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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสีย ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน 
ประกอบด้วย ปัจจัยภายในโดยรวม ปัจจัยภายนอกโดยรวม ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 
ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหาโดยรวม การค้นหาข้อมูลโดยรวม และการประเมินผลทางเลือก
โดยรวม ที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ลูกค้าของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 405 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบัค สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแตกต่าง โดยใช้สถิติ
ทดสอบใช้   การหาค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ 
โดยใช้วิธี  ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุด หรือค่าดันเน้ตต์ที 3 และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ใช้สถิติ  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน  

ผลการวิจัยพบว่า  
1.  ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 40-49 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือ
เทียบเท่าปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท อาชีพเจ้าของกิจการ/
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พนักงานบริษัทเอกชน ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสีย10 %  และมี
ประสบการณ์ในการลงทุน1-5 ปี 

2.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีของลูกค้า พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจระดับมาก 

3.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วย ปัจจัยภายในโดยรวม ปัจจัย
ภายนอกโดยรวม ของลูกค้าฯ พิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับส าคัญมาก 

4.  ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหาโดยรวม การค้นหา
ข้อมูลโดยรวม และการประเมินผลทางเลือกโดยรวมของลูกค้าฯ พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน



การรับรู้ปัญหาโดยรวม ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม อยู่ในระดับส าคัญมากที่สุด ส่วนในด้านการ
ประเมินผลทางเลือกโดยรวม อยู่ในระดับดี 

5.  แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ลูกค้ามีแนวโน้มในระดับ
ลงทุน ข้อช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง 
สามารถอ านวยความสะดวก ลูกค้ามีแนวโน้มในระดับสะดวก ข้อช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. 
– ธ.ค. นิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ลูกค้ามีแนวโน้มในระดับลงทุน และข้อแนะน าให้
ผู้อื่นลงทุนในกองทุนรวม LTF  ลูกค้ามีแนวโน้มในระดับแนะน าให้ผู้อื่นซ้ือ ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐานสรุปได้ดังนี ้

1.  ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้ออนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม 
ข้อแนะน าให้ผู้อื่นลงทุนในกองทุนรวม LTF ข้อช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง สามารถอ านวยความสะดวก และข้อช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่าง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. นิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

2.  ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ สถานภาพ แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้อช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. นิยมลงทุนใน 
กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3.  ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF   และข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4.  ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ฐานภาษีเงินได้ และประสบการณ์ใน
การลงทุน แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้อ
อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง และข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตร
มาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และ0.05 
ตามล าดับ 

5.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีของลูกค้า แตกต่างกัน มีแนวโน้มการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม 



LTF เพิ่มเติม และข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

6.  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ดังนี้ 

 6.1  ด้านปัจจัยภายในโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้ออนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ข้อ
ช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง สามารถ
อ านวยความสะดวก ข้อช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. นิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม และข้อแนะน าให้ผู้อื่นลงทุนในกองทุนรวม LTF ในทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลางและ
ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 6.2  ด้านปัจจัยภายนอกโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้ออนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม 
ข้อแนะน าให้ผู้อื่นลงทุนในกองทุนรวม LTF และข้อช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง สามารถอ านวยความสะดวก ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่        ระดับ 0.01 

7.  ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ดังนี้ 

 7.1  ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้ออนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  ข้อ
การแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขาย
กองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง และข้อความนิยมในการลงทุน
เพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. ในทิศทางเดียวกัน ใน
ระดับปานกลางและในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 7.2  ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง ในทิศทางเดียวกัน ในระดับต่ า อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 7.3  ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF ในทิศทางตรงกันข้าม ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และข้อความสะดวก
ของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง ในทิศทาง
เดียวกัน ในระดับต่ า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 This research aims to study factors influencing consumers’ tendency on marketing 
decision in investment on long term equity-fund of Asset Management Company Limited in 
Bangkok metropolitan area.  The study includes demographic data classified by gender, 
age, marital status, education level, average monthly income, career, taxation base, and 
experience in investing in long term equity-fund; knowledge of tax deduction; overall internal 
and external factors affecting investment decision; buying decision process consisting of 
overall problem perception, overall data searching, and overall evaluation on alternatives, 
influencing consumers’ tendency on marketing decision in investment on long term equity-
fund of Asset Management Company Limited in Bangkok metropolitan area. 

 The sample size in this research is 405 customers of Long Term Equity-Fund 
(LTF) in Bangkok metropolitan area. Questionnaires are tool for data gathering.  Statistics 
for data analysis are frequency, percentage, mean, standard deviation, and Cronbach’s 
alpha coefficient.  Statistics for hypotheses testing: t-test and one–way analysis of variance 
is used for difference analysis; Least Significant Difference or Dunnett T3 is used for pair 
difference analysis; and Pearson product moment Correlation coefficient is used for 
relationship analysis, respectively. 

 The results of this research are as follows: 
1. Most customers of an asset management company in Bangkok metropolitan 

area are female, aging between 40 and 49 years old, single, holding degree lower than or 

equivalent to bachelor degree, earning average monthly income up to 40,000 baht, 

business owners/private company employees, paying the highest income tax base at 10 

percent and having experience on investment between 1 and 5 years. 

2. Most samples have cognitive of tax deduction at high levels. 

3. Factors influencing customers’ investment decision consisting of overall internal 

and external factors are at very important levels. 

4. Customers’ buying decision process is consisting of overall problem perception, 

overall data searching, and overall evaluation on alternatives.  Samples have opinions on 



category of overall problem perception and overall data searching at the most important 

levels, whereas samples have opinions on category of overall evaluation on alternatives at 

good levels. 

5. Customers’ investment decision tendency on LTF is considered in each 

category as follows: category of expecting to invest more in LTF in future has tendency at 

investing levels; category of conveniently trading LTF through “E-Trade” on internet for 24 

hours has tendency at convenient levels; category of interesting in additional investment on 

LTF during the fourth quarter from October to December has tendency at investing levels; 

and category of recommending others to invest in LTF has tendency at recommending 

levels. 

Results of hypotheses testing are as follows: 

1. The difference in demographic data such as gender and age influences 

customers’ investment decision tendency on LTF differently in category of expecting to 

invest more in LTF in future; category of recommending others to invest in LTF; category of 

conveniently trading LTF through “E-Trade” on internet for 24 hours; and category of 

interesting in additional investment on LTF during the fourth quarter from October to 

December with statistical significance of 0.01 levels. 

2. The difference in demographic data in marital status influences customers’ 

investment decision tendency on LTF differently in category of interesting on additional 

investment on LTF during the fourth quarter from October to December with statistical 

significance of 0.05 levels. 

3. The difference in demographic data in education level influences customers’ 

investment decision tendency on LTF differently in category of recommending others to 

invest in LTF and conveniently trading LTF through “E-Trade” on internet for 24 hours with 

statistical significance of 0.01 levels. 

4. The difference in demographic data such as average monthly income, tax 
income base, and investment experience influence customers’ investment decision 
tendency on LTF differently in category of expecting to invest more on LTF in future, 
category of recommending others to invest in LTF, category of conveniently trading LTF 
through “E-Trade” on internet for 24 hours, and category of interesting in additional 



investment on LTF during the fourth quarter from October to December with statistical 
significance of 0.01and 0.05 levels, respectively. 

5. The difference in customers’ knowledge of tax deduction influence 
customers’ investment decision tendency on LTF  differently in category of expecting to 
invest more on LTF in future and category of recommending others to invest in LTF with 
statistical significance of 0.01 levels. 
               6.  Factors influencing investment decision have correlated to customers’ 
investment decision tendency on LTF as follows: 

   6.1  Overall internal factors decision have positively moderate and low 
correlated to customers’ investment decision tendency on LTF in category of expecting to 
invest more on LTF in future, category of conveniently trading LTF through “E-Trade” on 
internet for 24 hours, category of interesting on additional investment on LTF during the 
fourth quarter from October to December, and category of recommending others to invest in 
LTF with statistical significance of 0.01 levels. 

   6.2  Overall external factors decision have positively low correlated to 
customers’ investment decision tendency on LTF in category of expecting to invest more on 
LTF in  future, category of recommending others to invest in LTF, and category of 
conveniently trading LTF through “E-Trade” on internet for 24 hours  with statistical 
significance of 0.01 levels. 

 7.  Customers’ buying decision process has correlated to customers’ investment 
decision tendency on LTF as follows: 

   7.1  Overall problem perception has positively low correlated to customers’ 
investment decision tendency on LTF in category of expecting to invest more on LTF in 
future, category of recommending others to invest in LTF, category of conveniently trading 
LTF through “E-Trade” on internet for 24 hours, and category of interesting on additional 
investment in LTF during the fourth quarter from October to December with statistical 
significance of 0.01 levels. 

  7.2  Overall data searching has positively low correlated to customers’ 
investment decision tendency on LTF in category of conveniently trading LTF through  “E-
Trade” on internet for 24 hours with statistical significance of 0.01 levels. 

  7.3  Overall evaluation on alternatives has negatively low correlated to 
customers’ investment decision tendency on LTF in category of recommending others to 
invest in LTF with statistical significance of 0.05 levels.  Overall evaluation on alternatives 
has positively low correlated to customers’ investment decision tendency on LTF in category 



of conveniently trading LTF through “E-Trade” on internet for 24 hours with statistical 
significance of 0.01 levels. 

 
 

 
 

 



ประกาศคณุูปการ 
 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก 

รองศาสตราจารย์ ดร. ณักษ์ กุลิสร์ อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง   
ในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สิริกุตตา และรองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ ที่กรุณาเป็นกรรมการในการสอบสารนิพนธ์ตรวจแบบสอบถาม และให้ค าแนะน าถึง
ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ คณาอาจารย์โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ได้กรุณาให้
ความรู้ ทั้งในทางทฤษฎี รวมถึงการประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยทุก
ท่าน ตลอดจนผู้มีส่วนส าเร็จต่องานวิจัยนี้ทุกท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวก
เป็นอย่างด ี ตลอดระยะเวลาการศึกษาของผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีส่วนท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และทุกคนในครอบครัว ที่คอยเป็นก าลังใจอยู่เสมอ  
และสนับสนุนตลอดมา  ตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาปริญญาโทจนถึงการท าสารนิพนธ์ในครั้งนี้ ตลอดจน
เพื่อนนิสิต และเพื่อนร่วมงานที่เป็นก าลังใจช่วยเหลือและให้ค าแนะน าการท าสารนิพนธ์  ฉบับนี้เป็น
อย่างดี 

 
สุดท้ายนี้ คุณงามความดีและประโยชน์อันเกิดจากสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่

คุณบิดามารดา ครูและอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อบรมสั่งสอน และ
วางรากฐานแห่งการศึกษาแก่ผู้วิจัย 

                                                                                 ชุรีพร  สีสนิท 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 

 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงแรกของประเทศไทยไดจัดตั้งขึ้นในปพ.ศ. 2518 
โดยความรวมมือกันระหวางรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหวางประเทศ ( International Finance 
Corporation – IFC) ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของธนาคารโลก และไดมีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมโครงการแรกในป พ.ศ. 2520 ภายใตชื่อ “โครงการกองทุนสินภิญโญ” ดวยขนาดกองทุน 100 
ลานบาทและมีอายุโครงการ 10 ป เพ่ือระดมเงินทุนระยะยาวจากประชาชนทั่วไปเพ่ือนํามาลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สงเสริมการพัฒนาตลาดทุนและเศรษฐกิจของประเทศไทยให
เจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 

 ตอมาในป พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  มีผลบังคับใชจึงได
มีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขึ้น เพ่ือทําหนาที่กํากับ
ดูแลและสงเสริมพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการลงทุน และตลาดทุนของประเทศ โดยในวันที่ 
19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลังไดพิจารณาใหใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวมแกบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหมเพ่ิมอีก 7 บริษัท รวมกับบริษัทเดิมอีก 1 บริษัท เปน 8 
บริษัท มีผลใหธุรกิจการจัดการกองทุนรวมขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็ว และกลายเปนสวนสําคัญในการ
พัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย  

 ปลายป พ.ศ. 2538 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดเปด
ใหยื่น คําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมเพ่ิมเติมกลุมผูที่
ผานการพิจารณาดังกลาวไดทยอยจัดตั้งบริษัทขึ้นเพ่ือรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย
ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลังรวมกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่
จัดตั้งแลวกอนหนานี้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 มีบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 22 
บริษัท (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย. 2552: ออนไลน) 
 ในสภาวะปจจุบันอัตราดอกเบี้ยคอนขางต่ํา ทําใหประชาชนสวนใหญซ่ึงลงทุนในรูปของ
เงินฝากกับสถาบันการเงินตาง ๆ เร่ิมหันมาใหความสนใจการลงทุนในดานอ่ืน ซ่ึงผูลงทุนจะไดรับ
สิทธิประโยชนทางภาษี และมีโอกาสที่จะไดรับกําไรจากมูลคาหนวยลงทุนที่เพ่ิมขึ้น อันเนื่องมาจาก
การปรับตัวสูงขึ้นของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ การลงทุนผาน กองทุนรวมหุนระยะ
ยาว (Long Term Equity Fund) หรือเรียกวา LTF โดยไมกําหนดอายุโครงการ เปนการรวบรวมเงิน
จากผูลงทุนรายยอยทั้งหลายมารวมกันใหเกิดเปนเงินลงทุนกอนใหญ โดยผูลงทุนแตละรายจะไดรับ 
"หนวยลงทุน" เปนหลักฐานการมีสวนรวมในเงินกองทุนน้ันตามสัดสวนเงินที่ไดลงทุนไป ผูที่มีหนาที่
บริหารเงินของกองทุนรวมเพื่อใหงอกเงย ไดแก "บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม" หรือที่เรียก
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โดยยอวา "บลจ." ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยคาดการณในอนาคตวาจํานวนผูถือ LTF มียอด
ผูลงทุนเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เน่ืองจากทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีการทําการสงเสริมการ
ลงทุนรวมกับบริษัทจัดการกองทุน อยูตลอดภายใตคอนเซ็ปต "ใหเงินทํางานผานกองทุน" แตยังถือ
วานอยเม่ือเทียบกับจํานวนบัญชีผูฝากเงิน อีกทั้งวิกฤติเศรษฐกิจโลกในปจจุบันกองทุน LTF ตอง
เผชิญปจจัยทาทายตางๆ มากมายทั้งผลกระทบจากวิกฤตการเงินที่ลุกลามไปทั่วโลก รวมถึงความ
ไมแนนอนทางการเมือง จนสงผลกระทบใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนนี้หดตัว ในขณะ
ที่จํานวนกองทุนรวม LTF ยังคงไมเปลี่ยนแปลงโดยมีทั้งหมด 52 กอง เน่ืองจากเงื่อนไขของภาครัฐ
ที่ระบุวาการจะไดรับสิทธิลดหยอนทางภาษีน้ันจะตองเปนกองทุนที่จัดตั้งขึ้นภายในวันที่ 30 มิ.ย. 
2550 ดังนั้นตั้งแตเดือน ก.ค. 2550 เปนตนมา จึงไมมีการจัดตั้งกองทุนรวม LTF กองใหมขึ้นแต
อยางใด ประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอกองทุนรวมหุนระยะยาว(LTF)รวมถึงแนวโนมที่นาสนใจ
สําหรับการลงทุนในกองทุนดังกลาวดังน้ี  
 •  การปรับตัวลงอยางตอเน่ืองของดัชนีตลาดหลักทรัพยไทย โดยปจจัยการเมืองใน
ประเทศยังคงกดดันบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุนไทย รวมถึงความผันผวนของตลาดหุนทั่วทุก
ภูมิภาค โดยอัตราการดิ่งตัวของดัชนีตลาดหลักทรัพยสูง สงผลใหมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของ
กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ลดลงตามไปดวย  
 • การชะลอการเขาลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) เน่ืองจากนักลงทุนมองวา
ปญหาวิกฤตการเงินโลกยังไมถึงจุดที่แยที่สุด โดยนักลงทุนคาดการณวาดัชนีตลาดหลักทรัพยยังไม
ลงไปถึงจุดต่ําสุด เน่ืองจากขาวรายจากปญหาวิกฤตการเงินยังคงทยอยออกมาเปนระยะๆ และยัง
ลุกลามไปประเทศตางๆ ทั่วโลก ทั้งน้ีแมวาทางการและธนาคารกลางทั่วโลกจะออกมาตรการเพื่อ
รับมือกับปญหาดังกลาวแลว แตการฟนตัวของภาคการเงินคงตองใชระยะเวลานานเกือบปเปนอยาง
นอย ดังน้ันทามกลางภาวะตลาดเงินและตลาดทุนโลกที่ยังมีแนวโนมผันผวน นักลงทุนที่ตองการ
ไดรับผลตอบแทนสูงอาจมองวายังไมถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะเขาลงทุน จึงเลือกที่จะรอใหดัชนี 
SET ขยับเขาหาจุดต่ําสุด กอนที่จะเขาซื้อหนวยลงทุน LTF ในราคาที่ถูกลง  

 จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากในจํานวนสมาชิกทั้งหมด 5,034 คน (ฝายทะเบียนของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง. 2552) ประกอบดวยสมาชิกในเขตกรุงเทพมหานครถึง 4,654 คน 
(92%) และในเขตภูมิภาค 380 คน (8%) ผูวิจัยจึงเลือกศึกษากลุมลูกคาสวนใหญซ่ึงอยูในเขต
กรุงเทพมหานคร เพ่ือจะไดทราบวาปจจัยอะไรบางที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุน
รวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือนําผลที่ไดจากการวิจัยมาใชประกอบในการทํางานและเผยแพรใหผูสนใจไดนําไปใชประโยชน
ตอไป 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
         ในการวิจัยครัง้น้ีผูวิจัยไดตั้งความมุงหมายไวดังน้ี 
 1.   เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได
เฉลี่ยตอเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เสีย และประสบการณในการลงทุน ที่สงผลตอ
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี ที่สงผลตอแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ ประกอบดวย ปจจัย
ภายใน และปจจัยภายนอก  กับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย การ
รับรูปญหา การคนหาขอมูล และการประเมินผลทางเลือก กับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความสําคญัของการวิจัย 
 1. เพ่ือนําผลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีมาเปนขอมูลใหกับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน

รวมแหงหน่ึง ใชประกอบในการวางแผนการตลาด ในการขยายฐานลูกคาที่จะมาลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาว (LTF) 
 2.  เพ่ือใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน อ่ืนๆ ที่จัดจําหนายกองทุนรวมหุนระยะยาว 
(LTF) ใชเปนแนวทางสําหรับการกําหนดแผนการดําเนินงาน และพัฒนาธุรกิจ 

 3.  เพ่ือเปนขอมูลและแนวทางสําหรับผูที่จะทําการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของในอนาคต 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
กําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตเร่ิมจัดตั้ง จนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2552  จํานวน 4,654 คน (บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ป. 
2552) 
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 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเฉพาะผูที่ใชบริการที่เปน

ลูกคาของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูทําการวิจัยทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณของ ทาโรยามาเน 
(Taro  Yamane, 1970:  580-581) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 5 
หรือ 0.05 จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 368 คน  และสํารองเพ่ือปองกัน
แบบสอบถามไมสมบูรณเพ่ิมจํานวนตัวอยางรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง เทากับ 37 คน รวมกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 405 คน จากสูตรการคํานวณดังน้ี  
 

n =   21
N

eΝ+  

 

 เม่ือ  n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 
    e  แทน ความคลาดเคลื่อนของการเลือกตัวอยางที่ระดับ 
       นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตร จากประชากร 4,654 คน  คาความคลาด
เคลื่อน 5% หรือ 0.05 แทนคาในสูตร 
 
                                                4,654 

    n = 2)05.0(654,41+  

 
    n = 368 คน 
 
 จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 368 คน เพ่ิมจํานวนตัวอยาง 10% ของ
กลุมตัวอยางไดเทากับ 37 คน ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 405 คน 
 

 การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางตามขั้นตอนดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1  ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก
เพ่ือเลือกกลุมตัวอยางจากลูกคาของกองทุนรวมหุนระยะยาว ซ่ึงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีสํานักงานเพียงแหงเดียวไมมีสาขาอื่น และไดแบงกลุม
ตัวอยางตามที่อยูของลูกคาเปน 50 เขต สุมจับฉลากมา 5 เขต คิดเปนรอยละ 10   ดังตอไปน้ีคือ 
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1. เขตสาทร 
2. เขตบางรัก 
3. เขตสขุุมวทิ 
4. เขตยานนาวา 
5. เขตคลองเตย 

  
 ข้ันตอนที่ 2  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) จากขนาด
กลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 405 คน เลือกตัวอยางจากประชากรในเขตตัวอยางที่สุมไดจากขั้นตอน
ที่ 1 เขตละ 81 คน เพ่ือใหตรงกับขนาดของกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 

 ข้ันตอนที่ 3 ใชวิธีสุมตัวอยางเจาะจง ( Purposive sampling ) โดยใหเจาหนาที่ฝาย
การตลาดชวยแจกแบบสอบถามเมื่อไปพบลูกคา ในแตละเขตพ้ืนที่กําหนดทั้ง 5 เขต คือ เขตสาทร 
เขตบางรัก เขตสุขุมวิท เขตยานนาวา และเขตคลองเตย ดังกลาวดวย 

 ข้ันตอนที่ 4   ใชวิธีสุมตัวอยางแบบใชความสะดวก ( Convenience Sampling ) เพ่ือให
ไดขนาดของกลุมตัวอยางตามที่กําหนดไว เชน ที่เคานเตอรทําการซื้อ – ขายกองทุน แผนก Client 
Service ของบลจ.เอง   

 

 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 
 1.   ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ไดแก 

  1.1  ลักษณะสวนบุคคล 
            1.1.1 เพศ 
     1.1.1.1  ชาย 
     1.1.1.2  หญิง 
                    1.1.2 อายุ 
     1.1.2.1  20-29 ป 
     1.1.2.2  30-39 ป      
     1.1.2.3  40-49 ป      
     1.1.2.4  50 ปขึ้นไป  
                  1.1.3 สถานภาพ 
     1.1.3.1  โสด 
     1.1.3.2  สมรส / อยูดวยกัน    

     1.1.3.3  หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 
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                 1.1.4 ระดับการศึกษา 
     1.1.4.1  ต่ํากวาปริญญาตรี 
     1.1.4.2  ปริญญาตรี 
     1.1.4.3  สูงกวาปริญญาตรี    
                  1.1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
     1.1.5.1  ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 
     1.1.5.2  10.001–40,000 บาท 
     1.1.5.3  40,001–80,000 บาท 
     1.1.5.4  80,001– 300,000 บาท 
     1.1.5.5  มากกวา 300,000 บาท 
                       1.1.6 อาชีพ 
     1.1.6.1  เจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจสวนตวั 
     1.1.6.2  ขาราชการ 
     1.1.6.3  พนักงานบริษัทเอกชน 
     1.1.6.4  พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
     1.1.6.5  อาชีพอ่ืน ๆ โปรดระบุ.........................  
                   1.1.7  ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงสดุที่เสีย 
     1.1.7.1  10 % 
     1.1.7.2  20 % 
     1.1.7.3  30 % 
     1.1.7.4  37 % 
                   1.1.8 ประสบการณในการลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว 
     1.1.8.1  นอยกวา 1 ป 
     1.1.8.2  1-5 ป 
     1.1.8.3  6-10 ป 
     1.1.8.4  มากกวา 10 ป 

1.2. ความรูความเขาใจ เกีย่วกับการลดหยอนภาษี                             
1.3. ปจจัยที่สงผลตอการตดัสินใจลงทุน 
      1.3.1 ปจจัยภายใน 

           1.3.2 ปจจัยภายนอก 
1.4. ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

                    1.4.1 การรับรูปญหา 
                 1.4.2 การคนหาขอมูล 

                 1.4.3 การประเมินผลทางเลือก 
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   2.   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ไดแก แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

หุนระยะยาว ของลูกคา  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 1.  กองทุนรวม หมายถึง โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้น และบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวม (บริษัทจัดการ)ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการจากธนาคารแหงประเทศไทย   
มีวัตถุประสงคที่จะระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป หรือผูมีเงินออมโดยการเสนอขายหนวยลงทุนแลว
นําเงินที่ไดไปลงทุนในหลักทรัพยประเภทตาง ๆ เชน หุน ตั๋วแลกเงิน ตราสารหนี้ หรือตราสารเงิน
ประเภทตาง ๆ  ที่กฎหมายอนุญาตใหลงทุนได ซ่ึงจะตองเปนไปตามนโยบายการลงทุนของแตละ
กองทุนรวมที่ระบุไวในโครงการจัดการกองทุนรวมที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
 2. หนวยลงทุน หมายถึง ตราสารแสดงสิทธิในทรัพยสินของโครงการจัดการลงทุนของ   
กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ที่ออกใหกับผูลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ผูถือหนวย หมายถึง ผูที่ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของ บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.  NAV (Net Asset Value) หมายถึง มูลคาทรัพยสินสุทธิ ของหลักทรัพยและทรัพยสิน         
ที่กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ลงทุนไว ณ วันสิ้นวันทําการ โดยจะทําการคํานวณตามหลักการ  
Mark to market กลาวคือ ตองคํานวณมูลคาจากราคาปด หรือราคาปดครั้งสุดทาย สวนมูลคาตอ
หนวย จะคํานวณโดยการนํามูลคาทรัพยสินสุทธิมาหารดวยจํานวนหนวยลงทุนที่ออกจําหนายแลว
ทั้งหมดของกองทุนรวม 
 5.  ผูดูแลผลประโยชน หมายถึง ผูเก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม และดูแลบริษัท
จัดการใหปฏิบัติตามขอกําหนดของการลงทุนที่ตกลงไว ซ่ึงตองเปนธนาคารอื่น ที่ไมเกี่ยวของหรือ 
มีสวนไดเสียในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) 
 6.  กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) หมายถึง กองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุน โดย
ทางการสนับสนุนใหจัดตั้งขึ้นเพ่ือเพ่ิมสัดสวนผูลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ทั้งน้ี ผูที่ลงทุนใน LTF ที่เปนบุคคลธรรมดาจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ือเปนแรงจูงใจในการ
ลงทุนและไดรับผลตอบแทนในรูปของกําไรจากการขายหนวยลงทุน 
 7.  ลักษณะสวนบุคคล  หมายถึง ขอมูล หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่เปนเครื่องบงชี้ใหเห็นและ
เขาใจถึงเรื่องราวหรือลักษณะเฉพาะตัวของบุคคลหนึ่งบุคคลใด เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 8.  ความรูความเขาใจ เก่ียวกับการลดหยอนภาษี หมายถึง การรับรูและเขาใจ
รายการตางๆ ของกองทุนรวมหุนระยะยาว ที่กฎหมายไดกําหนดใหหักจากเงินไดพึงประเมินได
เพ่ิมขึ้นหลังจากไดหักคาใชจายแลว เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีใหแกผูเสียภาษีกอนนําเงินไดที่
เหลือซ่ึงเรียกวาเงินไดสุทธิไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ที่มีผลตอ
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร   
 9.  ความรูความเขาใจ เก่ียวกับฐานภาษี หมายถึง การรับรูและเขาใจสิ่งที่เปนมูลเหตุ
ขั้นตนที่ทําใหบุคคลตองเสียภาษีอากร  หรือ สิ่งที่ใชเปนฐานในการประเมินภาษีอากร  เชน ฐาน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือเงินไดสุทธิ (เงินไดพึงประเมินหลังหักคาใชจายและคาลดหยอนตาง ๆ 
แลว) ที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 10. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน หมายถึง  คุณลักษณะ สาเหตุหรือองคประกอบ
ตาง ๆ ที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก 
     10.1  ปจจัยภายใน หมายถึง แรงกระตุนภายใน ที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร   
      10.2   ปจจัยภายนอก หมายถึง แรงกระตุนจากภายนอก ที่มีผลตอแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 11.  ข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ หมายถึง   ลําดับขั้นตอนที่ผูถือหนวยลงทุนได
พิจารณากอนตัดสินใจซื้อ เพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด จากทางเลือกหลายๆทางเลือก ที่มีผล
ตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแก 
      11.1   การรับรูปญหา หมายถึง การทําความเขาใจปญหาและตระหนักถึงสภาพของ
ปญหา  เชน ไมอยากเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา เปนตน ซ่ึงกอนที่จะมีการซ้ือสินคาหรือบริการ
อะไรก็ตามมักจะเริ่มตนจากการรับรูของผูซ้ือถึงความจําเปนหรือความตองการของตนกอน ที่มีผล
ตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
       11.2    การคนหาขอมูล การแสวงหาและรวบรวมขอมูลสินคาบริการที่ตนตองการจะ
ซ้ือโดย แหลงขอมูลเกี่ยวกับกองทุนสามารถศึกษาไดจากหนังสือชี้ชวน หรือสื่อประเภทตาง ๆ 
ขั้นตอนนี้ผูซ้ือจะมีขอมูลของสินคาบริการหลาย ๆ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เพ่ือใชสําหรับ
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เปรียบเทียบในขั้นตอนตอไป ที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของ
ลูกคา  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
      11.3   การประเมินผลทางเลือก หมายถึง เปนขั้นตอนที่ผูซ้ือเปรียบเทียบขอมูล
เกี่ยวกับราคา คุณภาพ ชื่อเสียง ภาพลักษณ หรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ ของกองทุนรวม แตละบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของ
ลูกคา  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 12. แนวโนมการตัดสินใจลงทุน หมายถึง การพัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นในอนาคต โดยใชกระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่ง จากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได
พิจารณาหรือประเมินอยางดีแลววาเปนตัวกําหนดใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายโดยการออม
เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนที่มากขึ้น ซ่ึงจะตองยอมรับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นเชนกัน 
 13. บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง หมายถึง บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงดําเนินการอยูในประเทศไทยตั้งแตป 2547          
มีวัตถุประสงคใหบริการครอบคลุมทุกธุรกิจหลักทรัพยจัดการกองทุน ไดแก กองทุนรวม กองทุน
สวนบุคคล และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 เร่ือง ปจจัยทีส่งผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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          ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
     
 

ลักษณะสวนบุคคล 
1. เพศ 

2. อายุ 
3. สถานภาพ 

4. ระดับการศึกษา 

5. รายไดเฉล่ียตอเดือน 

6. อาชีพ 

7.    ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สูงสุดที่เสีย 

8.    ประสบการณในการลงทุนกองทุน
รวมหุนระยะยาว 

                 
 

ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอน
ภาษี 
 
 
 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน 

- ปจจัยภายใน 

- ปจจัยภายนอก 
 

 
 
 

ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

- การรับรูปญหา 

- การคนหาขอมูล 

- การประเมินผลทางเลือก 

 

 
ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบความคิดการวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวโนมการตัดสินใจลงทุน 
 

ในกองทุนรวมหุนระยะยาว 
 

ของลูกคา  บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม    
แหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 1.   ลูกคาที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เสีย และประสบการณในการลงทุนกองทุนรวมหุน
ระยะยาว แตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 2. ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี แตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 3.  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก  มี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.  ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล 
และการประเมินผลทางเลือก มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดศกึษาเอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวของและไดนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี 

1. ทฤษฎีเกี่ยวกบัลักษณะประชากรศาสตร 
2. แนวคิดและทฤษฎีการลงทนุ 
3. ความรูเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวม และกองทุนรวมหุนระยะยาว 
4. ทฤษฎีความรูความเขาใจ 
5. ความรูเกี่ยวกบัคาลดหยอนภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 
6. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน 
7. แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกับการตัดสินใจ 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1.  ทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 
 ลักษณะประชากรศาสตร 

 ลักษณะทางดานประชากรศาสตร เปนความหลากหลายดานภูมิหลังของบุคคลซึ่งไดแก 
เพศ อายุ สถานภาพ ลักษณะโครงสรางของรางกาย ความอาวุโสในการทํางาน เปนตน โดยจะแสดง
ถึงความเปนมาของแตละบุคคลจากอดีตถึงปจจุบัน ในหนวยงานหรือในองคกรตาง ๆ ซ่ึง
ประกอบดวย พนักงานหรือบุคลากรในระดับตาง ๆ ซ่ึงมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกตาง
กันมีสาเหตุมาจากความแตกตางทางดานประชากรศาสตรหรือภูมิหลังของบุคคลนั่นเอง 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538:  41-42) กลาววา ลักษณะทางประชากรศาสตร
ประกอบดวย อายุ เพศ ขนาดครอบครัว สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา ซ่ึงเหลานี้
เปนเกณฑที่นิยมใชในการแบงสวนตลาด 
 เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวจัิยไดศึกษาถงึ ลูกคากองทุนรวมหุนระยะยาวเปนสําคญั และได
วิเคราะหถึงปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรดวย (Demographic Characteristics of Audiences) 
ซ่ึงงานวิจัยชิ้นนี้ไดกําหนดตัวแปรทางประชากรศาสตรที่จะศึกษา ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เสีย ประสบการณในการ
ลงทุน โดยมีสมมติฐานวาลกูคาในกลุมลกัษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกันจะมีแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาว แตกตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน. การสื่อสารมวลชน: 105) 
สามารถวิเคราะหจากปจจัยดังน้ี 
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1.  อายุ เปนปจจัยที่ทําใหคนแตกตางกัน ดานความคิด พฤติกรรม โดยทั่วไปคนอายุนอย
มักมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ ใจรอน มองโลกในแงดีกวาคนอายุมาก ในขณะที่คนอายุ
มากมีความคิดอนุรักษนิยม ยึดถือการปฏิบัติ ระมัดระวัง มองโลกในแงรายกวาคนอายุนอย สาเหตุที่
เปนเชนนี้ เน่ืองจากคนที่มีอายุ มีประสบการณชีวิต ผานปญหาตาง ๆ ตลอดจนมีความผูกพันที่
ยาวนานและมีผลประโยชนในสังคมมากกวาคนที่มีอายุนอย 

2.  เพศ ความแตกตางทางเพศ ทําใหบุคคลมีพฤติกรรมตางกัน จากการวิจัยทางจิตวิทยา
หลายเรื่องแสดงใหเห็นวาผูหญิงและผูชายมีความตองการแตกตางกันอยางมากในเรื่องความคิด 
ทัศนคติ และการตัดสินใจ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคมไดกําหนดบทบาท ของหญิงชายไว
แตกตางกัน ผูหญิงจึงมักเปนคนที่มีจิตใจออนไหว หรือเจาอารมณ โอนออนผอนตาม และเปน
แมบานแมเรือนและมักจะถูกชักจูงไดงายกวาผูชายที่มีความเปนผูนํา กลาไดกลาเสีย  

3.  การศึกษา คือคนที่ไดรับการศึกษาในระดับที่แตกตางกันยอมจะมีความรูสึกนึกคิด 
อุดมการณ และความตองการที่แตกตางกันไป คนที่มีการศึกษาสูงหรือมีความรูดีจะไดเปรียบในเรื่อง
การรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ดีกวาเพราะความรูกวางขวาง เขาใจมากกวา ไมเชื่ออะไรงาย ๆ 
โดยทั่วไปคนที่มีการศึกษาสูงจะไดรับอัตราเงินเดือนที่สูงขึ้นไปดวย และใหความสนใจเกี่ยวกับวิธี
ประหยัดภาษีโดยถูกตองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น 
 4.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ จากการวิจัยพบวาสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ตางกันจะมีทัศนคติ ประสบการณ และเปาหมายที่ตางกัน เปนผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
และความทันสมัย คือ เม่ือภาวะการตายลดลงมาระดับหน่ึงแลว ภาวะเจริญพันธุจะลดตามลงมา 
เน่ืองจากคูสมรสมองวา การมีบุตรมาก ไมสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจ สังคม ที่ตกต่ําลงในปจจุบัน 
เม่ือไมมีคาลดหยอนภาษีบุตรแลวหรือมีจํานวนนอย ลูกคาก็ใหความสําคัญกับการประหยัดภาษีโดย
ซ้ือกองทุนรวมมากขึ้น 
 
 ทฤษฎีความแตกตางระหวางปจเจกบุคคล (Individual Differences Theory) 

 DeFleur M.L. (1996) ไดเสนอหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฏีความแตกตางระหวาง
ปจเจกบุคคลดังน้ี 
                1.  มนุษยเรามีความแตกตางอยางมากในองคประกอบทางจิตวิทยาบุคคล 
                2.  ความแตกตางนี้ บางสวนมาจากลักษณะแตกตางทางชีวภาค หรือทางรางกายของ
แตละบุคคล แตสวนใหญแลวจะมาจากความแตกตางกนัที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู 
                3.  มนุษยซ่ึงถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตางๆ จะเปดรับความคดิเห็นแตกตางกัน
ไปอยางกวางขวาง 
                4.  จากการเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานยิม และความเชื่อถือที่รวมเปน
ลักษณะทางจิตวทิยาสวนบคุคลที่แตกตางกันไป 
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2. แนวคิดและทฤษฎีการลงทุน  
 ความหมายของการลงทนุ 

 “การลงทุน” คือ การที่เราใชจายเงินสดรูปแบบหนึ่งในปจจุบัน โดยมุงหวังจะไดรับ
ผลตอบแทนจากการใชจายนั้นในอนาคต ซ่ึงผูลงทุนเชื่อวาเงินสดหรือผลตอบแทนสวนเพิ่มที่จะ
ไดรับคืนน้ัน จะสามารถชดเชยระยะเวลา อัตราเงินเฟอ และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นไดอยาง
คุมคา  (ที่มา : www.tsi-thailand.org/) 

 “การลงทุน” (Investment) หมายถึงการซื้ออสังหาริมทรัพยหรือหลักทรัพย ของบุคคลหรือ
สถานบันซ่ึงใหผลตอบแทนเปนสัดสวนกับความเสี่ยงตลอดเวลาอันยาวนานประมาณ 10 ป  แตอย
างต่ําไมต่ํากวา 3 ป (เพชรี ขุมทรัพย 2544:  1) 

 “การลงทุน” หมายถึง การกันเงินไวจํานวนหนึ่ง ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือกอใหเกิด
กระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งจะชดเชยใหแกผูกันเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ี ควรคุมกับอัตราเงินเฟอ  
และคุมกับความไมแนนอนที่จะเกิดแกกระแสเงินสดรับในอนาคต (จิรัตน สังขแกว 2544:  7) 

 ในตลาดการเงินปจจุบัน มีทางเลือกสําหรับการลงทุนใหเราเลือกมากมาย ทั้งสินทรัพยทาง
การเงิน (Financial Assets) ประเภทพันธบัตร หุนกู หุนทุนกองทุนรวมประเภทตางๆ หรือสินทรัพย
ที่จับตองได (Tangible Assets) เชน ทองคํา ที่ดิน อาคาร เพชรนิลจินดา เครื่องประดับ การมี
ความรูความเขาใจในสินทรัพยที่จะลงทุน จึงมีความสําคัญตอเรามาก การลงทุนโดยไมมีความรู 
หรือไมเขาใจในเรื่องความเสี่ยงและทางเลือกในการลงทุนดีพอถือเปนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง
ที่สุด ดังน้ันการลงทุนอยางถูกวิธีและมีความรูความเขาใจอยางถูกตองจะชวยใหเรามี โอกาสสราง
ผลตอบแทนที่สูงขึ้นและสรางความมั่งคั่งไดรวดเร็วขึ้น การลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนอยางดี  
ยังชวยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของผลตอบแทนที่จะไดรับ จึงมีสวนชวยสนับสนุนใหเราบรรลุ
เปาหมายทางการเงินไดเร็วขึ้น  

 
 ประเภทของนักลงทุน แบงเปนประเภทใหญ ๆ ได 3 ประเภทคือ 

 1. การลงทุนเพ่ือการบริโภค (Consumer investment) เปนการลงทุนของผูบริโภคเป
นเรื่อง 
เกี่ยวกับการซื้อสินคาประเภทคงทนถาวร เชน รถยนต เครื่องดูดฝุน เครื่องซักผา ตูเย็น ฯลฯ เปน 
การลงทุนที่มิไดหวังกําไรในรูปของตัวเงิน แตเพ่ือความพอใจในการใชสินทรัพยเหลานั้นมากกวา 

 2.  การลงทุนในธุรกิจ (Business or economic investment) เปนการลงทุนซื้อทรัพยสิน
เพ่ือประกอบธุรกิจหารายได โดยหวังวาอยางนอยที่สุดรายไดน้ีเพียงพอที่จะชดเชยกับความเสี่ยงใน
การลงทุน การลงทุนประเภทนี้เปาหมายในการลงทุนคือกําไร 

 3. การลงทุนในหลักทรัพย (Financial or securities investment) การลงทุนตาม
ความหมายทางการเงิน หรือการลงทุนในหลักทรัพยเปนการซื้อสินทรัพย (Asset) ในรูปของ
หลักทรัพย (Securities) เชน พันธบัตร (Bond) หุนกู หรือหุนทุน (Stock) การลงทุนลักษณะนี้ เป
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นการลงทุนทางออมซ่ึงแตกตางจากการลงทุนของธุรกิจ ผูมีเงินออมเม่ือไมตองการที่จะเปนผู
ประกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากความเสี่ยงหรือผูออมเองยังมีเงินไมมากพอ ผูลงทุนอาจนําเงินที่ออมได
จะมากหรือนอยก็ตามไปซื้อหลักทรัพยที่เขาพอใจที่จะลงทุน โดยไดผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย
หรือเงินปนผลแลว แตประเภทหลักทรัพยที่ลงทุน นอกจากนี้ผูลงทุนอาจไดผลตอบแทนอีกลักษณะ
หน่ึงคือ กําไรจากการขายหลักทรัพย (Capital gain) หรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย    (Capital 
loss) 

เพชรี ขุมทรัพย (2544:  6) ไดกําหนดปจจัยที่เปนตัวกาํหนดจุดมุงหมายของการลงทุนไว
ดังตอไปน้ี 
           1.  อายุของผูลงทุน (The age of the investor) ผูลงทุนที่มีอายุนอย หรือระหวาง 25 – 40 
ป มักกลาเสี่ยงและสนใจลงทุนในหลักทรัพยที่กอใหเกิดความงอกเงยแกเงินลงทุนแตผูลงทุนที่มีอายุ
ระหวาง 40 – 50 ป อาจสนใจลงทุนในหลักทรัพยที่ใหรายไดประจํา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากภาระทาง
ครอบครัวและผูลงทุนที่มีอายุมากกวา 60 ป ยิ่งพอใจลงทุนในหลักทรัพยที่ใหรายไดแนนอน 

 2.  การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่มีตอครอบครัว (Marital status and family 
responsibilities) ผูลงทุนที่มีครอบครัวแลวตองรับผิดชอบตอความเปนอยูของครอบครัว ตองให
การศึกษาแกบุตร ทําใหเขาเกิดความจําเปนที่จะตองลงทุนในหลักทรัพยที่ม่ันคง ใหรายไดแนนอน   
สวนคนโสดไมมีภาระผูกพัน ยอมลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงได 

 3.  สุขภาพของผูลงทุน (The health of the investor) ปญหาเรื่องสุขภาพของผูลงทุนมีตอ
การกําหนดนโยบายลงทุนของผูลงทุน ผูลงทุนที่มีสุขภาพไมสมบูรณยอมตองการรายไดที่เกิดขึ้นใน 
ปจจุบันมากกวาหวังผลประโยชนที่จะเกิดในอนาคต 

 4.  นิสัยสวนตัวของผูลงทุน (Personal habit) ผูลงทุนที่มีนิสัยตระหนี่อาจไมมีความจําเปน   
ตองใชรายไดที่ไดรับจากการลงทุนในหลักทรัพย เขาอาจลงทุนในหลักทรัพยของธุรกิจที่มีการ
ขยายตัวในอนาคตก็ได ในทางตรงกันขามผูลงทุนที่ใชจายฟุมเฟอย ยอมตองการไดรายไดที่แนนอน
เพ่ือมาจุนเจือรายจายที่เกิดขึ้น 

 5.  ความสมัครใจในการลงทุน (Willingness to accept risks of investment) ผูลงทุน    
บางทานอาจตองการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยง ความเสี่ยงในที่น้ีมีหลายลักษณะดวยกนั เชน 
ความเสี่ยงธุรกิจ ความเสี่ยงในตลาด และความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย เปนตน ผูลงทุนในลักษณะนี้
ไดเตรียมตัวเตรียมใจที่จะเผชิญกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแลว 

 6.  ความจําเปนของผูลงทุน (Investor’s needs) ความจําเปนของผูลงทุนอาจแตกตางกัน
บางทานอาจมีความจําเปนทางดานการเงิน บางทานอาจมีความจําเปนในแงของความรูสึกและจิตใจ
แนนอนที่สุดสิ่งสําคัญที่เรงเราใหเกิดการลงทุนก็คือตัวกําไร ซ่ึงอาจเก็บสะสมไวเพ่ือใชในยามชรา 
เพ่ือการศึกษา หรือเพ่ือปรับฐานะการครองชีพของตนเองใหดีขึ้น         
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 ขนาดของการลงทุน 
           การกําหนดจํานวนเงินลงทุนที่เหมาะสม เปนจุดเริ่มตนที่สําคัญในการลงทุน การนําเงิน
ออมหรือเงินสําหรับการใชจายมาลงทุนมากเกินไป อาจจะทําใหเราประสบปญหาการขาดสภาพ
คลอง กดดันตัวเองมากเกินไป  ในขณะที่การจัดสรรเงินเพ่ือการลงทุนที่นอยเกินไป อาจทําใหเสีย
โอกาสในการสรางผลตอบแทนตามที่ควรจะไดรับ ซ่ึงการจัดสรรเงินสําหรับการลงทุนในสัดสวนที่
เหมาะสมจะทําใหการลงทุนของเราเปนไปอยางสมดุล  
           ขอควรคํานึงในการจัดสรรเงินเพ่ือการลงทุน คือ เราควรมีเงินออมและเงินสํารองเผื่อ
ฉุกเฉินในจํานวนที่เพียงพอสําหรับการใชจายประมาณ 3 - 6 เดือน ซ่ึงเงินสําหรับการลงทุนควรเปน
เงินสวนที่เกินจากเงินออมและเงินสํารอง  เพราะการลงทุนมีความเสี่ยงที่เราอาจจะสูญเสียเงินลงทุน
ไป การนําเงินออมหรือเงินสํารองมาลงทุน จึงอาจจะทําใหเราประสบปญหาได ดังภาพประกอบ : 
 
 

 
 
 
 นโยบายการลงทุน  
           1.  กําหนดเปาหมายและวตัถปุระสงคการลงทุนที่ชัดเจน เชน ลงทุนเพ่ือสรางความมั่งคั่ง
ใหตนเองจํานวน 5,000,000 บาท เพ่ือใชจายหลังการเกษียณ  ลงทนุเพ่ือเปนทุนการศึกษาของลูก
จํานวน 3,000,000 บาท  ลงทุนเพ่ือตองการใหมีรายไดพิเศษเพิ่มขึน้เดือนละ 5,000 บาท 
           2.  กําหนดอัตราผลตอบแทนที่ตองการจากการลงทุนได ซ่ึงอัตราผลตอบแทนที่ตองการ
จากการลงทุนจะทําใหเราเลือกสินทรัพยหรือจัดสรรการลงทุนไดอยางเหมาะสม โดยการกําหนด
นโยบายการลงทุน จะตองครอบคลุม   
            2.1 เปาหมายและวตัถุประสงคการลงทุน 
            2.2 อัตราผลตอบแทนทีต่องการจากการลงทุน 
            2.3 ระยะเวลาการลงทุน 
            2.4 ประเภทของสินทรัพยที่จะลงทุน 
            2.5 การจัดสรรเงินลงทุน  

 เชน ถามีเงินลงทุนจํานวน 100,000 บาท ตองการผลตอบแทนเดือนละ 5,000 บาท 
จะตองลงทุนในสินทรัพยลงทุน ที่ใหผลตอบแทนเฉลีย่เดือนละ 5% เปนตน 
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 ปจจัยแหงความสําเร็จในการลงทุน 
           1. เพราะผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการลงทุน จะมาพรอมกับความเสี่ยงที่มากขึ้นดวย
เสมอ นักลงทุนจะประสบความสําเร็จได จึงตองมีความรูและมีวินัยในการลงทุน โดยเฉพาะความรู
ความเขาใจในเรื่องสินทรัพยหรือหลักทรัพยที่จะลงทุน ความเสี่ยง สภาวะเศรษฐกิจ และปจจัยที่
เกี่ยวของ ซ่ึงจะชวยขจัดอุปสรรคสําคัญในการลงทุนได เพราะความรูและวินัยเปนภูมิคุมกันที่ดีที่สุด 
ที่คอยปกปองเราจากความโลภและความกลัว และจะตองระลึกอยูเสมอวา การลงทุนมีความเสี่ยง ผู
ลงทุนควรศึกษาขอมูลใหดีกอนตัดสินใจลงทุน 
           2. การกระจายการลงทุนโดยการสรางกลุมสินทรัพยลงทุน  (Portfolio) จะชวยลดความ
เสี่ยงในการลงทุนไดเปนอยางดี เชน หากมีเหตุการณที่มีผลกระทบตอการทํากําไรของบริษัทที่เรา
ลงทุนไว ทําใหบริษัทดังกลาวไมสามารถจายเงินปนผลได รวมทั้งทําใหราคาหลักทรัพยผันผวน อาจ
สงผลใหผลตอบแทนจากหลักทรัพยที่ลงทุนไวไมเปนไปตามที่คาดหวัง การสรางกลุมสินทรัพย
ลงทุน  คือ การจัดสรรเงินลงทุนเพ่ือลงทุนในสินทรัพยมากกวาหนึ่งประเภทเชน ถามีเงินลงทุน
จํานวน 800,000 บาท อาจเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ทองคํา หุนสามัญของธุรกิจในกลุม
พลังงานและกลุมธนาคาร หุนกูบริษัทเอกชนขนาดใหญและกองทุนรวม 2 กองทุน เปนตน 
           3. ผูลงทุนจะตองตระหนักอยูเสมอวาผลตอบแทน และราคาของสินทรัพยที่ลงทุนมีความ
ออนไหวตอภาวะแวดลอมคอนขางมากและรวดเร็ว การติดตามและทบทวนการลงทุนอยาง
สมํ่าเสมอ จึงเปนสิ่งจําเปนในการลงทุน เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนที่นาพึงพอใจอยางสม่ําเสมอ เรา
อาจจะตองแบงเวลาสวนตัวในแตละวันเพ่ือติดตามขอมูล ขาวสาร รายงานการวิเคราะห หรือบท
สัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เพ่ือใหไดรับขอมูล ขาวสารที่จะเปนประโยชน ไมเสียโอกาสในการ
ลงทุน และเพื่อใหทันตอการรับมือกับสถานการณที่จะสงผลกระทบตอการลงทุน 
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3. ความรูเก่ียวกับการลงทุนในกองทุนรวม และกองทุนรวมหุนระยะยาว 

 ความเปนมา 
 บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงแรกของประเทศไทยไดจัดตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2518 

โดยความรวมมือกันระหวางรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหวางประเทศ ( International Finance 
Corporation – IFC ) ซ่ึงเปนหนวยงานหนึ่งของธนาคารโลก และไดมีการจัดตั้งและจัดการกองทุน
รวมโครงการแรกในป พ.ศ. 2520 ภายใตชื่อ “โครงการกองทุนสินภิญโญ” ดวยขนาดกองทุน 100 
ลานบาทและมีอายุโครงการ 10 ป  

 ในป พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 มีผลบังคับใช 
จึงไดมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยขึ้น เพ่ือทําหนาที่
กํากับดูแลและสงเสริมพัฒนาธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจจัดการลงทุน และตลาดทุนของประเทศ โดยใน
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลังไดพิจารณาใหใบอนุญาตการจัดการกองทุนรวมแก
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นใหมเพ่ิมอีก 7 บริษัท รวมกับบริษัทเดิมอีก 1 บริษัท 
เปน 8 บริษัท มีผลใหธุรกิจการจัดการกองทุนรวมขยายตัวขึ้นอยางรวดเร็วและกลายเปนสวนสําคัญ
ในการพัฒนาตลาดทุนของประเทศไทย  

 ตอมาในป พ.ศ. 2539 – 2540 กลุมผูที่ผานการพิจารณาดังกลาวไดทยอยจัดตั้งบริษัทขึ้น
เพ่ือรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง ซ่ึง
มีกลุมที่สามารถดําเนินการจัดตั้งบริษัทไดเพียง 6 บริษัท รวมกับบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมที่จัดตั้งแลวกอนหนานี้เปน 14 บริษัท ขอมูลลาสุด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2552 มีบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมทั้งสิ้น 22 บริษัท  (สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย. 2552 : ออนไลน) 

 กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สําหรับผูลงทุนรายยอยที่
ประสงคจะนําเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แตติดขัดดวยอุปสรรคหลายประการ ที่ทําใหการ
ลงทุนดวยตนเองไมสามารถไดผลลัพธตามเปาหมายที่ตองการ เชน  

 1.  มีทุนทรัพยจํานวนจํากัด ไมสามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพยตางประเภทได
มากพอ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการลงทุน  

 2.  ไมมีประสบการณ ความรู ความชํานาญในการลงทุน  
 3.  ไมมีเวลา จะศกึษาคนหา และติดตามขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจการลงทุน  
 กองทุนรวม จึงเปนเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอยางเปน

ระบบ โดยมีจุดมุงหมายใหการลงทุนไดรับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใตกรอบความเสี่ยงที่ผูลงทุน
ยอมรับได และมีลักษณะเปนนิติบุคคลแยกตางหากจากบริษัทจัดการ ผลประโยชนตาง ๆ ที่กองทุน
รวมไดจะไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี เชน กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุนไดรับเงินปนผล และหรือ 
กําไรสวนเกินทุน ไมตองเสียภาษี 
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 ผูที่เก่ียวของกับกองทุนรวม มีดังน้ี 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 แสดงขอมูลของผูที่เกี่ยวของกับกองทุนรวม 
 

 โครงสรางของกองทุนรวม ถูกกําหนดขึ้นเพ่ือผลประโยชนของผูถือหนวยลงทุน โดย
ประกอบดวยผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่ตาง ๆ และผูกํากับดูแล ทั้งที่เปนองคกรของ
ภาคเอกชนและภาครัฐ ไดแก 

 1.  บริษัทจัดการ ตองเปนบริษัทหลักทรัพยที่ไดรับใบอนุญาตจัดการลงทุนจาก
กระทรวงการคลังเทานั้น บริษัทจัดการเปนผูกําหนดโครงการกองทุนรวม นโยบายการลงทุนและ
วัตถุประสงค เพ่ือนําเสนอขออนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และตองบริหารจัดการลงทุนตาม
วัตถุประสงคและนโยบายการลงทุนน้ันโดยเครงครัด ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจงนโยบายการลงทุน
และวัตถุประสงคในการลงทุนใหผูลงทุนทราบ ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนที่แจกจายใหแก
ผูลงทุนและผูที่สนใจลงทุนไดศึกษากอนที่จะลงทุน  

 2.  ผูดูแลผลประโยชน เปนสถาบันการเงิน ที่มีคุณสมบัติตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด 
และตองไมมีสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับบริษัทจัดการ ผูดูแลผลประโยชนจะเปน
ตัวแทนของผูถือหนวยลงทุน ทําหนาที่รักษาผลประโยชนทั้งมวลของผูถือหนวยลงทุน เชน  

• ดูแลใหบริษัทจัดการจัดการกองทุนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและนโยบายการ  
ลงทุนของโครงการลงทุน ที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. และที่ไดจดแจงไวในหนังสือชี้ชวน  

         บ ล จ . / 
ผูจัดการกองทุน 

ผูดูแลผลประโยชน/ 
ผูรับฝากทรัพยสิน 

ผูถือหนวยลงทุน 

กองทุนรวม 

ลงทุน 

ซื้อหนวยลงทุน 

บริหารกองทน

รับคาธรรมเนียม 

ดูแลการจัดการของ บลจ. / 
เก็บรักษาทรัพยสิน 

เงินปนผล / สวนตางของมูลคาหนวยลงทุน 

เ งิ น ป น ผ ล /   ด อ ก เ บี้ ย  /  
สวนตางของราคาหลักทรัพย 

รับคาธรรมเนียม

หลักทรัพยตางๆ 
เชน หุน 
พันธบัตร หุนกู 
หรือตราสารอื่นๆ 
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• ทําหนาที่ชําระราคาคาซื้อและรับชําระราคาจากการขายทรัพยสิน  
• เก็บรักษาทรพัยสินทั้งหมดของกองทุนรวม  
• สอบทานความถูกตองของมูลคาทรัพยสนิของกองทุนรวม  
• ดําเนินคดีฟองรองแทนผูถือหนวยลงทุนหากบริษัทจัดการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ  

 3.  ตัวแทนสนับสนุนการขายหนวยลงทุน ปจจุบันบุคคลที่จะทําหนาที่เสนอขายหนวย
ลงทุนของกองทุนรวมได ตองเปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. เทานั้น ตัวแทน
สนับสนุนขายหนวยลงทุน ตองมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด และผานการทดสอบความรูใน
หลักสูตรการเปนตัวแทนขายจากสถาบันที่สํานักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับ
สํานักงาน ก.ล.ต. ตองปฏิบัติและทําหนาที่ในการขายตามกรอบที่กฎหมายกําหนด เพ่ือปองกันการ
ขายและการโฆษณาชวนเชื่อใหผูลงทุนเขาใจผิดในสาระสําคัญ ตัวแทนสนับสนุนขายหนวยลงทุน 
หรือที่เรียกกันอยางเปนทางการวา ผูทําหนาที่ขายหรือรับซ้ือคืนหนวยลงทุนกองทุนรวม มีสองระดับ 
ไดแก   
  3.1 ตัวแทนสนับสนุนการขาย-ระดับหน่ึง [ Investment Planner (IP)] หมายถึง บุคคล
ที่สามารถให คําแนะนําในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมแกผูถือหนวยลงทุนและผูสนใจ
ลงทุนทั่วไป ทั้งที่เปน คําแนะนําทั่วไป และ คําแนะนําเฉพาะเจาะจง  
  3.2 ตัวแทนสนับสนุนการขาย-ระดับสอง [ Fundamental Guide (FG) ] หมายถึง 
บุคคลที่ สามารถให คําแนะนําในการลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวม แกผูถือหนวยลงทุนและ
ผูสนใจลงทุน ทั่วไป เฉพาะที่เปน คําแนะนําทั่วไป เทานั้น  

 4.  นายทะเบียนหนวยลงทุน เปนสถาบันการเงินที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต.    
ใหมีหนาที่ดูแลทะเบียนรายชื่อผูถือหนวยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชนของผูถือหนวยลงทุน เชน 
การจายเงินปนผล และสิทธิประโยชน อ่ืน ๆ บริษัทจัดการอาจทําหนาที่เปนนายทะเบียนหนวย
ลงทุน สําหรับกองทุนรวมภายใตการจัดการของตนก็ได  

 5.  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เปนบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูสอบบัญชี และมีชื่อขึ้น
ทะเบียนไวกับสํานักงาน ก.ล.ต. ตองไมมีสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออมกับบริษัทจัดการ       
มีหนาที่ตรวจสอบบัญชีทรัพยสินของกองทุนรวม ตรวจสอบและใหความเห็นชอบงบการเงินของ
กองทุนใหถูกตองตามมาตรฐานบัญชี  

 6.  สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดตั้งขึ้นภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 เปนสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย จดทะเบียนสมาคมกับสํานักงาน 
ก.ล.ต. มีบริษัทจัดการที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยประเภทการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุน
สวนบุคคล และการจัดการกองทุนสวนบุคคลที่เปนกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนสมาชิก สมาคมมี
หนาที่กําหนดจรรยาบรรณ และวางมาตรฐานในการปฏิบัติ ใหบริษัทสมาชิกยึดถือและปฏิบัติเปน
มาตรฐานเดียวกันทุกราย กําหนดบทลงโทษเมื่อบริษัทสมาชิกฝาฝนและไมปฏิบัติตาม  
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 7.  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนองคกรของ
ภาครัฐ ทําหนาที่กํากับดูแลธุรกิจหลักทรัพย รวมถึงการจัดการลงทุน ออกระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ หรือ ขอกําหนดตามความในกฎหมายวาดวยหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย  

 
 ประเภทของกองทุนรวม 

 ดวยกองทุนรวมเปนเสมือนหน่ึงเครื่องมือในการลงทุนของผูลงทุน ดังนั้น จึงตองมีความ
หลากหลายเพื่อใหมีความเหมาะสมกับแตละลักษณะของผูลงทุน โดยทั่วไปกองทุนรวมสามารถแบง
ออกได ดังน้ี  
 แบงตามประเภทของการขายคืนหนวยลงทุน  

 1.  กองทุนปด (Closed-End fund) กองทุนรวมที่มีหนวยลงทุนคงที่ ไมเพ่ิมขึ้นและไม
ลดลง และเปดใหมีการจองซื้อเพียงครั้งเดียวเม่ือจัดตั้งโครงการ มีกําหนดอายุโครงการแนนอน และ
บริษัทจัดการไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนดอายุโครงการ ผูถือหนวยลงทุนไมสามารถไถ
ถอนหนวยลงทุนกอน ครบกําหนดอายุโครงการได โดยสวนใหญแลว อายุโครงการของกองทุนรวม
ในประเทศไทย จะมีกําหนด 3 ป 5 ป หรือ 10 ป และเพื่อเพ่ิมสภาพคลอง ใหแกผูถือหนวยลงทุน 
บริษัทจัดการอาจนําหนวยลงทุนของกองทุนปดไปจดทะเบียนซื้อขายในตลาดรอง(ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย) หรือจัดใหมี ตัวแทนจัดการซื้อขาย (Market maker)  

 
 2.  กองทุนเปด (Open-End fund) กองทุนรวมที่สามารถเพิ่มหรือลดหนวยลงทุนได ไมมี

กําหนดอายุโครงการ และบริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวย ลงทุนตามกําหนดเวลาที่ระบุไวในหนังสือชี้
ชวน เชน ทุกวัน ทุกสัปดาห ทุกสองสัปดาห ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน กองทุนเปดจึง
เปนที่นิยม มากกวากองทุนปด เพราะมีสภาพคลองมากกวา  
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ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบกองทุนปดและกองทุนเปด 
 

ตารางเปรียบเทียบกองทุนปดและกองทุนเปด  

หัวขอเรื่อง กองทุนปด  กองทุนเปด  

1. จํานวนหนวยลงทุน  กําหนดแนนอน ไมเพ่ิม ไมลด  สามารถเพิ่มหรือลดลงได  

2. อายุโครงการ  มีกําหนดแนนอน  ไมมีกําหนด (evergreen)  

3. การซื้อหนวยลงทุน  เปดใหจองซ้ือครั้งเดียวเม่ือเริ่ม
โครงการหากประสงคซ้ือเพ่ิมใน
ภายหลัง ตองเขาซื้อในตลาดรอง 
(กรณีบริษัทจัดการนําหนวยลงทุนเขา
จดทะเบียนซือ้ขาย) หรือแสดงความ
จํานงกับตัวแทนขาย (market maker) 
ที่บริษทัจัดการแตงตั้ง  

สามารถซื้อเพ่ิมจํานวนหนวยกับ
บริษัทจัดการโดยตรง หรือติดตอ
ผานตัวแทนสนับสนุนการขาย ที่
บริษัทจัดการแตงตั้ง ทั้งที่เปน
บุคคลธรรมดา และนิติบคุคล เชน 
ธนาคาร หรือบริษัทหลักทรพัย ซ่ึง
จะทําหนาที่สงคําสั่งซ้ือมายังบริษัท
จัดการ  

4. การขายคืนหนวยลงทุน  บริษัทจัดการไมรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
จนกวาจะครบอายุโครงการ หากผู
ลงทุนมีความจําเปนตองใชเงิน ตอง
ขายหนวยลงทุนที่ถือไวในตลาดรองใน
ราคาตลาดใหแกผูประสงคซ้ือ  

บริษัทจัดการรับซ้ือคืนหนวยลงทุน
ตามกําหนดเวลาที่ระบุไวใน
หนังสือชี้ชวน (รายวัน รายสัปดาห 
รายเดือน) ในราคาเทากับมูลคา
ทรัพยสินสุทธ ิหักดวย
คาธรรมเนียม(ถามี)  

5. การจดทะเบียนซื้อขาย  นิยมจดทะเบยีนซื้อขายหนวยลงทุนใน
ตลาดรอง เชน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  

ไมนิยมจดทะเบียนซื้อขายหนวย
ลงทุนในตลาดรอง เพราะสามารถ
ซ้ือขายผานตวัแทนสนับสนนุการ
ขายไดอยูแลว  

 
 (ที่มา : http://www.thaimutualfund.com/AIMC/aimc_about.jsp?pg=4) 
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  ความหมายของ LTF 

LTF ยอมาจากคําวา Long Term Equity Fund หรือเรียกในชื่อไทยวา “กองทุนรวมหุนระยะ
ยาว” เปนกองทุนรวมที่เนนลงทุนในหุน โดยทางการสนับสนุนใหจัดตั้งขึ้นเพ่ือเพ่ิมสัดสวนผูลงทุน
สถาบัน (ซ่ึงก็คือ กองทุนรวม) ที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพยฯ การเพิ่มผูลงทุนสถาบัน
ดังกลาวจะชวยใหตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งน้ี ผูที่ลงทุนใน LTF ที่เปนบุคคลธรรมดาจะ
ไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเพ่ือเปนแรงจูงใจในการลงทุน โดยใหสิทธิผูลงทุนนําเงินลงทุนในแตละ
ปมาใชลดหยอนภาษีได แตไมสามารถโอน จํานํา หรือนําหนวยลงทุนไปเปนหลักประกันได 
           LTF เหมาะกับคนทุกกลุมที่ตองการลงทุนในหุนระยะยาว แตอาจไมมีความชํานาญ
เกี่ยวกับการลงทุนในหุน หรือไมมีเวลา จึงลงทุนผานกองทุนรวม ทั้งนี้   ผูลงทุนจะตองเขาใจและ
ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน และเง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได น่ันก็คือ ลงทุนแลว
ถือหนวยลงทุนไวไมนอยกวา 5 ป 

 ดวยเหตุน้ีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2547 จึงกําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุน
รวมหุนระยะยาวขึ้น โดยใหสิทธิประโยชนทางภาษีแกผูลงทุนเพ่ือจูงใจใหเกิดการลงทุนในกองทุน 
LTF  
 สิทธิประโยชนทางภาษีของผูลงทุน 

 LTF เปนชองทางหนึ่งที่ชวยใหผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนอยลง และเปนชองทางชอง
ทางการประหยัดภาษีที่มีขอไดเปรียบมากกวาการประหยัดภาษีแบบอ่ืน คือ  

 1.  ไมตองลงทุนยาวนานลงทุนเพียง 5 ปปฏิทินก็สามารถไถถอนคืนได หรือถาอยาก
ลงทุนตอก็ทาํได  

 2.  ไมมีขอผูกพันวาตองลงทุนตอเน่ืองทุกป ถาตองการลดหยอนภาษีปไหนก็คอยลงทุนใน
ปภาษีน้ัน  

 3. มูลคาที่สามารถลงทุนเพ่ือลดหยอนภาษีไดสูงถึง 15%ของรายไดสูงสุดถึง 500,000 
บาทตอป ดังน้ันใครที่เสียภาษีในอัตราที่สูงก็จะยิ่งไดประโยชนจาก LTF ยิ่งฐานภาษีสูงมากก็ยิ่ง
ประหยัดไดมาก 

 4. กําไรจากการขายคืนหนวยลงทุน (Capital gain) ไมตองเสียภาษีเงินได หากลงทุน
มาแลวไมนอยกวา5 ป 

 
 ลักษณะการผิดเงื่อนไขการลงทุนของ LTF  
           การขายคืนหนวยลงทุนกอนครบกําหนด 5 ปปฏิทิน ถอืวาผิดเงื่อนไขการลงทุน  
ทั้งน้ี กรณีผูลงทุนเสียชวีิตหรือทุพพลภาพ ทําใหไมสามารถปฏิบัตติามเงื่อนไขดังกลาว จะไมถอืวา
ผิดเงื่อนไขการลงทุน   
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           เม่ือการผิดเงื่อนไขการลงทนุแลว ผูลงทนุจะไมไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอีกตอไป และ
ตองดําเนินการดังน้ี   
           1.  ตองคืนเงินภาษีที่ไดรับยกเวนไป เฉพาะยอดเงินลงทุนที่ขายคืนพรอมเงินเพ่ิมในอัตรา
รอยละ 1.5 ตอเดือน โดยนับตั้งแตเดือนเมษายน ของปที่ผูลงทุนยื่นขอยกเวนภาษี จนถึงเดือนที่มี
การยื่นคืนเงินภาษี ดังน้ัน ผูลงทุนจึงควรยื่นขอคืนเงินภาษีพรอมเงินเพ่ิมทันทีที่มีการทําผิดเงื่อนไข
การลงทุน โดยไมจําเปนตองรอใหถึงรอบชําระภาษีตามปกติ 
 
           2.  ตองจายภาษีของกําไรสวนเกินทุน (Capital gain) โดยนํากําไรที่ไดรับจากการขายคืน
ไปรวมเปนเงินไดของปที่ขายคืนเพ่ือเสียภาษีเงินได ซ่ึงในทางปฏิบัติเม่ือผูลงทุนขายคืน บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมจะหักภาษี ณ ที่จาย 3% ของกําไรสวนเกินทุนไวกอน 
 ประเภทของ LTF 
 แบงตามสัดสวนการลงทนุ  วิธีน้ีแบงได 3 กลุม ดังน้ี 

 1.  LTF ที่ลงทุนในหุนเต็มที่แบบกองทุนหุน คือ กลุมน้ีผูจัดการกองทุนจะบริหารกองทุน 
LTF ของตนเหมือนกับกองทุนหุนและลงทุนเต็มที่ในหุนเพ่ือสรางผลตอบแทนใหกับผูลงทุนมากที่สุด
ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได 

 2.  LTF ที่ลงทุนในหุนบางสวนและกําหนดสัดสวนไวชัดเจน คือ กองทุน LTF ในกลุมน้ีจะ
มีความเสี่ยงนอยกวากลุมแรก เพราะเงินที่มีจะถูกนําไปลงทุนในหุนเพียงบางสวนและบอกใหผู
ลงทุนรูวาจะลงทุนกี่เปอรเซ็นต เชน ลงทุนในหุนเพียง70% อีก 30% ลงทุนในตราสารหนี้ ทําใหมี
ความผันผวนนอยกวา ทั้งขาขึ้นและขาลง เหมาะสําหรับผูตองการลงทุนในระดับความเสี่ยงที่ต่ํากวา
กองทุนหุนทั่วไปแต ยอมรับโอกาสที่จะไดผลตอบแทนนอยลงได 

 3.  LTF ที่ลงทุนในหุนเพียงบางสวนแตไมกําหนดสัดสวนที่ชัดเจน คือ LTF กลุมน้ีจะคลาย
กับกลุมที่ 2 คือเงินที่มีในกองทุนจะลงทุนในหุนเพียงบางสวนแตไมกําหนดชัดเจนวาเทาไร LTF มี
ความเสี่ยงนอยกวากลุมแรก กลุมน้ีจะมีเปาหมายในการดูแลรักษาเงินตนของผูลงทุนไมใหขาดทุน
มากกวามุงหาผลตอบแทน เหมาะสําหรับผูลงทุนที่ตองการใหเงินตนไมขาดทุนมากกวาเนนเรื่อง
ผลตอบแทน  

 
 แบงตามนโยบายการจายปนผล เปน 2 กลุม ดังน้ี 

 1.  LTF ที่มีนโยบายการจายปนผล คือ กลุมน้ีเหมาะสําหรับผูที่อยากไดเงินกําไรคืนบาง
ระหวางการลงทุน แตเงินปนผลที่ไดจะตองเสียภาษี 

 2.  LTF ที่ไมมีนโยบายจายปนผล คือ กลุมน้ีเหมาะสําหรับผูไมตองการเสียผลประโยชน
จากภาษีเงินปนผล โดยยอมที่จะไมรับผลตอบแทนคนืระหวางลงทนุ  
 แบงตามนโยบายการลงทนุ เปน 2 กลุม ดังน้ี 
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 1.  LTF ที่บริหารเชิงรุก คือ ผูจัดการกองทุนจะเนนบริหารใหไดผลตอบแทนเต็มที่ มี
เปาหมายในการสรางผลตอบแทนใหสูงที่สุด ภายใตความเสี่ยงที่ประเมินแลวยอมรับได เหมาะ
สําหรับผูตองการลงทุนในหุนที่เชื่อในความสามารถการคัดเลือกหุนของผูจัดการกองทุน 

 2.  LTF ที่บริหารเชิงรับ หรือ LTF ที่เปนกองทุนรวมดัชนี คือ ผูจัดการกองทุนจะบริหาร 
LTF ใหไดผลตอบแทนขึ้นลงตามการขึ้นลงของดัชนีอางอิง เหมาะสําหรับผูลงทุนที่เชื่อวา
ผลตอบแทนของดัชนีอางอิงจะเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่ลงทุน โดยไมตองการเสี่ยงกับการบริหาร และ
การเลือกหุนของผูจัดการกองทุน  
 ผลตอบแทนจากการลงทนุ 

 ใน LTF เปนชองทางการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่ดีกวาการลงทุนแบบอ่ืน เพราะนโยบาย
ของ LTF ก็คือลงทุนในหุน จากขอมูลผลตอบแทนของการลงทุนในทรัพยสินตางๆ ของประเทศไทย 
ชวง 30 ปที่ผานมา (2518-2548) การลงทุนในหุนใหผลตอบแทนสูงถึงรอยละ 12 ตอป แมวาในชวง
ป 2540-2544 จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทําใหราคาหุนลดลงอยางมาก สวนพันธบัตรในชวงเดียวกันให
ผลตอบแทนรอยละ 10 ตอปทั้งที่ไมไดรับผลกระทบจากชวงวิกฤติเศรษฐกิจมากนักเพราะเปน
สินทรัพยที่ใหผลตอบแทนคงที่ สวนเงินฝากธนาคารใหผลตอบแทนรอยละ 7 ตอป และทองคําให
ผลตอบแทนเพียงรอยละ 3 ตอป 

 

4. ทฤษฎีความรูความเขาใจ 
 ความหมายของความรูความเขาใจ 

 อนันต ศรีโสภา (2525) กลาววา ความรู หมายถึง ความจําในสิ่งที่เคยมีประสบการณมากอน 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคําวา “ ความรู” คือ 

สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติ
และทักษะ ความเขาใจหรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ องควิชาในแตละสาขา 

 ไพศาล หวังพานิช (2526: 105) ไดใหความหมายของความเขาใจ วาหมายถึง 
ความสามารถในการนําความรูความเขาใจ ไปดัดแปลงปรับปรุงเพ่ือใหสามารถจับใจความ อธิบาย 
หรือเปรียบเทียบ ยนยอเร่ืองราวความคิดเห็นขอเท็จจริงตางๆ ทั้งยังสามารถอธิบายและ
เปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะและสภาพคลายคลึงเปนทํานองเดียวกับของเดิมได บุคคลที่มีความเขาใจ
ในสิ่งใดจะสามารถแปลความหมาย ตีความ หรือขยายความเกี่ยวกับสิ่งน้ันได 

 จากความหมายของความรูและความเขาใจที่กลาวมาขางตนพอจะสรุปไดวา ความรูความ
เขาใจ หมายถึง การสะสมประสบการณ ความทรงจํา ขอมูลตางๆ ที่บุคคลไดเก็บไวในสมอง โดย
สามารถนําออกมาใชไดในการใหขอมูล อธิบาย ตัดสินใจ หรือความสามารถในการแปลความหมาย 
ซ่ึงสามารถวัดความรูความเขาใจไดจากการระลึกได  
 โครงสรางของความรู 
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 Bloomและคณะ (1956) แบงพฤติกรรมโครงสรางความรูออกเปน 6 ขั้นตอน โดยเรียงจาก
ขั้นงายไปหาขั้นยาก สรุปไดดังน้ี 
 ขั้นที่ 1  ความรู - ความจํา (Knowledge) หมายถึง การระลึกได ความรูน้ันสามารถยกมา
กลาวอางอิงเพ่ือสนับสนุนในสิ่งที่ตนตองการทําความเขาใจกระจางขึ้น 
 ขั้นที่ 2  ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึง สามารถอธิบายชี้แจง โดยการแปลความ 
ตีความ สรุปความพยากรณ ยกตัวอยางประกอบได  
 ขั้นที่ 3 การนําไปใช (Application) หมายถึง สามารถนําความรูไปใชในสถานการณหรือ 
นําเอากฎ สูตร หลักการมาใชในการแกปญหา  
 ขั้นที่ 4  การวิเคราะห (Analysis) หมายถึง สามารถแยกแยะใหเห็นสวนประกอบ จําแนก
ประเภท หาความสัมพันธของสวนยอยของสิ่งของตั้งแตสองสิ่งขึ้นไป  
 ขั้นที่ 5  การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึง สามารถนําเอาสวนยอย ๆ มาประกอบเห็น
สิ่งใหม เรียบเรียงเร่ืองราว ออกแบบการทดลอง การเรียนรูระดับน้ี เนนความสรางสรรค 
 ขั้นที่ 6  การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง ความสามารถในการตีราคาประมาณจัด
กลุม วิจารณโดยใชสถิติเปนเครื่องสนับสนุนวาดี ปานกลาง เลว  
 จากโครงสรางความรูของ Bloom (1956) จะเห็นไดวาความจํานั้นเปนความรูพ้ืนฐาน ถา
ไมมีความจําแลวจะเกิดความเขาใจไมได ในทํานองเดียวกันการนําไปใชจะเกิดไมได ถาไมมีความ
เขาใจเปนเชนน้ีเรื่อยไปทุกขั้น จากขั้น 2 ขึ้นไปถึงขั้น 6 ซ่ึงเปนขั้นสุดทาย 
การวัดความรู 
 รัตติกรณ  จงวิศาล (2535:  51) การวัดความรู ความสามารถในการระลึก (Recall) 
เรื่องราวขอเท็จจริงหรือประสบการณตางๆ หรือเปนการวัดการระลึก ประสบการณเดิมที่บุคคลไดรับ
จากคําสอนการบอกกลาว การฝกฝนของผูสอนรวมทั้งตําราจากสิ่งแวดลอมตางๆ ดวยคําถามวัด
ความรูแบงออกเปน 3 ชนิดคือ 
  1.  ถามความรูในเนื้อเร่ือง เปนการถามรายละเอียดของเนื้อหา ขอเท็จจริงตางๆ ของ
เร่ืองราวทั้งหลาย ประกอบดวยคําถามประเภทตางๆ เชน ศัพทและนิยาม  กฎและความจริงหรือ
รายละเอียดเนื้อหาตางๆ  
  2.  ความรูในวิธีการ เปนการถามวิธีปฏิบัติตางๆ แบบแผน ประเพณี ขั้นตอนการปฏิบัติ
ทั้งหลาย เชน ถามระเบียบแบบแผน ลําดับขั้นและแนวโนม การจัดประเภทและหลักเกณฑตางๆ 
 3.   ถามความรูรวบยอด เปนการถามความสามารถในการจดจําขอสรุปหรือหลักการของ
เรื่องที่เกิดจากการผสมผสานหาลักษณะ เพ่ือรวบรวมและยนยอลงมาเปนหลักหรือหัวใจของเนื้อหา
น้ันๆ 
           จากแนวคิดทฤษฎีความรูความเขาใจหรือทฤษฎีปญญา (Cognitive Theories) พรรณี      
ช. เจนจิต (2538: 404-406)  ไดสรุปความเห็นไววา เปนการศึกษาเรื่องพฤติกรรมโดยเนน
ความสําคัญของกระบวนการเรียนรูของคน ดังน้ี 
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 ความหมายของการเรียนรู   
 นักจิตวิทยาหลายทานใหความหมายของการเรียนรูไว เชน 

  คิมเบิล  (Kimble . 1961)  ไดใหความหมายไววา การเรียนรู   เปนการเปลี่ยนแปลงคอนขาง
ถาวรในพฤติกรรม  อันเปนผลมาจากการฝกที่ไดรับการเสริมแรง 
  ฮิลการด และ เบาเวอร  (Hilgard; & Bower. 1966)  ไดใหความหมายไววา การเรียนรู 
เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  อันเปนผลมาจากประสบการณและการฝก  ทั้งน้ีไมรวมถึง
การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ  ฤทธิ์ของยา หรือสารเคมี 
หรือปฏิกิริยาสะทอนตามธรรมชาติของมนุษย   
 พจนานุกรมของเวบสเตอร  (Webster 's  Third  New International Dictionary) "การเรียนรู 
คือ  กระบวนการเพิ่มพูนและปรุงแตงระบบความรู  ทักษะ นิสัย หรือการแสดงออกตางๆ อันมีผลมา
จากสิ่งกระตุนอินทรียโดยผานประสบการณ การปฏิบัติ หรือการฝกฝน 
 ประดินันท  อุปรมัย (2540: 121) “ การเรียนรูคือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผล
เน่ืองมาจากการไดรับประสบการณ  โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนเหตุทําใหบุคคลเผชิญสถานการณ
เดิมแตกตางไปจากเดิม“ ประสบการณที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้ง
ประสบการณทางตรงและประสบการณทางออม 
 จากความหมายของการเรียนรูที่ไดกลาวมาแลวขางตน  สรุปไดวา การเรียนรู หมายถึง 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพ่ิมทักษะ ความรู อันสืบเน่ืองมากจากฝกฝน ปฏิบัติ และ
ประสบการณ         
 ประเภทของการเรียนรู 

 เบนจามิน บลมู (Bloom. 1956: .90) นักวัดผลผูยิ่งใหญของสหรัฐอเมริกา สรุปวาการ
เรียนรูมีผลใหพฤติกรรมเปลี่ยนไป และไดจําแนกประเภทพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษยออกเปน   
3 ดาน ดังน้ี 

 1.  การเรียนรูดานความรูความเขาใจ หมายถึง พฤติกรรมการเรียนรูทีเ่กี่ยวกับความรู
ความจําความเขาใจ การวิเคราะหการสังเคราะห การประเมินคาและการนําความรูไปใชใน
สถานการณอ่ืน สามารถเกิดการเรียนรูดานนี้ไดจากสื่อหรือวิธีการนําเสนอที่หลากหลาย 

 2.  การเรียนรูดานเจตคติหรือดานอารมณหรือดานจิตใจ หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมดานจิตใจ อารมณหรือความรูสึก ทําใหผูชมเกิดความพอใจ เกิดความซาบซึ้ง และเห็น
คุณคา เกิดความศรัทธามีคานิยม เกิดความภาคภูมิใจ สามารถเกิดการเรียนรูดานนี้ไดดี 

 3.  การเรียนรูดานกลามเนื้อประสาทสัมผัส หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกีย่วกับ
ทักษะหรือความชํานาญในการใชกลามเนื้อหรืออวัยวะตาง ๆ ในการเคลื่อนไหวไมวาจะเปนทักษะ
ในการพูด การอาน การเขียน การเลนดนตรี กีฬา ฟอนรํา การคํานวณ ที่สามารถทําไดอยาง
คลองแคลวจนแลดูเปนธรรมชาต ิ
ทฤษฎีการเรยีนรู (Theories of Learning)  แบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ ดังน้ี 
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 1.  กลุมทฤษฎีการตอเน่ือง (Associative Theories) เปนทฤษฎีที่ใชหลักการเรียนรูแบบ
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) คือ การเรียนรูจากสวนยอยไปสูสวนรวม ทฤษฎีน้ีจะกลาวถึงการทํา
ใหเกิดความตอเน่ืองกันอยูเสมอ ระหวางสิ่งเรากับการตอบสนอง และการตอบสนองนั้นมักเปน
พฤติกรรมภายนอกที่สังเกตเห็นไดชัดและวัดไดงาย (กมลรัตน หลาสุวงษ. 2523 : หนา 142) 
            2.  ทฤษฎีความรูความเขาใจ (Cognitive Theory) เปนทฤษฎีที่เนนการเรียนรูเปนการ
เปลี่ยนแปลงแนวความคิด (Cognitive) เปนพฤติกรรมภายในไมสามารถสังเกตเห็นไดจากภายนอก 
มี 2 ทฤษฎียอย คือ 
 
              2.1  ทฤษฎีกลุมเกสตัลท (Gestalt's Theory)  นักจิตวิทยากลุมเกสตัลท  (Gestalt 
Psychology) ชาวเยอรมัน ประกอบดวย  Max Wertheimer, Wolfgang  Kohler และ Kurt  Koftka  
ซ่ึงมีความสนใจเกี่ยวกับการรับรู (Perception ) การเชื่อมโยงระหวางประสบการณเดิม 
(Experience)และใหม  นําไปสูกระบวนการคิดเพื่อการแกปญหา (Insight) 
       2.2  ทฤษฎีการเรยีนรูของทอลแมน  
    2.2.1 ถาตองการใหผูเรียน เกิดการเรียนรูแบบหยั่งเห็น จะตองใชเครื่องหมาย
บางอยางชี้ทางควบคูไปดวย 
    2.2.2 ตองมีการทดสอบบอย ๆ จึงจะรูวาผูเรียนเรียนรูไดมากนอยเพียงใด 
    2.2.3 การเรียนรูไมจําเปนตองมีการเสริมแรงมากเทากับแรงจูงใจ โดยสรางใหเกิด
แรงขับ (Drive) มาก ๆ หรือจะตอบสนองพฤติกรรมไปยังจุดหมายปลายทางทีต่องการ 
 องคประกอบของการเรียนรู  มี 2 สวน คือ 
  1.  การรับรู (Perception) หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผัสดวยอวัยวะรับ
สัมผัสทั้ง 5 สวน คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย  เปนกระบวนการแปลความหมายของ สิ่งเราที่มา
กระทบประสาทสัมผัส ซ่ึงจะเนนความสําคญัของการรับรูเปนสวนรวมที่สมบูรณมากกวาการรับรู
สวนยอย ทีละสวน 
 2.  การหยั่งเห็น (Insight) หมายถึง การเกิดความคิดแวบขึ้นมาทันทีทนัใดขณะที่ประสบ
ปญหา โดยมองเห็นการแกปญหาตั้งแตเร่ิมแรกเปนขัน้ตอนสามารถแกปญหาได 
 

5. ความรูเก่ียวกับคาลดหยอนภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา 
 

 ความสําคัญของการวางแผนภาษี  
          การวางแผนภาษี  คือ  การกําหนดแนวทางปฏิบัตใินการเสียภาษ ี เพ่ือใหเสียภาษีได
อยางถูกตอง  และสามารถประหยัดภาษไีดสูงสุด  มีวตัถุประสงค ดังน้ี      
         1.  เพ่ือใหเสยีภาษีไดอยางถูกตอง 
         2.  เพ่ือปองกันโทษ  และความรับผิดจากการเสียภาษทีี่ผิดพลาด 
         3.  เพ่ือใหไดรูปแบบแนวทางที่ประหยัดภาษีสูงสุด 
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         4.  ชวยลดตนทุนทําใหสามารถแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
         5.  เพ่ือรักษาความมั่งคั่งของผูเสียภาษี 
 
 
ประเภทของภาษีอากร     
          1.  ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 
          2.  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
          3.  ภาษีมูลคาเพิ่ม 
          4.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
          5.  ภาษีศลุกากร 
          6.  ภาษีสรรพสามิต 
          7.  ภาษีโรงเรอืนและที่ดิน 
          8.  ภาษีบํารุงทองที่ 
          9.  ภาษีปาย 
        10.  คาธรรมเนียม 
        11.  อากรแสตมป 
 
          ภาษีอากรแตละประเภทมีอัตราและวิธีปฏิบัติในการเสียภาษีตางกัน  ผูมีหนาที่เสียภาษีจึง
ตองศึกษารายละเอียดของภาษีอากรแตละประเภท  เพ่ือใหการเสียภาษีของเราไดรับประโยชนสงูสดุ 
(ที่มา : www.rd.go.th)         
 ประเภทของผูเสียภาษี          
           1. ประเภทบคุคลธรรมดา 
          กฎหมายกําหนดใหนํารายได  หลังหักคาใชจายและคาลดหยอนตางๆแลว  มาเปนฐานใน
การคํานวนภาษี โดยใชเกณฑเงินสด  ( cash  basis)  เปนตัวตั้ง  ขณะที่อัตราภาษีใชอัตรากาวหนา  

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา  ไดแก 
         1.  บุคคลธรรมดา 
         2.  หางหุนสวนสามัญ 
         3.  คณะบุคคลที่มิใชนิติบคุคล 
         4.  ผูถึงแกความตายในระหวาปภาษ ี
         5.  กองมรดกที่ยังไมไดแบง           
           2. ประเภทนติิบุคคล 
 โดยทั่วไปกําหนดใหเก็บภาษีจากกําไรสทุธ ิ โดยเกบ็รอบระยะเวลาบัญชีละ  2  ครั้ง  เสีย
ภาษีในอัตราคงที่  30%  เวนแตไดรับการสงเสริมการลงทนุ  หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยาง
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อ่ืน   กําไรที่เกิดขึ้นนี้ใชเกณฑสิทธ ิ หรือเกณฑในการรับรูรายไดทนัที  เม่ือมีการขายหรือการ
ใหบริการ โดยไมคํานึงวาจะมีการชําระเงนิคาสินคาหรือบริการหรือไม 
            
 
ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  ไดแก 
         1.  บริษทัจํากัด 
         2.  บริษทัมหาชนจํากัด 
         3.  หางหุนสวนจํากัด 
         4.  หางหุนสวนนิติบุคคล 
         5.  กิจการรวมคา ( join  venture ) 
         6.  มูลนิธิหรือสมาคม 
 
           ผูเสียภาษีแตละประเภท ยังแบงยอยลงไปเปนองคกรธุรกิจ  หรืออาชีพ ที่แตกตางกัน
ออกไป ซ่ึงแตละธุรกิจแตละอาชีพ มีอัตราภาษี คาใชจาย และคาลดหยอนที่แตกตางกัน  ผูมีเงิน
ได จึงควรศึกษาแตละธุรกิจ  แตละอาชีพใหถองแทกอนจะดําเนินธุรกิจ  เพ่ือใหไดประโยชนทาง
ภาษี  นําไปสูการไดเปรียบทางตนทุนเพ่ือประโยชนในการแขงขันในที่สุด    
        
 ผลกระทบจากการวางแผนภาษีที่ผิดพลาด 
        1.  ตองเสียภาษีเพ่ิมเติม 
        2.  ตองเสียเบีย้ปรับ 
        3.  ตองเสียเงินเพ่ิม (ดอกเบี้ยของขอ 1. และ 2.) 
        4.  ตองรบัโทษทางอาญา  (ปรับ, จําคุก) 
        5.  อาจถึงขั้นสูญเสียธุรกิจที่สรางสมมา  
 
 สิทธิหักลดหยอนภาษี  
            การหักลดหยอน หมายถึง รายการตางๆ ที่กฎหมายไดกําหนดใหหักไดเพ่ิมขึ้น หลังจาก
ไดหักคาใชจายแลว เพ่ือเปนการบรรเทาภาระภาษีใหแกผูเสียภาษีกอนนําเงินไดที่เหลือซ่ึงเรียกวา
เงินไดสุทธิไปคํานวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รายการหักลดหยอนกรณีตางๆ 
มีดังตอไปน้ี  
         1.  ผูมีเงินได 30,000 บาท (ไมวาจะอยูในประเทศไทยถึง 180 วัน หรือไมก็ตาม) 
         2.  สามีหรือภริยาของผูมีเงนิได 30,000 บาท  
            2.1  สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดที่มีสิทธิหักลดหยอน จะตองเปนสามีหรือภริยาชอบ
ดวยกฎหมาย การสมรส ไมครบปภาษีก็มีสิทธิหักลดหยอนได เชน จดทะเบียนสมรสระหวางปภาษี 
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หรือตายในระหวางปภาษี ก็มีสิทธิหักลดหยอนได 30,000 บาท  
            2.2  สามีหรือภริยาของผูมีเงินไดที่จะนํามาหักลดหยอนจะตองไมมีเงินไดพึงประเมิน
หรือมีแตไมไดแยกคํานวณภาษี ตัวอยาง สามีภริยาแตงงานครบปภาษีและตางฝายตางมีเงินได
ประเภท ที่ 1 กรณีดังกลาว ภริยาสามารถแยกคํานวณภาษีตางหากจากสามีไดโดยชอบ ทั้งสามี
ภริยาจึงไมมีสิทธินําคูสมรสมาหักลดหยอนได แตหากภริยามีเงินไดประเภทอ่ืน (2-8) ใหสามีนําเงิน
ไดของภริยามารวมคํานวณและมีสิทธินําคูสมรสมาหัก ลดหยอนได 
          3.  การหักลดหยอนบุตร ใหหักสําหรับบุตรชอบดวยกฎหมาย หรือบุตรบุญธรรมของผูมี 
เงินได รวมทั้งบุตรชอบดวยกฎหมายของสามีหรือภริยาของผูมีเงินไดดวย 
           โดยมีเง่ือนไขวาบตุรที่เกิด กอนหรือ ในพ.ศ.2522 หรือที่ไดรับเปนบตุรบญุธรรม กอน พ.ศ. 
2522 คนละ 15,000 บาท บุตรทีเ่กิด หลงั พ.ศ.2522 หรือที่ไดรับเปนบุตรบญุธรรมในหรือหลัง พ.ศ. 
2522 คนละ 15,000 บาท แตรวมกันตองไมเกิน 3 คน            
           4.  เบี้ยประกันภัย  ที่ผูมีเงินไดจายไปในปภาษี สําหรับการประกันชีวติของผูมีเงินได
ตามจํานวนทีจ่ายจริง โดยสวนแรกหักได 10,000 บาท สวนที่เกิน 10,000 บาท หักไดไมเกินเงินได
หลังจากหักคาใชจาย แตไมเกิน 90,000 บาท (รวมเปนไมเกิน 100,000 บาท)ทั้งน้ี เฉพาะในกรณี   
ที่กรมธรรมประกันชีวติมีกาํหนดเวลาตั้งแต 10 ปขึ้นไป และการประกันชีวตินั้นไดเอาประกันไวกับ
ผูรับประกันภัยที่ประกอบกจิการประกันชวีิตในราชอาณาจักร             
          5.  เงินสะสม ทีจ่ายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หักลดหยอนไดตามจํานวนที่จายจรงิ แตไม
เกิน 10,000 บาท สวนที่เกนิ 10,000 บาท แตไมเกิน 490,000 บาท เปนเงินที่ไดรับยกเวนภาษ ี
โดยนําจํานวนเงินสวนที่เกนิดังกลาวหักจากเงินไดพึงประเมิน กอนหักคาใชจายตามจํานวนทีจ่าย
จริงแตไมเกิน 490,000 บาท  
 
           คาซือ้หนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ หักไดไมเกินรอยละ 15 ของเงินได และ
เม่ือรวมกับเงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพและกองทนุ กบข. (ถามี) แลวไมเกิน 500,000 บาท โดย
ตองจายเปนคาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรพัยที่จะไดรับยกเวนไมตองรวมคํานวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ทั้งน้ี ตอง
เปนไปตามหลักเกณฑ วธิกีาร และเง่ือนไข ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
            คาซื้อหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของเงิน
ได  เฉพาะสวนที่ไมเกิน 500,000 บาท  
          6.  ดอกเบี้ยเงินกูยืม จากการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ เชาซื้อ หรือสรางอาคารอยูอาศัย โดย
จํานองอาคารที่ซ้ือหรือสรางเปนประกันการกูยืมน้ัน ตามจํานวนเงินที่ไดจายไปจริงแตไมเกิน 
100,000 บาท ทั้งน้ี เฉพาะดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ไดจายตั้งแต 1 มกราคม พ.ศ.2550 เปนตนไป และผูมี
เงินไดตองมีหนังสือรับรองตามแบบที่อธิบดีกําหนด จากผูใหใหกูยืม เพ่ือเปนหลักฐานวาไดมีการ
จายดอกเบี้ยสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือดําเนินการดังกลาวนั้นดวย 
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          7.  เงินสมทบ ที่ผูประกันตนจายเขากองทุนประกันสังคม ตามกฎหมายวาดวยการประกัน 
สังคมตามจํานวนที่จายจริง ในกรณีสามีหรือภริยาของผูมีเงินได ซ่ึงเปนผูประกันตนจายเงินสมทบ
เขากองทุนประกันสังคม ขางตนและความเปนสามีภริยาไดมีอยูตลอดปภาษี ใหหักลดหยอนไดดวย 
สําหรับเงินสมทบของสามีหรือภริยาที่จายเขากองทุนประกันสังคมดังกลาวตามเกณฑขางตน 
          8.  คาลดหยอนบิดามารดา กรณีผูมีเงินไดและคูสมรสที่มีเงินไดรวมคํานวณภาษี หรือ      
คูสมรสไมมีเงินได อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ซ่ึงมีรายไดไมเพียงพอตอการ  
เลี้ยงชีพ ผูมีเงินไดและ คูสมรสมีสิทธิหักลดหยอนคาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาไดคนละ 30,000 
บาท ทั้งน้ี บิดาหรือมารดาของผูมีเงินไดหรือคูสมรส จะตองออกหนังสือรับรองวาบุตรคนใดคนหนึ่ง
เปน   ผูอุปการะเลี้ยงดูเพียงคนเดียว 
          9.  เงินสนับสนุนเพื่อการศึกษา  ไดแก เงินที่จายเปนคาใชจายเพื่อสนับสนุนการศึกษา    
มีสิทธิหักลดหยอนได 2 เทาของจํานวนเงินที่ไดจายไปจริง แตไมเกินรอยละ 10 ของเงินคงเหลือ
หลังจากหักคาใชจายและคาลดหยอนอ่ืน ๆ แลว 
          10.  เงินบริจาค  เม่ือหักลดหยอนตาง ๆ หมดแลว เหลือเทาใดใหหักลดหยอนไดอีก
สําหรับ เงินบริจาค เงินบริจาคที่หักคาลดหยอนไดน้ันผูมีเงินไดตองบริจาคเปนเงินใหแกการกุศล
สาธารณะ โดยหักได เทาจํานวนเงินที่จายจริงแตตองไมเกินรอยละ 10 ของเงินไดหลังจากหัก
คาใชจายและหักคาลดหยอนตาง ๆ ขางตนแลว 

 

6. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจลงทุน 
 

 ตัวกําหนดพื้นฐาน ( Basic determinants) ซ่ึงถือวามีผลตอการตัดสินใจซื้อ จะไดรับ
อิทธิพลจากปจจัยภายใน (ปจจัยดานจิตวิทยา) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค และปจจัย
ภายนอกที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริโภค  (เสรี วงษมณฑา. 2542) ดังภาพประกอบ : 
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ภาพประกอบ 3 แสดงตัวกาํหนดพื้นฐาน (Basic determinants) 

 
 วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล (2549) การวิเคราะหคาดการณเพ่ือที่จะนํามาสูการตัดสินใจการเขา

หรือออกจากการลงทุน นักลงทุนจะพิจารณาจากทั้ง ปจจัยภายใน และ ปจจัยภายนอก          
(ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/bizbook/money_game_07sam.html) ดังน้ี 
 ปจจัยภายใน (Micro Factor)  

 1.  ปจจัยพ้ืนฐานทั่วไป เชน ผลกําไรตอหุน (Earnings per Share หรือ EPS), มูลคา
สินทรัพยสุทธิ (Net Asset Value หรือ NAV), ราคา/กําไรตอหุน (Price/Earnings หรือ P/E),  ราคา/
มูลคาทางบัญชีตอหุน (Price/Book Value หรือ P/BV), ผลตอบแทนจากเงินปนผล  (Dividend 
Yield) 

 2.  การคาดการณของโครงการอนาคต ซ่ึงสามารถเขียนเปนสมการไดดังน้ี  
ราคาหุนในปจจุบัน = ราคาพื้นฐานปจจุบัน + โครงการในอนาคต  

 3.  การคาดหวังของนักลงทุน กลาวคือ หุนบางตัวนักลงทุนอาจจะคาดหวังผลลัพธ
มากกวา  ที่เปนอยู เชน ถาเพิ่มทุน ตองมีอัตราสวนที่ดึงดูดนักลงทุนและไมเกิดการลดลงของกําไร
ตอหุน คือ Earnings Dilutions  

 4.  มุมมองในนักควบรวมกิจการ เชน การใชมูลคากิจการ หรือ Enterprise Value (EV) 
ซ่ึงเกิดจากมูลคาหุนทุนทั้งหมด (Market Capitalization) บวกดวยหนี้สินสุทธิ (Net Debt) มาเปน
เครื่องมือวัด (Bench mark) เชน บริษัทในกลุมอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ทํามือถือขนาดใหญสุดใน
ประเทศ เม่ือป 2546 ราคาหุนอยูที่ 50-60 บาท เม่ือนักลงทุนใชหลัก Enterprise Value ตอจํานวน
เลขหมาย หรือที่เราเรียกวา Enterprise Value per Subscriber มาคิด ปรากฏวา บริษัทนั้นมี EV/
จํานวนเลขหมายที่ 10,000 บาท ซ่ึงนักลงทุนสถาบันถือวาถูกมาก เพราะวากระแสเงินสดที่ไดจาก
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คาบริการอยูที่เดือนละ 1,000 บาท โดยเฉลี่ยตอเลขหมาย ใน 1 ป บริษัทนี้จะมีกระแสเงินสดที่เปน
รายไดประมาณ 12,000 บาท เทากับลงทุนซ้ือหุนบริษัทนั้น ใชเวลาไมถึง 1 ป ก็คุมแลว 

 5.  การหามูลคาที่ซอนเรนในบริษัท (Hidden Value) มูลคาที่ซอนเรนในบริษัท เชน การมี
ใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจบางอยางที่บริษัทอ่ืนไมมี การมีสวนขาดทุนสะสมอยู (Retained 
Losses) โดยมีสวนของเงินทุนแข็งแกรง (Paid-up Capital) ในกรณีน้ี บริษัทที่มี Retained Losses 
อาจเปนเปาหมายในการถูกควบรวมกิจการ หรือการมีที่ดินเปน Land Bank ที่อยูในทําเลดี    
 ปจจัยภายนอก (Macro Factor)  

 1.  ผลตางอัตราดอกเบี้ยภายในและภายนอกประเทศ (Interest Rate Differential) ซ่ึงเปน
ปจจัยในการกําหนดเงินไหลเขา-ออก เน่ืองจากในระยะหลังกองทุนประเภทชอบความเสี่ยง พวก
กองทุนเก็งกําไรที่เรียกวา “เฮดจฟนด” (Hedge Funds) ซ่ึงมักจะมีตนทุนดอกเบี้ยจากการยืมเงิน
เพ่ือลงทุน ถาผลตางของอัตราดอกเบี้ยไมมากเกินไป อาจจะทําใหเฮดจฟนดไมสนใจในการนําเงิน
เขามาซื้อหุน แตถาผลตางของอัตราดอกเบี้ยไมมาก แตถาเฮดจฟนดน้ันเนน Upside หรือ โอกาสใน
การทํากําไรของคาเงินหรือหุน เฮดจฟนดจะนําเงินเขามาเลยทันที 

 2.  การเก็งกําไรคาเงินจากการคาดการณของการแข็งคาของเงินในภูมิภาคเชน ในประเทศ
จีนที่มีทุนสํารองมากถึงลานลานดอลลาร ตัวเลขที่ไมเปดเผย ปรากฏวา ประมาณ 20-30 เปอรเซ็นต 
เปนทุนสํารองในประเทศที่เกิดจากเก็งกําไรคาเงิน ทําใหจีนตองมีการลงทุนในตางประเทศมากขึ้น 
เพ่ือเปนการลดการเก็งกําไรคาเงินหยวน จะเห็นไดวาครั้งหน่ึง China Investment Trust 
Corporation (CITIC) ซ่ึงเปนหนวยงานของรัฐบาลจีน เคยสนใจซื้อหุนของบริษัทปโตรเคมีแหงหน่ึง
ของไทย  

 3.  การคาดคะเนการแข็งหรือออนตัวของคาเงิน โดยใชตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัด (Current 
Account) จากการศึกษา พบวา ถามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด คาเงินมักจะออน ซ่ึงการขาดดุล
บัญชีเดินสะพัดเปนการสะทอนถึงการขาดแคลนภาวะเงินออมของประเทศ และนําไปสูการออนตัว
ของตลาดหุน แตมีขอยกเวน คือ ประเทศสหรัฐอเมริกามีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมหาศาล แต
ตลาดหุนไมปรับตัวลง เน่ืองจากประเทศสหรัฐอเมริกาไดใหประเทศอ่ืนใชเงิน US$ เปนสกุลเงิน
สํารองแทนทองคํา เม่ือเกือบ 40 ปมาแลว  

 4.  การโยกเงินระหวางตลาดทุนและตลาดเงินโดยนักลงทุนสถาบัน ซ่ึงเราเรียกในภาษา
การเงินวา Tactical Asset Allocation เปนที่ยอมรับกันเสมอมา เงินยอมวิ่งไปหาสิ่งที่ใหผลตอบแทน
ที่สูงกวา โดยที่ความเสี่ยงตองเปนสิ่งที่ยอมรับได ในตลาดหุนเรามักไดยินคําวา Price / Earning 
Ratio หรือ P/E แตในสวนกลับของคํานี้ คือ Earning/Price (E/P) คือ อัตราสวนตอบแทนการลงทุน
ในหุน หรือ Earning Yields เชน ในป 2537 มีอยูชวงหนึ่งที่ SET มี P/E ประมาณ 30 เทา 
หมายความวา การลงทุนในหุนใหผลตอบแทนแค 3.3 เปอรเซ็นต ในขณะที่การฝากเงินในชวงหนึ่ง
ดอกเบี้ย ประมาณ 5-7 เปอรเซ็นต และเงินกูอยูประมาณ 12-15 เปอรเซ็นต จึงไมแปลกใจเลยวาหุน
จะตกหนักในเวลาตอมา สําหรับการลงทุนในหุนชวงป 2546-2549 สังเกตเห็นการปรับเปลี่ยนเงิน
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ลงทุนในหุน และการลงทุนในตลาดพันธบัตรของนักลงทุนสถาบันอยางนอย 5-6 ครั้ง  น่ันคือ เม่ือไร
ก็ตามที่อัตราสวนตอบแทนการลงทุนในหุนเม่ือเปรียบเทียบกับการลงทุนในพันธบัตรระยะยาว 
(Earning Yields Gap) กวางขึ้นถึง 7 เปอรเซ็นต จะมีเม็ดเงินไหลออกจากตลาดพันธบัตรเขาสูตลาดทุน 
และผลักดันใหตลาดหุนขึ้น 

 

7. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ 
 ความหมายของการตัดสินใจ 

 การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางปฏิบัติซ่ึงมีอยูหลายทาง เปนแนวทางปฏิบัติไปสู
เปาหมายที่วางไว อาจเปนการตัดสินใจกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือหลายสิ่งหลายอยาง การตัดสินใจ
มักเกี่ยวของกับปญหาที่ยุงยากสลับซับซอน และมีวิธีการแกปญหามากกวาหนึ่งอยูเสมอ ผูตัดสินใจ
ตองเลือกปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางดีที่สุดและเกิดผลสูงสุด (อภิญญา  จรูญพร. 2515)              
      ถวิล (2530:  132)  กลาววา การตัดสินใจจะเปนแตเพียงความตั้งใจที่ดีเทานั้น  จนกวา
การตัดสินใจนั้นกลายเปนการดําเนินการปฏิบัติ 

อานันท (2533:  8)  กลาววา  การตัดสินใจเปนกระบวนการทางความคิดที่เกิดจาก
องคประกอบ 2 ประการ คือองคประกอบของตัวบุคคลกับองคประกอบดานสิ่งแวดลอม 
         บุญมี (2535: 12) กลาววา การตัดสินใจของบุคคลเปนกระบวนการทางความคิดที่เกิดจาก
ความคาดหวัง เปาหมาย แรงจูงใจ การรับรู เจตคติ อาชีพ ครอบครัวและดานอ่ืนๆ คือตัวบุคคลและ
สิ่งแวดลอม 

บารนารด (Barnard. 1938) ไดใหความหมายของการตัดสินใจไววา คือ เทคนิคในการที่จะ
พิจารณาทางเลือกตางๆ ใหเหลือทางเลือกเดียว (ไพลิน ผองใส. 2536: 155) 
        อรุณี (2539:  9) กลาวไววา การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเสือกใหได
ทางเลือกหนึ่งที่เห็นวาดีที่สุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
         ทิพยวลัย และคณะ  (2546: 110) กลาววา การตัดสินใจเปนการเลือกทางเลือกมาเปน
แนวทางในการแกปญหา ซ่ึงตองมีทางเลือกหลายๆทางเกิดขึ้นกอน แลวนํามาเปรยีบเทียบกันจนได
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดมาเปนแนวทางในการแกปญหาตอไป  

 จากความหมายของการตัดสินใจที่ไดกลาวมาแลวขางตน  สรุปไดวา  การตัดสินใจ
หมายถึง  การเลือกคิดอันจะนําไปสูการปฏิบัติหลายๆ  ทางเลือก  เพ่ือใหไดทางเลือกที่เห็นวาดี
ที่สุดเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ไดตั้งใจ 
 

 ธรรมชาติของการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจเปนกระบวนการเลือกในระหวางทางเลือกตางๆ  แตในกระบวนการเลือก
ทางเลือกตางๆ  ดังกลาวนั้นมีสิ่งที่เขามาเกี่ยวของหลายประการ  วุฒิชัย (2523)  ใหความเห็นวา
การตัดสินใจมีระดับความสําคัญอยู  3 ประการ  ซ่ึงถือวาเปนธรรมชาติของการตัดสินใจ  คือ  



 36 

 1.  กิจกรรมดานเชาวปญญา (Intelligence  activity) หมายถึงการสืบเสาะหาขอมูล  
ขาวสารสภาพสิ่งแวดลอมสําหรับใชในการตัดสินใจ 

 2.  กิจกรรมการออกแบบ (Design  activity) เปนการสรางการพัฒนา  และการวเิคราะห
แนวทางตางๆที่นาจะนําไปปฏิบตัิได 

 3 กิจกรรมการคัดเลือก (Choice  activity) คือการเลือกทางอันเหมาะสมที่จะทําไปปฏิบตัิจริง 
 ขั้นตอนทั้งสามประการนี้ทําใหเห็นธรรมชาติที่สําคัญของการตัดสินใจวา  เปนกระบวนการ

ตามลําดับขั้น  อันที่จะเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งออกมาสําหรับใชในการปฏิบัติ  ดังน้ัน
หลักการตดสินใจมิไดสิ้นสุดที่การเลือกแนวทางปฏิบัติ  แตจะสิ้นสุดที่การปฏิบัติตามแนวทางที่เลือก
ไวแลวน่ันเอง 
 
 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อ 
 1.  ปจจัยสวนบคุคล (Personal Factors) ซ่ึงไดแก 

 1.  เพศ ผูหญิงกับผูชายจะมีพฤติกรรมในการซื้อแตกตางกัน กลาวคือผูหญิงสวนใหญจะมี
ความละเอียดในการซื้อมากกวาผูชาย สินคาบางชนิดจะจําหนายใหเฉพาะเพศเทานั้น  

 2.  อายุ เด็กจะซ้ือสินคาเพราะตองการของแถม วัยรุนจะซ้ือสินคาตามแฟชั่นในชวงเวลา
น้ัน ผูใหญจะซื้อสินคาโดยเปรียบเทียบระหวางคุณภาพกับราคา ในขณะที่คนชราจะซื้อสินคาโดย
คํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 

 3.  สถานภาพ คนโสดจะซื้อสินคาโดยใชเหตุผลสวนตนเปนหลัก ในขณะที่คนที่มี
ครอบครัวแลว จะคํานึงถึงความตองการของสมาชิกในครอบครัวดวย จนบางครั้งลืมคํานึงถึงความ
ตองการแหงตน 

 4.  การศึกษา ระดับการศึกษาแสดงถึงระดับความรูของบุคคล คนที่มีการศึกษาสูงกวา
มักจะพิจารณาหลาย ๆ ปจจัยกอนการตัดสินใจซื้อ ในขณะที่ผูที่มีการศึกษานอยอาจจะใช
ประสบการณหรือความตองการสวนตนเปนหลัก 

 5.  อาชีพ การประกอบอาชีพที่ตางกัน ยอมสงผลตอพฤติกรรมการซื้อไดเชนกัน 
โดยเฉพาะสินคาที่มีความเกี่ยวของกับอาชีพ ชาง จะซื้อเครื่องมือชางเพ่ือการประกอบอาชีพ 
ในขณะที่ครูจะซื้ออุปกรณหรือสื่อที่จะใชสําหรับการสอนหนังสือ 

 6.  รายได รายไดของผูบริโภคแสดงถึงอํานาจในการซื้อสินคาหรือบริการ คนที่มีรายได
มากกวายอมมีความสามารถในการจายมากกวา เพราะฉะนั้นสินคาคุณภาพดี ราคาสูง ควรจะ
เจาะจงไปยังกลุมที่มีรายไดสูง ในขณะที่คนที่มีรายไดต่ํา ควรจะเสนอสินคาที่คุณภาพไมสูงนัก และ
ราคาควรจะถูกเปนพิเศษ 
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 2. ปจจัยดานจิตวทิยา (Psychological Factors) ประกอบดวย  
 1.  การจูงใจ (motivation) ผูบริโภคซื้อสินคาอันเนื่องมาจากแรงจูงใจที่แตกตางกันหลาย ๆ 

อยาง หากพิจารณาจากทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับขั้นตอนของมาสโลว จะพบวา ความตองการของ
มนุษยมี 5 ระดับดวยกันคือ 

 
     1.1 ความตองการดานรางกาย (หิว กระหาย)  
     1.2 ความตองการดานความปลอดภยั  
     1.3 ความตองการดานสังคม (ความผูกพัน ความรัก)  
     1.4 ความตองการไดรับการยอมรับ  
     1.5 ความตองการประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวติ เพราะฉะนั้นความตองการเหลานี้   

จะนํามาสูการสรางแรงจูงใจของนักการตลาดเพื่อใหผูบริโภคเกิดการซื้อ  
 2.  การรับรู (Perception) ผูบรโิภคจะมีการรับรูเรื่องราวตาง ๆ ในระดับที่แตกตางกัน 

เรื่องราวที่รับรูมาจะถูกเก็บสะสมไวเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจซื้อ สิ่งที่รับรูไดอาจจะมาจากการ
โฆษณา คําบอกเลา การไดยิน การอาน เม่ือผูบริโภครับรูแตกตางกัน จะสงผลตอการตัดสินใจซื้อ   
ที่แตกตางกัน  

 3.  การเรียนรู (Learning) การเรียนรูเกิดจากประสบการณที่ผูบริโภคมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง      
ผลของการเรียนรูเกี่ยวกับการใชรถยนตยี่หอหน่ึง ยอมสงผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตครั้งตอไป  
หากรถยนตยี่หอน้ันสามารถสรางประสบการณที่ดีตอผูใช ยอมสงผลตอการซื้อซ้ําในโอกาสตอไป 

 4.  ความเชื่อ (Belief) ความเชื่อของบุคคล หมายถึง การยึดถือในบางสิ่งบางอยาง เชน
ความเชื่อตามหลักศาสนา ความเชื่อเกี่ยวกับโชคลาง เชนการจําหนายสินคาประเภทอาหารใหแก
ผูบริโภคมุสลิม (ผูที่นับถือศาสนาอิสลาม) จําเปนตองปฏิบัติใหถูกตามขั้นตอนของศาสนาอิสลาม 
มิฉะนั้นผูบริโภคจะไมซ้ืออาหารของผูผลิตรายนั้น 

 5.  ทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติเปนความรูสึกที่บุคคลมีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงความรูสึกจะมี
ทั้งดานบวกและดานลบ หากผูบริโภคมีทัศนคติที่ไมดีตอสินคาหรือบริการยอมสงผลตอการไม
ตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการดังกลาว ในทางตรงขามหากผูบริโภคมีทัศนคติที่ดียอมนํามาสูการซื้อ
สินคาหรือบริการเหลานั้น  
 3. ปจจัยดานสังคม (Social Factors)  สังคมแวดลอมที่อยูรอบ ๆ ผูบริโภคมีผลตอการ
ซ้ือสินคา สิ่งแวดลอมดานสังคมประกอบดวย  
           1.  ครอบครัว (Family) สมาชิกในครอบครวัถือเปนกลุมบคุคลในสังคมที่มีผลตอการซื้อ
สินคาของผูบริโภค แมมักจะเปนตนแบบในการซื้อสินคาที่ถูกถายทอดไปยังลูก ๆ ผูบริโภคที่อยูใน
ครอบครัวเดียวกันมักจะมีพฤติกรรมการซื้อที่คลายคลงึกัน 
           2.  ผูนําทางความคิด (Opinion Leader) บคุคลทีเ่ปนผูนําทางความคดิของสังคมมักจะเปน
ตนแบบของพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือบริการตอผูบริโภคคนอื่นในสังคมนั้น ๆ 
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 3.  วัฒนธรรม (Culture) แตละสังคมจะมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง วัฒนธรรมของสังคม
อาจจะมาจากประเพณี กิจกรรมประจําทองถิ่น ผูบริโภคที่มักจะตัดสนิใจซื้อสินคาที่สอดคลองกับ
วัฒนธรรมของตน ตัวอยางเชนการซื้อเสือ้ผาเพื่อใชในชีวติประจําวันของประชาชนใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใตของไทย จะแตกตางจากการซื้อเสื้อผาของผูบริโภคในภาคเหนือของประเทศไทย 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อ (buying Processes)  

 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซ้ือ ซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญที่นาจะศึกษาวากอนที่ผู
บริโภคจะตัดสนิใจนั้นมีขั้นตอนการตัดสนิใจอยางไร โดยมี 5 ขั้นตอน คือ การรับรูปญหา  การค
นหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ    ดัง
ภาพประกอบ : 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 4 แสดงโมเดล 5 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินซ้ือของผูบริโภค               

(Five-stage Model of the Consumer buying process) 
 

 ที่มา : Kotler (2000) Marketing Management. P.179. 
 
 ข้ันตอนที่ 1  การตระหนักถึงความตองการ (Recognition of need) กระบวนการซื้อของ    

ผูบริโภคจะเริ่มตนดวยการถูกกระตุนความตองการ ไมวาจะถูกกระตุนจากสิ่งกระตุนภายในซึ่งเปน 
สัญชาติญาณของมนุษย เพ่ือสนองความตองการขั้นพ้ืนฐานของคน เชน ความหิว ความกระหาย 
ความตองการทางเพศ หรือไมถูกกระตุนจากสิ่งภายนอก เชน การจัดแสดงสินคา การโฆษณา      
เปนตน เน่ืองจากคนมีความตองการอยูมากมายหลายประการ แตมีเงินจํากัด ก็พยายามเลือกหรือ 
ตระหนักถึงความตองการที่จะเปนจริงๆ งานที่สําคัญของผูบริหารการตลาดในขั้นนี้ ก็คือ จะตอง    
เขาใจและรูจักใชสิ่งกระตุน ซ่ึงเกี่ยวกับสินคาที่มีอิทธิพลใหผูบริโภคตระหนักถึงความตองการสินคา
ของเราใหได และจะตองกระตุนใหเกิดความตองการเพียงพอที่จะทําใหเกิดการซื้อขึ้นมา หากมี
ความตองการมาก แตไมมีเงินจะซื้อความตองการเชนนี้เรียกวาความตองการซอนเรน (Latent 
need) เชน กระตุนวารถยนตจะชวยสามารถสนองความตองการขั้นพ้ืนฐาน เชน การเดินทางสะดวก
แลวยังชวยสนองความตองการดานฐานะ ความเปนอยูอีกดวย บานจะชวยสามารถสนองความตอง
การดานความปลอดภัย ความมีชื่อเสียง และฐานความเปน อยูเหลานี้ เปนตน นอกจากนี้ยังจะตอง
คํานึงถึงจังหวะเวลาที่จะกระตุนความตองการใหเหมาะสมอีกดวย 

การรับรู
ปญหา 

การคนหา
ขอมูล 

การประเมินผล
ทางเลือก 

การตัดสินใจซื้อ ความรูสึก
ภายหลังการซื้อ 
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 ข้ันตอนที่ 2  การแสวงหาขอมูล/ขาวสาร (Information Search) หากเกิดความตองการ 
จากการถูกกระตุนมากพอก็อาจจะทําการซื้อโดยทันทีแตหากไมสามารถสนองความตองการได 
ทันท ีก็อาจจะสะสมความตองการเหลานั้นไว และเม่ือสะสมไวมากก็จะพยายามจะแสวงหา ขอมูล   
ขาวสารเกี่ยวกับสินคาเพื่อหาทางที่จะสนองความตองการที่ดีที่สุด ซ่ึงแหลงของขอมูล ขาวสารที่     
ผูบริโภคจะแสวงหาไดจะมาจาก 4 แหลง ตอไปน้ี 

 1.  แหลงบุคคล เชน จากครอบครัว เพ่ือนฝูง เพ่ือนบาน ผูคุนเคย 
 2.  แหลงการคา เชน จากการโฆษณา การบอกกลาวของพนักงานขาย ผูแทนจําหนาย    

การจัดแสดง หรือนิทรรศนาการสินคา หีบหอของสินคา 
 3.  แหลงสาธารณชน เชน สื่อมวลชนของทางราชการ เอกชน หรือสมาคม 
 4.  แหลงที่เกิดจากความชํานาญ เชน จากผูเคยใช การตรวจสินคา การจับถือขอมูลที่        

ผูบริโภคไดมาจากแหลงตางๆ กัน จะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันออกไป เชน ผูบริโภค
อาจจะเชื่อแหลงบุคคล เชน จากญาติ พ่ีนอง เพ่ือนฝูง และจากการสอบถามหรือคําบอกเลาของผูที่
เคยใชมากกวาแหลงการคา แหลงสาธารณชน เปนตน  

 นอกจากนั้นความจําเปนและปริมาณของการคนหาขอมูลก็จะแตกตางกันไปในแตละบุคคล
และแตละสถานการณที่เกิดขึ้นดวย แตแหลงขาวที่มีความสัมฤทธิ์ผลสูงสุด ไดแก แหลงขาวสวน
บุคคลโดยเฉพาะ แหลงขาวนี้มีอิทธิพลตอการซื้อบริการมาก 

 
 ข้ันตอนที่ 3 การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เม่ือผูบริโภคได ข

อมูลมาจากขั้นตอนที่ 2 แลว ก็จะประเมินทางเลือกและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด วิธีการที่ผู
บริโภคใชในการประเมินทางเลือกอาจจะประเมิน โดยการเปรียบเทียบขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
แตละสินคา และน้ําหนักในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อจากหลายตรายี่หอใหเหลือเพียงตรายี่หอเดียว 
อาจขึ้นอยูกับความเชื่อ ความนิยม และความศรัทธาในตรายี่หอน้ันๆ หรืออาจขึ้นอยูกับประสบกา
รณบางอยางของผูบริโภคที่ผานมาในอดีต 

 
 แนวความคิดเบื้องตนที่จะชวยกระบวนการประเมินผูบริโภค มีดังน้ี 

 ประการที ่1  เรามีสมมติฐานวาผูบริ โภคแตละรายมองผลิตภัณฑวาเปนมวลรวมของ
ลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ ซ่ึงผูบริโภคจะมองลักษณะแตกตางของลักษณะเหลานี้วาเกี่ยวของ  
กับตนเองเพียงใด และเขาจะใหความสนใจมากที่สุดกับลักษณะที่เกี่ยวพันกับความตองการของเขา 

 ประการที ่2  ผูบร ิโภคใหความสําคัญกับลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑในระดับแตกตางกัน
ตามความสอดคลองกับความตองการของเขา 

 ประการที่ 3  ผูบริโภคจะสรางความเชื่อในตรายี่หอขึ้นชุดหนึ่งเกี่ยวกับลักษณะแตละอยาง
ของตรายี่หอ ความเชื่อที่ผูบริโภคมีกับตราใดตราหนึ่งน้ันตราเรียกวา ภาพพจนของตรายี่หอ (Brand 
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Image) โดยการมีประสบการณและผลที่ไดรับจาการมีการเลือกรับรู เลือกบิดเบือนและเลือกเก็บ
รักษา ความเชื่อของผูบริโภคจึงแตกตางไปจากลักษณะจริงของผลิตภัณฑ 

 ประการที่ 4  ความพอใจในตัวผลิตภัณฑทั้งหมดที่ผูบริโภคคาดวาจะไดรับแตกตางไปตาม
ความแตกตางไปจากลักษณะของตัวสินคา 

 
 ข้ันตอนที่ 4  การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) เม่ือประเมินทางเลือก โดยเลือกตรา  

ยี่หอ ที่ตั้งใจจะซื้อ (Purchase Intention) แลวอยางไรก็ตามอาจมีปจจัยอ่ืนทีมีผลกระทบตอความ
ตั้งใจซื้อไดคือ 

 1.  ดานสังคม เชน ไดรับคําตําหนิหรือขอคิดเห็นจากสมาชิกในครอบครัว อาจทําให
ทัศนคติความชอบตอตรายี่หอที่ตั้งใจจะซื้อลดลงได 

 2.  สถานการณ ที่เกี่ยวของเม่ือผูซ้ือไดวางแผนความตั้งใจที่จะซื้อไวแลว โดยคาดคะเนถึง   
รายไดที่จะไดรับเง่ือนไขขอตกลงตาง ๆ กับผูขายและอ่ืนๆ แตความตั้งใจจะซื้ออาจไมเกิดขึ้นก็ได 
หากเกิดสถานการณที่กระทบกระเทือนตอผูซ้ือ เชน ผูซ้ือมีรายไดลดลง พบวาผูขายหลอกลวงหรือ
มีผูบอกกลาววาคุณภาพของสินคาไมดี เหลานี้เปนตน เพราะฉะนั้นผูตั้งใจจะซื้ออาจไมเปนผูซ้ือ  
ทั้งรอยเปอรเซ็นต เพราะมีปจจัย 2 ประการดังกลาวขางตนเขามามีอิทธิพล เปนตน 

 3.  การตัดสินใจของผูบริโภคเต็มไปดวยความเสี่ยง ผูบริโภคก็จะสอบถามผูที่เคยใชให     
แนนอนใจกอน หรือจะตัดสินใจเลือกซื้อตรายี่หอที่ไวใจได หรือมีการรับประกันเพราะฉะนั้น 
ผูบริหารการตลาดจะตองวางแผนการตลาด เพ่ือใหผูบรโิภคในการตัดสินใจซื้อใหนอยลง 

 
 ข้ันตอนที่ 5 ความรูสึกหลังการซื้อ (Post Purchase Feeling) ตรายี่หอที่ผูบริโภคได 

ทําการตัดสินใจซื้อไปแลว อาจทําใหไมไดรับความพอใจตามที่หวังหรือคาดคะเนเอาไวจะทําใหเกิด
ทัศนคติที่ไมดีตอตรายี่หอน้ัน เชน สงพนักงานขายออกไปปลอบใจเพื่อใหผูบริโภคแนใจวาการ
ตัดสินใจซื้อตรายี่หอของเราไมใชการตัดสินใจที่ผิดพลาดเปนการตัดสินใจที่ถูกแลว หรืออาจออก   
ใบรับประกันเพ่ือเปนการยืนยัน เปนตน แตถาสินคาทีซ้ื่อไปน้ันสรางความพอใจใหกับผูบริโภค       
ผูบริโภคก็จะจดจําและนําไปสูการซื้อซํ้าในโอกาสตอไป 

 จากทฤษฏีที่ กลาวมา Kotler (2002: 179) อธิบายวา พฤติกรรมผูบริโภคจะเปนเรื่อง 
เกี่ยวของกับกระบวนการตดัสินใจซื้อของผูบริโภค 5 ขั้นตอน (Five-stage Model of Consumer 
Buying Process) ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับความนึกคิด (Thought) ความรูสึก (Feeling)  การแสดง 
ออก (Action) ในการดํารงชีวิตของมนุษยแตละคนซึ่งไมจําเปนตองเหมือนกัน ทั้งน้ีเพราะแตละคนมี
ทัศนคต ิ(Attitude) สิ่งจูงใจ (Motive) ประสบการณ การรับรูหรือสิ่งกระตุน (Stimuli) ทั้งภายในและ
ภายนอกตางกัน ปจจัยดังกลาวจะมีผลตอความรูสึกนึกคิดที่นําไปสูกระบวนการตัดสินใจซื้อและ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ         
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 ศิริวรรณ เสรรัีตน (2538: 10) กลาววาการวิเคราะหพฤติกรรมผูบรโิภคเปนการ คนหา
พฤติกรรมการซื้อและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถงึความตองการและพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบริโภค  คําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถวางแผนกลยทุธเพ่ือสามารถสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม  โดยใช 7 คําถามคนหาพฤตกิรรมของผูบริโภคคือ 6Ws 
และ1H เพ่ือที่จะหาคําตอบ 7ประการซึ่งประกอบไปดวยคําถามตางๆดังน้ี 

 คําถามที่ใชในการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบไปดวย 
WHO?  WHAT?  WHY?  WHO?  WHEN?  WHERE? และ HOW?  เพ่ือหาคําตอบ 7Os อัน
ประกอบดวย Occupants Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets Operations 
ซ่ึงการใชคําถาม 7 คําถาม เพ่ือหาคําตอบ 7 ประการเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภครวมทั้งกลยุทธทาง
การตลาดใหสอดคลองกับคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภคไดดังน้ี 

 1.  ใครอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ
เกี่ยวกับกลุมเปาหมาย (Occupants) ดานประชากรศาสตร ภูมิศาสตร จิตวทิยา พฤติกรรมศาสตร 

 2.  ผูบริโภคซื้ออะไร (What dose the consumer buy?) เปนคําถามเพือ่หาคําตอบ
เกี่ยวกับสิ่งทีผู่บริโภคตองการซื้อ (Objects) คือ คุณสมบัติของผลติภัณฑ และความแตกตางที่
เหนือกวาคูแขงขัน  

 3.  ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ (Why does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ
เกี่ยวกับวตัถปุระสงคทีต่องการซื้อ เพ่ือตอบสนองความตองการดานรางการและจิตวิทยา 

 4.  ใครมีสวนรวมในการซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคําถามเพื่อหา
คําตอบเกี่ยวกบับทบาทของกลุมตางๆ ทีมี่อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ (Organizations) 
ประกอบดวยผูริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซ้ือและผูใช 

 5.  ผูบริโภคซื้อเม่ือใด (When does the consumer buy?) เปนคําถามเพื่อหาคําตอบ
เกี่ยวกับโอกาสในการซื้อสินคาและบริการอ่ืนๆ (Occasions)  

 6.  ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the market buy?) เปนคําถามเพือ่หาคําตอบ
เกี่ยวกับแหลงหรือชองทางที่ผูบริโภคจะไปซื้อ (Outlets) บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เชน ซุปเปอรมารเก็ต 
รานสะดวกซือ้ เปนตน 

 7.  ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the market buy?) เปนคําถามที่ตองหาคําตอบ
เกี่ยวกับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อสินคา (Operations) ประกอบดวยการรับรู 
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8. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
              นางนฤมล  ศรีหะวรรณ  (2546) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อ
ขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเนตของ นักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักลงทุน
ทั่วไปที่มีสถานภาพและอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอิน
เทอรเนตไมแตกตางกัน          
 วรางคณา บุญเทียม (2540) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกลงทุนของกองทุนรวมในประเทศ
ไทย โดยเลือกศึกษากองทุนเปดซึ่งมีหนวยลงทุนซื้อขายอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
และเปนกองทุนรวมที่ขอมูลการถือครองหลักทรัพยที่เปดเผยตอสาธารณชน การศึกษาไดใชวิธี
คํานวณหาคา Momentum Measures จากการนําขอมูลการถือครองหลักทรัพยของกองทุนรวม และ
ขอมูลผลตอบแทนจากราคาตลาดมาคํานวณผานแบบจําลอง 

     ปรีชา  จําปาแดง (2546) ไดศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกองทุน
รวมของผูลงทุนรายยอยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวานักลงทุนรายยอยตัดสินใจซื้อกองทุนรวมโดย
พิจารณาจากประเภทของกองทุนรวม การซื้อกองทุนรวมจะพิจารณาจากความสะดวกของสถานที่
บริการซื้อขายกองทุน ปจจัยทางจิตวิทยาดานการจูงใจ การับรู การเรียนรู และดานความนาเชื่อถือ 
มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อกองทุน 

    สุพร จรูญรังสี (2546) ไดศึกษาปจจัยที่ มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักลงทุนทั่วไปในประเทศ
ที่ตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย อายุระหวาง 30 – 39 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี    มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน รายไดตอเดือน 20,000 – 50,000 บาท ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ลงทุนมากที่สุดคือดานแหลงของมูลขาวสาร ซ่ึงไดจากบทวิเคราะหและคําแนะนําของโบรกเกอร ใน
สวนของจุดมุงหมายในการลงทุน สวนมากผูลงทุนจะตองการกําไรจากการซื้อขายหลักทรัพย และ
นิยมลงทุนในหุนสามัญ ระยะการถือครองหลักทรัพยโดยเฉลี่ยประมาณ 62 วัน 

    ธมลวรรณ  ศรีคํา (2550) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือ
การเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสท จํากัด ผานบริการจัดจําหนายของ 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูใชบริการสวนใหญเปนเพศ
หญิง อายุ 30 – 39 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี รายไดเฉลี่ยตอเดือน 40,000 – 80,000 บาท มี
อาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 10% และมีประสบการณในการ
ลงทุน 1-5 ป  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนมากที่สุดคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอม จําแนก
ตามดานตาง ๆ คือ ทิศทางของอัตราดอกเบี้ย ดานภาวะเศรษฐกิจ เสถียรภาพของตลาดการเงินใน
ประเทศ อัตราเงินเฟอ และภาวะทางการเมือง การศึกษาไดใชการทดสอบไคสแควร (Chi – Square 
Test) เพ่ือทดสอบความแตกตาง 
     สมลักษณ บุญโกมล (2550) ไดศึกษาศึกษาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
จากการลงทุนในกองทุนรวมในแตละสภาพอัตราดอกเบี้ย พบวาตลอดระยะเวลาที่ทําการศึกษานั้น



 43 

พบวากองทุนรวมตราสารทุนเปนกองทุนที่มีผลการดําเนินงานที่ดีที่สุด ทั้งนี้เน่ืองจากการที่ภาวะ
เศรษฐกิจมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นอยางตอเน่ือง ภาคธุรกิจตาง ๆ เร่ิมมีการลงทุนมากขึ้น ประกอบ
กับอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับที่ทําใหภาคธุรกิจสามารถเขามาระดมทุนในตลาดทุนไดเปนจํานวนมาก
อันสงผลใหตลาดหลักทรัพยมีแนวโนมการฟนตัวที่ดีขึ้น  
       จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรสามารถสรุปไดวา  การ
วิเคราะหลักษณะทางประชากรศาสตรของลูกคา กองทุนรวมหุนระยะยาว ทําใหทราบวาลูกคาเปน
ใคร อายุเทาไร เพศอะไร มีฐานะอยางไร ในขณะที่ลักษณะทางดานจิตวิทยาจะบอกไดวาลูกคามี
ความรูสึกนึกคิดอยางไร มีรสนิยมและความตองการอยางไร โดยมีสมมติฐานวาลูกคาที่อยูในกลุม
ลักษณะทางประชากรศาสตรเดียวกัน จะมีลักษณะทางจิตวิทยาคลายคลึงกัน และลูกคาที่มีลักษณะ
ทางประชากรศาสตรตางกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาตางกัน (ปรมะ สตะเวทิน. การสื่อสาร 
มวลชน: 105)       

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเรื่องการลดหยอนภาษี 
สอดคลองกับแนวคิดของเบนจามิน บลูม (1956: 90) ที่สรุปไดวาการเรียนรูมีผลใหพฤติกรรมของ
ลูกคาเปลี่ยนแปลงไปได โดยจําแนกประเภทพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษยออกเปน 3 ดาน คือ  
การเรียนรูดานความรูความเขาใจ การเรียนรูดานเจตคติ หรือดานอารมณหรือดานจิตใจ และการ
เรียนรูดานกลามเนื้อประสาทสัมผัส โดยผูวิจัยไดนําทฤษฎีจําแนกพฤติกรรมดานการเรียนรูดาน
ความรูความเขาใจมาใช สรุปไดวาหากลูกคาเรียนรูจนกระทั่งเกิดความรูความเขาใจ  และทราบถึง
สิทธิประโยชนในการประหยัดภาษีที่ไดมากกวาการลงทุนธรรมดา ที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว มากขึ้น 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน สรุปไดวา
การวิเคราะหคาดการณของลูกคากองทุนรวมหุนระยะยาว ที่จะตัดสินใจเขาหรือออกจากการลงทุน
ตาง ๆ ลูกคาจะพิจารณาจากปจจัยทั้ง 2  ดาน ดังน้ี  1) ปจจัยภายใน เชน ปจจัยพ้ืนฐานทั่วไปของ
ผลการดําเนินงาน และการคาดหวังของนักลงทุน โดยพิจารณาจากขยายตัวของทรัพยสินสุทธิ เพ่ือ
ผลตอบแทนที่ดีในอนาคตตามที่คาดหวังไว ทั้งน้ีตองอาศัยนโยบายกองทุนที่เหมาะสม และทีม
ผูบริหารมืออาชีพดวย  2) ปจจัยภายนอก เชน อัตราดอกเบี้ย โดยทิศทางการปรับตัวของอัตรา
ดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล ถาอัตราดอกเบี้ยต่ํามาก ๆ อัตราการลงทุนใน LTF ก็จะสูง
เน่ืองจากมีผลตอบแทนสูงกวาการนําเงินไปฝากธนาคาร นอกจากนี้เสถียรภาพของตลาดการเงิน
และตลาดทุน อาจทําใหเกิดการโยกเงินระหวางกันได ตัวอยางเชน การลงทุนในกองทุนให
ผลตอบแทนเพียง 3.3 เปอรเซ็นต ในขณะที่การนําเงินไปฝากธนาคารชวงหนึ่งดอกเบี้ย ประมาณ   
5-7 เปอรเซ็นต และเงินกูอยูที่ประมาณ 12-15 เปอรเซ็นต ทําใหเกิดภาวะหุนตกหนักได เน่ืองจาก
คนจะหันไปฝากเงินมากขึ้น (วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล. 2549) ทั้งนี้ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
ตางมีความ สัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว  ใหเพ่ิมสูงขึ้นหรือ
ลดลงได 
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  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ สรุปไดวา 
พฤติกรรมผูบริโภค จะเปนเรื่องเก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือในปจจุบันของผูบริโภค  5  
ขั้นตอน (Five-stage Model of Consumer Buying Process) คือ การรับรูปญหา  การคนหา        
ขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อของ Kotler (2000: 
179) ซ่ึงจะมีความสัมพันธกับความนึกคิด (Thought) ความรูสึก (Feeling) การแสดงออก (Action) 
ในการดํารงชีวิตของมนุษยแตละคนซึ่งไมจําเปนตองเหมือนกัน ทั้งนี้เพราะแตละคนมีทัศนคติ 
(Attitude) สิ่งจูงใจ (Motive) ประสบการณ การรับรูหรือสิ่งกระตุน (Stimuli) ทั้งภายในและ
ภายนอกตางกัน  ปจจัยดังกลาวจะมีผลตอความรูสึกนึกคิดที่นําไปสูกระบวนการตัดสินใจซื้อและ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  กลาวคือจะสงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวแตกตางกัน  สอดคลองกับแนวคิดที่วาการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคเปนการคนหาพฤติกรรม
การซื้อและการใชของผูบริโภค เพ่ือทราบถึงความตองการและพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค       
(ศิริวรรณ เสรีรัตน.2538:  10) โดยใช 7 คําถามคนหาพฤติกรรมของผูบริโภคคือ 6Ws และ1H 
(WHO?  WHAT?  WHY?  WHO?  WHEN?  WHERE? และ HOW?) เพ่ือที่จะหาคําตอบ ที่จะ
ชวยใหนักการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ใหเพ่ิมสูงขึ้นได 

  จากแนวคิดและผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางศึกษาใน
การกําหนดชื่อเร่ือง กรอบแนวคิด ตัวแปรในการศึกษาวิจัย สมมติฐาน สรางแบบสอบถาม อภิปรายผล 
และกําหนดขอเสนอแนะในการวิจัย เร่ือง ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุน
รวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของ

ลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ในการวิจัยครัง้น้ี ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังน้ีคือ 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตวัอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3. ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวจัิย 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
6. สถิติทีใ่ชในการวิเคราะหขอมูล 

 

1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 1.1 ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผูซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 
(LTF) ในเขตกรุงเทพมหานคร ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ตั้งแตเริ่มจัดตั้ง
กองทุน จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552  จํานวน 4,654 คน (ที่มา:บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมแหงหน่ึง ป 2552) 
 1.2 การเลือกกลุมตัวอยาง 

   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเฉพาะผูที่ใชบริการที่เปน
ลูกคาของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูทําการวิจัยทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน 
(Taro Yamane. 1970:  580-581) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 5 หรือ 
0.05 จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 368 คน  และสํารองเพ่ือปองกัน
แบบสอบถามไมสมบูรณเพ่ิมจํานวนตัวอยางรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง เทากับ 37 คน รวมกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 405 คน จากสูตรการคํานวณดังน้ี 
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n =   21
N

eΝ+  

 
    เม่ือ    n   แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
      N   แทน   ขนาดของประชากรทั้งหมด 
      e   แทน   ความคลาดเคลือ่นของการเลือกตัวอยางทีร่ะดับนัยสําคญั     
               ทางสถิตทิี่ 0.05 
 คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตร จากประชากร 4,654 คน  คาความคลาด
เคลื่อน 5% หรือ 0.05 แทนคาในสูตร 
 
                                              4,654 

                         n =  2)05.0(654,41+  

 
                  n =  368 คน 
 
 จากการคํานวณไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 368 คน เพ่ิมจํานวนตัวอยาง 10% ของ
กลุมตัวอยางไดเทากับ 37 คน ดังน้ันขนาดของกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 405 คน 
โดยผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1   ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก
เพ่ือเลือกกลุมตัวอยางจากลูกคาของกองทุนรวมหุนระยะยาว  ซ่ึงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีสํานักงานเพียงแหงเดียวไมมีสาขาอื่น และไดแบงกลุม
ตัวอยางตามที่อยูของลูกคาเปน 50 เขต สุมจับฉลากมา 5 เขต คิดเปนรอยละ 10 ดังตอไปน้ีคือ 

1. เขตสาทร 
2. เขตบางรัก 
3. เขตสขุุมวทิ 
4. เขตยานนาวา 
5. เขตคลองเตย 

 
 ข้ันตอนที่ 2   ใชวธิีการสุมตวัอยางแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) จากขนาดกลุม   
ตัวอยางจํานวนทั้งหมด 405 คน เลือกตวัอยางจากประชากรในเขตตัวอยางที่สุมไดจากขั้นตอนที่ 1    
เขตละ 81 คน เพ่ือใหตรงกับขนาดของกลุมตัวอยางทีก่ําหนดไว 
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ตาราง 2 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางในแตละสถานที ่
 

เขต จํานวนตวัอยาง(คน) 
 

สาทร 
บางรัก 
สุขุมวิท 
ยานนาวา 
คลองเตย 

 

 
81 
81 
81 
81 
81 
 

รวมทั้งสิ้น                          405 

 
 ข้ันตอนที่ 3   ใชวิธีสุมตัวอยางเจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจากเขตพื้นที่ที่

กําหนดอยูในยานธุรกิจ สะดวกในการติดตอกับลูกคาจึงสามารถเก็บแบบสอบถามไดโดย 
 - เจาหนาที่ฝายการตลาด จะชวยแจกแบบสอบถามเมือ่ไปพบกลุมลกูคาเดิมของกองทุน 

เพ่ือแนะนําผลิตภัณฑใหม ๆ  ในแตละเขตพ้ืนที่ที่กําหนด 
 - เก็บแบบสอบถามตามบธูงานสงเสริมการขายกองทุนที่ บลจ.จัดขึ้น เชน บูธงาน 

Financial Fair ตามสถานทีส่ําคัญ ๆ เชน ศูนยการประชุมแหงชาติสริิกิติ์ ซ่ึงมีลูกคาในยานธุรกิจที่
กําหนดสนใจมาใชบริการเปนจํานวนมาก 

 
 ข้ันตอนที่ 4   ใชวิธีสุมตัวอยางแบบใชความสะดวก ( Convenience Sampling ) เพ่ือให

ไดขนาดของกลุมตัวอยางตามที่กําหนดไว เชน เก็บแบบสอบถามที่เคานเตอรทําการซื้อ – ขาย
กองทุน แผนก Client Service ของบลจ.เอง ในกรณีที่เปนลูกคาเกาที่ตองการลงทุนเพ่ิมมาติดตอทํา
ธุรกรรม  
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2. การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด 

เพ่ือศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงเนื้อหาคําถามออกเปน 
5 สวน คือ 

 ตอนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 8 ขอ ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนลักษณะของคําถาม
ปลายปด(Close-ended response questions) และมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice 
Question) โดยตอบใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

 
 ขอที่ 1 เพศ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal scale) ไดแก  
   1. เพศชาย   2. เพศหญิง 
 ขอที่ 2 อายุ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) โดยแบงอายุของ
กลุมตัวอยาง (ธมลวรรณ ศรีคํา. 2550:  251) ดังน้ี 

  1. 20 – 29   2. 30 – 39  ป                 
  3. 40 – 49 ป  4. 50 ปขึ้นไป   

 ขอที่ 3 สถานภาพสมรส เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัต ิ(Nominal scale) 
  1. โสด     2. สมรส / อยูดวยกัน        
  3. หมาย / หยาราง / แยกกันอยู   

 ขอที่ 4 ระดับการศึกษา เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 
  1. ต่ํากวาปรญิญาตรี  2. ปริญญาตรี        
  3. สูงกวาปริญญาตรี 

 ขอที่ 5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale) 
โดยแบงรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง (ธมลวรรณ ศรีคํา. 2550:  251) ดังน้ี 

  1. ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  
  2. 10,001 – 40,000 บาท 
  3. 40,001 - 80,000 บาท   
  4. 80,001 - 300,000 บาท 

  5. มากกวา 300,000 บาท  
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 ขอที่ 6 อาชีพ เปนระดับการวัดขอมูลประเภทนามบญัญัติ (Nominal scale) 
  1. เจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจสวนตัว 

  2. ขาราชการ 
  3. พนักงานบริษัทเอกชน   
  4. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  5. อาชีพอ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 
ขอที่ 7 ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงสดุที่ทานเสียอยู ในปจจุบัน เปนระดับการวัด

ขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal scale)  
  1. 10 %        2. 20 % 
  3. 30 %    4. 37 % 

ขอที่ 8 ประสบการณในการลงทุนกองทนุรวมหุนระยะยาว เปนระดับการวัดขอมูลประเภท
เรียงลําดับ (Ordinal scale) (ธมลวรรณ ศรีคํา. 2550 : 251) 

  1. นอยกวา 1 ป       2. 1 – 5  ป   
  3. 6 – 10 ป    4. มากกวา 10 ป 
 

   ตอนที่ 2    แบบสอบถามเพื่อวัดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี โดยแบบ 
สอบถามเปนรูปแบบคําถามปลายปด (Close-ended question) แบบ 2 ตัวเลือก (Two-way 
question)  จํานวน 10 ขอ ตองการคําตอบวา ”ใช” 6 ขอ คือขอ1 ขอ3 ขอ4 ขอ6 ขอ8 และขอ9  และ
ตองการคําตอบวา ”ไมใช”  4 ขอ คือขอ2 ขอ5 ขอ7 ขอ10  โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังน้ี  
   ตอบถูกใหคะแนน  1  คะแนน 
   ตอบผิดใหคะแนน  0  คะแนน 
 การอภิปรายผลการวิจัยของแบบสอบถามตอนที่ 2 จะใชมาตรวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ 
(Ordinal scale) โดยเมื่อรวมคะแนนและแจกแจงความถี่แลว จะแบงระดับความรูความเขาใจ
ออกเปน 5 ระดับ โดยผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลและแปลความหมายคาคะแนน ไดดังน้ี 
(ศิริวรรณ    เสรีรัตน และคณะ. 2549:  129) 

 

  ความกวางของอันตรภาคชัน้ = ขอมูลที่มีคาสงูสุด - ขอมูลที่มีคาต่ําสุด 
                                 จํานวนชั้น  
              =    10 – 0 
                                        5 
            =      2 
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เกณฑการแปลความหมายของคะแนน  

คะแนนเฉลีย่     ระดับความคิดเห็น 
 สามารถตอบคําถามได 9-10 คะแนน       มีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด 
 สามารถตอบคําถามได 7-8 คะแนน       มีความรูความเขาใจระดับมาก  
 สามารถตอบคําถามได 5-6 คะแนน       มีความรูความเขาใจในระดับปาน
กลาง 
 สามารถตอบคําถามได 3-4 คะแนน       มีความรูความเขาใจในระดับนอย 
 สามารถตอบคําถามได 0-2 คะแนน                มีความรูความเขาใจในระดับนอยที่สุด 
 

ตอนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน แบงเปน 2 สวน 
คือ ปจจัยภายใน 5 ขอ และปจจัยภายนอก 4 ขอ  โดยใชคําถามปลายปด (Close-Ended 
Response Question) เปนแบบสอบถามที่ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale ของ Likert (Method of 
Summated Rating the Likert Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541:  166) โดยใหผูตอบคําถาม
เลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 9 ขอ เปนคําถามเชิงบวกโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  
1  ถึง  5  แทนระดับความสําคัญ ดังตอไปน้ี 

  5 หมายถึง  มากที่สุด  
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  นอย 

   1 หมายถึง  นอยที่สุด 
  ระดับเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยโดยที่กําหนดความสําคัญของคะแนนใชหลักการแบงชวง 

การแปลผลตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น (Interval scale) ซ่ึงใชสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 
2538: 80 -81)       
   ชวงกวางของอันตรภาคชัน้  =   คาสูงสุด – คาต่ําสุด 
                                      จํานวนชวงหรอืระดับที่ตองการแปลผล 
 
             =                (5 – 1) / 5 
 
            = 0.8 
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เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 

คะแนนเฉลีย่  ระดับความสําคัญ 
4.21 - 5.00   มากที่สุด 
3.41 - 4.20   มาก 
2.61 - 3.40   ปานกลาง 
1.81 - 2.60   นอย 

        1.00 - 1.80   นอยที่สุด 
 

ตอนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 3 ดาน คือ ดาน
การรับรูปญหาจํานวน 2 ขอ  ดานการคนหาขอมูลจํานวน 2 ขอ และดานการประเมินผลทางเลือก
จํานวน 2 ขอ โดยใชคําถามปลายปด (Close-Ended Response Question) เปนแบบสอบถามที่ใช
มาตรวัดแบบ Rating Scale ของ Likert (Method of Summated Rating the Likert Scale) (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 166) โดยใหผูตอบคําถามเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว รวม 6 ขอ เปน
คําถามเชิงบวกโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 1 ถึง 5 แทนระดับความสําคัญ  ดังตอไปน้ี 

  5 หมายถึง มากที่สุด  
  4 หมายถึง มาก 
  3 หมายถึง ปานกลาง 
  2 หมายถึง นอย 

   1 หมายถึง นอยที่สุด 
 ระดับเกณฑการใหคะแนนเฉลี่ยโดยที่กําหนดความสําคัญของคะแนนใชหลักการแบงชวง 

การแปลผลตามหลักของการแบงอันตรภาคชั้น  (Interval scale) ซ่ึงใชสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด. 
2538: 80 -81) 

 
   ชวงกวางของอันตรภาคชัน้ =   คาสูงสุด – คาต่ําสุด 
            จํานวนชวงหรือระดับที่ตองการแปลผล 
            
           = (5 – 1) / 5 
      
           = 0.8 
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เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 

คะแนนเฉลีย่  ระดับความเปนจริง 

4.21 - 5.00   มากที่สุด 

3.41 - 4.20   มาก 

2.61 - 3.40   ปานกลาง 

1.81 - 2.60   นอย 

1.00 - 1.80   นอยที่สุด 

    
  ตอนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการสราง

แบบสอบถามแบบ Semantic Differential Scale โดยแบงเปนชวง 5 ระดับ มีคําถามทั้งหมด 4 ขอ 

โดยคําถามแตละขอใชมาตรวัดขอมูลประเภทตางๆ ดังน้ี 
 ขอที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในอนาคต วาจะลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาว เพ่ิมเติมหรือไม  โดยคําถามใชแบบสอบถามแบบ Semantic Differential Scale 
วัดจากซายไปขวา ดวยคําถามที่มีลักษณะแบบตรงกันขาม แบงเปน 5 ระดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 จะ
เปนตัวเลขแทนความหมายทางบวกที่สุดคือดีมากและ 1 จะเปนตัวเลขแทนความหมายในทางลบ
ที่สุดคือไมดีอยางมาก มีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
   คะแนน 5 หมายถึง ลงทุนอยางแนนอน   
   คะแนน 4 หมายถึง ลงทุน       
   คะแนน 3 หมายถึง ไมแนใจ 
   คะแนน 2 หมายถึง ไมลงทุน  

     คะแนน1 หมายถึง ไมลงทุนอยางแนนอน 
   
เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว  จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมา

พิจารณาระดับความถี่  มีวิธีการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น (Interval scale) ใชสูตรได
ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2538:  80 -81)  
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  I = ความกวางของอันตรภาคชั้น     =     (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด)  
                  จํานวนชั้น  
 
                   =            5 – 1  
     
          
                =           0.8  
 จากนั้นแปลความหมายการประเมินผลแบบสอบถามวาลูกคาจะลงทุนในกองทุนรวมหุน 
ระยะยาว เพ่ิมเติมหรือไม ดังน้ี 
 
  คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับลงทุนอยางแนนอน 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับลงทุน  
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40 หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับไมแนใจ 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับไมลงทนุ 
     คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับไมลงทนุอยางแนนอน 
 
 ขอที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับแนวโนมที่ลูกคาจะแนะนําใหผูอ่ืนลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวหรือไม  โดยคําถามใชแบบสอบถามแบบ Semantic Differential Scale วัดจากซายไปขวา ดวย
คําถามที่มีลักษณะแบบตรงกันขาม แบงเปน 5 ระดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 จะเปนตัวเลขแทน
ความหมายทางบวกที่สุดคือดีมากและ 1 จะเปนตัวเลขแทนความหมายในทางลบที่สุดคือไมดีอยาง
มาก มีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
   คะแนน 5 หมายถึง แนะนําอยางแนนอน   
   คะแนน 4 หมายถึง แนะนํา       
   คะแนน 3 หมายถึง ไมแนใจ 
   คะแนน 2 หมายถึง ไมแนะนํา  

    คะแนน 1 หมายถึง ไมแนะนําอยางแนนอน 
   
เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว  จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมา

พิจารณาระดับความถี่  มีวิธีการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น (Interval scale) ใชสูตรได
ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2538:  80 -81)  
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  I = ความกวางของอันตรภาคชั้น     =     (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด)  
                          จํานวนชั้น  
                    =  5 – 1  
     
                   =    0.8  
 จากนั้นแปลความหมายการประเมินผลแบบสอบถามวาลูกคาจะแนะนําใหผูอ่ืนลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาวหรือไม ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับแนะนําใหผูอ่ืน 
                 ซ้ืออยางแนนอน 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับแนะนําใหผูอ่ืนซื้อ  
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับไมแนใจ 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับไมแนะนําผูอ่ืนซ้ือ 
     คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับจะแนะนําผูอ่ืน 
                 ซ้ืออยางแนนอน 
 
 ขอที่ 3  เปนคําถามเกี่ยวกับแนวโนมชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-
Trade” เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถอํานวยความสะดวกทาน ไดหรือไม โดยคําถามใช
แบบสอบถามแบบ Semantic Differential Scale วัดจากซายไปขวา ดวยคําถามที่มีลักษณะแบบ
ตรงกันขาม แบงเปน 5 ระดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 จะเปนตัวเลขแทนความหมายทางบวกที่สุดคือดี
มากและ 1 จะเปนตัวเลขแทนความหมายในทางลบที่สุดคือไมดีอยางมาก มีหลักเกณฑการให
คะแนน ดังน้ี 
 
   คะแนน 5 หมายถึง สะดวกอยางยิ่ง   
   คะแนน 4 หมายถึง สะดวก       
   คะแนน 3 หมายถึง ไมแนใจ 
   คะแนน 2 หมายถึง ไมสะดวก  

     คะแนน 1 หมายถึง ไมสะดวกอยางยิ่ง   
เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว  จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมา

พิจารณาระดับความถี่  มีวิธีการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น (Interval scale) ใชสูตรได
ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2538:  80 -81)  
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  I = ความกวางของอันตรภาคชั้น     =     (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด)  
                                                          จํานวนชั้น  
                                            =  5 – 1  
     
                                           =    0.8  
 จากนั้นแปลความหมายการประเมินผลแบบสอบถามวาแนวโนมชองทางการซื้อขาย
กองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง สามารถอํานวยความสะดวกทาน 
ไดหรือไม ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับสะดวกอยางยิ่ง 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับสะดวก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับไมแนใจ 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถงึ ลูกคามีแนวโนมในระดับไมสะดวก 
     คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับจะไมสะดวกอยางยิ่ง 
 
 ขอที่ 4  เปนคําถามเกี่ยวกับแนวโนมชวงเวลาไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. ทาน
นิยมลงทุนใน LTF เพ่ิมเติม หรือไม โดยคําถามใชแบบสอบถามแบบ Semantic Differential Scale 
วัดจากซายไปขวา ดวยคําถามที่มีลักษณะแบบตรงกันขาม แบงเปน 5 ระดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 จะ
เปนตัวเลขแทนความหมายทางบวกที่สุดคือดีมากและ 1 จะเปนตัวเลขแทนความหมายในทางลบ
ที่สุดคือไมดีอยางมาก มีหลักเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี 
   คะแนน 5 หมายถึง ลงทุนอยางแนนอน   
   คะแนน 4 หมายถึง ลงทุน       
   คะแนน 3 หมายถึง ไมแนใจ 
   คะแนน 2 หมายถึง ไมลงทุน  

     คะแนน 1 หมายถึง ไมลงทุนอยางแนนอน 
เม่ือรวบรวมขอมูลและแจกแจงความถี่แลว  จะใชคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมา

พิจารณาระดับความถี่  มีวิธีการคํานวณหาความกวางของอันตรภาคชั้น (Interval scale) ใชสูตรได
ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.2538:  80 -81)  

 
  I = ความกวางของอันตรภาคชั้น     =     (คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด)  
                                                           จํานวนชั้น  
                   =  5 – 1  
     
                               =    0.8  

 5 

 5 
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 จากนั้นแปลความหมายการประเมินผลแบบสอบถามวาแนวโนมชวงเวลาที่ทานนิยมลงทุน
ใน LTF เพ่ิมเติมมากที่สุด คือชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือนต.ค.–ธ.ค.ใชหรือไม ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย  4.21 - 5.00  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับลงทุนอยางแนนอน 
  คะแนนเฉลี่ย  3.41 - 4.20  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับลงทุน 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 - 3.40  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับไมแนใจ 
  คะแนนเฉลี่ย  1.81 - 2.60  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับไมลงทุน 
     คะแนนเฉลี่ย  1.00 - 1.80  หมายถึง ลูกคามีแนวโนมในระดับจะไมลงทุนอยาง
แนนอน 

 
3. ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งน้ีคือ แบบสอบถามซึ่งมีขั้นตอนการสราง
เครื่องมือตามลําดับตอไปน้ี 
      1.  ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอแนวโนม
การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหง
หน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร      
  2.   สรางแบบสอบถาม โดยอาศัยกรอบแนวคิดที่ เกี่ยวของกับ ปจจัยทางดาน    
ประชากรศาสตร ความรูความเขาใจในเรื่องการลดหยอนภาษี  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน 
ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ตลอดจนแนวโนมพฤติกรรมการซื้อของลูกคา  
   3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับสํานวนภาษาใหเขางาย เพ่ือใหไดขอคําถามที่
มีขอความตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
   4.  นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา 
   5.  นําแบบสอบถามที่แกไขแลวเสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เน้ือหา (Content validity) และตรวจสอบความถูกตองของภาษา 

  6.   นําแบบสอบถามที่ไดไปทดลองใช (Try out)  โดยการนําแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณน้ันไปทดลองใชกับกลุมที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) จํานวน 50 
คน โดยใชสูตรครอนบัคแอลฟา (Cronbach’s alpha) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546:  449) เพ่ือนําไป
หาคาความเชื่อม่ัน 

      7.  วิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน จากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก ที่ไดจะแสดงถึง
ระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีคาระหวาง -1 ≤ α ≤ +1 คาที่ใกลเคียงกับ 1 แสดงวามี      

ความเชื่อม่ันสูง จากการทดสอบไดคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังน้ี 
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 ตอนที่ 3  ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน 2 ดาน คือ                           
- ปจจัยภายใน มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7896 
- ปจจัยภายนอก มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7229 

 ตอนที่ 4  ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 3 ดาน คือ  
- ดานการรับรูปญหา มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8415 
- ดานการคนหาขอมูล มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .8163 
- ดานการประเมินผลทางเลือก มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7759 

 ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกีย่วกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว                          
มีคาความเชื่อม่ันเทากับ .7500 

 

 4. การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุน
รวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวนคือ 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
405  คน 
  2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร  วารสารที่สามารถอางอิงได 
ผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพ่ือประกอบการสราง
แบบสอบถาม 
 

5. การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการ
ดังน้ี 
 
 การจัดทําขอมูล 
 1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing)  ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2.  การลงรหัส (Coding)  นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ได
กําหนดรหัสไวลวงหนา 
 3.  การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (Statistic Package for Social 
Sciences) เพ่ือวิเคราะหเชิงพรรณนาและทดสอบสมมติฐาน 
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 การวิเคราะหขอมูล  
 1.   การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก 
  1.1   หาคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 
ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามตอนที่ 2 ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี  
  1.2   คาคะแนนเฉลี่ย (Mean: X )  สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน แบบสอบถามตอนที่ 4 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ และ
แบบสอบถามตอนที่ 5 แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  1.3  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) สําหรับวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามตอนที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน แบบสอบถามตอนที่ 4 ขั้นตอนใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อ และแบบสอบถามตอนที่ 5 แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน
ระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร          
  
 2.  การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมุติฐาน ไดแก 
  2.1  สถิติวิเคราะหคาที (Independent Statistic) โดยทดสอบความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ และ
สมมติฐานขอที่ 2 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการลดหยอนภาษี   
  2.2  สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way analysis of Variance) โดย
ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน
ขอ 1 ดานอายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน    
   2.3  สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกนั เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา และสมมติฐานขอที่ 4 ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  
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6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.   การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) เพ่ืออธิบายขอมูล
เบื้องตนเกี่ยวกับกลุมตัวอยางดังน้ี 
   1.1   หาคารอยละ (Percentage) เพ่ือใชในการอธิบายลักษณะขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545:  39) โดยใชสูตร  ดังน้ี   
 

P  =    
n

f 100×
 

เม่ือ  P  แทน คารอยละ หรือ เปอรเซ็นต 
         f   แทน ความถี่ที่สํารวจได 
         n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   1.2  คาคะแนนเฉลี่ย (Mean)  เพ่ืออธิบายลักษณะพื้นฐานของขอมูล (กัลยา วานิชย
บัญชา. 2545:  39) โดยมีสูตรดังน้ี 
 

                                           
n

X
X ∑=  

 
   เม่ือ X     แทน   คาคะแนนเฉลี่ย 
        ∑ X   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       n     แทน   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   1.3   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation : S.D.) เพ่ืออธิบายลักษณะ
พ้ืนฐานของขอมูล (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545:  48) โดยใชสูตรดังน้ี  

 

      S.D. =                         nΣX2  -  ( Σ  X) 2 
                                            n(n – 1 ) 

 
โดยที่    S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                   X    แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 

                          (Σ  X ) 2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
                      n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
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 2.  การหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เพ่ือทดสอบความเชื่อม่ันรวมโดยใชวิธีคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของ Cronbach (กัลยา วานิชยบัญชา. 2546:  449)   
 

Cronbach’s Alpha = 
variancecovariance1)(k1

variancecovariancek
−+

  

 
เม่ือ   Cronbach’s Alpha  แทน  คาสัมประสิทธิ์ของความเชือ่ม่ัน 
               k     แทน จํานวนคําถาม 
       ariancecov    แทน   คาเฉลีย่ของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
        iancevar    แทน     คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนของคําถาม 
 

 3.   การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพ่ือใชในการทดสอบ
สมมติฐาน ไดแก 
   3.1   คา t-test  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยทดสอบความแตกตางระหวางคะแนน
เฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน ใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ และสถานภาพ 
และสมมติฐานขอที่ 2   โดยใชสถิติ Independent Sample t-test  (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544 : 
135)  ใชสูตรดังนี้ 
 
 

> กรณีคาความแปรปรวนไมแตกตางกันหรือเทากัน   S1
2 
= S2

2
 

   

2

1 2

1 2

p

X X

1 1
S

n n

t −
=

⎛ ⎞
+⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠

  

 
สถิติทดสอบ t  มีองศาอิสระ  

1 2
df n n 2= + −  

เม่ือ  t   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
1Χ  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
2Χ  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่2 

2
1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
2
2S  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

1n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

2n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2  
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    > กรณีคาความแปรปรวนแตกตางกันหรอืไมเทากัน   S1
2 ≠  S2

2
 

 

1 2
2 2

1 2

1 2

X X

S S

n n

t −
=

+

  

สถิติทดสอบ t  มีองศาอิสระ  

2 2

1 2

1 2
2 2

2 2

1 2

1 2

1 2

S S

n n

S S

n n

n 1 n 1

df

⎡ ⎤
+⎢ ⎥

⎢ ⎥⎣ ⎦=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠+
− −

 

 
 
 

เม่ือ  t   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน t-Distribution 
1Χ  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
2Χ  แทน  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที ่2 

2
1S  แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 
2
2S  แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 

1n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1 

2n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2  
 

3.2  คา F-test (One-way Analysis of Variance ANOVA) หรือการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียวโดยทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม 
โดยดูคาความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใชสถิติวิเคราะหจากคา 
ANOVA(F)  หรือ คา Brown-Forsythe(B) เพ่ือทดสอบสมมติฐานขอ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร
อ่ืน ๆ  (ยกเวนดานเพศและสถานภาพ) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544:  142)  ใชสูตรดังนี้  
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ตาราง 3 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA)  
 

 
แหลงความแปรปรวน 

 

 
df 

 
ss 

 
MS 

 
F 

ระหวางประชากร  k – 1 SS b  

MS b   =     SS b 

                  k – 1 

 
ภายในประชากร  n – k SS w MS w

   
=
      SS

 w 

                n – k 

 

 

 

 

MS b 

MS w 

รวม   n – 1 SS T   

  
 

เมื่อ  k      แทนคา  จํานวนกลุมของตัวอยางที่นาํมาทดสอบสมมติฐาน 

   n    แทนคา  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
      F   แทนคา       คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน F-distribution 
     SS b   แทนคา   ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม 
     k – 1  แทนคา   ชั้นแหงความเปนอิสระระหวางกลุม 
     SSw    แทนคา   ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Square) 
     n – k  แทนคา   ชั้นแหงความอิสระภายในกลุม  
     MS b   แทนคา   คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square Between       
                                 Groups)                   
   MS w        แทนคา   คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square Within  
            Groups) 
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 สูตรการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (B)  (Hartung. 2001:  300) 
สามารถเขียนได ดังน้ี 

 
        B     =  MSB 
                                       MSW’ 
 
 
 

 
     คา            MSW’   =
   

 
เม่ือ  B   แทน  คาสถิตทิี่ใชพิจารณาใน Brown-forsythe 

  MSB  แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square Between Groups) 
 MSW’   แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุมสําหรับสถิติ Brown-forsythe 
             (Mean Square Within Groups  for  Brown-forsythe) 

    K   แทน  จํานวนกลุมตวัอยาง 
    n       แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N   แทน  ขนาดประชากร 
   Si

2   แทน  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยาง 
    
กรณีพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการตรวจสอบความแตกตางเปน

รายคู ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 หรือระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยใชสูตรตามวิธี Least 
Significant Difference (LSD) เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกลุมตัวอยาง (กัลยา วานิชยบัญชา. 2544:  
333)  ใชสูตรดังนี้  

LSD  = 
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢

⎣

⎡
+

−−
ji

1 n
1

n
1MSEt

kn/2;α
 

 
โดยที่    ni  ≠    nj 

     df w  =   n-k 
 
เม่ือ  LSD แทนคา    ผลตางนัยสาํคัญที่คํานวณไดสําหรับกลุม ตัวอยาง กลุมที ่i และ j 
     MSE แทนคา    Mean Square Error (MS w) 

   k   แทนคา    จํานวนกลุมของตัวอยางทีใ่ชทดสอบ 
   n   แทนคา    ขนาดของกลุมตัวอยาง 

   α   แทนคา    ความคลาดเคลื่อน 
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สูตรวิเคราะหผลตางคาเฉลีย่รายคู Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153 – 155) สามารถ

เขียนไดดังนี ้

 

                               
( )
S
MSq

d ASD
D

/2
=  

   

  เมื่อ Dd   แทน  คาสถิติที่ใชพจิารณาใน Dunnett test 

    Dq   แทน  คาจากตาราง Critical values of the Dunnett test  

           ASMS / แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

    S   แทน  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 
3.3  คาสถิติสหสัมพันธอยางงาย Pearson Correlation (Pearson Product Moment 

Correlation Coefficient) ใชในการหาความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัวที่เปนอิสระตอกัน ที่แตละตัว มี
ระดับการวัดของขอมูลในระดับอันตรภาค (Interval scale) ขึ้นไปเพื่อใชทดสอบสมมติฐานขอ 3 และ 
4 โดยใชสูตรดังน้ี (กัลยา วานิชยปญชา. 2544:  280)     

 

  rXY = ( )( )
( )[ ] ( )[ ]∑ ∑∑ ∑

∑ ∑∑
−−

−
2222 YYnXXn

YXXYn  

                  
 โดยที่   rXY   แทนคา  สัมประสิทธิส์หสัมพันธ 
        n    แทนคา  จํานวนคนหรือกลุมตัวอยาง 
       ∑ XY   แทนคา  ผลรวมของผลคูณระหวางคาตัวแปร XและY ทุกคู 
       ∑X     แทนคา  ผลรวมของคาตัวแปร X 
      ∑Y   แทนคา  ผลรวมของคาตัวแปร Y 
      ∑ 2X   แทนคา  ผลรวมของกําลังสองของคาตัวแปร X 
      ∑ 2Y    แทนคา  ผลรวมของกําลังสองของคาตัวแปร Y 
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โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1.00 ถึง +1.00 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
  1.  คา r เปนลบ แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขาม คือ ถา X 

เพ่ิม Y จะลด แตถา X ลด Y จะเพ่ิม 
  2.  คา r เปนบวก แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทศิเดียวกัน คือ ถา X เพ่ิม                       

Yจะเพ่ิม แตถา X ลด Y จะลดดวย 
  3.  คา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน และมี 

ความสัมพันธกันมาก 
  4.  คา r เขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทศิทางตรงกันขามและมี 

ความสัมพันธกันมาก 
  5.  ถา r เทากับ 0 แสดงวา X และ Y ไมมีความสัมพันธกนั 
  6.  ถา r มีคาเขาใกล 0 แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธกันนอย 

 
 เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (ชูศรี วงศรัตนะ.2541 : 324) 

มีดังน้ี   
1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.91-1.00  แสดงวามีความสัมพันธระดับสูงมาก 
2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.71-0.90  แสดงวามีความสัมพันธระดับสูง 
3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.31-0.70  แสดงวามีความสัมพันธระดับปานกลาง 
4. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.01-0.30  แสดงวามีความสัมพันธระดับต่ํา 

  5. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากบั          0        แสดงวาไมมีความสัมพันธในเชิงเสนตรง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม      
หุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร       
การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของผลการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  
ในการสื่อความหมายท่ีตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 

n   แทน  จ านวนผู้บริโภคเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
X    แทน  ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
S.D.  แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
t   แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา t-distribution 
SS  แทน  ผลบวกก าลังสองของคะแนน (Sum of squares) 
MS  แทน  ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลังสองของคะแนน (Mean of squares) 
F   แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณา F-distribution 
df   แทน  ชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of freedom) 
r   แทน  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
H0  แทน  สมมติฐานหลัก (Null hypothesis) 
H1  แทน  สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
*   แทน  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**     แทน  นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 
 ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยครั้ง

นี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งการน าเสนอ
ออกเป็น 6  ตอน ตามล าดับ ดังนี้ 

 ตอนที ่1  การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีของลูกค้า บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ตอนที ่ 3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ตอนที ่ 4 การวิเคราะห์ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ตอนท่ี  5 การวิเคราะห์แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม หุ้นระยะยาวของลูกค้า 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ตอนที ่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน และสรุปสมมติฐาน 
 

 สมมติฐานข้อ 1  ลูกค้าที่ มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสีย และประสบการณ์ในการ
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกันมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 สมมติฐานข้อ 2  ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี แตกต่างกันมีแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่ง
หนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 สมมติฐานข้อ 3  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วย ปัจจัยภายในโดยรวม 
และปัจจัยภายนอกโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานข้อ 4  ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา
โดยรวม การค้นหาข้อมูลโดยรวม และการประเมินผลทางเลือกโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 ตอนที่  1  การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 การวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่ง
หนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร  จ าแนกตาม เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  รายได้ต่อเดือน  
อาชีพ  ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสีย  และ ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว  โดยแจกแจงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละ ดังตารางต่อไปนี ้

 

ตาราง  4  แสดงจ านวน (ความถี่) และร้อยละของลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 

                         ลักษณะส่วนบุคคล                            จ านวน(คน)             ร้อยละ 
1. เพศ 
                  ชาย                                                          112                  27.70 
                  หญิง                                                          293                 72.30 
                                                        รวม                     405                100.00 
2. อายุ 
                  20 - 29                                                        55                13.60 
                  30 – 39 ปี                                                   110                27.20 
                  40 – 49 ปี                                                   160                39.50 
                  50  ปีขึ้นไป                                                   80                19.70 
                                                         รวม                    405                      100.00 
3. สถานภาพ 
                    โสด                                                         204                50.40 
                    สมรส / อยู่ด้วยกัน                                       177                43.70 
                    หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่                            24                 5.90 
                                              รวม                    405                          100.00 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                  ต่ ากว่าปร                                                     12                  3.00 
                  ปริญญาตรี                                                  299                 73.80 
                  สงูกว่าปริญญาตรี                                           94                  23.20 

                                                         รวม                   405                             100.00 



 69 

ตาราง 4 (ต่อ) 
 
                         ลักษณะส่วนบุคคล                           จ านวน(คน)             ร้อยละ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
                      10,001 - 40,000 บาท                              316                  78.00 
                      40,001 - 80,000 บาท                                65                  16.10 
                      80,001 - 300,000 บาท                              24                    5.90                       
                                                         รวม                  405                             100.00 
6. อาชีพ 
                   เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว                   4                   1.00 
                    ข้าราชการ                                                 40                  9.90 
                    พนักงานบริษัทเอกชน                                 341                 84.20 
                    พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                     20                   4.90                    
                                                        รวม                   405                100.00 
7. ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสีย 

            10 %                                                        313                 77.30 
                  20 %                                                         56                 13.80 
                  30 %                                                         32                  7.90 

       37 %                                                          4                   1.00 
                                                        รวม                   405                            100.00 
8. ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

          น้อยกว่า 1 ปี                                                  62                 15.30 
      1-5 ปี                                                        235                 58.00 

                 6-10 ปี                                                      100                  24.70 
     มากกว่า 10 ปี                                                 8                    2.00 

                                                        รวม                   405                             100.00 
 

   
 จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 405  คน พบว่า 
  เพศ ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 112  คน คิดเป็นร้อยละ 27.70 และเพศชาย 
จ านวน  293  คน คิดเป็นร้อยละ 72.30 
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 อายุ ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานครที่
ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้มีอายุ 40-49 ปีจ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50  รองลงมา
คือ   ายุ30 – 39  ปี จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.20   อายุ 50 ปีขึ้นไป  จ านวน 80 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.70   และ อายุ 20 - 29  ปี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60  ตามล าดับ 

 สถานภาพ ของลู กค้ าบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมแห่ งหนึ่ ง   ใน เขต
กรุงเทพมหานคร  ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสถานภาพโสด จ านวน 204 คน คิดเป็น
ร้อยละ 50.40 รองลงมาเป็นผู้มีสถานภาพสมรส / อยู่ด้วยกัน จ านวน 177  คน คิดเป็นร้อยละ 43.70 
และเป็นผู้มีสถานภาพหม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่ จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.90  ตามล าดับ 
 ระดับการศึกษา ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 299 
คน คิดเป็นร้อยละ 73.80 รองลงมามีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 94  คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.20  และมีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.00  ตามล าดับ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 - 40,000 บาท 
จ านวน 316 คน   คิดเป็นร้อยละ 78.00  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 - 80,000 บาท จ านวน 65 
คน   คิดเป็นร้อยละ 16.10  และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 80,001 - 300,000 บาทจ านวน 24 คน   คิด
เป็นร้อยละ 5.90  ตามล าดับ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท และ 
มากกว่า 300,000 บาท ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถาม  
 อาชีพ ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง    ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 341 คน คิดเป็นร้อยละ 84.20 
รองลงมาเป็นข้าราชการ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 9.90   เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 20 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.90   และเป็นเจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.00  ตามล าดับ ส่วน อาชีพอื่น ๆ ไม่มีผู้ตอบแบบสอบ 
 ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสีย ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
แห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีฐานภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 10 % จ านวน 313  คน คิดเป็นร้อยละ 77.3  เป็นผู้ที่มีฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 20 % 
จ านวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ 13.80 เป็นผู้ที่มีฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 30 % จ านวน 32  คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.90   และเป็นผู้ที่มีฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 37 % จ านวน 4  คน คิดเป็นร้อย
ละ 1.00  ตามล าดับ 

 ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 1-5 ปี  จ านวน  235  คน คิดเป็นร้อยละ 58.00   เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 6-10  ปี  จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 24.70 
เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน  62 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 15.30  และ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมากกว่า 10 ปี  
จ านวน  8  คน คิดเป็นร้อยละ  2.00 ตามล าดับ  

เนื่องจากลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษา
สูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสียอยู่ในปัจจุบัน และ 
ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวม LTF  บางกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนความถี่น้อยเกินไป ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงท าการรวบรวมปรับปรุงกลุ่มข้อมูลใหม่ เพื่อใช้ทดสอบสมมติฐาน ซึ่งได้กลุ่มใหม่ดังนี้ 

 
ตาราง 5 แสดงจ านวน (ความถี่) และค่าร้อยละของลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
     ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินได้บุคคล 
     ธรรมดาสูงสุดที่เสียอยู่ในปัจจุบัน และ ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวม LTF  
 
                         ลักษณะส่วนบุคคล                            จ านวน(คน)            ร้อยละ 
1.สถานภา 
                    โสด                                                         204                50.40 
                    สมรส / อยู่ด้วยกัน/หม้าย / หย่าร้าง / แยกกันอยู่   201                49.60 
                                                        รวม                     405               100.00 
2. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                  ต่ ากว่าหรือเทียบเท่าปร ิ                                  311                 76.80 
                  สูงกว่าปริญญาตรี                                            94                 23.20 
                                                       รวม                      405                          100.00 
3. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน            
                   ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท                        316                78.00 
                   สูงกว่า 40,000 บาท                                        89                22.00 
                                                        รวม                     405                         100.00 
4. อาชีพ 
      เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พนักงานบริษัทเอกชน   345                85.20 
      ข้าราชการ/   พนักงานรัฐวิสาหกิจ                                    60                14.80 
 
                                                        รวม                     405              100.00 
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 ตาราง 5 (ต่อ)  
 
                         ลักษณะส่วนบุคคล                            จ านวน(คน)            ร้อยละ 
5. ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสีย 

            10 %                                                         313                77.30 
                  20 %                                                          56                13.80 
                  30 % ขึ้นไป                                                  36                 8.90 
                                                        รวม                     405                        100.00 
6. ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

          น้อยกว่า 1 ปี                                                    62               15.30 
     1-5 ปี                                                           235               58.00    

                 5 ปี ขึ้นไป                                                    108               26.70 
                                                        รวม                     405                        100.00 

  
 

จากตาราง  5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของลูกค้าที่จัดกลุ่มใหม่ ในการแบ่ง
ชั้นความถี่ใหม่ เพื่อใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 405 คน จ าแนกตามตัวแปรได้
ดังนี ้

 สถานภาพ  ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้มีสถานภาพโสด จ านวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 50.40 และเป็น
ผู้มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 49.60  
ตามล าดับ จ 

 ระดับการศึกษา ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้มีระดับการศึกษาต่ ากว่าหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี จ านวน 311 คน คิดเป็นร้อยละ 76.80  และมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 
94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.20 ตามล าดับ  

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่งในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 
บาท จ านวน 316 คน   คิดเป็นร้อยละ 78.00   และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  สูงกว่า 40,000  บาท  
จ านวน 89 คน  คิดเป็นร้อยละ 22.00  ตามล าดับ 

 อาชีพ ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง    ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว/พนักงานบริษัทเอกชน 
จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 85.20  และเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 14.80  ตามล าดับ 
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 ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสีย ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีฐานภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา 10 % จ านวน 313  คน คิดเป็นร้อยละ 77.30  เป็นผู้ที่มีฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 20 
% จ านวน 56  คน คิดเป็นร้อยละ 13.80  เป็นผู้ที่มีฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 30% ขึ้นไป 
จ านวน 36  คน คิดเป็นร้อยละ 8.90  ตามล าดับ    

 ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 1-5 ปี  จ านวน  235  คน คิดเป็นร้อยละ 58.00   เป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  5  ปีขึ้นไป  จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.70    และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว น้อยกว่า 1 ปี  จ านวน  
62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.30  ตามล าดับ 
 
 ตอนที่  2  การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ของลูกค้า 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร   

 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ของลูกค้าบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้น าค าตอบจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ ผลจากการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 6  แสดงผลระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ 
     จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ตอบถูก ร้อยละ ตอบผิด ร้อยละ 
 
1. เม่ือท่านลงทุนในกองทุนรวม LTF จะได้รับสิทธิใน
การลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15% ของ
รายได้เฉพาะปีที่ท าการซื้อกองทุน โดยซื้อปีไหนก็ใช้
ลดหย่อนภาษีของปีนั้น  

 
345 

 
85.20 

 

 
60 

 
14.80 

2. ผู้ซื้อหน่วยลงทุนไม่จ าเป็นต้องถือกองทุนให้ครบ
ตามเงื่อนไขก็สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่
เสีย เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม แม้มีการน าไปใช้ค านวณ
ลดหย่อนภาษีแล้ว 

 
361 

 
89.10 

 
44 

 
10.90 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
 

    

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ตอบถูก ร้อยละ ตอบผิด ร้อยละ 
 

3. ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้ที่เกิดจากก าไรส่วนเกิน 
(Capital Gain) จากการขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกระท าตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด 
 

365 90.10 40 9.90 
 

 

4. รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนโดยเพิ่มวงเงินลดหย่อนในบาง
ช่วงเวลา เช่น ในปีภาษี 2551   หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วย
ลงทุนระหว่างวันที่  1 ต.ค. 2551 ถึงวันที่  31 ธ.ค. 2551 
สามารถขยายวงเงินลดหย่อน จาก 15% ของรายได้ในปีแต่ไม่
เกิน 500,000 บาท เพิ่มเป็น 15%ของรายได้ในปีแต่ไม่เกิน 
700,000 บาท เป็นต้น 
 

 
276 

 
68.10 

 
129 

 
31.90 

 

5. เงินบริจาคที่หักค่าลดหย่อนได้นั้น ผู้มีเงินได้จะบริจาคให้
ใครหรือสถานท่ีใดก็ได้ สามารถหักได้โดยไม่จ ากัด 
 

345 85.20 60 14.80 

 

6. ค่าลดหย่อนบิดามารดา คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่
มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ 
 

261 64.40 144 35.60 

 

7. การหักลดหย่อนส าหรับบุตร ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุ
ไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น 
 

360 88.90 45 11.10 

 

8.  ท่านลงทุนในกองทุนรวม LTF ไม่มีข้อผูกพันว่าต้องลงทุน
ต่อเนื่องทุกปี ถ้าต้องการลดหย่อนภาษีปีไหนก็ค่อยลงทุนปี
นั้น 
 

329 81.20 76 18.80 

 

9. ค่าลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิต ต้องมีก าหนดอายุกรมธรรม์
ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
 

296 73.10 109 26.90 

 

10. สามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้ ไม่สามารถแยกค านวณภาษี
ต้องยื่นรวมกันเท่าน้ัน  
 

388 95.80 17 4.20 
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จากตาราง  6  แสดงผลระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ของลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

 ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในเรื่องการลงทุนในกองทุนรวม 
LTF จะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 15% ของรายได้เฉพาะปีที่ท าการซื้อ
กองทุน โดยซื้อปีไหนก็ใช้ลดหย่อนภาษีของปีนั้น มีผู้ตอบใช่จ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 85.20 
และมีผู้ตอบไม่ใช่จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80 

 ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในเรื่องการซ้ือหน่วยลงทุนไม่จ าเป็น 
ต้องถือกองทุนให้ครบตามเงื่อนไขก็สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้โดยไม่เสีย เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม แม้
มีการน าไปใช้ค านวณลดหย่อนภาษีแล้ว มีผู้ตอบใช่จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 89.10 และมี
ผู้ตอบไม่ใช่จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 

 ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในเรื่องการได้รับสิทธิในการยกเว้น
ภาษีเงินได้ที่เกิดจากก าไรส่วนเกิน (Capital Gain) จากการขายคืนหน่วยลงทุน เม่ือกระท าตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนด  มีผู้ตอบใช่จ านวน 365 คน คิดเป็นร้อยละ 90.10 และมีผู้ตอบไม่ใช่จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.90 

 ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในเรื่องการที่รัฐบาลสนับสนุนการ
ลงทุนโดยเพิ่มวงเงินลดหย่อนในบางช่วงเวลา เช่น ในปีภาษี 2551   หากผู้มีเงินได้มีการซื้อหน่วย
ลงทุนระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2551 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2551 สามารถขยายวงเงินลดหย่อน จาก 15%  
ของรายได้ในปีแต่ไม่เกิน 500,000 บาท เพิ่มเป็น 15%ของรายได้ในปีแต่ไม่เกิน 700,000 บาท เป็น
ต้น มีผู้ตอบใช่จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 และมีผู้ตอบไม่ใช่จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อย
ละ31.90 

 ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในเรื่องเงินบริจาคที่หักค่าลดหย่อน
ได้นั้น ผู้มีเงินได้จะบริจาคให้ใครหรือสถานที่ใดก็ได้ สามารถหักได้โดยไม่จ ากัด มีผู้ตอบใช่จ านวน 
345 คน คิดเป็นร้อยละ 85.20 และมีผู้ตอบไม่ใช่จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 14.80      

 ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในเรื่องการค่าลดหย่อนบิดา
มารดา คือค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ มี
ผู้ตอบใช่จ านวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 64.40 และมีผู้ตอบไม่ใช่จ านวน144 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.60 

 ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในเรื่องการการหักลดหย่อนส าหรับ
บุตร ให้หักได้เฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน 6 ปีเท่านั้น มีผู้ตอบใช่จ านวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 
88.90 และมีผู้ตอบไม่ใช่จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.10 

 ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในเรื่องการท่านลงทุนในกองทุนรวม 
LTF ไม่มีข้อผูกพันว่าต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี ถ้าต้องการลดหย่อนภาษีปีไหนก็ค่อยลงทุนปีนั้น  มี
ผู้ตอบใช่จ านวน329 คน คิดเป็นร้อยละ 81.20 และมีผู้ตอบไม่ใช่จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.80 
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 ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในเรื่องการค่าลดหย่อนเบี้ยประกัน
ชีวิต ต้องมีก าหนดอายุกรมธรรม์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีผู้ตอบใช่จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ73.10 
และมีผู้ตอบไม่ใช่จ านวน 109คน คิดเป็นร้อยละ 26.90 

 ลูกค้า มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ในเรื่องที่สามีหรือภริยาของผู้มีเงิน
ได้ ไม่สามารถแยกค านวณภาษีต้องยื่นรวมกันเท่านั้น มีผู้ตอบใช่จ านวน 388 คน คิดเป็นร้อยละ
95.80 และมีผู้ตอบไม่ใช่จ านวน 17  คน คิดเป็นร้อยละ 4.20 

 จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยได้รวมคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี
ทั้งหมด 10 ข้อ และสรุปรวมผลคะแนนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ดังตาราง 7 
 

ตาราง 7 แสดงคะแนนรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ของลูกค้าบริษัท 
     หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ผลรวมคะแนน  
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี 

 

จ านวนลูกค้า 
(คน) 

ร้อยละ 

ตอบถูก 5  ข้อ 4   1.00 
ตอบถูก 6  ข้อ 25   6.20 
ตอบถูก 7  ข้อ 108 26.70 

                          ตอบถกู 8  ข้อ 92 22.70 
ตอบถูก 9  ข้อ 96 23.70 
ตอบถูก10 ข้อ 80 19.70 

รวม 405 100.00 
 

 จากตาราง 7 แสดงผลคะแนนรวมระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ของ
ลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  ลูกค้าส่วนใหญ่ ตอบถูก 
7 ข้อ มีจ านวน  108  คน คิดเป็นร้อยละ 26.7  รองลงมา ลูกค้าตอบถูก 9 ข้อ มีจ านวน 96 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.70  ลูกค้าตอบถูก 8 ข้อ มีจ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70  ลูกค้าตอบถูก  10 
ข้อ มีจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70  ลูกค้าตอบถูก 6 ข้อ มีจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.20  และ ลูกค้าตอบถูก 5  ข้อ จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.00 ตามล าดับ 
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ตาราง 8  แสดงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์ 
     จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี 

 

 
จ านวนลูกค้า 

(คน) 

 
ร้อยละ 

 ความรู้ความเข้าใจระดับน้อยที่สุด (ตอบถูก 0-2 ข้อ) - - 

          ความรู้ความเข้าใจระดับน้อย (ตอบถูก 3-4 ข้อ) - - 

ความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง (ตอบถูก 5-6 ข้อ) 29  7.20 

ความรู้ความเข้าใจระดับมาก (ตอบถูก 7-8 ข้อ) 200 49.40 

ความรู้ความเข้าใจระดับมากที่สุด (ตอบถูก 9-10 ข้อ) 176 43.00 

รวม 405 100.00 
  
 

 จากตาราง 8  แสดงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ของลูกค้าบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความรู้ความเข้าใจระดับมาก มีจ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 49.40  รองลงมามีความรู้ความ
เข้าใจระดับมากที่สุด มีจ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 43.40  และมีความรู้ความเข้าใจระดับปาน
กลาง มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.20 ตามล าดับ 

 
 ตอนที่ 3   การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน  ของลูกค้า บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร                          

 เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน  ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร    โดยน าเสนอค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ของลูกค้า  
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน X  S.D การแปลผล 

 ปัจจัยภายใน 
 

1. เงินได้สุทธิต่อปีถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา 
 

2. ผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับจากการลงทุน 
 

3. เงื่อนไขและนโยบายในการลงทุน เช่น กองทุน
จะเน้นลงทุนในหุ้นท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี และศักยภาพ
ในการเติบโตสูง     
 

4. ผู้บริหารกองทุนมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ 
และเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่างดี 
 

5. การขยายตัวของทรัพย์สินสุทธิ  (NAV=Net 
Asset Value)  ของกองทุนรวมเติบโตติดอันดับ
ผลตอบแทนสูงสุด (Best Performance) 

 
 

4.02 
 

4.15 

 
4.05 

 
 

4.18 

 
 

3.81 

 
 

.87 
 

.84 
 

.76 

 
 

.62 

 
 

.72 

 
 

มาก 
 

มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 

 
 
มาก 

          ปัจจัยภายในโดยรวม   4.04 .57 มาก 

ปัจจัยภายนอก 
 

1. ได้รับข่าวสารข้อมูลจากสื่อโฆษณาต่าง ๆ และ
ทาง Web Site ตลอดจนค าแนะน าจากตัวแทนขาย 
 
2. ภาวะเศรษฐกิจท้ังใน และต่างประเทศ  
เสถียรภาพของตลาดการเงิน - ตลาดทุนรวมทั้ง
วิกฤติการณ์ทางการเงิน  
 

 
 

3.76 
 
 

4.05 

 
 

.88 

 
 

.71 

 
 

มาก 

 
 

มาก 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน X  S.D การแปลผล 

ปัจจัยภายนอก 
3. ทิศทางการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยตาม
นโยบายของรัฐบาล ถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ าอัตราการ
ลงทุนใน กองทุนรวม LTF ก็จะสูงเนื่องจากมี
ผลตอบแทนสูงกว่าการน าเงินไปฝากธนาคาร  
 

4. ทิศทางการปรับตัวขึ้น - ลง ของดัชนีตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET INDEX) โดย
ช่วงที่ราคาต่ ามากๆ จะดึงดูดการลงทุนได้สูง 
สามารถซื้อได้ในราคาถูก 

 
 
 

4.05 
 
 
 

4.15 

 
 
 

.68 
 
 
 

.69 

 
 
 

มาก 

 
 
 

มาก 

          ปัจจัยภายนอกโดยรวม   4.00 .55 
 

มาก 

 
 จากตาราง 9  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของปัจจัยที่ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุน  ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อ มีรายละเอียดดังน้ี 

 ด้านปัจจัยภายในโดยรวม อยู่ในระดับให้ความส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.04 
ซึ่งเมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ มีลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับให้ความส าคัญ
มาก ได้แก่ ในข้อผู้บริหารกองทุนมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจถึงความเสี่ยงเป็นอย่าง
ดีมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 รองลงมาคือ ข้อผลประโยชน์ตอบแทนที่จะได้รับจากการ
ลงทุน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ข้อเงื่อนไขและนโยบายในการลงทุน เช่น กองทุนจะเน้นลงทุนใน
หุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และศักยภาพในการเติบโตสูง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05  ข้อเงินได้สุทธิต่อปีถึง
เกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02  และข้อการขยายตัวของทรัพย์สิน
สุทธิ (NAV=Net Asset Value) ของกองทุนรวมเติบโตติดอันดับผลตอบแทนสูงสุด (Best 
Performance) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ตามล าดับ 

 ด้านปัจจัยภายนอกโดยรวม อยู่ในระดับให้ความส าคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 
ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ มีลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับให้ความส าคัญ
มาก ได้แก่ ในข้อทิศทางการปรับตัวขึ้น - ลง ของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 
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INDEX) โดยช่วงที่ราคาต่ ามากๆ จะดึงดูดการลงทุนได้สูง สามารถซื้อได้ในราคาถูก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.15 รองลงมาคือ ข้อภาวะเศรษฐกิจทั้งใน และต่างประเทศ  เสถียรภาพของตลาดการเงิน – 
ตลาดทุนรวมทั้งวิกฤติการณ์ทางการเงิน และข้อทิศทางการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยตามนโยบาย
ของรัฐบาล ถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ าอัตราการลงทุนใน กองทุนรวม LTF ก็จะสูงเนื่องจากมีผลตอบแทน
สูงกว่าการน าเงินไปฝากธนาคาร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.05    และข้อได้รับข่าวสารข้อมูลจากสื่อ
โฆษณาต่าง ๆ และทาง Web Site ตลอดจนค าแนะน าจากตัวแทนขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 
ตามล าดับ 
 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เป็นการวิเคราะห์ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร    โดยน าเสนอค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 10  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของ 
     ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 

ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

   

X  
 

S.D 
 

การแปลผล 

 
การรับรู้ปัญหา 
1. ท่านมีความต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาที่ต้องเสียในแต่ละปี 
 

 
 

4.35 

 
 

.59 

 
 

มากที่สุด 

 
2. ท่านเห็นว่าการซื้อกองทุนรวม LTF สามารถ
ช่วยลดภาระการเสียภาษีบุคคลธรรมดาได้  

4.41 .55 
 

มากที่สุด 

         
           การรับรู้ปัญหาโดยรวม 4.38 .52 

 

มากที่สุด 

 
 
 

 



 81 

ตาราง 10 (ต่อ) 

  

 
ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

 

   

X  
 

S.D 
 

การแปลผล 

 

การค้นหาข้อมูล 
3. ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือชี้ชวน 
และผลด าเนินงานของกองทุนในอดีตได้ทาง 
Website หรือสามารถสอบถามจากตัวแทนขายของ 
บลจ.ได้ 
 

 
 

4.35 

 
 

.70 

 
 

มากที่สุด 

4. ส าหรับผู้ที่ไม่ช านาญการค านวณภาษี ทาง 
Website   ของ บลจ. มีแบบฟอร์มช่วยค านวณ
ภาษีอัตโนมัติ เพื่อเปรียบเทียบสิทธิการลดหย่อน
ภาษีได้ 
 

4.28 .76 

 
 

มากที่สุด 

         การค้นหาข้อมูลโดยรวม 4.31 .66 
 

มากที่สุด 

การประเมินผลทางเลือก    

5. ท่านมีการเปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ 
ของกองทุนรวม LTF ผลการด าเนินงาน และ
นโยบายการลงทุน  ของแต่ละบลจ. ก่อนการเลือก
ลงทุนแต่ละครั้ง 
 

4.00 .92 

 

 
มาก 

6. ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม LTF มีผล
ประกอบการดีติดอันดับ TOP TEN 
 

4.11 .72 
 

มาก 

          การประเมินผลทางเลือกโดยรวม 4.06 .71 
 

มาก 

 
จากตาราง 10  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านและ
รายข้อ มีรายละเอียดดังน้ีดังนี ้
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 กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม อยู่ในระดับให้ความส าคัญมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.38 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ มีลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมแห่ งหนึ่ ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ในข้อการซื้อกองทุนรวม LTF สามารถ
ช่วยลดภาระการเสียภาษีบุคคลธรรมดาได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 รองลงมาคือ ข้อท่านมีความ
ต้องการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องเสียในแต่ละปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 ตามล าดับ 

 กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม อยู่ในระดับให้ความส าคัญมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.31 ซึ่งเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ มีลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่ลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมแห่ งหนึ่ ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับให้ความส าคัญมากที่สุด ได้แก่ ในข้อสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
หนังสือชี้ชวน และผลด าเนินงานของกองทุนในอดีตได้ทาง Website หรือสามารถสอบถามจาก
ตัวแทนขายของ บลจ.ได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 รองลงมาคือ ข้อส าหรับผู้ที่ไม่ช านาญการ
ค านวณภาษี ทาง Website   ของ บลจ. มีแบบฟอร์มช่วยค านวณภาษีอัตโนมัติ เพื่อเปรียบเทียบ
สิทธิการลดหย่อนภาษีได้  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 ตามล าดับ 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม อยู่ในระดับให้ความส าคัญ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.06 และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อ มีลูกค้ากลุ่มตัวอย่างที่
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับให้ความส าคัญมาก ได้แก่ ในข้อผลการด าเนินงานของกองทุนรวม 
LTF มีผลประกอบการดีติดอันดับ TOP TEN โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 รองลงมาคือข้อการ
เปรียบเทียบรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของกองทุนรวม LTF ผลการด าเนินงาน และนโยบายการ
ลงทุน  ของแต่ละบลจ. ก่อนการเลือกลงทุนแต่ละครั้ง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ตามล าดับ 
 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้า บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร    โดยน าเสนอค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 11  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม  
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
หุ้นระยะยาว ของลูกค้า 

X  S.D การแปลผล 

1.  ในอนาคต ท่านคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม 
LTF เพิ่มเติม  4.14 .76 

ลูกค้ามีแนวโน้มใน
ระดับลงทุน 

2.  ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF  
 

3.92 .91 
ลูกค้ามีแนวโน้มใน
ระดับแนะน าให้

ผู้อื่นซ้ือ 
3.  ช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต 
“E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชัว่โมง สามารถ
อ านวยความสะดวก 
 

4.12 .88 

 
ลูกค้ามีแนวโน้มใน

ระดับสะดวก 

4.  ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. ท่าน
นิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  
 

4.00 .88 
ลูกค้ามีแนวโน้มใน

ระดับลงทุน 

 
 จากตาราง 11 แสดงแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุน
ในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ลูกค้ามีแนวโน้มในระดับลงทุน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา
ได้แก่ ข้อช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง 
สามารถอ านวยความสะดวก ลูกค้ามีแนวโน้มในระดับสะดวก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  ข้อช่วง
ไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. นิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ลูกค้ามีแนวโน้มใน
ระดับลงทุน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และข้อแนะน าให้ผู้อื่นลงทุนในกองทุนรวม LTF  ลูกค้ามี
แนวโน้มในระดับแนะน าให้ผู้อื่นซ้ือ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ตามล าดับ  
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 ตอนที่  6  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ลูกค้าที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสีย และประสบการณ์
ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกันมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 การทดสอบสมมติฐานในด้าน เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
และ อาชีพ สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ Independent Samples t-test ระดับความ
เชื่อม่ันร้อยละ 95 จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือ ค่าระดับนยัส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 

 การทดสอบสมมติฐานในด้าน อายุ ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสีย และประสบการณ์
ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติ One-way 
ANOVA (One-Way Analysis of Variance) 

 โดยสามารถจ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ 8 สมมติฐาน ดังนี้คือ 
 
 เพศ 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0: เพศที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 H1: เพศที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sampling t-test) ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. (2-tailed) ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่า
น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ต่อไปนี้ 
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ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทียบเพศ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Levene’s  test  
for Equality of 

Variances 
   F           Sig. 

เพศ X  S.D. t df 

 
Sig. 

(2-tailed) 
 

1.  ในอนาคต ท่านคาดว่าจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม 
Equal Variances assumed 
 

 
 
.083 

 
 

 
.773 

ชาย 
หญิง 

3.75 
4.29 

.741 
 .719 

-6.749** 403 .000 

2.  ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นทีท่่าน
รู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF  
Equal Variances not assumed 
 

 
6.017*  

 
 

.015 

ชาย 
หญิง 

3.61 
4.03 

 943 
.863 

-4.170** 186.254  .000 

3.  ช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง 
สามารถอ านวยความสะดวก 
Equal Variances not assumed 
 

 
 
 
5.966* 

 
 
 
 

.015 

ชาย 
หญิง 

3.75 
4.27 

.915 

.822 
-5.218** 183.337  .000 

4.  ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่าง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. ท่านนิยม
ลงทุนใน กองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม  
Equal Variances not assumed 
 

 
 
 

5.917*  

 
 
 
 

.015 

ชาย 
หญิง 

3.54 
4.17 

.948 

.792 
-6.294** 173.480  .000 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 12 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances  

ด้านแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อในอนาคตคาดว่าจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.773 มากกว่า 0.05 ดังนั้นจะใช้ค่า Equal 
variances assumed ส าหรับค่า t-test for Equality of Means  ส่วน ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่าน
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รู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  และข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF 
ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. มีค่า Sig. เท่ากับ 0.015 , 0.015 และ 0.015 
ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจะใช้ค่า Equal variances not  assumed ส าหรับค่า t-test for 
Equality of Means 

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ เพศ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

 เพศ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้าฯ 
โดยใช้สถิติ Independent Sampling t-test ในการทดสอบพบว่า ค่า Sig. ของ แนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   ข้อความสะดวกของช่อง
ทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  และข้อความนิยม
ในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. มีค่า 
เท่ากับ 0.000, 0.000, 0.000 และ 0.000 ตามล าดับ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า เพศที่แตกต่างกัน มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเพศหญิง
มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สูงกว่าเพศชาย ในข้อในอนาคตคาดว่าจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   
ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง  และข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่าง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. 

 
 อายุ  
 สมมติฐานข้อที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0: อายุท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 H1: อายุท่ีแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis 
of variance: One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. (2- tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05  

 ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าวหากค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มเท่ากันให้
ทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA และถ้าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบ
ความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe  

 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
อย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ส าหรับการทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA 
หรือโดยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 ส าหรับการทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe 
เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ต่อไปนี้ 
 

ตาราง 13  แสดงการเปรียบเทียบอายุ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรที่
ท าการศึกษา 

Homogeneity of 
Variances แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

Levene 
Statistic 

Sig. 

1.  ในอนาคต ท่านคาด
ว่าจะลงทุนในกองทุน
รวม LTF เพ่ิมเติม  

.789 .517 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

8.721 
226.973 
235.694 

3 
401 
404 

2.907 
.566 

5.136** .002 

3.  ช่องทางการซ้ือขาย
กองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต 
“E-Trade” เปิดบริการ
ตลอด 24  ชั่วโมง 
สามารถอ านวยความ
สะดวก 

1.736 .159 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

9.454 
302.373 
311.827 

3 
401 
404 

3.151 
.754 

4.179** .006 

4.ช่วงไตรมาสที่สี่ 
ระหว่างเดือน ต.ค. – 
ธ.ค. ท่านนิยมลงทุนใน 
กองทุนรวม LTF 
เพ่ิมเติม  

1.423 .236 ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

10.236 
305.755 
315.990 

3 
401 
404 

3.412 
.762 

4.475** .004 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 จากตาราง 13  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances 
มีค่า Sig. ของ แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อในอนาคต
คาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง และข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. มีค่า เท่ากับ 0.517, 0.159  และ
0.236  ซึ่งมากกว่า 0.05  ดังนั้นอาชีพมีความแปรปรวนเท่ากันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 จึงท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ F-test  

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบอายุ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ข้อความสะดวกของช่อง
ทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง ข้อความนิยมใน
การลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค.โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: One Way ANOVA) ในการ
ทดสอบพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.002, 0.006 และ0.004 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มีแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน
รวม LTF เพิ่มเติม ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ 
ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้นผู้วิจัยได้น าผล
การวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least 
significant difference (LSD) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังตารางต่อไปนี้    
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ตาราง 14 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น 
     ระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม จ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ

 

X  
20-29 ปี 

 
4.40 

30-39 ปี 
 

4.25 

40-49 ปี 
 

4.08 

50 ปีขึ้นไป 
 

3.95 

20-29 ปี 
 

30-39 ปี 
 

40-49 ปี 
 

50 ปีขึ้นไป 

4.40 
 

4.25 
 

4.08 
 

3.95 

 .15 
(.242) 

 

.32** 
(.006) 
.17 

(.055) 

.45** 
(.001) 
.30** 
(.006) 
.13 

(.226) 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 14 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม โดย
จ าแนกตามอายุ พบว่า ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี กับลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 
ซึ่งน้อยกว่า 0.01หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 
40-49 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมฯ มากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.32  

 ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯมากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.45 

 ลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากบั 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯ มากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.30 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 15 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น 
     ระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade”    
     เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ 

 

 

X  
20-29 ปี 

4.13 
30-39 ปี 

3.88 

 
40-49 ปี 

4.25 
 

50 ปีขึ้นไป 
4.20 

20-29 ปี 
 

30-39 ปี 
 

40-49 ปี 
 

50 ปีขึ้นไป 

4.13 
 

3.88 
 

4.25 
 

4.20 

 .25 
(.088) 

 

-.12 
(.366) 
-.37** 
(.001) 

-.07 
(.633) 
-.32* 
(.013) 
.05 

(.674) 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 15 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า ลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี กับลูกค้าที่
มีอายุ 40-49 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี มี
ความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้า
ที่มีอายุ 30-39 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี โดย
มีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.37 

 ลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.013 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.32 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 16 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น 
     ระยะยาวของลูกค้าฯ ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในชว่งไตรมาสที่สี่  
     ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. จ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ

 
 

X  

20-29 ปี 
3.85 

30-39 ปี 
3.87 

 
40-49 ปี 

3.98 
 

50 ปีขึ้นไป 
4.30 

20-29 ปี 
 
30-39 ปี   
    
40-49 ปี   
 
50 ปีขึ้นไป   

3.85 
 

3.87 
 

3.98 
 

4.30 

 -.02 
(.900) 

 

-.13 
 (.378) 
-.11 

 (.345) 

-.45** 
(.004) 
-.43** 
(.001) 
-.32** 
(.007) 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 16 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ 
ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. โดยจ าแนกตามอายุ พบว่า ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี กับลูกค้าที่มีอายุ 50 
ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีความ
แตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มี
อายุ 20-29 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดย
มีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.45 
 ลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43 

 ลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.32 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 17  แสดงการเปรียบเทียบอายุ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นท่ีท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   
 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

Homogeneity of 
Variances 

Statistic df1 df2 
 

Sig. 
 

Levene 
Statistic 

Sig. 

2.  ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นทีท่่านรู้จักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF  

 

2.935* 
 

.033 5.113** 3 335.067 .002 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตาราง 17  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances 
มีค่า Sig. ของ แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อท่านจะ
แนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF เท่ากับ 0.033  ซึ่งน้อยกว่า 0.05  ดังนั้นอายุมี
ความแปรปรวนไมเ่ท่ากันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
สถิติ Brown-Forsythe 

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบอายุ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF  
โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe  ในการทดสอบพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อายุที่แตกต่างกัน มี
แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จัก
ลงทุนในกองทุนรวม LTF แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อย
หนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยวิธีการทดสอบแบบ 
Dunnett T3 เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 18  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF  
     จ าแนกตามอายุ 
 

อาย ุ

 
 

X  

20-29 ปี 
4.33 

30-39 ปี 
3.78 

 
40-49 ปี 

3.88 
 

50 ปีขึ้นไป 
3.90 

20-29 ปี 
 
30-39 ปี   
    
40-49 ปี   
 
50 ปีขึ้นไป   

4.33 
 

3.78 
 

3.88 
 

3.90 

 .55** 
(.002) 

 

.45** 
(.005) 
-.10 

(.966) 

.43* 
(.017) 
-.12 

(.928) 
-.02 

(1.000) 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 18 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF โดยจ าแนกตาม
อายุ พบว่า ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี กับลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.002 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯมากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 30-39 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.55 

 ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี กับลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 
0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯมากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 40-49 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.45 

 ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.017 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีอายุ 20-29 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯมากกว่าลูกค้าที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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สถานภาพ 
 สมมติฐานข้อที่ 1.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0: สถานภาพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 H1: สถานภาพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sampling t-test) ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. (2-tailed) ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่า
น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ต่อไปนี้ 
 

ตาราง 19 แสดงการเปรียบเทียบสถานภาพ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Levene’s  test  
for Equality of 

Variances 
      F         Sig. 

สถานภาพ X  S.D. t df 

 
Sig.  
(2 

tailed) 
1.  ในอนาคต ท่านคาดว่าจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม  
Equal Variances assumed 

 
 

.561 

 
 

.454 

โสด 
 

สมรส/อยู่ 
ด้วยกัน/
หม้าย/หย่า

ร้าง 

4.15 
 

4.13 

.7503 
 
.779 

.232 403  .817 

2.  ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นที่
ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF  
 
 
Equal Variances  assumed 

 
 
 
 

.710 

 
 
 
 

.400 

โสด 
 

สมรส/อยู่ 
ด้วยกัน/
หม้าย/หย่า

ร้าง 

3.87 
 

3.96 

.917 
 

.894 

-.974 403  .331 
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ตาราง 19 (ต่อ) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
Levene’s  test  for 

Equality of Variances 
      F           Sig. 

สถานภาพ X  S.D. t df 
 

Sig.  
(2 tailed) 

3.  ช่องทางการซื้อขาย
กองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต 
“E-Trade” เปิดบริการ
ตลอด 24  ชั่วโมง สามารถ
อ านวยความสะดวก 
Equal  Variances 
assumed 

 
 
 
 

3.848 

 
 
 
 

.050 

โสด 
 

สมรส/อยู่ 
ด้วยกัน/
หม้าย/หย่า

ร้าง 

4.12 
 

4.13 

.874 
 

.885 

-.134 403  .894 

4.  ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่าง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. ท่านนิยม
ลงทุนใน กองทุนรวม LTF 
เพ่ิมเติม  
Equal Variances not 
assumed 

 
 
 

4.052* 

 
 
 

.045 

โสด 
 

สมรส/อยู่ 
ด้วยกัน/

หม้าย/หย่า
ร้าง 

3.88 
 

4.11 

.857 
 

.898 

-2.601 401.4
46* 

 .010 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 

 จากตาราง 19 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances  
ด้านแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   ข้อความสะดวกของช่อง
ทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง ซึ่งมีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.454, 0.400 และ0.050  มากกว่า 0.05 ดังนั้นจะใช้ค่า Equal variances assumed ส าหรับ
ค่า t-test for Equality of Means  ส่วนข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF 
ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. มีค่า Sig. เท่ากับ 0.045 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจะใช้
ค่า Equal variances not  assumed ส าหรับค่า t-test for Equality of Means 

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ สถานภาพ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานครได้ดังนี้ 

 สถานภาพ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ
ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้สถิติ 
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Independent Sampling t-test ในการทดสอบพบว่า ค่า Sig. ของ แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  ข้อ
การแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF และข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขาย
กองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง  มีค่า เท่ากับ 0.817, 0.331 และ 
0.894 ตามล าดับ  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความ
ว่า สถานภาพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ข้อในอนาคต
คาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF   และข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการ
ตลอด 24  ชั่วโมง ของลูกค้าฯ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้    

 ส่วนแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความนิยมใน
การลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. มีค่า เท่ากับ 
0.010 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
สถานภาพที่แตกต่างกัน แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยลูกค้าที่มีสถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน/
หม้าย/หย่าร้าง มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ข้อความนิยมในการลงทุน
เพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. มากกว่า ลูกค้าที่มี
สถานภาพโสด 
 

 ระดับการศึกษาสูงสุด 
 สมมติฐานข้อที่ 1.4 ระดับการศึกษาสูงสุด ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต 
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0: ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน 

 H1: ระดับการศึกษาสูงสุดที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 
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 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sampling t-test) ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. (2-tailed) ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่า
น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 20 แสดงการเปรียบเทียบระดับการศึกษา ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน 
     กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต 
     กรุงเทพมหานคร 

 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Levene’s  test  
for Equality of 

Variances 
 F           Sig. 

ระดับการศึกษา X  S.D. t df 

 
Sig. 

(2-tailed) 

 
1.  ในอนาคต ท่านคาดว่าจะลงทุน
ในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  
Equal Variances assumed 

 
 

1.889 

 
 

.170 

ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

4.10 
 

4.28 

.784 
 

.678 

-1.939 403 .053 

2.  ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่าน
รู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF  
Equal Variances not assume 

 
 

4.097* 

 
 

.044 

ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

3.85 
 

4.13 

.942 
 

.737 

-2.967** 193.51
0 

.003 

3.  ช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการ
ตลอด 24  ชั่วโมง สามารถอ านวย
ความสะดวก 
Equal Variances not assumed 

 
 
 
 

6.862** 

 
 
 
 

.009 

ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

4.04 
 

4.39 

.895 
 

.765 

-3.750** 176.82
1 

.000 

4.  ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน 
ต.ค. – ธ.ค. ท่านนิยมลงทุนใน 
กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  
Equal Variances not assumed 

 
 
 

11.993** 

 
 
 

.001 

ต่ ากว่าหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรี 

สูงกว่าปริญญาตรี 

3.98 
 

4.04 

.937 
 

.687 

-.699** 207.36
2 

.485 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 20 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances  
ด้านแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.170 มากกว่า 0.05 ดังนั้นจะใช้ค่า Equal variances assumed 
ส าหรับค่า t-test for Equality of Means   
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 ส่วนข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   มีค่าเท่ากับ 0.044 ซึ่งมี
ค่าน้อยกว่า 0.05  และข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 
ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – 
ธ.ค. มีค่า Sig. เท่ากับ 0.009 และ 0.001 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 ดังนั้นจะใช้ค่า Equal 
variances not  assumed ส าหรับค่า t-test for Equality of Means 

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ ระดับการศึกษาของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

 ระดับการศึกษาของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้สถิติ 
Independent Sampling t-test ในการทดสอบพบว่า ค่า Sig. ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม    
และข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – 
ธ.ค. มีค่า เท่ากับ 0.053 และ0.485 ตามล าดับ นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) แลปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม    และข้อความนิยมใน
การลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

 ส่วนข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   และข้อความสะดวกของ
ช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade”เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง มีค่า เท่ากับ 
0.003 และ0.000 ตามล าดับ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยลูกค้าที่มี
ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้อการ
แนะน าให้ผู้อื่นท่ีท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  มากกว่า ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าหรือเทียบเท่าปริญญาตรี 
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รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 สมมติฐานข้อที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพ   
มหานคร แตกต่างกัน 

 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน 

 H1: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

 
ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ

กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sampling t-test) ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. (2-tailed) ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่า
น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 21  แสดงการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Levene’s  test  
for Equality of 

Variances 
   F          Sig. 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน X  S.D. t df 

 
Sig. 

(2-tailed) 
 

1.  ในอนาคต ท่านคาดว่าจะลงทุน
ในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  
Equal Variances not  assumed 

 

 
 

4.275 
 
 

 
 

.039 
 
 

ต่ ากว่าหรือ 
เท่าากับ 40,000 
สูงกว่า 40,000 

 

4.09 
 

4.35 
 

.749 
 

785 
 

-2.819** 
 
 
 
 

136.425 
 
 
 
 

.006 
 
 
 
 

2.  ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่าน
รู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF  
Equal Variances  assumed 

 

 
 

.484 
 

 
 

.487 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
40,000 

สูงกว่า 40,000 

3.84 
 

4.18 

.926 
 

.777 

-3.145** 403 .002 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

  
   

   

ตัวแปรที่ศึกษา 

Levene’s  test  
for Equality of 

Variances 
   F              Sig. 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน X  S.D. t df 

 
Sig. 

(2-tailed) 

3.  ช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 
24  ชั่วโมง สามารถอ านวยความสะดวก 
Equal Variances not assumed 
 

 
 

5.637* 

 
 

.018 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
40,000 

 
สูงกว่า 40,000   

4.06 
 
 

4.34 

.860 
 
 

.916 

-2.523* 134.713 .013 

4.  ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – 
ธ.ค. ท่านนิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม 
Equal Variances  assumed 
 

 
 

.030 

 
 

.862 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 
40,000 

  
สูงกว่า 40,000 

 

3.92 
 
 

4.26 

.898 
 
 

.787 

-3.077** 403 .002 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 

 จากตาราง 21 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances  
ด้านแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อในอนาคตคาดว่าจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม และข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง   มีค่า Sig. เท่ากับ 0.039 และ 0.018  
ตามล าดับ ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจะใช้ค่า Equal variances not  assumed ส าหรับค่า t-test for 
Equality of Means  ส่วน ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นท่ีท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   ข้อความนิยม
ในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค.   ซึ่งมีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.487 และ0.862 มากกว่า 0.05 ดังนั้นจะใช้ค่า Equal variances assumed ส าหรับค่า 
t-test for Equality of Means   

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  
ในเขตกรงุเทพมหานคร ได้ดังนี ้

 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของลูกค้าฯ โดยใช้สถิติ Independent Sampling t-test ในการทดสอบพบว่า ค่า Sig. ของ 
แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF และข้อความ
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นิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. มีค่า 
เท่ากับ 0.006, 0.002 และ0.002 ตามล าดับ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่
ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   แ ละข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF 
ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้โดยลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนสูงกว่า 40,000 บาท มีแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มากกว่า ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 40,000 บาท 

 ส่วน ค่า Sig. ของ แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  
ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง  มีค่า เท่ากับ 0.013  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดย
ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน สูงกว่า 40,000 บาท  มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว มากกว่า ลูกค้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 40,000 บาท 
 
 อาชีพ 

 สมมติฐานข้อที่ 1.6 อาชีพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0: อาชีพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ

ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 H1: อาชีพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ

ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน จะใช้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของ
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน (Independent Sampling t-test) ใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเม่ือค่า Sig. (2-tailed) ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติมีค่า
น้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ต่อไปนี้ 
 
ตาราง 22  แสดงการเปรียบเทียบอาชีพของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุน 
     รวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต   
     กรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 

Levene’s  test  
for Equality of 

Variances 
   F           Sig. 

อาชพี X  S.D. t df 
 

Sig. 
(2-tailed) 

1.  ในอนาคต ท่านคาดว่าจะลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  
 
Equal Variances not  assumed 

 
 

7.746** 

 
 

.006 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตัว/พนง.เอกชน  

 
ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ                                                                                           

4.16 
 
 

4.07 
 

.777 
 
 
.686 

.918 
 
 
 
 

87.532 
 
 
 
 

.361 
 
 
 
 

2.  ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุน
ในกองทุนรวม LTF  
 
Equal Variances  assumed 

 
 

2.098 

 
 

.148 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตัว/พนง.เอกชน 

  
ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ                                                                                            

3.92 
 
 

3.87 

.934 
 
 

.724 

.457 
 
 
 
 

403 
 

.648 
 
 
 
 

3.  ช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 
24  ชั่วโมง สามารถอ านวยความสะดวก 
Equal Variances not assumed 

 
 

4.847* 

 
 

.028 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตัว/พนง.เอกชน 

  
ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ                                                                                    

4.13 
 
 

4.07 

.869 
 
 

.936 

.514 
 
 
 
 

77.706 
 
 
 
 

.609 
 
 
 

4.  ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – 
ธ.ค. ท่านนิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม 
Equal Variances  assumed 
 

 
 

2.098 

 
 

.521 

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจ
ส่วนตัว/พนง.เอกชน 

  
ข้าราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ                                                                                           

3.98 
 
 

4.07 

.902 
 
 

.778 

-.679 
 
 
 
 

403 
 
 
 
 

.497 
 
 
 
 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 จากตาราง 22 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances  
ด้านแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อในอนาคตคาดว่าจะ
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ลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม มีค่า Sig. เท่ากับ 0.006 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 และข้อความสะดวก
ของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง   มีค่า 
Sig. เท่ากับ 0.028 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นจะใช้ค่า Equal variances not assumed ส าหรับค่า t-
test for Equality of Means  ส่วนข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF 
ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – 
ธ.ค.   ซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.148 และ0.521 มากกว่า 0.05 ดังนั้นจะใช้ค่า Equal variances 
assumed ส าหรับค่า t-test for Equality of Means   

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบ อาชีพของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ดังนี้ 

 อาชีพของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ      
ลูกค้าฯ โดยใช้สถิติ Independent Sampling t-test ในการทดสอบพบว่า ค่า Sig. ของ แนวโน้มการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม 
LTF เพิ่มเติม  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF  ข้อความสะดวกของช่อง
ทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  และข้อความนิยม
ในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. มีค่า 
เท่ากับ 0.361, 0.648, 0.609 และ0.497 ตามล าดับ นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า อาชีพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อ
ในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF   ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง และข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตร
มาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค.–ธ.ค. ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
 
 ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสียอยู่ในปัจจุบัน 

 สมมติฐานข้อที่ 1.7 ฐานภาษีเงินได้ฯที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
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 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0: ฐานภาษีเงินได้ฯที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน 
 H1: ฐานภาษีเงินได้ฯที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย

ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis 
of variance: One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. (2- tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05  

 ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มเท่ากันให้
ทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA และถ้าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบ
ความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe  

 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
อย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ส าหรับการทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA 
หรือโดยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 ส าหรับการทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe 
เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ต่อไปนี้ 
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ตาราง 23  แสดงการเปรียบเทียบฐานภาษีเงินได้ฯ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน 
     ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่งในเขต 
     กรุงเทพมหานคร 
 
 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

Homogeneity of 
Variances แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

Levene 
Statistic 

Sig. 

1.  ในอนาคต ท่านคาดว่าจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม 

1.618 
 
 

.200 
 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

17.124 
218.569 
235.694 

2 
402 
404 

8.562 
.544 

15.748** 
 
 
 

.000 
 
 
 

3.  ช่องทางการซื้อขาย
กองทุนผ่านอนิเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง สามารถอ านวยความ
สะดวก 

2.318 
 
 
 

.100 
 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

6.005 
305.8223
11.827 

2 
402 
404 

3.003 
.761 

3.947** 
 
 
 

.002 
 
 
 

4.ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่าง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. ท่านนิยม
ลงทุนใน กองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม  

1.749 
 
 

.175 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

18.889 
297.101 
315.990 

2 
402 
404 

9.445 
.739 

12.779** 
 
 
 

.000 
 
 
 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 23  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances 
มีค่า Sig. ของ แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อในอนาคต
คาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม    ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  และข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. มีค่า เท่ากับ 0.200, 0.100  และ
0.175  ซึ่งมากกว่า 0.05  ดังนั้นฐานภาษีเงินได้ฯ มีความแปรปรวนเท่ากันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ F-test 
  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบฐานภาษีเงินได้ฯ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร    ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม   ข้อความสะดวกของ
ช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง ข้อความนิยม
ในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค.โดยใช้สถิติ
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วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: One Way ANOVA) ในการ
ทดสอบพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000, 0.002 และ0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ฐานภาษีเงินได้ฯ ที่แตกต่างกัน 
มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF 
ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ดังนั้นผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple comparison) โดยใช้วิธีทดสอบ
แบบ Least significant difference (LSD) เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ ดังตารางต่อไปนี้   
 
ตาราง 24 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น 
     ระยะยาวของลูกค้าฯ  ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติมจ าแนกตามฐาน 
     ภาษีเงินได้ฯ 
 

ฐานภาษีเงินได้ฯ 

 
 
 

X  

 
10 % 

 
4.03 

 

 
20% 

 

4.50 
 

30% ขึ้นไป 
 

4.56 

10 % 
 
 

20% 
 
 

30% ขึ้นไป 

4.03 
 

 
4.50 

 
 

4.56 
 

 -.47** 
(.000) 

 

-.53** 
(.000) 

 

-.06 
(.725) 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 24 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม โดย
จ าแนกตามฐานภาษีเงินได้ฯ พบว่า ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% กับลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 20% มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกต่างเป็นรายคู่
กับลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 20% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 10% มี
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แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 20% โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เทา่กับ 0.47 

 ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% กับลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีฐาน
ภาษีฯ 30% ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.53 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

ตาราง 25 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น 
     ระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อความสะดวกของช่องทางการซ้ือขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต  
     “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง จ าแนกตามฐานภาษีเงินได้ฯ 
 

ฐานภาษีเงินได้ฯ 

 
 
 

X  

10% 
 

4.05 

 
20% 

 
4.36 

 

30%ขึ้นไป 
 

4.33 

10 % 
 
 

20% 
 
 

30%ขึ้นไป 

4.05 
 
 

4.36 
 
 

4.33 

 -.31* 
(.018) 

-.28 
(.073) 

 
.03 

(.898) 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 25 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง โดยจ าแนกตามฐานภาษีเงินได้ฯ พบว่า ลูกค้าที่มีฐานภาษี 
10% กับลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 20% มีค่า Sig. เท่ากับ 0.018 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้า
ที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 20% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ น้อยกว่า
ลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 20% โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.31 
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 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น 
     ระยะยาวของลูกค้าฯ ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่   
     ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. จ าแนกตามฐานภาษีเงินได้ฯ 
 

ฐานภาษีเงินได้ฯ 

 
 
 

X  

10 % 
 

3.88 

 
20% 

 
4.43 

 

30%ขึ้นไป 
 

4.33 

10 % 
 
 

20% 
 
 

30% ขึ้นไป 

3.88 
 
 

4.43 
 
 

4.33 

 -.55** 
(.000) 

-.45** 
(.003) 

 
.10 

(.604) 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 26 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ 
ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. โดยจ าแนกตามฐานภาษีเงินได้ฯ พบว่า ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% กับ
ลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 20% มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีฐาน
ภาษี 10% มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 20% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มี
ฐานภาษีฯ 20% โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.55 

 ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% กับลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีฐาน
ภาษีฯ 30% ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ น้อยว่าลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.45 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 27  แสดงการเปรียบเทียบฐานภาษีเงินได้ฯ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ 
     ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นท่ีท่านรู้จักลงทุนใน 
     กองทุนรวม LTF   
 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

Homogeneity of 
Variances 

Statistic df1 df2 
 

Sig. 
 

Levene 
Statistic 

Sig. 

2.  ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นทีท่่านรู้จักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF  
 

 
4.511* 

 
.012 13.147** 2 103.169 .000 

 
 *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 

 จากตาราง 27 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances
มีค่า Sig. ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้
ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF  เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 ดังนั้นอาชีพมีความ
แปรปรวนไม่เท่ากันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ 
Brown-Forsythe  

 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบฐานภาษีเงินได้ฯ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF  โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ฐานภาษีเงินได้
ฯที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน า
ให้ผู้อื่นท่ีท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ที่มี
ค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดย
วิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 28  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF จ าแนก 
     ตามฐานภาษีเงินได้ฯ 
 

ฐานภาษีเงินได้ฯ 

 
 
 

X  

10% 
 

3.81 
 

 
20% 

 
4.29 

 
 

30% ขึ้นไป 
 

4.22 
 

10% 
 
 

20% 
 
 

30% ขึ้นไป 
 

3.81 
 
 

4.29 
 
 

4.22 

 -.48** 
(.000) 

-.41* 
(.019) 

 
.06 

(.967) 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 28 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF โดยจ าแนกตาม
ฐานภาษีเงินได้ฯ พบว่า ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% กับลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 20% มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้า
ที่มีฐานภาษีฯ 20% อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯน้อยกว่าลูกค้าที่ มีฐานภาษีฯ 20% โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย    
เท่ากับ 0.47 

 ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% กับลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.019 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีฐาน
ภาษีฯ 30% ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯน้อยกว่าลูกค้าที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.41 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 สมมติฐานข้อที่ 1.8 ประสบการณ์ในการลงทุนฯที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0: ประสบการณ์ในการลงทุนฯที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่
แตกต่างกัน 
 H1: ประสบการณ์ในการลงทุนฯที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 
 
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis 
of variance: One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. (2- tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05  
 ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มเท่ากันให้
ทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA และถ้าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบ
ความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe  
 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
อย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ส าหรับการทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA 
หรือโดยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 ส าหรับการทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe 
เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ต่อไปนี้  
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ตาราง 29  แสดงการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการลงทุนฯ ของลูกค้า มีผลต่อแนวโน้มการ 
     ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนใน 
     กองทุนรวม LTF   
 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

Homogeneity of 
Variances 

Statistic df1 df2 
 

Sig. 
 

Levene 
Statistic 

Sig. 

1.  ในอนาคต ท่านคาดว่าจะลงทุนในกองทุน
รวม LTF เพิ่มเติม  
 

 
5.5842** 

 
.003 11.336** 2 103.169 .000 

2.  ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นทีท่่านรู้จักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF 
 

 
3.392* 

 
.035 

 
12.364** 

 
2 

 
103.169 

 
.000 

3.  ช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง สามารถอ านวยความสะดวก  
 

 
29.710** 

 
.000 

 
8.231** 

 
2 

 
103.169 

 
.000 

4. ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. 
ท่านนิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  
 

 
19.787** 

 
.000 

 
8.880** 

 
2 

 
103.169 

 
.000 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

  
 จากตาราง 29 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบประสบการณ์ในการลงทุนฯ ของลูกค้า มี
ผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อในอนาคตคาดว่าจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   
ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง และข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน 
ต.ค. – ธ.ค โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance: One 
Way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ,0.035 ,0.000 และ 0.000 ตามล าดับ 
ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01และ0.05 ตามล าดับ นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า ประสบการณ์ในการลงทุนฯ ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ข้อ
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การแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขาย
กองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และข้อความนิยมในการลงทุน
เพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 ที่มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไป
เปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อหาค่าเฉลี่ย
คู่ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดัง
ตารางต่อไปนี ้
 
ตาราง 30  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม จ าแนก 
     ตามประสบการณ์ในการลงทุนฯ 
 

ประสบการณ์ในการลงทุนฯ 

 
 
 

X  

น้อยกว่า 1 ปี 
 

3.85 

 
1-5 ปี 

 
4.29 

 

5 ปีขึ้นไป 
 

4.00 

น้อยกว่า 1 ปี 
 
 

1-5 ปี 
 
 

5 ปีขึ้นไป 

3.85 
 
 

4.29 
 
 

4.00 

 -.44** 
(.000) 

-.15 
(.503) 

 
.29** 
(.003) 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 30 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม โดยจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการลงทุนฯ พบว่า ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี กับลูกค้าที่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนฯ 1-5 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้า
ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ใน
การลงทุนฯ 1-5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 
น้อยกว่า 1 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการ
ลงทุนฯ 1-5 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.44 
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 ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 1-5 ปี กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 5 ปี
ขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุน
ฯ 1-5 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 5 ปีขึ้นไป อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 1-5 ปี มีแนวโน้มการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ มากกว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 5 ปีขึ้นไป โดยมี
ผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.29 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตาราง 31  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF จ าแนก 
     ตามประสบการณ์ในการลงทุนฯ 
 

ประสบการณ์ในการลงทุนฯ 

 
 
 

X  

น้อยกว่า 1 ปี 
 

3.44 

 
1-5 ปี 

 
4.06 

 

5 ปีขึ้นไป 
 

3.89 

น้อยกว่า 1 ปี 
 
 

1-5 ปี 
 
 

5 ปีขึ้นไป 

3.44 
 
 

4.06 
 
 

3.89 

 -.62** 
(.000) 

-.45** 
(.005) 

 
.17 

(.259) 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 31 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF โดยจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการลงทุนฯ พบว่า ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี กับลูกค้าที่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนฯ 1-5 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้า
ที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ใน
การลงทุนฯ 1-5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 
น้อยกว่า 1 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการ
ลงทุนฯ 1-5 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.62 
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ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปีกับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุน
ฯ 5 ปีขึ้นไป มีค่า Sig. เท่ากับ 0.005 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการ
ลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 5 ปีขึ้นไป 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มี
แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ น้อยกว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 5 ปีขึ้นไป 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.45 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตาราง 32  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต 
     “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง จ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุนฯ 
 

ประสบการณ์ในการ
ลงทุนฯ 

 
 
 

X  

น้อยกว่า 1 ปี 
 

3.68 

 
1-5 ปี 

 
4.25 

 

5 ปีขึ้นไป 
 

4.11 

น้อยกว่า 1 ปี 
 
 

1-5 ปี 
 

5 ปีขึ้นไป 

3.68 
 
 

4.25 
 

4.11 

 -.57** 
(.001) 

-.43* 
(.035) 

 
.14 

(.420) 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 32 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุนฯ พบว่า ลูกค้าที่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 1-5 ปี มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี 
มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 1-5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯน้อยกว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 1-5 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.57 
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ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปีกับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุน
ฯ มากกว่า 5 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.035 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ลูกค้าที่มีประสบการณ์ใน
การลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 5 ปีขึ้น
ไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มี
แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯน้อยกว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 5 ปีขึ้นไป 
โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.43 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

ตาราง 33  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตร 
     มาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. จ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุนฯ 
 

ประสบการณ์ในการ
ลงทุนฯ 

 
 
 

X  

น้อยกว่า 1 ปี 
 

3.52 

 
1-5 ปี 

 
4.05 

 

5 ปีขึ้นไป 
 

4.15 

น้อยกว่า 1 ปี 
 
 

1-5 ปี 
 
 

5 ปีขึ้นไป 

3.52 
 
 

4.05 
 
 

4.15 

 -.53** 
(.004) 

-.63** 
(.001) 

 
-.10 

(.649) 

 
*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 33 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ 
ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการลงทุนฯ พบว่า ลูกค้าที่มีประสบการณ์
ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 1-5 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.004 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มีความ
แตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 1-5 ปี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯน้อยกว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ 1-5 ปี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.53 
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 ลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการ      
ลงทุนฯ มากกว่า 5 ปี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.001 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มี
ประสบการณ์ในการลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มีความแตกต่างเป็นรายคู่กับลูกค้าที่มีประสบการณ์ใน
การลงทุนฯ 5 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีประสบการณ์ในการ
ลงทุนฯ น้อยกว่า 1 ปี มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯน้อยกว่าลูกค้าที่มีประสบการณ์
ในการลงทุนฯ 5 ปีขึน้ไป โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.63 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สมมติฐานที่ 2   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน มี

แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน  
 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
 H0: ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรงุเทพมหานครไม่แตกต่างกัน 
 H1: ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
 
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐาน จะใช้การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม โดยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis 
of variance: One Way ANOVA) และการทดสอบสมมติฐานใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังนั้น จะ
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่า Sig. (2- tailed) มีค่าน้อยกว่า 0.05  
 ในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มเท่ากันให้
ทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA และถ้าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มไม่เท่ากัน ให้ทดสอบ
ความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe  
 ถ้าสมมติฐานข้อใดปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ย
อย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparisons) โดยวิธีการ
ทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) ส าหรับการทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA 
หรือโดยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 ส าหรับการทดสอบความแตกต่างด้วย Brown-Forsythe 
เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว้ ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ต่อไปนี้ 
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ตาราง 34 แสดงการเปรียบเทียบแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า  
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามความรู้ความ 
     เข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี 
 

ตัวแปรที่ท าการศึกษา 

Homogeneity of 
Variances 

Statistic df1 df2 
 

Sig. 
 

Levene 
Statistic 

Sig. 

1.  ในอนาคต ท่านคาดว่าจะลงทุนในกองทุน
รวม LTF เพิ่มเติม  
 

 
7.998** 

 
.000 6.473** 2 163.005 .002 

2.  ท่านจะแนะน าให้ผู้อื่นทีท่่านรู้จักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF  
 

 
4.763** 

 
.009 

 
13.809** 

 
2 

 
58.333 

 
.000 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 34 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances

มีค่า Sig. ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ในอนาคต ท่าน
คาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม และข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุน
รวม LTF  เท่ากับ 0.000 และ0.009 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 ดังนั้นอาชีพมีความแปรปรวนไม่เท่ากันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ Brown-Forsythe  
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ของลูกค้า 
มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อในอนาคตคาดว่าจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF   โดย
ใช้สถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบพบว่า ค่า Sig เท่ากับ 0.002 และ 0.000 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.01 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม และข้อการ
แนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ที่ มีค่าเฉลี่ยอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่แตกต่างกัน จะน าไปเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple 
Comparisons) โดยวิธีการทดสอบแบบ Dunnett T3 เพื่อหาค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 35  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม จ าแนก 
     ตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การลดหย่อนภาษ ี

 
 
 

X  

ความรู้ปานกลาง 
 

4.14 

 
ความรูม้าก 

 
4.02 

 

ความรูม้ากที่สุด 
 

4.28 

ความรู้ปานกลาง 
 
 

ความรูม้าก 
 
 

ความรูม้ากที่สุด 

4.14 
 
 

4.02 
 
 

4.28 

 -.12 
(.7430) 

-.14 
(.617) 

 
-.26** 
(.003) 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 35 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม โดยจ าแนกตาม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี พบว่า ลูกค้าที่มีความรู้มาก กับลูกค้าที่มีความรู้มากที่สุด มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.003 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีความรู้มาก มีความแตกต่างเป็น
รายคู่กับลูกค้าที่มีความรู้มากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีความรู้มาก 
มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯน้อยกว่าลูกค้าที่มีความรู้มากที่สุดโดยมีผลต่างค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 0.26 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตาราง 36  แสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม 
     หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นท่ีท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF จ าแนก 
     ตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี 
 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั
การลดหย่อนภาษ ี

 
 
 

X  

ความรู้ปานกลาง 
 

3.76 

 
ความรูม้าก 

 
3.66 

 

ความรูม้ากที่สุด 
 

4.23 

ความรู้ปานกลาง 
 
 

ความรูม้าก 
 
 

ความรูม้ากที่สุด 

3.76 
 
 

3.66 
 
 

4.23 

 .10 
(.970) 

-.47 
(.180) 

 
-.57** 
(.000) 

 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
 จากตาราง 36 ผลการหาค่าความแตกต่างของแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF โดยจ าแนกตาม
ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี พบว่า ลูกค้าที่มีความรู้มาก กับลูกค้าที่มีความรู้มากที่สุด มี
ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.01 หมายความว่า ลูกค้าที่มีความรู้มาก มีความแตกต่างเป็น
รายคู่กับลูกค้าที่มีความรู้มากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกค้าที่มีความรู้มาก 
มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯน้อยกว่าลูกค้าที่มีความรู้มากที่สุด โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.57 

 ส่วนรายคู่อื่นๆ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 และในการทดสอบสมมติฐานดังกล่าว หากค่าความแปรปรวนของข้อมูลทุกกลุ่มเท่ากัน ให้

ทดสอบความแตกต่างด้วย ANOVA ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงดังตาราง ต่อไปนี้ 
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ตาราง 37  แสดงการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษี มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจ 
     ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  
     ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ตัวแปรที่
ท าการศึกษา 

Homogeneity of 
Variances แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

Levene 
Statistic 

Sig. 

3.  ช่องทางการซ้ือ
ขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการ
ตลอด 24 ชั่วโมง  

1.165 
 
 

.313 
 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2.609 
309.218 
311.827 

2 
402 
404 

1.304 
.769 

5.136 
 
 

.185 
 
 
 

4.  นิยมลงทุนช่วงไตร
มาสที่สี่ ระหว่างเดือน 
ต.ค. – ธ.ค.  
 

2.705 
 
 

.068 
 
 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.565 
315.426 
315.990 

2 
402 
404 

.282 

.785 
4.179 

 
 

.698 
 
 
 

 
 

 จากตาราง 37  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า Levene’s test for Equality of Variances 
มีค่า Sig. ของ แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความสะดวก
ของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง ข้อความ
นิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค    มีค่า 
เท่ากับ 0.313  และ  0.068  ซึ่งมากกว่า 0.05  ดังนั้นความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี
มีความแปรปรวนเท่ากันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงท าการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
สถิติ F-test  
 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี ของลูกค้า 
มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค.โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One way analysis of variance: One Way ANOVA) ในการทดสอบพบว่า ค่า Sig. 
เท่ากับ 0.185  และ0.698 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05  นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีที่แตกต่างกัน มี
แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้าฯ ข้อความสะดวกของช่องทางการ
ซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง    และข้อความนิยมในการ
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ลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  

 
 สมมติฐานข้อ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน

โดยรวม และปัจจัยภายนอกโดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของลูกค้า  บริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ ง   ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
            H0: ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกไม่
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 H1: ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วย ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Pearson Product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ ค่า Sig.  
ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตาราง 38 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ด้านปัจจัย 
     ภายในโดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า  
     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

 
แนวโน้มการตัดสินใจ 

 
ด้านปัจจัยภายในโดยรวม 

 
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig.  

(2 tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 
1.ในอนาคต คาดว่าจะลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เพิ่มเตมิ  
 

.361** .000 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

2.จะแนะน าให้ผู้อื่นทีรู่้จักลงทุน
ในกองทุนรวม LTF 
 

.161** .001 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ต่ า 

3.ช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง 
สามารถอ านวยความสะดวก 

.359** .000 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

4.ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน 
ต.ค. – ธ.ค. ท่านนิยมลงทุนใน 
กองทุนรวม LTF เพิ่มเตมิ 
 

.243** .000 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ต่ า 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 38 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลงทุน ด้านปัจจัยภายในโดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ
ลูกค้าฯ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product moment 
correlation coefficient)  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ด้านปัจจัย
ภายในโดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ เ ม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
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1.  ปัจจัยภายในโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยภายใน
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อ
ในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.361 แสดงว่าตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัย
ภายในโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้อในอนาคต
คาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  เพิ่มขึ้นปานกลาง  

 2.  ปัจจัยภายในโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยภายใน
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อ
การแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.161 แสดงว่าตัวแปรทั้ง
สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัยภายใน
โดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่
ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 3.  ปัจจัยภายในโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยภายใน
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ 
ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้  โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.359 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  เพิ่มขึ้นปานกลาง 

 4.  ปัจจัยภายในโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยภายใน
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ 
ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – 
ธ.ค. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.243 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัยภายในโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ 
ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค.  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
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ตาราง 39 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ด้านปัจจัย 
     ภายนอกโดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัท 
     หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 
แนวโน้มการตัดสินใจ 

 
ด้านปัจจัยภายนอกโดยรวม 

 
 

ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว 

Pearson Correlation 
(r) 

Sig.  
(2 tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ ์

1.  ในอนาคต คาดว่าจะลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เพิ่มเตมิ  

.137** .006 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ต่ า 

2. จะแนะน าให้ผู้อื่นที่รูจ้ักลงทุน
ในกองทุนรวม LTF 

.153** .002 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ต่ า 

3.ช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง 
สามารถอ านวยความสะดวก 

.257** .000 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ต่ า 

4.  ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่าง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. ท่านนิยม
ลงทุนใน กองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม 

.076 .128 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 39 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ลงทุน ด้านปัจจัยภายนอกโดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ
ลูกค้าฯ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product moment 
correlation coefficient)  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายนอกโดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

1.  ปัจจัยภายนอกโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.006 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยภายนอก
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อ
ในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.137 แสดงว่าตัวแปรทั้ง
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สองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัย
ภายนอกโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้อการแนะน า
ให้ผู้อื่นท่ีท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 2.  ปัจจัยภายนอกโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.002 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยภายนอก
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อ
การแนะน าให้ผู้อื่นที่รู้จักลงทุนในกองทุนรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.153 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญกับปัจจัยภายนอก
โดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่
รู้จักลงทุนในกองทุนรวม  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 3.  ปัจจัยภายนอกโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยภายนอก
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ 
ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.257 
แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้
ความส าคัญกับปัจจัยภายนอกโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการ
ตลอด 24  ชั่วโมง  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 4.  ปัจจัยภายนอกโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 0.128 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 
ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยภายนอก
โดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ 
ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – 
ธ.ค. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 
 สมมตฐิานข้อ 4  ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา 
การค้นหาข้อมูล และการประเมินผลทางเลือก มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ ได้ดังนี้ 
            H0: ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล และ
การประเมินผลทางเลือก ไม่มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  H1: ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ประกอบด้วย การรับรู้ปัญหา การค้นหาข้อมูล และ
การประเมินผลทางเลือก มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ใช้ค่าสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน
(Pearson Product moment correlation coefficient) ที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 ในการทดสอบ
สมมติฐาน ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเม่ือ ค่า Sig.  
ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตาราง 40 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการรับรู้ปัญหา  
     กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ 
     กองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

 
แนวโน้มการตัดสินใจ 

 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม 

 
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig.  

(2 tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 
1.  ในอนาคต คาดว่าจะลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เพิ่มเตมิ  

.341** .000 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

2. จะแนะน าให้ผู้อื่นที่รูจ้ักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF 

.287** .000 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ต่ า 

3.ช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการ
ตลอด 24  ชั่วโมง สามารถอ านวย
ความสะดวก 

.388** .000 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ปานกลาง 

4.  ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน 
ต.ค. – ธ.ค. ท่านนิยมลงทุนใน 
กองทุนรวม LTF เพิ่มเตมิ 

.272** .000 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ต่ า 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตาราง 40 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการ
รับรู้ปัญหาโดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ โดยใช้
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product moment correlation 
coefficient)  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม 
กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

1. กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน
รวม LTF เพิ่มเติม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.341 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการ
รับรู้ปัญหาโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ข้อใน
อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม  เพิ่มขึ้นปานกลาง 

 2.  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.287 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับต่ า กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา
โดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่น
ที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF  เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 3.  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขาย
กองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.388 แสดงว่า
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญ
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-
Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  เพิ่มขึ้นปานกลาง  
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 4.  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) เท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวม มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้ม
การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของ
กองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.272 แสดงว่า
ตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหาโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ 
ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

 
ตาราง 41 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการค้นหาข้อมูล 
     โดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัท 
     หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
 

แนวโน้มการตัดสินใจ 
 

กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม 
 

ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig.  
(2 tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ์ 

1.  ในอนาคต คาดว่าจะลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เพิ่มเตมิ  

.015 .770 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

2. จะแนะน าให้ผู้อื่นที่รูจ้ักลงทุน
ในกองทุนรวม LTF 

.036 .473 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

3.ช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง 
สามารถอ านวยความสะดวก 

.281** .000 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ต่ า 

4.  ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่าง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. ท่านนิยม
ลงทุนใน กองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม 

.028 .571 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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จากตาราง 41 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการ
ค้นหาข้อมูลโดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ โดยใช้
สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product moment correlation 
coefficient)  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล
โดยรวมกับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า 

1. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.770 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กั บ
แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เพิ่มเติม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 2. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.473 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จัก
ลงทุนในกองทุนรวม LTF อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

 3. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม มีความสัมพันธ์
กับ แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความสะดวกของช่อง
ทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.281 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้
ความส าคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง เพิ่มข้ึนเล็กน้อย  

 4. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-tailed) 
เท่ากับ 0.571 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูลโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความนิยมในการลงทุน
เพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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ตาราง 42 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ด้านการประเมินผล 
     ทางเลือกโดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัท 
     หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

 
แนวโน้มการตัดสินใจ 

 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม 

 
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว 
Pearson 

Correlation (r) 
Sig.  

(2 tailed) 
ระดับ 

ความสัมพันธ์ 
1.  ในอนาคต คาดว่าจะลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เพิ่มเตมิ  

-.069 .166 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

2. จะแนะน าให้ผู้อื่นที่รูจ้ักลงทุน
ในกองทุนรวม LTF 

-.115* .020 ทิศทางตรงกันข้าม 
มีความสัมพันธ์ต่ า 

3.ช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง 
สามารถอ านวยความสะดวก 

.164** .000 ทิศทางเดียวกัน 
มีความสัมพันธ์ต่ า 

4.  ช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่าง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. ท่านนิยม
ลงทุนใน กองทุนรวม LTF 
เพิ่มเติม 

-.019 .701 ไม่มีความสัมพันธ์กัน 

 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
จากตาราง 42 แสดงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการ

ประเมินผลทางเลือกโดยรวม กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ 
โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product moment correlation 
coefficient)  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผล
ทางเลือกโดยรวมกับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 

1. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากับ 0.166 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม ไม่มี
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ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อในอนาคต
คาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

2.  กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากับ 0.020 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม 
มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อการ
แนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ -0.115 แสดงว่าตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธ์ทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ า กล่าวคือ เม่ือลูกค้าให้ความส าคัญกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม LTF ลดลง
เล็กน้อยอาจเป็นเพราะเม่ือลูกค้าได้มีการประเมินเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของบลจ.แห่งนี้กับ
บลจ.อื่นแล้ว ผลประกอบการไม่แตกต่างกันมาก และที่ไม่แนะน าให้ผู้อื่นลงทุนอาจเป็นเพราะ 
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบลจ.แห่งนี้ไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
บุคคลนั้น เพราะแต่ละบลจ.มีนโยบาย ความเสี่ยง และสัดส่วนการลงทุนที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้
ลูกค้ามีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จัก
ลงทุนในกองทุนรวม LTF ของบลจ.แห่งนี้ ลดลงเล็กน้อย 

3.  กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 ดังนั้น จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม มี
ความสัมพันธ์กับ แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความ
สะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.164 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ า 
กล่าวคือ ถ้าลูกค้าให้ความส าคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม
มากขึ้น จะมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ข้อความสะดวกของช่องทางการ
ซื้อขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” เปิดบริการตลอด 24  ชั่วโมง เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

4.  กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม พบว่ามีค่า Sig. (2-
tailed) เท่ากับ 0.701 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 ดังนั้น จะยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผลทางเลือกโดยรวม ไม่มี
ความสัมพันธ์กับ  แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าฯ ข้อความนิยม
ในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่ ระหว่างเดือน ต.ค. – ธ.ค. อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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ตาราง 43 แสดงสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน และสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 
1. ลูกค้าที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาที่เสีย และประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

  
 
 
 
 
 

1.1 เพศที่แตกต่างกัน มีแนวโนม้การตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

            - ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน                  
รวม LTFเพิ่มเติม 

            - ข้อการแนะน าให้ผู้อืน่ที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุน
รวม LTF 

            - ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 

            - ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเตมิของกองทุนรวม 
LTF ในช่วงไตรมาสที่สี ่

 
 
 
 

t – test 
 

t – test 
 

t – test 
 

t – test 
 

 
 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

.2 อายุที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

            - ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน                  
รวม LTFเพิ่มเติม 

            - ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุน
รวม LTF 

            - ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 

            - ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม 
LTF ในช่วงไตรมาสที่ส่ี 

 
 
 
 

Brown 
Forsythe 
Brown 

Forsythe 
Brown 

Forsythe 
Brown 

Forsythe 

 
 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 

1.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัท
หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวมแห่งหนึง่  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 
             - ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน                  

รวม LTFเพิ่มเติม 
             - ข้อการแนะน าให้ผู้อืน่ที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุน

รวม LTF 
             - ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุน

ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 
             - ข้อความนยิมในการลงทุนเพิ่มเตมิของ   กองทุน

รวม LTF ในช่วงไตรมาสที่ส่ี 
 

 
 
 
 
 

t – test 
 

t – test 
 

t – test 
 

t – test 

 
 
 
 
 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 

1.4 ระดับการศึกษาทีแ่ตกต่างกัน มแีนวโนม้การตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บรษิัท
หลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวมแห่งหนึง่  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

 
            - ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน                  

รวม LTFเพิ่มเติม 
             - ข้อการแนะน าให้ผู้อืน่ที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุน

รวม LTF 
             - ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุน

ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 
             - ข้อความนยิมในการลงทุนเพิ่มเตมิของ   กองทุน

รวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี ่

 
 
 
 
 

t – test 
 

t – test 
 

t – test 
 

t – test 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 

  

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 
 
1.5 รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่แตกต่างกนั มีแนวโน้มการ

ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกค้า 
บริษัทหลักทรัพยจ์ัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

             - ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน                  
รวม LTFเพิ่มเติม 

             - ข้อการแนะน าให้ผู้อืน่ที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุน
รวม LTF 

             - ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 

             - ข้อความนยิมในการลงทุนเพิ่มเตมิของ   กองทุน
รวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี ่

 
 
 
 
 

t – test 
 

t – test 
 

t – test 
 

t – test 
 

 
 
 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

 
1.6 อาชีพทีแ่ตกต่างกัน มแีนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกัน 

             - ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน                  
รวม LTFเพิ่มเติม 

             - ข้อการแนะน าให้ผู้อืน่ที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุน
รวม LTF 

             - ข้อความสะดวกของช่องทางการซ้ือขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 

             - ข้อความนยิมในการลงทุนเพิ่มเตมิของ   กองทุน
รวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี ่

 
 
 
 
 

t – test 
 

t – test 
 

t – test 
 

t – test 
 

 
 
 
 
 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 

  

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 
 
1.7 ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทีแ่ตกต่างกัน มแีนวโนม้

การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ
ลูกค้า บริษัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนรวมแหง่หนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

             - ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน                  
รวม LTFเพิ่มเติม 

             - ข้อการแนะน าให้ผู้อืน่ที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุน
รวม LTF 

             - ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 

             - ข้อความนยิมในการลงทุนเพิ่มเตมิของ   กองทุน
รวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี ่

 
 
 
 
 
 

Brown 
Forsythe 
Brown 

Forsythe 
Brown 

Forsythe 
Brown 

Forsythe 
 

 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 
1.8 ประสบการณ์ในการลงทุนกองทนุรวมหุ้นระยะยาว มี

แนวโนม้การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ของลูกค้า บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแหง่
หนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 

             - ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน                  
รวม LTFเพิ่มเติม 

             - ข้อการแนะน าให้ผู้อืน่ที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุน
รวม LTF 

             - ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุน
ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 

             - ข้อความนยิมในการลงทุนเพิ่มเตมิของ   กองทุน
รวม LTF ในช่วงไตรมาสที่สี ่

 
 
 
 
 
 

Brown 
Forsythe  
Brown 

Forsythe  
Brown 

Forsythe  
Brown 

Forsythe 

 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 
สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 
2. ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี แตกต่างกันมี

แนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ
ลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
             - ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุน                  

รวม LTFเพิ่มเติม 
             - ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุน

รวม LTF 
             - ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุน

ผ่านอินเตอร์เน็ต “E-Trade” 
           - ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของ   กองทุน

รวม LTF ในช่วงไตรมาสที่ส่ี 

 
 
 
 
 

Brown 
Forsythe 
Brown 

Forsythe  
One Way 
ANOVA 

One Way 
ANOVA  

 

 
 
 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 

 
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ประกอบด้วย ปัจจัย

ภายใน และปัจจัยภายนอก มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ของลูกค้ า  บริษัท
ห ลั ก ท รั พ ย์ จั ด ก า ร ก อ ง ทุ น ร ว ม แ ห่ ง ห นึ่ ง   ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร  

 

  

 3.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ด้านปัจจัยภายใน
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุน ในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
  3.1.1 ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 

เพิ่มเติม  
 

 
 
 
 
 
 

Pearson 
Correlation 

 

 
 
 
 
 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 
  3.1.2 ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นทีท่่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม 

LTF  
 

Pearson 
Correlation 

 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

  3.1.3 ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade”  

Pearson 
Correlation 

 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

  3.1.4 ข้อความนยิมในการลงทนุเพิ่มเติมของกองทุนรวม 
LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่  

Pearson 
Correlation 

 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

 3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน ด้านปัจจัยภายนอก
โดยรวม มีความสัมพันธ์กบัการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว ของลูกค้า บริษทัหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
  3.2.1 ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 

เพิ่มเติม  
 

 
 

Pearson 
Correlation 

 

 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

  3.2.2 ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF  

 

Pearson 
Correlation 

 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

  3.2.3 ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” 

Pearson 
Correlation 

 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

  3.2.4 ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม 
LTF ในช่วงไตรมาสที่สี่  

 

Pearson 
Correlation 

 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

4. ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย การรับรู้
ปัญหา การค้นหาข้อมูล และการประเมินผลทางเลือก มี
ความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
แห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร  
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 
 4.1 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการรับรู้ปัญหา

โดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
    4.1.1 ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 

เพิ่มเติม  
 

 
 
 
 
 
 

Pearson 
Correlation 

 

 
 
 
 

 
 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

    4.1.2 ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF  

Pearson 
Correlation 

 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

    4.1.3 ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade”  

Pearson 
Correlation 

 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

    4.1.4 ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม 
LTF ในช่วงไตรมาสที่ส่ี  

 
 

Pearson 
Correlation 

 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

 4.2 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการค้นหาข้อมูล
โดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
    4.2.1 ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 

เพิ่มเติม  
 

 
 

Pearson 
Correlation 

 

 
 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

    4.2.2 ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF  

 

Pearson 
Correlation 

 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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ตาราง 43 (ต่อ) 
 

  

สมมติฐาน สถิติที่ใช ้ ผลการทดสอบ 
   
    4.2.3 ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน

อินเตอร์เน็ต “E-Trade” 

 
Pearson 

Correlation 
 

 
สอดคล้องกับสมมติฐาน 

 

    4.2.4 ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม 
LTF ในช่วงไตรมาสที่ส่ี  

 

Pearson 
Correlation 

 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

 4.3 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการประเมินผล
ทางเลือกโดยรวม มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้า 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
    4.3.1 ข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 

เพิ่มเติม  
 

 
 
 
 
 
 

Pearson 
Correlation 

 

 
 
 
 
 
 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

    4.3.2 ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ท่านรู้จักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF 

 

Pearson 
Correlation 

 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

    4.3.3 ข้อความสะดวกของช่องทางการซื้อขายกองทุนผ่าน
อินเตอร์เน็ต “E-Trade” 

 

Pearson 
Correlation 

 

สอดคล้องกับสมมติฐาน 
 

    4.3.4 ข้อความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติมของกองทุนรวม 
LTF ในช่วงไตรมาสที่ส่ี  

Pearson 
Correlation 

 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
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 บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน

ระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สังเขปความมุงหมาย สมมติฐาน และวิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 ความมุงหมายของการวิจัย 
         ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตัง้ความมุงหมายไวดังน้ี 
 1.  เพ่ือศึกษาลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เสีย และประสบการณในการลงทุน ที่สงผลตอ
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี ที่สงผลตอแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ ประกอบดวย ปจจัย
ภายใน และปจจัยภายนอก  กับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย การ
รับรูปญหา การคนหาขอมูล และการประเมินผลทางเลือก กับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ความสําคัญของการวิจัย 

 1. เพ่ือนําผลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้มาเปนขอมูลใหกับ บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมแหงหน่ึง ใชประกอบในการวางแผนการตลาด ในการขยายฐานลูกคาที่จะมาลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาว (LTF) 

2. เพ่ือใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนอ่ืนๆ ที่จัดจําหนายกองทุนรวมหุนระยะยาว 
(LTF) ใชเปนแนวทางสําหรับการกําหนดแผนการดําเนินงาน และพัฒนาธุรกิจ 

3. เพ่ือเปนขอมูลและแนวทางสําหรับผูที่จะทําการศึกษาวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวของในอนาคต 
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 สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  ลูกคาที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เสีย และประสบการณในการลงทุนกองทุนรวมหุน
ระยะยาว แตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 2.  ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี แตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 
 3. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกมี
ความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 4.  ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล และ
การประเมินผลทางเลือก มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว 
ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
กําหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 

 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้น้ี คือผูซ้ือหนวยลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของ
บริษัทหลักทรพัยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตเริ่มจัดตั้ง จนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2552  จํานวน 4,654 คน (ที่มา:บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ป 2552) 

 
 กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเฉพาะผูที่ใชบริการที่เปน
ลูกคาของกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูทําการวิจัยทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอน และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณของทาโรยามาเน 
(Taro  Yamane, 1970: 580-581) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนในการเลือกกลุมตัวอยางรอยละ 5 หรือ 
0.05 จากการคํานวณจะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 368 คน  และสํารองเพ่ือปองกัน
แบบสอบถามไมสมบูรณเพ่ิมจํานวนตัวอยางรอยละ 10 ของกลุมตัวอยาง เทากับ 37 คน รวมกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยทั้งสิ้น 405 คน 
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 การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางตามขั้นตอนดังน้ี  
 ข้ันตอนที่ 1  ใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) โดยวิธีจับฉลาก
เพ่ือเลือกกลุมตัวอยางจากลูกคาของกองทุนรวมหุนระยะยาว ซ่ึงบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีสํานักงานเพียงแหงเดียวไมมีสาขาอื่น และไดแบงกลุม
ตัวอยางตามที่อยูของลูกคาเปน 50 เขต สุมจับฉลากมา 5 เขต คิดเปนรอยละ 10   ดังตอไปน้ีคือ 

1. เขตสาทร 
2. เขตบางรัก 
3. เขตสขุุมวทิ 
4. เขตยานนาวา 
5. เขตคลองเตย 

 ข้ันตอนที่ 2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) จากขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวนทั้งหมด 405 คน เลือกตวัอยางจากประชากรในเขตตัวอยางที่สุมไดจากขั้นตอนที่ 1 
เขตละ 81 คน เพ่ือใหตรงกับขนาดของกลุมตัวอยางทีก่ําหนดไว 
 
 การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถาม (Questionnaire) จํานวน 1 ชุด 
เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบงเน้ือหาคําถาม
ออกเปน 5 สวน คือ 

  ตอนที่ 1   แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล จํานวน 8 ขอ ประกอบดวยคําถามเกี่ยวกับ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน เปนลักษณะของคําถาม
ปลายปด(Close-ended response questions) และมีหลายคําตอบใหเลือก (Multiple Choice 
Question) โดยตอบใหตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

  ตอนที่ 2   แบบสอบถามเพื่อวัดความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี โดยแบบ 
สอบถามเปนรูปแบบคําถามปลายปด (Close-ended question) แบบ 2 ตัวเลือก (Two-way 
question)  จํานวน 10 ขอ ตองการคําตอบวา ”ใช” 6 ขอ คือขอ1 ขอ3 ขอ4 ขอ6 ขอ8 และขอ9  และ
ตองการคําตอบวา ”ไมใช”  4 ขอ คือขอ2 ขอ5 ขอ7 ขอ10     

  ตอนที่ 3   แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน แบงเปน 2 สวน 
คือ ปจจัยภายใน 5 ขอ และปจจัยภายนอก 4 ขอ  โดยใชคําถามปลายปด (Close-Ended 
Response Question) เปนแบบสอบถามที่ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale ของ Likert (Method of 
Summated Rating the Likert Scale) (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2541 : 166) โดยใหผูตอบคําถาม
เลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว จํานวน 9 ขอ เปนคําถามเชิงบวกโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  
1  ถึง  5  แทนระดับความสําคัญ 
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  ตอนที่ 4   แบบสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจ 3 ดาน คือ ดานการ
รับรูปญหาจํานวน 2 ขอ  ดานการคนหาขอมูลจํานวน 2 ขอ และดานการประเมินผลทางเลือก
จํานวน 2 ขอ โดยใชคําถามปลายปด (Close-Ended Response Question) เปนแบบสอบถามที่ใช
มาตรวัดแบบ Rating Scale ของ Likert (Method of Summated Rating the Likert Scale) (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน. 2541: 166) โดยใหผูตอบคําถามเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียว รวม 6 ขอ เปน
คําถามเชิงบวกโดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน 1 ถึง 5 แทนระดับความสําคัญ   

  ตอนที่ 5   แบบสอบถามเกี่ยวกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 
ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคําถามทั้งหมด 4 
ขอ โดยใชการสรางแบบสอบถามแบบ Semantic Differential Scale วัดจากซายไปขวา ดวยคําถาม
ที่มีลักษณะแบบตรงกันขาม แบงเปน 5 ระดับ ตั้งแต 1-5 โดยที่ 5 จะเปนตัวเลขแทนความหมาย
ทางบวกที่สุดคือดีมากและ 1 จะเปนตัวเลขแทนความหมายในทางลบที่สุดคือไมดีอยางมาก  

 
 การเก็บรวบรวมขอมูล  
 การวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาถึง ปจจัยที่มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุน
รวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยมีแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาประกอบดวย 2 สวนคือ 
  1. ขอมูลปฐมภูมิ เปนขอมูลที่ไดจากการใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  
405  คน 
  2. ขอมูลทุติยภูมิ เปนการคนควาหาขอมูลจากเอกสาร  วารสารที่สามารถอางอิงได 
ผลงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงแหลงขอมูลทางอินเตอรเน็ต เพ่ือประกอบการสราง
แบบสอบถาม 

 
 การจัดทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการ
ดังน้ี 
        การจัดทําขอมูล 
 1. การตรวจสอบขอมูล (Editing)  ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถามโดยแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก 
 2. การลงรหัส (Coding)  นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามทีไ่ด
กําหนดรหัสไวลวงหนา 
 3. การประมวลผลขอมูล โดยนําขอมูลที่ลงรหัสแลวมาบันทึกและประมวลผลโดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (Statistic Package for Social 
Sciences) เพ่ือวิเคราะหเชิงพรรณนาและทดสอบสมมตฐิาน 
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 การวิเคราะหขอมูล  
 1.   การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก 
  1.1   หาคารอยละ (Percentage) สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 
ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามตอนที่ 2 ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี  
  1.2   คาคะแนนเฉลี่ย (Mean: X )  สําหรับวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน แบบสอบถามตอนที่ 4 ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ และ
แบบสอบถามตอนที่ 5 แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
  1.3   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D) สําหรับวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามตอนที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน แบบสอบถามตอนที่ 4 ขั้นตอนใน
กระบวนการตัดสินใจซื้อ และแบบสอบถามตอนที่ 5 แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน
ระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร          
  
 2. การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) สถิติที่ใชในการ
ทดสอบสมมุติฐาน ไดแก 
  2.1  สถิติวิเคราะหคาที (Independent Statistic) โดยทดสอบความแตกตางระหวาง
คะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุมที่เปนอิสระกัน เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 ดานเพศ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และสมมติฐานขอที่ 2 ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี   
  2.2  สถิติวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way analysis of Variance) โดย
ทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม เพ่ือใชทดสอบสมมติฐาน
ขอ 1 ดานอายุ ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และประสบการณในการลงทุน    
   2.3  สถิติสัมประสทิธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตวัที่เปนอิสระตอกัน เพ่ือใชทดสอบ
สมมติฐานขอที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการตดัสินใจลงทุนมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา และสมมตฐิานขอที่ 4 ขั้นตอนในการตัดสนิใจซื้อมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา  
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สรุปผลการวิจัยคนควา 
  จากผลการวิเคราะหขอมูล เกี่ยวกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวิจัย
คนควาไดดังน้ี 

  1.  การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน
รวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  
   เพศ ของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 112  คน คิดเปนรอยละ 27.7 และเพศชาย 
จํานวน  293  คน คิดเปนรอยละ 72.3 
 อายุ ของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานครที่
ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมีอายุ 40-49 ปจํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 39.5  รองลงมาคือ   
อายุ30 – 39  ป จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.2   อายุ 50 ปขึ้นไป  จํานวน 80 คน คิดเปน
รอยละ 19.7   และ อายุ 20 - 29  ป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.6  ตามลําดับ                                         
 สถานภาพ  ของลูกคาบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง     ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมีสถานภาพโสด จํานวน 204 คน คิดเปนรอย
ละ 50.40 และเปนผูมีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน/หมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 201 คน คิด
เปนรอยละ 49.60  ตามลําดับ                                                                                                      
 ระดับการศึกษา ของลูกคาบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูมีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทา
ปริญญาตรี จํานวน 311 คน คิดเปนรอยละ 76.80  และมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 
94 คน คิดเปนรอยละ 23.20 ตามลําดับ  
            รายไดเฉลี่ยตอเดือน ของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 
บาท จํานวน 316 คน   คิดเปนรอยละ 78.00   และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน  สูงกวา 40,000  บาท  
จํานวน 89 คน  คิดเปนรอยละ 22.00  ตามลําดับ 
   อาชีพ ของลูกคาบริษทัหลกัทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง    ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเจาของกิจการ/ประกอบธุรกจิสวนตวั/พนักงานบริษัทเอกชน 
จํานวน 345 คน คิดเปนรอยละ 85.20  และเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 60 คน คิด
เปนรอยละ 14.80  ตามลําดับ 
   ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสีย ของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม
แหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูที่มีฐานภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดา 10 % จํานวน 313  คน คิดเปนรอยละ 77.30  เปนผูที่มีฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 20 
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% จํานวน 56  คน คิดเปนรอยละ 13.80   เปนผูที่มีฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 30 % ขึ้นไป 
จํานวน 36  คน คิดเปนรอยละ 8.90  ตามลําดับ 

 ประสบการณในการลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนผูที่มีประสบการณ
ในการลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว 1-5 ป  จํานวน  235  คน คิดเปนรอยละ 58.00   เปนผูที่มี
ประสบการณในการลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว  5  ปขึ้นไป  จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 
26.70 และเปนผูที่มีประสบการณในการลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว นอยกวา 1 ป  จํานวน  62 
คน คิดเปนรอยละ 15.30  ตามลําดับ    

 
  2.  การวิเคราะหความรูความเขาใจ เก่ียวกับการลดหยอนภาษี ของลูกคา บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
   ลูกคาสวนใหญ ตอบถูก 7 ขอ มีจํานวน  108  คน คิดเปนรอยละ 26.7  รองลงมา ลูกคา
ตอบถูก 9 ขอ มีจํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 23.7  ลูกคาตอบถูก 8 ขอ มีจํานวน 92 คน คิดเปน
รอยละ 22.7  ลูกคาตอบถูก  10 ขอ มีจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 19.7  ลูกคาตอบถูก 6 ขอ       
มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.2  และ ลูกคาตอบถูก 5  ขอ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 
ตามลําดับ 

 พบวา ลูกคาสวนใหญผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจระดับมาก มีจํานวน 200 
คน คิดเปนรอยละ 49.4  รองลงมามีความรูความเขาใจระดับมากที่สุด มีจํานวน 176 คน คิดเปน
รอยละ 43.4  และมีความรูความเขาใจระดับปานกลาง มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.2 
ตามลําดับ 
    
 3.  การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการตดัสินใจลงทนุ  ของลูกคา บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรงุเทพมหานคร  

 ดานปจจัยภายในโดยรวม อยูในระดับใหความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.04 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอ มีลูกคากลุมตัวอยางที่ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับใหความสําคัญ
มาก ไดแก ในขอผูบริหารกองทุนมืออาชีพ มีความรูความสามารถ และเขาใจถึงความเสี่ยงเปนอยาง
ดีมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมาคือ ขอผลประโยชนตอบแทนที่จะไดรับจากการ
ลงทุน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 ขอเง่ือนไขและนโยบายในการลงทุน เชน กองทุนจะเนนลงทุนใน
หุนที่มีปจจัยพ้ืนฐานดี และศักยภาพในการเติบโตสูง มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.05  ขอเงินไดสุทธิตอปถึง
เกณฑที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02  และขอการขยายตัวของทรัพยสิน
สุทธิ  (NAV=Net Asset Value)  ของกองทุนรวมเติบโตติดอันดับผลตอบแทนสูงสุด (Best 
Performance) มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 ตามลําดับ 
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 ดานปจจัยภายนอกโดยรวม อยูในระดับใหความสําคัญมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.00 
ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอ มีลูกคากลุมตัวอยางที่ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของ
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร อยูในระดับใหความสําคัญ
มาก ไดแก ในขอทิศทางการปรับตัวขึ้น - ลง ของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET 
INDEX) โดยชวงที่ราคาต่ํามากๆ จะดึงดูดการลงทุนไดสูง สามารถซื้อไดในราคาถูก โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.15 รองลงมาคือ ขอภาวะเศรษฐกิจทั้งใน และตางประเทศ  เสถียรภาพของตลาดการเงิน – 
ตลาดทุนรวมทั้งวิกฤติการณทางการเงิน และขอทิศทางการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ยตามนโยบาย
ของรัฐบาล ถาอัตราดอกเบี้ยต่ําอัตราการลงทุนใน กองทุนรวม LTF ก็จะสูงเน่ืองจากมีผลตอบแทน
สูงกวาการนําเงินไปฝากธนาคาร โดยมีคาเฉลี่ยเทากันคือ 4.05    และขอไดรับขาวสารขอมูลจากสื่อ
โฆษณาตาง ๆ และทาง Web Site ตลอดจนคําแนะนําจากตัวแทนขาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.76 
ตามลําดับ 
 
  4.  การวิเคราะหข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกคา บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการรับรูปญหาโดยรวม อยูในระดับใหความสําคัญมากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.38 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอ มีลูกคากลุมตัวอยางที่ลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว  ของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ในขอการซื้อกองทุนรวม LTF สามารถ
ชวยลดภาระการเสียภาษีบุคคลธรรมดาได โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41 รองลงมาคือ ขอทานมีความ
ตองการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ตองเสียในแตละป มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 ตามลําดับ 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการคนหาขอมูลโดยรวม อยูในระดับใหความสําคัญมากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.31 ซ่ึงเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอ มีลูกคากลุมตัวอยางที่ลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว  ของบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ในขอสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับ
หนังสือชี้ชวน และผลดําเนินงานของกองทุนในอดีตไดทาง Website หรือสามารถสอบถามจาก
ตัวแทนขายของ บลจ.ได โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 รองลงมาคือ ขอสําหรับผูที่ไมชํานาญการ
คํานวณภาษี ทาง Website   ของ บลจ. มีแบบฟอรมชวยคํานวณภาษีอัตโนมัติ เพ่ือเปรียบเทียบ
สิทธิการลดหยอนภาษีได  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28 ตามลําดับ 

 กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการประเมินผลทางเลือกโดยรวม อยูในระดับใหความสําคัญ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.06 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอ มีลูกคากลุมตัวอยางที่
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยูในระดับใหความสําคัญมาก ไดแก ในขอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม 
LTF มีผลประกอบการดีติดอันดับ TOP TEN โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 รองลงมาคือขอการ
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เปรียบเทียบรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของกองทุนรวม LTF ผลการดําเนินงาน และนโยบายการ
ลงทุน  ของแตละบลจ. กอนการเลือกลงทุนแตละครั้ง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.00 ตามลําดับ 
  
  5 .  การวิเคราะหแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม หุนระยะยาวของ
ลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
  พบวา แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญผูตอบ
แบบสอบถามมีระดับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 
เพ่ิมเติม ลูกคามีแนวโนมในระดับลงทุน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 รองลงมาไดแก ขอชองทางการ
ซ้ือขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง สามารถอํานวยความ
สะดวก ลูกคามีแนวโนมในระดับสะดวก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12  ขอชวงไตรมาสที่สี่ ระหวาง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. นิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม ลูกคามีแนวโนมในระดับลงทุน โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.00 และขอแนะนําใหผูอ่ืนลงทุนในกองทุนรวม LTF  ลูกคามีแนวโนมในระดับ
แนะนําใหผูอ่ืนซ้ือ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 ตามลําดับ 
 
 6. การวิเคราะหขอมูลเพือ่การทดสอบสมมติฐาน 

  สมมติฐานขอที่ 1  ลูกคาที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา  รายไดเฉลี่ยตอเดือน  อาชีพ  ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ เสีย  และ
ประสบการณในการลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว แตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 โดยสามารถจําแนกออกเปนสมมติฐานยอยได 8 สมมติฐาน ดังน้ีคือ 
  เพศ 
 สมมติฐานขอที่ 1.1  เพศที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุน

ระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบความแตกตาง พบวาเพศที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน      
ในกองทุนรวมหุนระยะยาวของลูกคาบริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุวมแหงหน่ึงในเขต
กรุงเทพมหานคร ในขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  ขอการแนะนําให
ผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF  ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผาน
อินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  และขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของ
กองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยเพศหญิงมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว สูงกวาเพศชาย   

 
  อายุ 
 สมมติฐานขอที่ 1.2  อายุที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุน

ระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบความแตกตาง พบวาอายุที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุนระยะยาวของลูกคา บริษัทหลักทรัพย จัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยจําแนกเปนรายขอไดดังน้ี 

 1.  ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม โดยจําแนกตามอายุ พบวา 
 ลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 40-49 ป อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมฯ มากกวาลูกคาที่มีอายุ 40-49 ป  

 ลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมฯมากกวาลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป  

 ลูกคาที่มีอายุ 30-39 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีอายุ 30-39 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมฯ มากกวาลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป  

 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
 2.  ขอทานจะแนะนําใหผูอ่ืนทีท่านรูจักลงทนุในกองทุนรวม LTF โดยจําแนกตามอายุ 

พบวา 
 ลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 30-39 ป อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน  
รวมฯมากกวาลูกคาที่มีอายุ 30-39 ป  

 ลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 40-49 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ
มากกวาลูกคาที่มีอายุ 40-49 ป 

 ลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมฯมากกวาลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป 
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สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 3. ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการ

ตลอด 24  ชั่วโมง    โดยจําแนกตามอายุ พบวา  
 ลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป 

 ลูกคาที่มีอายุ 30-39 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีอายุ 30-39 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป  

 ลูกคาที่มีอายุ 40-49 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีอายุ 40-49 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป  

 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 3.  ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวาง

เดือน ต.ค. – ธ.ค. โดยจําแนกตามอายุ พบวา  
 ลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีอายุ 20-29 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป  

 ลูกคาที่มีอายุ 30-39 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีอายุ 30-39 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป  

 ลูกคาที่มีอายุ 40-49 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีอายุ 40-49 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป โดยมีผลตางคาเฉลี่ยเทากบั 0.32 

 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
    

สถานภาพ 
 สมมติฐานขอที่ 1.3  สถานภาพที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุนระยะยาวของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 ผลการทดสอบความแตกตาง พบวาสถานภาพที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขต
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กรุงเทพมหานคร ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่
ทานรู จักลงทุนในกองทุนรวม LTF และขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผาน
อินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

  สวนแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมใน
การลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. พบวา
สถานภาพที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยลูกคาที่มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน/หมาย/
หยาราง มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว  ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติม
ของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. มากกวา ลูกคาที่มีสถานภาพโสด 

 
   ระดับการศึกษา  

 สมมติฐานขอที่ 1.4  ระดับการศึกษาสูงสุด ที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพ 
มหานคร แตกตางกัน  
 ผลการทดสอบความแตกตาง พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF 
เพ่ิมเติม    และขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวาง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 สวนแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอการแนะนําให
ผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF   และขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผาน
อินเตอรเน็ต “E-Trade”  พบวา ระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยลูกคาที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มีแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF   ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 
24  ชั่วโมง  มากกวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทาปริญญาตรี 
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 รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
 สมมติฐานขอที่ 1.5  รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพ   
มหานคร แตกตางกัน  
 ผลการทดสอบความแตกตาง พบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน มีแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม 
LTF เพ่ิมเติม  ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF   ขอความสะดวกของชอง
ทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมงและขอความนิยม
ในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และ0.05  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวโดยลูกคาที่มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 40,000 บาท มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว 
มากกวา ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท 
  

  อาชีพ 
  สมมติฐานขอที่ 1.6 อาชีพที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน

ระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แตกตางกัน 
 ผลการทดสอบความแตกตาง พบวา อาชีพที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม    
ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF  ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขาย
กองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  และขอความนิยมในการลงทุน
เพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. ไมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  

 
 ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสียอยูในปจจุบัน 
 สมมติฐานขอที่ 1.7  ฐานภาษีเงินไดฯที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ใน

กองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  ผลการทดสอบความแตกตาง พบวา ฐานภาษีเงินไดฯ แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน โดยจําแนกเปนรายขอไดดังน้ี 
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 1.  ขอในอนาคตคาดวาจะลงทนุ ในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม โดยจําแนกตามฐานภาษี
เงินไดฯ พบวา 

 ลูกคาที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 20% อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯนอยกวาลูกคาที่มีฐานภาษฯี 20% 

 ลูกคาที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป 

 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
 2.  ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF โดยจําแนกตามฐานภาษีเงิน

ไดฯ พบวา 
 ลูกคาที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 20% อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีฐานภาษฯี 20%  

 ลูกคาที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป 
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 โดยลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป  

 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 3.  ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการ

ตลอด 24  ชั่วโมง    โดยจําแนกตามฐานภาษีเงินไดฯ พบวา 
 ลูกคาที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 20% อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีฐานภาษฯี 20% 

 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 4. ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวาง

เดือน ต.ค. – ธ.ค. โดยจําแนกตามฐานภาษีเงินไดฯ พบวา 
 ลูกคาที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 20% อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯ นอยกวาลูกคาที่มีฐานภาษฯี 20% 
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ลูกคาที่มีฐานภาษี 10% มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 10% มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมฯ นอยวาลูกคาที่มีฐานภาษีฯ 30% ขึ้นไป 

สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 

     ประสบการณในการลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว 
   สมมติฐานขอที่ 1.8 ประสบการณในการลงทุนฯทีแ่ตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลกูคา บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

  ผลการทดสอบความแตกตาง พบวา ประสบการณในการลงทุนฯที่แตกตางกัน มีแนวโนม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลกูคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหง
หน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน โดยจําแนกเปนรายขอไดดังน้ี 

 1.  ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม โดยจําแนกตามประสบการณ
ในการลงทุนฯ พบวา  

 ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ 1-5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ นอยกวา
ลกูคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ 1-5 ป  

 ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ 1-5 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ 5 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ 1-5 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ มากกวาลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ 5 ปขึ้นไป  

 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 2.  ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF โดยจําแนกตาม

ประสบการณในการลงทุนฯ พบวา  
 ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มี

ประสบการณในการลงทุนฯ 1-5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯ นอยกวา
ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ 1-5 ป  

 ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ 5 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มี
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ประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯนอยกวา
ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ 5 ปขึ้นไป  

 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 3.  ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการ

ตลอด 24  ชั่วโมง    โดยจําแนกตามประสบการณในการลงทุนฯ พบวา  
 ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มี

ประสบการณในการลงทุนฯ 1-5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯนอยกวา
ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ 1-5 ป  

 ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ 5 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯนอยกวา
ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ 5 ปขึ้นไป  

สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 4. ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวาง

เดือน ต.ค. – ธ.ค. โดยจําแนกตามประสบการณในการลงทุนฯ พบวา  
 ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มี

ประสบการณในการลงทุนฯ 1-5 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯนอยกวา
ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ 1-5 ป  

 ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ 5 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุนฯ นอยกวา 1 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯนอยกวา
ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุนฯ 5 ปขึ้นไป  

 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  
 
   สมมติฐานขอที่ 2   ความรูความเขาใจ เก่ียวกับการลดหยอนภาษี แตกตางกันมี

แนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการ
กองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน 

 ผลการวิเคราะหความแตกตางระหวางความรูความเขาใจ เกี่ยวกบัการลดหยอนภาษี กับ
แนวโนมการตัดสินใจลงทนุ ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
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 1.  ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม โดยจําแนกตามความรูความ
เขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี พบวา ลูกคาที่มีความรูมาก มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มี
ความรูมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีความรูมาก มีแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯนอยกวาลูกคาที่มีความรูมากมากที่สุด  

 สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 
 2. ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF โดยจําแนกตามความรูความ

เขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี พบวา ลูกคาที่มีความรูมาก มีความแตกตางเปนรายคูกับลูกคาที่มี
ความรูมากที่สุด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีความรูมาก มีแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯนอยมากกวาลูกคาที่มีความรูมากมากที่สุด 

สวนรายคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.01 
 3.  ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการ

ตลอด 24  ชั่วโมง โดยจําแนกตามความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี พบวา ความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการลดหยอนภาษีที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุน
ระยะยาวของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” 
เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลอง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 4. ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวาง
เดือน ต.ค. – ธ.ค.โดยจําแนกตามความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี พบวา ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการลดหยอนภาษีที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาวของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวาง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

 
 สมมติฐานขอที่ 3   ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย ปจจัยภายใน 

และปจจัยภายนอกมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของ
ลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ดานปจจัย
ภายในโดยรวม กับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 1.  ปจจัยภายในโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน
ระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธใน
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ทิศทางเดียวกัน ในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจลงทุน ดานปจจัยภายในโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน
ระยะยาว ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  เพ่ิมขึ้นปานกลาง  

    2.  ปจจัยภายในโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอการแนะนําใหผู อ่ืนที่ทานรู จักลงทุนในกองทุนรวม LTF อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาลูกคาใหความสาํคัญกับปจจัยภายในโดยรวมมากขึ้น จะมี
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

3.  ปจจัยภายในโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-
Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ 
ถาลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยภายในโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุนระยะยาว ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง  เพ่ิมขึ้นปานกลาง 

4. ปจจัยภายในโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ 
ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญกับ
ปจจัยภายในโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ขอความ
นิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค.  
เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ดานปจจัย
ภายนอกโดยรวม กับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1. ปจจัยภายนอกโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยภายนอกโดยรวมมากขึ้น จะมี
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
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 2. ปจจัยภายนอกโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่รูจักลงทุนในกองทุนรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกนั
ในระดับต่ํา กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญกับปจจัยภายนอกโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่รูจักลงทุนในกองทุนรวม  เพ่ิมขึ้น
เล็กนอย 

 3. ปจจัยภายนอกโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-
Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาลูกคาใหความปจจัยภายนอกโดยรวมมาก
ขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวขอความสะดวกของชองทางการซื้อ
ขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 

 4.  ปจจัยภายนอกโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ 
ระหวางเดือนต.ค.–ธ.ค. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
 สมมติฐานขอที่ 4  ข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย การรับรูปญหา 

การคนหาขอมูล และการประเมินผลทางเลือก มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง  
ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ดานการรับรูปญหา
โดยรวม กับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ เม่ือพิจารณาเปน
รายขอ พบวา 
           1.  กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการรับรูปญหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม 
LTF เพ่ิมเติม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการรับรูปญหาโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติมเพ่ิมขึ้นปานกลาง 

 2. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการรับรูปญหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัว
แปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันในระดับต่ํา กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญกับ
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กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการรับรูปญหาโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว  ขอการแนะนําใหผู อ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF  เพ่ิมขึ้น
เล็กนอย 

 3. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการรับรูปญหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขาย
กองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับปานกลาง กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการรับรูปญหา
โดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว  ขอความสะดวกของ
ชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  เพ่ิมขึ้นปาน
กลาง 

 4. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการรับรูปญหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของ
กองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ํา กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ดานการรับรูปญหาโดยรวม
มากขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว  ขอความนิยมในการลงทุน
เพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการคนหาขอมูล
โดยรวม กับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ เม่ือพิจารณาเปน 
รายขอ พบวา 

 1.  กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการคนหาขอมูลโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับแนวโนม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุน
รวม LTF เพ่ิมเติม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
  2.  กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการคนหาขอมูลโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับแนวโนม

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุน
รวม LTF เพ่ิมเติม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
 3.  กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการคนหาขอมูลโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขาย
กองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันใน
ระดับต่ํา กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการคนหาขอมูลโดยรวม
มากขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว  ขอความสะดวกของชอง
ทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง เพ่ิมขึ้นเล็กนอย  

 
 4.  กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการคนหาขอมูลโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับแนวโนม

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของ 
กองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 
0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว 
 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซ้ือ ดานการประเมินผล
ทางเลือกโดยรวมกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1.  กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ดานการประเมินผลทางเลือกโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ  
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนใน
กองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว 

  2. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการประเมินผลทางเลือกโดยรวม มีความสัมพันธกับ 
แนวโนมการตัดสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจัก
ลงทุนในกองทุนรวม LTF อยางมีนัยสําคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานทีต่ั้งไว 
โดยตัวแปรทัง้สองมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามในระดับต่ํา กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญ
กับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการประเมินผลทางเลือกโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว  ขอการแนะนาํใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF ลดลง
เล็กนอย 

 3. กระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการประเมินผลทางเลือกโดยรวม มีความสัมพันธกับ 
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการ
ซ้ือขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง อยางมีนัยสําคัญทางสถติทิี่
ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ในระดับต่ํา กลาวคือ ถาลูกคาใหความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ดานการประเมินผล
ทางเลือกโดยรวมมากขึ้น จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว  ขอความ
สะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง 
เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
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 4. กระบวนการตัดสินใจซ้ือ ดานการประเมินผลทางเลือกโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ  
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุน
เพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิตทิี่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 

 
อภิปรายผลการศึกษาวิจัย 

จากผลการวิจัย เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม หุนระยะ
ยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็น
สําคัญที่สามารถนํามาอภิปรายผลตามสมมติฐานไดดังน้ี 

1.  การศึกษาลูกคาที่มีลักษณะสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เสีย และประสบการณในการลงทุน
กองทุนรวมหุนระยะยาว แตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของ
ลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกนั 
 1.1 เพศ  
 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวาเพศแตกตางกัน 
มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ในขอในอนาคตคาดวาจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF  
ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง  และขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวาง
เดือน ต.ค. – ธ.ค.แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเพศหญิงมีแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว มากกวาเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธมล 
วรรณ  ศรีคํา (2550:  234) ศึกษาเรื่อง ”ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการ
เลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการจัดจําหนายของ ธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา เพศที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการ
จัดจําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกตางกัน และ
ผูใชบริการสวนใหญเปนผูหญิง ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูหญิงมีความประหยัด มองเห็นประโยชนของ
การซื้อกองทุนรวม LTF ซ่ึงแมจะมีเง่ือนไขมากพอสมควร แตก็ไดรับผลประโยชนที่แนนอนในการ
ลดหยอนภาษีทันทีในปที่ลงทุน 
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 1.2 อายุ 
 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวาอายุแตกตางกัน 
มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ในขอในอนาคตคาดวาจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF  
ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง  และขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวาง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยลูกคาที่มีอายุระหวาง 
40-49 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม LTF มากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีปจจัย
ที่เปนตัวกําหนดจุดมุงหมายของการลงทุนของ เพชรี ขุมทรัพย (2544:  6) ที่กลาวไววา ผูลงทุนที่มี
อายุนอย หรือระหวาง 25 – 40 ป มักกลาเสี่ยงและสนใจลงทุนในหลักทรัพยที่กอใหเกิดความงอก
เงยแกเงินลงทุนแตผูลงทุนที่มีอายุระหวาง 40 – 50 ป อาจสนใจลงทุนในหลักทรัพยที่ใหรายได
ประจํา ทั้งนี้เน่ืองมาจากภาระทางครอบครัวและผูลงทุนที่มีอายุมากกวา 60 ป ยิ่งพอใจลงทุนใน
หลักทรัพยที่ใหรายไดแนนอน โดยกองทุนรวม LTF ใหผลประโยชนที่แนนอนในการลดหยอนภาษี
ในปที่ซ้ือทันที สูงสุดไมเกิน 15% ของเงินไดในปภาษีน้ัน แตตองไมเกิน 300,000 บาท 

 
1.3 สถานภาพ 
 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท

หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวาสถานภาพ
แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ในขออนาคตคาด
วาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF  
และขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 
24  ชั่วโมง ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล ศรีหะวรรณ (2546:  98) ศึกษาเรื่อง ”ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
แนวโนมการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต ของนักลงทุนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา นักลงทุนทั่วไปที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจซ้ือขาย
หลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน อาจเนื่องมาจากนักลงทุนมีจุดมุงหมายในการลงทนุ
เพ่ือผลตอบแทนเหมือนกัน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพร จรูญรังสี (2546:  71) ศึกษาเรื่อง 
“ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพยของนักลงทุนทั่วไปในประเทศ ในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา นักลงทุนทั่วไปที่มีสถานภาพแตกตางกันมีจุดมุงหมายในการลงทุนไม
แตกตางกัน 
 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวาสถานภาพ
แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ในขอความนิยม
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ในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยลูกคาที่มีสถานภาพ
สมรส/อยูดวยกัน/หมาย/หยาราง มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว  
ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – 
ธ.ค. มากกวา ลูกคาที่มีสถานภาพโสด ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีปจจัยที่เปนตัวกําหนดจุดมุงหมาย
ของการลงทุนของ เพชรี ขุมทรัพย (2544:  6) ที่กลาวไววา การมีครอบครัวและความรับผิดชอบที่ 
มี   ตอครอบครัว (Marital status and family responsibilities) ผูลงทุนที่มีครอบครัวแลวตอง
รับผิดชอบ ตอความเปนอยูของครอบครัว ตองใหการศึกษาแกบุตร ทําใหเขาเกิดความ    จําเปนที่
จะ  ตองลงทุนในหลักทรัพยที่ม่ันคง ใหรายไดแนนอน   สวนคนโสดไมมีภาระผูกพัน ยอมลงทุนใน
หลักทรัพยที่มีความเสี่ยงได 

1.4 ระดับการศึกษา 
จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวาระดับ
การศึกษาแตกตางกัน    มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ใน
ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม    และขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติม
ของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับงานวิจัยของ พิศิษฐ จินดา
เกียรติ (2547:92) ศึกษาเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อขายหลักทรัพย
ของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย” พบวา นักลงทุนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมี
ความถี่ในการซื้อขายหลักทรัพยในแตละเดือนไมแตกตางกัน อาจจะเพราะลูกคาแมจะตางระดับ
การศึกษากัน แตไดใหความไววางใจแกเจาหนาที่การตลาดของบลจ. ผูมีความเชี่ยวชาญให
คําปรึกษาที่ดีในการลงทุนเพ่ิมเติมในชวงเวลาที่เหมาะสมเชนเดียวกัน เน่ืองจากลูกคาไมมีความรู
เฉพาะทางเรื่องการลงทุนในกองทุนรวม 
 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวาระดับการศึกษา
แตกตางกัน    มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ในขอการ
แนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF   และขอความสะดวกของชองทางการซื้อขาย
กองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยลูกคาที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี 
มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF   ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง  มากกวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาต่ํากวาหรือเทียบเทาปริญญาตรี ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล ศรีหะวรรณ (2546:  98) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
แนวโนมการตัดสินใจซ้ือขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ต ของนักลงทุนทั่วไปในเขต
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กรุงเทพมหานคร” พบวา นักลงทุนทั่วไปที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจซื้อ
ขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตที่แตกตางกัน เน่ืองมาจากนักลงทุนที่มีระดับการศึกษาตางกัน 
มีความรูความเขาใจในการซื้อขายหลักทรัพยแตกตางกัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุริย เจริญ
วงศ (2545:95) อีกดวย ที่ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการในบริษัท
หลักทรัพย ในกรุงเทพมหานคร” พบวานักลงทุนที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีการตัดสินใจดานการ
บริการตางกัน เน่ืองจากนักลงทุนที่มีการศึกษาสูงยอมแสวงหาขอมูลในการตัดสินใจเพื่อนํามาใช
เปรียบเทียบในขั้นตอนการประเมินทางเลือกของการตัดสินใจ 

 
 1.5 รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวารายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ในขอใน
อนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF  ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง  และขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวง
ไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01และ0.05 
โดยลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 40,000 บาท มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวม
หุนระยะยาว มากกวา ลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ต่ํากวาหรือเทากับ 40,000 บาท ซ่ึงสอดคลอง
กับงานวิจัยของ รัตนาพร เสียงลอย (2546:  107)ที่ศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนรายยอยที่ลงทุน และไมลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา  รายได มีความสัมพันธกับพฤติกรรมในดาน
จํานวนเงินลงทุนเฉลี่ยตอป จํานวนครั้งที่ลงทุน การวางแผนในการลงทุน การกระจายความเสี่ยงใน
การลงทุน ระยะเวลาในการลงทุน โครงสรางผูถือหุน ขอมูลของการลงทุน และผูมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สุภัชนีย จงรักษลิขิต (2551:  146) ที่ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอแนวโนมในการตัดสินใจซื้อขายกองทุนรวมผานระบบอินเทอรเน็ตของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา นักลงทุนที่มีรายไดแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจซื้อขายกองทุนรวม
ผานระบบอินเตอรเน็ต ในเร่ืองการแนะนําบุคคลอื่นมาใชบริการแตกตางกัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก
นักลงทุนที่มีรายไดต่ํามักมีขอจํากัดมากกวานักลงทุนที่มีรายไดสูง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ     
สุริย เจริญวงศ (2545:  95) พบวา นักลงทุนที่มีรายไดตางกันมีการตัดสินใจแตกตางกัน และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุเทพ เจริญวรรณ (2538:  121) ที่พบวา ปจจัยในการลงทุนใน
หลักทรัพยขึ้นอยูกับรายไดของนักลงทุน 
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1.6 อาชีพ 
 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวาอาชีพแตกตาง
กัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ในขอในอนาคตคาดวาจะ
ลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF  
ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง  และขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวาง
เดือน ต.ค. – ธ.ค. ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นฤมล ศรีหะวรรณ (2546:  98) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่
มีอิทธิพลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตของ นักลงทุนทั่วไปใน
เขตกรุงเทพมหานคร” พบวา นักลงทุนทั่วไปที่มีอาชีพแตกตางกัน มีแนวโนมในการตัดสินใจซื้อขาย
หลักทรัพยผานระบบอินเทอรเน็ตไมแตกตางกัน เน่ืองมาจากนักลงทุนมีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชนและประกอบธุรกิจสวนตัว ซ่ึงรายไดอยูในเกณฑดี  
 

1.7 ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่เสีย 
 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวาฐานภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาที่เสียแตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา
ฯ ในขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจัก
ลงทุนในกองทุนรวม LTF  ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-
Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง  และขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF 
ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
และ0.05 โดยผูที่มีฐานภาษีสูงกวาจะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว 
มากกวาผูที่มีฐานภาษีต่ํากวาเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ  ศรีคํา (2550:  239) 
ศึกษาเรื่อง ”ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัท
จัดการกองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการจัดจําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ฐานภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาของผูใชบริการสงผลตอการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการ
จัดจําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และสอดคลองกับ
แนวคิดของ เพชรี ขุมทรัพย (2539:  4-6) ที่กลาวไววา ฐานะการจายภาษีของผูลงทุนเปนปจจัย
สําคัญอยางหนึ่งที่ผูบริหารเงินทุนตองใหความสนใจ ปญหาก็คือวา ทําอยางไรจึงจะรักษารายไดและ
กําไรจากการขายหลักทรัพย (Capital gain) ใหไดมากที่สุดเทาที่จะมากได การจายภาษีในอัตรา
กาวหนาจากเงินไดพึงประเมินทําใหยากแกการรักษาจํานวนรายไดน้ันไว ผูลงทุนอาจเลี่ยงการเสีย
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ภาษีเงินได โดยลงทุนในหลักทรัพยที่ไดรับการยกเวนภาษี หรือซ้ือหลักทรัพยที่ไมมีการจาย      
เงินปนผล 

 
1.8 ประสบการณในการลงทุน 

 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวาประสบการณใน
การลงทุน แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ในขอ
ในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF  ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปด
บริการตลอด 24  ชั่วโมง  และขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวง
ไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ0.05 
โดยโดยลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุน 1 - 5 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุน
ระยะยาวมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ  ศรีคํา (2550:  234-9) ศึกษาเรื่อง 
“ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการ
กองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการจัดจําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา ประสบการณในการลงทุนของผูใชบริการ สงผลตอการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการจัด
จําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ในดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานนโยบายในการลงทุน ดานเหตุผลหลักที่เลือกลงทุน ดานอิทธิพลที่ไดรับจากการ
ตัดสินใจลงทุน ดานจํานวนเงินที่ลงทุนเฉลี่ยตอป และไตรมาสที่ลงทุน โดยผูใชบริการสวนใหญมี
ประสบการณในการลงทุนสวนใหญ 1-5 ป  

 
  2.  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการลดหยอนภาษี แตกตางกันมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน 

ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกตางกัน  

 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกตางกัน พบวาความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการลดหยอนภาษี แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว ของลูกคาฯ ในขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  และขอการแนะนําให
ผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF  แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
ลูกคาที่มีความรูมาก มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมฯนอยกวาลูกคาที่มีความรูมากที่สุด
สอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรูความเขาใจในเรื่องการลดหยอนภาษี สอดคลองกับ
แนวคิดของเบนจามิน บลูม (1956:  90) ที่สรุปไดวาการเรียนรูมีผลใหพฤติกรรมของลูกคา
เปลี่ยนแปลงไปได โดยจําแนกประเภทพฤติกรรมการเรียนรูของมนุษยออกเปน 3 ดาน คือ  การ
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เรียนรูดานความรูความเขาใจ การเรียนรูดานเจตคติ หรือดานอารมณหรือดานจิตใจ และการเรียนรู
ดานกลามเน้ือประสาทสัมผัส  และสอดคลองกับงานวิจัยของ วิภารัตน อ้ิมพัฒน (2549:  216) 
ศึกษาเรื่อง “ความรูความเขาใจ ทัศนคติและพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการบริษัทหลักทรัพยของ
นักลงทุนทั่วไป” พบวา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทหลักทรัพยของ
นักลงทุนทั่วไปที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการบริษัทหลักทรัพยของนักลงทุน
ที่แตกตางกัน เน่ืองมาจากเมื่อนักลงทุนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพยผาน
บริษัทหลักทรัพยของนักลงทุนดีขึ้น ทําใหทัศนคติที่ดีขึ้น และพฤติกรรมการใชบริการบริษัท
หลักทรัพยที่แตกตางกัน 

 จากผลการวิจัยแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา บริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง  ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การลดหยอนภาษี แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ 
ในขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  
ชั่วโมง และขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน 
ต.ค. – ธ.ค. ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว โดยสอดคลองกับคําสัมภาษณของ คุณโสภา สุทธิสาร ตําแหนง Head of Client Service 
ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด ไดกลาวไววา “ถึงแมลูกคาจะไมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการลดหยอนภาษี แตทางบลจ.สามารถใหคําแนะนําและชวยคํานวณสัดสวนการ
ลงทุน และเปรียบเทียบผลประโยชนกอนและหลังการซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาวใหลูกคาทราบได 
ลูกคาจะมีหรือไมมีความรูความเขาใจก็ไมมีอิทธิพลหรือผลกระทบกับการใหบริการซื้อ-ขายกองทุน
ผานทางอินเตอรเน็ต เน่ืองจากทางบลจ.มีพนักงานคอยใหคําปรึกษาอยางใกลชิด และชวงระยะเวลา
ที่ลูกคานิยมลงทุนในไตรมาสที่สี่น้ัน ไมจําเปนวาลูกคาตองมีความรูความเขาใจในเรื่องการลดหยอน
ภาษีหรือไม เน่ืองจากทางบลจ.จะมีเจาหนาที่การตลาดใหคําแนะนําลูกคาเปนราย ๆ ไป หากมีขอ
สงสัยหรือตองการทราบราคาหนวยลงทุนในชวงเวลาใด ก็สามารถสอบถามเจาหนาที่ได อยางไรก็
ตามสําหรับผูที่มีความรูเกี่ยวกับการลดหยอนภาษีดังกลาว ไมจําเปนตองจํากัดการลงทุนในชวง
ไตรมาสที่สี่เสมอไป สามารถกระจายการลงทุนหรือเรียกวา  Average Cost ไดตลอดทั้งปที่ตองการ” 
(9 มิ.ย. 2553) 

   
 3.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน ประกอบดวย

ปจจัยภายในโดยรวม และปจจัยภายนอกโดยรวม กับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุน
ระยะยาว ของลูกคาบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร   

3.1  ปจจัยภายในโดยรวม เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
3.1.1  จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยภายในโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนม

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุน
รวม LTF เพ่ิมเติม โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับปานกลาง 
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สอดคลองกับแนวคิดของ วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล (2549) ที่กลาวไววา การวิเคราะหคาดการณ
เพ่ือที่จะนํามาสูการตัดสินใจเขาไปลงทุนเพ่ิมหรือออกจากการลงทุน นักลงทุนจะพิจารณาจากทั้ง 
ปจจัยภายใน และ ปจจัยภายนอก   ซ่ึงปจจัยภายใน ขอผลประโยชนตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 
ของงานวิจัย  ตรงกับแนวคิดนี้ ในเรื่องปจจัยภายใน (Micro Factor) ประกอบดวย ปจจัยพ้ืนฐาน
ทั่วไป ไดแก  ผลกําไรตอหุน (Earnings per Share หรือ EPS), มูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Asset 
Value หรือ NAV), ราคา/กําไรตอหุน (Price/Earnings หรือ P/E), ราคา/มูลคาทางบัญชีตอหุน 
(Price/Book Value หรือ P/BV), ผลตอบแทนจากเงินปนผล  (Dividend Yield)   ซ่ึงเปนปจจัยมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนเพ่ิมเติมในอนาคตดวยเชนกัน 

3.1.2 จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยภายในโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนม
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับต่ํา ซ่ึงเม่ือ
ลูกคารับทราบถึงประโยชนตอบแทนที่คุมคาในการชวยประหยัดภาษีจากการซื้อกองทุนรวมหุน
ระยะยาวแลว ก็สามารถเกิดการแนะนําหรือชักชวนผูอ่ืนใหมาลงทุนเพ่ิมขึ้นได ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของ วิศิษฐ องคพิพัฒนกุล (2549) ที่กลาวไววา การวิเคราะหคาดการณเพ่ือที่จะนํามาสูการ
ตัดสินใจการเขาหรือออกจากการลงทุนนักลงทุนจะพิจารณาจากทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอก  

    3.1.3 ปจจัยภายในโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผาน
อินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง
เปนความสัมพันธในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคลองกับ คํากลาวของ วิชัย มหัตเดชกุล ผูอํานวยการ
ฝายคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน วรรณ จํากัด  การสรรหาบริการ
ทางอินเทอรเน็ตมาอํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนถือวาเปนสวนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกลงทุน
กับ บลจ. เพราะเปนสิ่งที่อํานวยความสะดวกใหนักลงทุนได แสดงถึงความพรอมของการใหบริการ  
และสามารถเพิ่มอัตราการตัดสินใจลงทุนไดเน่ืองจากชวยอํานวยความสะดวก ประหยัดเวลา คา
โทรศัพท  คาโทรสาร  และคา ใชจ ายในการเดินทางมาทํารายการซื้ อ -ขายที่ สํ านักงาน 
(http://www.ecommerce-magazine.com) 

3.1.4  ปจจัยภายในโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวง
ไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต .ค. – ธ .ค. โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปน
ความสัมพันธในระดับต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ  ศรีคํา (2550:  243) ศึกษาเรื่อง  
”ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการ
กองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการจัดจําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร” พบวา อิทธิพลที่ไดรับจากการตัดสินใจลงทุน จํานวนเงินที่ลงทุนเฉลี่ยตอป และ
ไตรมาสที่ลงทุน มีผลตอการตัดสินใจซื้อกองทุน เน่ืองจากลูกคาสวนใหญจะรอฟงประกาศอัตรา
โบนัสปลายปเพ่ือทําประมาณการคราวๆ ของรายไดทั้งป วาสรุปแลวตองวางแผนการซื้อกองทุน
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รวมหุนระยะยาวเปนจํานวนเงินเทาใด เพราะลูกคาสวนใหญลงทุนเนื่องจากเงื่อนไขการไดรับสิทธิ
ลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ซ่ึงเปนจุดเดนของกองทุนหุนระยะยาว  

  3.2  ปจจัยภายนอกโดยรวม  
3.2.1 ปจจัยภายนอกโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม โดย
มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับต่ํา สอดคลองกันงานวิจัยของ 
ธมลวรรณ  ศรีคํา (2550:  234) ศึกษาเรื่อง ”ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการจัดจําหนายของ ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา สภาพแวดลอมมีผลตอการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการ
จัดจําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2.2  ปจจัยภายนอกโดยรวม มีความสัมพันธกับ  แนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่รูจักลงทุนในกองทุนรวม โดยมี
ความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของ 
รัตนาพร เสียงลอย (2546:  109) ที่ศึกษาเรื่อง “การเปรียบเทียบปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนรายยอยที่ลงทุน และไมลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(RMF) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา ปจจัยการลงทุนดานการรับรูขอมูล/ขาวสาร มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมการลงทุน ในดานจํานวนเงินลงทุนในแตละป ขอมูลการลงทุน และผูมีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจ หรือแนะนําใหผูอ่ืนลงทุนในกองทุนหุนระยะยาว ของบลจ.แหงน้ีเชนเดียวกัน 

3.2.3  ปจจัยภายนอกโดยรวม มีความสัมพันธกับ  แนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผาน
อินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง
เปนความสัมพันธในระดับต่ํา สอดคลองกับแนวคิดของ วัชรพงศ  ยะไวทย (2543:  234)  ที่กลาวไว
วา เพ่ือความสําเร็จในการทํา e-Commerce ควรมีการจัดรูปแบบและพัฒนาเว็บเพจใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของลูกคาดวย 

3.2.4  ปจจัยภายนอกโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ  แนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม 
LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค.  สอดคลองกับงานวิจัยของ โสมนัส ถามล (2543) 
ศึกษาเรื่อง “ผลกระทบของนโยบายการเงินตอภาคการผลิตและภาคการเงินของประเทศไทย” พบวา 
ในสวนของภาคการเงิน ปจจัยที่ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวคือ เงินสดในมือประชาชน 
ผลกระทบของนโยบายการเงินบางสวนและสาเหตุสวนใหญเกิดจากผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่
มีความไมแนนอนจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวน จึงทําใหการดําเนินนโยบายโดยใชเครื่องมือทาง
การเงิน ในชวงเวลานี้ไมไดผล เน่ืองมาจากไมสามารถควบคุมปจจัยภายนอกที่มีความผันแปรจาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไมมีประสิทธิภาพได  เชนเดียวกับแนวโนมการลงทุนในกองทุนรวมหุน
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ระยะยาวไมจําเปนตองลงทุนเฉพาะชวงไตรมาสที่สี่เทานั้น หากระหวางปภาษีภาวะเศรษฐกิจ 
การเมืองตกต่ํา หรือดัชนีราคาหุนตก ก็สามารถทําการซื้อไดทุกชวงเวลาในราคาที่ถูกลงได 
 

 4.  ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย ดานการ
รับรูปญหาโดยรวม การคนหาขอมูลโดยรวม และการประเมินผลทางเลือกโดยรวม กับแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทนุ ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
  4.1  ดานการรับรูปญหาโดยรวม 

         4.1.1  ดานการรับรูปญหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม 
โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับปานกลาง สอดคลองกับ
แนวคิดและทฤษฎีของ Kotler (2000) ที่กลาวไววา ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
มี  5  ขั้นตอน (Five-stage Model of Consumer Buying Process) คือ การรับรูปญหา การคนหา  
ขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ โดยขั้นตอนที่ 1 การ
รับรูปญหา คือกระตุนใหผูบริโภคตระหนักถึงความตองการในสินคา เม่ือลูกคาทราบถึงปญหาที่
ตองการลดภาระภาษีแลว จะทําใหเกิดการลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาวเพิ่มไดในอนาคต 

4.1.2  ดานการรับรูปญหาโดยรวม มีความสัมพันธกับ แนวโนมการตัดสินใจลงทุน 
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF 
โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับต่ํา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
และทฤษฎีของ Kotler (2000) ที่กลาวไววา ขอมูลที่ผูบริโภคไดมาจากแหลงตาง ๆ กัน จะมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซื้อแตกตางกันออกไป เชนผูบริโภคอาจจะเชื่อแหลงบุคคล เชน จากญาติพ่ีนอง 
เพ่ือนฝูง และจากการสอบถามหรือคําบอกเลาของผูที่เคยใชมากกวาแหลงการคา แหลงสาธารณชน 
เปนตน  โดยแหลงขาวสวนบุคคล มีอิทธิพลตอการซื้อบริการเปนอยางมาก เชนเดียวกันกับลูกคา
กองทุนรวมหุนระยะยาว เม่ือรับรูถึงความตองการลดภาระภาษีแลว ก็สามารถแนะนําคนรูจักซื้อ
กองทุนรวมหุนระยะยาวได 

4.1.3 การรับรูปญหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผาน
อินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง
เปนความสัมพันธในระดับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ  ศรีคํา (2550:  240) 
ศึกษาเรื่อง ”ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัท
จัดการกองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการจัดจําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) 
ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวาการรับรูขอมูลขาวสารผานทางเว็บไซด ของบลจ.พรีมาเวสท มีผลตอ
การตัดสินใจซื้อกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผาน
บริการจัดจําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือลูกคา 
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ไดรับขอมูลขาวสารของกองทุน และมีชองทางการซื้อ-ขายผานทางอินเตอรเน็ต สามารถกระตุนให
ลูกคาตระหนักและเพิ่มอัตราการตัดสินใจลงทุนได 
              4.1.4  การรับรูปญหาโดยรวม มีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF ในชวง
ไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต .ค. – ธ .ค. โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงเปน
ความสัมพันธในระดับต่ํา สอดคลองกับคํากลาวของ รพี สุจริตกุล ประธานกรรมการบริหาร บลจ.
กสิกรไทย  ไดกลาวไววา “กองทุน LTF ถือเปนกองทุนที่มาแรงที่สุดในไตรมาสสุดทายของป จุดเดน
ของกองทุนอยูที่นโยบายการลงทุน ที่เนนลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นและเงินฝาก (อายุของตราสาร
ไมเกิน 1 ป) ทําใหกองทุนประเภทนี้มีความเสี่ยงต่ํา มีโอกาสใหผลตอบแทนสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก” 
(http://www.bangkokbiznews.com) ซ่ึงไตรมาสที่ลงทุนมีความสัมพันธกับการตัดสินใจลงทุน 
เน่ืองจากลูกคาสวนใหญจะรอผลประกาศโบนัสปลายปเพ่ือทําประมาณการคราว ๆ ของรายไดทั้งป 
วาสรุปแลวตองวางแผนการซื้อกองทุนรวมหุนระยะยาว เปนจํานวนเงินเทาใด 
  4.2 ดานการคนหาขอมูลโดยรวม 

    4.2.1  การคนหาขอมูลโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ  แนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม  
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีการจูงใจของ Mc Gregor (1960) พบวา ผลิตภัณฑตาง ๆจะขาย
ไดมากนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับวาผูซ้ือนําไปใชไดรับความพอใจอันเปนตัวเสริมแรง ใหเกิดการซื้อซํ้า
หรือบอกตอ ถาคุณคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกวาที่ไดคาดหวัง
เอาไว ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการนั้น โดยถาลูกคามีความพึงพอใจก็จะเกิด
พฤติกรรมในการซื้อซํ้าหรือบอกตอ เปนตน สวนการคนหาขอมูลไมมีความสัมพันธกับการซื้อ
กองทุนรวมเพ่ิมเติมเพราะลูกคาที่ทําการคนหาขอมูลโดยศึกษาจากหนังสือช้ีชวนและผลการ
ดําเนินงานในอดีตอาจเปนแคการติดตามดูผลดําเนินการของกองทุนรวมที่ลูกคาไดลงทุนไวกอน
หนาแลว ไมไดเปนการยืนยันวาจะตองลงทุนเพ่ิมเสมอไป หากตองการใหมีการซื้อซํ้าตองเพ่ิมตัว
เสริมแรงเขาไป เชน มีการจับสลากชิงรางวัลสรอยคอทองคําสําหรับลูกคาที่ซ้ือกองทุนรวมภายใน  
สิ้นป เปนตน 

 4.2.2  การคนหาขอมูลโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ  แนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีการจูงใจของ Mc Gregor (1960) พบวา ผลิตภัณฑตาง ๆจะขาย
ไดมากนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับวาผูซ้ือนําไปใชไดรับความพอใจอันเปนตัวเสริมแรง ใหเกิดการซื้อซํ้า
หรือบอกตอ ถาคุณคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกวาที่ไดคาดหวัง
เอาไว ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการนั้น โดยถาลูกคามีความพึงพอใจก็จะเกิด
พฤติกรรมในการซื้อซํ้าหรือบอกตอ เปนตน  สวนการคนหาขอมูล ไมมีความสัมพันธกับการแนะนํา
บอกตอเพราะถึงแมวาลูกคาไดทําการคนหาขอมูลรายละเอียดกองทุนรวมหุนระยะยาวของ บลจ.
แหงน้ีแลวก็ไมไดเปนสิ่งยืนยันวาลูกคาจะแนะนําบอกตอ หากตองการใหมีการแนะนําบอกตอตอง
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เพ่ิมตัวเสริมแรงเขาไป เชน มีรางวัลเช็คเงินสดใหสําหรับลูกคาที่แนะนําลูกคาใหมใหกับบลจ.แหงนี้ 
เปนตน  

           4.2.3  การคนหาขอมูลโดยรวม มีความสัมพันธกับ แนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาวของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผาน
อินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง
เปนความสัมพันธในระดับต่ํา สอดคลองกับงานวิจัยของ รัตนาพร เสียงลอย (2546:109) ที่ศึกษา
เรื่อง “การเปรียบเทียบปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุนของผูลงทุนรายยอยที่ลงทุน 
และไมลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา  ปจจัยดานการ
รับรูขอมูล/ขาวสาร มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการลงทุน ในดานจํานวนเงินลงทุนในแตละป และ
ขอมูลการลงทุน กลาวคือเม่ือลูกคาไดรับความสะดวกสบายในการใชบริการคนหาขอมูลและสามารถ
ซ้ือ-ขายกองทุนผานอินเทอรเน็ตได ทําใหแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพ่ิมขึ้นได  

           4.2.4  การคนหาขอมูลโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ  แนวโนมการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของกองทุนรวม LTF 
ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. ซ่ึงสอดคลองกับบทสัมภาษณของ นางวรวรรณ  
ธาราภูมิ นายกสมาคมบรษิัทจัดการลงทุน  เปดเผยวา “ตามที่สมาคมไดนําเสนอตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พิจารณาอนุญาตใหกองทุนรวม LTF เปด
โอกาสใหผูลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามความเหมาะสมตลอดทั้งป จากเดิมที่จะขายได
เพียงปละ 2 ครั้ง ตามชวงเวลาที่กองทุนกําหนด ขณะน้ีสํานักงาน ก.ล.ต. ไดยอมรับขอเสนอดังกลาว 
มีผลบังคับใช 15 ธันวาคม 2551 แลว” (http://www.siaminfobiz.com ) เน่ืองจากขอมูลขาวสารที่
ไดรับจากเว็บไซดน้ีแลว  ทําใหลูกคาไมจําเปนตองลงทุนเฉพาะชวงไตรมาสที่สี่เทานั้น แตนักลงทุน
สามารถลงทนุซื้อ-ขายไดตลอดทั้งปไมจํากัดชวงเวลา                                        
 
  4.3 ดานการประเมินผลทางเลือกโดยรวม 
     4.3.1  การประเมินผลทางเลือกโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ  แนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอในอนาคตคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม 
LTF เพ่ิมเติม ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดและทฤษฎีการจูงใจของ Mc Gregor (1960) พบวาผลิตภัณฑ
ตาง ๆจะขายไดมากนอยเพียงไร ขึ้นอยูกับวาผูซ้ือนําไปใชไดรับความพอใจอันเปนตัวเสริมแรง ให
เกิดการซื้อซํ้าหรือบอกตอ ถาคุณคาของสินคาหรือบริการที่ไดรับจริง ตรงกับที่คาดหวังหรือสูงกวาที่
ไดคาดหวังเอาไว ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจในสินคาหรือบริการนั้น โดยถาลูกคามีความพึงพอใจ
ก็จะเกิดพฤติกรรมในการซื้อซํ้าหรือบอกตอ เปนตน  สวนการประเมินผลทางเลือก ไมมี
ความสัมพันธกับการซื้อกองทุนรวมเพิ่มเติมเพราะลูกคาจะทําการประเมินเปรียบเทียบในการซื้อครั้ง
ตอครั้งเทานั้น  หากตองการใหมีการซื้อซํ้าตองเพ่ิมตัวเสริมแรงเขาไป เชน มีการจับสลากชิงรางวัล
สรอยคอทองคําสําหรับลูกคาที่ซ้ือกองทุนรวมภายในสิ้นป เปนตน 
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      4.3.2  การประเมินผลทางเลือกโดยรวม มีความสัมพันธกับ แนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทานรูจักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางตรงขาม ซ่ึงเปนความสัมพันธในระดับต่ํา สอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุภัชนีย จงรักษลิขิต (2551:  149) ที่ศึกษาเรื่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอแนวโนมในการ
ตัดสินใจซื้อขายกองทุนรวมผานระบบอินเทอรเน็ตของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา 
พฤติกรรมของนักลงทุนดานจํานวนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่ นักลงทุนเปดบัญชีมี
ความสัมพันธกับแนวโนมการซื้อขายกองทุนรวม ในเร่ืองการแนะนําบุคคลอื่นมาใชบริการ ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากนักลงทุนที่มีจํานวนบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนที่นักลงทุนเปดบัญชีมาก มีผลใหนัก
ลงทุนมีโอกาสที่จะทําการซื้อขายกองทุนรวมผานระบบอินเทอรเน็ตมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี
ของ รศ.ศิริวรรณ เสรีรัตน (2542:  230-231) ไดใหความหมายของการตัดสินใจวา การตัดสินใจ 
(Decision-marking) เปนการกําหนดปญหาและโอกาส การเสนอทางเลือก การตัดสินใจเลือก และ
การปฏิบัติตามผลลัพธน้ัน หมายถึง กระบวนการสราง การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจเลือก
จากทางเลือกเหลานั้น อาจเปนเพราะเมื่อลูกคาไดมีการประเมินเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
บลจ.แหงน้ีกับบลจ.อ่ืนแลว ผลประกอบการไมแตกตางกันมาก และที่ไมแนะนําใหผูอ่ืนลงทุนอาจ
เปนเพราะนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหุนระยะยาวของบลจ.แหงนี้ไมสอดคลองกับความ
ตองการของบุคคลน้ัน แตละบลจ.มีนโยบาย ความเสี่ยง และสัดสวนการลงทุนที่แตกตางกันไป 
สงผลใหลูกคามีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ขอการแนะนําใหผูอ่ืนที่ทาน
รูจักลงทุนในกองทุนรวม LTF ของบลจ.แหงน้ี ลดลงเล็กนอย 

 4.3.3  การประเมินผลทางเลือกโดยรวม มีความสัมพันธกับ แนวโนมการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความสะดวกของชองทางการซื้อขายกองทุนผาน
อินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24  ชั่วโมง โดยมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึง
เปนความสัมพันธในระดับต่ํา ซ่ึงสอดคลองกันงานวิจัยของ ธมลวรรณ  ศรีคํา (2550 : 235) ศึกษา
เรื่อง ”ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการ
กองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการจัดจําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา การรับรูขาวสารผานบริการที่ทันสมัยทางเว็บไซด มีผลตอการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทจัดการกองทุนพรีมาเวสทจํากัด ผานบริการ
จัดจําหนายของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร คือชวยใหสะดวก
ในการประเมินเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของแตละบลจ. ไดอยางแมนยํา ทันเหตุการณ และ
ตัดสินใจลงทุนมากขึ้นได 

     4.3.4  การประเมินผลทางเลือกโดยรวม ไมมีความสัมพันธกับ  แนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคาฯ ขอความนิยมในการลงทุนเพ่ิมเติมของ
กองทุนรวม LTF ในชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. ซ่ึงสอดคลองกับบทสัมภาษณของ 
นางวรวรรณ ธาราภูมิ นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน  เปดเผยวา “ตามที่สมาคมไดนําเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พิจารณาอนุญาตใหกองทุนรวม LTF 
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เปดโอกาสใหผูลงทุนสามารถขายคืนหนวยลงทุนไดตามความเหมาะสมตลอดทั้งป จากเดิมที่จะขาย
ไดเพียงปละ 2 ครั้ง ตามชวงเวลาที่กองทุนกําหนด ขณะนี้สํานักงาน ก.ล.ต. ไดยอมรับขอเสนอ
ดังกลาว มีผลบังคับใช 15 ธันวาคม 2551 แลว” (http://www.siaminfobiz.com) เน่ืองจากขอมูล
ขาวสารที่ไดรับจากเว็บไซดน้ี  ทําใหลูกคาไมจําเปนตองลงทุนเฉพาะชวงไตรมาสที่สี่เทานั้น แตนัก
ลงทุนสามารถลงทุนซ้ือ-ขายไดตลอดทั้งปไมจํากัด หากชวงใดหุนขึ้นหรือตกกวาปกติ  ลูกคาก็
สามารถซื้อ-ขายไดทันที สะดวกในการประเมินเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน และหนังสือชี้ชวนของ
แตละบลจ.ไดโดยสะดวก เกิดการเปรียบเทียบกอนตัดสินใจซื้ออยางละเอียดถี่ถวน โดยทางบลจ.
แหงนี้ยังไมเปนที่รูจักอยางกวางขวาง เม่ือเทียบกับคูแขงรายใหญในตลาด ดังนั้นควรเพ่ิมการ
โฆษณา ออกสื่อประชาสัมพันธตาง ๆ ใหเปนที่รูจักมากยิ่งขึ้น 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้  
 จากผลการวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว ของลูกคา บริษทัหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะดังน้ี 

1. ลูกคากลุมเปาหมายหลักที่ลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมแหงน้ี  พบวาสวนใหญเปนเพศหญิงที่มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว เน่ืองจากผูหญิงเปนเพศที่มีความระมัดระวังในการใชจาย ตองการความมั่นคงเมื่อยาม
ชรา จึงเลือกการลงทุนที่สามารถเก็บเปนเงินออมไวใชยามเกษียณและลดหยอนภาษีไดอีกดวย 
ดังนั้นในการสงเสริมการลงทุนในกองทุนรวม ควรจัดใหมีการโฆษณา ประชาสัมพันธเพ่ิมเติม จาก
เดิมโฆษณาทางหนังสือพิมพและนิตยสารทางธุรกิจเพียงอยางเดียว ก็ควรเพิ่มการโฆษณาทาง
นิตยสารสําหรับผูหญิงโดยเฉพาะดวย เชน หนังสือสําหรับผูหญิงวัยทํางาน “แพรว” “ดิฉัน” และ 
“WORKING WOMAN” เปนตน เพ่ือเปนการเขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางแทจริง นอกจากนี้ควรมี
การเพิ่มกระดานถาม – ตอบปญหาเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวม บนหนาเว็บไซดของบลจ. 
เพ่ือใหลูกคาใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนไดดียิ่งขึ้น  

2. บลจ .หรือหนวยงานที่ เกี่ยวของ ควรจัดใหมีการสงเสริมการขาย และมุงเนน
กลุมเปาหมายเปนคนวัยทํางานตอนตน โดยเพิ่มการจัดบูธสงเสริมการขายในยานธุรกิจใหมากขึ้น 
โดยเฉพาะชวงพักกลางวัน และชวงเย็นหลังเลิกงาน มีการจัดโปรโมชั่นที่ดึงดูดใจลูกคาอยูเสมอ เชน 
ถาลูกคาซื้อหนวยลงทุนตั้งแต 100,000 บาทขึ้นไป จะไดรับ Gift Voucher มูลคา 10,000 บาท 
สามารถนําไปซื้อสินคาในหางสรรพสินคาชั้นนําไดทั่วกรุงเทพฯ (โดยทางบลจ. ตองเปนพันธมิตร
ทางการคากับหางนั้นๆ ดวย และสามารถตอรองราคาในการซื้อ Gift Voucher ที่ถูกลงอยางนอย 
10- 15 %) นอกจากนี้ควรหาชองทางเพิ่มพันธมิตรทางการคากับองคการธุรกิจใหญ ๆ ที่สําคัญ เชน 
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด หรือบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสารตาง ๆ รวมทั้งบริษัทและ
สํานักงาน ที่อยูในยานธุรกิจ เชน สาทร สีลม ซ่ึงเปนศูนยรวมของคนวัยทํางานตอนตนที่ประกอบไป
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ดวยคนที่มีไฟแรงสูงในการทํางาน และมีรายไดสูงทั้งสิ้น ทางบลจ.ควรจัดสงเจาหนาที่เขาไป
ประชาสัมพันธใหความรู ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการลงทุน โดยเฉพาะเรื่องการหักลดหยอนภาษีได
น้ัน จะทําใหผูยังไมเคยสนใจศึกษาเรื่องน้ีมีความสนใจในการซื้อหนวยลงทุนมากขึ้น และอํานวย
ความสะดวกสําหรับผูตองการลงทุนโดยบริการรับใบคําสั่งซ้ือถึงที่บริษัทของลูกคาดวย  เน่ืองจากผล
การศึกษาพบวา ลูกคาที่มีอายุระหวาง 20 – 29 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
เกี่ยวกับการลงทุนเพ่ิมในอนาคตมากที่สุด 

3. ควรจัดใหมีหนวยงานรับผิดชอบและใหคําปรึกษาโดยเฉพาะในการพัฒนาเว็บไซด
เกี่ยวกับการซื้อ – ขายหนวยลงทุนเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับลูกคา มีความรวดเร็ว ถูกตอง
ชัดเจน ไมซับซอนงายตอการทําความเขาใจ มีระบบปองกันความปลอดภัยที่เชื่อถือได และเม่ือทํา
รายการซื้อ – ขายแลว ลูกคาสามารถเก็บหลักฐานยืนยันการทํารายการไดดวย เน่ืองจากผล
การศึกษาพบวา ลูกคาที่มีอายุระหวาง 40 – 49 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
เกี่ยวกับความสะดวกสบายในการทํารายการซื้อ - ขายผานทางอินเตอรเน็ตมากที่สุด โดยลูกคากลุม
น้ีอยูในวัยที่มีรายไดม่ันคงมากยิ่งขึ้น แตภาระทางครอบครัว และภารกิจในการทํางานก็เพ่ิมมากขึ้น
ดวย ทําใหไมมีเวลาในการเดินทางมาทํารายการซื้อ – ขายเอง ที่สํานักงานบลจ.  

4. ควรจัดใหมีโปรแกรมการคํานวณภาษีทางเว็บไซดที่เขาใจงาย เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการประมาณการลงทุนของลูกคา และจัดใหมีศูนย Call Center ใหคําแนะนําชวยเหลือลูกคา มี
การรวมจัดงานมหกรรมทางการเงินตาง ๆ ของทางภาครัฐและเอกชนในชวงสิ้นป มีของรางวัล
สําหรับผูลงทุนไมวาจะเปน การจับสลากรางวัลสรอยคอทองคํา หรือบัตรกํานัลตางๆ เน่ืองจากผล
การศึกษาพบวา ลูกคาที่มี 50 ปขึ้นไป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยนิยมลงทุน
ในชวงไตรมาสที่สี่มากที่สุด เน่ืองจากอยูในวัยใกลเกษียณตองการการวางแผนที่แนนอนในการเสีย
ภาษี ไมชอบการเสี่ยง ลูกคากลุมน้ีจึงรอทําการลงทุนชวงปลายป หลังจากไดทําการประเมินรายได
ทั้งปที่จะตองเสียภาษีโดยคิดรวมเงินโบนัสประจําปคราว ๆ ที่ทางบริษัทเหลานั้นประกาศในชวงสิ้น
ป แลวมาสรุปวาตองลงทุนเปนจํานวนเงินเทาไร ถึงจะคุมคาที่สุดในการลดหยอนภาษีประจําป 

5. ควรจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมการขาย โดยมีรางวัลสําหรับผูที่แนะนําลูกคาใหม หรือจัด
ใหมีการเก็บสะสมคะแนนแลกเปนเงินสด หรือหนวยลงทุนของกองทุนรวมได เพ่ือเปนแรงจูงใจใน
การแนะนําลูกคาใหมใหมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาที่มีอายุระหวาง 20 - 29 ป มี
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยมีความสนใจที่จะแนะนําใหผูอ่ืนมาลงทุนในกองทุน
รวมมากที่สุด อยูในวัยที่พบปะ สังสรรคเพ่ือนฝูงอยูเสมอ มีความรูความเขาใจที่ทันสมัยในการใช
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีการสื่อสารทางอินเตอรเน็ตไดเปนอยางดี และมีการแนะนําบอกตอสิ่งดี ๆ 
ระหวางกลุมเพ่ือนอยางสม่ําเสมอ 

6. ควรจัดสงขอมูลขาวสารใหลูกคาเพิ่มและถี่มากขึ้น วาจะเปนขอมูลทาง E-mail  
ไปรษณีย หรือการโทรติดตามลูกคาโดยเฉพาะในชวงเดือน กันยายน และตุลาคม เพ่ือเปนการ
กระตุนเตือนลูกคาใหพิจารณาจัดสรรรายไดที่คาดวาจะเหลือจากการใชจายมาลงทุน หากลูกคาไม
สะดวกใชสื่อทางอินเตอรเน็ต ก็ทําการจัดสงเอกสารขอมูลขาวสารตาง ๆ ของกองทุนใหทาง
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ไปรษณียแทน และเจาหนาที่ตลาดควรมีการโทรติดตามใหความชวยเหลือลูกคาอยางใกลชิด มี List 
รายชื่อลูกคาที่เจาหนาที่ตลาดแตละคนตองดูแลรับผิดชอบอยางชัดเจน หากลูกคาตองการคําแนะนํา
เพ่ือความมั่นใจในการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาที่มีสถานภาพสมรส/อยู
ดวยกัน/หมาย/หยาราง มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยนิยมลงทุนชวงไตรมาสที่สี่
มากที่สุด เพราะมีภาระทางครอบครัวมากขึ้น จึงตองระมัดระวังในการลงทุนใหมีความเสี่ยงนอยที่สุด
และผลตอบแทนคุมคา รวมทั้งในไตรมาสสุดทายทําใหลูกคาสามารถพิจารณารายไดหักหลัง
คาใชจายไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

7. ควรจัดใหมีการใหรางวัลสําหรับการแนะนําลูกคา เพ่ือใหผูแนะนํามีแรงจูงใจ ที่จะทํา
การแนะนําลูกคาใหม ๆ มาอยางสมํ่าเสมอ และใหขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่ทันสมัย เพ่ือลูกคาจะได
นําไปอางอิงในการแนะนําผูอ่ืนไดอยางม่ันใจ เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษา
สูงกวาปริญญาตรี มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยมีความสนใจที่จะแนะนําผูอ่ืนให
มาลงทุนมากที่สุด เน่ืองจากผูที่มีการศึกษาระดับน้ีจะมีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งจากขอมูล
ขาวสารที่ไดรับรวมทั้งเปนผูมีวิสัยทัศน มีหลักการและเหตุผลที่นํามาใชประโยชนจากวิชาความรูที่
ไดจากการศึกษาในระดับที่สูงกวาปริญญาตรี จึงมีความมั่นใจในการที่จะแนะนําสิ่งดี ๆ ใหกับผูอ่ืน
ดวย  

8. ควรมอบหมายใหฝายพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําการพัฒนาเว็บไซดใหมี
ประสิทธิภาพ ใชงานงาย สะดวกรวดเร็ว มีระบบปองกันความปลอดภัยตอฐานขอมูลของลูกคาที่
นาเชื่อถือได และควรพัฒนาปรับปรุงใหรองรับกับความตองการของลูกคามากที่สุด โดยจัดใหมี
กระทูรับขอรองเรียนปญหาตาง ๆ ในการใชงานของลูกคา เพ่ือที่จะนํามาปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคา เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี มี
แนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม เกี่ยวกับความสะดวกสบายในการทํารายการซื้อ - ขาย
ผานทางอินเตอรเน็ตมากที่สุด เพราะมีความรูความเขาใจ  และสามารถทํารายการผานทาง
อินเตอรเน็ตไดดี  

9. บลจ.ควรเขาไปเปนพันธมิตรกับ ธนาคารที่ใหบริการบัตรเครดิตทุกธนาคาร เพ่ือการ
ประชาสัมพันธกองทุน โดยแนบโบรชัวรของบลจ. ไปกับเอกสารใบแจงหน้ีของธนาคารพันธมิตร 
โดยมุงเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดมากกวา 40,000 บาท หากลูกคามีการซื้อหนวยลงทุนของบริษัทฯ 
ทางธนาคารจะไดเปอรเซ็นตจากยอดการซื้อของลูกคา หรือจะใชวิธีซ้ือรายชื่อเฉพาะลูกคาที่มีรายได
มากกวา 40,000 บาทขึ้นไป แลวทําการสื่อสารทางตลาดใหเขาถึงลูกคากลุมน้ีโดยตรงเพื่อกระตุนให
ลูกคาเกิดความสนใจในการซื้อหนวยลงทุน สําหรับผูมีรายไดสูงบลจ.ควรเนนย้ําสิทธิประโยชนใน
การลดหยอนภาษี เพ่ือจูงใจผูลงทุนในการตัดสินใจลงทุน สวนผูมีรายไดนอย ควรมุงเนนในการให
ขอมูลขาวสารวาสามารถลงทุนทีละนอยได แมไมตองนําไปลดหยอนภาษีแตสามารถเก็บเปนเงิน
ออมได เน่ืองจากผลการศึกษาพบวาลูกคาที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสูงกวา 40,000 บาท มีแนวโนม
การตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว มากกวาลูกคาที่มีรายไดที่ต่ํากวา 40,000 บาท  
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10. บลจ.ตองคิดกลยุทธเพ่ือสรางความแตกตางจากคูแขงโดยตองทําใหกองทุนของบริษัท
ฯไดผลตอบแทนมากกวาคูแขงและมีความมั่นคงของการไดผลตอบแทนมากกวาคูแขงอยางเห็นได
ชัด จากคําพูด ”การลงทุนมีความเสี่ยง” ตองทําใหลูกคาม่ันใจวาถาลงทุนกับบลจ. ลูกคาจะมีความ
เสี่ยงนอยมากเพียงไมถึง 1% เทานั้น โดยตองคิดกลยุทธใหลูกคาเกิดความมั่นใจในการลงทุน เชน 
มีการรับประกันความเสี่ยงในการลงทุนใหกับลูกคา หรือมีการคุมครองเงินตน เปนตน เน่ืองจากผล
การศึกษาพบวา อาชีพที่แตกตางกัน มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของ
ลูกคาบลจ. ไมแตกตางกัน เพราะไมวาลูกคาจะดําเนินธุรกิจหรืออาชีพใดก็ตาม ยอมตองการ
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงและม่ันคงทั้งสิ้น 

11. ควรมีการแบงกลุม Segment ลูกคาใหชัดเจน เพ่ือทําการเสนอเงื่อนไขการลงทุนใหม 
ๆ ใหตรงกับกลุมเปาหมายอยางแทจริง จัดสงเอกสารขอมูลไดตรงกับความตองการของลูกคา โดย
มุงเนนกลุมลูกคาที่มีรายไดสูงเปนพิเศษ จัดใหมีติดตามผลและใหบริการหลังการขาย โดยให
คําแนะนําปรึกษาในการลงทุนแกลูกคาเพื่อเพ่ิมยอดขายในอนาคตได เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา 
ลูกคาที่มีฐานภาษีเงินได 30% ขึ้นไป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม เกี่ยวกับการลงทนุ
เพ่ิมในอนาคตมากที่สุด เพราะมีรายไดสูง จึงตองเสียภาษีสูงตามไปดวย 

12. ควรจัดใหมีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตใหใชงานงาย สะดวก และเชื่อถือได มี
ศูนยกลางใหคําแนะนําปรึกษา สอนวิธีการสมัครใชงานผานอินเตอรเน็ตอยางใกลชิด เพ่ือลูกคาจะได
ทํารายการอยางม่ันใจ และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาที่มีฐานภาษี
เงินได 20% มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม เกี่ยวกับความสะดวกสบายในการทํา
รายการซื้อ - ขายผานทางอินเตอรเน็ตมากที่สุด เน่ืองจากฐานภาษีในระดับน้ี ความรับผิดชอบใน
หนาที่การงานก็เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ไมคอยมีเวลาในการที่จะเดินทางมาทํารายการซื้อ – ขายที่สํานักงาน  

13. ควรมีการวางแผนรับมือกับรายการซื้อ – ขายที่จะมีเปนจํานวนมากในตอนสิ้นป 
จัดระบบขอมูลและเอกสารใหมีประสิทธิภาพ  มีการโฆษณาประชาสัมพันธสงเสริมการขาย และ
จัดบูธรับซ้ือ – ขายกองทุนรวมนอกสถานที่ตามแหลงธุรกิจใหมากยิ่งขึ้น เน่ืองจากผลการศึกษา
พบวา ลูกคาที่มีฐานภาษีเงินได 20% มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยนิยมลงทุน
ในชวงไตรมาสที่สี่มากที่สุด เน่ืองจากผูที่มีฐานภาษีในระดับน้ีตองการความแนนอนในการลงทุน 
เพราะมีรายไดสูงและอัตราโบนัสก็สูงตามไปดวย จึงรอประมาณการรายไดเงินเดือนรวมกับโบนัสให
ม่ันใจกอน ที่จะลงทุนในจํานวนเงินที่คุมคาตอการประหยัดภาษีใหมากที่สุด 

14. บลจ.ควรทําการสนับสนุนผูที่แนะนําลูกคา โดยจัดใหเปนรางวัลตาง ๆ เพ่ือจูงใจในการ
แนะนําลูกคาใหม ยิ่งแนะนํามากก็ยิ่งไดรับสิทธิประโยชนตาง ๆ มากมายเปนรางวัล เชน รางวัลบัตร
เงินสด หรือสรอยคอทองคํา เปนตน มีการใหขอมูลขาวสารที่ทันสมัยตอลูกคาอยูเสมอ เพ่ือความ
ม่ันใจที่จะแนะนําใหผูอ่ืนมาลงทุนในอนาคต เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาที่มีฐานภาษีเงินได 
20% มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยมีความสนใจที่จะแนะนําผูอ่ืนใหมาลงทุนมาก
ที่สุด 
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15. บลจ. ควรมีการจัดอบรมสัมมนาพิเศษ (ฟรี) ใหกับลูกคาที่สนใจลงทุนในกองทุนรวม
อยางสมํ่าเสมอ เม่ือลูกคาไดรับความรูมากขึ้น ยิ่งจะเห็นคุณประโยชนในการลงทุน LTF ใหชัดเจน 
และทําการลงทุนเพ่ิมอยางตอเน่ือง แมจะมีประสบการณในการลงทุนไมมากก็ตาม  เนื่องจากผล
การศึกษาพบวา ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุน LTF 1 – 5 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม โดยจะทําการลงทุนเพ่ิมในอนาคตมากที่สุด เน่ืองจากเห็นประโยชนที่แทจริงในการ
ลดหยอนภาษี 

16. ควรจัดใหมีการสงเสริมการขายโดยมีรางวัลใหกับผูที่แนะนําลูกคาใหมใหมาลงทุนได 
หรือมีการมอบเกียรติบัตรตาง ๆ เพ่ือความภาคภูมิใจเปนแรงจูงใจในการแนะนําลูกคาครั้งตอ ๆ ไป
ได โดยบลจ.ควรแจงเง่ือนไขการรับรางวัลในการแนะนําผูอ่ืนใหมาลงทุนวาจะไดสิทธิพิเศษอยางไร
บางแกลูกคาบลจ. ตั้งแตวันแรกที่มาลงทุน เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาที่มีประสบการณใน
การลงทุน LTF นอยกวา 1 ปมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวม โดยมีความสนใจที่จะแนะนํา
ผูอ่ืนใหมาลงทุนมากที่สุด เน่ืองจากเริ่มศึกษาและลงทุนอยางจริงจัง โดยไดสอบถามหาขอมูลมา
พอสมควร จากแหลงตาง ๆ เม่ือมาลงทุนแลวเห็นประโยชนที่ไดรับตรงความตองการแลว ก็สามารถ
แนะนําเพื่อนที่เคยใหคําปรึกษากอนมาลงทุนได วาผลการลงทุนในกองทุนรวมสามารถชวย
ลดหยอนภาษีไดจริง 

17. บลจ. ควรมอบหมายใหฝายพัฒนาระบบอินเตอรเน็ต ทําการปรับปรุงระบบใหใชงาน
งาย สะดวก มีประสิทธิภาพอยูเสมอ สามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร โดยมีการสื่อสารสองทาง (Two-
Way Communication) มีศูนยกลางใหคําแนะนําปรึกษา สอนวิธีการสมัครใชงานผานอินเตอรเน็ต
อยางใกลชิด เพ่ือลูกคาจะไดสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาที่มี
ประสบการณในการลงทุน LTF 1 – 5 ป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม เกี่ยวกับความ
สะดวกสบายในการทํารายการซื้อ – ขายผานทางอินเตอรเน็ตมากที่สุด เพราะเมื่อเร่ิมมี
ประสบการณลงทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะคนหาวิธีการที่จะอํานวยความสะดวกในการทํารายการซื้อ – 
ขายใหรองรับความตองการตัวเองมากที่สุดดวย  

18. บลจ. ควรมีการสื่อสารประชาสัมพันธพิเศษในชวงปลายป ใหขอมูลขาวสารของ
กองทุนกับลูกคาเพื่อการลงทุนที่คุมคามากที่สุด และวางแผนการรับ Order สั่งซ้ือกองทุนรวมเปน
จํานวนมากในชวงปลายปจากลูกคาผูมีประสบการณในการลงทุนมานาน เน่ืองจากผลการศึกษา
พบวา ลูกคาที่มีประสบการณในการลงทุน LTF 5 ปขึ้นไป มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวม โดยนิยมลงทุนในชวงไตรมาสที่สี่มากที่สุด เน่ืองจากเห็นวาหากซื้อชวงสิ้นป นอกจากรูยอด
รายไดที่แนนอนแลว ยังเปนการลดระยะเวลาการลงทุน จาก 5 ปเต็ม เปน 3 ป กับอีก 2 วันได 
เพราะถึงแมจะซื้อเดือนใดก็ตามจะนับการถือครองตามปภาษีเสมอ 

19. บลจ. ควรมอบหมายใหเจาหนาที่ตลาดติดตามใหขอมูลขาวสาร ความรูตาง ๆ อยาง
ใกลชิดเพื่อเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมไวดวย และควรมีการจัดอบรมสัมมนาใหความรูลูกคาอยาง
สมํ่าเสมอ เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการลดหยอนภาษีใน
ระดับมากที่สุด มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยมีความสนใจทําการลงทุนเพ่ิมใน
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อนาคต สามารถชี้ใหเห็นวาลูกคาที่มีความรูความเขาใจอยางดีเกี่ยวกับการลดหยอนภาษีจะมีการ
ลงทุนเพ่ิมเติม  

20. ควรมีการประชาสัมพันธใหลูกคาฯอัพเดทความรูใหม ๆ สอดคลองกับเง่ือนไขที่
กรมสรรพากรกําหนดอยูเสมอ เพ่ือใหมีความรูมากยิ่งขึ้น โดยจัดใหมีศูนยบริการตอบขอสงสัยพรอม
ใหคําแนะนําในการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต ซ่ึงจะชวยเพิ่มแนวโนมการตัดสินใจลงทุนได
เพ่ิมขึ้น และมีความมั่นใจที่จะแนะนําผูอ่ืนใหมารวมลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว เพราะถึงแม
ผลการวิจัยพบวาสวนใหญลูกคาจะมีความรูความเขาใจระดับมาก จะมีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว แตยังขาดความชํานาญในการทํารายการซื้อ-ขายผานทางอินเตอรเน็ตและ
รับรูขอมูลขาวสารของกองทุนลาชาไมทันตอเหตุการณ เน่ืองจากผลการศึกษาพบวา ลูกคาที่มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการลดหยอนภาษีในระดับมากที่สุด มีแนวโนมการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม โดยมีความสนใจที่จะแนะนําผูอ่ืนใหมาลงทุนในกองทุนรวมรวมกัน 

21. ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพย
จัดการกองทุนรวมแหงน้ี ประกอบดวย 

  - ปจจัยภายใน ควรเพิ่มชองทางการสื่อสารประชาสัมพันธกองทุน ใหลูกคาและบุคคล
ทั่วไปทราบถึงประสิทธิภาพของทีมงานผูบริหารกองทุน เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุนระยะยาวมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีผลงานติดอันดับตน ๆ ดานการบริหารกองทุน
ที่ลูกคายังไมทราบ ทางบลจ.ควรเรงใหขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียด ขอดี และจุดเดนดานอ่ืน ๆ ของ
กองทุนรวมหุนระยะยาว ผานทางเว็บไซด หรือเจาหนาที่การตลาดของบลจ. เพ่ือใหลูกคาม่ันใจ และ
แนะนําผูอ่ืนใหมาลงทุนได เน่ืองจากผลการศึกษาพบวาสวนใหญลูกคาที่มีแนวโนมลงทุนจะให
ความสําคัญกับผูบริหารกองทุนที่เปนมืออาชีพ มีความรูความสามารถ และเขาใจถึงความเสี่ยงเปน
อยางดีมากที่สุด ซ่ึงมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของลูกคา โดยความไววางใจใน
การบริหารเงินลงทุนใหงอกเงยขึ้นไดดวยความเปนมืออาชีพของผูบริหารกองทุนเอง  

 - ปจจัยภายนอก รัฐบาลควรพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ เพราะหาก
มีการเปลี่ยนแปลงบอยครั้ง จะสงผลตอเสถียรภาพของตลาดทุนดวย และควรหาสาเหตุวาทําไมการ
ใหขอมูลขาวสารของกองทุนรวม จึงไมคอยไดผล และอาจจะหาทางแกไขโดยฝกอบรมตัวแทน
จําหนายหรือเจาหนาที่การตลาดใหเอาใจใส และเพิ่มความถี่ในการแจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
กองทุนรวมหุนระยะยาว ใหกับลูกคาไดทราบทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ จดหมาย และทางเว็บไซด อยาง
ตอเน่ือง เน่ืองจากผลการศึกษาพบวาสวนใหญลูกคาใหความสําคัญกับทิศทางการปรับตัวขึ้น - ลง 
ของดัชนีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET INDEX) ซ่ึงมีความสัมพันธกับแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนของลูกคา โดยชวงที่ราคาต่ํามากๆ จะดึงดูดการลงทุนไดสูง สามารถซื้อไดในราคาถูก 
ไมจําเปนตองรอซื้อในชวงไตรมาสที่สี่  
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22. ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ประกอบดวย 
ดานการรับรูปญหา ควรจัดรายการสงเสริมการขายในโอกาสสําคัญตาง ๆ เพ่ือเพ่ิม

ยอดขายโดยใชสื่อโฆษณาประชาสัมพันธขอมูลการลดหยอนภาษี และประโยชนของกองทุนรวมหุน
ระยะยาวใหลูกคาทราบ ดึงดูดใหลูกคาสนใจเขามาใชบริการอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากผลการศึกษา
พบวาสวนใหญลูกคาใหความสําคัญในเรื่องการซื้อกองทุนรวม LTF สามารถชวยลดภาระการเสีย
ภาษีบุคคลธรรมดาได ซ่ึงมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของลูกคา เน่ืองจากได
ตระหนักถึงปญหาวาตองการลดภาระภาษีลง และยังไดกําไรจากสวนตางในการขายกองทุนดวย  

ดานการคนหาขอมูล ควรมุงพัฒนาปรับปรุงระบบการซื้อ-ขายทางอินเตอรเน็ตใหใชงาน
ไดสะดวก ไมซับซอนและนําเสนอขาวสารที่เปนประโยชนตอการลงทุน รายงานใหลูกคาทราบ
สมํ่าเสมอ และมีมาตรการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่การตลาด โดยทําการประเมินผล
เปนครั้งคราวเพื่อปรับปรุงแกไขในสิ่งที่นักลงทุนไมพอใจ และคงรักษาคุณภาพบริการที่ดีของบริษัท
ไว เน่ืองจากผลการศึกษาพบวาสวนใหญลูกคาใหความสําคัญมากที่สุด ไดแก ในขอสามารถดู
รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือชี้ชวน และผลดําเนินงานของกองทุนในอดีตไดทาง Website หรือ
สามารถสอบถามจากตัวแทนขาย ซ่ึงมีความสัมพันธกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของลูกคา เม่ือ
ไดทราบรายละเอียดของกองทุนและผลดําเนินงานในอดีตแลวก็ชวยยืนยันความมั่นคงในอนาคตได  

ดานการประเมินผลทางเลือก ทางหนวยงานของ บลจ.ควรทําใหลูกคามีความมั่นใจในผล
การบริหารกองทุนที่ดีตอไปในอนาคต เนนการนําเสนอจุดเดนดานอ่ืน ๆ ผลการดําเนินงานที่ดี มี
ระบบการซื้อ-ขายกองทุนผานอินเตอรเน็ตที่สะดวกสบาย และไดเปรียบคูแขงดานใดบาง เพ่ือให
ลูกคารับทราบและกลาที่จะแนะนําผูอ่ืนมาลงทุนมากยิ่งขึ้นเนื่องจากผลการศึกษาพบวาสวนใหญ
ลูกคาใหความสําคัญในขอผลการดําเนินงานของกองทุนรวม LTF มีผลประกอบการดีติดอันดับ TOP 
TEN  ซ่ึงมีความสัมพันธทิศทางตรงกันขามกับแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของลูกคาในขอการ
แนะนําผูอ่ืนใหมาลงทุน แสดงวา เม่ือลูกคามีการประเมินเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน นโยบาย 
และความเสี่ยง ของแตละบลจ.แลวผลประกอบการใกลเคียงกันมาก อาจไมทําการแนะนําผูอ่ืนใหมา
ลงทุนก็ได เน่ืองจากแตละคนมีความตองการและยอมรับความเสี่ยงไดไมเทากัน   
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
 1. ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุนของลูกคา 
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม จะทําใหรูถึงปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการ
ตัดสินใจลงทุนของลูกคาไดครบถวน เพ่ือจะไดนํามาวางแผนการขยายฐานลูกคาที่จะมาลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมตอไป 
  2. ควรทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตัดสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุนระยะ
ยาว ในกลุมลูกคาที่ยังไมเคยลงทุน เพ่ือนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงผลิตภัณฑ
ตอไป 

 3. ในการศึกษาครั้งตอไป อาจจะนํากรอบแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ
ลงทุนของลูกคากองทุนรวมไปใช  เพ่ิมเติม  แกไข หรืออาจจะนําทฤษฏีบุคคลอ่ืนๆ มาเปน
แบบจําลองในการศึกษา เพ่ือใหทราบ และนํามาเปรียบเทียบ เพ่ือเปนประโยชนตอไป 
  4. ควรศึกษาวิจัยกลยุทธในการแขงขันทางการตลาดเพื่อทําใหลูกคาตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุนระยะยาว ของทางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงน้ี เพ่ิมมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง  ปจจัยที่สงผลตอแนวโนมการตดัสินใจลงทนุ ในกองทุนรวมหุนระยะยาว   ของลูกคา 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือศึกษา ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุนระยะยาว ของลูกคา บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
แบบสอบถามฉบับน้ี   ประกอบดวย 5 สวน เพ่ือใหงายตอการทําแบบสอบถามและประมวลผล ดังน้ี 
 ตอนที่   1: ลกัษณะสวนบคุคล 
 ตอนที่   2: ความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการลดหยอนภาษี 
 ตอนที่   3: ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน 
          ตอนที่   4: ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

ตอนที่   5: แนวโนมการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา 
              บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร   

  

ในการตอบแบบสอบถามฉบับน้ี ทานจะไมไดรับผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแตอยางใด 
และทางผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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Uตอนที่  1   ลักษณะสวนบคุคล   (8ขอ)  
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายเครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงตามความเปนจริงมาก
ที่สุดเพียงขอละ 1 ชอง 

  1. เพศ     ชาย   หญิง    
   

 

  2. อายุ     20-29 ป 
    40-49 ป      
      

   30-39 ป      
   50 ปขึ้นไป   

 

  

  3. สถานภาพ 
 

   โสด  
   หมาย / หยาราง / แยกกันอยู 
 

   สมรส / อยูดวยกัน   

  4. ระดับการศึกษาสูงสุด 
 

    ต่ํากวาปริญญาตรี 
    สูงกวาปริญญาตรี 
 

   ปริญญาตรี  

  5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

    ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 

    40,001–80,000 บาท 
   มากกวา 300,000 บาท 
 

   10.001–40,000 บาท 

   80,001–300,000 บาท 
 

 

  6. อาชีพ      เจาของกิจการ/ประกอบธุรกิจสวนตัว 
    พนักงานบริษัทเอกชน 

  อาชีพอ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

   ขาราชการ 
   พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 

 

  7.ฐานภาษีเงินไดบุคคล
ธรรมดาสูงสุดที่ทานเสียอยูใน
ปจจุบัน  

    10 % 
    30 % 

   20 % 
   37 % 
 

 

  8. ประสบการณในการลงทุน
กองทุนรวม LTF 

    นอยกวา 1 ป         
    6-10 ป         

   1-5 ป        
   มากกวา 10 ป        

 

U
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ตอนที่  2  ความรูความเขาใจ เก่ียวกับการลดหยอนภาษี      
คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่งหมายเครื่องหมาย     ลงในชองที่ตรงตามความเปนจรงิมาก
ที่สุดเพียงขอละ 1 ชอง 
 

 
ประเด็นคําถาม 

(1
)  

 ใช
 

(2
)  

 ไม
ใช
 

 
1. เมื่อทานลงทุนในกองทุนรวม LTF จะไดรับสิทธิในการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 15% ของ
รายไดเฉพาะปที่ทําการซื้อกองทุน โดยซื้อปไหนก็ใชลดหยอนภาษีของปนั้น  

         

 
2. ผูซื้อหนวยลงทุนไมจําเปนตองถือกองทุนใหครบตามเงื่อนไขก็สามารถขายคืนหนวยลงทุนไดโดยไม
เสีย เบ้ียปรับ เงินเพ่ิม แมมีการนําไปใชคํานวณลดหยอนภาษีแลว 

  
   

 
3. ไดรับสิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดที่เกิดจากกําไรสวนเกิน (Capital Gain) จากการขายคืนหนวย
ลงทุน เมื่อกระทําตามเงื่อนไขที่กําหนด 

  

 
4. รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนโดยเพิ่มวงเงินลดหยอนในบางชวงเวลา เชน ในปภาษี 2551   หากผูมี
เงินไดมีการซื้อหนวยลงทุนระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2551 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2551 สามารถขยายวงเงิน
ลดหยอน จาก 15% ของรายไดในปแตไมเกิน 500,000 บาท เพ่ิมเปน 15%ของรายไดในปแตไมเกิน 
700,000 บาท เปนตน 

  

5. เงินบริจาคที่หักคาลดหยอนไดนั้น ผูมีเงินไดจะบริจาคใหใครหรือสถานที่ใดก็ได สามารถหักไดโดย
ไมจํากัด 

  

6. คาลดหยอนบิดามารดา คือคาอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป มีรายไดไมเพียงพอตอ
การเลี้ยงชีพ 

  

7. การหักลดหยอนสําหรับบุตร ใหหักไดเฉพาะบุตรซึ่งมีอายุไมเกิน 6 ปเทานั้น   

8.  ทานลงทุนในกองทุนรวม LTF ไมมีขอผูกพันวาตองลงทุนตอเนื่องทุกป ถาตองการลดหยอนภาษีป
ไหนก็คอยลงทุนปนั้น 

  

9. คาลดหยอนเบ้ียประกันชีวิต ตองมีกําหนดอายุกรมธรรมต้ังแต 10 ปขึ้นไป   

10. สามีหรือภริยาของผูมีเงินได ไมสามารถแยกคํานวณภาษีตองยื่นรวมกันเทานั้น  
 

    

U 
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ตอนที่  3 ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่งหมายเครื่องหมาย       ลงในชองที่ตรงตามความเปนจรงิมาก
ที่สุดเพียงขอละ 1 ชอง 
 

ระดับความสําคัญ  
 

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุน 
 

(5
)  

 ม
าก
ที่สุ

ด 
 (4

)  
 ม
าก

 
 (3

)  
 ป
าน

กล
าง

 

(2
)  

 น
อย

 

(1
)  

 น
อย

ที่สุ
ด 

 

 

ปจจัยภายใน 
1. เงินไดสุทธติอปถึงเกณฑที่ตองเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา  

     

2. ผลประโยชนตอบแทนทีจ่ะไดรับจากการลงทุน      

3. เง่ือนไขและนโยบายในการลงทุน เชน กองทุนจะเนนลงทุนในหุนที่มี
ปจจัยพ้ืนฐานดี และศักยภาพในการเตบิโตสูง     

     

4. ผูบริหารกองทุนมืออาชีพ มีความรูความสามารถ และเขาใจถงึความ
เสี่ยงเปนอยางดี 

     

5. การขยายตัวของทรัพยสินสุทธิ  (NAV=Net Asset Value)  ของกองทุน
รวมเตบิโตติดอันดับผลตอบแทนสูงสุด (Best Performance) 

     

 

ปจจัยภายนอก 
1. ไดรับขาวสารขอมูลจากสื่อโฆษณาตาง ๆ และทาง Web Site ตลอดจน
คําแนะนําจากตัวแทนขาย  
 

 
 

 
 

 
 

  

2. ภาวะเศรษฐกิจทั้งใน และตางประเทศ  เสถียรภาพของตลาดการเงิน - 

ตลาดทุนรวมทั้งวิกฤติการณทางการเงิน  
 

     

3. ทิศทางการปรับตวัของอัตราดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล ถาอัตรา
ดอกเบี้ยต่ําอัตราการลงทุนใน กองทุนรวม LTF ก็จะสูงเนื่องจากมี
ผลตอบแทนสงูกวาการนําเงินไปฝากธนาคาร  
 

     

4. ทิศทางการปรับตวัขึ้น - ลง ของดัชนีตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 
(SET INDEX) โดยชวงที่ราคาต่ํามากๆ จะดึงดูดการลงทุนไดสูง สามารถซื้อ
ไดในราคาถูก 

     

U 
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ตอนที่  4  ข้ันตอนในกระบวนการตดัสินใจซื้อ 
คําชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมายเครื่องหมาย       ลงในชองทีต่รงตามความเปนจริง 
 

  

ระดับความเปนจริง 
 

 
 

ข้ันตอนในกระบวนการตดัสินใจซื้อ 

 

(5
)  

 ม
าก
ที่ส

ุด 

(4
)  

 ม
าก

 

(3
)  

 ป
าน

กล
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(2
)  
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ย 

(1
)  

 น
อย

ที่ส
ดุ 

 

Uการรับรูปญหา 
 

1. ทานมีความตองการลดหยอนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ตองเสียในแตละป 
 

 
 

 
 

 
 

  

 

2. ทานเห็นวาการซื้อกองทุนรวม LTF สามารถชวยลดภาระการเสียภาษีบุคคล
ธรรมดาได 
 

     

 

Uการคนหาขอมูล 
 

3. ทานสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือชี้ชวน และผลดําเนินงานของ
กองทุนในอดีตไดทาง Website หรือสามารถสอบถามจากตัวแทนขายของบลจ.
ได 
 

     

 

4. สําหรับผูที่ไมชํานาญการคํานวณภาษ ีทาง Website ของบลจ. มีแบบฟอรม
ชวยคํานวณภาษีอัตโนมัติ เพ่ือเปรียบเทยีบสิทธิการลดหยอนภาษีได 
 

     

 

Uการประเมินผลทางเลือก 
 

5. ทานมีการเปรียบเทียบรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของกองทุนรวม LTF ผล
การดําเนินงาน และนโยบายการลงทุน  ของแตละบลจ. กอนการเลือกลงทุน
แตละครั้ง 
 

     

 

6. ผลการดําเนินงานของกองทุนรวม LTF มีผลประกอบการดีติดอันดับ TOP 
TEN 
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Uตอนที่  5  แนวโนมการตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุนระยะยาว ของลูกคา 
                บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร                                           

  คําชี้แจง โปรดเขียนเครือ่งหมายเครื่องหมาย      ลงในชองที่ตรงตามความเปนจริง 

 

1.  ในอนาคต ทานคาดวาจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม หรือไม 
 
ลงทุนอยางแนนอน  _____  :  _____  :  _____  :  _____  :  _____  ไมลงทุนอยางแนนอน 
                   5            4           3            2           1 
 
 
2.  ทานจะแนะนําใหผูอ่ืนทีท่านรูจักลงทนุในกองทุนรวม LTF หรือไม 
 
แนะนําอยางแนนอน  _____  :  _____ : _____  :  _____  :  _____  ไมแนะนําอยางแนนอน 
            5           4          3           2            1 
 
 
3.  ชองทางการซื้อขายกองทุนผานอินเตอรเน็ต “E-Trade” เปดบริการตลอด 24       
    ชั่วโมง สามารถอํานวยความสะดวกทาน ไดหรือไม 
 
สะดวกอยางยิง่  _____  : _____  :  _____  :  _____  :  _____  ไมสะดวกอยางยิ่ง 
              5           4            3           2            1 
 
 
4.  ชวงไตรมาสที่สี่ ระหวางเดือน ต.ค. – ธ.ค. ทานนิยมลงทุนใน กองทุนรวม LTF เพ่ิมเติม หรือไม 
 
ลงทุนอยางแนนอน  _____ : _____  :  _____  :  _____  :  _____  ไมลงทุนอยางแนนอน 
                             5         4            3           2           1 
 
 
 

 
ขอขอบคุณในความรวมมือกรอกแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจคุณภาพของเครื่องมือ 

และหนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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