
พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทาํงานในกรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ ์

ของ 

ณฐักร เลาหสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพอืเป็นส่วนหนงึของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 

มถุินายน 2555 



พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทาํงานในกรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ ์

ของ 

ณฐักร เลาหสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพอืเป็นส่วนหนงึของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 

มถุินายน 2555 
ลขิสทิธเิป็นของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทาํงานในกรงุเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัยอ่ 

ของ 

ณฐักร เลาหสงคราม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพอืเป็นส่วนหนงึของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 

มถุินายน 2555 



ณฐักร เลาหสงคราม. (2555). พฤตกิรรมการลงทนุในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ ์บธ.ม. (การตลาด). กรุงเทพฯ: บณัฑติวทิยาลมัหาวทิยาลยั 

  ศรนีครนิทรวโิรฒ. อาจารยท์ปีรกึษาสารนิพนธ:์ ดร.ณฐัยา ประดษิฐสุวรรณ. 

 

จากการศกึษาเรอืง พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัทํางานใน

กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงค์เพอืการศกึษาพฤตกิรรมการลงทุน และปจัจยัสภาพแวดล้อมทมีี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตวัอยา่งจากบุคคลวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 250 ตวัอย่าง 

เครอืงมอืทใีชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ แบบสอบถามพฤตกิรรมการลงทุนของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการศกึษา

ครงันีไดใ้ชว้ธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา ในรูปของ ค่าเฉลยี ร้อยละ ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน 

และวธิวีเิคราะหเ์ชงิปรมิาณเพอืทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามแตกต่างโดยการหา

ค่าที การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวเิคราะห์หาผลต่างของรายคู่ใช้ LSD หรือ 

Dunnett’s T3 และใชส้ถติสิมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูพบวา่ 

1. นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชายมอีาย ุระหวา่ง 21-30 ปี สถานภาพโสด มกีารศกึษาสูง

กวา่ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานเอกชน และมรีายได ้(ต่อเดอืน) 75,001 บาทขนึไป 

2. ความคดิเหน็ของนกัลงทุนเกยีวกบัปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายในทมีอีทิธพิลต่อการลงทุน

ด้านผลิตภณัฑ์อยู่ในระดบัมีอทิธพิลมาก โดยมค่ีาเฉลยี 4.03 ด้านราคาและต้นทุนอยู่ในระดบัมี

อทิธพิลมาก มค่ีาเฉลยี 3.74 ด้านช่องทางจดัจําหน่าย อยู่ในระดบัมอีทิธพิลมาก มค่ีาเฉลยี 3.55 

และดา้นส่งเสรมิการตลาดอยูใ่นรบัมอีทิธพิลมาก มค่ีาเฉลยี 3.20 

3. ความสําคญัของข้อมูลทเีกยีวกบัสภาพแวดล้อมปจัจยัภายนอก ด้านผลกระทบจาก

ต่างประเทศอยูใ่นระดบัมอีทิธพิลมาก โดยมค่ีาเฉลยี 3.63 ดา้นปจัจยัภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ

อยูใ่นระดบัมอีทิธพิลมาก มค่ีาเฉลยี 3.70 และปจัจยัดา้นภาวะการเมอืงมอีทิธพิลอยใูนระดบัมาก มี

ค่าเฉลยี 3.67  

4. พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวพบวา่ นักลงทุนส่วนใหญ่ทําการลงทุน

โดยฝากธนาคารพาณิชย ์โดยมตีวันกัลงทุนเองทเีป็นผูม้อีทิธพิลต่อการลงทุนมากทสีุด ปจัจยัหลกัที

ใชใ้นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวคอื ต้องสทิธใินการหกัลดหย่อนภาษี และจะทําการซอื

ผ่านธนาคารพาณิชย ์โดยบรษิทัทนีกัลงทุนซอืหน่วยลงทุนมากทสีุดคอื บรษิทักสกิรไทย จาํกดั และ

ยงัพบวา่นกัลงทุนมจีํานวนเงนิลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเฉลยี 295,776 บาท มจีํานวนเงนิ



ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในครงัล่าสุดเฉลยี 105,006 บาท และมรีะยะเวลาในการถือครอง

หน่วยลงทุนเฉลยี 3.704 ปี 

5. นักลงทุนทมีีอายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ด้าน

จาํนวนเงนิลงทุนรวม และระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุน แตกต่างกนั 

6. นกัลงทุนทมีสีถานภาพโสดและสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม และระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุน แตกต่างกนั 

7. นกัลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ด้าน

จาํนวนเงนิลงทุนรวม และระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุน แตกต่างกนั 

8. นกัลงทุนทมีรีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม และระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุน แตกต่างกนั 

9. ปจัจยัดา้นผลติภณัฑใ์นรายขอ้นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล มคีวามสมัพนัธ์กบัระยะเวลา

ในการถือครองหน่วยลงทุน โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงข้ามกล่าวคอื เมือนักลงทุนมปีจัจยั

ดา้นนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลสงูขนึ จะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองลดลง 

10. ปจัจยัดา้นราคาและตน้ทุนโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัระยะเวลาในการถือครองหน่วย

ลงทุน โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกล่าวคอื เมอืนักลงทุนมปีจัจยัด้านราคาและต้นทุน

โดยรวมสูงขนึ จะมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านระยะเวลาในการถือครอง

ลดลง 

11. ปจัจยัดา้นช่องทางจดัจําหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการถือครอง

หน่วยลงทุน โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกล่าวคือ เมือนักลงทุนมีปจัจยัด้านช่อง

ทางการจัดจําหน่ายโดยรวมสูงขนึ จะมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

ระยะเวลาในการถอืครองลดลง 

12. ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัระยะเวลาในการถือครอง

หน่วยลงทุน โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงขา้มกล่าวคอื เมอืนักลงทุนมปีจัจยัด้านการส่งเสรมิ

การตลาดโดยรวมสงูขนึ จะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนลดลง 

13. ปจัจยัดา้นผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวม มคีวามสมัพนัธก์บัจาํนวนเงนิลงทุนรวม 

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกล่าวคอื เมอืนกัลงทุนมปีจัจยัดา้นผลกระทบจากต่างประเทศ

โดยรวมสงูขนึ จะมพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวลดลง 

14. ปจัจยัดา้นผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการถือ

ครองหน่วยลงทุน โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงข้ามกล่าวคือ เมือนักลงทุนมีปจัจยั ภาวะ



เศรษฐกจิโลก การเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ และการเคลอืนยา้ยเงนิทุนของ

นกัลงทุนสงูขนึ จะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวลดลง 

15. ปจัจยัดา้นภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศในรายขอ้ด้านภาวะเงนิเฟ้ อค่าคุ้มครอง และ

อตัราแลกเปลียนค่าเงินบาท มีความสมัพนัธ์กับระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุน โดยมี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงขา้มกล่าวคอื เมอืนักลงทุนมปีจัจยัด้านภาวะเงนิเฟ้ อค่าคุ้มครอง และ

อตัราแลกเปลยีนค่าเงนิบาทสงูขนึ จะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวลดลง 
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This research aims at studying the long term equity investment behavior of 

working people in Bangkok and the involved factors of the environment which impact to the 

long term equity investment. The sample group of 250 investors generally works in Bangkok 

is used in this research, using the questionnaires as the tools for collecting information. The 

statistics used for data analysis are the percentage, average means, standard deviation, t-

test independent analysis, t-test independent analysis, one-way ANOVA analysis, the 

analysis of the least-significant different (LSD) of Dunnette’s  T3 and the analysis of the 

relationship by using Pearson’s simple correlation statistic. 

From the analysis of data, it was found that 

1. The majority of the sample groups of investors are male investors whose ages 

are between 21 to 30 years old, single, and graduated in higher than Master’s Degree. 

Most of the investors work in the private company, and earn at least 75,001 baht. 

2. The investors’ opinions relating to the internal factors of the investment have a 

very good attitude. These factors can be divided into 4 aspects; (i) the product aspect has 

about 4.03 in average, (ii) the price aspect has 3.74 in average, (iii) the place aspect has 

3.55 in average, and (vi) the promotion aspect has 3.20 in average. However, the opinions 

of the investors to those aspects come out in very good attitude. 

3. The important of information relating to the external factors of the investment is 

very essential to the investors’ decisions. These factors can be divided into 2 aspects; (i) 

the aspect of international impact has about 3.63 in average, (ii) the aspect of nation 

economic situation has about 3.70 in average, (iii) the aspect of political situation has about 

3.67 in average.  

4. The long term equity investment behavior has been found that most of the 

investors deposit their amount of money to the commercial bank as their investment. The 

major factor of long term equity investment is the privilege in reducing taxation. Moreover, 



this research has been found that Kasikorn Thai bank has been the most purchased of the 

long term equity investment. In addition, the average amount of money in this type of 

investment is 295,776 baht and the average latest investment is 105,006 baht and owns 

that amount of money in average 3 years. 

5. Investors with different age invest in different amount of money and investment 

horizon in the long term equity investment. 

6. Investors with different status invest in different amount of money and 

investment horizon in the long term equity investment.  

7. Investors with different occupation invest in different amount of money and 

investment horizon in the long term equity investment. 

8. Investors with different income levels invest in different amount of money and 

investment horizon in the long term equity investment. 

9. The product aspect involving in paying dividend policy associates to the long 

term equity investment horizon in the term of reversing variation 

10. The price aspect associates to the long term equity investment horizon in the 

term of reversing variation. 

11. The place aspect associates to the long term equity investment horizon in term 

of reversing variation. 

12. The promotion aspect associates to the long term equity investment horizon in 

term of reversing variation. 

13. The international impact associates to the amount of long term equity 

investment money in term of reversing variation. 

14. The international impact involving in stock exchange and movement of capital 

flow associates to the amount of long term equity investment money in term of reversing 

variation.  

15. The nation economic situation involving in inflation and exchange rate 

associates to the amount of investment money in term of reversing variation. 

 

 





ประกาศคณูุปการ 

 

สารนิพนธฉ์บบันีสาํเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาอยา่งสงูของ อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐ

สุวรรณ อาจารย์ทีปรึกษาสารนิพนธ์ ทีได้กรุณาช่วยเหลือให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตลอดจน

ปรบัปรุงแก้ไขให้สารนิพนธ์เสร็จสมบูรณ์ นอกจากนีผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร .

วรางคณา อดศิรประเสรฐิ ทใีหค้วามช่วยเหลอืดแูล และแนะนําแนวทางในการทาํงานวจิยั จนสําเรจ็

เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณดว้ยความเคารพอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน ี

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารย ์ดร.ศุภณิญา ญาณสมบูรณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

เพชรรัตน์ มีสมบูรณ์พูนสุข ทีเป็นกรรมการแต่งตังเพิมเติมในการสอบสารนิพนธ์ และให้
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เล่าเรยีนมาโดยตลอด 

สุดท้ายนี ผู้ว ิจ ัยขอให้งานวิจ ัยชินนีได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ทีเกียวข้องและผู้ทีสนใจ

คุณประโยชน์และความดอีนัพงึมีจากสารนิพนธ์ฉบบันี ผู้วจิยัขอมอบแด่บดิามารดา ตลอดจนครู

อาจารยท์ุกท่านทปีระสทิธปิระสาทวชิาความรูอ้นัเป็นพนืฐานสาํคญัทาํใหเ้กดิผลสาํเรจ็ในการทําสาร

นิพนธค์รงันี 
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ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครอง ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  
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    33 แสดงการวเิคราะหร์ะยะเวลาในการถอืครองกองทนุรวมหุน้ระยะยาว ของนกัลงทนุ 

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ในแต่ละกลุ่ม โดยใชส้ถติ ิF-test          68 

    34 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ 

ระยะยาว จาํแนกตามอาย ุโดยใชว้ธิ ีLSD             68 

    35 แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ในแต่ละกลุ่มอาชพี โดยใชส้ถติ ิF-test         79 

    48 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของเงนิลงทุนรวมในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว  

จาํแนกตามกลุ่มอาชพี โดยใชว้ธิ ีLSD             80 

   49 แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  

จาํแนกตามรายได ้               81 

    50 แสดงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทนุรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ของนกัลงทุนในเขตกรงุเทพมหานคร เป็นรายคูใ่นแต่ละกลุ่มระดบัรายได ้โดย 

ใชส้ถติ ิBrown-Forsythe              82 

    51 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะ 

ยาว จาํแนกตามระดบัรายได ้โดยใชว้ธิ ีDunnett T3           83 

    52 แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง ของนกัลงทุนในเขตกรงุเทพมหานคร จาํแนกตาม 

รายได ้                 84 

    53 แสดงการวเิคราะหร์ะยะเวลาในการถอืครองกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนใน 

เขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ในแต่ละกลุ่มรายได ้โดยใชส้ถติ ิF-test         85 



 

    บญัชีตาราง (ต่อ) 

 
ตาราง                           หน้า 

    54 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะ 

ยาว จาํแนกตามกลุ่มรายได ้โดยใชว้ธิ ีLSD            86 

    55 แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นผลติภณัฑ ์กบัพฤตกิรรมการลงทุน 

ในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF)             88 

    56 แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นราคาและตน้ทุน กบั พฤตกิรรมการ 

ลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF)             90 

    57 แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กบั  

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)           93 

    58 แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นการส่งเสรมิการตลาด กบัพฤตกิรรม 

การลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF)            95 

    59 แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นผลกระทบจากต่างประเทศ กบั  

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)           97 

    60 แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ กบั  

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)           99 

    61 แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นภาวะการเมอืง กบั พฤตกิรรมการ 

ลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF)           101 

 

 

 

 



บญัชีภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ              หน้า 

 1 แสดงภาพประกอบแนวคดิ               6 

 2 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมการซอืและปจัจยัทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซอืของ 

        ผูบ้รโิภค                13 

 



บทที 1 

บทนํา 

 

ภมิูหลงั 

เนืองจากการลงทุน จะมจีุดเรมิต้นจากการออม โดยปจัจุบนัมกีารออมในรูปแบบต่างๆ

มากมาย ทงัในรูปของการฝากเงินสด การซือประกนัเมือมีเงินออม ในปริมาณทีมากพอ หาก

ตอ้งการทเีพมิพนู หรอืเพมิมลูค่าของเงนิออมทมีอียูไ่ดก้ด็ว้ย การนําเงนิออมไปลงทุน ซงึการลงทุน

ในปจัจุ บนัมอียู่ 2 รูปแบบ คอื กรลงทุนในสนิทรพัยท์มีตีวัตนและเหน็ประโยชน์จากการลงทุนได้

อย่างชดัเจนเช่นการซือสินทรพัย์ในรูปของ สงัหาริมทรพัย์ และอสงัหาริมทรพัย์ ต่างๆ ซึงเรา

สามารถใชป้ระโยชน์จาก ทรพัยส์นิทลีงทุน เป็นเจา้ของไวโ้ดยตรงได้ ส่วนการลงทุนในรูปแบบของ

หลกัทรพัย ์เช่น พนัธบตัร หุน้ หุน้กูซ้งึผูซ้อืมสีทิธเิรยีกร้อง และมโีอกาสได้รบัผลตอบแทนจากการ

ถือกรรมสทิธิในตราสารเหล่านีไว ้โดยผลตอบแทนจะได้กลบัมาในรูปแบบทีแตกต่างกนัไปตาม

ประเภทของการลงทุน ไม่วา่จะเป็นในรปูของเงนิปนัผล ดอกเบยี ส่วนต่างของราคาทรพัยส์นิ  (โนวา

บสิ. 2552: online) 

ในช่วงทผี่านมา นกัลงทุนเรมิให้ความสําคญักบัการลงทุนโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวซงึถอืเป็นการลงทุนทมีคีวามเสยีงตํา และมปีระโยชน์ทางด้านภาษีต่อผู้ลงทุน ซงึการ

ลงทุนในกองทุนรวมจะมสีถานะเป็นการลงทุนสถาบนั โดยมกีารใหส้ทิธพิเิศษทางดา้นภาษสีาํหรบัผู้

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในปีภาษีทลีงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถนําเงินทลีงทุนเพือนําไป

ลดหยอ่นภาษไีด ้10-37% ตามฐานภาษ ีโดยมเีงอืนไขว่าผู้ลงทุนจะต้องถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 

5 ปีปฏทินิ ในกรณีทผีดิเงอืนไขการลงทุน ผูล้งทุนจะตอ้งคนืภาษทีไีดร้บัการยกเวน้ไปในช่วงทผี่าน

มาคนืใหก้บัสรรพากร และกาํไรจากการลงทุน จะตอ้งนําไปคาํนวณรวมเพอืเสยีภาษ ีรวมทงัตอ้งเสยี

เงนิเพมิในอตัรารอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืน จะเหน็ไดว้า่การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวนันจะให้สทิธิ

ประโยชน์ทางภาษแีก่ผู้ลงทุน เพอืสนับสนุนให้มกีารลงทุน โดยผู้ลงทุนทสีนใจสามารถลงทุนผ่าน

บรษิทัจดัการ รวมทงัผูล้งทุนรายยอ่ยสามารถลงในตลาดหลกัทรพัยผ์่านกองทุนได้(ห้องสมุดตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย. 2552: ออนไลน์) 

โดย กองทุนรวมหุน้ระยะยาวเป็นกองทุนรวมทเีน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้

จดัตงัขนึเพอืเพมิสดัส่วนผูล้งทุนสถาบนั ทจีะลงทุนระยะยาวในตลาดหลกัทรพัย ์การเพมิผู้ลงทุนจะ

ช่วยใหต้ลาดทุนไทยมเีสถยีรภาพมากขนึ 

จากขอ้มลูทกีล่าวขา้งตน้ จะเหน็ไดว้า่ กองทุนรวมหุน้ระยะยาวไม่ใช่เพยีงแค่การลงทุนใน

รปูของหุน้เท่านนั แต่เป็นการลงทุนทยีงัได้สทิธปิระโยชน์อนืๆ จากการถือหน่วยลงทุน ซงึผู้วจิยัมี

ความสนใจทีจะศึกษาเกียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ

ตดัสนิใจการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบุคคลวยัทํางาน เพอืจะนําขอ้มูลทไีด้รบัจากผู้
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ลงทุนมาเป็นแนวทางในการพฒันาแผนการทาํงาน ของสถาบนัทางการเงนิ อกีทงัเป็นประโยชน์แก่

ผูท้จีะทาํการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว หรอืผูล้งทุนหน้าใหม่ 

 

ความมุง่หมายการวิจยั 

ในการวจิยัครงันีผูว้จิยัไดต้งัความมุ่งหมายไวด้งันี 

1. เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัทํางานใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัทํางานใน

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลของคนวยัทาํงาน 

3. เพอืศกึษาถงึปจัจยัสภาพแวดลอ้มทมีคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุน ในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
 

ความสาํคญัของงานวิจยั 

1. เพอืเป็นแนวทางใหก้บัสถาบนัทางการเงนิเพอืจะนําไปใช้วางแผนการทํางาน สําหรบั

การกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด เพอืใหเ้หมาะสมกบัผูท้จีะลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

2. เพอืเป็นประโยชน์แก่ผู้ทจีะทําการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรอืผู้ลงทุนหน้า

ใหม่ และผูท้จีะทาํการวจิยัในเรอืงทเีกยีวขอ้ง 

3. เพอืประโยชน์ต่อผูท้ตีอ้งการทาํการศกึษาในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 

ขอบเขตการวิจยั 

ประชากรทีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทใีช้ในการวจิยัครงันีมุ่งศกึษาเฉพาะบุคคลวยัทํางานทลีงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวประเภทบุคคล โดยจาํนวนนกัลงทุนทแีน่นอนยงัไม่มกีารเกบ็บนัทกึตวัเลขไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ดงันนัจงึไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรทเีป็นนกัลงทุนทแีทจ้รงิได ้

กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอยา่งทใีชค้อืบุคคลวยัทาํงานทลีงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ซงึไมส่ามารถระบุ

จาํนวนทแีน่นอนได ้ดงันนัผูว้จิยัจงึกาํหนด ขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวน

ประชากร(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 26) ทมีรีะดบัความเชอืมนั 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 250 คน 

สาํหรบัการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจก

แบบสอบถามใหบุ้คคลวยัทาํงานทลีงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทสีะดวกและเตม็ใจใหข้อ้มลูโดย

ใชก้ารแจกแบบสอบถามออนไลน์เชน่ เวปไซต ์คุยกบั “ผูจ้ดัการกองทุน” 

http://fundmanagertalk.com/ สมาคมบรษิทัจดัการลงทนุ

http://www.aimc.or.th/80aimc_webboard_index.php  เป็นตน้ 
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ตวัแปรทศีกึษา  

ตวัแปรอสิระไดแ้ก่ 

1. ปจัจยัส่วนบุคคล 

1.1 เพศ 

1.1.1 ชาย 

1.1.2 หญงิ 

1.2 อาย ุ

1.2.1 21-30 ปี 

1.2.2 31-40 ปี 

1.2.3 41-50 ปี 

1.2.4 51-60 ปี 

1.3 สถานภาพสมรส 

1.3.1 โสด 

1.3.2 สมรส 

1.3.3 หยา่รา้ง / ม่าย / แยกกนัอยู ่

1.4 การศกึษาสงูสุด 

1.4.1 ตาํกวา่ปรญิญาตร ี

1.4.2 ปรญิญาตร ี

1.4.3 สงูกวา่ปรญิญาตร ี

1.5 อาชพี 

1.5.1 พนกังานบรษิทัเอกชน 

1.5.2 ขา้ราชการ 

1.5.3 พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

1.5.4 อาชพีอสิระ 

1.5.5 เจา้ของกจิการ 

1.6 รายได ้(ต่อเดอืน) 

1.6.1 ตาํกวา่หรอืเท่ากบั25,000 บาท 

1.6.2 25,001-50,000 บาท 

1.6.3 50,001-75,000 บาท 

1.6.4 75,001 บาทขนึไป 
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2. ปจัจยัสภาพแวดลอ้ม 

ปจัจยัภายใน ไดแ้ก่  

2.1 ส่วนประสมทางการตลาด 

2.1.1 ดา้นผลติภณัฑห์รอืพนืฐานของกองทุน 

2.1.2 ดา้นราคาหรอืตน้ทุน 

2.1.3 ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

2.1.4 ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

2.2 ปจัจยัภายนอก 

2.2.1 ผลกระทบจากต่างประเทศ 

2.2.2 ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 

2.2.3 ภาวะการเมอืง 

 

ตวัแปรตามไดแ้ก่ 

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศพัท ์

1. ผูล้งทุน หมายถงึผูท้มีคีวามตอ้งการลงทุน มอีาํนาจในการลงทุน ซงึในทนีีจะจาํกดัเฉพาะ

บุคคลวยัทาํงาน ซงึทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบุคคลวยัทํางาน 

ในกรุงเทพมหานคร 

2. พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว หมายถงึ กระบวนการลงทุน ทงัจํานวน

การลงทุน ปจัจยัต่างๆทสี่งเสรมิการตดัสนิใจลงทุน 

3. กองทุนรวมหุน้ระยะยาว หมายถงึ เป็นกองทุนแบบพเิศษทใีห้สทิธผิู้ลงทุนนําเงนิลงทุน

ในแต่ละปีมาใชล้ดหยอ่นภาษไีด ้ซงึกองทุนรวมหุน้ระยะยาวนีมทีมีาจากการพฒันาตลาดทุนไทย ที

มเีป้ าหมายเพมิจาํนวนผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ เพราะเชอืวา่หากต้องการให้ตลาดหุ้นของไทยมี

เสถยีรภาพมากขนึจาํเป็นตอ้งมสีดัส่วนผูล้งทุสถาบนัในประเทศทมีคุีณภาพ(ทเีรยีกทวัไปวา่กองทุน

รวม) มากกวา่ปจัจุบนั  

4. หน่วยลงทุน หมายถงึ ตราสารแสดงสทิธขิองโครงการจดัการลงทุนเป็นกองทุนทจีดัตงั

ขนึโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมแลว้เสนอขายกบัประชาชน 

5. ปจัจยัสภาพแวดลอ้มหมายถงึปจัจยัทงัภายใน และภายนอกทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

6. ปจัจยัภายในหมายถึงปจัจยัของส่วนประสมท างการตลาด ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์หรือ

พืนฐานของกองทุน ด้านราคาหรือต้นทุน ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาดทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมลงทุนของผูล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
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6.1 ด้านผลติภณัฑ์หรอืพนืฐานของกองทุน ได้แก่ ผลการดําเนินงานในอดตีของ

กองทุนรวมความมนัคงและความน่าเชอืถือของบรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน ความมนัคงและ

ความน่าเชอืถอืของสถาบนัการเงนิทขีายหน่วยลงทุนนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล  และประเภทเงนิ

ลงทุนของแต่ละกองทุน 

6.2 ดา้นราคาหรอืตน้ทุน ไดแ้ก่ ราคาต่อหน่วยการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

อตัราค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว 

6.3 ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย ได้แก่ บรกิารซอืกองทุนผ่านอนิเตอร์เน็ทความ

รวดเรว็ในการบรกิารขายกองทุน และความสะดวกในการเขา้ถงึสถาบนัการเงนิ 

6.4 ด้านการส่งเสรมิการตลาด ได้แก่ บทวเิคราะห์, นักวเิคราะห์การจดัอบรมให้

ความรู ้ขอ้มลูแก่ลกูคา้ และการเพมิโบนสัในการลงทุน 

7. ปจัจยัภายนอกหมายถงึ ผลกระทบจากต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ และ

ภาวะการเมอืงทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

7.1 ผลกระทบจากต่างประเทศ หมายถึง สภาพแวดล้อมต่างจากต่างประเทศ ทมีี

ผลกระทบต่อภาวะภายในประเทศ เช่น ภาวะเศรษฐกจิโลกการเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ และการเคลอืนยา้ยเงนิทุนของนกัลงทุน 

7.2 ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ทีเกยีวเนืองกบั

เศรษฐกจิของประเทศ และมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนวยั

ทํางาน ได้แก่ อตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาวะเงนิเฟ้ อ และค่าคุ้มครองอตัราดอกเบีย

ธนาคารการเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศ และอตัราแลกเปลยีนค่าเงนิบาท 

7.3 ภาวะการเมือง หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ทีเกียวข้องกบัการเมืองของ

ประเทศ ทมีผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัทํางาน ได้แก่ 

เสถยีรภาพรฐับาล ความต่อเนืองในการบรหิารงานของรฐับาล และความมนัคง ความสงบเรยีบร้อย

ภายใน 

8. คนวยัทํางานหมายถึง บุคคลทมีอีายุตงัแต่ 21 ปีขนึไป มรีายได้ มอีาชพี และทําการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคดิ 

ปจัจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. การศกึษาสงูสุด 

5. อาชพี 

6. รายได ้(ต่อเดอืน) 
 

ปจัจยัสภาพแวดลอ้ม 

     ปจัจยัภายใน 

  1. ดา้นผลติภณัฑห์รอืพนืฐานของ

กองทุน 

2.ดา้นราคาหรอืตน้ทุน 

3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

     ปจัจยัภายนอก 

1. ผลกระทบจากต่างประเทศ 

2. ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 

3. ภาวะการเมอืง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร 

- จาํนวนเงนิลงทนุรวมใน LTF 

- ระยะเวลาในการถอืครอง 
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สมมุติฐานในการวิจยั 

1. คนวยัทํางานทมีเีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) แตกต่างกนั 

2. คนวยัทํางานทมีีอายุแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) แตกต่างกนั 

3. คนวยัทาํงานทมีสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) แตกต่างกนั 

4. คนวยัทาํงานทมีกีารศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) แตกต่างกนั 

5. คนวยัทาํงานทมีอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) แตกต่างกนั 

6. คนวยัทาํงานทมีรีายได ้(ต่อเดอืน) แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) แตกต่างกนั 

7. ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF)ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

8. ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นราคาและต้นทุนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

9. ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

10. ปจัจยัสภาพแวดล้อม ด้านการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

11. ปจัจยัสภาพแวดล้อม ผลกระทบจากต่างประเทศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

12. ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

13. ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภาวะการเมอืงมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 



บทที 2 

เอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง 
 

ในการวจิยัครงันีผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง และได้นําเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปนี 

1. แนวความคดิเกยีวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
2. แนวความคดิเกยีวกบัการลงทุน 
3. แนวความคดิเกยีวกบันกัลงทุน 
4. แนวความคดิเกยีวกบัปจัจยัพนืฐานดา้น เศรษฐกจิ และการเมอืง 

5. แนวความคดิเกยีวกบัคนวยัทาํงาน 
6. ความรูท้วัไปเกยีวกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
7. งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

 

1. แนวความคิดเกียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1.1 ความหมายของพฤตกิรรม 

ชฟิแมน และคะนุ (Schiffma; & kanuk. 1994: 7) กล่าวว่าพฤตกิรรมผู้บรโิภค หมายถึง 

พฤตกิรรมซงึผู้บรโิภคทําการค้นหาการซอื การใช้ การประเมนิผล และการใช้สอยผลติภณัฑ์และ

บรกิาร ซงึคาดวา่จะสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

กนัยา สุวรรณแสง (2532) กล่าวว่า พฤติกรรม คือ กริยา อาการ บทบาท ลีลา การ

ประพฤต ิการปฏบิตั ิการกระทาํ ทแีสดงออกใหป้รากฏสมัผสัทางใดทางหนึงของประสาทสมัผสัทงั 5 

หรอื สามารถวดัไดด้ว้ยเครอืงมอื 

เริงชัย หมืนชนะ (2535) กล่าวว่า พฤติกรรมหมายถึง การกระทําต่างๆ ทีสิงมีชีวิต

แสดงออกทางดา้นการกระทาํ ความคดิและรูส้กึ ซงึรวมถงึการกระทาํทสีงัเกตได ้และไม่ได ้

ดาํรงศกัด ิชยัสนิท และประสาน หอมพูล (2538) กล่าวว่า พฤตกิรรม มคีวามหมายใน 2 

แง่ 

1. การกระทําต่างๆ ซึงสิงมชีีวติกระทําขนึและผู้อืนสงัเกตได้ จากการกระทํานันเช่น 

หวัเราะ รอ้งไห ้

2. กระบวนการต่างๆ ทีบุคคลปฏิบัติต่อสภาพแวดล้อมของบุคคลเหล่านันโดยมี

วตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง และอยูภ่ายใตค้วามรูส้กึ นึกคดิ 

โนวาบสิ (2552: online) ระบุวา่ พฤตกิรรม คอื กรยิาอาการทแีสดงออกหรอืปฏกิริยิา

โตต้อบเมอืเผชญิกบัสงิเรา้ (stimulus) หรอืสถานการณ์ต่างๆ อาการแสดงออกต่างๆ เหล่านนั อาจ
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เป็นการเคลอืนไหวทสีงัเกตุไดห้รอืวดัได ้เช่น การเดนิ การพดู การเขยีน การคดิ การเตน้ของหวัใจ 

เป็นตน้ ส่วนสงิเรา้ทมีากระทบแลว้ก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมอาจจะเป็นสงิเรา้ภายใน (Internal Stimulus) 

และสงิเรา้ภายนอก (External Stimulus) 

จากแนวคดิขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า พฤตกิรรม หมายถึง การแสดงออกของมนุษยผ์่าน

ประสาทสมัผสัทงั 5 ทงัทแีสดงออกและไม่แสดงออก เช่น กรยิา ท่าทาง การกระทาํต่างๆ ทงัการพดู 

การเขยีน การคดิ 

 

1.2 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Analyzing Consumer Behavior) 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคนอนืๆ (2541: 125) การวเิคราะห์พฤตกิรรมผู้บรโิภคเป็นการ

คน้หาพฤตกิรรมการซอืและการใชข้องผูบ้รโิภคเพอืทราบถงึความตอ้งการและพฤตกิรรมการซอืของ

ผู้บริโภค คําตอบทีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์เพือสามารถสนองความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม โดยใช ้7 คาํถามคน้หาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคคอื 6Ws และ

1H เพอืทจีะหาคาํตอบ 7ประการซงึประกอบไปดว้ยคาํถามต่างๆดงันี 

คาํถามทใีชใ้นการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ 1H ซงึประกอบไปด้วย 

WHO?  WHAT?  WHY?  WHO?  WHEN?  WHERE? และ HOW?  เพอืหาคําตอบ 7Os อนั

ประกอบด้วย Occupants Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets Operations 

ซงึการใชค้าํถาม 7 คาํถาม เพอืหาคาํตอบ 7 ประการเกยีวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภครวมทงักลยทุธ์ทาง

การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัคาํตอบเกยีวกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคไดด้งัน ี

1.ใครอยู่ในตลาดเป้ าหมาย (Who is in the target market?) เป็นคําถามเพอืหาคําตอบ

เกยีวกบักลุ่มเป้ าหมาย (Occupants) ดา้นประชากรศาสตร ์ภมูศิาสตร ์จติวทิยา พฤตกิรรมศาสตร ์

2.ผูบ้รโิภคซอือะไร (What does the consumer buy?) เป็นคาํถามเพอืหาคาํตอบเกยีวกบั

สงิทผีูบ้รโิภคต้องการซอื (Objects) คอื คุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์ และความแตกต่างทเีหนือกว่าคู่

แขง่ขนั 

3.ทําไมผู้บรโิภคจงึซอื (Why does the consumer buy?) เป็นคําถามเพอืหาคําตอบ

เกียวกบัวตัถุประสงค์ทีต้องการซือ (Objectives) เพือตอบสนองความต้องการดานร่างการและ

จติวทิยา 

4.ใครมสี่วนร่วมในการซอื (Who participates in the buying?) เป็นคําถามเพอืหาคําตอบ

เกยีวกบับทบาทของกลุ่มต่างๆ ทมีอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซอื (Organizations) ประกอบด้วยผู้รเิรมิ 

ผูม้อีทิธพิล ผูต้ดัสนิใจซอื ผูซ้อืและผูใ้ช ้

5.ผู้บรโิภคซอืเมอืใด (When does the consumer buy?) เป็นคําถามเพอืหาคําตอบ

เกยีวกบัโอกาสในการซอืสนิคา้และบรกิารอนืๆ (Occasions) 

6.ผูบ้รโิภคซอืทไีหน (Where does the market buy?) เป็นคาํถามเพอืหาคําตอบเกยีวกบั

แหล่งหรอืช่องทางทีผู้บริโภคจะไปซือ (Outlets) บะหมีกงึสําเร็จรูป เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้าน

สะดวกซอื 
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7.ผูบ้รโิภคซอือยา่งไร (How does the market buy?) เป็นคาํถามทตีอ้งหาคาํตอบเกยีว 

กบัขนัตอนการตดัสนิใจซอืสนิคา้ (Operations) ประกอบดว้ยการรบัรู ้
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ตาราง 1 แสดง คาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1H) 

 

คาํถาม (6Ws และ 

1H) 

คาํตอบทีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดที

เกียวข้อง 

1. ใครอยูใ่นตลาด    

เป้ าหมาย 

(Who is in the target 

market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้ าหมาย (Occupants) 

ทางดา้น 

(1) ประชากรศาสตร ์  (3) พฤตกิรรม

ศาสตร ์

(2) ภมูศิาสตร ์  (4) จติวทิยาหรอืจติ

วเิคราะห ์

 

กลยทุธก์ารตลาด (4Ps) ประกอบดว้ยกล

ยทุธด์า้นผลติภณัฑร์าคาการจดัจาํหน่าย

และการส่งเสรมิการตลาดทเีหมาะสมและ

ตอบสนองความพงึพอใจของ

กลุ่มเป้ าหมายได ้

2. ผูบ้รโิภคซอือะไร 

(What does the 

consumer buy?) 

 

สงิทผีูบ้รโิภคนนัตอ้งการซอื (Objects) สงิที

ผูบ้รโิภคตอ้งการจากผลติภณัฑก์ค็อื

ตอ้งการคุณสมบตัอิงคป์ระกอบของ

ผลติภณัฑแ์ละความแตกต่างทเีหนือกวา่

ของคู่แขง่ 

 

กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์(Product 

Strategies) ประกอบดว้ย (1) ผลติภณัฑ์

หลกั (2) รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์(3) 

ผลติภณัฑค์วบ (4) ผลติภณัฑท์คีาดหวงั

(5) ศกัยภาพผลติภณัฑค์วามแตกต่าง

ทางการแขง่ขนั 

3. ทาํไมผูบ้รโิภคจงึซอื 

(Why does the 

consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซอื (Objectives) 

ผูบ้รโิภคซอืสนิคา้เพอืตอบสนองความ

ตอ้งการ ดา้นร่างกายและดา้นจติวทิยา 

ปจัจยัทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซอืคอื

(1) ปจัจยัภายในหรอืปจัจยัทางดา้น

จติวทิยา (2) ปจัจยัทางสงัคมแลวฒันธรรม  

(3) ปจัจยัเฉพาะบุคคล 

กลยทุธท์ใีชม้ากคอื (1) กลยทุธด์า้น

ผลติภณัฑ ์

(2) กลยทุธด์า้นราคา (3) กลยทุธด์า้น

การส่งเสรมิการตลาดประกอบดว้ยกล

ยทุธก์าร 

โฆษณาการขายโดยพนกังานการใหข้า่ว

การประชาสมัพนัธ ์(4) กลยทุธด์า้นช่อง

ทางการจดั 

จาํหน่าย 

 

4.ใครมสี่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจ (Who 

participated in  the 

buying?) 

 

บทบาทของกลุ่มต่างๆ(Organizations) มี

อทิธพิลในการตดัสนิใจซอืประกอบดว้ย (1) 

ผูร้เิรมิ (2) ผูม้อีทิธพิล (3) ผูต้ดัสนิใจซอื (4) 

ผูซ้อื (5) ผูใ้ช ้

กลยทุธท์ใีชม้ากทสีุดคอืกลยทุธก์าร

โฆษณาและ(หรอื) กลยทุธก์ารส่งเสรมิ

การตลาดโดยใชก้ลุ่มอทิธพิล 
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ตาราง 1 (ต่อ) แสดง คาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1H) 

 

ทมีา: ศริวิรรณ เสรรีตัน์. (2541). การบรหิารการตลาดยคุใหม.่ หน้า 126. 
  

1.3 โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) 

คอตเลอร ์และฟิลลปิ (Kotler; & Philip. 1997: 171) โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

(Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจททีาํใหเ้กดิการตดัสนิใจซอืผลติภณัฑ ์โดย

มจีุดเรมิตน้จากการทเีกดิสงิกระตุน้ (Stimulus) ททีาํใหเ้กดิความตอ้งการ สงิกระตุน้ผ่านเขา้มาใน

ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้อื (Buyer’s Black Box) ซงึเปรยีบเสมอืนกล่องสดีาํซงึผูผ้ลติหรอืผูข้ายไม่

สามารถคาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้อืจะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่างๆของผูซ้อื แลว้จะมี

การตอบสนองของผูซ้อื (Buyer’s Response) หรอื การตดัสนิใจของผูซ้อื (Buyer’s Purchase 

Decision)  
 

คาํถาม (6Ws และ 

1H) 

คาํตอบทีต้องการทราบ (7Os) กลยทุธก์ารตลาดที

เกียวข้อง 

6. ผูบ้รโิภคซอืทไีหน 

(Where does the 

consumer buy?) 

ช่องทางหรอืแหล่ง (Outlets) ทผีูบ้รโิภคทาํ

การซอืเช่นหา้งสรรพสนิคา้ซเูปอรม์ารเ์กต็ 

รา้นขายของชาํบางลาํพ ู พาหุรตัเป็นตน้ 

กลยทุธช์่องทางการจดัจาํหน่ายบรษิทันํา

ผลติภณัฑส์ู่ตลาดเป้ าหมายโดยพจิารณา

วา่ผ่านคนกลางอยา่งไร 

7. ผูบ้รโิภคซอือยา่งไร

(How does the 

consumer buy?) 

ขนัตอนในการตดัสนิซอื(Operation) 

ประกอบดว้ย (1) การรบัรูป้ญัหา (2) การ

คน้หาขอ้มลู  (3) การประเมนิทางเลอืก (4) 

ตดัสนิใจซอื 

(5) ความรูส้กึภายหลงัการซอื 

กลยทุธท์ใีชม้ากคอืกลยทุธส์ง่เสรมิ

การตลาดประกอบดว้ยการโฆษณาการ

ขายโดยการใช ้

พนกังานสง่เสรมิการขายการใหข้า่วและ

การประชาสมัพนัธก์ารตลาดทางตรง 
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ภาพประกอบ 2 แสดงรปูแบบพฤตกิรรมการซอืและปจัจยัทมีีอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซอืของ    

     ผูบ้รโิภค 

 

ทมีา: Kotler; & Philip. (1997). Marketing Management Analysis: Planning 

Implementation and Control. P.172.  

 

1. สงิกระตุ้น(Stimulus) สงิกระตุ้นอาจเกดิขนึเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 

และสงิกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัสงิกระตุน้ภายนอก

เพือให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการผลิตภณัฑ์ สิงกระตุ้นถือว่าเป็นเหตุจูงใจให้เกดิการซือสินค้า 

(Buying Motive) ซงึอาจใชเ้หตุจงูใจดา้นเหตุผลและใช้เหตุจูงใจให้ซอืด้านจติวทิยา (อารมณ์) กไ็ด ้

สงิกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วนคอื 

1.1 สงิกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสงิกระตุน้ทนีกัการตลาด

สามารถควบคุมและจดัใหม้ขีนึไดเ้ป็นสงิกระตุน้ทเีกยีวขอ้งกบัส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ซงึประกอบดว้ย 

1.1.1 สงิกระตุน้ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) เช่น ออกแบบผลติภณัฑใ์ห้สวยงามเพอื

กระตุน้ความตอ้งการ 

โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior model) 

สงิกระตุน้ภายนอก 

 

สงิกระตุน้      สงิกระตุน้ 

ทางการ        อนืๆ 

ตลาด 

ลกัษณะของผูซ้อื 

- ปจัจยัดา้นวฒันธรรม 

- ปจัจยัดา้นสงัคม 

- ปจัจยัส่วนบุคคล 

- ปจัจยัดา้นจติวทิยา 

 

buyer’s black box 

 

ความรูส้กึนึกคดิ 

ของผูซ้อื 

 

การตอบสนองผูซ้อื 

- การเลอืกผลติภณัฑ ์

- การเลอืกผูข้าย 

- เวลาในการซอื 

- ปรมิาณซอื 

 

ขนัตอนการตดัสนิใจของผูซ้อื  

- การรบัรูป้ญัหา 

- การคน้หาขอ้มลู 

- การประเมนิผลทางเลอืก 

- การตดัสนิใจซอื 

- พฤตกิรรมภายหลงัการซอื 
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1.1.2 สงิกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่น การกําหนดราคาสนิค้าให้เหมาะสมกบั

ผลติภณัฑโ์ดยพจิารณาลกูคา้เป้ าหมาย 

1.1.3 สงิกระตุ้นด้านช่องทางการจดัจําหน่าย (Distribution หรอื Place) เช่น จดั

จาํหน่ายผลติภณัฑใ์หท้วัถงึเพอืใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภคซงึถอืวา่เป็นการกระตุน้การซอื 

1.1.4 สงิกระตุน้ดา้นการส่งเสรมิการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสมาํเสมอ 

การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคล

ทวัไป เหล่านีถอืวา่เป็นสงิกระตุน้ความตอ้งการซอื 

1.2 สงิกระตุน้อนืๆ (Other Stimulus) เป็นสงิกระตุ้นความต้องการของผู้บรโิภคทีนอก

องคก์ร ซงึบรษิทัไม่สามารถควบคุมได ้สงิกระตุน้เหล่านีไดแ้ก่  

1.2.1 สิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของ

ผูบ้รโิภคเป็นตน้ ปจัจยัเหล่านีมทิธพิลต่อความตอ้งการของบุคคล 

1.2.2 สงิกระตุน้ทางเทคโนโลย ี(Technological) เช่น เทคโนโลยใีหม่ดา้น ฝากและ

ถอนอตัโนมตั ิสามารถกระตุน้ความตอ้งการใหใ้ชบ้รกิารของธนาคารมากขนึ 

1.2.3 สงิกระตุน้ทางกฎหมายและการเมอืง (Law and Political) เช่น กฎหมายเพมิ

ลดภาษสีนิคา้ใดสนิคา้หนึง จะมอีทิธพิลต่อการเพมิหรอืลดความตอ้งการของผูซ้อื 

1.2.4 สงิกระตุ้นทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน

เทศกาลต่างๆ จะมผีลกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการซอืสนิคา้ในเทศกาลนนั 

2. กล่องดาํหรอืความรูส้กึนึกคดิของผู้ซอื (Buyer’s Black Box) ความรู้สกึนึกคดิของผู้ซอื

เปรยีบเสมอืนกล่องดาํ (Black Box) ซงึผูผ้ลติหรอืผู้ขายไม่สามารถทราบได้ จงึต้องพยายามค้นหา

ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือ ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซือได้ร ับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซือและ

กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้อื 

2.1 ลกัษณะของผู้ซอื (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผู้ซอืมอีทิธพิลจากปจัจยั

ต่างๆ คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัส่วนบุคคล ปจัจยัดา้นจติวทิยา ซงึเป็นปจัจยั

ทมีอีทิธพิลพฤตกิรรมการซอืของผูบ้รโิภค 

2.1.1 ปจัจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factors) วฒันธรรมเป็นสญัลกัษณ์และสงิที

มนุษยส์รา้งขนึ โดยเป็นทยีอมรบัจากรุ่นหนึงไปสู่อกีรุ่นหนึง เป็นตวักําหนดและควบคุมพฤตกิรรม

ของมนุษยใ์นสงิหนึง ค่านิยมในวฒันธรรมจะกําหนดลกัษณะของสงัคมและกําหนดความแตกต่าง

ของสงัคมหนึงจากสงัคมอืน วฒันธรรมเป็นสิงกําหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล 

ตวัอย่างการเปลียนแปลงวฒันธรรมของสงัคมไทย คอื สตรมีีบทบาทในสงัคม เช่น บทบาททาง

การเมอืงและทาํงานหนกัขนึ และมอีาํนาจทางเศรษฐกจิมากขนึ บุคคลมคีวามห่วงใยในสุขภาพมาก

ขนึเป็นตน้ โดยวฒันธรรมแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพนืฐาน วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย และชนัของสงัคม 

2.1.2 ปจัจยัด้านสงัคม (Social Factors) เป็นปจัจยัทเีกยีวขอ้งกบัชวีติประจําวนั

และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือโดยลกัษณะทางสงัคม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง ครอบครวั 

บทบาทและสถานะของผูซ้อื 
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2.1.3 ปจัจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสนิใจของผู้ซอืได้รบัอทิธพิล

จากส่วนบุคคลทางดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ อาย ุขนัตอนวฏัจกัรชวีติครอบครวั อาชพี โอกาสทางเศรษฐกจิ 

การศกึษา รปูแบบการดาํรงชวีติ บุคลกิภาพและแนวความคดิส่วนบุคคล 

2.1.4 ปจัจยัทางจติวทิยา (Psychological Factors) การเลอืกซอืของบุคคลได้รบั

อทิธพิลจากปจัจยัด้านจติวทิยา ซงึถือเป็นปจัจยัภายในผู้บรโิภค ทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ

และการใชส้นิคา้ ปจัจยัภายในประกอบดว้ย การจงูใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้ความเชอืถือและทศันคต ิ

บุคลกิภาพและแนวความคดิของตนเอง 

2.2 กระบวนการตดัสนิใจซอืของผู้บรโิภค (Buyer’s Decision Process) ประกอบด้วย 

ขนัตอนการรบัรูค้วามตอ้งการ (ปญัหา) การคน้ขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจซอืและ

พฤตกิรรมภายหลงัการซอื 

3. การตอบสนองของผู้ซอื (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจซอืของผู้บรโิภคหรอืผู้

ซอื (Buyer’s Purchase Decision) ไดแ้ก่  

3.1 การเลอืกผลติภณัฑ์ (Product Choice) ตวัอย่าง การเลอืกผลติภณัฑ์อาหารเช้าที

เลอืก คอื นมสดกล่อง บะหมสีาํเรจ็รปู ขนมปงั  

3.2 การเลอืกตราสนิคา้ (Brand Choice) ตวัอยา่ง ถ้าผูบ้รโิภคเลอืกนมสดกล่องจะเลอืก

ยหีอ้ โฟรโ์มสต ์มะล ิเป็นตน้ 

3.3 การเลอืกผูข้าย (Dealer Choice) ตวัอยา่ง ผูบ้รโิภคจะเลอืกจากห้างสรรพสนิค้าใด

หรอืรา้นคา้ใกลบ้า้นรา้นใด 

3.4 การเลอืกเวลาในการซอื (Purchase Timing) ตวัอย่าง ผู้บรโิภคจะเลอืกเวลาเช้า 

กลางวนั หรอืเยน็ ในการซอืนมกล่อง 

3.5 การเลอืกปรมิาณซอื (Purchase Amount) ตวัอย่าง ผู้บรโิภคจะเลอืกว่าจะซอืหนึง

กล่อง ครงึโหล หรอืหนึงโหล เป็นตน้ 

สรุป พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ การกระทาํของบุคคลบุคคลหนึงซงึเกยีวขอ้งโดยตรงกบั

การจดัการหาใหม้าและการใชซ้งึสนิคา้และบรกิาร  ส่วนพฤตกิรรมผูซ้อืนนัหมายถึง การกระทําของ

บุคคลใดบุคคลหนึงทเีกยีวขอ้งกบัการแลกเปลยีนสนิคา้ และบรกิารดว้ยเงนิ และรวมถงึการตดัสนิใจ 

 

2. แนวความคิดเกียวกบัการลงทุน 

อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 2-34) ไดใ้หค้าํนิยามวา่ เงนิลงทุน (Investment Capital)  

หมายถงึทรพัยส์นิตมีลูค่าตามราคาตลาดทบุีคคล หรอืนติบุิคคลลงทุนและครอบครองอยู ่บุคคลหรอื 

นิตบุิคคลในทนีี หมายรวมถึง บุคคลทวัไป บรษิทั ห้างร้าน องค์กรมูลนิธ ิสถาบนัต่างๆ ตลอดจน

องคก์รและภาครฐับาลทรพัยส์นิตมีลูค่าตามราคาตลาดทบุีคคลหรอืนิตบุิคคลลงทุน และครอบครอง

อยูห่มายรวมถงึ ทรพัยส์นิทแีทจ้รงิและมตีวัตนจบัต้องได้ เช่น ทดีนิ อาคาร ทองคํา เพชรนิลจนิดา 

และเครืองประดบั รถยนต์ และอืนๆ ทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินสด เงินฝากบตัรเงินฝาก
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หลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ ไดแ้ก่ หุน้ พนัธบตัร หุ้นกู้ และหลกัทรพัยอ์นืๆ ในลกัษณะเดยีวกนั ทจีะ

จ่ายกระแสเงนิสดให้ในอนาคต เงนิลงทุน จงึมคีวามสําคญั และมมีูลค่าทางเศรษฐกจิ (Economic 

Value) ทสีะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมงัคงัของประเทศ ระดบัการออมและการลงทุน ของประเทศว่าสูง

หรอืตาํเพยีงใด ประเทศทมีเีงนิลงทุนมากย่อมมรีะดบัความมงัคงัสูงกว่าประเทศทมีเีงนิลงทุนน้อย

กว่า เงินลงทุนจึงเป็นปจัจยัทีมีความสําคญัทีสุดอย่างหนึงของโลกลกัษณะเฉพาะของเงินทุน

(Characteristics of Capital) เงนิลงทุนมลีกัษณะเฉพาะ 3 ประการดว้ยกนัคอื 

- เคลอืนยา้ยได ้(Mobile) โดยการถอนจากแหล่งลงทุนหนึงแลว้ไปยงัแหล่งลงทุนอนื 

- ไวต่อสงิแวดลอ้ม (Sensitive) กล่าวคอื เมอืมเีหตุการณ์ใดเกดิขนึ กจ็ะมผีลกระทบต่อการ

ตดัสนิใจเคลอืนยา้ยเงนิลงทุนของผูล้งทุน 

- เป็นทรพัยากรทขีาดแคลน (Scarce) หมายถงึ ประเทศตอ้งการเงนิลงทุน ในขณะทจีาํนวน

เงนิลงทุนมจีาํนวนจาํกดั 

เงนิลงทุนจะโยกยา้ยจากแหล่งลงทุนหนึงใหอ้ตัราผลตอบแทนตาํกวา่หรอืมคีวามเสยีงสงู

กวา่ไปยงัแหล่งลงทุนทมีคีวามมงัคงและมโีอกาสในการทาํกาํไรมากกวา่หรอืมรีะดบัความเสยีงตาํ

กวา่เสมอแหล่งลงทุนทเีป็นทชีนืชอบของนกัลงทนุและเป็นแหล่งทเีงนิลงทนุมกัจะเคลอืนยา้ยไปสู ่

ไดแ้ก่แหลง่ลงทนุในประเทศทมีคีวามเสยีงตาํ (Country Risk) เช่นประเทศทมีแีนวโน้มทาง

เศรษฐกจิดมีรีฐับาลทมีเีสถยีรภาพทางการเมอืงกจิกรรมทางเศรษฐกจิ (Economic Activities) ไม่ถูก 

ทางการควบคุมจนเกนิควร (Over-Regulated) จนขาดความยดืหยุน่มบีรรยากาศทเีออืต่อการลงทุน

และสาํคญัทสีุดคอืมโีอกาสในการทาํกาํไรจากการลงทุนและมเีครอืงมอืเพอืช่วยบรหิารความเสยีงได้

ครบถ้วน 

เพชร ีขมุทรพัย ์(2528: 1) ไดใ้หค้าํนิยามของการลงทุนไวด้งันี การลงทนุหมายถงึการซอื 

ทรพัยส์นิจะเป็นทรพัยส์นิทมีตีวัตนหรอืไม่มตีวัตนกต็ามผู้ลงทุนจะได้รบัผลตอบแทนจากการลงทุน

ในรปูของรายได ้(Income) หรอืกาํไร (Profit) หรอืทงัสองอยา่ง 

จริตัน์ สงัขแ์กว้ (2544: 14) ความแตกต่างระหวา่งการลงทุน (Investment) และการเกง็ 

กาํไร (Speculation) พจิารณาไดจ้ากระดบัของอตัราทคีาดวา่จะไดร้บัระดบัความเสยีงและระยะเวลา

ในการลงทุน 

1. ความแตกต่างด้านระดบัอตัราผลตอบแทนทีคาดไว้โดยทวัไปแล้วการเก็งกําไรมกั

ตอ้งการอตัราผลตอบแทนทสีงูกวา่การลงทุน 

2. ความแตกต่างดา้นระดบัของความเสยีงนกัลงทุนจะยอมรบัความเสยีงไดน้้อยกว่าการเกง็

กาํไร 

3. ความแตกต่างดา้นระยะเวลาการลงทุนระยะเวลาทนีักเกง็กําไรถือสนิทรพัยเ์กง็กําไรจะ

ถอืสนักวา่นกัลงทุน 

จากแนวคดิขา้งตน้สามารถสรุปไดว้า่ การลงทุน หมายถึง การนําเงนิไปลงทุนในสนิทรพัย์

ต่างๆ ทงัในรูปแบบของสงัหาริมทรพัย์ และอสงัหารมิทรพัย์ เพือหวงัทีจะได้รบัผลตอบแทนใน

อนาคต 
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3. แนวความคิดเกียวกบันักลงทุน 

การจดัแบ่งประเภทของนักลงทุนตามการวเิคราะห์ในแง่จิตวทิยา(Psychographics) ที

สําคญัม2ี แบบคอื Bamewall Two-way Model และBailard, Biehl & Kaiser Five-way Model 

(BB&K) 

แบบ Bamewall Two-way Model มกีารจดัแบ่งนกัลงทุนออกเป็น 2 ลกัษณะใหญ่ๆคอื 

1. นกัลงทุนประเภทรอรบัผล (Passive Investors) มกัจะหลกีเลยีงโครงการลงทุนทมีคีวาม

เสยีงสงู (RiskAverse) หรอืยอมรบัความเสยีงไดต้าํ (Low Risk Tolerance) บุคคลเหล่านีไดแ้ก่ 

-บุคคลทมีทีุนทรพัยโ์ดยไม่ต้องฟนัฝ่ าอุปสรรคหรอืสร้างด้วยมอืตนเองเช่นได้รบัเงนิมรดก

ขายทดีนิได ้

-บุคคลทมีทีุนทรพัยน้์อยและกลวัการขาดทุน 

-ลกูจา้งทมีหีน้าทกีารงานในตาํแหน่งสงูในบรษิทัและองคก์รขนาดใหญ่ 

-แพทย ์

2. นกัลงทุนประเภทมุ่งหวงัผล (Active Investors) เป็นผูล้งทุนทยีอมรบัความเสยีงในระดบั 

สงูขนึไดห้ากโครงการนนัใหอ้ตัราผลตอบแทนทสีงูขนึบุคคลเหล่านีไดแ้ก่ 

-บุคคลทรีาํรวยโดยสรา้งธุรกจิดว้ยมอืของตนเอง 

-บุคคลททีํางานโดยอสิระมไิด้เป็นลูกจ้างผู้ใดในสายอาชพีต่างๆเช่นทนายความอสิระนัก

บญัช ี

-ศลัยแพทยม์อืด ี

แบบ Bailard, Biehi & Kaiser Five-way Model (BB&K) จําแนกนักลงทุนออกเป็น5

ประเภทดงันี 

1. นกัผจญภยั (Adventurer) มคีวามเชอืมนัตนเองสงูมคีวามสุขกบัการตดัสนิใจยอมรบักบั

ความไม่แน่นอนของชวีติไดร้วมถงึการลงทุนดว้ย 

2. ผูม้คีวามเป็นเอกเทศ (Individualist) เชอืมนัตนเองสงูตดัสนิใจดว้ยความละเอยีด 

รอบคอบมดุีลยพนิิจ 

3. ดาราผูม้ชีอืเสยีง (Celebrity) ขกีงัวลกลวัตกขา่วตกรุ่นตดัสนิใจเรว็ไม่ค่อยตดัสนิใจ 

4. ผู้พทิกัษ์ (Guardian) ระมดัระวงัรอบคอบค่อนขา้งวติกกงัวลมากรู้ขอ้จํากดัตนเองกลวั

การตดัสนิใจ 

5. ผูท้อียูค่าบเสน้ (Straight Arrow) ลกูคา้ทไีม่เขา้กลุ่มใดมคุีณลกัษณะอยูต่รงกลาง 

 

หลกัการวเิคราะหใ์นแบบ Demographics เป็นการวเิคราะหน์กัลงทุนประเภทบุคคลจาก

คุณสมบตัสิ่วนตวัโดยการวเิคราะหจ์ะพจิารณาตวัแปรสาํคญั 2 ดา้นประกอบดว้ยรายไดแ้ละความมนั

คงั (Income & Wealth) และช่วงอาย ุ(Life Cycle) จะแบ่งนกัลงทุนออกไดเ้ป็น 4 ประเภทตามช่วง

อายดุงันี 
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1. ช่วงเรมิทํางาน (Accummulation Phase) คอืช่วงทเีรมิสะสมทุนทรพัยใ์นช่วงนีผู้ลงทุน

อาจมหีนีสนิมากกวา่สนิทรพัยเ์พราะตอ้งซอืสนิทรพัยร์ายการใหญ่เช่นรถยนต์บ้านฯลฯมรีายได้น้อย

แต่สมาํเสมอและมแีนวโน้มทจีะเพมิขนึอยา่งมนัคงและน่าพอใจในอนาคตนักลงทุนในช่วงนีมกัชอบ

ลงทุนประเภท High risk / High return 

2. ช่วงการงานมนัคง (Consolidation Phase) คอืขนัตอนของชวีติช่วงทมีรีายได้สูงกว่า

รายจ่ายจะอยูใ่นช่วงMid to Late Career คอืมหีน้าทกีารงานทมีนัคงรายไดส้มาํเสมอหนีสนิทมีลีดลง

จนใกล้ชําระเสร็จสนิเพราะไม่ได้สร้างเพมิและหนีสนิกไ็ด้ผ่อนชําระมาแล้วเป็นเวลานานแนวการ

ลงทุนจะลดความเสยีงลงและคาํนึงถงึความมนัคงมากขนึ 

3. ช่วงวยัเกษียณ (Spending Phase) คอืช่วงของชวีติทมีอีสิระทางการเงนิ (Financial 

Independence) คอืไม่มภีาระหนีสนิแม้ไม่มรีายได้จากการทํางาน (Earned Income) แต่กม็รีายได้

จากกองทรพัยส์นิทสีะสมและลงทุนไวส้ามารถดาํรงมาตรฐานชวีติเช่นเดมิก่อนทจีะเกษยีณอายงุาน 

4. ช่วงปลายชวีติ (Gifting Phase) คอืช่วงทมีทีรพัยส์นิมากเกนิกวา่จะใชห้มดจงึมเีหลอืเผอื

แผ่เจอืจนุใหแ้ก่ผูอ้นืไดซ้งึจะส่งผ่านไปใหแ้ก่ทายาทในทสีุด 

 

เพชร ีขมุทรพัย ์(2544: 6) ได้กําหนดปจัจยัทเีป็นตวักําหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุนไว้

ดงัต่อไปนี 

1. อายุของผู้ลงทุน (The age of the investor) ผู้ลงทุนทมีอีายุน้อยหรอืระหว่าง 25-40 ปี 

มกักลา้เสยีงและสนใจลงทุนทก่ีอใหเ้กดิความงอกเงยแก่เงนิลงทุน แต่ผูล้งทุนทมีอีายรุะหว่าง 40-50 

ปี อาจสนใจลงทุนในแบบทใีหร้ายไดป้ระจาํ ทงันีเนืองมาจากภาระทางครอบครวัและผูล้งทุนทมีอีายุ

มากกวา่ 60 ปี ยงิพอใจลงทุนในแบบทใีหร้ายไดแ้น่นอน 

2. การมคีรอบครวัและความรบัผดิชอบทมีต่ีอครอบครวั (Marital status and family 

responsibilities) ผูล้งทุนทมีคีรอบครวัแลว้ตอ้งรบัผดิชอบต่อความเป็นอยูข่องครอบครวั ตอ้งให้

การศกึษาแก่บุตรทาํใหเ้ขาเกดิความจาํเป็นทจีะตอ้งลงทนุในแบบทมีนัคง ใหร้ายไดแ้น่นอน ส่วนคน

โสดไม่มภีาระผกูพนั ยอ่มลงทนุในแบบทมีคีวามเสยีงได ้

3. สุขภาพของผู้ลงทุน (The health of the investor) ปญัหาเรอืงสุขภาพของผู้ลงทุนมต่ีอ

การกาํหนดนโยบายลงทุนของผูล้งทุน ผูล้งทุนทมีสีุขภาพไม่สมบูรณ์ย่อมต้องการายได้ทเีกดิขนึใน

ปจัจุบนัมากกวา่หวงัผลประโยชน์ทจีะเกดิในอนาคต 

4. นิสยัส่วนตวัของผูล้งทุน (Personal habit) ผูล้งทุนทมีนีิสยัตระหนีอาจไม่มคีวามจาํเป็น 

ตอ้งใชร้ายไดท้ไีดร้บัจากการลงทุน เขาอาจลงทนุในแบบของธุรกจิทมีกีารขยายตวัในอนาคตกไ็ด้

ในทางตรงกนัขา้ม ผูล้งทนุทใีชจ้่ายฟุม่เฟือยยอ่มตอ้งการไดร้ายไดท้แีน่นอน เพอืมาจุนเจอืรายจ่ายที

เกดิขนึ 

5. ความสมคัรใจในการลงทุน (Willingness to accept risks of investment) ผู้ลงทุนบาง

ท่านอาจตอ้งการลงทุนในแบบทมีคีวามเสยีง ความเสยีงในทนีีมหีลายลกัษณะด้วยกนั เช่น ความ
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เสยีงในธุรกจิ ความเสยีงในตลาดความเสยีงในอตัราดอกเบยี และความเสยีงอนัเกดิจากราคา เป็น

ตน้ ผูล้งทุนในลกัษณะนีไดเ้ตรยีมตวัเตรยีมใจทจีะเผชญิกบัความเสยีงทอีาจเกดิขนึในอนาคตแลว้ 

6. ความจําเป็นของผู้ลงทุน (Investor’s needs) ความจําเป็นของผู้ลงทุนอาจแตกต่างกนั 

บางท่านอาจมคีวามจาํเป็นทางดา้นการเงนิ บางท่านอาจมคีวามจาํเป็นในแง่ของความรูส้กึและจติใจ

แน่นอนทสีุดสงิสาํคญัทเีร่งเรา้ใหเ้กดิการลงทุนกค็อื ตวักําไร ซงึอาจเกบ็สะสมไวเ้พอืใช้ในยามชระ 

เพอืการศกึษาหรอืเพอืปรบัฐานะการครองชพีของตนเองใหด้ขีนึ 

 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน (Investment Objectives) ของนักลงทุนทสีําคญัมอียู่ 4 ประการ

คอื 

1. การเพมิค่าของเงนิทุน (Capital Appreciation) นักลงทุนต้องการให้หลกัทรพัย์หรือ

ทรพัยส์นิทตีนลงทุนไว ้มมีลูค่าเพมิพนูขนึตลอดช่วงเวลาทลีงทุน โดยการเพมิค่านันจะมาจากกําไร 

(Capital Gain) จากการลงทุนเป็นสําคญั หลกัทรพัย์ทลีงทุนจงึมกัมคีวามเสียงสูง แต่ก็มอีตัรา

ผลตอบแทนทคีาดสงูมาก หลกัทรพัยเ์หล่านีมกัไม่จ่ายเงนิปนัผล เพราะต้องเกบ็เงนิลงทุนเอาไวใ้น

การลงทุนเพือขยายกิจการ ส่วนหลกัทรพัย์เหล่านีได้แก่ หุ้นทุนของกจิการทก่ีอตงัใหม่ และเริม

ดาํเนิน (Start Up) หรอืกจิการขนาดเลก็ทกีาํลงัขยายตวั (Growth Companies) 

2. รายได้ประจํา (Current Income) นักลงทุนทตี้องการได้รบัรายได้เป็นประจําจากการ

ลงทุนในหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทตีนลงทุนไว ้ฉะนนั หลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทลีงทุนจงึไดแ้ก่ หุ้น

ทุนของบรษิทัขนาดใหญ่ทมีฐีานะทางการเงนิมนัคง มกีาํไรในการประกอบการ สามารถจ่ายเงนิปนั

ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อยา่งสมาํเสมอหรอืตราสารหนี ไดแ้ก่ หุน้กู ้ตวัเงนิ พนัธบตัรทมีดีอกเบยีทตีราไว ้ผู้

ทเีกษยีณอายงุานแลว้ ตอ้งการลงทุนในหลกัทรพัยท์มีคีวามเสยีงตาํ และใหร้ายได้ประจํามกันิยมใช้

กลยทุธก์ารลงทุนประเภทนี 

3. การปกป้ องเงนิทุน (Capital Protection) นักลงทุนต้องการให้เงนิลงทุนของตนมคีวาม

มนัคง ไม่ลดหรอืเสยีหายไป อนัเป็นผลสบืเนืองมาจากขาดทุนหลกัทรพัยห์รอืทรพัยส์นิทลีงทุน จงึมี

ความเสยีงตาํ ระยะเวลาลงทุนจงึค่อนขา้งสนั เพราะจะทําให้สามารถคาดการณ์เหตุการณ์ได้ดกีว่า 

เช่น การลงทุนในตวัเงนิคลงั ตวัสญัญาใชเ้งนิของสถาบนัการเงนิเงนิฝากและบตัรเงนิฝากธนาคาร 

4. ผลตอบแทนรวม(Total Return) นกัลงทุนประสงคใ์หค้วามเสยีงและผลตอบแทน ในการ

ลงทุนมคีวามเหมาะสม กล่าวคอื ไม่โน้มเอยีงไปในเป้ าหมายใดเป้ าหมายหนึงโดยเฉพาะ แต่เป็นการ

ผสมผสานระหว่าง 3 เป้ าหมายขา้งต้นอย่างเหมาะสม เพอืผลตอบแทนทดีกีว่าในทุกสถานการณ์

ลงทุน ไม่วา่จะเป็นช่วงตลาดทุนรอ้นแรง (Bullish Market) หรอืซบเซา (Bearish Market) 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุนเหล่านี จะตอ้งนํามาพจิารณาให้สอดคล้องกบัแนวคดิของผู้ลงทุน

ในเรอืงการยอมรบัความเสยีงและผลตอบแทน ตลอดจนช่วงเวลาทสีอดคล้องกบัแผนการลงทุนของ

ลกูคา้ดว้ย 
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ในงานวจิยัครงันีได้ประยุกต์ใช้แนวความคดิเกยีวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล เพอืศกึษาถึงความ

แตกต่างของขอ้มลูส่วนบุคคลของบุคคลวยัทํางาน จะทําให้มพีฤตกิรรมในการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวอยา่งไร 
 

4. แนวความคิดเกียวกบัปัจจยัพืนฐานทางด้านเศรษฐกิจ และการเมอืง 

ภาวะเงินเฟ้อ 

อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 192) กล่าววา่ภาวะเงนิเฟ้ อคอืภาวะทรีะดบัราคาสนิค้าและบรกิาร

โดยทวัไปเพมิขนึอยา่งต่อเนืองอย่างไรกต็ามภาวะเงนิเฟ้ ออาจไม่ใช่สงิไม่ดเีสมอไปเพราะหากเงนิ

เฟ้ อเพมิขนึแต่เพยีงเลก็น้อยจะเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการแต่หากเพมิขนึมากและผนั

ผวนภาวะเงนิเฟ้ อก็จะก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและเป็นปญัหาต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะค่า

ครองชพีของประชาชนทเีพมิสูงขนึให้ประชาชนหาได้ไม่พอเลยีงชีพและการขาดเสถียรภาพทาง

เศรษฐกจิซงึเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกจิ 

ในประเทศไทยเงนิเฟ้ อวดัจากอตัราการเปลยีนแปลงของดชันีราคาผู้บรโิภคซงึเป็นดชันีที

จดัทาํโดยกรมการคา้ภายในกระทรวงพาณิชยโ์ดยคํานวณจากค่าเฉลยีถ่วงนําหนักของราคาสนิค้า

และบรกิารต่างๆทผีูบ้รโิภคซอืหาเป็นประจาํจากผูข้ายปลกีของปีใดปีหนึงเมอืเปรยีบเทยีบกบัราคา 

ของปีฐานโดยใหร้ะดบัราคาของปีฐานเทยีบเท่ากบั 100 ซงึนําหนกัของสนิคา้และบรกิารแต่ละ

รายการกาํหนดจากรปูแบบการใชจ้่ายของครวัเรอืนซงึไดจ้ากการสาํรวจ 

การเกดิภาวะเงนิเฟ้ อสามารถอธบิายไดว้า่เกดิจาก 2 ปจัจยัหลกั 

ปจัจยัแรกเกดิจากแรงดงึทางด้านอุปสงค์เมือใดทรีะบบเศรษฐกจิมปีรมิาณความต้องการ

สนิคา้และบรกิารมากกวา่ทมีอียูใ่นขณะนนัๆในขณะทกีารผลติและนําเขา้ยงัอยู่ในระดบัเดมิจะทําให้

เกดิภาวะสนิคา้ขาดแคลนเป็นผลให้ราคาสนิค้าเพมิสูงขนึทงันีการเพมิขนึของความต้องการสนิค้า

และบรกิารอาจมาจากหลายสาเหตุเช่นการเปลยีนแปลงของปรมิาณเงนิการดําเนินนโยบายการคลงั

ของภาครฐับาลการเพิมขนึของอุปสงค์ในต่างประเทศทีบวกรวมกบัอุปสงค์ในประเทศและการ

เปลยีนแปลงพฤตกิรรมการบรโิภคของประชาชน 

ปจัจยัทสีองเกดิจากตน้ทุนการผลติทสีงูขนึเรว็กวา่การเพิมขนึของประสทิธภิาพการผลติทํา

ให้ผู้ผลติต้องปรบัราคาสินค้าขนึสาเหตุททีําให้ต้นทุนการผลิตสูงขนึอาทิการเพิมขนึของค่าจ้าง

แรงงานการเกดิวกิฤตกิารณ์ทางธรรมชาตกิารเพมิกาํไรของผูป้ระกอบการการเปลยีนแปลงของราคา

สนิคา้นําเขา้ทแีต่เดมิมรีาคาถูกและกาํหนดเพดานราคาของสนิคา้ในประเทศซงึอาจเพมิไปตามภาวะ

ตลาดโลกหรอืผลของอตัราแลกเปลยีนทเีพมิตน้ทุนของสนิคา้ทนํีาเขา้เช่นนํามนั 

 

ภาวะเงินฝืด 

อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 193) กล่าววา่ภาวะเงนิฝืดคอืภาวการณ์ทรีะดบัราคาสนิคา้และ

บรกิารลดลงอยา่งต่อเนืองซงึมคีวามหมายตรงกนัขา้มกบัคาํวา่เงนิเฟ้ อประเทศไทยพจิารณาวา่ภาวะ
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เงนิฝืดเกดิขนึเมอือตัราเงนิเฟ้ อมค่ีาตดิลบภาวะเงนิฝืดอาจมสีาเหตุหลายประการเช่นการเพมิขนึของ

อุปทานการหดตวัของอุปสงคก์ารลดลงของตน้ทุนจากปจัจยัอตัราแลกเปลยีนหรอืมาตรการปรบัลด

ภาษแีละการทปีรมิาณเงนิหมุนเวยีนมไีม่เพยีงพอต่อขนาดของระบบเศรษฐกจิเป็นตน้ 
 

อตัราดอกเบีย (Interest Rate) 

อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 193) กล่าววา่อตัราดอกเบยีสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 6 ประเภทคอื 

1. อตัราดอกเบยีเงนิใหกู้ย้มืระหว่างธนาคาร (Interbank Rate) เป็นอตัราดอกเบยีเงนิกู้ยมื

ในตลาดเงนิระยะสนัเพอืใชใ้นการปรบัสภาพคล่องของธนาคารพาณิชยโ์ดยธุรกรรมอาจจะอยูใ่น 

รปูการกูย้มืแบบจ่ายคอืเมอืทวงถาม (At call) หรอืเป็นการกูย้มืแบบมกีาํหนดระยะเวลา (Term) 

ตงัแต่ 1 วนัถงึ 6 เดอืนในทางปฏบิตัสิ่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 50-70 เป็นการกูย้มืระยะ 1 วนั 

(Overnight) รองลงมาเป็นการกูย้มืแบบจ่ายคนืเมอืทวงถาม (At call) อนึงถ้าเป็นการกูย้มืในตลาด

ระหวา่งสถาบนัการเงนิทไีม่ใช่ธนาคารพาณิชยจ์ะเรยีกวา่ Interfinance Loan อตัราดอกเบยีทใีช้

เรยีกวา่ Interfinance Rate 

2. อตัราดอกเบยีเงนิกู ้(Lending Rate) 

   2.1 อตัราดอกเบยี MLR (Medium Lending Rate) หรอื (Minimum Loan Rate) 

หมายถงึอตัราดอกเบยีเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลาทธีนาคารพาณิชยเ์รยีกเกบ็จากลกูคา้รายใหญ่ชนัด ี

   2.2 อตัราดอกเบยี MOR (Minimum Overdraft Rate) หมายถึงอตัราดอกเบยีประเภท

เบกิเกนิบญัชทีธีนาคารพาณิชยเ์รยีกเกบ็จากลกูคา้รายใหญ่ชนัด ี

   2.3 อตัราดอกเบยี MRR (Minimum Retail Rate) หมายถงึอตัราดอกเบยีเงนิกู้ทธีนาคาร

พาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชนัดีทงันีการเปรียบเทยีบอตัราดอกเบยี MLR และอตัรา

ดอกเบยี MRR นนัสามารถสะทอ้นระดบัความเสยีงทแีตกต่างกนัระหวา่งลกูคา้รายใหญ่กบัลกูคา้ราย

ยอ่ยไดโ้ดยส่วนต่างสงูสุดทธีนาคารพาณิชยป์ระกาศตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 4 ต่อปี 

3. อตัราดอกเบยีอ้างองิ (Reference Rate) เป็นอตัราดอกเบยีทธีนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศทุกวนัศุกร์เพือใช้ในการอ้างอิงสําหรบัการกําหนดอตัราดอกเบียเงินฝากของธนาคาร

พาณิชยไ์ทยในสปัดาห์ถดัไปประกอบด้วยอตัราดอกเบยีเงนิฝากออมทรพัยอ์ตัราดอกเบยีเงนิฝาก

ระยะเวลา 3 เดอืน 6 เดอืน และ 12 เดอืนอตัราดอกเบยีอา้งองิจะคาํนวณมาจากอตัราดอกเบยีล่าสุด 

เฉลยีของธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ 5 ธนาคารไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสกิรไทย ธนาคาร 

กรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย ์และ ธนาคารกรุงศรอียธุยา 

4. อตัราดอกเบยีมาตรฐาน (Bank Rate) เป็นอตัราดอกเบยีทธีนาคารแห่งประเทศไทยเรยีก

เกบ็จากสถาบนัการเงนิทใีหกู้ย้มืในวงเงนิทกีาํหนดจากฐานเงนิฝากของสถาบนัการเงนิแต่ละแหง่

โดยการใหกู้ย้มืนถีอืวา่เป็นแหล่งกูย้มืแหล่งสุดทา้ย (Lending of Last Resort) เมอืมคีวามจาํเป็น

ภายในระยะเวลาสนัๆอยา่งมากไม่เกนิ 7 วนัทงันีเพอืรองรบัความผนัผวนของความตอ้งการใชเ้งนิ

ในตลาดเงนิเป็นสาํคญัหรอืจากการเบกิถอนเงนิฝากของประชาชนในภาวะผดิปกตโิดยจะช่วยสรา้ง

ความเชอืมนัใหก้บัระบบการชาํระเงนิเป็นตน้หลกัประกนัทใีชใ้นการกูย้มืเงนินสี่วนมากจะเป็น
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หลกัทรพัยร์ฐับาลอยา่งไรกต็ามการปรบัปรุงหรอืการเปลยีนแปลงโครงสรา้งอตัราดอกเบยีมาตรฐาน

ในแต่ละครงัมวีตัถุประสงคเ์พอืใหก้ารดาํเนินนโยบายการเงนิมปีระสทิธภิาพมากขนึ 

5. อตัราดอกเบยีซอืคนืในตลาดพนัธบตัร (Repurchase Rate) เป็นอตัราดอกเบยีทใีช้ใน

การซอืขายพนัธบตัรรฐับาลพนัธบตัรของธนาคารแห่งประเทศไทยพนัธบตัรรฐัวสิาหกจิทกีระทรวง 

การคลงัคําประกนัเงินต้นดอกเบียของสถาบนัการเงินทีเป็นสมาชกิในตลาดซอืคนืพนัธบตัรโดย

ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นนายทะเบยีนและตวัแทนการรบัจ่ายเงนิซงึถอืวา่เป็นคู่สญัญาโดยตรง 

กบัผูซ้อืและผูข้ายโดยระยะเวลาการกูย้มืจะเป็น 1 วนั 7 วนั 14 วนั 1 เดอืน 3 เดอืน และ 6 เดอืน

ทงันีอตัราดอกเบยีตลาดซอืคนืระยะ 14 วนันนัธนาคารแห่งประเทศไทยใชเ้ป็นเครอืงมอืในการสง่

สญัญาณในการดาํเนินนโยบายทางการเงนิภายใตก้รอบ Inflation Targeting 

6. อตัราดอกเบยีเงนิใหกู้ย้มืระหวา่งธนาคารณตลาดลอนดอน (London Interbank Offered 

Rate หรอื LIBOR) เป็นอตัราดอกเบยีเงนิกู้ยมืหรอืเงนิฝากระหว่างธนาคารพาณิชยท์มีฐีานะและ

ชอืเสยีงดมีากซงึกาํหนดณ ตลาดการเงนิทกีรุงลอนดอนธนาคารพาณิชยท์วัไปในตลาดเงนิหลกัของ

โลกมกัจะนําอตัรา LIBOR มาใช้เป็นฐานในการกําหนดอตัราดอกเบยีเงนิกู้ยมืประเภทต่างๆตาม

สกุลเงินสําคญัโดยบวกกําไรส่วนต่างเขา้กบัอตัราดอกเบียดงักล่าวกรณีตลาดการเงินอืนๆเช่น

สงิคโปร์อตัราดอกเบยีระหว่างธนาคารประเภทนีเรยีกว่า SIBOR ส่วนตลาดทกีรุงเทพฯเรยีกว่า 

BIBOR 

 

ดลุงบประมาณ(Budgetary Balance) 

อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 195) กล่าววา่ดุลงบประมาณคอืส่วนต่างระหวา่งประมาณรายได ้

และประมาณการรายจ่ายตามทกีาํหนดไวใ้นเอกสารงบประมาณประจําปีรายได้ในทนีีประกอบด้วย

รายได้จากภาษีอากรรายได้จากรฐัพาณิชย์รายได้จากการขายสิงของ/บรกิารและรายได้อนืๆดุล

งบประมาณม ี3 ประเภทไดแ้ก่งบประมาณสมดุลงบประมาณเกนิดุลและงบประมาณขาดดุล 

 

ดลุการชาํระเงินระหว่างประเทศ (Balance of Payment) 

อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 195) กล่าววา่ดุลการชาํระเงนิระหวา่งประเทศเป็นบนัทกึเกยีวกบั 

มูลค่าทเีป็นตวัเงนิของรายการทางเศรษฐกจิระหว่างผู้มถีินฐานในประเทศนันๆกบัผู้มีถินฐานใน

ต่างประเทศในช่วงระยะเวลาหนึงซงึปกตเิท่ากบั 1 ปีดุลการชาํระเงนิประกอบดว้ยดุลบญัชเีดนิสะพดั

บญัชีทุนบญัชีเงินบริจาคและบญัชีทุนสํารองระหว่างประเทศซงึทุนสํารองระหว่างประเทศได้แก่

เงนิตราต่างประเทศทองคาํหลกัทรพัยท์ธีนาคารแห่งประเทศไทยถือไวแ้ละสทิธถิอนพเิศษการขาด

ดุลอยา่งต่อเนืองของดุลการชาํระเงนิและการเปลยีนแปลงของทุนสํารองระหว่างประเทศนันมผีลต่อ

อตัราแลกเปลยีนและความมเีสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศกล่าวคอืเมอืดุลการชําระเงนิขาด

ดุลอย่างต่อเนืองในขณะทีทุนสํารองระหว่างประเทศลดลงทําให้ประเทศนันขาดแคลนเงินตรา

ต่างประเทศหรือทองคําทีสามารถไปชําระหนีได้ซึงอาจต้องแก้ปญัหาโดยการลดค่าเงินตรา

ต่างประเทศการควบคุมเงนิตราต่างประเทศและการควบคุมทางการคา้ของรฐั 
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ดลุบญัชีเดินสะพดั(Current Account) 

อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 195) กล่าววา่ดุลบญัชเีดนิสะพดัเป็นผลรวมสทุธขิองดุลการคา้ดุล

บรกิารเงนิโอนและบรจิาคองคป์ระกอบของดุลบญัชเีดนิสะพดัมดีงัต่อไปน ี

1. ดุลการค้า (Trade Balance) เป็นผลต่างสุทธริะหว่างสนิค้าออกกบัสนิค้าเขา้ทเีก็บ

รวบรวมจากใบขนสินค้าโดยกรมศุลกากรซึงแสดงถึงปริมาณและมูลค่าสินค้าทีมีการนําเข้าและ

ส่งออกนอนกราชอาณาจกัรยกเว้นสินค้าทีได้รบัเอกสทิธทิางการทูตหรือสินค้าทีส่งไปซ่อมแซม

สนิคา้ตวัอยา่งและสนิคา้เช่านอกจากนียงัรวมถงึสนิคา้ทมีกีารนําเขา้และส่งออกจรงิแต่ไม่ผ่านพธิกีาร

ศุลกากรเช่นสนิคา้ทหารไฟฟ้ าและเครอืงบนิพาณิชย ์

2. ดุลบรกิาร (Service Balance) เป็นผลต่างสุทธทิแีสดงถึงการค้าระหว่างประเทศในด้าน

บรกิาร 

ประกอบดว้ยค่าขนส่งค่าระวางค่าประกนัภยัค่าใชจ้่ายดา้นการท่องเทยีวค่าบรกิารทางธุรกจิ

และการเงนิรวมถงึค่าลขิสทิธเิป็นตน้ 

3. เงนิโอนและบรจิาค (Current Transfers) หมายถงึเงนิบรจิาคหรอืเงนิช่วยเหลอืต่างๆทผีู้

มถีนิฐานในประเทศ (Resident) ไดร้บัหรอืโอนให้ผู้มถีินฐานในต่างประเทศ (Nonresident) ซงึเป็น

ธุรกรรมทก่ีอใหเ้กดิการเปลยีนแปลงสทิธคิวามเป็นเจา้ของในทรพัยากรทแีทจ้รงิหรอืทางการเงนิ 

 

อตัราแลกเปลียน(Exchange Rate) 

อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 196) กล่าววา่อตัราแลกเปลยีนเป็นราคาของเงนิตราต่างประเทศ

สกุลหนงึทกีาํหนดโดยใชเ้งนิอกีสกุลเช่นค่าของเงนิบาทเทยีบกบั 1 ดอลล่าหส์หรฐัเท่ากบั 40 บาท

เป็นตน้ระบบอตัราแลกเปลยีนอาจจาํแนกไดเ้ป็น 3 ระบบหลกัประกอบดว้ย 

1. ระบบทผีูกค่ากบัเงนิสกุลอนืซงึอาจเป็นการผูกค่า (Fixed exchange rate) กบัเงนิสกุล

เดยีวเช่นฮ่องกงดอลล่ารก์บัดอลล่ารส์หรฐัอเมรกิาแต่เงนิตราของประเทศย่อมต้องผนัผวนไปกบัเงนิ

สกุลอืนทไีม่ใช่เงินสกุลอ้างอิงหรืออาจผูกค่ากบักลุ่มเงินตราในหลายสกุลทีเรียกว่าระบบตะกร้า 

(Basket system) เช่นระบบอตัราแลกเปลียนของไทยในอดีตก่อนทีจะปรบัมาใช้ระบบอตัรา

แลกเปลยีนแบบลอยตวัในปจัจุบนั 

2. ระบบทมีคีวามยดืหยุน่จาํกดัระบบนีคล้ายกบัระบบทผีูกค่าเงนิสกุลอนืในขอ้ 1 แต่อตัรา

แลกเปลยีนสามารถเคลอืนไหวได้ในช่วงกวา้งกว่าตวัอย่างของระบบนีได้แก่ประเทศทอียู่ในกลุ่ม

สหภาพยโุรปซงึใชร้ะบบ Exchange Rate Mechanism (ERM) 

3. ระบบทมีคีวามยดืหยุน่สงูเป็นระบบอตัราแลกเปลยีนทขีนึอยูก่บัอุปสงคแ์ละอุปทานของ

เงนิตราต่างประเทศซงึค่าของเงนิจะมคีวามผนัผวนมากกวา่ 2 ระบบแรกภายใตร้ะบบอตัราแลก 

เปลยีนทมีคีวามยดืหยุน่สงูนีสามารถแบ่งเป็น 2 ระบบคอื 

3.1 ระบบลอยตวัภายใต้การจดัการ (Managed Floating System) ซงึเป็นระบบทปีระเทศ

ไทยใช้ในปจัจุบนัจะปล่อยให้อตัราแลกเปลยีนมกีารเคลอืนไหวตามภ าวะตลาดหากเกดิภาวะขาด
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เสถยีรภาพธนาคารแห่งประเทศไทยจะเขา้แทรกแซงโดยเขา้ซอืหรอืขายเพอืไม่ให้ค่าเงนิบาทแขง็

หรอือ่อนเกนิไปได ้

3.2 ระบบลอยตวัเสร ี(Independent Floating System) เป็นระบบทค่ีาเงนิลอยตวัตามกลไก

ตลาดมากทสีุดระบบนีไม่มปีระเทศใดในโลกเลยทเีลอืกใช ้

 

การวิเคราะหก์ารเมือง (Political Analysis) 

วกิรม เกษมวฒุ ิ(2547: 41) กล่าววา่การเมอืงหมายถงึกจิกรรมทเีกยีวขอ้งกบัการแขง่ขนั 

หรอืแสวงหาอาํนาจซงึส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยส่วนรวมการปกครองหมายถึงการบรหิารการวาง

ระเบยีบกฎเกณฑส์าํหรบัสงัคมรปูแบบการปกครองทใีห้อํานาจอธปิไตยเป็นของประชาชนทงัหมด

และมจีุดมุ่งหมายในการปกครองเป็นไปเพอืประชาชนเรยีกวา่ประชาธปิไตย (Democracy) 

การวเิคราะหถ์งึภาวะการเมอืงในปจัจุบนัและแนวโน้มในอนาคตเพอืดวูา่การเปลยีนแปลงจะ

เป็นปจัจยัเกอืกลูหรอืเป็นปฏปิกัษ์ต่อประชาชนและธุรกจิผลการวเิคราะห์จะทําให้ผู้ลงทุนสามารถ

ประเมนิวา่จะมผีลต่อการลงทุนอยา่งไรบา้ง 

จากแนวคดิเกยีวกบัปจัจยัพนืฐานทางด้านเศรษฐกจิและการเมอืงสามารถสรุปได้ว่ าภาวะ

เศรษฐกจิมปีจัจยัหลายตวัทมีผีลต่อพฤตกิรรมการการลงทุนและแนวโน้มการลงทุนได้แก่ภาวะเงนิ

เฟ้ อภาวะเงนิฝืดอตัราดอกเบยีภาวะเศรษฐกจิของประเทศอตัราแลกเปลยีนซงึมผีลต่อการขนึลงของ

ราคาทองคาํในตลาดส่วนปจัจยัดา้นการเมอืงไดแ้ก่การบรหิารการกําหนดกฎเกณฑ์การปกครองซึง

ผูว้จิยัจะทาํการศกึษาปจัจยัดงักล่าววา่มผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนและแนวโน้มการลงทุนอยา่งไร 
 

5. แนวความคิดเกียวกบัวยัทาํงาน 

ศนูยว์จิยักสกิรไทย (2548) ไดก้ล่าวว่า วยัทํางาน หมายถึง กลุ่มคนเพศชาย หญิงทมีอีายุ

ตงัแต่ 20 ปีขนึไป จนถึง 50 ปี โดยประมาณ และมรีายได้ประจําจากการทํางาน หรอืสามารถ

เรยีกวา่ “วยัสรา้งฐานะ” โดยกลุ่มวยัทาํงานนีจะความต้องการในการใช้จ่ายเงนิมากกว่ากลุ่มวยัเดก็

และวยัสงูอาย ุและวยัทาํงานสามารถแบ่งออกไดเ้ป็นกลุ่มยอ่ย ดงันี 

1 กลุ่มวยัทาํงานตอนตน้ คอื กลุ่มวยัเรมิทาํงาน มอีายตุงัแต่ 20-30 ปี กลุ่มนีจะเป็นวยัทเีพงิ

สาํเรจ็การศกึษา และเปลยีนมาใชช้วีติการทาํงาน เพงิเรมิทํางานและเรมิมรีายได้เป็นของตนเอง มี

ความกลา้ไดก้ลา้เสยี และ มกัจะพบอะไรใหม่ ในชวีติการทาํงานอยูเ่สมอ เวลาทาํงานเป็นชนิเป็นอนั

หรอืประสบความสําเรจ็ในงานทรีบัผดิชอบกจ็ะภูมใิจและมพีลงัทจีะทําต่อไป รกัความก้าวหน้าใน

หน้าทกีารงานและวยันีอาจมปีญัหาดา้นการเงนิ หากวางแผนการใชเ้งนิไม่ด ีอาจก่อหนีไดส้งู เพราะ

มรีายรบัไม่เพยีงพอกบัรายจ่าย และความฝนัของคนกลุ่มนีมอียู ่2 อยา่ง คอื อยากแต่งงานและอยาก

มรีถยนตข์บัไปทาํงาน 
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2. กลุ่มวยัทาํงานตอนกลาง คอื กลุ่มคนทอีายุประมาณ 31-40 ปี กลุ่มนีส่วนใหญ่จะทุ่มเท

ชวีติและเวลาใหก้บัการทาํงานเพอืหวงัความกา้วหน้า มตีาํแหน่งหน้าทกีารงานในบรษิทัหรอืไดเ้ลอืน

ตาํแหน่งในระดบัสงูขนึ เป็นระดบั Senior ขนึไป มรีายไดต่้อเดอืนสูงขนึ มคีวามต้องการซอืของทมีี

คุณภาพและราคาสงูขนึ และคาํนึงถึงการสร้างฐานะมาก มกีารซอืหรอืผ่อนบ้านและรถยนต์ มกัจะ

แต่งงานแลว้เป็นส่วนใหญ่ ดงันนัคนกลุ่มนียอ่มมคีวามตอ้งการเกบ็ออมหรอืลงทุน เพอืใหม้เีงนิเพยีง

พอทจีะใชจ้่ายในอนาคต 

3. กลุ่มวยัทาํงานตอนปลาย คอื กลุ่มทอีายุประมาณ 41-50 ปี กลุ่มนีจะมปีระสบการณ์ใน

การทาํงานสงูมากและมตีาํแหน่งหน้าทกีารงานในระดบัสูงขนึหรอืมกีจิการเป็นของตนเอง มรีายได้

ต่อเดอืนมากขนึ และเรมิทจีะหนัมาดแูลตวัเอง ใส่ใจในสุขภาพ เรมิประหยดัและอดออมไวใ้ชย้ามชรา

อยากไปเทยีวพกัผ่อนและหาความสุขใหต้นเอง 

จากแนวคิดเกียวกบัวยัทํางานทีกล่าวมา วยัทํางาน หมายถึง บุคคลทีอยู่ในช่วงอายุที

สามารถทํางานหารายได้และม ีกําลงัทรพัยแ์ละความต้องการซอืแตกต่างกนัไปในแต่ละช่วงอาย ุ

โดยการวจิยัครงันี ได้ทําการศึกษาบุคคลทอียู่ในช่วงวยัทํางานทแีตกต่างกนั จะมพีฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแตกต่างกนัอยา่งไร 

6. ความรู้ทวัไปเกียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

6.1 ความหมายของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2553: Online) LTF ยอ่มาจาก Long Term Equity 

Fund หรอื กองทุนรวมหุน้ระยะยาวเป็นกองทุนรวมแบบพเิศษทใีหส้ทิธผิูล้งทุนนําเงนิลงทุนในแต่ละ

ปีมาใชล้ดหยอ่นภาษไีด ้

LTF มทีมีาจากแผนพฒันาตลาดทุนไทยทมีเีป้ าหมายเพมิจาํนวนผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ

เพราะเชือว่าหากต้องการให้ตลาดหุ้นของไทยมีเสถียรภาพมากขนึจําเป็นต้องมีสดัส่วนผู้ลงทุน

สถาบนัในประเทศทมีคุีณภาพ (ทเีรยีกกนัโดยทวัไปวา่กองทุนรวม) มากกวา่ปจัจุบนัจงึจะทาํให้ดชันี

ตลาดหลกัทรพัยไ์ทยไม่ผนัผวนตามแรงซอืขายของนกัลงทุนต่างประเทศและนักลงทุนรายย่อยมาก

จนเกนิไปและทาํใหเ้กดิเสถยีรภาพในระบบตลาดทุนไทยในทสีุด 

ดว้ยเหตุนีมตคิณะรฐัมนตรเีมอืวนัท ี27 เมษายน 2547 จงึกาํหนดใหม้กีารจดัตงักองทุนรวม

หุน้ระยะยาวขนึโดยใหส้ทิธปิระโยชน์ทางภาษแีก่ผูล้งทุนเพอืจงูใจใหเ้กดิการลงทุนในกองทุน LTF 
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6.2 ประเภทของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

แบ่งตามสดัส่วนการลงทุน -- วิธีนีแบ่งได้ 3 กลุ่ม 

1. LTF ทลีงทุนในหุน้เตม็ทแีบบกองทุนหุน้ – กลุ่มนีผูจ้ดัการกองทุนจะบรหิารกองทุน LTF 

ของตนเหมือนกบักองทุนหุ้นและลงทุนเต็มทใีนหุ้นเพือสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ลงทุนมากทสีุด

ภายใตค้วามเสยีงทยีอมรบัได ้

2. LTF ทลีงทุนในหุ้นบางส่วนและกําหนดสดัส่วนไวช้ดัเจน – กองทุน LTF ในกลุ่มนีจะมี

ความเสยีงน้อยกวา่กลุ่มแรกเพราะเงนิทมีจีะถูกนําไปลงทุนในหุน้เพยีงบางส่วนและบอกให้ผู้ลงทุนรู้

วา่จะลงทุนกเีปอรเ์ซน็ตเ์ช่น ลงทุนในหุ้นเพยีง70% อกี 30% ลงทุนในตราสารหนี ทําให้มคีวามผนั

ผวนน้อยกวา่ทงัขาขนึและขาลงเหมาะสาํหรบัผูต้อ้งการลงทุนในระดบัความเสยีงทตีาํกวา่กองทุนหุ้น

ทวัไปแต่ยอมรบัโอกาสทจีะไดผ้ลตอบแทนน้อยลงได ้

3. LTF ทลีงทุนในหุน้เพยีงบางส่วนแต่ไม่กาํหนดสดัส่วนทชีดัเจน – LTF กลุ่มนีจะคลา้ยกบั

กลุ่มท2ี คอืเงนิทมีใีนกองทุนจะลงทุนในหุน้เพยีงบางส่วนแต่ไม่กาํหนดชดัเจนวา่เท่าไร LTF มคีวาม

เสยีงน้อยกวา่กลุ่มแรกกลุ่มนีจะมเีป้ าหมายในการดแูลรกัษาเงนิตน้ของผูล้งทุนไม่ใหข้าดทุนมากกวา่

มุ่งหาผลตอบแทนเหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทตีอ้งการใหเ้งนิตน้ไม่ขาดทุนมากกวา่เน้นเรอืงผลตอบแทน 

แบ่งตามนโยบายการจ่ายปันผล – 2 กลุ่ม 

1. LTF ทีมนีโยบายการจ่ายปนัผล – กลุ่มนีเหมาะสําหรบัผู้ทอียากได้เงินกําไรคืนบ้าง

ระหวา่งการลงทุนแต่เงนิปนัผลทไีดจ้ะตอ้งเสยีภาษี 

2. LTF ทไีม่มนีโยบายจ่ายปนัผล – กลุ่มนีเหมาะสําหรบัผู้ไม่ต้องการเสยีผลประโยชน์จาก

ภาษเีงนิปนัผลโดยยอมทจีะไม่รบัผลตอบแทนคนืระหวา่งลงทุน 

แบ่งตามนโยบายการลงทุน – 2 กลุ่ม 

1. LTF ทบีรหิารเชงิรุก – ผูจ้ดัการกองทุนจะเน้นบรหิารใหไ้ดผ้ลตอบแทนเตม็ทมีเีป้ าหมาย

ในการสร้างผลตอบแทนให้สูงทีสุด ภายใต้ความเสียงทีประเมินแล้วยอมรบัได้เหมาะสําหรบัผู้

ตอ้งการลงทุนในหุน้ทเีชอืในความสามารถการคดัเลอืกหุน้ของผูจ้ดัการกองทุน 

2. LTF ทบีรหิารเชงิรบั หรอื LTF ทเีป็นกองทุนรวมดชันี – ผูจ้ดัการกองทุนจะบรหิาร LTF 

ใหไ้ดผ้ลตอบแทนขนึลงตามการขนึลงของดชันีอา้งองิเหมาะสาํหรบัผูล้งทุนทเีชอืวา่ผลตอบแทนของ

ดชันีอา้งองิจะเพมิขนึในระยะเวลาทลีงทุนโดยไม่ต้องการเสยีงกบัการบรหิารและการเลอืกหุ้นของ

ผูจ้ดัการกองทุน 
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6.3 ผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

6.3.1 ผลตอบแทนจากการลงทุน 

ใน LTF เป็นช่องทางการลงทุนทใีหผ้ลตอบแทนทดีกีวา่การลงทุนแบบอนืเพราะนโยบาย

ของ LTF กค็อืลงทุนในหุน้ จากขอ้มลูผลตอบแทนของการลงทุนในทรพัยส์นิต่างๆของประเทศไทย 

ช่วง 30 ปีทผี่านมา (2518-2548) การลงทุนในหุน้ใหผ้ลตอบแทนสงูถงึรอ้ยละ 12 ต่อปี แมว้า่ในช่วง

ปี 2540-2544 จะเกดิวกิฤตเศรษฐกจิทาํใหร้าคาหุน้ลดลงอยา่งมากส่วนพนัธบตัรในช่วงเดยีวกนัให้

ผลตอบแทนรอ้ยละ 10 ต่อปีทงัทไีม่ไดร้บัผลกระทบจากช่วงวกิฤตเิศรษฐกจิมากนกัเพราะเป็น

สนิทรพัยท์ใีหผ้ลตอบแทนคงทสีว่นเงนิฝากธนาคารใหผ้ลตอบแทนรอ้ยละ 7 ต่อปี และทองคาํให้

ผลตอบแทนเพยีงรอ้ยละ 3 ต่อปี 

6.3.2ประหยดัภาษ ี

LTF เป็นช่องทางหนึงทชี่วยใหผู้ม้หีน้าทเีสยีภาษเีงนิไดน้้อยลงและเป็นช่องทางช่องทางการ

ประหยดัภาษทีมีขีอ้ไดเ้ปรยีบมากกวา่การประหยดัภาษแีบบอนืคอื 

* ไม่ตอ้งลงทุนยาวนานลงทุนเพยีง 5 ปีปฏทินิกส็ามารถไถ่ถอนคนืได้หรอืถ้าอยากลงทุน

ต่อกท็าํได ้

* ไม่มขีอ้ผกูพนัวา่ตอ้งลงทุนต่อเนืองทุกปีถ้าตอ้งการลดหยอ่นภาษปีีไหนกค่็อยลงทุนปีนนั 

* มลูค่าทสีามารถลงทุนเพอืลดหยอ่นภาษไีดส้งูถงึ 15%ของรายไดส้งูสุดถงึ 500,000 บาท

ต่อปี ดงันนัผูท้เีสยีภาษใีนอตัราทสีงูกจ็ะยงิไดป้ระโยชน์จาก LTF 

แต่การทีจะได้รบัสทิธิประโยชน์ทางภาษีทีกล่าวไว้ข้างต้นนัน นักลงทุนต้องปฏิบตัิตาม

เงอืนไขการลงทุน ซงึมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี 

1.     เงินลงทุนใน LTF ต้องมาจากการประกอบอาชีพ และเป็นเงินได้พึงประเมินตาม

มาตรา 40 แห่งประมวลรษัฎากร 

2.     เงินลงทุนใน LTF ต้องเป็นการลงทุนภายในช่วงระยะเวลาไม่เกินปี พ.ศ. 2559 

เท่านนั 

3.     ไม่มกีารจาํกดัเงนิลงทุนขนัตาํ โดยนกัลงทุนสามารถลงทุนได้สูงสุดถึง 15% ของเงนิ

ไดใ้นแต่ละปี แต่ตอ้งไม่เกนิ 300,000 บาท อยา่งไรกต็าม หากมกีารลงทุนเกนิกว่าทกีําหนดขา้งต้น 

และมกีารขายคนืหน่วยลงทุน นกัลงทุนตอ้งนํากาํไรทไีดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนเฉพาะส่วนที

เกนิกวา่ทกีาํหนด ไปรวมคาํนวณเพอืเสยีภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาดว้ย 

4.     หา้มนําหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ไปจาํหน่าย โอน จํานํา หรอืใช้เป็นหลกัประกนั

ใดๆ 
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5.     เมอืซอืหน่วยลงทุนของ LTF ในปีใดแล้ว กส็ามารถหกัลดหย่อนได้ทนัทใีนปีนัน แต่

ต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่ น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน โดยเริมนับจากปีทีมีการลงทุนเป็นครังแรก 

ยกตวัอยา่งเช่น หากลงทุนซอืหน่วยลงทุนของ LTF ในวนัท ี30 ธนัวาคม พ.ศ. 2548 ซงึพจิารณา

ตามเงอืนไขแลว้ตอ้งถอืไปอกี 5 ปีขา้งหน้า อย่างไรกต็ามถ้าสามารถขายคนืหน่วยลงทุนในวนัท ี2 

มกราคม พ.ศ. 2552 ได ้นกัลงทุนกย็งัคงได้รบัสทิธปิระโยชน์ทางภาษีครบถ้วน ทงันีกเ็พราะ หาก

นบัตามปีปฏทินิทเีรมิลงทุนเป็นครงัแรก การทนีกัลงทุนเลอืกลงทุนวนัใดวนัหนึงในปี พ.ศ. 2548 ก็

นบัเป็น 1 ปีปฏทินิแลว้ และการขายคนืหน่วยลงทุนในวนัใดวนัหนึงตามเงอืนไขทกีองทุนได้กําหนด

ไวใ้นปี พ.ศ. 2552 กน็บัเป็นอกี 1 ปีปฏทินิเช่นกนั รวมกบัอกี 3 ปีทถีอืครองกจ็ะนบัเป็นระยะเวลา 5 

ปีปฏทินิพอด ี(แมว้า่ระยะเวลาทถีอืครองหน่วยลงทุนจรงิๆ จะเท่ากบั 3 ปี กบั 2 วนัเท่านนักต็าม) 

6.     ไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนอยา่งต่อเนือง โดยจะนบัเงนิทลีงทุนแยกกนัไปในแต่ละปี เช่น ถ้า

ลงทุนเงนิกอ้นแรกในปี 2547 กส็ามารถไถ่ถอนไดอ้กี 5 ปีขา้งหน้าในปี พ.ศ. 2551 และถ้าลงทุนเงนิ

อกีกอ้นหนึงในปี 2548 กส็ามารถไถ่ถอนไดอ้กี 5 ปีขา้งหน้าในปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้ 

7.     กรณีทกีองทุนมกีารจ่ายเงนิปนัผล นกัลงทุนมภีาระภาษทีตีอ้งจ่าย โดยสามารถเลอืก

หกัภาษี ณ ทจี่ายในอตัรา 10% หรอืจะเลือกไม่หกั ณ ทจี่าย แต่นําเงนิปนัผลทไีด้รบันันมารวม

คาํนวณเพอืเสยีภาษเีงนิไดป้ระจาํปีทเีดยีวเลยกไ็ด ้  

8.     หากมกีารขายคนืหน่วยลงทุนก่อนครบกาํหนด 5 ปีปฏทินิ ถอืวา่ผดิเงอืนไขการลงทุน 

นกัลงทุนจะไม่ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษอีกีต่อไป อกีทงัยงัตอ้งคนืเงนิสทิธปิระโยชน์ทางภาษีนัน

พรอ้มกบัเงนิเพมิในอตัรารอ้ยละ 1.5 ต่อเดอืน โดยนับตงัแต่เดอืนเมษายนของปีทผีู้ถือหน่วยลงทุน

ยนืขอยกเวน้ภาษ ีจนถงึเดอืนทมีกีารยนืคนืเงนิภาษีนัน นอกจากนียงัต้องจ่ายภาษีสําหรบัเงนิทไีด้

จากการขายคนืหน่วยลงทุนโดยถูกหกัภาษ ีณ ทจี่าย 3% ของเงนิกาํไรทไีดร้บั และยงัตอ้งนํากาํไรที

ไดร้บัจากการขายคนืหน่วยลงทุนนนัไปรวมเป็นเงนิไดเ้พอืเสยีภาษเีงนิไดต้อนปลายปีอกีดว้ย 

9.     เฉพาะกรณีทนีกัลงทุนเสยีชวีติ หรอืทุพพลภาพเท่านนั จงึจะไม่ถือว่าผดิเงอืนไขการ

ลงทุน 

 

6.4 บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม 

        

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กรงุไทย จาํกดั 

โทร. 0-2670-4900 

Website: www.ktam.co.th 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั  

โทร. 0-2693-2300 

Website: www.kasikornasset.com 



29 
 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม ซิมิโก้ จาํกดั 

โทร 02-624-6333 

Website : www.seamicoasset.com 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทหารไทย จาํกดั 

โทร. 0-2636-1800 

Website: www.tmbam.com 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ทิสโก้ จาํกดั 

โทร. 0-2633-7777 

Website: www.tiscoasset.com 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

โทร. 0-2626-2222 

Website: www.scbam.com 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ธนชาต จาํกดั 

โทร. 0-2263-0800 

Website: www.thanachartfund.com 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน นครหลวงไทย จาํกดั 

โทร. 0-2624-8500 

Website: www.sci-asset.com 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน บี ที จาํกดั 

โทร. 02-686-9500        

Website: www.btam.co.th 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ไทย) จาํกดั 

โทร. 02-679-5577 

Website: www.uobam.co.th 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม บวัหลวง จาํกดั 

โทร. 0-2679-6400 

Website: www.bblam.co.th 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จาํกดั 

โทร. 0-2257-0555 

Website:  www.primavest.com 
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บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟิลลิป จาํกดั 

โทร 02-635-3033Website: www.phillipasset.co.th 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ฟินันซ่า จาํกดั 

โทร. 0-2232-4000 

Website : www.finansa-asset.com 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แมนูไลฟท ์ 

(ประเทศไทย) จาํกดั 

โทร 02- 

Website : 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนรวม วรรณ จาํกดั 

โทร. 0-2659-8888 

Website: www.one-asset.com 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อเบอรดี์น จาํกดั (ประเทศไทย) 

โทร. 0-2636-8248 

Website: www.aberdeen-asset.co.th 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน อยธุยา จาํกดั 

โทร. 0-2657-5757 

Website: www.ayfunds.com 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

โทร. 0-2661-9000 

Website: www.mfcfund.com 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน แอสเซท พลสั จาํกดั 

โทร. 0-2672-1000 

Website: www.assetfund.co.th 

 

บริษทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ไอเอน็จี  

(ประเทศไทย) จาํกดั 

โทร. 0-2688-7777 

Website: www.ingfunds.co.th 
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7. งานวิจยัทีเกียวข้อง 

มนทรตัน์ โพธวิจิติร (2539: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาเองอตัราผลตอบแทนและความเสยีง จาก

การลงทุนในกองทุนรวมในประเทศไทย และประสทิธภิาพการบรหิารหลกัทรพัยข์องกองทุนโดยใช้

ขอ้มลูราคาและมลูค่าทรพัยส์นิ สุทธขิองกองทุนเป็นรายเดอืนในช่วงเดอืนมกราคม พ.ศ. 2535 ถึง 

เดือนธนัวาคม พ.ศ. 3538 จากกองทุนปิดในประเทศจํานวน 15 กองทุน มาคํานวณหาอตัรา

ผลตอบแทนและความเสียงของกองทุน โดยใช้ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์ แล้วนําผลทีได้ไปเปรียบเทียบกับความเสียงและอัตราผลตอบแทนของตลาด           

และประยุกต์ใช้แบบจําลอง Sharpe’s และ Treynor’s Portfolio Performance Measure วดั

ประสทิธภิาพการบรหิารหลกัทรพัยข์องกองทุน โดยพจิารณาถงึความสมัพนัระหว่างความเสยีงและ

อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน ผลการศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสียง พบว่าอตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนในหน่วยลงทุนในหลกัทรพัยข์องตลาด แต่ความเสยีงรวมของกองทุน 

พบวา่ กองทุนมค่ีาดชันี Sharpe’s โดยเฉลยีเท่ากบั 0.15 สงูกวา่ดชันี Sharpe’s ของตลาดซงึเท่ากบั 

0.09 แสดงวา่ต่อหนึงหน่วยความเสยีงรวม กองทุนมคีวามสามารถในการบรหิารหลกัทรพัย ์โดยมี

ผลตอบแทนชดเชยความเสยีงสุงกวา่ผลตอบแทนชดเชยความเสยีงของตลาด เช่นเดยีวกบัค่าดชันี 

Treynor’s กองทุนมดีชันี Treynor’s โดยเฉลยีเท่ากบั 1.49 มากกวา่ค่าดชันี Treynor’s ของตลาดซงึ

เท่ากบั 0.82 แสดงว่าต่อหนึงหน่วยความเสยีงทเีป็นระบบ กองทุนมีความสามารถในการบรหิาร

หลกัทรพัย ์โดยมผีลตอบแทนชดเชยความเสยีงสงูกวา่ผลตอบแทนชดเชยความเสยีงของตลาด 

ชวลติ ทองสุจรติกุล (2543: บทคดัยอ่) ศกึษาเรอืง การวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบอตัราผล 

ตอบแทนและความเสยีงของกองทุนรวมทลีงทุนในตราสารทุน และกองทุนรวมทลีงทนุในตราสารหนี

มวีตัถุประสงคเ์พอืทาํการวเิคราะห ์เปรยีบเทยีบอตัราผลตอบแทนและความเสยีงของกองทุนรวมที

ลงทุนในตราสารทุนและกองทุนรวมทลีงทนุในตราสารหนีโดยใชข้อ้มลูทุตยิภมูทิรีวบรวมจากหน่วย 

งานทเีกยีวขอ้ง เพอืมาหาอตัราการเปลยีนแปลงของมลูค่าสนิทรพัยส์ุทธต่ิอหน่วย โดยใชส้่วนเบยีง 

เบนมาตรฐาน เพอืหาความเสยีงและใชค่้าสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์พอืนหาอตัราผลตอบแทนต่อ

หน่วยความเสยีง โดยการทาํการศกึษาในช่วงปี พ.ศ. 2540-2542 ผลการศกึษาพบวา่กองทุนรวมที

ลงทุนในตราสารทุน ใหอ้ตัราผลตอบแทน และความเสยีงทมีากกวา่กองทุนรวมทลีงทุนในตราสาร

หนีซงึเป็นไปตามทฤษฎกีารเงนิถ้าลงทนุมคีวามเสยีงสงูผลตอบแทนทจีะไดร้บัจะสงูตามไปดว้ย 

(High Risk High Return) แต่กองทุนทลีงทนุในตราสารหนีใหอ้ตัราผลตอบแทนเมอืเปรยีบเทยีบ

เป็นส่วนต่อความเสยีงทมีากกวา่กองทุนรวมทลีงทุนในตราสารทุน จากการศกึษาเรอืงไดนํ้าแนวคดิ

เรอืงการเปรยีบเทยีบกองทุนรวม ทมีแีนวนโยบายในการลงทุนทแีตกต่างกนั มาใชใ้นกรณ ีศกึษา 

เพอืศกึษาวา่กองทุนทมีนีโยบายในการลงทุน แต่ละแบบมอีตัราผลตอบแทนและความเสยีงเป็น

อยา่งไร 
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พนูภคั ไพบลูยว์รชาต ิ(2546: บทคดัย่อ) ศกึษาเปรยีบเทยีบกองทุนรวมทมีนีโยบายการ

ลงทุนในตราสารทุนเป็นหลกั ใช้ขอ้มูลยอ้นหลงั 3 ปีในการทํางานวจิยัคอืช่วงปี พ.ศ.2543-2545 มี

กองทุนทเีป็นกลุ่มตวัอย่างทงัหมด 7 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวมไทยพาณิชยท์วทีรพัย์ (SCBTS) 

กองทุนรวมไทยพาณิชย ์เซท็ อนิเดก็ซ ์(SCBSET) กองทุนรวมอเบอรด์นีโกรท (ABG) กองทุนรวม

บวัแกว้ (BKA) กองทุนรวมทสิโก้ทวทีุน(TISCOEGF) กองทุนรวมรวงขา้วหุ้นทุน (RKEC) กองทุน

รวมสนิภญิโญหา้ (SF5) การศกึษาครงันีไดใ้ชค่้าดชันีชวีดัในเรอืงของผลตอบแทนการลงทุนดชันีชี

วดัผลการดาํเนินงาน ดชันีชวีดัประสทิธภิาพพนกังาน และค่าความเสยีง มาเปรยีบเทยีบกนัระหว่าง

กองทุนรวม ผลการศกึษาพบว่าตวัชวีดัต่างๆ ทศีกึษามคีวามสอดคล้องกนั คอื กองทุนรวมทมีีผล

ดาํเนินงานด ีมอีตัราผลตอบแทนและความสามารถในการทาํกาํไรต่อพนกังานทสีูงกองทุนรวมนันก็

จะให้ผลตอบแทนการลงทุนทดีีด้วย นอกจากนียงัพบว่ากองทุนรวมทีมผีลตอบแทนสูงกลบัมค่ีา

ความเสยีงตาํ ซงึค่าความเสยีงทตีาํนีอาจเกดิจากการบรหิารความเสยีงทดีขีองกองทุนทําให้ค่าส่วย

เบยีงเบนมาตรฐานของกองทุนรวมนันตํา ดงันัน ผู้ลงทุนสามารถพจิารณาผลตอบแทนการลงทุน

เป็นปจัจยัหลกั โดยใชค่้าเฉลยีผลตอบแทนการลงทุนของตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นเกณฑแ์ละเลอืกลงทุน

ในกองทุนทใีห้ผลตอบแทนการลงทุนทสีูงกว่าเกณฑ์ขนัตํานี นอกจากนีควรเลอืกกองทุนรวมทีให้

ผลตอบแทนการลงทุนทีดีอย่างสมําเสมอโดยอาจใช้ค่าดชันีประสิทธิภาพการดําเนินงาน และ

ประสิทธิภาพของพนักงานประกอบการตดัสินใจ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเปรียบเทียบระหว่าง

กองทุนรวม เพือปกป้ องผลประโยชน์ใน การเสียค่าธรราเนียมขนัตําทีเรยีกเกบ็เพือนใช่ในการ

บรหิารงานกองทุน และส่วนทสีองเป็นค่าธรรมเนียมทผีูกโยงกบัผลการบรหิารงาน โดยแสดงเป็น

สตูรการคาํนวณหรอืเป็นขอ้ตกลงอยา่งชดัเจนในการแบ่งส่วนของผลตอบแทนนีระหว่างกองทุนและ

ผูซ้อืหน่วยลงทุน 

ลดาวลัย ์พงษ์พนัธ ์(2549: บทคดัยอ่)  ศกึษาเรอืง  “ปจัจยัทมีผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนใน

กองทุนรวม กรณีศกึษา บลจ. ฟินนัซ่า จาํกดั” นีมวีตัถุประสงคเ์พอืศกึษาภาพรวมของธุรกจิกองทุน

รวมในประเทศไทย พฤตกิรรมการลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยทเีลอืกลงทุนใน บลจ. ฟินนัซ่า จํากดั 

และปจัจยัทีมีผลต่อการตดัสนิใจของนักลงทุนรายย่อย ทีลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภทของ  

บลจ. ฟินันซ่า จํากดั ในการศกึษาผู้วจิยัได้ใช้ทงัขอ้มูลทุตยิภูมิจากเอกสาร วารสาร งานศกึษาที

เกยีวขอ้งจากแหล่งต่างๆ ตงัแต่ พ.ศ. 2544-2548 และขอ้มูลปฐมภูมิจากขอ้มูลทไีด้จากการตอบ

แบบสอบถามโดยกลุ่มตวัอย่างจะเป็นนักลงทุนรายย่อยทลีงทุนในกองทุนเปิดประเภทต่างๆ ของ 

บลจ. ฟินันซ่า จํากดั สําหรบัปจัจยัทมีีผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมของ บลจ . ฟินันซ่า 

จาํกดั ทางปจัจยัดา้นแรงจูงใจนัน พบว่า ผู้ลงทุนจะให้ความสําคญักบัผลตอบแทนทไีด้รบัจากการ

ลงทุนมากทสีุดและใหค้วามสําคญักบัปจัจยัด้านแร งจูงใจเกยีวกบัค่าธรรมเนียมในการซอืขายน้อย

ทสีุด เมอืพจิารณาปจัจยัทางดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน พบวา่ ผูล้งทุนจะใหค้วามสาํคญักบัการเกบ็

ไวใ้ชย้ามเจบ็ปว่ยหรอืยามชรามากทสีุด และใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัทางดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุน

เพือเป็นทุนการศึกษาน้อยทีสุด ส่วนปจัจยัทางด้านการรบัรู้ข้อมูล /ข่าวสาร พบว่า ผู้ลงทุนจะให้
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ความสําคญักบัการได้รบัรู้ข้อมูลจากพนักงานตวัแทน/บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนตดิต่อไป

โดยตรงมากทีสุด และให้ความสําคัญกับปจัจัยทางด้านการรับรู้ข้อมูล /ข่าวสารทางการ         

โฆษณาวิทยุน้อยทีสุด  ผลการศึกษาครังนี  สอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคแบบวงจรชีวิต        

(The Life Cycle Theory of Consumption) คอืเมอืบุคคลมอีายมุากขนึ จะมรีายไดเ้พมิมากขนึ จงึมี

เงินเหลือเพือออมมากขึน จึงมีเงินเหลือเพือออมมากขึน ทําให้มีความต้องการทีจะลงทุนใน

หลกัทรพัยเ์พมิมากขนึดงันันเพอืให้ได้รบัผลตอบแทนทีมเีสถียรภาพและเกิดความเสียงจากการ

ลงทุนน้อยทสีุดตาม ทฤษฎเีรอืงความมเีหตุมผีล (Rational) ของมนุษย ์และจากจดัสรรทรพัยากรที

มอียู่อย่างจํากดัให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงหนัมาทําการลงทุนกบักองทุนรวม 

เนืองจากมผีูเ้ชยีวชาญรวบรวมเงนิลงทุนจากนกัลงทุนจากนักลงทุนรายย่อยไปทําการลงทุนในตรา

สารต่างๆ อนัก่อใหเ้กดิความเสยีงน้อยกวา่การลงทุนดว้ยตนเอง 

ประภพ ปฏภิาณวเิศษ (2550: บทคดัยอ่)   ศกึษาผลตอบแทนและความเสยีงของกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวมวีตัถุประสงค์เพอืศกึษาและเปรียบเทียบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างมูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนกบัดชันีตลาดหลกัทรพัย ์การเปรยีบเทยีบถึงความสมัพนัธ์ระหว่างมูลค่าหน่วย

ลงทุนของกองทุนกบัดัชนีตลาดหลักทรัพย์และอัตราดอกเบีย รวมทงัศึกษาประสิทธิภาพขอ        

การบริหารพอร์ตการลงทุนของกองทุนและปจัจัยทางด้านขนาดของกองทุนทีมีอิทธิพลต่อ                

การดาํเนินงาน จากการศกึษาพบวา่การศกึษาในเรอืงของอตัราผลตอบแทนและความเสยีงจากการ               

ลงทุน โดยใชข้อ้มลูตงัแต่จดัตงัของกองทุนแต่ละกองทุน จนสนิเดอืนมถุินายน 2549 รวมทงัหมด 30 

กองทุน พบว่ากองทุนทีมีอัตราผลตอบแทนสูงสุด คือกองทุนเปิดอเบอร์ดีนหุ้นระยะยาว โดย         

มอีตัราผลตอบแทน 35.11% นับตงัแต่จดัตงักองทุน สําหรบักองทุนทีมอีตัราผลตอบแทนตําสุด 

ได้แก่ กองทุนเปิดไอเอน็จไีทย Big Cap ปนัผลหุ้นระยะยาว โดยมอีตัราผลตอบแทน -2.97% ใน

ดา้นความเสยีงนนั กองทุนทมีอีตัราความเสยีงสูงสุด คอื กองทุนเปิดอเบอร์ดนีหุ้นระยะยาว โดยมี

ความเสยีงเท่ากบั 1.3205 ซงึเป็นไปตามทฤษฎกีารลงทุนทวีา่การลงทุนทไีด้ผลตอบแทนสูงสุดจะมี

ความเสยีงสงูตามไปดว้ย สาํหรบักองทุนทมีอีตัราความเสยีงตําสุด ได้แก่ กองทุนรวมขา้วหุ้นระยะ

ยาว 70:30 ปนัผล โดยมคีวามเสยีงเท่ากบั 0.3337 ซงึกองทุนทคีวามเสยีงตํานันจะเป็นกองทุนทมีี

ความเสยีงตํานันจะเป็นกองทุนทมีนีโยบายการลงทุนในลกัษระทมีกีารกําหนดสดัส่วนการลงทุน 

โดยจะลงทุนในหุ้นไม่เกนิ 70% ขณะทสี่วนทเีหลอืจะลงทุนในตราสารอนืๆ ทมีคีวามเสยีงตํากว่า

ลงทุนในหุ้น ส่งผลให้กองทุนประเภทนีจะมีความเสียงตํากว่ากองทุนทีลงทุนในหุ้น โดยเมือ

เปรียบเทียบกบัอตัราดอกเบียเงินฝากเฉลีย เนืองจากโดยทวัไปนัน คนส่วนใหญ่จะใช้วิธีการ     

ลงทุนโดยการออมเงินโดยฝากเงินกับธนาคาร ซึงในทีนีจะใช้อัตราขนัตําของอัตราดอกเบีย         

เงนิฝากประจํา 1 ปี จากการศกึษาการเปรยีบเทยีบผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกบั

อตัราดอกเบยีเงนิฝากประจาํ 1 ปี เฉลยีของธนาคารพาณิชย ์พบวา่กองทุนรวมหุน้ระยะยาวโดยส่วน

ใหญ่จะมผีลตอบแทนมากกวา่อตัราดอกเบยีเงนิฝาก 
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ฐติารยี ์รกรากทอง (2549: บทคดัยอ่) จากการศกึษาเรอืงปจัจยัทผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว มวีตัถุประสงค์เพอืศกึษาปจัจยัในการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของผูท้สีนใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตวัอย่างมา

จากสาขาของ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทมีจีํานวน 210 สาขา มา 20 สาขาๆ ละ10 ตวัอย่างรวมเป็น 

200 ตวัอยา่ง เครอืงมอืทใีชใ้นการศกึษา ไดแ้ก่ แบบสอบถามสํารวจความคดิเหน็ของกลุ่มตวัอย่าง 

โดยการศกึษานีได้ใช้วธิกีารวเิคราะห์ขอ้มลเชงิพรรณนา (descriptive method) ในรูปอตัราร้อยละ 

และวธิวีเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณ (quantitative method) เพอืหาความสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัดา้นภมูิ

หลงัและปจัจยัแวดลอ้ม กบัการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว วเิคราะห์โดยใช้สถิตทิํา

สอบค่าไคสแควร์(Chi-square technique) ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่

ในช่วงอาย ุ31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 48.00 มสีถานภาพโสด รา้ยละ 64.50 มรีะดบัการศกึษาในระดบั

ปรญิญาตรรี้อยละ 80.50 มอีายุการทํางานไม่เกนิ 10 ปี เป็นจํานวนมากทสีุดถึงร้อยละ 49.00 มี

รายไดข้องครอบครวัในระดบั 40,001 บาทขนึไปต่อเดอืนรอ้ยละ 46.50 และส่วนใหญ่มตีําแหน่งงาน

ในระดบัผูป้ฏบิตังิานรอ้ยละ 59.50 โดยสภาพปจัจุบนัของผูล้งทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า 

ปจัจุบนัผูล้งทุนจะออมเงนิโดยวธิอีอมเงนิกบัธนาคารพาณิชย ์รอ้ยละ 55.50 รองลงมาจะใช้การเกบ็

ไวเ้องและซอืหลกัทรพัย ์รอ้ยละ 14.00 และรอ้ย 10.00 ตามลาํดบั ส่วนในเรอืงของสดัส่วนการลงทุน

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 58.00 มกีารตดัสนิใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวในสดัส่วนทตีาํ ส่วนเหตุผลทตีดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รอ้ยละ 68.00 คอื พจิารณาจากผลตอบแทนทไีด ้ซงึการตดัสนิใจลงทุนในเรอืง

นี เกอืบทงัหมดถึงร้อยละ 84.50 ตดัสนิใจด้วยตวัเอง มเีพยีงร้อยละ 15.50 ทตีดัสนิใจโดยปรกึษา

ครอบครวั และผลการศกึษาปจัจยัแวดลอ้มทมีผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

พบวา่ รอ้ยละ 59.00 ของผูต้อบแบบสอบถามมกีารรบัรูแ้ละความเขา้ใจเรอืงกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ในระดบักลาง การได้รบัขอ้มูลข่าวสารจากกองทุนรวมพบว่า ร้อยละ 48.00 ได้รบัขอ้มูลข่าวสาร

ค่อนขา้งน้อย และในส่วนของการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวพบว่า ร้อยละ 81.00 จะ

ใชข้อ้มลูข่าวสารมาช่วยพจิารณาในการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว นอกจากนีจาก

การศกึษายงัพบวา่ ปจัจยัต่างๆ ซงึไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา จํานวนปีททีํางาน 

รายไดข้องครอบครวั ตาํแหน่งงาน และการรบัรูแ้ละความเขา้ใจเรอืงกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า 

ทุกปจัจยัมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 



บทที 3 

วิธีการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 
 

ในการดาํเนินการศกึษาคน้ควา้ มขีนัตอนในการดาํเนินการดงันี 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. การสรา้งเครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยั 

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

4. การจดักระทาํขอ้มลู และการวเิคราะหข์อ้มลู 

5. สถติทิใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 
 

1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 

ประชากรทใีชใ้นการวจิยัครงันีมุ่งศกึษาเฉพาะบุคคลวยัทํางานทลีงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวประเภทบุคคล จํานวนนักลงทุนทีแน่นอนยงัไม่มีการเกบ็บนัทกึตวัเลขไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ดงันนัจงึไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรทเีป็นนกัลงทุนทแีทจ้รงิได ้

 

กลุ่มตวัอย่าง 

กลุ่มตวัอยา่งทใีชค้อืบุคคลวยัทาํงานทลีงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ซงึไม่สามารถระบุ

จาํนวนทแีน่นอนได ้ดงันันผู้วจิยัจงึกําหนด ขนาดตวัอย่างโดยใช้สูตรคํานวณแบบไม่ทราบจํานวน

ประชากร(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 26) 

   

n = Z2 pq 

  E2 

 โดยท ี p = ความน่าจะเป็นของประชากร 

  q = 1-p 

  n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  Z = ค่า z Score ทรีะดบัความเชอืมนั 

  E = ค่าความคลาดเคลอืน 

โดยแทนทค่ีาระดบัความน่าจะเป็นของประชากรเท่ากบั 0.5 ค่า Z ทรีะดบัความเชอืมนั 95% และมี

ค่าความคลาดเคลอืนท ี0.05 แลว้จะไดผ้ลดงันี 

  n = (1.96)2 (0.2)(0.8) / (0.05)2 

     = 246 
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หมายเหตุ: สําหรบัการศกึษากรณีนีไม่ทราบค่า p และ q แต่กําหนดให้ p=0.2 และจะได้ q=0.8 

เนืองจากกลุ่มประชากรทศีกึษาเป็นเพยีงกลุ่มเฉพาะ 

 

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทใีชใ้นการวจิยั จงึไดท้ ี 246 แต่ในการทาํการสํารวจจะทําการเกบ็

ตวัอยา่งแบบสอบถามทงัสนิ 250ตวัอยา่ง (สทิธพิฒัน์ พพิธิกุล. 2550:38) 

 

การเลอืกกลุ่มตวัอยา่ง 

การสุ่มตวัอยา่งจะใชแ้บบสะดวก (Convenience Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้ผู้ที

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทสีะดวกและเตม็ใจใหข้อ้มลู โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามออนไลน์

เช่น เวปไซต์ คุยกบั “ผู้จดัการกองทุน” http://fundmanagertalk.com/ สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

http://www.aimc.or.th/80aimc_webboard_index.php เป็นตน้ 
 

2. การสร้างเครืองมอืทีใช้ในการวิจยั 

เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัครงันี คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ทผีูว้จิยัไดส้รา้งขนึ เพอื

เ ป็นการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยทํางาน ใน

กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งโครงสรา้งของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คอื 

ส่วนท ี1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท ี2ขอ้มลูเกยีวกบัปจัจยัสภาพแวดลอ้ม ทมีผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว 

ส่วนท ี3 ขอ้มลูพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ส่วนท ี1 เป็นคําถามเกยีวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ มลีกัษณะเป็นคําถามแบบเลอืกตอบจํานวน 6 

ขอ้ 

ขอ้ท ี1 เพศระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ขอ้ท ี2 อายรุะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท เรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

ขอ้ท ี3 สถานภาพการสมรสระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  

ขอ้ท ี4 ระดบัการศกึษาระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท เรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

ขอ้ท ี5 อาชพีระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ขอ้ท ี6 รายไดร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท เรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

  

ส่วนที 2 เป็นคําถามเกียวกบัปจัจยัสภาพแวดล้อม ทีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว เป็นคาํถามวดัระดบัอทิธพิลท ีโดยอาศยั ปจัจยัด้านภายใน จํานวน 14 ขอ้ 

และปจัจยัภายนอก จาํนวน 11 ขอ้ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทอนัตรภาคชนั (Interval Scale) 
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ใชเ้กณฑว์ดัตามวธิมีาตรวดัลเิคอรท์ (Likert Scale) โดยแบ่งการให้คะแนนระดบัการใช้ปจัจยัต่างๆ 

ดงันี 

 

ระดบั 1 หมายถงึ เป็นปจัจยัทมีอีทิธพิล น้อยทสีุด 

ระดบั 2 หมายถงึ เป็นปจัจยัทมีอีทิธพิล น้อย 

ระดบั 3 หมายถงึ เป็นปจัจยัทมีอีทิธพิล ปานกลาง 

ระดบั 4 หมายถงึ เป็นปจัจยัทมีอีทิธพิล มาก 

ระดบั 5 หมายถงึ เป็นปจัจยัทมีอีทิธพิล มากทสีุด  
การอภิปรายผลการวจิยัเพือให้สอดคล้องกบัลกัษณะแบบสอบถามทีวดัระดบัอิทธิพล 

ผู้วจิยัจงึกําหนดเกณฑ์เฉลยีของคะแนนทไีด้ เพือนสะดวกในการอภปิราย ซงึใช้สูตรคํานวณดงันี 

(มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช. 2542: 110) 

 

  

ความกวา้งของอตัรภาคชนั = คะแนนสงูสุด – คะแนนตาํสุด 

      จาํนวนชนั 

     =  = 0.8 

        

1.00-1.80      หมายถงึ เป็นปจัจยัทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในระดบัน้อยทสีุด 

1.81-2.60 หมายถงึ เป็นปจัจยัทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในระดบัน้อย            

2.61-3.40 หมายถงึ เป็นปจัจยัทมีอีทิธิพลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในระดบัปาน- 

        กลาง 

3.41-4.20  หมายถงึ เป็นปจัจยัทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในระดบัมาก 

4.21-5.00 หมายถงึ เป็นปจัจยัทมีอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในระดบัมากทสีุด 

 

ส่วนท ี3 เป็นคาํถามเกยีวกบั พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เป็นคําถาม

ปลายปิด แบบมหีลายคาํตอบใหเ้ลอืก จาํนวน 5 ขอ้ (ในขอ้ 1-5) โดยทงั 5 ขอ้ใช้ระดบัการวดัขอ้มูล

เป็นประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) เป็นคาํถามปลายเปิด จาํนวน 3 ขอ้ (ในขอ้ท ี6-8) โดยใช้

ระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทอตัราส่วน (Ratio Scale) 
 

ขนัตอนในการสร้างเครืองมือ 

1. ศกึษาคน้ควา้ตาํรา เอกสาร และงานวจิยั เพอืนกําหนดขอบเขตของการวจิยั และสร้าง

เครอืงมอืในการวจิยั คอืแบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมาย การวจิยั 

2. ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบสอบถาม จากเอกสาร และงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 
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3. นําข้อมูลมาสร้างแบบสอบถาม แล้วขอคําปรึกษาจากอาจารย์ทปีรึกษาสารนิพนธ ์

พจิารณาตรวจสอบ และขอคาํแนะนํา ในการแกไ้ข ปรบัปรุงให้ถูกต้องตรงกบัความมุ่งหมายในการ

วจิยั 

4. นําแบบสอบถามทไีดร้บัการแก้ไข ไปสดสอบก่อน (Pre -test) กบันักลงทุนจํานวน 30 

ราย แล้วนํามาวเิคราะห์หาความเชอืมนัของแบบสอบถาม โดยวธิีหาค่าสมัประสทิธ ิแอลฟ่ า (α. 

coefficient) ของครอนบคั (Cronbach alpha Coefficient) (กลัยา วานิชบญัชา. 2546: 449) โดยมี

ค่าความเชอืมนัทงัฉบบัเท่ากบั 0.799 โดยแยกแต่ละปจัจยัดงันี  
 

ตาราง 2 การวเิคราะหค่์าความเชอืมนั (Reliability) 

ขอ้คาํถาม Cronbach’s alpha 

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ 0.752 

ปจัจยัดา้นราคาและตน้ทุน 0.714 

ปจัจยัดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย 0.804 

ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด 0.782 

ปจัจยัผลกระทบจากต่างประเทศ 0.846 

ปจัจยัภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 0.866 

ปจัจยัภาวะการเมอืง 0.829 

 

3. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

แหล่งขอ้มูล (Source of Data) การวจิยัเรอืงนีเป็นการวจิยัเชงิพรรณนา (Descriptive 

Research) และการวจิยัเชงิสาํรวจ (Exploratory Research) โดยมุ่งศกึษาพฤตกิรรมการซอืกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

1. แหล่งข้อมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลทีมีผู้

รวบรวมไวท้งัหน่วยงานของรฐัและเอกชน ดงันี 

1.1 หนงัสอืพมิพธ์ุรกจิ วารสารต่างๆเช่น กรุงเทพธุรกจิ  

1.2 หนงัสอืทางวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ ์และรายงานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

1.3 ขอ้มูลจากอนิเตอร์เน็ตทเีกยีวขอ้งกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว เช่น เวปไซต์ของ

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เวปไซตบ์รษิทัจดัการกองทุนต่างๆ 

1.4 รายงานประจําปีหรอืรายงานอนื ๆ ของกองทุนรวมทีบริษัทหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุนรวมแจกใหก้บัผูท้ลีงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 



39 
 

2. แหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเกบ็ขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 250คน โดยทาํการแจกแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านเวปไซต์ต่างๆ โดยทําการเกบ็

แบบสอบถามตงัแต่ เดอืน กนัยายน พ.ศ. 2553 จนไดข้อ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งครบตามทกีาํหนดไว ้
  

4. การจดักระทาํข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การตรวจสอบขอ้มลู (Editing) ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถาม 

และแยกแบบสอบถามทไีม่สมบรูณ์ออกไป 

2. การลงรหสั (Coding) นําแบบสอบถามทถีูกต้องเรยีบร้อยแล้ว มาลงรหสัตามทไีด้

กาํหนดไวล้่วงหน้า แยกแบบสอบถามใหเ้ป็นหมวดหมู่ ตามตวัแปร เพศ อายุ สถานภาพการสมรส 

การศกึษา รายได ้อาชพี รายได ้จาํนวนเงนิทนํีามาลงทุน 

3. การประมวลผลขอ้มลู ขอ้มลูทลีงรหสัแลว้ ไดนํ้ามาบนัทกึขอ้มลูโดยใชค้อมพวิเตอร ์เพอื

ทาํการประมวลผลซงึใชโ้ปรแกรมสถติสิาํเรจ็รูปเพอืการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ หรอื SPSS และการ

แจกแจงความถทีุกตวัแปร 

3.1 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive statistics) 

3.1.1 การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน

เพศ อายุ สถานภาพการสมรส การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือนโดยการแจกแจงความถี 

(Frequency) และหาค่ารอ้ยละ (Percentage) 

3.1.2 วเิคราะหข์อ้มลูเกยีวกบัปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายในภายนอก โดยหาค่าเฉลยี 

(Mean) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.1.3 วเิคราะหข์อ้มลูเกยีวกบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ

คนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการ แจกแจงความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

การหาค่าเฉลยี (Mean) และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviations) 

3.2 การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ใชท้ดสอบสมมตฐิาน 

3.2.1 สมมตฐิานขอ้ท ี1 คนวยัทาํงานทมีเีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกนัโดยใช้สถิต ิIndependent t-test เปรยีบเทยีบความ

แตกต่างของค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่มทเีป็นอสิระต่อกนั  

3.2.2 สมมตฐิานขอ้ท ี2 คนวยัทาํงานทมีอีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) แตกต่างกนัโดยใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-

way ANOVA) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม  

3.2.3 สมมตฐิานขอ้ท3ี คนวยัทํางานทีมสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกนัโดยใช้สถิตกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดยีว (One-way ANOVA) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 
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3.2.4 สมมตฐิานขอ้ท4ี คนวยัทํางานทมีีการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกนัโดยใช้สถิตกิารวเิคราะห์ความแปรปรวนทาง

เดยีว (One-way ANOVA) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 

3.2.5 สมมตฐิานขอ้ท5ี คนวยัทาํงานทมีอีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) แตกต่างกนัโดยใชส้ถติกิารวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One-

way ANOVA) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 

3.2.6 สมมตฐิานขอ้ท6ี คนวยัทาํงานทมีรีายได ้(ต่อเดอืน) แตกต่างกนัมพีฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกนัโดยใช้สถิตกิารวเิคราะห์ความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way ANOVA) เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 

กลุ่ม 

3.2.7 สมมตฐิานขอ้ท ี7 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นผลติภณัฑข์องการตดัสนิใจลงทุน

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวการวเิคราะห์โดยใช้สถิติส ัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์ส ัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) เพอืหาความสมัพนัธ์ของปจัจัยสภาพแวดล้อมทมีต่ีอ

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2.8 สมมตฐิานขอ้ท ี8 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นราคาและตน้ทุนของการตดัสนิใจ

ลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติสิมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) เพอืหาความสมัพนัธข์องปจัจัยสภาพแวดลอ้มทมีต่ีอ

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2.9 สมมตฐิานขอ้ท ี9 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายของการ

ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติสิมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพอืหาความสมัพนัธข์องปจัจัยสภาพแวด- 

ลอ้มทมีต่ีอพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร   

3.2.10 สมมตฐิานขอ้ท ี10 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นการส่งเสรมิการตลาดของการ

ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติสิมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพอืหาความสมัพนัธข์องปจัจัยสภาพแวด- 

ลอ้มทมีต่ีอพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2.11 สมมตฐิานขอ้ท ี11 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มผลกระทบจากต่างประเทศต่อการ

ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติสิมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพอืหาความสมัพนัธข์องปจัจัยสภาพแวด- 

ลอ้มทมีต่ีอพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.2.12 สมมตฐิานขอ้ท ี12 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศต่อ

การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติสิมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั 

(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) เพอืหาความสมัพนัธข์องปจัจัยสภาพแวด- 

ลอ้มทมีต่ีอพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2.13 สมมตฐิานขอ้ท ี13 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภาวะการเมอืงต่อการตดัสนิใจ

ลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวการวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติสิมัพนัธอ์ยา่งง่ายของเพยีรส์นั (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) เพอืหาความสมัพนัธข์องปจัจัยสภาพแวดลอ้มทมีต่ีอ

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

5. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

5.1 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการอธบิายขอ้มลูส่วนบุคคล  

  5.1.1 ค่าเฉลยี (Mean) ใชส้ตูรดงันี (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 105) 

   

  =   
n
X  

 

 

    แทน    ค่าเฉลยี 

  Χ แทน    ผลรวมของคะแนนทงัหมดในกลุ่ม 

      n แทน    จาํนวนคนในกลุ่ม 

 

  5.1.2 รอ้ยละ (Percentage) ใชส้ตูรดงันี (บุญชม ศรสีะอาด. 2545: 104) 

 

                      P  =   
n

f 100  

 

              P    แทน     รอ้ยละ 

              f     แทน     ความถทีตีอ้งการแปลงใหเ้ป็นรอ้ยละ 

              n    แทน    จาํนวนความถทีงัหมด 

  

  5.1.3 ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดงันี (บุญชม ศรสีะอาด. 

2545: 106) 
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                    S.D.  =   
)1(

)( 22



 
nn

n  

 

             S.D.    แทน   ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน  

               X      แทน   คะแนนแต่ละตวั 

               n      แทน   จาํนวนคะแนนในกลุ่ม 

   แทน   ผลรวม 

  

5.2 สถติทิใีชต้รวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 

การหาความเชอืมนัของเครอืงมอื (Reliability test) คอื หาความเชอืมนัของแบบสอบถาม

ทงัฉบบั โดยใช้วธิค่ีาสมัประสิทธิ แอลฟ่ า (Alpha-Coefficient) ของ Cronbach (กลัยา วานิชย์

บญัชา. 2546: 449) 

 

 

   α = 2

2
11

1 tS
S

n
n 


 

   

เมอื α แทน ค่าความเชอืมนัของแบบสอบถามทงัฉบบั 

   n แทน จาํนวนขอ้ของแบบสอบถาม 

    2
1S  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนรายขอ้ 

   2
tS  แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนของแบบสอบถามทงัฉบบั 

 

5.3 สถติทิใีชท้ดสอบสมมตฐิาน 

  5.3.1 การทดสอบสมมตฐิานในความแตกต่างระหวา่งค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

โดยใชส้ถิต ิIndependent Sample t-test (ชูศร ีวงศ์รตันะ. 2534: 178) เพอืทดสอบสมมตฐิานขอ้ท ี

1 ในดา้นเพศโดยมสีตูรดงันี 

ในกรณีทคีวามแปรปรวนของทงั2 กลุ่มเท่ากนั ( 2
1  = 2

2 )  

 

    t = 

21

21

11
nn

S

XX

P 


 

    

สถติทิดสอบ t มค่ีาองศาอสิระ  221  nn  
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 เมอื t   แทน ค่าสถติทิใีชพ้จิารณาใน t-distribution 

21,XX  แทน ค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่งท ี1 และกลุ่มตวัอยา่งท ี2  

                           ตามลาํดบั 

pS   แทน ค่าเบยีงเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอยา่งทงั 2 กลุ่ม 

21 ,nn   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท ี1 และกลุ่มตวัอยา่งท ี2 ตามลาํดบั 

ในกรณีทคีวามแปรปรวนของทงั 2 กลุ่มไม่เท่ากนั  2
1

2
1    

 

    t = 

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX




 

เมอื t  แทน ค่าสถติทิใีชพ้จิารณาใน t-distribution 

21,XX  แทน ค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่งท ี1 และกลุ่มตวัอยา่งท ี2      

                           ตามลาํดบั 

21 ,nn  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท ี1 และกลุ่มตวัอยา่งท ี2 ตามลาํดบั

ในกรณีท ี 2
2

2
1 SS  โดยท ีV คอื ค่าองศาอสิระ 

 

    

11 2

2

2

2
2

1

2

1

2
1

2

2

2
2

1

2
1
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5.3.2 การทดสอบสมมตฐิานในความแตกต่างระหว่างค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอย่างทมีี

มากกวา่ 2 กลุ่มใช้วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One-Way Analysis of Variance) โดยดูค่า

ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใชส้ถติวิเิคราะหจ์ากค่า ANOVA 

สตูรการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ANOVA (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 135)ใช้

ในกรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั เพอืทดสอบสมมตฐิานในด้านอายุ สถานภาพการ

สมรส การศกึษาสงูสุด อาชพี และรายไดโ้ดยมสีตูรดงันี 

    

 W

B

MS
MS

F   

 

เมอื F แทน ค่าสถติทิจีะใช้เปรยีบเทยีบกบัค่าวกิฤตจิากการแจกแจงแบบ F เพอื

ทราบนยัสาํคญั 
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 BMS  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม (Mean Square 

Between Group) 

 WMS  แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนระหว่างภายในกลุ่ม (Mean Square 

within Group) 

     1

k
SSbMSb  

 

    kn
SSwMSw


  

  SSb แทน ผลรวมของกาํลงัสองระหวา่งกลุ่ม (Between group sum of Squares) 

  SSw แทน ผลรวมของกาํลงัสองภายในกลุ่ม (Within group sum of Squares) 

  k แทน จาํนวนกลุ่ม 

  n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 (k-1) แทน Degree of freedom สาํหรบัการแปรผนัระหวา่งกลุ่ม  bdf  

 (n-k) แทน Degree of freedom สาํหรบั การแปรผนัภายในกลุ่ม  wdf  

 

และถ้าผลทดสอบมคีวามแตกต่างอย่างมนีัยสําคญัทางสถิตแิล้ว ต้องทําการทดสอบเป็น

รายคู่ต่างไปเพอืดูว่ามคีู่ใดบ้างทแีตกต่าง โดยใช้วธิ ีFisher’s least significant difference (LSD) 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 332-333) 

 

  LSD =  jikna nnMSEt /1/12/1   

 

เมอื knat  2/1  คอืค่าทใีช้พจิารณาในการแจกแจงแบบ t-test ทรีะดบัความเชอืมนั 95% 

และชนัห่างความเป็นอสิระภายในกลุ่ม 

MSE คอื ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม (MSw) 

in  คอื จาํนวนขอ้มลูของกลุ่ม i 

jn  คอื จาํนวนขอ้มลูของกลุ่ม j 

 

สูตรการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown – Forsythe ใช้ในกรณีทีความ

แปรปรวนของแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั (Hartung. 2001: 300) สามารถเขยีนไดด้งันี 

   

  퐵 =  
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โดยค่า MSW’ =   ∑ 1 − 푆  

เมอื B แทน ค่าสถติทิใีชพ้จิารณาใน Brown-Forsythe 

 MSB แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม 

 MSW’ แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่มสาํหรบัสถติ ิBrown-Forsythe 

 K แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 N แทน ขนาดประชากร 

 푆  แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

กรณีผลการทดสอบมคีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิต ิจะทําการทดสอบเป็นรายคู่ 

เพอืดวูา่มคีู่ใดแตกต่างกนัโดยใชว้ธิ ีDunnett’s T3 (วเิชยีร เกศสงิห.์ 2543: 116) มสีตูรดงันี 

 

푡 =
푋 − 푋

푀푆( )
1
푁 + 1

푁
 

 

เมอื t แทน ค่าสถติทิใีชพ้จิารณาใน t-distribution 

  MS(w) แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุ่ม 

   (Mean Square within group) สาํหรบั Brown-Forsythe 

  푋  แทน ค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่งท ีi 

  푋  แทน ค่าเฉลยีของกลุ่มตวัอยา่งท ีj 

  푁  แทน จาํนวนตวัอยา่งของกลุ่มท ีi 

  푁  แทน จาํนวนตวัอยา่งของกลุ่มท ีj 

 

5.3.3 ทดสอบสมมตฐิาน เพอืหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรโดยใช้สถิตสิมัพนัธ์

อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้สูตร (สุณี 

รกัษาเกยีรตศิกัด.ิ 2539: 117) เพอืทดสอบสมมตฐิานขอ้ท ี2 

 r = 
  

     2222   
  





YYnXXn

YXXYn
 

 

โดยท ี  r แทน ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์

  X  แทน ผลรวมคะแนนรายขอ้ (Item) ของกลุ่มตวัอยา่ง 
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  T  แทน ผลรวมคะแนนรวม (Total) ของทงักลุ่ม 

   2X  แทน ผลรวมคะแนนชุด x แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

   2Y  แทน ผลรวมคะแนนชุด y แต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

   XY  แทน ผลรวมของผลคณูระหวา่ง x และ y 

   n แทน ขนาดจาํนวนของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 

 

โดยทค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธม์รีะหวา่ง -1 < r < 1 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา.2545:280) ซงึ

มคีวามหมายของค่า r ดงันี 

 

1. ค่า r เป็นลบ แสดงวา่ X และY มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงกนัขา้ม 

2. ค่า r เป็นบวก แสดงวา่ X และY มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั 

3. ค่า r มค่ีาเขา้ใกล ้1 หมายถงึ X และ Y สมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั และมคีวามสมัพนัธ์

กนัมาก 

4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และY สมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม และมี

ความสมัพนัธก์นัมาก 

5. ถ้า r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั 

6. ถ้า r เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ X และ Y มคีวามสมัพนัธก์นัน้อย 

 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2545: 324) ดงัน ี

 

        ค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์                 ระดบัความสมัพนัธ ์

0.91-1.00 สมัพนัธส์งูมาก 

0.71-0.90                     สมัพนัธส์งู 

0.31-0.70                     สมัพนัธป์านกลาง 

0.01-0.30                     สมัพนัธต์าํ 

0                     ไม่สมัพนัธ ์

 



บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ในการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลูของการวจิยัเรอืง พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครโดยใช้แบบสอบถามจํานวนทงัสนิ 250 ตวัอย่าง 

และนําผลทีได้มาประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS ซงึผู้วจิยัจะนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล

ออกเป็น 3 ตอนและเพอืใหเ้กดิความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์

ทใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูดงันี 
 

สญัลกัษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

n แทน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 

H0  แทน สมมตฐิานหลกั (Null Hypothesis) 

H1  แทน สมมตฐิานรอง (Alternative Hypothesis) 

푥̅   แทน คะแนนเฉลยี 

S.D.  แทน ค่าเบยีงเบนมาตรฐาน 

t  แทนค่าสถติทิใีชพ้จิารณา t - Distribution 

F   แทน ค่าสถติทิใีชพ้จิารณา F - Distribution 

p  แทน ความน่าจะเป็นสาํหรบับอกนยัสาํคญัทางสถติ ิ

df   แทน ระดบัขนัของความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 

SS  แทน ผลบวกกาํลงัสองของคะแนน (Sum of Square) 

MS                แทน ผลรวมของคะแนนเบยีงเบนยกกาํลงัสอง (Mean Square) 

*           แทน มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดท้าํการเสนอผลการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 การวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม

จาํแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพสมรส การศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได ้(ต่อเดอืน) 

 ตอนที 2 การวเิคราะหข์อ้มลูเกยีวกบัปจัจยัสภาพแวดลอ้มทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 ตอนที 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกยีวกบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 ตอนที 4 การทดสอบสมมตฐิาน 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที 1 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกยีวกบัลกัษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม เพศ อาย ุ

สถานภาพการสมรส การศกึษาสงูสุด อาชพี และรายได ้

1. เพศ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเพศของผูต้อบแบบสอบถาม แจกแจงตามจาํนวนและรอ้ยละดงัน ี

  

ตาราง 3 แสดงจาํนวน และรอ้ยละของเพศของนกัลงทุน 

 
เพศ จาํนวน รอ้ยละ 

ชาย 129 51.6 

หญงิ 121 48.4 

รวม 250 100 

 

จากข้อมูลตาราง 3 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถามโดยเฉลีย พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มจีาํนวนมากทสีุดคอื 129 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.6 รองลงมาคอื 

เพศหญงิ มจีาํนวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 48.4 

 

2. อาย ุ

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม แจกแจงตามจาํนวนและรอ้ยละดงัน ี

 

ตาราง 4 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของอายขุองนกัลงทุน 

 

อาย ุ จาํนวน รอ้ยละ 

21-30 ปี 74 29.6 

31-40 ปี 70 28.0 

41-50 ปี 60 24.0 

51-60 ปี 46 18.4 

รวม 250 100 
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จากขอ้มลูตาราง 4 แสดงอายขุองผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

มอีายรุะหวา่ง 21-30 ปี มจีาํนวนมากทสีุดคอื 74 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.6 รองลงมาคอืช่วงอายุ

ระหวา่ง 31-40 ปี มจีาํนวน 70 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28 ช่วงอาย ุ41-50 ปี มจีาํนวน 60 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 24 และช่วงอาย ุ51-60 ปี มจีาํนวนน้อยทสีุดคอื 46 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.4 
 

3. สถานภาพสมรส 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม แจกแจงตามจํานวนและ

รอ้ยละดงัน ี

 

ตาราง 5 แสดงจาํนวน และรอ้ยละของสถานภาพสมรสของนกัลงทนุ 

 
สถานภาพสมรส จาํนวน รอ้ยละ 

โสด 138 55.2 

สมรส 106 42.4 

หยา่รา้ง/ม่าย/แยกกนัอยู ่    6   2.4 

รวม 250 100 

 

จากขอ้มลูตาราง 5 แสดงสถานภาพสมรสของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ผูต้อบแบบสอบ  

ถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด มจีาํนวนมากทสีุด คอื 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.2 รองลงมาคอื 

สถานภาพสมรส มจีาํนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.4 และสถานภาพหยา่รา้ง/ม่าย/แยกกนัอยู ่มี

จาํนวน 6 คนคดิเป็นรอ้ยละ 2.4  

 

4. การศึกษาสงูสดุ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม แจกแจงตามจาํนวนและรอ้ยละ 

 

ตาราง 6 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของการศกึษาสงูสุดของนกัลงทุน 

 
การศกึษาสงูสุด จาํนวน รอ้ยละ 

ตาํกวา่ปรญิญาตร ี    4   1.6 

ปรญิญาตร ี  94 37.6 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 152 60.8 

รวม 250 100 
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จากขอ้มลูตาราง 6 แสดงการศกึษาสงูสดุของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบ- 

ถามส่วนใหญ่มกีารศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ีมจีาํนวน 152 คนคดิเป็นรอ้ยละ 60.8 รองลงมาคอื 

ระดบัปรญิญาตร ีมจีาํนวน 94 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.6 และตาํกวา่ปรญิญาตร ีมจีาํนวน 4 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 1.6 

 

5. อาชีพ 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูอาชพีของผูต้อบแบบสอบถาม แจกแจงตามจาํนวนและรอ้ยละ ดงัน ี

 

ตาราง 7 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของอาชพีของนกัลงทนุ 

 
อาชพี จาํนวน รอ้ยละ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 114 45.6 

ขา้ราชการ  38 15.2 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ  58 23.2 

อาชพีอสิระ  14   5.6 

เจา้ของกจิการ  20   8.0 

อนืๆ   6   2.4 

รวม 250 100 

 

จากขอ้มลูตาราง 7 แสดงอาชพีของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มอีาชพีพนกังานเอกชน มจีาํนวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.6  รองลงมาคอื พนกังานรฐั- 

วสิาหกจิ มจีาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.2 ขา้ราชการ มจีาํนวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2 

เจา้ของกจิการมจีาํนวน 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8 อาชพีอสิระมจีาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.6 

และอาชพีอนืๆ มจีาํนวน 6 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.4 

 

6. รายได้ (ต่อเดือน) 

ผลการวเิคราะหข์อ้มลูรายได(้ต่อเดอืน) ของผูต้อบแบบสอบถาม แจกแจงตามจํานวนและ 

รอ้ยละ ดงันี 
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ตาราง 8 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของรายได ้(ต่อเดอืน) ของนกัลงทุน 

 
รายได(้ต่อเดอืน) รวม รอ้ยละ 

ตาํกวา่หรอืเท่ากบั 25,000 บาท 58 23.2 

25,001-50,000 บาท 87 34.8 

50,001-75,000 บาท 33 13.2 

75,001 บาทขนึไป 72 28.8 

รวม 250 100 

 

จากขอ้มลูตาราง 8 แสดงรายได ้(ต่อเดอืน)ของผูต้อบแบบสอบถามพบวา่ผูต้อบแบบสอบ-  

ถามส่วนใหญ่มรีายไดต่้อเดอืนอยูร่ะหวา่ง 25,001-50,000 บาท มจีาํนวนมากทสีุดคอื 87 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 34.8 รองลงมารายไดต่้อเดอืนมากกวา่ 75,000 บาท มจีาํนวน 72 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

28.8 รายไดต่้อเดอืนตาํกวา่หรอืเท่ากบั 25,000 มจีาํนวน 58 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.2 และรายได ้

50,001-75,000 บาท มจีาํนวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 13.2 

เนืองจากพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทตีอบแบบสอบถามในเรอืงสถานภาพสมรส การศกึษาสูงสุด 

และอาชีพ  นันมีจํานวนค่อนข้างน้อยในบางกลุ่ม ผู้วจิยัจงึได้ทําการยุบรวมกลุ่มและแสดงข้อมูล

จาํนวน (ความถ)ี และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามในเรอืงอายสุถานภาพสมรส และอาชพีดงันี 
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ตาราง 9 แสดงจาํนวนและรอ้ยละ ของนกัลงทุน จาํแนกตาม สถานภาพ การศกึษาสงูสุด และอาชพี 

ทจีดักลุ่มใหม ่

 

ขอ้มลูส่วนบุคคล จาํนวน รอ้ยละ 

1.สถานภาพสมรส 

  โสด/หยา่รา้ง/ม่าย/แยกกนัอยู ่ 144 57.6 

สมรส 106 42.4 

รวม 250 100 

2. การศกึษาสงูสุด     

ตาํกวา่หรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ี   98 39.2 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 152 60.8 

รวม 250 100 

3. อาชพี     

พนกังานบรษิทัเอกชน 114 45.6 

ขา้ราชการ   38 15.2 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ   58 23.2 

อาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ/อนืๆ   40 16.0 

รวม 250 100 

  

จากตาราง 9 สามารถสรุปจากจาํนวนผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด 250 คน 

ดา้นสถานภาพสมรส พบวา่ ส่วนใหญ่สถานภาพโสด/หยา่รา้ง/หม้าย/แยกกนัอยู่ มจีํานวน 

144 คน คดิเป็นรอ้ยละ 57.6 รองลงมาคอื สมรส มจีาํนวน 106 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.4 

ดา้นการศกึษาสงูสุด พบวา่ ส่วนใหญ่การศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี152 คน คดิเป็นร้อยละ 

60.8รองลงมาคอื การศกึษาตาํกวา่หรอืเทยีบเท่าปรญิญาตร ีมจีาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ย 39.2  

ดา้นอาชพี พบวา่ ส่วนใหญ่มอีาชพีพนกังานเอกชน มจีาํนวน 114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.6 

รองลงมาคอืพนักงานรฐัวสิาหกจิจํานวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 23.2 อาชพีอสิระ/เจ้าของกจิการ/

อนืๆ มจีาํนวน 40 คนคดิเป็นรอ้ยละ 16 ขา้ราชการมจีาํนวน 38 คน คดิเป็นรอ้ยละ 15.2  
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ตอนที 2 การวเิคราะห์ขอ้มูลเกยีวกบัปจัจยัสภาพแวดล้อมทมีผีลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

การวเิคราะหข์อ้มลูในส่วนนี ผูว้จิยัไดนํ้าคาํตอบจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ ผลจากการ

วเิคราะหป์รากฏตามตารางดงันี 

 

ตาราง 10 แสดงค่าเฉลยี (풙) และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมอีทิธผิลของปจัจยั

สภาพแวดลอ้มภายในดา้นผลติภณัฑ ์

 

ดา้นผลติภณัฑ ์
ระดบัอทิธพิล 

푥̅ S.D. แปลผล 

1. ผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวม 4.15 0.72 มาก 

2. ความมนัคงและความน่าเชอืถอืของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุน 
4.17 0.70 มาก 

3. ความมนัคงและความน่าเชอืถอืของสถาบนัการเงนิทขีาย

หน่วยลงทุน 
4.15 0.72 มาก 

4. นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 3.76 0.82 มาก 

5. ประเภทเงนิลงทุนของแต่ละกองทุน 3.90 0.82 มาก 

รวม 4.03 0.756 มาก 

 

จากขอ้มลูตาราง 10 แสดงผลการวเิคราะหร์ะดบัอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนดา้นผลติ- 

ภณัฑโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัมอีทิธพิลมาก โดยมค่ีาเฉลยีเทา่กบั 4.03 เมอืพจิารณารายขอ้ พบวา่ นกั 

ลงทุนให้การมีอิทธิพลกบัประเด็นความมนัคงและความน่าเชือถือของบริษัทหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวม ความมนัคงและความน่าเชอืถือของสถาบนั

การเงนิทขีายหน่วยลงทุน ประเภทเงนิลงทุนของแต่ละกองทุนนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล โดยมี 

ค่าเฉลยีเท่ากบั 4.17, 4.15, 4.15, 3.90 และ 3.76 ตามลาํดบั 
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ตาราง 11 แสดงค่าเฉลยี (풙) และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมอีทิธผิลของปจัจยั

สภาพแวดลอ้มภายในดา้นราคาและตน้ทุน 

 

ดา้นราคาและตน้ทุน 
ระดบัอทิธพิล 

푥̅  S.D. แปลผล 

1. ราคาต่อหน่วยการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 3.69 0.88 มาก 

2. อตัราค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 3.53 0.96 มาก 

3. ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 4.00 0.89 มาก 

รวม 3.74 0.91 มาก 

 

จากขอ้มลูตาราง 11 แสดงผลการวเิคราะหร์ะดบัอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุน ดา้นราคา

และตน้ทุนของนกัลงทุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมอีทิธพิลมาก โดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั 3.74 พจิารณาราย

ขอ้ พบวา่ นกัลงทุนใหก้ารมอีทิธพิลกบัประเดน็ผลตอบแทนจากการลงทุน ราคาต่อหน่วยการลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว อตัราค่าใชจ้่ายของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในระดบัมอีทิธพิลมาก โดย

มค่ีาเฉลยีเท่ากบั 4.00, 3.69 และ 3.53 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 12 แสดงค่าเฉลยี (풙) และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมอีทิธผิลของปจัจยั

สภาพแวดลอ้มภายในดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

 

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
ระดบัอทิธพิล 

 푥̅  S.D. แปลผล 

1. บรกิารซอืกองทุนผ่านอนิเตอรเ์น็ท 3.28 1.00 ปานกลาง 

2. ความรวดเรว็ในการบรกิารขายกองทุน 3.62 0.83 มาก 

3. ความสะดวกในการเขา้ถงึสถาบนัการเงนิ 3.74 0.82 มาก 

รวม 3.55 0.88 มาก 

 

จากข้อมูลตาราง 12 แสดงผลการวเิคราะห์ระดบัอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุน ด้าน

ช่องทางการจดัจาํหน่ายของนกัลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัมอีทิธพิลมาก โดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั 3.55

พจิารณารายข้อพบว่านักลงทุนให้การมีอิทธิพลกบัประเด็น ความสะดวกในการเข้าถึงสถาบนั
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การเงนิ ความรวดเรว็ในการบรกิารขายกองทุน ในระดบัมอีทิธพิลมากโดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั 3.74 

และ 3.62 ตามลาํดบั และใหก้ารมอีทิธพิลกบัประเดน็ บรกิารซอืกองทุนผ่านอนิเตอร์เน็ทในระดบัมี

อทิธพิลปานกลางโดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั 3.28 

 

ตาราง 13 แสดงค่าเฉลยี (풙) และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมอีทิธผิลของปจัจยั

สภาพแวดลอ้มภายในดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

 

ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 
ระดบัอทิธพิล 

 푥̅  S.D. แปลผล 

1. บทวเิคราะห,์ นกัวเิคราะห ์ 3.27 0.95 ปานกลาง 

2. การจดัอบรมใหค้วามรู ้ขอ้มลูแก่ลกูคา้ 3.10 0.89 ปานกลาง 

3. การเพมิโบนสัในการลงทุน 3.42 0.97 มาก 

รวม 3.26 0.94 ปานกลาง 

 

จากขอ้มลูตาราง 13 แสดงผลการวเิคราะหร์ะดบัอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุน ด้านการ

ส่งเสรมิการตลาดของนักลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัมอีทิธพิลปานกลาง โดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั 3.26 

เมอืพจิารณารายขอ้พบวา่นกัลงทุนใหก้ารมอีทิธพิลกบัประเดน็ การเพมิโบนสัในการลงทุน ในระดบั

มอีทิธพิลมากโดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั 3.42 และให้ความสําคญักบัประเดน็บทวเิคราะห์, นักวเิคราะห ์

และการจดัอบรมให้ความรู้ ขอ้มูลแก่ลูกค้า ในระดบัมอีทิธพิลปานกลางโดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั 3.27 

และ 3.10 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 14 แสดงค่าเฉลยี (풙) และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมอีทิธผิลของปจัจยั

สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นปจัจยัผลกระทบจากต่างประเทศ  

 

ผลกระทบจากต่างประเทศ 
ระดบัอทิธพิล 

 푥̅  S.D. แปลผล 

1. ภาวะเศรษฐกจิโลก 3.73 0.79 มาก 

2.  การเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 3.57 0.81 มาก 

3. การเคลอืนยา้ยเงนิทุนของนกัลงทุน 3.59 0.85 มาก 

รวม 3.63 0.82 มาก 
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จากขอ้มลูตาราง 14 แสดงผลการวเิคราะหร์ะดบัอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุน ดา้น 

ปจัจยัผลกระทบจากต่างประเทศของนกัลงทุนโดยรวมอยูใ่นระดบัอทิธพิลมาก โดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั  

3.63 เมอืพจิารณารายขอ้พบวา่นกัลงทุนใหก้ารมอีทิธพิลกบัประเดน็ ภาวะเศรษฐกจิโลกเคลอืนยา้ย

เงนิทุนของนกัลงทุนการเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ ในระดบัอทิธพิลมากโดย

มค่ีาเฉลยีเท่ากบั 3.73, 3.59 และ 3.57 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉลยี (풙) และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมอีทิธผิลของปจัจยั

สภาพแวดลอ้มภายนอกด้านปจัจยัภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ  

 

ปจัจยัภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 
ระดบัอทิธพิล 

  푥̅  S.D. แปลผล 

1. อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 3.85 0.74 มาก 

2. ภาวะเงนิเฟ้ อ และค่าคุม้ครอง 3.66 0.87 มาก 

3. อตัราดอกเบยีธนาคาร 3.61 0.98 มาก 

4. การเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศ 3.91 0.85 มาก 

5. อตัราแลกเปลยีนค่าเงนิบาท 3.45 0.92 มาก 

รวม 3.70 0.87 มาก 

 

จากขอ้มลูตาราง 15 แสดงผลการวเิคราะหร์ะดบัอทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุน ดา้น 

ปจัจยัภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศของนกัลงทุนโดยรวมอยูใ่นระดบัอทิธพิลมาก โดยมค่ีาเฉลยี 

เท่ากบั 3.7 เมอืพจิารณารายขอ้ พบวา่นกัลงทุนใหก้ารมอีทิธพิลกบัประเดน็ การเปลยีนแปลงดชัน ี

ตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศ อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้ อและค่าคุ้มครอง

อตัราดอกเบยีธนาคารอตัราแลกเปลยีนค่าเงนิบาท ในระดบัอทิธพิลมากโดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั 3.91,  

3.85, 3.66, 3.61 และ 3.45 ตามลาํดบั 
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ตาราง 16 แสดงค่าเฉลยี (풙) และค่าเบยีงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมอีทิธผิลของปจัจยั

สภาพแวดลอ้มภายนอกดา้นปจัจยัภาวะการเมอืง  

 

ปจัจยัภาวะการเมอืง 
ระดบัอทิธพิล 

 푥̅  S.D.  แปลผล 

1. เสถยีรภาพรฐับาล 3.72 0.93 มาก 

2. ความต่อเนืองในการบรหิารงานของรฐับาล 3.58 0.92 มาก 

3. ความมนัคงความสงบเรยีบรอ้ยภายใน 3.70 0.96 มาก 

รวม 3.67 0.94 มาก 

 

จากขอ้มลูตาราง 16 แสดงผลการวเิคราะหร์ะดบัการมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุน 

ดา้นปจัจยัภาวะการเมอืงของนกัลงทุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมอีทิธพิลมาก โดยมค่ีาเฉลยีเท่ากบั 3.67 

เมอืพจิารณารายขอ้ พบวา่ผูล้งทุนใหก้ารมอีทิธพิลกบัประเดน็ เสถยีรภาพรฐับาล ความมนัคงความ

สงบเรยีบรอ้ยภายใน ความต่อเนืองในการบรหิารงานของรฐับาล ในระดบัมอีทิธพิลมากโดยค่าเฉลยี

เท่ากบั 3.72, 3.70 และ 3.58 ตามลาํดบั 

 

ตอนที 3 การวเิคราะหข์อ้มลูเกยีวกบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 

ตาราง 17 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของรปูแบบการลงทุนของนกัลงทุนในปจัจุบนั  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 

ขอ้) 

 

 

รปูแบบการลงทุนในปจัจุบนั 

 

จาํนวน (คน) รอ้ยละ 

ลงทุนในสลากออมสนิ/สลาก ธกส.   78 31.2 

ลงทุนในกรมธรรมป์ระกนัชวีติ 172 68.8 

ลงทุนโดยฝากธนาคารพาณิชย ์ 197 78.8 

ลงทุนในหลกัทรพัย(์หุน้) 116 46.4 

ลงทุนในกองทนุรวม 172 68.8 

ลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์   71 28.4 

ลงทุนอนืๆ   13   5.2 
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จากตาราง 17 แสดงรปูแบบของการลงทนุของนกัลงทุน พบวา่ส่วนใหญ่นกัลงทนุเลอืก 

รปูแบบลงทุนโดยการฝากธนาคารพาณิชยเ์ป็นจาํนวน 197 คน คดิเป็นร้อยละ 78.8 รองลงมาเลอืก

ลงทุนในกรมธรรม์ประกนัชวีติและกองทุนรวมเป็นจํานวน 172 คน คดิเป็นร้อยละ 68.8 ลงทุนใน

หลกัทรพัย(์หุน้)จาํนวน 116 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.4 ลงทุนในสลากออมสนิ/สลาก ธกส.จํานวน 78 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.2 ลงทุนในอสงัหารมิทรพัยจ์าํนวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.4 และการลงทุน

อนืๆ จาํนวน 13 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.2 

 

ตาราง 18 แสดงจํานวนและร้อยละของนักลงทุน จําแนกตามบุคคลทมีีอิทธิพลต่อการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 

บุคคลทมีอีทิธพิลต่อการลงทุน จาํนวน รอ้ยละ 

ตวัท่านเอง 202 80.8 

ครอบครวั  31 12.4 

เพอืน  12  4.8 

พนกังานขาย   5  2.0 

                     รวม 250 100 

 

จากตาราง 18 แสดงถึงบุคคลทมีอีทิธพิลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า

ส่วนใหญ่บุคคลทมีอีทิธพิลต่อการลงทุนคอืตวันักลงทุนเอง มจีํานวน 202 คน คดิเป็นร้อยละ 80.8 

รองลงมาคอืครอบครวั 31 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.4 เพอืน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.8 พนกังานขาย 5 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.0 

 

ตาราง 19 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของปจัจยัหลกัทนีกัลงทุนใชต้ดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว 

 

   ปจัจยัหลกัทใีชใ้นการตดัสนิใจลงทนุ จาํนวน รอ้ยละ 

ผลตอบแทน   53 21.2 

การลดหยอ่นภาษ ี 188 75.2 

การกระจายความเสยีง    9   3.6 

                        รวม 250 100 
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จากตาราง 19 แสดงถงึปจัจยัหลกัทใีชใ้นการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

พบวา่ส่วนใหญ่คาํนึงถงึปจัจยัการลดหยอ่นภาษ ีมจีาํนวน 188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75.2 รองลงมาคอื

ผลตอบแทน จาํนวน 53 คน คดิเป็นร้อยละ 21.2 และการกระจายความเสยีงจํานวน 9 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 3.6  

 

ตาราง 20 แสดงจํานวนและร้อยละของสถานทีในการซอืหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

   สถานทใีนการซอืหน่วยลงทุน จาํนวน รอ้ยละ 

ธนาคารพาณิชย ์ 216 86.4 

บรษิทัจดัการกองทุนรวม   43 17.2 

บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัหลกัทรพัย ์   55 22.0 

 

จากตาราง 20 แสดงถงึสถานทใีนการซอืหน่วยลงทุนของนกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ 

ยาว พบวา่ส่วนใหญ่นกัลงทุนจะทาํการซอืหน่วยลงทุนทธีนาคารพาณิชย ์จาํนวน 216 คน คดิเป็น 

รอ้ยละ 86.4 รองลงมาคอื บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัหลกัทรพัย ์55 คน คดิเป็นรอ้ยละ  

22.0 บรษิทัจดัการกองทุนรวม 43 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.2 
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ตาราง 21 แสดงจาํนวนและร้อยละของนักลงทุน จําแนกตามบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทนีัก

ลงทุนซอืหน่วยลงทุน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน จาํนวน รอ้ยละ 

บลจ. กรุงไทยจาํกดั  49 19.6 

บลจ. กสกิรไทยจาํกดั 124 49.6 

บลจ. ซมิโิกจ้าํกดั  13  5.2 

บลจ. ทหารไทย  51 20.4 

บลจ. ทสิโก ้  16  6.4 

บลจ. ไทยพาณิชยจ์าํกดั 117 46.8 

บลจ. ธนชาต จาํกดั  18  7.2 

บลจ. นครหลวงไทยจาํกดั    4  1.6 

บลจ. บ ีท ีจาํกดั    2  0.8 

บลจ. ยโูอบ ีจาํกดั  12  4.8 

บลจ. บวัหลวงจาํกดั  69 27.6 

บลจ. พรมีาเวสทจ์าํกดั    2  0.8 

บลจ. ฟิลลปิ จาํกดั  25 10.0 

บลจ. ฟินนัซ่าจาํกดั    2  0.8 

บลจ. แมนูไลฟ์    0  0.0 

บลจ. วรรณ จาํกดั    4  1.6 

บลจ. อเบอรด์นีจาํกดั (ประเทศไทย)  16  6.4 

บลจ. อยธุยา จาํกดั  25 10.0 

บลจ. เอม็เอฟซจีาํกดั (มหาชน)   4  1.6 

บลจ. แอสเซท พลสัจาํกดั   0  0.0 

ไอเอน็จ ี   8  3.2 

อนืๆ   4  1.6 
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จากตาราง 21 ดา้นการลงทุนของนกัลงทุน จาํแนกตามบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนที

นักลงทุนซือหน่วยลงทุนพบว่า ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผ่านบลจ. กสกิรไทย

จาํกดั มจีาํนวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.6 รองลงมาไดแ้ก่ บลจ. ไทยพาณิชยจ์ํากดั จํานวน 117 

คน คดิเป็นร้อยละ 46.8 บลจ. บวัหลวงจํากดัจํานวน 69 คน คดิเป็นร้อยละ 27.6 บลจ. ทหารไทย

จาํนวน 51 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.4 บลจ. กรุงไทยจํากดั จํานวน 49 คน คดิเป็นร้อยละ 19.6 บลจ. 

ฟิลลปิ จาํกดับลจ. อยธุยา จาํกดั จาํนวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 10 บลจ. ธนชาต จํากดัจํานวน 18 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.2 บลจ. ทสิโกบ้ลจ. อเบอรด์นีจาํกดั (ประเทศไทย) จาํนวน 16 คน คดิเป็นร้อย

ละ 6.4 บลจ. ซมิโิก้จํากดัจํานวน 13 คน คดิเป็นร้อยละ 5.2 บลจ. ยโูอบ ีจํากดัจํานวน 12 คน คดิ

เป็นร้อยละ 4.8 ไอเอน็จ ีจํานวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 3.2 บลจ. นครหลวงไทยจํากดับลจ. วรรณ 

จาํกดั บลจ. เอม็เอฟซจีาํกดั (มหาชน)บลจ.อนืๆ จาํนวน 4 คน คดิเป็นรอ้ยละ 1.6 บลจ. บ ีท ีจาํกดั 

บลจ. พรมีาเวสทจ์าํกดัจาํนวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 0.8 บลจ. แมนูไลฟ์ และบลจ. แอสเซท พลสั

จาํกดั ไม่มนีกัลงทุนเลอืก 

 

ตาราง 22 แสดงจาํนวนเงนิลงทุนรวมทผีู้ตอบแบบสอบถามลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดย

เฉลยี และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน 

 

เงนิลงทุนรวมใน LTF ค่าตาํสุด ค่าสงูสุด 푥̅  S.D. 

จาํนวนเงนิ (บาท) 10,000 5,000,000 295,776 468,385.7 

 

จากขอ้มลูตาราง 22 ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า กลุ่มนัก

ลงทุนลงทุนในกองทุนตาํสุด 10,000 บาท และสูงสุด 5,000,000 บาท โดยมจีํานวนเงนิลงทุนเฉลยี 

295,776 บาท 

 

ตาราง 23 แสดงจาํนวนเงนิทนีกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในครงัล่าสุด 

 
จาํนวนเงนิทที่านลงทนุใน 

LTF ในครงัล่าสุด 
ค่าตาํสุด ค่าสงูสุด 푥̅   S.D. 

จาํนวนเงนิ (บาท) 1,000 1,000,000 105,006 141,095.3 

 

จากขอ้มลูตาราง 23 ดา้นจาํนวนเงนิลงทนุครงัสุดทา้ยทนีกัลงทุนทาํการลงทนุในกองทุน 

รวมหุน้ระยะยาว พบวา่ นกัลงทุนลงทุนครงัสุดทา้ย ตาํสุด 1,000 บาท และสงูสุดคอื 1,000,000 โดย

มจีาํนวนเงนิลงทุนครงัสุดทา้ยเฉลยี 105,006 บาท 
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ตาราง 24 แสดงระยะเวลาทนีกัลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 
ท่ านถื อ ห น่ วยล งทุ น  LTF 

มาแลว้เป็นระยะเวลา 
ค่าตาํสุด ค่าสงูสุด 푥̅  S.D. 

ระยะเวลา (ปี) 1 8 3.704 1.949252 

 

จากขอ้มลูตาราง 24 ดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุน พบว่า นักลงทุนถือหน่วย

ลงทุน ตาํสุดคอื 1 ปี และสงูสุดคอื 8 ปี โดยระยะเวลาในการถอืครองเฉลยี 4 ปี 

 

ตอนที 4 การวเิคราะหข์อ้มลูเพอืทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมติฐานข้อ 1 นกัลงทุนทมีเีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมในการลงทุนในกองรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

แตกต่างกนั  

สมมติฐาน 1.1 นักลงทุนทีมเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี 

H0: นักลงทุนทีมเีพศต่างกนั มีพฤตกิรรมในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

จาํนวนเงนิลงทุนรวมไม่แตกต่างกนั 

H1: นักลงทุนทีมเีพศต่างกนั มีพฤตกิรรมในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

จาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดย

ดงันีสมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่าง

กนั 

H1: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ของเพศชายและเพศหญงิแตกต่างกนั 

 

ตาราง 25 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ 

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene Statistic 

F p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF .003 .957 
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จากตาราง 25 พบว่าความแปรปรวนพฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว มค่ีา p เท่ากบั .957 ซงึมากกวา่ .05 ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงว่า จํานวนเงนิ

ลงทุนรวมใน กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของทงั 2 กลุ่ม มคีวามแปรปรวนไม่แตกต่างอยา่งมนีัยสําคญั

ทางสถติทิรีะดบั .05 

 

ตาราง 26 แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านจํานวนเงิน

ลงทุนรวม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพฯ จาํแนกตามเพศ  

 
ประเดน็พจิารณา เพศ Mean S.D. t df p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ชาย 296,899.22 527284.91 0.039 248 .970 

  หญงิ 294,578.51 398317.41 

 

จากตาราง 26 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ 

พบวา่มคีวามน่าจะเป็น .970 ซงึมากกวา่ .05 ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความว่า 

นกัลงทุนทมีเีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ไม่แตกต่างกนั ทรีะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  

 

สมมติฐาน 1.2 นักลงทุนทีมเีพศแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ดา้นระยะเวลาการถอืครองแตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี 

H0: นักลงทุนทีมเีพศต่างกนั มีพฤตกิรรมในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

ระยะเวลาการถอืครองไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัลงทุนทมีเีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านด้าน

ระยะเวลาการถอืครองแตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดย

ดงันีสมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาการถอืครอง LTF ของเพศชายและเพศหญงิไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาการถอืครอง LTF ของเพศชายและเพศหญงิแตกต่างกนั 
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ตาราง 27 การวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

ระยะเวลาในการถอืครอง ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามเพศ 

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene Statistic 

F p 

ระยะเวลาการถอืครอง LTF 0.010 .921 

 

จากตาราง 27 พบวา่ความแปรปรวนพฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทนุรวม

หุน้ระยะยาว มค่ีา p เท่ากบั .921 ซงึมากกวา่ .05 ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงวา่ ระยะเวลา 

ในการถอืครอง กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของทงั 2 กลุ่ม มคีวามแปรปรวนไม่แตกต่างอยา่งมนียั 

สาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 
 

ตาราง 28 แสดงการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านระยะเวลาใน

การถอืครองหน่วยลงทุน ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพฯ จาํแนกตามเพศ 

 

ประเดน็พจิารณา เพศ Mean S.D. t df p 

ระยะเวลาในการถอืครอง ชาย 3.61 1.93 -0.77 248 .440 

  หญงิ 3.8 1.98 

 

จากตาราง 28 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุน ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนก

ตามเพศ 

พบวา่มคีวามน่าจะเป็น .440 ซงึมากกวา่ .05 ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความว่า 

นกัลงทุนทมีเีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครอง LTF ไม่แตกต่างกนั ทรีะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทตีงัไว ้

 

สมมติฐานข้อ 2 นกัลงทนุทมีอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

(LTF) แตกต่างกนั  

สมมติฐาน 2.1 นกัลงทุนทมีอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

จาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี 
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H0: นกัลงทุนทมีอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้น

จาํนวนเงนิลงทุนรวม ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัลงทุนทมีอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้น

จาํนวนเงนิลงทุนรวม แตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี

สมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ของแต่ละกลุ่มอายไุม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนจํานวนเงนิลงทุนรวมใน LTF อย่างน้อยหนึงกลุ่มอายุแตกต่างจาก

กลุ่มอนื 

  

ตาราง 29 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามช่วงอาย ุ

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene 

Statistic 
df1 df2 p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF 3.1* 3 246 .027 

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 29 พบวา่ ความแปรปรวนพฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) มคีวามน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .027 ซงึน้อยกว่า .05 ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

แสดงว่า จํานวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ของนักลงทุนแต่ละกลุ่มอายุมคีวามแปรปรวนแตกต่างกนั

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05  

ดงันันในการทดสอบสมมตฐิาน พฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว ซงึแต่ละกลุ่มอายมุคีวามแปรปรวนแตกต่างกนั จงึตอ้งใชส้ถติ ิBrown-Forsythe ทดสอบ  

 

ตาราง 30 แสดงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ

นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่แต่ละกลุ่มอาย ุโดยใชส้ถติ ิBrown-Forsythe 

 
ประเดน็พจิารณา Statistic(a) df1 df2 p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF  5.256* 3 189.883 .002 

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 
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จากตาราง 30 เมอืพจิารณาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาย ุ

พบวา่ มคีวามน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .002 ซงึน้อยกวา่ .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความว่า นักลงทุนทีมอีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว แตกต่างกนั ทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ซงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทตีงัไวด้งันนัเพอืให้

ทราบวา่ระดบัอายใุนรายคู่ใดทมีคีวามแตกต่างกนัจงึทาํการทดสอบต่อไปดว้ยวธิ ีDunnett T3 
 

ตาราง 31 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

จาํแนกตามระดบัรายได ้โดยใชว้ธิ ีDunnett T3 

 

อาย ุ 푥̅ 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

21-30 ปี 163,378.4 
 

-93,821.6 -304,955* -179,013* 

   
(.778) (.000) (.042) 

31-40 ปี 257,200 
  

-211,133 -85,191.3 

    
(.178) (.931) 

41-50 ปี 468,333.3 
   

125,942 

     
(.632) 

51-60 ปี 342,391.3 
    

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 31 ผลการวเิคราะห์จําแนกกลุ่มอายุ พบว่า นักลงทุนทมีีอายุ 21-30 ปี มี

พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว แตกต่างกบันกัลงทุนทมีอีายุ 41-50 

ปี โดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .000 ซงึน้อยกวา่ .05 หมายความว่านักลงทุนทมีอีายุ 21-30 

ปี มพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม น้อยกว่า นักลงทุนทมีอีายุ 41-50 ปี อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างเท่ากบั 304,955 

นกัลงทุนทมีอีายุ 21-30 ปี มพีฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว แตกต่างกบันักลงทุนทมีอีายุ 51-60 ปี โดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .042 ซงึน้อยกว่า 

.05 หมายความว่านักลงทุนทมีอีายุ 21-30 ปี มพีฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวม น้อยกว่า นัก

ลงทุนทมีอีาย ุ51-60 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างเท่ากบั 179,013 
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สมมติฐาน 2.2 นกัลงทุนทมีอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

ระยะเวลาในการถอืครองแตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี 

H0: นกัลงทุนทมีอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้น

ระยะเวลาในการถอืครอง ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัลงทุนทมีอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้น

ระยะเวลาในการถอืครอง แตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี

สมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาการถอืครอง LTF ของแต่ละกลุ่มอายไุม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาการถือครอง LTF อย่างน้อยหนึงกลุ่มอายุแตกต่างจาก

กลุ่มอนื 

 

ตาราง 32 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามช่วงอาย ุ

 

ประเดน็พจิารณา Levene Statistic df1 df2 p 

ระยะเวลาการถอืครอง LTF 1.59 3 246 .192 

  

จากตาราง 32 เมอืพจิารณาเปรยีบเทยีบความแปรปรวนพฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการ

ถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาย ุ

พบวา่ ระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มค่ีา p เท่ากบั .192 ซงึ

มากกวา่ .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงวา่ระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวของนกัลงทุนแต่ละกลุ่มอายมุคีวามแปรปรวนไม่แตกต่างกนัทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

ดงันนัในการทดสอบสมมตฐิาน พฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวซงึแต่ละกลุ่มอายมุคีวามแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จงึต้องทําการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้

สถติ ิF-test 
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ตาราง 33 แสดงการวเิคราะหร์ะยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของนกัลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ในแต่ละกลุ่มอาย ุโดยใชส้ถติ ิF-test 

 

พฤตกิรรมการลงทุน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

ระยะเวลาการถอืครอง 

LTF  

ระหวา่งกลุ่ม 90.912 3 30.304 8.717* .000 

ภายในกลุ่ม 855.184 246 3.476     

  รวม 946.096 249       

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 33 ดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาวพบว่า มคีวามน่าจะ

เป็น (p) เท่ากบั .000 ซงึน้อยกวา่ .05 คอืยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า นักลงทุนกลุ่ม

อายุต่างกนั มีระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัที

ระดบั .05 ซงึสอดคล้องกบัสมมตฐิานทตีงัไว ้ดงันันเพอืให้ทราบว่าระดบัอายุในรายคู่ใดทมีคีวาม

แตกต่างกนัจงึทาํการทดสอบต่อไปดว้ยวธิ ีLSD ดงัแสดงในตาราง 

 

ตาราง 34 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

จาํแนกตามอาย ุโดยใชว้ธิ ีLSD 

 
อาย ุ 푥̅ 21-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 51-60 ปี 

21-30 ปี 2.82 - -.976* -1.509* -1.328* 

   
(.002) (.000) (.000) 

31-40 ปี 3.8 
 

- -0.533 -0.352 

    
(.105) (.321) 

41-50 ปี 4.33 
  

- .181 

     
(.62) 

51-60 ปี 4.15       -  

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 
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จากตาราง 34 ผลการวเิคราะหร์ะยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จําแนก

ตามช่วงอาย ุพบวา่ นกัลงทุนทมีอีาย ุ21-30 ปี มรีะยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

แตกต่างจากช่วง 31-40 ปี 41-50 ปี และ 51-60 ปี 

นกัลงทุนทมีอีาย ุ21-30 ปี มรีะยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแตกต่าง

จากนกัลงทุนในช่วงอาย ุ31-40 ปี โดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .002 ซงึน้อยกวา่ .05 หมาย- 

ความวา่นกัลงทุนทมีอีาย ุ21-30 ปีมรีะยะเวลาในการถอืครอง LTF มากกวา่ นกัลงทุนทมีอีาย ุ31-40 

ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 โดยมผีลต่างเท่ากบั -.976 

นกัลงทุนทมีอีาย ุ21-30 ปี มรีะยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแตกต่าง

จากนกัลงทุนในช่วงอาย ุ41-50 ปี โดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .000 ซงึน้อยกวา่ .05 หมาย- 

ความวา่นกัลงทุนทมีอีาย ุ21-30 ปีมรีะยะเวลาในการถอืครอง LTF มากกวา่ นกัลงทุนทมีอีาย ุ41-50 

ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 โดยมผีลต่างเท่ากบั -1.509 

นกัลงทุนทมีอีาย ุ21-30 ปี มรีะยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแตกต่าง

จากนกัลงทุนในช่วงอาย ุ51-60 ปี โดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .000 ซงึน้อยกวา่ .05 หมาย 

ความวา่นกัลงทุนทมีอีาย ุ21-30 ปีมรีะยะเวลาในการถอืครอง LTF มากกวา่ นกัลงทุนทมีอีาย ุ51-60 

ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิ ี.05 โดยมผีลต่างเท่ากบั -1.328 

 

สมมติฐานข้อ 3 นกัลงทุนทมีสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 3.1 นกัลงทุนทมีสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทนุในกองทุนรวมหุน้

ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน ี

H0: นักลงทุนทมีสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ไม่แตกต่างกนั 

H1: นักลงทุนทมีสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม แตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดยมี

สมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ของสถานภาพสมรสไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ของสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
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ตาราง 35 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพสมรส 

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene Statistic 

F p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF 3.788 .053 

 

จากตาราง 35 พบวา่ ความแปรปรวนพฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว มค่ีา p เท่ากบั .053 ซงึมากกวา่ .05 ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) แสดงวา่ ดา้นจํานวน

เงนิลงทุนรวมกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของทงั 2 กลุ่ม มคีวามแปรปรวนไม่แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญั

ทางสถติทิรีะดบั .05 
 

ตาราง 36 แสดงการเปรยีบเทียบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านจํานวนเงิน

ลงทุนรวม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 

 

ประเดน็พจิารณา 
สถานภาพ

รวมกลุ่ม 
mean S.D. t df p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน 

LTF 
โสด 226,555.56 348,407.2 -2.759* 248 .006 

  สมรส 389,811.32 582,614.8       

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 36 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพการ

สมรส  

พบวา่ มคีวามน่าจะเป็น (p) .006 ซงึน้อยกวา่ .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)  

หมายความวา่นกัลงทุนสถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวแตกต่างกนั โดยนกัลงทุนทมีสีถานภาพสมรสมจีาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ 

ระยะยาวมากกวา่นกัลงทุนทมีสีถานภาพโสด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซงึสอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทตีงัไว ้โดยนกัลงทุนทมีสีถานภาพสมรสมจีาํนวนเงนิลงทุนรวมเฉลยีมากกวา่นกัลงทุนที

มสีถานภาพโสด 
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สมมติฐาน 3.2 นกัลงทุนทมีสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองแตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี 

H0: นักลงทุนทมีสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง ไม่แตกต่างกนั 

H1: นักลงทุนทมีสีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง แตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช้ Levene’s Test โดยมี

สมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาการถอืครองของสถานภาพโสดและสมรสไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาการถอืครองของสถานภาพโสดและสมรสแตกต่างกนั 
 

ตาราง 37 แสดงการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง ของนกัลงทุนในเขตกรงุเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพ

สมรส 

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene Statistic 

F p 

ระยะเวลาในการถอืครอง LTF 0.043 .837 

 

จากตาราง 37 พบวา่พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว มค่ีา 

p เท่ากบั .837 ซงึมากกวา่ .05 ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงวา่ ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของทงั 2 กลุ่ม มคีวามแปรปรวนแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 

.05 
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ตาราง 38 แสดงการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านระยะเวลาใน  

การถอืครอง ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพการสมรส 

 

ประเดน็พจิารณา 
สถานภาพ

รวมกลุ่ม 
mean S.D. t df p 

ระยะเวลาการถอืครอง 

LTF 
โสด 3.35 1.91 -3.376* 248 .001 

  สมรส 4.18 1.91       

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 38 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครอง ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามสถานภาพ

การสมรส  

พบวา่ มคีวามน่าจะเป็น (p) .001 ซงึน้อยกวา่ .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)  

หมายความว่า นักลงทุนทีมีสถานภาพโสดและสมรสมพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครอง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่างกนั โดยนักลงทุนทมีสีถานภาพสมรสจะถือครองกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวนานกวา่นกัลงทุนทมีสีถานภาพโสด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซงึสอดคลอ้งกบั

สมมตฐิานทตีงัไว ้โดยนกัลงทุนทมีสีถานภาพสมรสมรีะยะเวลาในการถอืครองนานกว่านักลงทุนทมีี

สถานภาพโสด  

 

สมมติฐานข้อ 4 นกัลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 4.1 นักลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนัสามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี 

H0: นกัลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม แตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี

สมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ของการศกึษาไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ของการศกึษาแตกต่างกนั 
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ตาราง 39 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามการศกึษาสงูสุด 

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene Statistic 

F p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF 5.536* .019 

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 39 พบวา่ ความแปรปรวนพฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว มค่ีา p เท่ากบั .019 ซงึน้อยกวา่ .05 ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่า ด้านจํานวน

เงนิลงทุนรวมกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของทงั 2 กลุ่ม มคีวามแปรปรวนแตกต่างอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิรีะดบั .05 

 

ตาราง 40 แสดงการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของนักลงทุนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ด้านจํานวนเงินลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จําแนกตาม

การศกึษาสงูสุด 

 

ประเดน็พจิารณา การศกึษาสงูสุด  푥̅  S.D. t df p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน 

LTF 

ตาํกวา่หรอืเทยีบเท่า 

ปรญิญาตร ี
238,877.6 265,174.1 

-1.776 230.9 .077 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 332,460.5 559,590.1 

  

จากตาราง 40 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จาํแนกตาม

การศกึษาสงูสุด พบวา่ มคีวามน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .077 ซงึมค่ีามากกวา่ .05 คอืยอมรบัสมมตฐิาน

หลกั (H0) หมายความว่า นักลงทุนทีมีการศึกษาสูงสุดทีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว ไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซงึไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทตีงัไว ้
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สมมติฐาน 4.2 นักลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ดา้นระยะเวลาในการถอืครองแตกต่างกนัสามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี 

H0: นกัลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง แตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี

สมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาการถอืครอง LTF ของการศกึษาไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาการถอืครอง LTF ของการศกึษาแตกต่างกนั 

 

ตาราง 41 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนของพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ด้านระยะเวลาในการถือครอง ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตามการศึกษา

สงูสุด 

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene Statistic 

F p 

ระยะเวลาการถอืครอง LTF 0.703 .402 

 

จากตาราง 41 พบวา่ ความแปรปรวนพฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว มค่ีา p เท่ากบั .402 ซงึมากกว่า .05 ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H0) แสดงว่า ด้าน

ระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของทงั 2 กลุ่ม มคีวามแปรปรวนไม่แตกต่างอยา่ง

มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

ตาราง 42 แสดงการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของนักลงทุนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ด้านระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จําแนกตาม

การศกึษาสงูสุด 

ประเดน็พจิารณา การศกึษาสงูสุด 푥̅  S.D. t df p 

ระยะเวลาการถอืครอง 

LTF 

ตาํกวา่หรอืเทยีบเท่า

ปรญิญาตร ี
3.53 2.02 

-1.129 248 .260 

สงูกวา่ปรญิญาตร ี 3.82 1.89 
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จากตาราง 42 ผลการวเิคราะหก์ารเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ 

ระยะยาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จาํแนก 

ตามการศกึษาสงูสุด พบวา่ มคีวามน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .26 ซงึมค่ีามากกวา่ .05 คอืยอมรบั 

สมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ นกัลงทุนทมีกีารศกึษาสงูสุดทแีตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ 

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวม 

หุน้ระยะยาว ไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซงึไมส่อดคลอ้งกบัสมมตฐิานทตีงั

ไว ้

 

สมมติฐานข้อ 5 นกัลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 5.1 นกัลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

(LTF) ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งัน ี

H0: นกัลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

จาํนวนเงนิลงทุนรวม ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

จาํนวนเงนิลงทุนรวม แตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี

สมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ของแต่ละกลุ่มอาชพีไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF อยา่งน้อยหนึงกลุ่มอาชพีแตกต่างจาก

กลุ่มอนื 

  

ตาราง 43 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

จาํนวนเงนิลงทุนรวม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพ จาํแนกตามอาชพี 

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene 

Statistic 
df1 df2 p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF 1.472 3 246 .223 

 

จากตาราง 43 พบวา่ ความแปรปรวนพฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .223 ซงึมากกว่า .05 คอืยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 

แสดงว่าจํานวนเงินลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนแต่ละกลุ่มอาชีพมีความ

แปรปรวนไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05  
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ดงันนั ในการทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ซงึแต่ละกลุ่มอาชพีมี

ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จงึตอ้งทาํการทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิF-test 

 

ตาราง 44 แสดงการวเิคราะหจ์าํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของนักลงทุนในเขต       

กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ในแต่ละกลุ่มอาชพี โดยใชส้ถติ ิF-test 

 

พฤตกิรรมการลงทุน 

แหล่ง

ความ

แปรปรวน 

SS df MS F p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวม

ใน LTF 

ระหวา่ง

กลุ่ม 
2,908,808,177,113 3 969,602,725,704 

4.612* .004 
ภายใน

กลุ่ม 
51,718,099,278,886 246 210,236,175,930 

  รวม 54,626,907,456,000 249       

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 44 เมอืพจิารณาเปรยีบเทยีบจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ของนกัลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาชพี พบวา่ 

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่ มคีวามน่าจะเป็น (p) เท่ากบั  

.004 ซงึน้อยกวา่ .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ นกัลงทุนอาชพีต่างกนั มี

จาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05  

ซงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทตีงัไว ้ดงันนัเพอืใหท้ราบวา่ระดบัอาชพีในรายคู่ใดทมีคีวามแตกต่างกนั

จงึทาํการทดสอบต่อไปดว้ยวธิ ีLSD ดงันี 
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ตาราง 45 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จําแนก

ตามกลุ่มอาชพี โดยใชว้ธิ ีLSD 

 

อาชพี 푥̅  
พนกังาน

บรษิทัเอกชน 
ขา้ราชการ 

พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

อาชพีอสิระ/

เจา้ของ

กจิการ/อนืๆ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 275,350.88 
 

13,666.67 80,006.05 -256,649.12* 

   
(.874) (.280) (.003) 

ขา้ราชการ 261,684.21 
  

66,339.38 -270,315.79* 

    
(.489) (.010) 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ 195,344.83 
   

-336,655.17* 

     
(.000) 

อาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ/

อนืๆ 
532,000         

 

มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 45 ผลการวเิคราะหจ์าํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จาํแนก 

ตามกลุ่มอาชพีรายคู่ พบวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ/อนืๆ มจีาํนวนเงนิลงทุนรวมใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่างจากอาชพีนักลงทุนทมีีอาชพี พนักงานบรษิทัเอกชนขา้ราชการ 

และพนกังานรฐัวสิาหกจิ 

นักลงทุนทมีีอาชพีอสิระ/เจ้าของกิจการ/อนืๆ มจีํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวแตกต่างจากอาชพีนักลงทุนทมีอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชนโดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) 

เท่ากบั .003 ซงึน้อยกวา่ .05 หมายความวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ/อนืๆ มจีํานวน

เงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวน้อยกวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างค่าเฉลยีเท่ากบั 256,649.12 

นกัลงทุนทมีอีาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ/อนืๆ มจีาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ 

ระยะยาวแตกต่างจากอาชพีนกัลงทุนทมีอีาชพีขา้ราชการโดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .010

ซงึน้อยกวา่ .05 หมายความวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ/อนืๆ มจีาํนวนเงนิลงทุนรวม

ในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวน้อยกวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีขา้ราชการอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 

.05 โดยมผีลต่างค่าเฉลยีเท่ากบั 270,315.79 

นักลงทุนทมีีอาชพีอสิระ/เจ้าของกิจการ/อนืๆ มจีํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวแตกต่างจากอาชพีนักลงทุนทีมอีาชีพพนักงานรฐัวสิาหกจิโดยมีค่าความน่าจะเป็น (p) 
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เท่ากบั .000 ซงึน้อยกวา่ .05 หมายความวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ/อนืๆ มจีํานวน

เงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวน้อยกว่า นักลงทุนทมีีอาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างค่าเฉลยีเท่ากบั 336,655.17 

 

สมมติฐาน 5.2 นักลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ดา้นระยะเวลาในการถอืครองแตกต่างกนั สามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี 

H0: นกัลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

ระยะเวลาในการถอืครอง ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

ระยะเวลาในการถอืครอง แตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี

สมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาในการถอืครอง LTF ของแต่ละกลุ่มอาชพีไม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาในการถอืครอง LTF อยา่งน้อยหนึงกลุ่มอาชพีแตกต่างจาก

กลุ่มอนื 

 

ตาราง 46 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

ระยะเวลาในการถอืครอง ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพ จาํแนกตามอาชพี 

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene 

Statistic 
df1 df2 p 

ระยะเวลาการถอืครอง LTF 0.851 3 246 .467 

 

จากตาราง 46 พบวา่ ความแปรปรวนพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .467 ซงึมากกว่า .05 คอืยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 

แสดงว่าระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนแต่ละกลุ่มอาชพีมคีวาม

แปรปรวนไม่แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

ดงันนั ในการทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ซงึแต่ละกลุ่มอาชพีมี

ความแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จงึตอ้งทาํการทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิF-test 
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ตาราง 47 แสดงการวเิคราะหร์ะยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของนกัลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ในแต่ละกลุ่มอาชพี โดยใชส้ถติ ิF-test 

 

พฤตกิรรมการลงทุน 
แหล่งความ

แปรปรวน 
SS df MS F p 

ระยะเวลาการถอืครอง LTF 

ระหวา่งกลุ่ม 38.689 3 12.896 
3.496* .016 

ภายในกลุ่ม 907.407 246 3.689 

รวม 946.096 249       

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 47 เมอืพจิารณาเปรยีบเทยีบระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ของนกัลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอาชพี พบวา่ 

ดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่ มคีวามน่าจะเป็น (p) เท่ากบั  

.016 ซงึน้อยกวา่ .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ นกัลงทุนอาชพีต่างกนั มรีะยะ 

เวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 ซงึ

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทตีงัไว ้ดงันนัเพอืใหท้ราบวา่ระดบัอาชพีในรายคู่ใดทมีคีวามแตกต่างกนัจงึ

ทาํการทดสอบต่อไปดว้ยวธิ ีLSD ดงัน ี
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ตาราง 48 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จําแนก

ตามกลุ่มอาชพี โดยใชว้ธิ ีLSD 

 

อาชพี 푥̅  
พนกังาน

บรษิทัเอกชน 
ขา้ราชการ 

พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ 

อาชพีอสิระ/

เจา้ของกจิการ/

อนืๆ 

พนกังานบรษิทัเอกชน 3.81 
 

-0.246 0.79* -0.268 

  
 

(.495) (.011) (.448) 

ขา้ราชการ 4.05 
  

1.035* -0.022 

  
  

(.010) (.959) 

พนกังานรฐัวสิาหกจิ 3.02 
   

-1.058* 

  
   

(.008) 

อาชพีอสิระ/เจา้ของ

กจิการ/อนืๆ 
4.08         

 

มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 48 ผลการวเิคราะหร์ะยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จําแนก

ตามกลุ่มอาชพีรายคู่ พบวา่ พนกังานรฐัวสิาหกจิมรีะยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

แตกต่างจากอาชพีนักลงทุนทมีอีาชพี พนักงานบรษิทัเอกชนขา้ราชการ และอาชพีอสิระ/เจ้าของ

กจิการ/อนืๆอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

นักลงทุนทมีอีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีะยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวแตกต่างจากอาชพีนกัลงทุนทมีอีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนโดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 

.011 ซงึน้อยกวา่ .05 หมายความวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีะยะเวลาในการถือ

ครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวน้อยกวา่ นักลงทุนทมีอีาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน อย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างค่าเฉลยีเท่ากบั 0.79 

นกัลงทุนทมีอีาชพีพนกังานรฐัวสิาหกจิ มรีะยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะ 

ยาวแตกต่างจากอาชพีนกัลงทุนทมีอีาชพีขา้ราชการโดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .010 ซงึ 

น้อยกว่า .05 หมายความว่า นักลงทุนทีมอีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีะยะเวลาในการถือครอง

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวน้อยกวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีขา้ราชการอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

โดยมผีลต่างค่าเฉลยีเท่ากบั 1.035 

นักลงทุนทมีอีาชพีพนักงานรฐัวสิาหกจิ มรีะยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวแตกต่างจากอาชพีนกัลงทุนทมีอีาชพีอาชพีอสิระ/เจ้าของกจิการ/อนืๆโดยมค่ีาความน่าจะเป็น
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(p) เท่ากบั .008 ซงึน้อยกวา่ .05 หมายความวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีพนกังานรฐัวสิาหกจิ มรีะยะเวลา

ในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวน้อยกวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีอาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ/อนืๆ

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างค่าเฉลยีเท่ากบั 1.058 

  

สมมติฐานข้อ 6 นกัลงทุนทมีรีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว (LTF) แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 6.1 นกัลงทุนทมีรีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม แตกต่างกนัสามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี 

H0: นกัลงทุนทมีรีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัลงทุนทมีรีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม แตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี

สมมตฐิานดงันี 

 

H0: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ของแต่ละกลุ่มรายไดไ้ม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF อยา่งน้อยหนึงกลุ่มรายได้แตกต่างจาก

กลุ่มอนื 

 

ตาราง 49 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

จาํนวนเงนิลงทุนรวม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามรายได ้

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene 

Statistic 
df1 df2 p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF 12.492* 3 246 .000 

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 49 พบวา่ ความแปรปรวนพฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .000 ซงึน้อยกว่า .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

แสดงว่าจํานวนเงินลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้าแต่ละกลุ่มรายได้มีความ

แปรปรวนแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05  
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ดงันนัในการทดสอบสมมตฐิานพฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว ซงึ

แต่ละกลุ่มรายไดม้คีวามแปรปรวนแตกต่างกนั จงึตอ้งใชส้ถติ ิBrown-Forsythe ทดสอบ  

 

ตาราง 50 แสดงการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ    

นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ในแต่ละกลุ่มระดบัรายได ้โดยใชส้ถติ ิBrown-   

      Forsythe 
 

ประเดน็พจิารณา Statistic(a) df1 df2 p 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF 13.016* 3 54.910 .000 

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 50 เมอืพจิารณาเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามระดบัรายได ้ 

พบวา่ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวพบวา่มคีวามน่าจะเป็น (p)  

เท่ากบั .000 ซงึน้อยกวา่ .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่นกัลงทุนกลุ่มรายไดต่้าง 

กนัมพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิรีะดบั.05 ซงึสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทตีงัไวด้งันนัเพอืใหท้ราบวา่ระดบัอาชพีในรายคู่ใดทมีี

ความแตกต่างกนัจงึทาํการทดสอบต่อไปดว้ยวธิ ีDunnett T3 ดงัแสดงในตารางดงัน ี
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ตาราง 51 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

จาํแนกตามระดบัรายได ้โดยใชว้ธิ ีDunnett T3 

 

รายได ้ 푥̅  

ตาํกวา่หรอื

เท่ากบั 

25,000 บาท 

25,001-

50,000 

บาท 

50,001-

75,001 

บาท 

75,001 

บาทขนึไป 

ตาํกวา่หรอืเท่ากบั 25,000 

บาท 
144,482.8 

 
40413.79 -316426.3 -429,128* 

   
(.709) (.229) (.000) 

25,001-50,000 บาท 104,069 
  

-356840.1 -469,542* 

    
(.125) (.000) 

50,001-75,001 บาท 460,909.1 
   

-112,702 

     
(.978) 

75,001 บาทขนึไป 573,611.1         

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั.05 

 

จากตาราง 51 ผลการวเิคราะห ์จาํแนกตามกลุ่มรายได้ พบว่า นักลงทุนทมีรีายได้ตํากว่า

หรอืเท่ากบั 25,000 บาท มพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว แตกต่าง

กบันักลงทุนทมีรีายได้ 75,000 บาทขนึไป โดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .000 ซงึน้อยกว่า 

.05 หมายความวา่ นกัลงทุนทมีรีายไดต้าํกวา่หรอืเท่ากบั 25,000 บาท มพีฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิ

ลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว น้อยกว่า นักลงทุนทมีรีายได้ 75,001 บาทขนึไป อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างเท่ากบั 429,128 

นกัลงทุนทมีรีายได ้25,001-50,000 บาท มพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างจากนักลงทุนทมีรีาย 75,001 ขนึไป โดยมีค่าความจะเป็น (p) 

เท่ากบั .000 ซงึน้อยกวา่ .05 หมายความวา่ นกัลงทุนทมีรีายได้ตํากว่าหรอืเท่ากบั 25,001-50,000 

บาท มพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว น้อยกวา่ นกัลงทุนทมีรีายได ้

75,001 บาทขนึไป อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างเท่ากบั 469,542 
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สมมติฐาน 6.2 นกัลงทุนทมีรีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว (LTF) ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง แตกต่างกนัสามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานทางสถติไิดด้งันี 

H0: นกัลงทุนทมีรีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง ไม่แตกต่างกนั 

H1: นกัลงทุนทมีรีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง แตกต่างกนั 

โดยจะทาํการตรวจสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน โดยใช ้Levene’s Test โดยมี

สมมตฐิานดงันี 

H0: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาในการถอืครอง LTF ของแต่ละกลุ่มรายไดไ้ม่แตกต่างกนั 

H1: ค่าความแปรปรวนระยะเวลาในการถือครอง LTF อย่างน้อยหนึงกลุ่มรายได้แตกต่าง

จากกลุ่มอนื 

 

ตาราง 52 แสดงการวเิคราะห์ความแปรปรวนพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

ระยะเวลาในการถอืครอง ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามรายได ้

 

ประเดน็พจิารณา 
Levene 

Statistic 
df1 df2 p 

ระยะเวลาการถอืครอง LTF 1.792 3 246 .149 

  

จากตาราง 52 พบวา่ ความแปรปรวนพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถือครองกองทุนหุ้น

ระยะยาว มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .149 ซงึมากกว่า .05 คือยอมรบัสมมติฐานหลกั (H0) 

แสดงวา่ระยะเวลาการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของลกูคา้แต่ละกลุ่มรายได้มคีวามแปรปรวน

ไม่แตกต่างกนัทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 
ดงันนัการทดสอบสมมตฐิาน พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว ซงึแต่ละกลุ่มรายได้มคีวามแปรปรวนไม่แตกต่างกนั จงึต้องทําการทดสอบสมมตฐิานโดยใช้

สถติ ิF-test 
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ตาราง 53 แสดงการวเิคราะหร์ะยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนักลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร เป็นรายคู่ในแต่ละกลุ่มรายได ้โดยใชส้ถติ ิF-test 

 

พฤตกิรรมการลงทุน 
แหล่งความ

แปรปรวน  
SS df MS F p 

ระยะเวลาในการถอืครอง LTF 

ระหวา่งกลุ่ม 130.769 3 43.589 13.152* .000 

ภายในกลุ่ม 815.327 246 3.314 
  

รวม 946.096 249       

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 53 เมอืพจิารณาเปรยีบเทยีบระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ของนกัลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํแนกตามระดบัรายได ้พบวา่ 

ดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่ มคีวามน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 

.000 ซงึน้อยกวา่ .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ นักลงทุนกลุ่มรายได้ต่างกนั มี

แนวโน้มระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั ทรีะดบันัยสําคญัทางสถิติ 

.05 ซึงสอดคล้องกบัสมมติฐานทีตงัไว้ ดังนันเพือให้ทราบว่าระดบัรายได้ในรายคู่ใดทีมีความ

แตกต่างกนัจงึทาํการทดสอบต่อไปดว้ยวธิ ีLSD ดงันี 
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ตาราง 54 แสดงการเปรยีบเทยีบค่าเฉลยีรายคู่ของระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

จาํแนกตามกลุ่มรายได ้โดยใชว้ธิ ีLSD 

 

 รายได ้ 푥̅ 

ตาํกวา่หรอื

เท่ากบั 

25,000 บาท 

25,001-

50,000 บาท 

50,001-

75,001 บาท 

75,001 บาท

ขนึไป 

ตาํกวา่หรอืเท่ากบั 

25,000 บาท 
2.707 - -.718* -1.566* -1.876* 

   
(.021) (.000) (.000) 

25,001-50,000 บาท 3.425 
 

- -.847* -1.158* 

    
(.024) (.000) 

50,001-75,001 บาท 4.273 
  

- -.311 

     
(.418) 

75,001 บาทขนึไป 4.583        - 

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 54 ผลจากการวเิคราะห ์จาํแนกตามกลุ่มรายได้ พบว่า นักลงทุนทมีรีายได้ตํา

กว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท มพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

แตกต่างกบันกัลงทุนทมีรีายได ้25,001-50,000 บาท โดยมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .021 ซงึ

น้อยกว่า .05 หมายความว่านักลงทุนทมีรีายได้ตํากว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท มพีฤตกิรรมด้าน

ระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว น้อยกวา่นกัลงทุนทมีรีายได ้25,001-50,000 บาท 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างเท่ากบั .718 

นกัลงทุนทมีรีายไดต้าํกวา่หรอืเท่ากบั 25,000 บาท มพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือ

ครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว แตกต่างกบันักลงทุนทมีรีายได้ 50,001-75,000 บาท โดยมค่ีาความ

น่าจะเป็น (p) เท่ากบั .000 ซงึน้อยกว่า .05 หมายความว่านักลงทุนทมีรีายได้ตํากว่าหรอืเท่ากบั 

25,000 บาท มพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว น้อยกวา่นกัลงทุนที

มรีายได ้50,001-75,000 บาท อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างเท่ากบั 1.566 

นกัลงทุนทมีรีายไดต้าํกวา่หรอืเท่ากบั 25,000 บาท มพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือ

ครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกบันักลงทุนทมีรีายได้ 75,001 บาทขนึไป โดยมค่ีาความ

น่าจะเป็น (p) เท่ากบั .021 ซงึน้อยกว่า .05 หมายความว่านักลงทุนทมีรีายได้ตํากว่าหรอืเท่ากบั 

25,000 บาท มพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว น้อยกวา่นกัลงทุนที

มรีายได ้75,001 บาท ขนึไป อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างเท่ากบั 1.876 
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นกัลงทุนทมีรีายได ้25,001-50,000 บาท มพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครอง 

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว แตกต่างกบันกัลงทุนทมีรีายได ้50,001-75,000 บาท โดยมค่ีาความน่าจะ 

เป็น (p) เท่ากบั .024 ซงึน้อยกวา่ .05 หมายความวา่นกัลงทุนทมีรีายได ้25,001-50,000 บาท ม ี

พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว น้อยกวา่นกัลงทุนทมีรีายได ้ 

50,001-75,000 บาท อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างเท่ากบั .847 

นกัลงทุนทมีรีายได ้25,001-50,000 บาท มพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกอง 

ทุนรวมหุน้ระยะยาว แตกต่างกบันกัลงทุนทมีรีายได ้75,001 บาท ขนึไป โดยมค่ีาความน่าจะเป็น 

(p) เท่ากบั .000 ซงึน้อยกวา่ .05 หมายความวา่นกัลงทนุทมีรีายได ้25,001-50,000 บาท  

มพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทนุรวมหุน้ระยะยาว น้อยกวา่นกัลงทุนทมีรีายได ้

75,001 บาท ขนึไป อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมผีลต่างเท่ากบั 1.158 

 

สมมติฐานข้อ 7 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขยีนสมมตฐิานไดด้งันี 

H0: ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านผลิตภณัฑ์ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

H1: ปจัจยัสภาพแวดลอ้มด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
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ตาราง 55 แสดงความสมัพนัธ์ของปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านผลติภณัฑ์ กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

 

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ์ 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ระยะเวลาการถอืครอง LTF 

Pearson 

corr. And p 

ระดบัและ

ทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

Pearson 

corr. And p 

ระดบัและ

ทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

1. ผลการดาํเนินงานในอดตีของ

กองทุนรวม 

-.060 ไม่สมัพนัธ ์ .008 ไม่สมัพนัธ ์

(.341) 

 

(.894) 

 2. ความมนัคงและความน่าเชอืถอื

ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

.061 ไม่สมัพนัธ ์ -.034 ไม่สมัพนัธ ์

(.336) 

 

(.590) 

 3. ความมนัคงและความน่าเชอืถอื

ของสถาบนัการเงนิทขีายหน่วย

ลงทุน 

-.055 ไม่สมัพนัธ ์ -.087 ไม่สมัพนัธ ์

(.390) 

 

(.169) 

 
4. นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล 

-.094 ไม่สมัพนัธ ์ -.170* ระดบัตาํ 

(.138) 

 

(.007) ทศิทางตรงขา้ม 

5. ประเภทเงนิลงทุนของแต่ละ

กองทุน 

-.061 ไม่สมัพนัธ ์ -.045 ไม่สมัพนัธ ์

(.339) 

 

(.479) 

 
รวม 

-.064 ไม่สมัพนัธ ์ -.099 ไม่สมัพนัธ ์

(.312) 
 

(.120) 
 

 

* มนียัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

จากตาราง 55 สามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นผลติภณัฑ ์

กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว โดยจาํแนกพฤตกิรรมไดด้งันี 

 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ กบั พฤติกรรมด้านจาํนวนเงินลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว 

ปจัจยัด้านผลิตภณัฑ์โดยรวม กบัพฤติกรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวม พบว่ามค่ีาความ

น่าจะเป็น (p) เท่ากบั .312 ซงึมค่ีามากกว่า .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความว่า 
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ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ในดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  

เมอืพจิารณารายขอ้พบวา่ 

ดา้นผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวมความมนัคงและความน่าเชอืถือของบรษิทั

หลกัทรพัย์จดัการกองทุนความมนัคงและความน่าเชอืถือของสถาบนัการเงินทีขายหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล และประเภทเงนิลงทุนของแต่ละกองทุน มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 

.341, .336, .390, .138 และ .339 ซงึมากกวา่ .05 นันคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความ

ว่า ด้านผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมความมันคงและความน่าเชือถือของบริษัท

หลกัทรพัย์จดัการกองทุนความมนัคงและความน่าเชอืถือของสถาบนัการเงินทีขายหน่วยลงทุน

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล และประเภทเงนิลงทุนของแต่ละกองทุน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

 

ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ กบัระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวม กบัระยะเวลาในการถอืครอง พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) 

เท่ากบั .120 ซงึมค่ีามากกวา่ .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้น 

ผลติภณัฑโ์ดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวในดา้น

ระยะเวลาในการถอืครองทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  

เมอืพจิารณารายขอ้ 

ดา้นผลการดาํเนินงานในอดตีของกองทุนรวมความมนัคงและความน่าเชอืถือของบรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนความมนัคงและความน่าเชอืถอืของสถาบนัการเงนิทขีายหน่วยลงทุน และ

ประเภทเงนิลงทุนของแต่ละกองทุน มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .894, .590, .169 และ .479 ซงึ

มค่ีามากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความว่าด้านผลการดําเนินงานในอดตี

ของกองทุนรวมความมนัคงและความน่าเชอืถอืของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนความมนัคงและ

ความน่าเชอืถอืของสถาบนัการเงนิทขีายหน่วยลงทุน และประเภทเงนิลงทุนของแต่ละกองทุน ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทรีะดบันัยสําคญั

ทางสถติ ิ.05 

ดา้นนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .007 ซงึมค่ีาน้อยกว่า .05

นันคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่าปจัจัยด้านนโยบายการจ่ายเงินปนัผล มี

ความสมัพนัธก์บั พฤตกิรรมการลงทุนดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุน อยา่งมนียัสาํคญัทรีะดบั 

.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.170 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตํา

ในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื เมอืระดบัอทิธพิลของปจัจยัดา้นนโยบายการจ่ายเงนิปนัผล เพมิขนึ นัก

ลงทุนจะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองเลก็น้อย 
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สมมติฐาน 8 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านราคาและต้นทุนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขยีนสมมตฐิานไดด้งันี 

H0: ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นราคาและตน้ทุนไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

H1: ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านราคาและต้นทุนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 

ตาราง 56 แสดงความสมัพนัธ์ของปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านราคาและต้นทุน กบั พฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) 

 

ดา้นราคาและตน้ทุน 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ระยะเวลาการถอืครอง LTF 

Pearson 

corr. And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

Pearson 

corr. And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

1.ราคาต่อหน่วยการ

ลงทุนในกองทนุรวม 

-.093 ไม่สมัพนัธ ์ -.190* ระดบัตาํ 

(.144) 
 

(.003) ทศิทางตรงขา้ม 

2.อตัราค่าใชจ้่ายของ

กองทุนรวม 

-.107 ไม่สมัพนัธ ์ -.113 ไม่สมัพนัธ ์

(.091) 
 

(.075) 
 

3. ผลตอบแทนจากการ

ลงทุนในกองทนุรวม 

-.082 ไม่สมัพนัธ ์ -.012 ไม่สมัพนัธ ์

(.199) 
 

(.847) 
 

รวม 
-.118  ไม่สมัพนัธ ์  -.132* ระดบัตาํ 

(.063)  
 

 (.038) ทศิทางตรงขา้ม 

 

*  มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั.05 

 

จากตาราง 56 สามารถวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านราคาและ

ตน้ทุน กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว โดยจาํแนกพฤตกิรรมไดด้งันี 
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ปัจจยัด้านราคาและต้นทุนกบั พฤติกรรมด้านจาํนวนเงินลงทุนรวมในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว 

ปจัจยัด้านราคาและต้นทุนโดยรวม กบัพฤตกิรรมด้านจํานวนเงินลงทุนรวม พบว่ามค่ีา

ความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .063 ซงึมค่ีามากกว่า .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความ

วา่ ปจัจยัดา้นราคาและตน้ทุน ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ในดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  

พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ด้านราคาต่อหน่วยการลงทุนในกองทุนรวม อัตราค่าใช้จ่ายของกองทุนรวม และ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .144, .091 และ .199 ซงึ 

มากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ดา้นราคาต่อหน่วยการลงทุนในกอง 

ทุนรวม อตัราค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม และผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทนุรวม ไม่มคีวาม 

สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ

.05 

 

ปัจจยัด้านราคาและต้นทุนกบั พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว 

ปจัจยัดา้นราคาและตน้ทุนโดยรวม กบัพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครอง พบว่ามค่ีา

ความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .038 ซงึน้อยกว่า .05 คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า

ปจัจยัดา้นราคาและตน้ทุนโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ 

ยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์

เท่ากบั -.132 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตาํในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื เมอืนกั

ลงทุนมปีจัจยัดา้นราคาและตน้ทุนโดยรวมสงูขนึ จะมพีฤตกิรรมการลงทนุในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองลดลงเลก็น้อย 

พจิารณารายขอ้พบวา่                                                                                                           

ดา้นราคาต่อหน่วยการลงทุนในกองทุนรวมมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .003 ซงึน้อย

กวา่ .05คอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ปจัจยัดา้นราคาต่อหน่วยการลงทุนในกองทุน

รวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถือครอง

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์เท่ากบั -.190 แสดงว่าตวัแปร

ทงัสองมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัตาํในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื เมอืระดบัอทิธพิลของปจัจยัด้านราคา

ต่อหน่วยการลงทุนในกองทุนรวมสูงขนึ นักลงทุนจะมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองลดลงเลก็น้อย 

ดา้นอตัราค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม และผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทนุรวม มค่ีา

ความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .075 และ .847 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) 
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หมายความวา่ ปจัจยัดา้นอตัราค่าใชจ้่ายของกองทุนรวม และผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทนุ

รวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอื

ครอง 

สมมติฐาน 9 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขยีนสมมตฐิานไดด้งันี 

H0: ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

H1: ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ในการทดสอบสมมตฐิานนนั จะใชก้ารวเิคราะห์ด้วยสถิตสิหสมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั

(Pearson Product Moment Correlation) ซึงถ้ามค่ีาความน่าจะเป็น (p) น้อยกว่า .05 นันคือ 

ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัสภาพแวดล้อม

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และ

สามารถพจิารณาระดบัความสมัพนัธแ์ละทศิทางความสมัพนัธไ์ดจ้ากค่า r  
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ตาราง 57 แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นช่องทางการจดัจําหน่าย กบั พฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

 

ช่องทางการจดัจาํหน่าย 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ระยะเวลาการถอืครอง LTF 

Pearson 

corr. And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

Pearson 

corr. And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

1. บรกิารซอืกองทุนผ่าน

อนิเตอรเ์น็ท 

-.037 ไม่สมัพนัธ ์ -.149* ระดบัตาํ 

(.565) 
 

(.019) ทศิทางตรงขา้ม 

2. ความรวดเรว็ในการ

บรกิารขายกองทุน 

-.004 ไม่สมัพนัธ ์ -.109 ไม่สมัพนัธ ์

(.945) 
 

(.085) 
 

3. ความสะดวกในการ

เขา้ถงึสถาบนัการเงนิ 

-.012 ไม่สมัพนัธ ์ -.084 ไม่สมัพนัธ ์

(.856) 
 

(.186) 
 

รวม 
-.022  ไม่สมัพนัธ ์  -.137* ระดบัตาํ 

 (.729) 
 

 (.031) ทศิทางตรงขา้ม 

 

*   มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั.05 

 

จากตาราง 57 สามารถวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย กบั 

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) โดยจาํแนกตามพฤตกิรรมดงันี 

 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย กบั พฤติกรรมด้านจาํนวนเงินลงทุนรวมใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวม  กบั พฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .729 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ ์

กบั พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั 

.05 

พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ดา้นบรกิารซอืกองทุนผ่านอนิเตอรเ์น็ท ความรวดเรว็ในการบรกิารขายกองทุน และความ

สะดวกในการเขา้ถงึสถาบนัการเงนิ พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .565, .945 และ .856 ซงึ

มากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นบรกิารซอืกองทุนผ่าน
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อนิเตอรเ์น็ท ความรวดเรว็ในการบรกิารขายกองทุน และความสะดวกในการเขา้ถงึสถาบนัการเงนิ 

ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย กบั พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการถือครอง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวม กบั พฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครอง

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .031 ซงึน้อยกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบั

สมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวม มคีวามสมัพนัธ ์กบั  

พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทนุอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมค่ีา 

สมัประสทิธสิหสมัพนัธ์เท่ากบั -.137 แสดงว่าตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธ์ในระดบัตําในทศิทาง

ตรงกนัขา้ม กล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายโดยรวมสูงขนึ นักลงทุนจะ

มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองลดลงเลก็น้อย 

พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ดา้นบรกิารซอืกองทุนผ่านอนิเตอรเ์น็ท พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .019 ซงึ

น้อยกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นบรกิารซอืกองทุนผ่าน 

อนิเตอรเ์น็ท มคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนอยา่งมนียัสาํคญั 

ทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.149 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวาม  

สมัพนัธใ์นระดบัตาํในทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัดา้นบรกิารซอืกองทุนผ่าน

อนิเตอรเ์น็ทสงูขนึ นกัลงทุนจะมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านระยะเวลาใน

การถอืครองลดลงเลก็น้อย 

ดา้นความรวดเรว็ในการบรกิารขายกองทุน และความสะดวกในการเขา้ถงึสถาบนัการเงนิ  

พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .085, .186 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั 

(H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นความรวดเรว็ในการบรกิารขายกองทุน และความสะดวกในการเขา้ถงึ 

สถาบนัการเงนิไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนอยา่งมนียั  

สาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05  

 

สมมติฐาน 10 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านการส่งเสริมการตลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขยีนสมมตฐิานไดด้งันี 

H0: ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านการส่งเสรมิการตลาดไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
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H1: ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุน

ในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 

ตาราง 58 แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นการส่งเสรมิการตลาด กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

 

การส่งเสรมิการตลาด 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ระยะเวลาการถอืครอง LTF 

Pearson corr. 

And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

Pearson corr. 

And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

1. บทวเิคราะห,์ 

นกัวเิคราะห ์

-.068 ไม่สมัพนัธ ์ -.191* ระดบัตาํ 

(.286) 
 

(.002) ทศิทางตรงขา้ม 

2. การจดัอบรมใหค้วามรู ้

ขอ้มลูแก่ลกูคา้ 

.016 ไม่สมัพนัธ ์ -.132* ระดบัตาํ 

(.798) 
 

(.037) ทศิทางตรงขา้ม 

3. การเพมิโบนสัในการ

ลงทุน 

-.056 ไม่สมัพนัธ ์ -.178* ระดบัตาํ 

(.379) 
 

(.004) ทศิทางตรงขา้ม 

รวม 
-.044  ไม่สมัพนัธ ์  -.201* ระดบัตาํ 

 (.486) 
 

 (.001) ทศิทางตรงขา้ม 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั.05 

 

จากตาราง 58 สามารถวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นการส่งเสรมิการตลาด กบั 

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) โดยจาํแนกตามพฤตกิรรมดงันี 

 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด กับ พฤติกรรมด้านจํานวนเงินลงทุนรวมใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ปจัจยัด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวม กบั พฤติกรรมด้านจํานวนเงินลงทุนรวมใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .486 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์ กบั 

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมทรีะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ

.05  
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พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ดา้นบทวเิคราะห,์ นกัวเิคราะหก์ารจดัอบรมใหค้วามรู ้ขอ้มลูแก่ลกูคา้ และการเพมิโบนสัใน 

การลงทุนมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .286, .798 และ .379 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบั 

สมมตฐิานหลกั (H0) หมายความว่า ปจัจยัด้านบทวเิคราะห์ , นักวเิคราะห์การจดัอบรมให้ความรู ้

ขอ้มลูแก่ลกูคา้ และการเพมิโบนสัในการลงทุนไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน 

รวมหุน้ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทนุรวมทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  

 

ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด กบั พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการถือครอง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม กบั พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครอง 

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .001 ซงึน้อยกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบั 

สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัด้ านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวม มคีวามสมัพนัธ์ กบั 

พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั  

.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.201 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบั 

ตาํในทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมสูงขนึ 

นกัลงทุนจะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนลดลงเลก็น้อย 

เมอืพจิารณารายขอ้พบวา่ 

ดา้นบทวเิคราะห,์ นกัวเิคราะห ์และการเพมิโบนสัในการลงทุน มค่ีาความน่าจะเป็น        

(p) เท่ากบั .002, .004 และ .037 ซงึน้อยกวา่ .05 ตามลาํดบันนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1)  

หมายความวา่ ปจัจยัดา้นบทวเิคราะห,์ นกัวเิคราะหก์ารเพมิโบนสัในการลงทุน และการจดัอบรมให้

ความรู ้ขอ้มลูแก่ลกูคา้มคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ 

ระยะยาวอยา่งมนียันยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .01 และ .05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั   

-.191, -.178 และ -.132 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตาํในทศิทางตรงกนัขา้ม  

กล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัดา้นบทวเิคราะห,์ นกัวเิคราะหก์ารเพมิโบนสัในการลงทุนและการจดั

อบรมใหค้วามรู ้ขอ้มลูแก่ลกูคา้สงูขนึ นกัลงทุนจะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถือครองกองทุน

ลดลงเลก็น้อย 

 

สมมติฐาน 11 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านผลกระทบจากต่างประเทศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขยีนสมมตฐิานไดด้งันี 

H0: ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านผลกระทบจากต่างประเทศไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
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H1: ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นผลกระทบจากต่างประเทศมคีวามสัมพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 

ตาราง 59 แสดงความสัมพันธ์ของปจัจัยสภาพแวดล้อมด้านผลกระทบจากต่างประเทศ กับ   

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) 

 

ผลกระทบจากต่างประเทศ 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ระยะเวลาการถอืครอง LTF 

Pearson 

corr. And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

Pearson 

corr. And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

1. ภาวะเศรษฐกจิโลก 
-.113 ไม่สมัพนัธ ์ -.195* ระดบัตาํ 

(.073) 
 

(.002) ทศิทางตรงขา้ม 

2. การเปลยีนแปลงดชันีตลาด

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 

-.142* ระดบัตาํ -.182* ระดบัตาํ 

(.024) ทศิทางตรงขา้ม (.004) ทศิทางตรงขา้ม 

3. การเคลอืนยา้ยเงนิทุนของ

นกัลงทุน 

-.092 ไม่สมัพนัธ ์ -.179* ระดบัตาํ 

(.147) 
 

(.005) ทศิทางตรงขา้ม 

รวม 
-.132*  ระดบัตาํ  -.212* ระดบัตาํ 

 (.037) ทศิทางตรงขา้ม (.001)  ทศิทางตรงขา้ม 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั.05 

 

จากตาราง 59 สามารถวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดล้อมด้านผลกระทบจากต่างประเทศ กบั

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวโดยจาํแนกตามพฤตกิรรมไดด้งันี 

  

ปัจจยัด้านผลกระทบจากต่างประเทศกบั พฤติกรรมด้านจาํนวนเงินลงทุนรวมใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ปจัจยัดา้นผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวม กบั พฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .037 ซงึน้อยกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบั

สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัด้านผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวม มคีวามสมัพนัธ ์

กบั พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมทรีะดบันัยสําคญัทาง

สถติ ิ.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.132 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธ์กนัใน

ระดบัตําในทิศทางตรงกนัข้าม กล่าวคือ เมืออทิธิพลของปจัจยัด้านผลกระทบจากต่างประเทศ
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โดยรวมสงูขนึ นกัลงทุนจะมพีฤตกิรรมด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลดลง

เลก็น้อย 

พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ดา้นภาวะเศรษฐกจิโลก และการเคลอืนยา้ยเงนิทุนของนกัลงทุนมค่ีาความน่าจะเป็น (p)  

เท่ากบั .073, .147 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้น  

ภาวะเศรษฐกจิโลก และการเคลอืนยา้ยเงนิทุนของนกัลงทุนไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมการ 

ลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 

ดา้นการเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศมค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั  

.024 ซงึน้อยกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นการเปลยีนแปลง 

ดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ มคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ 

ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์

เท่ากบั -.142 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตาํในทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื  

เมอือทิธพิลของปจัจยัดา้นการเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศสงูขนึ นักลงทุนจะมี

พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวลดลงเลก็น้อย 

 

ปัจจยัด้านผลกระทบจากต่างประเทศกบั พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการถือครอง

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ปจัจยัดา้นผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวมกบั พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถือครอง

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .001 ซงึน้อยกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบั

สมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยัด้านผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวม มคีวามสมัพนัธ ์

กบั พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทรีะดบันัยสําคญัทางสถิติ .05 

โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.212 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตาํใน

ทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัดา้นผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวมสงูขนึ นกั

ลงทุนจะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวลดลงเลก็น้อย 

พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ด้านภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ และการ

เคลอืนยา้ยเงนิทุนของนกัลงทุน มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .002, .004 และ .005 ซงึน้อยกว่า 

.05 นันคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจัย ด้านภาวะเศรษฐกิจโลก การ

เปลียนแปลงดชันีตลาดหลกัทรัพย์ในต่างประเทศ และการเคลือนย้ายเงินทุนของนักลงทุนมี

ความสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทรีะดบันยัสําคญั

ทางสถติ ิ.01 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.195, -.182 และ -.179 แสดงวา่ตวัแปรทงัสอง

มคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัตาํในทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัภาวะเศรษฐกจิ
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โลก การเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ และการเคลอืนยา้ยเงนิทุนของนักลงทุน

สงูขนึ นกัลงทุนจะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวลดลงเลก็น้อย 

สมมติฐาน 12 ปจัจัยสภาพแวดล้อมด้านภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับ

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขยีนสมมตฐิานไดด้งันี 

H0: ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

H1: ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
 

ตาราง 60 แสดงความสมัพนัธ์ของปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ กบั 

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) 

 

ผลกระทบจากเศรษฐกจิ

ภายในประเทศ 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ระยะเวลาการถอืครอง LTF 

Pearson 

corr. And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

Pearson 

corr. And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

อตัราการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ 

-.099 ไม่สมัพนัธ ์ -.097 ไม่สมัพนัธ ์

(.117) 

 

(.127) 

 
ภาวะเงนิเฟ้ อและค่าคุม้ครอง 

-.055 ไม่สมัพนัธ ์ -.182* ระดบัตาํ 

(.386) 

 

(.004) ทศิทางตรงขา้ม 

อตัราดอกเบยีธนาคาร 
-.026 ไม่สมัพนัธ ์ .002 ไม่สมัพนัธ ์

(.681) 

 

(.974) 

 การเปลยีนแปลงดชันีตลาด

หลกัทรพัยภ์ายในประเทศ 

-.081 ไม่สมัพนัธ ์ -.036 ไม่สมัพนัธ ์

(.203) 

 

(.571) 

 
อตัราแลกเปลยีนค่าเงนิบาท 

-.061 ไม่สมัพนัธ ์ -.196* ระดบัตาํ 

(.338) 

 

(.002) ทศิทางตรงขา้ม 

รวม 
 -.077 ไม่สมัพนัธ ์  -.124 ไม่สมัพนัธ ์

 (.226) 

 

 (.05) 

  

* มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั.05 
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จากตาราง 60 สามารถวเิคราะห์ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านผลกระทบจากเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวโดยจาํแนกตามพฤตกิรรมไดด้งัน ี

 

ปัจจยัด้านผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศกบั พฤติกรรมด้านจาํนวนเงิน

ลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ปจัจยัดา้นผลกระทบจากเศรษฐกจิภายในประเทศ กบั พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุน  

รวมในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .226 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื

ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นผลกระทบจากเศรษฐกจิภายในประเทศ 

โดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05  

พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ด้านอตัราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภาวะเงินเฟ้ อและค่าคุ้มครอง อตัราดอกเบีย

ธนาคารการเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศ และอตัราแลกเปลยีนค่าเงนิบาท มค่ีา 

ความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .117, .386, .681, .203 และ .338 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบั

สมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิภาวะเงนิเฟ้ อและ 

ค่าคุม้ครอง อตัราดอกเบยีธนาคารการเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศ และอตัรา

แลกเปลยีนค่าเงนิบาท ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ 

ระยะยาวอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

ปัจจยัด้านผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศกบั พฤติกรรมด้านระยะเวลาใน

การถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ปจัจยัดา้นผลกระทบจากเศรษฐกจิภายในประเทศโดยรวม กบั พฤตกิรรมดา้นระยะเวลา 

ในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .05 ซงึเท่ากบั .05  

นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นผลกระทบจากเศรษฐกิจภายใน  

ประเทศโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นระยะยาวเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ 

ระยะยาวอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ดา้นอตัราดอกเบยีธนาคารการเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศ และ 

อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .127, .974 และ .571 ซงึ

มากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นอตัราดอกเบยีธนาคาร 

การเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศ และอตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ไม่มี

ความสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นระยะยาวเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยา่งมนียั 

สาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 
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ด้านภาวะเงนิเฟ้ อค่าคุ้มครอง และอตัราแลกเปลียนค่าเงนิบาท มค่ีาความน่าจะเป็น(p) 

เท่ากบั .004 และ .002 ซงึน้อยกว่า .01 นันคอื ยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) หมายความว่า ปจัจยั

ดา้นภาวะเงนิเฟ้ อค่าคุม้ครอง และอตัราแลกเปลยีนค่าเงนิบาท มคีวามสมัพนัธ์ กบั พฤตกิรรมด้าน

ระยะยาวเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยา่งมนียัสําคญัทางสถิตทิรีะดบั .05โดยมค่ีา

สมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.182 และ -.196 แสดงว่าตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบั

ตําในทิศทางตรงกนัข้าม กล่าวคือ เมืออิทธิพลปจัจัยด้าน ภาวะเงินเฟ้ อค่าคุ้มครอง และอัตรา

แลกเปลยีนค่าเงนิบาทสงูขนึ นกัลงทุนจะมพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวลดลงเลก็น้อย 

 

สมมติฐาน 13 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านภาวะการเมอืงมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขยีนสมมตฐิานไดด้งันี 

H0: ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านภาวะการเมอืงไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

H1: ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านภาวะการเมืองมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

 

ตาราง 61 แสดงความสมัพนัธข์องปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นภาวะการเมอืง กบั พฤตกิรรมการลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) 

 

ผลกระทบจากการเมอืง 

จาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF ระยะเวลาการถอืครอง LTF 

Pearson corr. 

And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

Pearson corr. 

And p 

ระดบัและทศิทาง

ความสมัพนัธ ์

เสถยีรภาพรฐับาล 
.025 ไม่สมัพนัธ ์ .004 ไม่สมัพนัธ ์

(.691) 
 

(.945) 
 

ความต่อเนืองในการ

บรหิารงานของรฐับาล 

.049 ไม่สมัพนัธ ์ -.049 ไม่สมัพนัธ ์

(.440) 
 

(.439) 
 

ความมนัคงความสงบ

เรยีบรอ้ยภายใน 

-.01 ไม่สมัพนัธ ์ -.04 ไม่สมัพนัธ ์

(.877) 
 

(.533) 
 

รวม 
 .023 ไม่สมัพนัธ ์  -.030 ไม่สมัพนัธ ์

 (.723) 
 

 (.653) 
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จากตาราง 61 สามารถวเิคราะหป์จัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นภาวะการเมอืง กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจาํแนกตามพฤตกิรรมดงันี 

  

ปัจจยัด้านภาวะการเมืองกบั พฤติกรรมด้านจาํนวนเงินลงทุนรวมในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว 

ปจัจยัภาวะการเมอืงโดยรวม กบั พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้  

ระยะยาว พบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .723 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิานหลกั 

(H0) หมายความวา่ ปจัจยัภาวะการเมอืงโดยรวม ไมม่คีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิ

ลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ดา้นเสถยีรภาพรฐับาล ความต่อเนืองในการบรหิารงานของรฐับาล และความมนัคง ความ 

สงบเรยีบรอ้ยภายใน มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .691, .440 และ .877 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื  

ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นเสถยีรภาพรฐับาล ความต่อเนืองในการ 

บรหิารงานของรฐับาล และความมนัคง ความสงบเรยีบรอ้ยภายใน ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรม

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

ปัจจยัด้านภาวะการเมืองกบั พฤติกรรมด้านระยะเวลาในการถือครองกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว 

ปจัจยัดา้นภาวะการเมอืงโดยรวม กบั พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวม 

หุน้ระยะยาวพบวา่มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .653 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื ยอมรบัสมมตฐิาน 

หลกั (H0) หมายความวา่ ปจัจยัดา้นภาวะการเมอืงโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธ์ กบั พฤตกิรรมด้าน

ระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ดา้นเสถยีรภาพรฐับาล ความต่อเนืองในการบรหิารงานของรฐับาล และความมนัคง ความ 

สงบเรยีบรอ้ยภายใน มค่ีาความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั .945, .439 และ .533 ซงึมากกวา่ .05 นนัคอื  

ยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) หมายความว่า ปจัจยัด้านเสถียรภาพรฐับาล ความต่อเนืองในการ

บรหิารงานของรฐับาล และความมนัคง ความสงบเรยีบรอ้ยภายใน ไม่มคีวามสมัพนัธ ์กบัพฤตกิรรม

ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 
 



บทที 5 

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเรอืงพฤตกิรรมการลงทุนในการกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานใน 

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัใชร้ะเบยีบวธิใีนการวจิยัเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research) รวบ  

รวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีเป็นนักลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัทํางานใน

กรุงเทพมหานคร ระหวา่งเดอืนตุลาคมถงึเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2554 

 

ความมุง่หมายการวิจยั 

ในการวจิยัครงันีผูว้จิยัไดต้งัความมุ่งหมายไวด้งันี 

1. เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัทํางานใน

กรุงเทพมหานคร 

2. เพือศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัทํางานใน

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปจัจยัส่วนบุคคลของคนวยัทาํงาน 

3. เพอืศกึษาถงึปจัจยัสภาพแวดลอ้มทมีคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุน ในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
 

ความสาํคญัของงานวิจยั 

1. เพอืเป็นแนวทางใหก้บัสถาบนัทางการเงนิเพอืจะนําไปใช้วางแผนการทํางาน สําหรบั

การกาํหนดกลยทุธท์างการตลาด เพอืใหเ้หมาะสมกบัผูท้จีะลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

2. เพอืเป็นประโยชน์แก่ผู้ทจีะทําการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรอืผู้ลงทุนหน้า

ใหม่ และผูท้จีะทาํการวจิยัในเรอืงทเีกยีวขอ้ง 

3. เพอืประโยชน์ต่อผูท้ตีอ้งการทาํการศกึษาในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 

ขอบเขตการวิจยั 

ประชากรทีใช้ในการวิจยั 

ประชากรทใีช้ในการวจิยัครงันีมุ่งศกึษาเฉพาะบุคคลวยัทํางานทลีงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวประเภทบุคคล โดยจาํนวนนกัลงทุนทแีน่นอนยงัไม่มกีารเกบ็บนัทกึตวัเลขไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ดงันนัจงึไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรทเีป็นนกัลงทุนทแีทจ้รงิได ้

 

กลุ่มตวัอย่างทีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอยา่งทใีชค้อืบุคคลวยัทาํงานทลีงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ซงึไมส่ามารถระบุ

จาํนวนทแีน่นอนได ้ดงันนัผูว้จิยัจงึกาํหนด ขนาดตวัอยา่งโดยใชส้ตูรคาํนวณแบบไม่ทราบจาํนวน
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ประชากร(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546 : 26)ทมีรีะดบัความเชอืมนั 95% ไดข้นาดตวัอยา่ง 250 คน 

สาํหรบัการเกบ็กลุ่มตวัอยา่งใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)โดยแจก

แบบสอบถามใหบุ้คคลวยัทาํงานทลีงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทสีะดวกและเตม็ใจใหข้อ้มลูโดย

ใชก้ารแจกแบบสอบถามออนไลน์เชน่ เวปไซต ์คุยกบั “ผูจ้ดัการกองทุน” 

http://fundmanagertalk.com/สมาคมบรษิทัจดัการลงทุน 

http://www.aimc.or.th/80aimc_webboard_index.php  เป็นตน้ 

 

ตวัแปรทีศึกษา 

ตวัแปรตาม ได้แก่ 

1. ตวัแปรปจัจยัส่วนบุคคลของนกัลงทุน 

      1.1 เพศ 

    1.2 อายุ 

    1.3 สถานภาพ 

    1.4 การศกึษาสงูสุด 

    1.5 อาชพี 

    1.6 รายได ้(ต่อเดอืน) 

2. ปจัจยัสภาพแวดลอ้ม 

    2.1 ปจัจยัภายใน 

    2.2 ปจัจยัภายนอก 

ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานใน

กรุงเทพมหานคร 

 

เครืองมอืทีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

เครอืงมอืทใีชใ้นการวจิยัครงันี คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ทผีูว้จิยัไดส้รา้งขนึ เพอื

เป็นการศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

โดยแบ่งโครงสรา้งของแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คอื 

ส่วนท ี1 เป็นคําถามเกยีวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้ มลีกัษณะเป็นคําถามแบบเลอืกตอบจํานวน 6 

ขอ้ 
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ขอ้ท ี1 เพศ ระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ขอ้ท ี2 อายุ ระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท เรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

ขอ้ท ี3 สถานภาพการสมรส ระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal  

                                    Scale)  

ขอ้ท ี4 ระดบัการศกึษา   ระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท เรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

ขอ้ท ี5 อาชพี ระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท นามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

ขอ้ท ี6 รายได ้ระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภท เรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

  

ส่วนท ี2 เป็นคาํถามเกยีวกบัปจัจยัสภาพแวดล้อม ทมีผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกอง- 

ทุนรวมหุน้ระยะยาว เป็นคาํถามวดัระดบัอทิธพิลท ีโดยอาศยั ปจัจยัดา้นภายใน จาํนวน 14 ขอ้ และ

ปจัจยัภายนอก จาํนวน 11 ขอ้ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทอนัตรภาคชนั (Interval Scale) ใช้

เกณฑว์ดัตามวธิมีาตรวดัลเิคอรท์ (Likert Scale) 

ส่วนท ี3 เป็นคาํถามเกยีวกบั พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เป็นคําถาม

ปลายปิด แบบมหีลายคาํตอบใหเ้ลอืก จาํนวน 5 ขอ้ (ในขอ้ 1-5) โดยทงั 5 ขอ้ใช้ระดบัการวดัขอ้มูล

เป็นประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) เป็นคาํถามปลายเปิด จาํนวน 3 ขอ้ (ในขอ้ท ี6-8) โดยใช้

ระดบัการวดัขอ้มลูเป็นประเภทอตัราส่วน (Ratio Scale) 

 

การจดัทาํและวิเคราะห์ข้อมูล 

1.นําแบบสอบถามทไีดร้บัทงัหมด มาตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม และนําไป

วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS/PC 

2. วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ส่วนท ี1 ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

3. วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ส่วนท ี2 ปจัจยัสภาพแวดลอ้ม 

4. วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถาม ส่วนท ี3 พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ 

    ยาว 

5. ทดสอบสมมตฐิานท ี1 โดยใชส้ถติ ิt-test และ F-test (One Way Anova) 

6. ทดสอบสมมตฐิานท ี2 โดยใช้สถิตสิมัพนัธ์อย่างง่ายของเพยีร์สนั (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) 

 

 

 

 

 



106 
 

สรปุผลการวิจยั 

จากการวิจ ัย พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัทํางานใน

กรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งันี 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา 

1. การวเิคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอยา่ง 

พบวา่นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มอีายุระหว่าง 21-30 ปี มสีถานภาพโสด มกีารศกึษาสูงกว่า

ปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนกังานเอกชน และมรีายได ้(ต่อเดอืน) 25,001-50,000 บาท 

2. การวเิคราะหข์อ้มลูเกยีวกบัปจัจยัสภาพแวดลอ้มทมีอีทิธพิลต่อการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยาวของกลุ่มตวัอยา่ง  

2.1 ปจัจยัภายในไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ์ ราคาและต้นทุน ช่องทางจดัจําหน่าย และการ

ส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นผลติภณัฑ ์นกัลงทุนกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครให้ระดบัการมอีทิธพิลต่อการ

ลงทุน ในประเดน็ผลการดําเนินงานในอดตีของกองทุนรวม ความมนัคงและความน่าเชอืถือของ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ความมนัคงและความน่าเชอืถือของสถาบนัการเงนิทขีายหน่วย

ลงทุน นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล และประเภทเงนิลงทุนของแต่ละกองทุน อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นราคาและตน้ทุน นกัลงทุนกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัการมอีทิธพิลต่อ

การลงทุน ในประเด็น ราคาต่อหน่วยการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อตัราค่าใช้จ่ายของ

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว และผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว อยูใ่นระดบัมาก 

ด้านช่องทางจัดจําหน่าย นักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในกรุงเทพมหานครให้ระดบัการมี

อทิธิพลต่อการลงทุน ในประเดน็ บรกิารซือกองทุนผ่านอนิเตอร์เน็ท อยู่ในระดบัปานกลาง และ

ความรวดเรว็ในการบรกิารขายกองทุน ความสะดวกในการเขา้ถงึสถาบนัการเงนิ อยูใ่นระดบัมาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด นักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในกรุงเทพมหานครให้ระดบัการมี

อทิธพิลต่อการลงทุน ในประเดน็ บทวเิคราะห์ นักวเิคราะห์ และการจดัอบรม ให้ความรู้ ขอ้มูลแก่

ลกูคา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง และการเพมิโบนสัในการลงทุน อยูใ่นระดบัมาก 

2.2 ปจัจยัภายนอก ได้แก่ ด้านผลกระทบจากต่างประเทศ ปจัจยัภาวะเศรษฐกิ จ

ภายในประเทศ และภาวะการเมอืง 

ด้านผลกระทบจากต่างประเทศ นักลงทุนกลุ่มวยัทํางานในกรุงเทพมหานครให้ระดบั

การมอีทิธพิลต่อการลงทุน ในประเดน็ ภาวะเศรษฐกจิโลก การเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์น

ต่างประเทศ และการเคลอืนยา้ยเงนิลงทุนของนกัลงทุน อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นปจัจัยเศรษฐกจิภายในประเทศ นกัลงทุนกลุม่วยัทาํงานในกรุงเทพมหานครให้

ระดบัการมอีทิธพิลต่อการลงทุน ในประเดน็ อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ภาวะเงนิเฟ้ อและ



107 
 

ค่าคุม้ครอง อตัราดอกเบยีธนาคาร การเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศ และอตัรา

แลกเปลยีนค่าเงนิบาท อยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นภาวะการเมอืง นกัลงทุนกลุ่มวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครใหร้ะดบัการมอีทิธพิล

ต่อการลงทุน ในประเดน็ เสถยีรภาพรฐับาล ความต่อเนืองในการบรหิารงานของรฐับาล และความ

มนัคง ความสงบเรยีบรอ้ยภายใน อยูใ่นระดบัมาก 

3.การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

พบวา่นกัลงทุนส่วนใหญ่ ทาํการลงทุนโดยฝากธนาคารพาณิชย ์โดยมตีวันกัลงทนุเองที

เป็นผูม้อีทิธพิลต่อการลงทนุมากทสีุด ปจัจยัหลกัทใีชใ้นการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวคอื 

ตอ้งสทิธใินการหกัลดหยอ่นภาษ ีและจะทาํการซอืผ่านธนาคารพาณิชย ์โดยบรษิทัทนีกัลงทนุซอื

หน่วยลงทุนมากทสีุดคอื บรษิทักสกิรไทย จาํกดั และยงัพบวา่นกัลงทุนมจีาํนวนเงนิลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวเฉลยี 295,776 บาท มจีาํนวนเงนิลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวในครงัล่าสุด

เฉลยี 105,006 บาท และมรีะยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนเฉลยี 3.704 ปี 

 

ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมาน เพือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อ 1 นกัลงทุนทมีเีพศต่างกนั มพีฤตกิรรมในการลงทุนในกองรวมหุน้ระยะ

ยาว (LTF) แตกต่างกนั  

สมมติฐาน 1.1 นกัลงทุนทมีเีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้

ระยะยาว (LTF) ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทนุเพศชายและเพศหญงิ มพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม

LTF ไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 1.2 นกัลงทุนทมีแีตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว (LTF) ดา้นระยะเวลาการถอืครองแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทนุเพศชายและเพศหญงิ มพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอื

ครอง LTF ไม่แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานข้อ 2 นกัลงทนุทมีอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้

ระยะยาว (LTF) แตกต่างกนั  

สมมติฐาน 2.1 นกัลงทุนทมีอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทนุทมีอีายตุ่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมใน 

LTF แตกต่างกนัโดยพบวา่ นกัลงทุนทมีอีาย ุ21-30 ปี มจีาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF น้อยกวา่นกั

ลงทุนทมีอีาย ุ41-50 ปี และนกัลงทุนทมีอีาย ุ51-60 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05  
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สมมติฐาน 2.2 นกัลงทุนทมีอีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนทมีอีายุต่างกนั มพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครอง 

LTF แตกต่างกนั โดยพบว่า นักลงทุนทมีอีายุ 21-30 ปี มรีะยะเวลาในการถือครอง LTF มากกว่า 

นกัลงทุนทมีอีาย ุ31-40 ปี 41-50 ปี และนกัลงทุนทมีอีาย ุ51-60 ปีอยา่งมนียัสาํคญัทางสถิตทิรีะดบั 

.05 

 

สมมติฐานข้อ 3 นักลงทุนทีมสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวแตกต่างกนั 

สมมติฐาน 3.1 นกัลงทุนทมีสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนทมีสีถานภาพโสดและสมรส มพีฤตกิรรมด้านจํานวนเงิน

ลงทุนรวมใน LTF น้อยกวา่ นกัลงทุนทมีสีถานภาพสมรส อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

สมมติฐาน 3.2 นกัลงทุนทมีสีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทุนทมีสีถานภาพสมรสจะมพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือ

ครอง LTF นานกวา่นกัลงทุนทมีสีถานภาพโสด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

สมมติฐานข้อ 4 นกัลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 4.1 นกัลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนด้านจํานวน

เงนิลงทุนรวม ไม่แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05  

สมมติฐาน 4.2 นกัลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) ดา้นระยะเวลาในการถอืครองแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทุนทมีกีารศกึษาแตกต่างกนั ระยะเวลาในการถือครอง LTF ไม่

แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

สมมติฐานข้อ 5 นกัลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 5.1 นักลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมแตกต่างกนั 
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ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนทมีีอาชพีต่างกนั มพีฤติกรรมด้านจํานวนเงินลงทุนรวม 

แตกต่างกนั โดยพบวา่ นกัลงทุนทมีอีาชพีอสิระ/เจา้ของกจิการ/อนืๆ มจีาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF 

น้อยกว่าพนักงานบรษิทัเอกชน ขา้ราชการ และพนักงานรฐัวสิาหกจิ อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

สมมติฐาน  5.2 นกัลงทุนทมีอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) ดา้นระยะเวลาในการถอืครองแตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทุนทมีอีาชพีต่างกนั มพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครอง 

LTF แตกต่างกนั โดยพบว่า พนักงานรฐัวสิาหกจิ มพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครอง LTF 

น้อยกว่า พนักงานเอกชน ขา้ราชการ และอาชีพอสิระ/เจ้าของกจิการ/อนืๆ อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิรีะดบั .05 

 

สมมติฐานข้อ 6 นกัลงทุนทมีรีะดบัรายได้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) แตกต่างกนั 

สมมติฐาน 6.1 นกัลงทุนทมีรีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) ดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม แตกต่างกนั 

ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทนุทมีรีายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม  

แตกต่างกนั โดยพบวา่ นกัลงทุนทมีรีายได ้75,001 บาทขนึไปจะมจีาํนวนเงนิลงทุนรวมใน LTF  

มากทสีุด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

สมมติฐาน 6.2 นกัลงทุนทมีรีะดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง 

ผลการวิจยั พบว่า นกัลงทุนทมีรีายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือ

ครอง LTF แตกต่างกนั โดยพบวา่ นกัลงทุนทมีรีายไดต้าํกวา่หรอืเท่ากบั 25,000 บาท มพีฤตกิรรม 

ดา้นระยะเวลาในการถอืครอง LTF น้อยกวา่ นกัลงทุนทมีรีายได ้25,001-50,000 บาท         

50,001-75,000 บาท และ 75,001 บาทขนึไป และนกัลงทุนทมีรีายได ้25,001-50,000 บาท มี

พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครอง LTF น้อยกวา่ นกัลงทุนทมีรีายได ้50,001-75,000 บาท

และ 75,001 บาทขนึไปอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 

 

สมมติฐานข้อ 7 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยั พบว่า ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านผลิตภณัฑ์โดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในดา้นจํานวนเงนิลงทุนรวม และระยะเวลาในการ

ถอืครองหน่วยลงทุนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 
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เมือพิจารณารายข้อพบว่า ปจัจยัด้านนโยบายการจ่ายเงินปนัผล มีความสมัพนัธ์กับ

ระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนอย่างมนีัยสําคญัทรีะดบั .05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์

เท่ากบั -.170 แสดงว่าตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื เมอือทิธพิลของ

ปจัจยัดา้นนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลสูงขนึ นักลงทุนจะมพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครอง

ลดลงเลก็น้อยส่วนในปจัจยัอนืๆ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุน 

 

สมมติฐานข้อ 8 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านราคาและต้นทุนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยั พบว่า ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านราคาและต้นทุนโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม  

ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นราคาและตน้ทุนโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในดา้นระยะเวลาใหก้ารถอืครองหน่วยลงทุน อยา่งมนียัสาํคญัทรีะดบั  

.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.132 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง 

ตรงขา้ม กล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัดา้นราคาและตน้ทุนโดยรวมสงูขนึ นกัลงทุนจะมพีฤตกิรรม

การลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองลดลงเลก็น้อย 

เมือพิจารณารายข้อพบว่า ปจัจัยด้านราคาต่อหน่วยการลงทุนในกองทุนรวม มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วย

ลงทุนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.190 แสดงวา่ตวั

แปรทงัสองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัด้านราคาต่อหน่วยการ

ลงทุนในกองทุนรวมสูงขนึ นักลงทุนจะมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

ระยะเวลาในการถอืครองลดลงเลก็น้อยส่วนในปจัจยัอนืๆ ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุน 

 

สมมติฐานข้อ 9 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจ ัย พบว่า ปจัจัยสภาพแวดล้อมด้านช่องทางจัดจําหน่ายโดยรวมไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม  

ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านช่องทางจดัจําหน่ายโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในด้านระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิรีะดบั .05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.137 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางตรงขา้มกล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวมสูงขนึ นัก



111 
 

ลงทุนจะมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านระยะเวลาในการถือครองลดลง

เลก็น้อย 

เมอืพจิารณารายขอ้พบว่า ปจัจยัด้านบรกิารซอืกองทุนผ่านอนิเตอร์เน็ทมคีวามสมัพนัธ ์

กบัพฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมค่ีา 

สมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.149 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกล่าว 

คอื เมอือทิธพิลของปจัจยัดา้นบรกิารซอืกองทุนผ่านอนิเตอรเ์น็ทสงูขนึ นกัลงทุนจะมพีฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองลดลงเลก็น้อยส่วนในปจัจยัอนืๆ ไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วย

ลงทุน 

  

สมมติฐานข้อ 10 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยั พบว่า ปจัจัยสภาพแวดล้อม ด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม 

ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนอย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิรีะดบั .05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.201 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธ์

ในทศิทางตรงขา้มกล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมสงูขนึ นกัลงทุน

จะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนลดลงเลก็น้อย 

พจิารณารายขอ้พบว่า ปจัจยัด้านบทวเิคราะห์, นักวเิคราะห์การเพมิโบนัสในการลงทุน 

และการจดัอบรมใหค้วามรู ้ขอ้มลูแก่ลกูคา้มคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอื 

ครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยา่งมนียันยัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมค่ีาสมัประสทิธิ

สหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.191, -.178 และ -.132 และมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้มกล่าวคอื เมอื 

อทิธพิลของปจัจยัด้าน บทวเิคราะห์ นักวเิคราะห์การเพมิโบนัสในการลงทุนและการจดัอบรมให้

ความรู้ ขอ้มูลแก่ลูกค้าสูงขนึ นักลงทุนจะมพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครองกองทุนลดลง

เลก็น้อย 

 

สมมติฐานข้อ 11 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นผลกระทบจากต่างประเทศมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยั พบว่า ปจัจยัด้าน ผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวมมีความสมัพนัธ์ กบั 

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมทรีะดบันัยสําคญัทาง

สถติ ิ.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.132 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธ์ในทศิ
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ทางตรงขา้มกล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัดา้นผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวมสูงขนึ นักลงทุน

จะมพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวลดลงเลก็น้อย 

เมอืพจิารณารายขอ้พบวา่ ปจัจยัดา้นการเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ 

มคีวามสมัพนัธ์ กบั พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมที

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์เท่ากบั -.142 แสดงว่าตวัแปรทงัสองมี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางตรงข้าม กล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัด้านการเปลยีนแปลงดชันีตลาด

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศสงูขนึ นกัลงทุนจะมพีฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวลดลงเลก็น้อยส่วนในปจัจยัอนืๆ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุน 

ปจัจยัปจัจยัด้านผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวมมีความสมัพนัธ์ กบั พฤติกรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ในดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนทรีะดบันัยสําคญัทาง

สถติ ิ.05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.212 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธ์ในทศิ

ทางตรงขา้ม กล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัดา้นผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวมสงูขนึ นกัลงทุน

จะมพีฤตกิรรมดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวลดลงเลก็น้อย 

เมือพิจารณารายขอ้พบว่า ปจัจยั ด้านภาวะเศรษฐกิจโลก การเปลยีนแปลงดชันีตลาด

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศ และการเคลอืนยา้ยเงนิทุนของนกัลงทุนมคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรม 

ดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทนุรวมหุน้ระยะยาวทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 โดยมค่ีา

สมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.195, -.182 และ -.179 แสดงวา่ตวัแปรทงัสองมคีวามสมัพนัธใ์น     

ทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื เมอือทิธิพลของปจัจยั ภาวะเศรษฐกจิโลก การเปลียนแปลงดชันีตลาด

หลกัทรพัยใ์นต่างประเทศและการเคลอืนยา้ยเงนิทุนของนักลงทุนสูงขนึ นักลงทุนจะมพีฤตกิรรม

ดา้นระยะเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวลดลงเลก็น้อย 

 

สมมติฐานข้อ 12 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศมคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยั พบว่า ปจัจยัด้าน ผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวม ไม่มี

ความสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างมนีัยสําคญั

ทางสถติทิรีะดบั .05  

ปจัจัยด้านผลกระทบจากเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวม ไม่มีความสัมพันธ์ กับ 

พฤตกิรรมด้านระยะยาวเวลาในการถือครองกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที

ระดบั .05 

เมอืพจิารณารายขอ้พบวา่ ปจัจยัดา้นภาวะเงนิเฟ้ อค่าคุม้ครอง และอตัราแลกเปลยีนค่าเงนิ

บาท มคีวามสมัพนัธ ์กบั พฤตกิรรมดา้นระยะยาวเวลาในการถอืครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวอย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิรีะดบั .05 โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั -.182 และ -.196 แสดงวา่ตวั
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แปรทงัสองมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางตรงขา้ม กล่าวคอื เมอือทิธพิลของปจัจยัด้านภาวะเงนิเฟ้ อค่า

คุม้ครอง และอตัราแลกเปลยีนค่าเงนิบาทสูงขนึ นักลงทุนจะมพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือ

ครองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวลดลงเลก็น้อยส่วนในปจัจยัอนืๆ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุน 

 

สมมติฐานข้อ 13 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านภาวะการเมอืงมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจยั พบว่า ปจัจยัดา้นภาวะการเมอืงโดยรวม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ทงัในด้านจํานวนเงินลงทุนรวม และระยะเวลาในการถือครอง

หน่วยลงทุน 

 

อภิปรายผล 

ผลสรุปในการศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัทํางานใน

กรุงเทพมหานคร ด้านประชากรศาสตร์จากการศกึษาพบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดย

ผูว้จิยัมคีวามคดิวา่ เพศชายเป็นเพศทมีคีวามเป็นผูนํ้า กลา้เสยีง กลา้ตดัสนิใจ มากกวา่เพศหญงิ จงึ

มจีาํนวนนกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทเีป็นเพศชายมากกวา่เพศหญงิ ผูล้งทุนส่วนใหญ่ม ี

ระดบัอาย ุ21-40 ปี ซงึสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ เพชร ีขมุทรพัย ์(2544: 6) ในเรอืงของอายผุู้

ลงทุน (The age of the investor) ทพีบวา่ ผูล้งทุนทมีอีายนุ้อย หรอืระหวา่ง 25-40 ปี มกักลา้เสยีง 

และสนใจการลงทุนทก่ีอใหเ้กดิความงอกเงยแก่เงนิลงทุน เนืองจากในช่วงอายุนี เป็นช่วงทเีพงิเรมิ

ทาํงาน และเรมิมรีายไดเ้ป็นของตนเอง ตอ้งการสรา้งความมนัคงในชวีติ เป็นช่วงแรกทเีรมิการสะสม

ทรพัย ์และอาจมหีนีมากจากการเรมิสร้างตวั เช่น การซอืบ้าน รถยนต์ ทําให้ผู้ลงทุนในช่วงอายุนี 

ตอ้งการความงอกเงยของเงนิ เพอืทจีะนํามาชาํระหนีต่างๆ 

ผูล้งทุนทมีสีถานภาพโสด มกีารศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานเอกชน 

และมรีายได้ค่อนขา้งสูง ประเดน็ด้านประชากรศาสตร์เหล่านีสอดคล้องกบัการศกึษาของบาลาร์ด 

แบอ ิและไคลเซอร์ (Baliard, Biehi; & Kaiser 1990: 150-156) ททีําการวเิคราะห์ด้านลกัษณะ

ประชากรศาสตร ์(Demographic) จากคุณสมบตัสิ่วนตวัโดยการวเิคราะหจ์ากรายไดแ้ละความมนัคงั 

(Income & Wealth) โดยมองวา่ รายไดเ้ป็นปจัจยัสาํคญัททีาํใหเ้กดิการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว เมอืบุคคลมรีายไดส้งูกว่ารายจ่าย ผู้ลงทุนจะมเีงนิเหลอืเพมิมากขนึ เพยีงพอทจีะนํามาลงทุน 

โดยมจีุดหมายทจีะนําเงนิไป ใชจ้่ายหนีสนิทมีาจากการสะสมทรพัย ์จงึทาํใหผู้ล้งทุนมหีนีสนิมากกวา่

สนิทรพัย ์ในประเดน็ทผีู้ลงทุนส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด ซงึสอดคล้องกบัทฤษฎีทบีอกไวว้่า ผู้ทมีี

สถานภาพโสดจะไม่มภีาระผกูพนัทตีอ้งดแูล ยอ่มมคีวามสามารถในการลงทุนแบบทมีคีวามเสยีงได้

มากกวา่ผูล้งทุนทมีคีรอบครวัทมีภีาระความรบัผดิชอบมากกว่า ต้องคํานึงถึงผู้อนืจงึไม่สามารถนํา

เงนิไปลงทุนไดต้ามความตอ้งการ อาชพีพนกังานเอกชน สอดคลอ้งกบั ลดาวลัย ์พงษ์พนัธ ์     
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(2549: 98) ผูว้จิยัคดิวา่ ทอีาชพีพนกังานเอกชนลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมากทสีุดเนืองมา  

จาก อาชพีพนกังานเอกชน เป็นอาชพีทมีรีายได้แน่นอนและสมําเสมอ อกีทงัยงัเป็นอาชพี ทไีด้รบั

ความนิยมในปจัจุบนั ทาํให้มผีู้ประกอบอาชพีนีเป็นจํานวนมาก รายได้ทแีน่นอนและสมําเสมอ ยงั

เป็นผลดต่ีอการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เนืองจากไม่จาํเป็นตอ้งลงทุนอยา่งต่อเนือง อกีทงั 

ยงัไม่ตอ้งใชเ้วลาในการตดิตามมากนกั เพราะเมอืซอืแลว้จะตอ้งรออกี 5 ปี ปฏทินิ จงึจะสามารถ 

ขายได้ โดยผู้ลงทุนส่วนใหญ่จบการศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีซงึผู้ทมีกีารศกึษาสูงจะมอีาชพี และ

รายไดท้สีงูขนึ อกีทงัยงัมคีวามรู้เกยีวกบัการลงทุนมากขนึ มใิช่ เพยีงแค่การฝากธนาคารพาณิชย์

เพอืการออมเท่านนั แต่จะมพีฤตกิรรมการลงทุนสงูกวา่บุคคลทวัไป และเมอืมรีายไดท้สีงูขนึจะตอ้งมี

การเสยีภาษมีากขนึตาม ทาํใหป้จัจยัในการลดหย่อนภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมผีลต่อการ

ตดัสนิใจลงทุน 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที 1-6 พบวา่ผูบ้รโิภคทลีกัษณะทางประชากรศาสตร ์อนัไดแ้ก่ 

อาย ุสถานภาพ อาชพี และรายได้ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ของคนวยัทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม แตกต่างกนั ทงันีเป็นเพราะ 

นกัลงทุนส่วนใหญ่มอีาย ุ21-30 ปี ยงัคงมรีายไดท้ตีาํกวา่ นักลงทุนทมีอีายุมากแล้ว ทําให้มจีํานวน

เงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่างกบันักลงทุนทมีีอายุ 31 ปีขนึไป ผู้ลงทุนทมีา

สถานภาพโสดไม่มภีาระทจีะต้องใช้จ่ายเหมอืนกบัผู้ทมีคีรอบครวัแล้ว จงึมเีงินเหลอืเกบ็มากกว่า  

ทําให้มีจํานวนเงินลงทุนรวมมากกว่า ส่วนนักลงทุนทีมีรายได้ทีสูงขนึจะมีจํานวนเงินเก็บเพิม         

มากขนึส่งผลใหม้จีาํนวนเงนิลงทุนรวมเพมิมากขนึ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลดาวลัย ์พงษ์พนัธ ์     

(2549: 101) กล่าววา่ เมอืนกัลงทุนมอีายสุงูขนึ มอีาชพีทมีนัคงและมรีายไดม้ากขนึ จะทาํใหจ้าํนวน

เงนิลงทุนเพมิมากขนึ 

ผู้บรโิภคทีมลีกัษณะทางประชากรศาสตร์ อนัได้แก่ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได ้

แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ในดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุน ทงันีเป็นเพราะ มนีกัลงทุนส่วนใหญ่ 

มอีาย ุ21-30 ปี ทาํใหน้กัลงทุนมรีะยะเวลาในการเกบ็ขอ้มลู ศกึษากองทุน หาความรู ้ตดิตามขา่ว  

สาร และอาจเป็นนกัลงทุนหน้าใหม่ทเีขา้มาลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ฉะนนั นกัลงทุนจะตอ้ง 

รอเวลาใหค้รบ 5 ปี ปฏทินิเสยีก่อน จงึจะสามารถขายหน่วยลงทุนไดต้ามเงอืนไข เมอืนกัลงทุนม ี

อายุเพมิมากขนึมคีวามก้าวหน้าในหน้าทกีารงานมากขนึ มอีตัราเงนิเดอืนมากขนึเมือนักลงทุนมี

รายได้สูงขนึ จงึไม่มคีวามจําเป็นในการขายกองทุนเพอืนให้ได้เงนิมาเพือการใช้จ่าย จงึทําให้นัก

ลงทุนมรีะยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนนานมากขนึ ซงึสอดคล้องกบัทฤษฎี Bamewall Two-

way Model ในลกัษณะของนกัลงทุนประเภทรอรบัผล (Low Risk Tolerance) ซงึจะเป็นนักลงทุนที

มทีุนทรพัยน้์อยกลวัการขาดทุน ลกูจา้งทมีหีน้าทกีารงานในตําแหน่งสูงในบรษิทั และองค์กรขนาด

ใหญ่  
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ผลการทดสอบสมมติฐานที 7-13 ปจัจยัสภาพแวดล้อมประกอบด้วยผลติภณัฑ์ , ราคา

และต้นทุน, ช่องทางการจดัจําหน่าย, การส่งเสรมิการตลาด, ผลกระทบจากต่างประเทศ, ภาวะ

เศรษฐกจิภายในประเทศ และภาวะการเมอืง มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครในส่วนนีสามารถแบ่งสมมตฐิานย่อยตาม

ขอ้มลูปจัจยัสภาพแวดลอ้ม 

สมมติฐานข้อ 7 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ปจัจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวในดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมและดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนทรีะดบันยัสาํคญั 

ทางสถติ ิ.05 เนืองจากผูล้งทุนไมไ่ดค้าํนึงถงึลกัษณะต่างๆ ของกองทุน เพราะตอ้งการซอืเพอืลด  

หย่อนภาษีเท่านัน ดงันันด้านผลติภณัฑ์โดยรวมจึงไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

สมมติฐานข้อ 8 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านราคาและต้นทุนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ปจัจยัดา้นราคาและตน้ทุนโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน  

รวมหุน้ระยะยาวในดา้นจาํนวนเงนิลงทนุรวมทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 เนืองจากปจัจยัหลกัใน 

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของผูล้งทุนจากการศกึษา คอื การลดหย่อนภาษี ทําให้ปจัจยั

ดา้นราคาไม่มผีลต่อจาํนวนเงนิลงทุน เพราะนกัลงทุนจะลงทุนดว้ยจาํนวนเท่าไหร่นนั ขนึอยูก่บัภาษี

ทีผู้ลงทุนต้องจ่าย มากกว่าด้านราคาและต้นทุน ดังนันด้านราคาและต้นทุนโดยรวมจึงไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม 

ปจัจยัดา้นราคาและต้นทุนโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวในด้านระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างระดับ

นัยสําคญัทางสถิต ิ.05 ในระดบัตําทศิทางตรงกนัขา้ม เนืองจาก เมอืราคาต่อหน่วยการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวเปลยีนแปลง ความตอ้งการในการถอืครองหน่วยลงทุนจะเปลยีนแปลงตาม 

จงึเป็นผลใหใ้นดา้นราคาและต้นทุนโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวในด้านระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุนเลก็น้อยในทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื 

หากราคาและตน้ทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพมิขนึ นกัลงทุนกจ็ะมคีวามต้องการทจีะขายเพอื

เกง็กาํไร จงึส่งผลใหร้ะยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนลดลงเลก็น้อย เหตุทลีดลงเลก็น้อยอนั 

เนืองมาจาก กองทุนรวมหุน้ระยะยาวมเีงอืนไขในการถอืครอง จะตอ้งเกนิ 5 ปี ปฏทินิก่อนจงึจะขาย 

ไดม้ฉิะนนัจะเสยีสทิธใินการลดหยอ่นภาษ ีทําให้ในการตอบแบบสอบอาจมนีักลงทุนทยีงัถือหน่วย

ลงทุนไม่ถงึ5 ปี ปฏทินิ จงึยงัไม่ไดส้นใจในเรอืงของราคาและตน้ทุนมากนกั 

สมมติฐานข้อ 9 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านช่องทางการจดัจําหน่ายมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 
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ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวในด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมทรีะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ.05 เนืองจาก นัก

ลงทุนสามารถซือหน่วยลงทุนผ่านได้หลากหลายช่องทาง ทงัผ่านธนาคารพาณิชย ์บรษิทัจดัการ

กองทุนรวม บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัหลกัทรพัย ์และลงทุนผ่านระบบอนิเตอร์เน็ท แต่ผู้

ลงทุนส่วนใหญ่ตอ้งการเพยีงการลดหยอ่นภาษ ีเท่านัน เพราะฉะนันจํานวนเงนิลงทุนรวมจะขนึอยู่

กบั อัตราภาษีทีต้องชําระในแต่ละปีมากกว่า ดังนันด้านช่องทางจัดจําหน่ายโดยรวมจึงไม่มี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม 

ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจําหน่ายโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวในดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่าง

ระดบันยัสาํคญัทางสถิต ิ.05 ในระดบัตําทศิทางตรงกนัขา้ม เนืองจาก จํานวนจุดบรกิารการลงทุน

ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว สามารถเขา้ถึงได้ง่าย มคีวามสะดวกรวดเรว็ในการซอืขาย อกีทงัใน

ปจัจุบนัยงัสามารถใช้บริการผ่านทางอินเตอร์เน็ทได้ จึงเป็นผลให้ด้านช่องทางการจดัจําหน่าย

โดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านระยะเวลาในการถือ

ครองหน่วยลงทุนเลก็น้อยในทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื หากจํานวน ความสะดวก ความรวดเรว็ 

ของบรกิารเพมิมากขนึ จะทาํใหร้ะยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนของนกัลงทุนน้อยลง เนืองจาก 

เกดิความสะดวกสบาย และง่ายต่อการซอืและขายหน่วยลงทุน 

สมมติฐานข้อ 10 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวในด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมทรีะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ .05 เนืองจากนัก

ลงทุนมคีวามตอ้งซอืกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพอืตอบสนองต่อความต้องการในการ ลดหย่อนภาษ ี

เป็นส่วนใหญ่ ดงันันในด้านการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมจงึไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม 

ปจัจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวในด้านระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างระดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 ในระดบัตาํทศิทางตรงกนัขา้ม เนืองจาก การออกโบนัส การจดัการอบรมให้

ความรู ้และบทวเิคราะห ์ต่างๆ ทาํใหน้กัลงทุนมขีอ้มลูในการตดัสนิใจมากขนึ จงึเป็นผลให้ด้านการ

ส่งเสรมิการตลาดโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้าน

ระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนเลก็น้อยในทศิทางตรงกนัขา้ม กล่าวคอื เมอืนักลงทุนมขีอ้มูล

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวน้อย จะทําให้ระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุนของนัก

ลงทุนเพมิขนึเลก็น้อย เนืองจาก นกัลงทุนขาดความรู ้ความเขา้ใจ จงึถือครองไวเ้พอืการ ลดหย่อน

ภาษเีพยีงอยา่งเดยีว ไม่เกดิการซอืขายเพอืเกง็กาํไร 
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สมมติฐานข้อ 11 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นผลกระทบจากต่างประเทศมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ปจัจยัด้านผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวมอยา่งมนียัสําคญัทางสถิต ิ.05 ในระดบัตําทศิทาง

ตรงกนัขา้ม เนืองจาก ปญัหาทางด้านเศรษฐกิจของต่างประเทศตกตําลง และไม่มีความมนัคง

ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศฝงัยุโรป ส่งผลสู่เศรษฐกิจในประเทศ จึงเป็นผลให้ปจัจยัด้าน

ผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวดา้นจาํนวนเงนิลงทุนเลก็น้อยในทศิทางตรงกนัขา้มกล่าวคอื หาก เศรษฐกจิของต่างประเทศตก

ตําลง อกีทงัไม่มีความแน่นอน ส่งผลต่อประเทศไทยทําให้เศรษฐกจิตกตําไปด้วย ทําให้ราคาต่อ

หน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวลดลง อาจทาํใหม้ผีูล้งทุนในปรมิาณเงนิทมีากขนึ เพราะจาก

การศกึษาพบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ มอีาชพีพนักงานเอกชน ซึงมีรายได้สมําเสมอ มีเงินสะสม

จาํนวนมากและเงนิส่วนใหญ่ไม่ไดใ้ช้เพอืการลงทุน ฉะนัน ภาวะเศรษฐกจิจะไม่ส่งต่อเงนิออมมาก 

สามารถจะนําเงินมาลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพือการเก็งกําไรในอนาคตเพิมมากขึน 

เลก็น้อย เหตุทเีพมิขนึเพยีงเลก็น้อยอาจเนืองมากจากนกัลงทุนเองมคีวามกงัวลต่อเศรษฐกจิทตีกตํา 

ทาํใหล้งทุนไดอ้ยา่งไม่เตม็ท ี

ปจัจยัด้านผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวดา้นระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนอยา่งมนีัยสําคญัทางสถิต ิ.05 ใน

ระดบัตาํทศิทางตรงกนัขา้ม เนืองจาก ปญัหาทางด้านเศรษฐกจิของต่างประเทศตกตําลง และไม่มี

ความมนัคงทางดา้นเศรษฐกจิของประเทศฝงัยโุรป ส่งผลสู่เศรษฐกจิในประเทศ จงึเป็นผลให้ปจัจยั

ด้านผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวมมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวด้านระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุนเลก็น้อยในทศิทางตรงกนัขา้มกล่าวคือ หาก 

เศรษฐกจิของต่างประเทศตกตําลง อกีทงัไม่มคีวามแน่นอน ส่งผลต่อประเทศไทยทําให้เศรษฐกจิ

ตกตําไปด้วย ส่งผลให้นักลงทุนทีต้องการเก็งกําไรจากการลงทุนไม่กล้าขายหน่วยลงทุนออก 

เนืองจากกลวัทจีะขาดทุน ทําให้นักลงทุนมพีฤตกิรรมด้านระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุน

เพมิขนึเลก็น้อย เพราะมนีกัลงทุนจาํนวนมากทลีงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพอืการเกง็กาํไร 
สมมติฐานข้อ 12 ปจัจยัสภาพแวดลอ้มดา้นภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศมคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ปจัจยัด้านภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศโดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในด้านจํานวนเงนิลงทุนรวม และระยะเวลาในการถือครองหน่วย

ลงทุนทรีะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05 เนืองจากนักลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

เพราะตอ้งการสทิธปิระโยชน์ในการลดหยอ่นภาษ ีดงันนัดา้นภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศโดยรวม

ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
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สมมติฐานข้อ 13 ปจัจยัสภาพแวดล้อมด้านภาวะการเมอืงมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร 

ปจัจยัดา้นภาวะการเมอืงโดยรวมไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวในดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม และระยะเวลาในการถอืครองหน่วยลงทุนทรีะดบันยัสาํคญั

ทางสถิต ิ.05 เนืองจาก นักลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะต้องการสทิธิ

ประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี ดังนันด้านภาวะภาวะการเมืองโดยรวมไม่มีความสมัพนัธ์กับ

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 

ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจยัครงันี 

จากการศกึษาพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอดงันี 

จากการศกึษาพบวา่ นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ทมีอีายปุระมาณ 21-40 ปี โสด 

การศกึษาสูงกว่าปรญิญาตร ีประกอบอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน และมรีะดบัรายได้ค่อนขา้งสูง  

จะพบวา่นกัลงทุนยงัอยูใ่นวงแคบ เฉพาะกลุ่ม โดยผูป้ระกอบการสามารถทําการตลาดกบันักลงทุน

กลุ่มนีได้ เนืองจากเป็นกลุ่มนักลงทุนทีมีความกล้าเสยีง กล้าลงทุน และมคีวามสามารถในการ

จ่ายเงนิเพอืการลงทุนไดส้งู 

จากการศึกษาปจัจยัสภาพแวดล้อมภายใน จะพบว่า ผลติภณัฑ์ ราคาและต้นทุน ช่อง

ทางการจดัจาํหน่าย มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนมาก โดยดา้นผลติภณัฑ ์มรีะดบัอทิธพิลสูงทสีุด 

โดยความมนัคงและความน่าเชอืถือของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนหรอืสถาบนัการเงนิทขีาย

หน่วยลงทุน มอีทิธพิลต่อนกัลงทุนในเรอืงของการตดัสนิใจลงทุนมากทสีุด ฉะนันบรษิทัหลกัทรพัย์

จ ัดการกองทุนหรือสถาบันการเงินทีขายหน่วยลงทุน ควรนําข้อมูลเหล่านี ไปพัฒนา หรือ

ประชาสมัพนัธ ์ใหน้กัลงทุนเกดิความมนัใจ ในความมนัคงและความน่าเชอืถือ ในตวัผลติภณัฑ์ทจีะ

นําออกสู่ตลาด 

จากการศึกษา พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเนืองจาก

ตอ้งการ สทิธปิระโยชน์ในการลดหยอ่นภาษ ีโดยผูป้ระกอบการสามารถทจีะนําปจัจยัในส่วนนี ไปใช้

ประโยชน์ในการสรา้งแรงจงูใจในการเขา้มาลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของตนเองไดม้ากขนึ 

จากการศึกษาพบว่านักลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้ให้ความสําคัญต่อการ

เปลียนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัย์ภายในประเทศซึงมากกว่าปจัจยัทนํีามาพิจารณาร่วมกนันัน

หมายความวา่ดชันีตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศทดีจีะส่งผลต่อพฤตกิรรมดา้นจาํนวนเงนิลงทนุใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพราะดชันีตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศเป็นตวัชวีดัควานเจรญิเตบิโต

เศรษฐกจิ และจะสรา้งความเชอืมนัในการลงทุนใหก้บันกัลงทุน ดงันนันกัลงทุนควรทจีะตดิตามดชันี

ตลาดหลกัทรพัยภ์ายในประเทศอยา่งใกลช้ดิเพอืเป็นการลดความเสยีงในการลงทุน 
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จากการศกึษา พบวา่ ผลกระทบจากต่างประเทศมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านจํานวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยหากผลกระทบ

จากต่างประเทศเป็นลบ จะทําให้นักลงทุนมีจํานวนเงินลงทุนรวมเพิมมากขึน เนืองจาก เมือ

เศรษฐกจิตกตาํทวัโลก จะทาํใหร้าคาต่อหน่วยลงทุนในตลาดหลกัทรพัยข์องกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ตาํลง เป็นโอกาสให้นักลงทุนสามารถซอื หน่วยลงทุนในราคาทตีํากว่าความเป็นจรงิ เพอืการเกง็

กาํไร 
 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครงัต่อไป 

1. ควรศกึษาวจิยัถงึกลุม่ตวัอยา่งทเีป็นนกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนวยั

ทาํงาน ทเีป็นกลุ่มตวัอยา่งต่างจงัหวดั เพอืใหไ้ดข้อ้มลูทเีป็นประโยชน์ และหลากหลายมากขนึ 

2. ควรศกึษาวจิยัเพมิเตมิ ในดา้นในเชงิลกึมากขนึ โดยอาจจะทาํแบบสอบถาม เพอื

การศกึษา บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุ แบบเจาะลกึโดยเลอืก บรษิทัจดัการกองทุนทมีสี่วนแบ่ง

การตลาดในอนัดบัตน้ๆ เพอืใหท้ราบขอ้มลูเชงิกลยทุธ ์ทเีป็นประโยชน์มากขนึต่อการดาํเนินธุรกจิ 
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แบบสอบถามทีใช้ในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสอบถามเพือการวิจยั 

เรือง “พฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบคุคลวยัทาํงานใน 

กรงุเทพมหานคร” 

 

คาํชแีจงในการตอบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบบันีมวีตัถุประสงคเ์พอืการศกึษาวจิยัเรอืง “พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวของบุคคลวยัทาํงานใน กรงุเทพมหานคร” เพอืเป็นส่วนหนึงของการทาํสารนิพนธ์

ประกอบการศกึษาในระดบั ปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (MBA) สาขาการตลาด 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒประสานมติร 

 ดงันนั จงึขอความกรุณาจากท่าน โปรดตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจรงิ ซงึผูว้จิยั

จะเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามไวเ้ป็นความลบั โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดงัน ี

 ส่วนท ี1 ขอ้มลูเกยีวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนท ี2 ขอ้มลูเกยีวกบัปจัจยัสภาพแวดลอ้ม ทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว 

 ส่วนท ี3 ขอ้มลูพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุรวมหุน้ระยะยาว 

 

ส่วนที 1ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง โปรดทาํเครอืงหมาย √หน้าขอ้ความทตีรงกบัท่านมากทสีุด 

 

1 เพศ  

 ( ) ชาย      ( ) หญงิ 

 

2. อายุ 

 ( ) 21-30 ปี     ( ) 31-40 ปี 

 ( ) 41-50 ปี     ( ) 51-60 ปี 

 

3. สถานภาพการสมรส 

 ( ) โสด      ( ) สมรส 

 ( ) หยา่รา้ง/ม่าย/แยกกนัอยู ่
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4. การศกึษาสงูสุด 

 ( ) ตาํกวา่ปรญิญาตร ี    ( ) ปรญิญาตร ี

 ( ) สงูกวา่ปรญิญาตร ี      

 

5. อาชพี 

 ( ) พนกังานบรษิทัเอกชน   ( ) ขา้ราชการ 

 ( ) พนกังานรฐัวสิาหกจิ    ( ) อาชพีอสิระ 

 ( ) เจา้ของกจิการ    ( ) อนืๆ.......................... 

 

6. รายได ้(ต่อเดอืน) 

 ( ) ตาํกวา่หรอืเท่ากบั 25,000 บาท  ( ) 25,001-50,000 บาท 

 ( ) 50,001-75,000บาท    ( ) 75,001 บาทขนึไป  
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ส่วนที 2ขอ้มลูเกยีวกบัปจัจยัสภาพแวดลอ้ม ทมีผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวมหุน้

ระยะยาว 

คาํชีแจง กรณุาทาํเครอืงหมาย √ ลงในช่องวา่ง ทตีรงกบัความเหน็ของท่าน 
1.ท่านคดิวา่ปจัจยัส่วนประสมการตลาดต่อไปนี มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวทจีะลงทุนของท่านเพยีงใด 

ปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทใีช้

ประกอบการตดัสนิใจ 
ระดบัอทิธพิล 

มากทสีุด มาก ปานกลาง น้อย ไมม่ ี
ด้านผลิตภณัฑ(์พืนฐานของกองทนุรวมหุ้นระยะ

ยาว)       
   

ผลการดําเนินงานในอดตีของกองทุนรวม          
ความมนัคงและความน่าเชอืถอืของบรษิทั              

หลกัทรพัย์จดัการกองทุนรวม       
   

ความมนัคงและความน่าเชอืถอืของสถาบนั

การเงนิทขีายหน่วยลงทุนใหท้่าน       
   

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผล           
ประเภทเงนิลงทุนของแต่ละกองทุน          

ด้านราคาและต้นทุน          
ราคาต่อกองทุนรวมหุน้ระยะยาว          
อตัราคา่ใชจ่่ายของกองทุนรวม          
ราคาต่อกาํไร          

ด้านช่องทางการจดัจาํหน่าย          
บรกิารซอืกองทุนผา่นอนิเตอรเ์น็ท          
ความรวดเรว็ในการบรกิารขายกองทุน          
ความสะดวกในการเขา้ถงึสถาบนัการเงนิ          

ด้านการส่งเสริมการตลาด          
บทวเิคราะห์,นกัวเิคราะห์          
การจดัอบรม ใหค้วามรู ้ขอ้มลู แกลู่กคา้          
การเพมิโบนสัในการลงทุน          
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2.ท่านคดิวา่ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกต่อไปนี มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกกองทุนรวมหุน้

ระยะยาวทจีะลงทุนของท่าน เพยีงใด 

ปจัจยัสภาพแวดลอ้มภายนอกทใีชป้ระกอบการ

ตดัสนิใจ 
ระดบัอทิธพิล 

มากทสีุด มาก ปานกลาง น้อย ไมม่ ี
ปัจจยัผลกระทบจากต่างประเทศ         

ภาวะเศรษฐกจิโลก         
การเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัย์ในต่างประเทศ         
การเคลอืนยา้ยเงนิทุนของนกัลงทุนต่างประเทศ         

ปัจจยัภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ         
อตัราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ         
ภาวะเงนิเฟ้ อ และคา่ครองชพี         
อตัราดอกเบยีธนาคาร         
การเปลยีนแปลงดชันีตลาดหลกัทรพัย์

ภายในประเทศ         
อตัราแลกเปลยีนคา่เงนิบาท         

ปัจจยัภาวะการเมือง         
เสถยีรภาพรฐับาล         
ความต่อเนืองในการบรหิารงานของรฐับาล         
ความมนัคง ความสงบเรยีบรอ้ยภายใน         

 

 

ส่วนที 3 ขอ้มลูดา้นพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

คาํชีแจง โปรดทาํเครอืงหมาย √ หน้าขอ้ความทตีรงกบัพฤตกิรรมในการลงทุนในกองทนุรวมหุน้

ระยะยาวของท่านมากทสีุด 
 
1.ในปจัจุบนัการลงทุนของท่านอยูใ่นรปูแบบใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 ( )สลากออมสนิ/สลาก ธกส.   ( ) กรมธรรมป์ระกนัชวีติ 

 ( ) ฝากธนาคารพาณิชย ์   ( ) หลกัทรพัย(์หุน้) 

 ( ) กองทุนรวม     ( ) อสงัหารมิทรพัย ์    

( ) อนืๆ โปรดระบุ…………….. 
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2. ใครมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

 ( ) ตวัท่านเอง     ( ) ครอบครวั 

 ( ) เพอืน     ( ) พนกังานธนาคาร 

 ( ) อนืๆ โปรดระบุ…………… 

 

3. ปจัจยัหลกัทที่านใชพ้จิารณาในการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

 ( ) ผลตอบแทน     ( ) การลดหยอ่นภาษ ี

 ( ) กระจายความเสยีง    ( ) อนืๆโปรดระบุ ………………  

  

4. ท่านซอืหน่วยลงทุนผ่านทางใดบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ( ) ธนาคารพาณิชย ์    ( ) บรษิทัจดัการกองทุนรวม 

 ( ) บรษิทัเงนิทุนหลกัทรพัยห์รอืบรษิทัหลกัทรพัย ์

 

5. บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทที่านซอื/ขาย กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 ( ) บลจ. กรุงไทย จาํกดั    ( ) บลจ. กสกิรไทย จาํกดั 

 ( ) บลจ. ซมิโิก ้จาํกดั    ( ) บลจ. ทหารไทย 

 ( ) บลจ. ทสิโก ้     ( ) บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 

 ( ) บลจ. ธนชาต จาํกดั    ( ) บลจ. นครหลวงไทย จาํกดั 

 ( ) บลจ. บ ีท ีจาํกดั    ( ) บลจ. ยโูอบ ีจาํกดั 

 ( ) บลจ. บวัหลวง จาํกดั    ( ) บลจ. พรมีาเวสท ์จาํกดั 

 ( ) บลจ. ฟิลลปิ จาํกดั    ( ) บลจ. ฟินนัซ่า จาํกดั 

 ( ) บลจ. แมนูไลฟ์    ( ) บลจ. วรรณ จาํกดั 

 ( ) บลจ. อเบอรด์นี จาํกดั (ประเทศไทย)  ( ) บลจ. อยธุยา จาํกดั 

 ( ) บลจ. เอม็เอฟซ ีจาํกดั (มหาชน)  ( ) บลจ. แอสเซท พลสั จาํกดั 

 ( ) ไอเอน็จ ี     ( ) อนืๆ……………………. 
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6. จาํนวนเงนิลงทุนรวมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ต่างๆ ประมาณ……………….บาท 

 

7. จาํนวนเงนิลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในครงัล่าสุดประมาณ..................... บาท 

 

8. ท่านถอืหน่วยลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มาแลว้เป็นระยะเวลา.......................ปี 
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