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บทคดัย่อ 
งานวิจัยเรืองปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยการลงทุนทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็ข้อมูล ของตัวอย่างจํานวน 404 คน และได้
ตรวจสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาช ได้ค่า
สมัประสทิธแิอลฟาเทา่กบั 0.7096 สามารถนาํไปใช้ได้ 

ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนทมีีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ต่างกัน 
และนักลงทุนทีมีปัจจัยการลงทุน ด้านพืนฐานการลงทุน ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ด้านเชิง
ปริมาณ ด้านเชิงคุณภาพ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านสังคม ต่างกัน  ทาํให้การตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมแตกต่างกัน  ทังหมด 5 ด้าน ได้แก่ วัตถุประสงค์ทีสาํคัญทีสุดในการลงทุน กรอบ
ระยะเวลาทีใช้ลงทุน ประเภทกองทุนรวมทีลงทุนบ่อยทีสุด ลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และช่องทางการลงทุนในกองทุนรวม  

ผลการวิจัยชีว่า ควรให้ความสาํคัญกับการวางแผนบริหารจัดการปัจจัยด้านต่างๆ ทงั
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยด้านความเสียง และอัตราผลตอบแทน ให้มีความเหมาะสมและมีให้อย่าง
หลากหลายเพือการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทีมีปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน 
สามารถสร้างเป็นความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน  และ บริษัท
หลักทรัพย์ควรมีการสร้างความสะดวกของช่องทางการซือขาย การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆทีใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน และมีผลิตภัณฑ์ทหีลากหลาย เพือตอบสนองความต้องการของนัก
ลงทุน  

________________________ 

*นักศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
**ทปีรึกษาหลัก
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1. บทนาํ
การลงทุน (Investment) เป็นการทีนักลงทุนได้นําเอาเงินหรือทรัพย์สินทีมีอยู่ไป

ดาํเนินการเพือให้ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต โดยมีการคาดหวังว่าผลตอบแทนทีจะ
ได้รับกลับคืนมานันจะสามารถชดเชยระยะเวลาในการลงทุน อัตราดอกเบียในท้องตลาด และ
ความเสียงได้ หรือกล่าวได้ว่า การลงทุนก็คือการสร้างโอกาสให้กับนักลงทุนในการได้รับ
ผลตอบแทนทมีากขึน ในขณะเดียวกันนักลงทุนกต้็องยอมรับความเสยีงทสีูงขึนตามผลตอบแทน
คาดหวังด้วยเช่นกนั 

ในอดีต การออมและการลงทุนของประชาชนชาวไทยนิยมออมและลงทุนผ่านการฝาก
เงินในธนาคารเป็นหลักเนืองจากความเสียงตาํและได้รับผลตอบแทนทีแน่นอน แต่ในปัจจุบัน
ผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคารตาํกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก และไม่สามารถเอาชนะอตัรา
เงินเฟ้อได้ ดังนันการออมและการลงทุนจึงมีการเปลียนแปลงจากในอดีตทีผ่านมา อัตราการ
เติบโตของสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของกองทุนรวมประเภทต่างๆ มีอัตราเติบโตทีสูงขึนในช่วง
หลายปีทผ่ีานมา ในขณะเดียวกันสัดส่วนเงินฝากของภาคครัวเรือนกลับสวนทางกัน แสดงให้เหน็
ว่าประชาชนหรือนักลงทุนมีการนาํเงินมาลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทไีม่ใช้เงินฝากมากขึน
เรือยๆ 

สถาบันการเงินต่างๆ ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีหลากหลายมากขึน 
เพือให้ประชาชนทวัไปได้เลือกออมหรือลงทุนตามวัตถุประสงค์ทต้ีองการบนความเสียงทียอมรับ
ได้ เช่น ถ้านักลงทุนต้องการได้รับผลตอบแทนทค่ีอนข้างแน่นอน และยอมรับความเสยีงได้ตาํ นัก
ลงทุนกส็ามารถเลือกออมเงินในเงินฝากประจาํ หรือกองทุนรวมตราสารหนีได้ ขณะทนัีกลงทุนที
ต้องการผลตอบแทนคาดหวังทีสูงและยอมรับความเสียงทีมากขึนได้ กส็ามารถเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้นได้ หรือหากต้องการลงทุนพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ในการ
ลดหย่อนภาษี กส็ามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) หรือกองทุนรวมเพือการ
เลียงชีพ(RMF) เป็นต้น 

กองทุนรวมเป็นหนึงในสินทรัพย์ทนัีกลงทุนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก กองทุนรวม
เป็นเครืองมือในการลงทุนทีมีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบโดยนักลงทุนมืออาชีพ ซึงมี
จุดมุ่งหมายให้ได้รับผลตอบแทนทีดีสุดภายใต้นโยบายการลงทุนและความเสียงตามทีระบุไว้ใน
หนังสอืชีชวนเสนอขาย โดยมีการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนหลายๆรายมารวมกนัเพือนาํไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หรือสนิทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ พันธบัตร หุ้นกู้ บัตรเงิน
ฝาก ใบสาํคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ จากนันนาํผลตอบแทนทไีด้จากการบริหารกองทุนมาเฉลียคืนให้กบั
นักลงทุนตามสดัส่วนทลีงทุนไว้ 

การลงทุนในกองทุนรวมยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาทเีป็นข้อจาํกดัสาํหรับนักลงทุน เช่น 
ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทเพือลดความเสียงได้เนืองจากมีทุนทรัพย์
จาํนวนจาํกดั ขาดประสบการณ์ ความรู้ ความชาํนาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาศึกษา ค้นหา และ
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ติดตามข้อมูล นอกจากนีการลงทุนในกองทุนรวมยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักลงทุนสามารถลงทุน
ในสินทรัพย์ทเีข้าถึงยากได้ เช่น กองทุนรวมทมีีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมทองคาํ 
หรือกองทุนรวมนาํมัน 

การขยายตัวของอุปทานของกองทุนรวมทอีอกมาตอบสนองต่ออุปสงค์ทีมีในตลาด 
ธุรกิจกองทุนรวมในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตมากขึนเรือยๆ ในปี 2535 มีบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมจํานวน 8 บริษัทและมีจํานวนกองทุนทังสิน 37 กองทุน ในขณะทีปี 2562 มี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทังสินจาํนวน 24 บริษัท และมี จาํนวนกองทุนทังสิน 1,818 

กองทุน 

จาํนวนบัญชีกองทุนรวมในอุตสาหกรรมจัดการลงทุน โดยเป็นการเกบ็ข้อมูลตังแต่ 
ปี  – 2561 แสดงให้เหน็ถึงความตืนตัวในเรืองของการออมทเีพิมมากขึน จากจาํนวนบัญชี
โดยเฉพาะจาํนวนบัญชีของกองทุนรวมทเีพิมมากขึน 

จากการทปีระชาชนหรือนักลงทุนมีความสนใจลงทุนผ่านกองทุนรวมเพิมมากขึน การ
หาข้อมูลความรู้ด้านเงินในยุคปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายขึน ละเอียดมากขึน ติดตามผลการดาํเนินงาน 
และข้อมูลข่าวสารได้มากขึน ในขณะทีอุตสาหกรรมจัดการลงทุนมีการขยายตัวอย่างต่อเนือง 
การศึกษาถึงปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน จะช่วยให้บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถทจีะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบรับกับความต้องการทมีีมากขึนใน
อนาคตได้อย่างมีประสทิธภิาพและสามารถ สร้างการแข่งขันได้อย่างยังยืน 

2. วตัถุประสงคง์านวิจยั
 2.1 เ พือ เป รียบ เทียบการ ตัดสิน ใจลง ทุนในกองทุนรวมของนักลง ทุนใน 

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 2.2 เ พือ เป รียบ เทียบการ ตัดสิน ใจลง ทุนในกองทุนรวมของนักลง ทุนใน

กรุงเทพมหานครจาํแนกตามปัจจัยการลงทุน 

3. สมมติฐานงานวิจยั
 3.1 นักลงทุนในกรุงเทพมหานครทีมีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกนั 

3.2 นักลงทุนในกรุงเทพมหานครทีมีระดับการมีอิทธิพลของปัจจัยการลงทุนที
แตกต่างกนั มีการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกนั 
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4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
 4.1 ผู้ทสีนใจหัวข้องานวิจัยทเีกยีวข้องสามารถนาํไปศึกษาต่อได้ ในด้านของพฤติกรรม

ของตัวผู้ลงทุน และปัจจัยการลงทุน ทส่ีงผลต่อการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวม 

 4.2 งานวิจัยนีสามารถนาํไปใช้เป็นแนวทางสาํหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการตลาด รวมถึงส่วนงานทีเกียวข้องในอุตสาหกรรมให้สอดคล้อง
กบัพฤติกรรมและความต้องการของนักลงทุน 

5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้านเนือหา ในการศึกษาครังนีเป็นการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่าง

กนั และปัจจัยการลงทุนทแีตกต่างกนั ทาํให้มีการตัดสนิใจลงทุนทแีตกต่างกนั  
5.2 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรทใีช้ในการศึกษาครังนีจะเป็นนักลงทุนทีลงทุน

ผ่านกองทุนรวม ในกรุงเทพมหานคร ซึงไม่ทราบจาํนวนทแีน่นอน 

5.3 ขอบเขตด้านเวลา ผู้วิจัยได้กาํหนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาครังนี ในช่วง
เวลาระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 

5.4 ขอบเขตด้านตัวแปร สามารถจาํแนกตัวแปรได้ดังนี 

5.4.1 ตัวแปรอสิระ ได้แก่ตัวแปรดังต่อไปนี 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ

เดือน 

2. ปัจจัยการลงทุน ได้แก่ ปัจจัยพืนฐานการลงทุน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
และการเมือง ปัจจัยเชิงปริมาณ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร และปัจจัยด้านสงัคม 

 5.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ วัตถุประสงค์การลงทุน กรอบระยะเวลาการลงทุน 
ประเภทของกองทุนรวมทลีงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทลีงทุน และช่องทางในการลงทุน 

6. ระเบยีบวิธีวิจยั
 งานวิจัยนีเป็นงานวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ทีมีรูปแบบการวิจัยโดยใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงเป็นแบบสอบถามจาํนวน 1 ชุด แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี 

 ส่วนที 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลียต่อเดือน โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเลือก
คาํตอบเพียงข้อเดียว 
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 ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามปัจจัยการลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่ ปัจจัยพืนฐานการ
ลงทุน ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจัยเชิงปริมาณ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ปัจจัยด้านข้อมูล
ข่าวสาร และปัจจัยด้านสงัคม  

 โดยแบบสอบถามจะเป็นคาํถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2558) (Likert’s Five Rating Scale) ลักษณะของแบบสอบถามเป็นข้อคําถามชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับของ Likert  

 ส่วนท ี3 เป็นแบบสอบถามเกยีวกบัการตัดสนิใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม ได้แก่ ช่อง
ทางการลงทุนในกองทุนรวม วัตถุประสงค์การลงทุน ประเภทของกองทุนรวม กรอบระยะเวลาการ
ลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทลีงทุน โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเลือกคาํตอบได้
เพียงข้อเดียว 

7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํนวนรวมทงัสนิ  คน ส่วน

ใหญ่มีอายุระหว่าง -  ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ, รัฐวิสาหกิจ ส่วน
ใหญ่มีรายได้ท ี20,001 – 40,000 บาท 

ผลการวิเคราะหปั์จจยัการลงทุนของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการลงทุนในกองทุนรวม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก  ด้าน ได้แก่ ด้านเชิงคุณภาพ มีค่าเฉลียมากทีสุด 
รองลงมาคือ ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ด้านพืนฐานการลงทุน ด้านเชิงปริมาณ ด้านข้อมูล
ข่าวสาร และอยู่ในระดับปานกลาง  ด้าน คือ ด้านสงัคม มีค่าเฉลียตาํสดุ 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูลการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม 
 กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํนวนรวมทงัสนิ  คน ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที

สาํคัญทีสุดในการลงทุนเพือลดหย่อนภาษี จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมามี
วัตถุประสงค์ทสีาํคัญทสีุดในการลงทุนเพือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึง จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  วัตถุประสงค์ทสีาํคัญทสีดุในการลงทุนเพือเกง็กาํไร จาํนวน  คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.8 วัตถุประสงค์ทสีาํคัญทสีุดในการลงทุนเพือเพือคุณภาพชีวิตทดีีภายหลังการเกษียณ 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 12.9 และมีวัตถุประสงค์ทสีาํคัญทสีุดในการลงทุนเพือเอาชนะเงิน
เฟ้อ จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 ส่วนใหญ่มีกรอบระยะเวลาทใีช้ลงทุนทมีากกว่า  ปี แต่
ไม่เกิน  ปี มีประเภทกองทุนรวมทลีงทุนบ่อยทสีุดคือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ส่วนใหญ่
ลงทุนในกองทุนรวมกบับริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กบั บลจ. กรุงไทย มีช่องทางการ
ลงทุนในกองทุนรวมโดยธนาคารทเีป็นตัวแทนขาย  
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 นักลงทุนทมีีเพศแตกต่างกนั ส่งผลให้การตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมไม่แตกต่างกัน

ในทุกด้าน ทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ .05 ส่วนนักลงทุนทมีีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน ต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ทสีาํคัญ
ทีสุดในการลงทุน กรอบระยะเวลาทีใช้ลงทุน ประเภทกองทุนรวมทีลงทุนบ่อยทีสุด ลงทุนใน
กองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และช่องทางการลงทุนในกองทุนรวม 
อย่างมีนัยสาํคญัทางสถิติ .  

นักลงทุนทมีีปัจจัยการลงทุน ด้านพืนฐานการลงทุน ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ด้าน
เชิงปริมาณ ด้านเชิงคุณภาพ ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านสังคม แตกต่างกัน  ส่งผลให้การตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ทสีาํคัญทีสุดในการลงทุน กรอบระยะเวลาที
ใช้ลงทุน ประเภทกองทุนรวมทีลงทุนบ่อยทีสุด ลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) และช่องทางการลงทุนในกองทุนรวม อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ .05 

8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนาํมาอภิปรายผลงานวิจัยได้ดังนี 

. จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมของนักลงทุนในในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนทมีีอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน ส่งผลให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของสิริ ลักษณ์ ติดตังธรรม ( ) ได้ศึกษาเรือง 
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกจิ ความรู้ความเข้าใจ กับการลงทุนในกองทุนรวมเพือการ
เลียงชีพ (RMF) พบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับความรู้ความ
เข้าใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ อายุ ความรู้ความเข้าใจ รายได้ และ การลงทุน
หรือการออมประเภทอืนทีแตกต่างกัน จะมีปริมาณเงินลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
แตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของชุรีพร สีสนิท ( ) ได้ศึกษาเรืองปัจจัยทีส่งผลต่อ
แนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า อายุ รายได้เฉลียต่อเดือน อาชีพ 
ฐานภาษีเงินได้ฯ และประสบการณ์ในการลงทุนทีแตกต่างกันมีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูก ค้าบริ ษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุนแห่งหนึงในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้านการลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาวเพิมเติม ด้านการแนะนาํผู้อนื
ให้มาลงทุน ด้านความสะดวกในการซือขายกองทุน ความนิยมในการลงทุนเพิมช่วงไตรมาสทีสี 
และงานวิจัยฉัตรแพร พูนเอยีด ( ) ได้ศึกษาเรืองปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสนิใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอายุมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ในการซือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพือหัก
ลดหย่อนภาษี ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้มีความสัมพันธ์กับความถีวัตถุประสงค์การลงทุนใน
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กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุมีความสมัพันธก์บัความถีในการซือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมูลค่าเงินลงทุนปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความถีในการซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
สถานททีซืีอหน่วยลงทุน และช่วงเวลาทซืีอหน่วยลงทุน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพมีความสมัพันธ์
กบัความถีในการซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สถานททีซืีอหน่วยลงทุน และช่วงเวลา
ทซืีอหน่วยลงทุน ปัจจัยส่วนบุคคลด้านรายได้ มีความสัมพันธ์กับความถีในการซือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มูลค่าเงินลงทุนปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง และสถานททีซืีอหน่วยลงทุน 

. จากการศึกษาปัจจัยการลงทุนทแีตกต่างกนั ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมของนักลงทุนในในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนทีมีปัจจัยการ
ลงทุน ด้านพืนฐานการลงทุน ด้านเศรษฐกิจและการเมือง ด้านเชิงปริมาณ ด้านเชิงคุณภาพ ด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และด้านสงัคมต่างกัน ส่งผลให้การตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกนัในด้าน
วัตถุประสงค์ทีสาํคัญทีสุดในการลงทุน กรอบระยะเวลาทีใช้ลงทุน ประเภทกองทุนรวมทีลงทุน
บ่อยทสีดุ ลงทุนในกองทุนรวมกบับริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และช่องทางการลงทุน
ในกองทุนรวม อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ .  ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของณัฐกร เลาหสงคราม 
( ) ได้ศึกษาเรืองพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยใช้กลุ่มตัวอย่างคือ
บุคคลในวัยทํางานทีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ผลกระทบจากต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ ภาวะ
การเมืองแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในด้านจาํนวนเงินลงทุน
และด้านระยะเวลาถือครอง LTF แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรารัฎฐ์ จันทะศรี 
( ) ได้ศึกษาเรืองปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ทเีคยลงทุนในกองทุนรวมทเีข้าร่วมงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครังท ี  
ตังแต่วันท ี -  พฤษภาคม  ณ อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทอง ศึกษาพบว่า ปัจจัย
ในการลงทุน คือ ปัจจัยพืนฐานการลงทุน ปัจจัยเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจัยเชิงปริมาณ ปัจจัย
เชิงคุณภาพ ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านสงัคม 

9. ขอ้เสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน  ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
ควรให้ความสาํคัญกับการวางแผนบริหารจัดการปัจจัยด้านต่างๆ ทงัปัจจัยภายนอก ปัจจัยด้าน
ความเสียง และอัตราผลตอบแทน ให้มีความเหมาะสมและมีให้อย่างหลากหลายเพือการ
ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนทมีีปัจจัยส่วนบุคคลทแีตกต่างกนั เช่น การออกแบบกลยุทธ์
การลงทุนในกองทุนรวมทเีหมาะสมสาํหรับนักลงทุกในแต่ละช่วงอายุ การเปลียนแปลงจาํนวนเงิน
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ลงทุนขันตาํให้สามารถลงทุนได้สะดวกทุกระดับรายได้ เป็นต้น ซึงแนวทางนีจะสามารถสร้างเป็น
ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกบัคู่แข่งในธุรกจิเดียวกนั 

2. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยเชิงคุณภาพเป็นปัจจัยแรกทีผู้ลงทุนให้ความสาํคัญและ
คาํนึงถึง ในการพิจารณาการลงทุน ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์ควรมีการสร้างความสะดวกของช่อง
ทางการซือขาย การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆทใีช้ประกอบการตัดสนิใจลงทุน รวมถึงการกาํกบัดูแล
ทมีีคุณภาพ โปร่งใสเป็นธรรม ของตลาดหุ้นไทย และมีผลิตภัณฑ์ทหีลากหลาย ตอบสนองความ
ต้องการของนักลงทุน อกีทงัยังสามารถรักษาความน่าเชือถือในทุกๆด้านไว้สมาํเสมอ 

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรือง ปัจจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนใน

กรุงเทพมหานคร ครังนีสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความช่วยเหลือจาก รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อม
รัตน์ อาจารย์ทีปรึกษา รวมถึง ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม และ ผศ.ดร.จรัญญา ปานเจริญ ซึงเป็น
คณะกรรมการ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่าน ทีให้คาํแนะนําในการปรับปรุงแก้ไข และให้ตาํ
แนะนาํทเีป็นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีสละเวลา
กรอกข้อมูลในแบบสอบถาม ทาํให้งานวิจัยครังนีสาํเรจ็ลุล่วงได้ด้วยดี 

สดุท้ายนีผู้วิจัยขอขอบคุณเพือนๆทุกทา่นทใีห้การสนับสนุนและช่วยเหลือเสมอมา 
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