรั้บเงินปันผลสม ่าเสมอ จ  านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 3.75 และเพื่อเก็งก าไร จ  านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 3.50   

2. จ  านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ลงทุน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
10,000 บาท/คร้ัง จ านวน 295 คน คิดเป็นร้อยละ 73.75 รองลงมา คือ ระหว่าง 10,001 – 20,000 
บาท/คร้ัง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 ระหวา่ง 20,001 – 30,000 บาท/คร้ัง จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.00 และมากกวา่ 30,001 บาท/คร้ัง จ านวน 19 คิดเป็นร้อยละ 4.75 ตามล าดบั 

3. ความถ่ีในการลงทุน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ลงทุนทุกเดือน จ านวน 202 คน คิด
เป็นร้อยละ 50.50 ทุก 3 เดือน จ านวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 ทุก 6 เดือน จ านวน 36 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.00 และทุกส้ินปี จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00  

4. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตดัสินใจลงทุน
ดว้ยตวัเอง จ านวน 202 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50 รองลงมา เพื่อนร่วมงาน จ านวน 138 คน คิดเป็น
ร้อยละ 34.50 ครอบครัว จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 และท่ีปรึกษาการลงทุน จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดบั 
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 ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบวา่  

- เพศท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการลงทุน และจ านวน
เงินในการลงทุนต่อคร้ัง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

- อายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการลงทุน และจ านวน
เงินในการลงทุนต่อคร้ัง แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนอายุท่ีแตกต่างกนั 
ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนใน
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง ความถ่ีในการลงทุน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
ไม่แตกต่างกนั 

- ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง 
ความถ่ีในการลงทุน ไม่แตกต่างกนั 

- รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  ในเร่ือง วตัถุประสงคใ์นการ
ลงทุน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ส่วนรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง จ านวนเงินในการลงทุน
ต่อคร้ัง และความถ่ีในการลงทุน ไม่แตกต่างกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ 

- ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง 
วตัถุประสงค์ในการลงทุน จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง ความถ่ีในการลงทุน และบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ในเร่ือง จ านวนเงินใน
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การลงทุนต่อคร้ัง ความถ่ีในการลงทุน และบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนั 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ส่งผลต่อการตดัสินใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใน
เร่ือง วตัถุประสงคใ์นการลงทุน จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง และความถ่ีในการลงทุน แตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

- ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ด้านการส่งเสริมการตลาด ส่งผลต่อการตดัสินใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ใน
เร่ือง วตัถุประสงคใ์นการลงทุน จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง ความถ่ีในการลงทุน และบุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 
ตารางท่ี 5.1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานในภาพรวม 

ปัจจัย 

การตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของพนักงานบริษัทเอกชน 

วตัถุประสงค์
ในการลงทุน 

จ านวนเงิน
ในการ
ลงทุนต่อ
คร้ัง 

ความถ่ีใน
การลงทุน 

บุคคลท่ีมี
อิทธิพลต่อ

การ
ตดัสินใจ
ลงทุน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ     
อาย ุ     
ระดบัการศึกษา     
ระดบัรายไดต่้อเดือน     

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ดา้นผลิตภณัฑ ์     
ดา้นราคา     
ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย     
ดา้นการส่งเสริมการตลาด     
หมายเหตุ:  ยอมรับสมมติฐาน  ปฏิเสธสมมติฐาน  



 78 

5.2 อภิปรายผล 
ผลการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
1. จากการศึกษาพบว่า นกัลงทุนท่ีเป็นพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายได้ 15,001 – 25,000 บาท 
รองลงมา รายได้ 25,001 – 35,000 บาท ในส่วนการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมพบว่ามี
วตัถุประสงค์ในการลงทุน เพื่อเป็นการออมระยะยาว และเพื่อน าไปหักลดหย่อนภาษี รวมถึงการ
ไดรั้บเงินปันผลสม ่าเสมอ โดยจ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง น้อยกว่าหรือเท่ากบั 10,000 บาท/
คร้ัง ความถ่ีในการลงทุน คือ ลงทุนทุกเดือน และตดัสินใจลงทุนด้วยตวัเอง สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุอยู่
ระหวา่ง 26-35 ปี มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ระหว่าง 20,001-60,000 บาท วตัถุประสงค์ท่ีส าคญัของการลงทุนก็คือเพื่อประโยชน์ในการหัก
ลดหย่อนภาษี รองลงมาได้แก่ เพื่อหวงัผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อเป็นการอดออมเพื่อ
อนาคต ตามล าดบั เหตุผลท่ีส าคญัท่ีสุดในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมก็คือ ผลประกอบการของ
กองทุนท่ีผ่านมา การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมข้ึนอยู่กับการตัดสินใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถามเอง  

ส าหรับการทดสอบสมมติฐานโดยรวมแล้วปัจจยัส่วนบุคคลด้านต่างๆ ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉล่ียต่อเดือนของนักลงทุนท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตดัสินใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงการ
ลงทุนนั้นโดยมากแล้วเพื่อเป็นการออมระยะยาวและลดหย่อนภาษี ซ่ึงเม่ือบุคคลมีเพศ ช่วงอาย ุ
การศึกษา และรายได้ท่ีแตกต่างกนัยอมตอ้งการลงทุนในกองทุนรวมดว้ยวตัถุประสงค์ท่ีต่างกนั 
และลงทุนตามความสามารถในการออมท่ีต่างกนัไปตามรายได ้รวมทั้งความรู้ท่ีมีในการลงทุนยอม
มีผลต่อการลงทุนดว้ยวา่จะลงทุนดว้ยตนเองหรือลงทุนผา่นกองทุนรวมท่ีมีมืออาชีพบริหารจดัการ 
ดงันั้นความแตกต่างในปัจจยัส่วนบุคคลจึงมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม สอดคลอ้งกบั
ผลการศึกษาของ จตุพร อินทร์อกัษร์ และและวรรณวิมล อมัรินทร์นุเคราะห์ (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง 
การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมห้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนกัศึกษาโครงการ
พิเศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัรามค าแหงท่ีมีอายุ 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุน ดา้นการออมเฉล่ียแต่ละเดือน เร่ืองการตดัสินใจออม
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เงิน ดา้นช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุน เร่ืองขอ้มูลข่าวสารช่วยในตดัสินใจลงทุน และดา้นจ านวน
เงินท่ีใช้ในการลงทุน เร่ือง จ านวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปี ต่างกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว LTF เพื่อลดหยอ่นภาษี โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 

2. ส าหรับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด ในการศึกษาคร้ังน้ีพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 4 ด้านส่งผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ อดุลย ์สาลิฟา (2559) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ผลการวิจยัคร้ังน้ีพบว่า ปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 2 ปัจจยั 
คือ ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย สะท้อนกลุ่มตวัอย่างตอ้งการความ
สะดวกในการลงทุน ประกอบกบัการมีการส่งเสริมทางการตลาดท่ีโดดเด่นตรงกบัความตอ้งการท า
ให้นกัลงทุนสนใจในการลงทุนมากข้ึน และการช าระเงินผ่านบตัรเครดิตไดทุ้กธนาคารท าให้เพิ่ม
ความสะดวกใหก้บันกัลงทุน รวมถึงการศึกษาของ จิรัสยช์า รัตนเพียร (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ ลูก
ค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และ
การศึกษาของ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม RMF และ LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ท่ีอยู่ในระดบัมากได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้าน
ช่องทางการจ าหน่าย 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

 ผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด สามารถน าไปปรับปรุงเพื่อใช้
ประโยชน์ได ้ดงัต่อไปน้ี 
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1. ด้านผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ควรออกแบผลิตภัณฑ์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัลงทุน และให้ความส าคญัในขอ้มูลของกองทุนรวมท่ีน าเสนอ
อยา่งเพียงพอเพื่อใหน้กัลงทุนสามารถตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2. ดา้นราคา การคิดค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการกองทุนรวมของ บลจ. ควรอยูใ่นระดบั
ท่ีพอเหมาะ ไม่สูงมากจนเกินไปท่ีจะส่งผลให้ผลตอบแทนของนกัลงทุนลดลงจากการตอ้งจ่ายค่า
บริหารจดัการใหแ้ก่ บลจ. 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนมากข้ึน
และสามารถศึกษาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจลงทุนไดด้ว้ยตวัเอง ดงันั้นการจ าหน่ายผ่านช่องทางท่ีท าให้
ลูกคา้สะดวกและบริหารจดัการพอร์ตลงทุนของตวัเองได ้อยา่งเช่น แอพพลิเคชัน่ จึงมีส่วนส าคญั
ให้การขายหน่วยลงทุนประสบความส าเร็จ บลจ. จึงควรมุ่งเนน้ในการพฒันาแอพฯ ให้ใชง้านง่าย
และสะดวกแก่นกัลงทุน 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด แมจ้ะสินคา้ท่ีเป็นการลงทุน แต่การส่งเสริมการขายดว้ยการ
จูงใจโดยการให้รางวลัแบบต่างๆ จะช่วยกระตุน้ให้นกัลงทุนรู้สึกคุม้ค่าในการลงทุนมากยิ่งข้ึน จึง
ตอ้งมีการส่งเสริมการขายอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกบัสินคา้และบริการอ่ืนๆ  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจัิยคร้ังต่อไป 

 1. อาจเพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมประเภทอ่ืนๆ 
กบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อหาปัจจยัร่วมและปัจจยัท่ีแตกต่างกนัในการตดัสินใจลงทุนของนกั
ลงทุน 
 2. เพิ่มพื้นท่ีในการศึกษาในจังหวดัต่างๆ และเพิ่มขนาดของจ านวนของประชากรใน
การศึกษาใหมี้ขนาดใหญ่ข้ึน เพื่อความแม่นย  าในการวเิคราะห์ขอ้มูลมากยิง่ข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

  



 
 

แบบสอบถามเพ่ือการวจิัย 
แบบสอบถามเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของ

พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวชิาการศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัสยาม 
ขอ้มูลของจะถูกน าไปใชเ้ฉพาะทางดา้นการศึกษาคน้ควา้เพื่อประโยชน์ทางดา้นการศึกษาเท่านั้น 

........................................................... 
 

ส่วนที ่1   ข้อมูลส่วนบุคคลในการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริษัทเอกชนในจังหวดักรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่อง □ เพยีง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง 
1. เพศ          

□ 1. ชาย    □ 2. หญิง 
2. อาย ุ           
 □ 1. ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20 ปี  □ 2. 21 – 30 ปี  □ 3. 31 – 40 ปี 
 □ 4. 41 – 50 ปี    □ 5. 51 ปีข้ึนไป 
3. ระดบัการศึกษา 
 □ 1. ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  □ 2. ปริญญาตรี  □ 3. สูงกวา่ปริญญาตรี  
4. ระดบัรายไดต่้อเดือน 
 □ 1. ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 15,000  บาท □ 2. 15,001 – 25,000 บาท 
 □ 3. 25,001 – 35,000 บาท              □ 4. 35,001 บาทข้ึนไป 
 
 
 



ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใน
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวดักรุงเทพมหานคร 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงไปในช่องระดับความเห็นด้วยของท่านเพยีงค าตอบเดียว 
    ระดบัคะแนน 5 เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
    ระดบัคะแนน 4 เห็นดว้ยมาก 
    ระดบัคะแนน 3 เห็นดว้ยปานกลาง 
    ระดบัคะแนน 2 เห็นดว้ยนอ้ย 
    ระดบัคะแนน 1 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด     

 
 
 
 

 
ข้อ 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 
มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

 ด้านผลติภัณฑ์      

5 
เป็นกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ท่ี
แสดงข้อมูลผลิตภณัฑ์และเง่ือนไขการ
ลงทุนไวอ้ยา่งชดัเจน 

     

6 
บลจ.ท่ีเป็นผูบ้ริหารกองทุนมีช่ือเสียง
และความน่าเช่ือถือ 

     

7 
เคยมีผลงานดา้นผลตอบแทนท่ีดีมาก่อน
ในกองทุนท่ีเคยเสนอขายก่อนหนา้ 

     

8 
มีความยืดหยุ่นในการซ้ือขายหน่วย
ลงทุน 

     

9 
สามารถตรวจสอบมูลค่าหน่วยลงทุนได้
ตลอดเวลา 

     



 

 
ข้อ 

 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความเห็นด้วย 
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ีสุ่ด
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 ด้านราคา      
10 ราคาของหน่วยลงทุนไม่ผนัผวนมาก

เกินไป 
     

11 ราคาของหน่วยลงทุนมีความน่าเช่ือถือ      

12 ราคาของหน่วยลงทุนมีความเหมาะสม 
สามารถลงทุนได ้

     

13 
ราคาสอดคลอ้งกบัผลตอบแทนท่ีไดจ้าก
การลงทุน 

     

14 
ราคาดึง ดูดใจมากกว่า เ ม่ือ เ ทียบกับ
กองทุนประเภทเดียวกนั 

     

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      

15 
ส า ม า ร ถ ซ้ื อ ห น่ ว ย ล ง ทุ น ไ ด้ จ า ก
หลากหลายช่องทาง 

     

16 
มีสาขาหรือตัวแทนจ าหน่ายในการท า
ธุรกรรมเก่ียวกบักองทุนจ านวนมาก 

     

17 
มีแอพพลิเคชั่นในการตรวจสอบขอ้มูล
ต่างๆ เก่ียวกบักองทุนและหน่วยลงทุน
ได ้

     

18 
สามารถขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทาง
ต่างๆ ไดท้นัทีเม่ือตอ้งการ 

     

19 
มี ช่องทางในการให้ค  าป รึกษาหรือ
แนะน าข้อ มูล ต่ า งๆ  ของกอง ทุน ท่ี
หลากหลาย 

     



 
 
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามข้อมูลการตัดสินใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานบริษัทเอกชน 
30. วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 
   □ 1. เพื่อเป็นการออมระยะยาว  □ 2.  เพื่อน าไปหกัลดหยอ่นภาษี 

□ 3. ไดรั้บเงินปันผลสม ่าเสมอ  □ 4.  เพื่อเก็งก าไร 
31. จ านวนเงินในการลงทุนต่อคร้ัง 

□ 1.  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท/คร้ัง              □ 2.  10,001 – 20,000 บาท/คร้ัง 
□ 3.  20,001 – 30,000 บาท/คร้ัง   □ 4.  มากกวา่ 30,001 บาท/คร้ัง 

32. ความถ่ีในการลงทุน 
□ 1.  ทุกเดือน                     □ 2.  ทุก 3 เดือน 
□ 3.  ทุก 6 เดือน                 □ 4.  ทุกส้ินปี 

33. บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน 
□ 1.  ตนเอง   □ 2.  เพื่อนร่วมงาน 
□ 3.  ท่ีปรึกษาการลงทุน   □ 4.  ครอบครัว 

ข้อ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ระดับความเห็นด้วย 

5 4 3 2 1 
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด      

20 
มีการแถมสินคา้หรือของท่ีระลึกเม่ือซ้ือ
หน่วยลงทุนในคร้ังแรก 

     

21 มีการลุ้นรางวลัต่างๆ จากการซ้ือหน่วย
ลงทุน 

     

22 มีค่าแนะน าผูอ่ื้นมาซ้ือหน่วยลงทุน      

23 
ได้ส่วนลดราคาในผลิตภณัฑ์อ่ืนๆ หรือ
จากพนัธมิตรทางการคา้ของบลจ.ท่ีซ้ือ
หน่วยลงทุน 

     



ส่วนที ่4 ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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