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ปั จจัยทีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน
ในกรุงเทพมหานคร
ณัฐพล ขําชืน*
รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์**
บทคัดย่อ
งานวิ จั ยเรื องปั จ จั ยที ส่ งผลต่ อ การตั ดสิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมของนั กลงทุ น ใน
กรุ งเทพมหานคร มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ข องปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล และศึ ก ษา
ความสัม พั น ธ์ข องปั จ จั ย การลงทุ นทีมี ผลต่ อการตั ดสินใจลงทุ นในกองทุ นรวมของนั กลงทุ น ใน
กรุ งเทพมหานคร โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บ ข้ อ มู ล ของตัวอย่ า งจํา นวน 404 คน และได้
ตรวจสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิแอลฟาของครอนบาช ได้ ค่า
สัมประสิทธิแอลฟาเท่ากับ 0.7096 สามารถนําไปใช้ ได้
ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนทีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อเดือน ต่างกัน
และนั กลงทุ นทีมีปัจจั ยการลงทุ น ด้ านพื นฐานการลงทุ น ด้ านเศรษฐกิจและการเมือง ด้ านเชิง
ปริ มาณ ด้ า นเชิ งคุ ณ ภาพ ด้ า นข้ อ มู ลข่ า วสาร ด้ า นสังคม ต่ า งกัน ทําให้ ก ารตัดสิน ใจลงทุ น ใน
กองทุ น รวมแตกต่ า งกัน ทังหมด 5 ด้ า น ได้ แ ก่ วั ตถุ ป ระสงค์ ทีสํา คั ญ ทีสุด ในการลงทุ น กรอบ
ระยะเวลาทีใช้ ล งทุ น ประเภทกองทุ น รวมที ลงทุ น บ่ อ ยที สุ ด ลงทุ น ในกองทุ น รวมกับ บริ ษั ท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และช่องทางการลงทุนในกองทุนรวม
ผลการวิจัยชีว่า ควรให้ ความสําคัญกับการวางแผนบริหารจัดการปัจจัยด้ านต่างๆ ทัง
ปั จจัยภายนอก ปั จจัยด้ านความเสียง และอัตราผลตอบแทน ให้ มีความเหมาะสมและมีให้ อย่าง
หลากหลายเพื อการตอบสนองความต้ องการของนั กลงทุ น ทีมี ปั จ จั ยส่ ว นบุ คคลทีแตกต่ า งกั น
สามารถสร้ างเป็ นความได้ เ ปรี ย บในเชิ ง การแข่ ง ขั น กั บ คู่ แ ข่ ง ในธุ ร กิ จ เดี ย วกั น และ บริ ษั ท
หลักทรั พย์ควรมีการสร้ างความสะดวกของช่ องทางการซือขาย การเข้ าถึงแหล่ งข้ อมูลต่างๆทีใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน และมีผลิตภัณฑ์ทหลากหลาย
ี
เพือตอบสนองความต้ องการของนัก
ลงทุน

________________________
*นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**ทีปรึกษาหลัก
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1. บทนํา
การลงทุ น (Investment) เป็ นการทีนั ก ลงทุ น ได้ นํา เอาเงิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ที มี อ ยู่ ไ ป
ดําเนินการเพือให้ ได้ รับผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต โดยมีการคาดหวังว่าผลตอบแทนทีจะ
ได้ รับกลับคืนมานันจะสามารถชดเชยระยะเวลาในการลงทุน อัตราดอกเบียในท้ องตลาด และ
ความเสี ยงได้ หรื อ กล่ า วได้ ว่ า การลงทุ น ก็คื อ การสร้ างโอกาสให้ กั บ นั ก ลงทุ น ในการได้ รั บ
ผลตอบแทนทีมากขึน ในขณะเดียวกันนักลงทุนก็ต้องยอมรับความเสียงทีสูงขึนตามผลตอบแทน
คาดหวังด้ วยเช่นกัน
ในอดีต การออมและการลงทุนของประชาชนชาวไทยนิยมออมและลงทุนผ่านการฝาก
เงินในธนาคารเป็ นหลั กเนืองจากความเสียงตําและได้ รับผลตอบแทนทีแน่ นอน แต่ ในปั จจุ บัน
ผลตอบแทนจากการฝากเงินในธนาคารตํากว่าในอดีตเป็ นอย่างมาก และไม่สามารถเอาชนะอัตรา
เงินเฟ้ อได้ ดังนั นการออมและการลงทุ นจึ งมีการเปลี ยนแปลงจากในอดีตทีผ่ านมา อัตราการ
เติบโตของสัดส่วนเงินลงทุนในส่วนของกองทุนรวมประเภทต่างๆ มีอัตราเติบโตทีสูงขึนในช่ วง
หลายปี ทีผ่านมา ในขณะเดียวกันสัดส่วนเงินฝากของภาคครัวเรือนกลับสวนทางกัน แสดงให้ เห็น
ว่าประชาชนหรือนักลงทุนมีการนําเงินมาลงทุนในหลักทรัพย์หรือสินทรัพย์ทไม่
ี ใช้ เงินฝากมากขึน
เรือยๆ
สถาบั น การเงิน ต่ า งๆ ได้ มีก ารพั ฒ นาผลิ ตภั ณ ฑ์ ทางการเงิ น ทีหลากหลายมากขึ น
เพือให้ ประชาชนทัวไปได้ เลือกออมหรือลงทุนตามวัตถุประสงค์ทต้ี องการบนความเสียงทียอมรั บ
ได้ เช่น ถ้ านักลงทุนต้ องการได้ รับผลตอบแทนทีค่อนข้ างแน่นอน และยอมรับความเสียงได้ ตาํ นัก
ลงทุนก็สามารถเลือกออมเงินในเงิ นฝากประจํา หรือกองทุนรวมตราสารหนีได้ ขณะทีนักลงทุนที
ต้ องการผลตอบแทนคาดหวั งทีสูงและยอมรั บความเสียงทีมากขึนได้ ก็สามารถเลื อกลงทุ นใน
กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้ น ได้ หรื อหากต้ องการลงทุ นพร้ อมได้ รับ สิทธิประโยชน์ ในการ
ลดหย่อนภาษี ก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว(LTF) หรือกองทุนรวมเพือการ
เลียงชีพ(RMF) เป็ นต้ น
กองทุนรวมเป็ นหนึงในสินทรัพย์ทนัี กลงทุนให้ ความสนใจเป็ นอย่างมาก กองทุนรวม
เป็ นเครื องมื อ ในการลงทุ น ทีมี ก ารจั ด การลงทุ น อย่ า งเป็ นระบบโดยนั ก ลงทุ น มื อ อาชี พ ซึ งมี
จุ ดมุ่งหมายให้ ได้ รับผลตอบแทนทีดีสุดภายใต้ นโยบายการลงทุนและความเสียงตามทีระบุไว้ ใน
หนังสือชีชวนเสนอขาย โดยมีการระดมเงินทุนจากผู้ลงทุนหลายๆรายมารวมกันเพือนําไปลงทุนใน
หลักทรัพย์ ตราสารทางการเงิน เงินฝาก หรือสินทรัพย์ต่างๆ เช่น หุ้นสามัญ พันธบัตร หุ้นกู้ บัตรเงิน
ฝาก ใบสําคัญแสดงสิทธิ ฯลฯ จากนันนําผลตอบแทนทีได้ จากการบริหารกองทุนมาเฉลียคืนให้ กบั
นักลงทุนตามสัดส่วนทีลงทุนไว้
การลงทุนในกองทุนรวมยังเป็ นการช่วยแก้ ปัญหาทีเป็ นข้ อจํากัดสําหรับนักลงทุน เช่น
ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทเพือลดความเสียงได้ เนืองจากมีทุนทรั พย์
จํานวนจํากัด ขาดประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาศึกษา ค้ นหา และ
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ติดตามข้ อมูล นอกจากนีการลงทุนในกองทุนรวมยังเป็ นการสร้ างโอกาสให้ นักลงทุนสามารถลงทุน
ในสินทรัพย์ทเข้
ี าถึงยากได้ เช่น กองทุนรวมทีมีนโยบายลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมทองคํา
หรือกองทุนรวมนํามัน
การขยายตัวของอุปทานของกองทุนรวมทีออกมาตอบสนองต่ออุปสงค์ทีมีในตลาด
ธุรกิจกองทุนรวมในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตมากขึนเรือยๆ ในปี 2535 มีบริษัทหลักทรั พย์
จัดการกองทุนรวมจํา นวน 8 บริ ษัทและมีจํานวนกองทุน ทังสิน 37 กองทุ น ในขณะทีปี 2562 มี
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทังสินจํานวน 24 บริษัท และมี จํานวนกองทุนทังสิน 1,818
กองทุน
จํานวนบัญชีกองทุนรวมในอุตสาหกรรมจัดการลงทุน โดยเป็ นการเก็บข้ อมูลตังแต่
ปี
– 2561 แสดงให้ เห็นถึงความตืนตัวในเรืองของการออมทีเพิ มมากขึน จากจํานวนบัญชี
โดยเฉพาะจํานวนบัญชีของกองทุนรวมทีเพิมมากขึน
จากการทีประชาชนหรือนักลงทุนมีความสนใจลงทุนผ่านกองทุนรวมเพิมมากขึน การ
หาข้ อมูลความรู้ด้านเงินในยุคปัจจุบันเข้ าถึงได้ ง่ายขึน ละเอียดมากขึน ติดตามผลการดําเนินงาน
และข้ อ มู ลข่ า วสารได้ มากขึน ในขณะทีอุ ตสาหกรรมจั ดการลงทุ นมี การขยายตัว อย่ า งต่ อเนือง
การศึ กษาถึงปั จจั ยทีส่งผลต่ อ การตัดสินใจลงทุ นในกองทุ นรวมของนั กลงทุ น จะช่ วยให้ บริ ษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนสามารถทีจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ตอบรับกับความต้ องการทีมีมากขึนใน
อนาคตได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ สร้ างการแข่งขันได้ อย่างยังยืน
2. วัตถุประสงค์งานวิจยั
2.1 เพื อเปรี ยบเที ย บการตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมของนั ก ลงทุ น ใน
กรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2.2 เพื อเปรี ยบเที ย บการตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมของนั ก ลงทุ น ใน
กรุงเทพมหานครจําแนกตามปัจจัยการลงทุน
3. สมมติฐานงานวิจยั
3.1 นั กลงทุ น ในกรุ งเทพมหานครทีมี ปั จ จั ยส่ ว นบุ คคลแตกต่ า งกัน มี ก ารตั ดสิน ใจ
ลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกัน
3.2 นั ก ลงทุ น ในกรุ ง เทพมหานครที มี ร ะดั บ การมี อิ ท ธิ พ ลของปั จ จั ย การลงทุ น ที
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกัน
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4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
4.1 ผู้ทสนใจหั
ี
วข้ องานวิจัยทีเกียวข้ องสามารถนําไปศึกษาต่อได้ ในด้ านของพฤติกรรม
ของตัวผู้ลงทุน และปัจจัยการลงทุน ทีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
4.2 งานวิจัยนีสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางสําหรับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ใน
การปรับปรุงกลยุทธ์และแผนการตลาด รวมถึงส่วนงานทีเกียวข้ องในอุตสาหกรรมให้ สอดคล้ อง
กับพฤติกรรมและความต้ องการของนักลงทุน
5. ขอบเขตการศึกษา
5.1 ขอบเขตด้ านเนือหา ในการศึกษาครังนีเป็ นการศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีแตกต่าง
กัน และปัจจัยการลงทุนทีแตกต่างกัน ทําให้ มีการตัดสินใจลงทุนทีแตกต่างกัน
5.2 ขอบเขตด้ านประชากร ประชากรทีใช้ ในการศึกษาครั งนีจะเป็ นนักลงทุนทีลงทุน
ผ่านกองทุนรวม ในกรุงเทพมหานคร ซึงไม่ทราบจํานวนทีแน่นอน
5.3 ขอบเขตด้ านเวลา ผู้วิจัยได้ กาํ หนดขอบเขตระยะเวลาของการศึกษาครังนี ในช่วง
เวลาระหว่างเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
5.4 ขอบเขตด้ านตัวแปร สามารถจําแนกตัวแปรได้ ดังนี
5.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ตัวแปรดังต่อไปนี
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อ
เดือน
2. ปั จจัยการลงทุน ได้ แก่ ปั จจัยพืนฐานการลงทุน ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ
และการเมือง ปัจจัยเชิงปริมาณ ปัจจัยเชิงคุณภาพ ปัจจัยด้ านข้ อมูลข่าวสาร และปัจจัยด้ านสังคม
5.4.2 ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารลงทุ น กรอบระยะเวลาการลงทุ น
ประเภทของกองทุนรวมทีลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีลงทุน และช่องทางในการลงทุน
6. ระเบียบวิธีวิจยั
งานวิ จั ย นี เป็ นงานวิ จั ย เชิ ง สํา รวจ (Survey Research) ทีมี รู ป แบบการวิ จั ย โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงเป็ นแบบสอบถามจํานวน 1 ชุด แบ่งออกเป็ น 3 ส่วนดังนี
ส่วนที 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อมูลปั จจั ยส่วนบุ คคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ เฉลียต่อเดือน โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเลื อก
คําตอบเพียงข้ อเดียว
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ส่วนที 2 เป็ นแบบสอบถามปั จจัยการลงทุนในกองทุนรวม ได้ แก่ ปั จจัยพืนฐานการ
ลงทุน ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจและการเมือง ปั จจัยเชิงปริมาณ ปั จจัยเชิงคุณภาพ ปั จจัยด้ านข้ อมูล
ข่าวสาร และปัจจัยด้ านสังคม
โดยแบบสอบถามจะเป็ นคําถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ ,
2558) (Likert’s Five Rating Scale) ลั กษณะของแบบสอบถามเป็ นข้ อ คํา ถามชนิ ด มาตราส่ ว น
ประมาณค่า 5 ระดับของ Likert
ส่วนที 3 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม ได้ แก่ ช่อง
ทางการลงทุนในกองทุนรวม วัตถุประสงค์การลงทุน ประเภทของกองทุนรวม กรอบระยะเวลาการ
ลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีลงทุน โดยแบบสอบถามจะมีลักษณะเลือกคําตอบได้
เพียงข้ อเดียว
7. ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํ นวนรวมทังสิน
คน ส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง - ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพรับราชการ, รัฐวิสาหกิจ ส่วน
ใหญ่มีรายได้ ที 20,001 – 40,000 บาท
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการลงทุนของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร
ผลการศึกษา พบว่ า ปั จจัยการลงทุน ในกองทุ นรวม โดยรวมอยู่ ในระดับ มาก เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้ าน ได้ แก่ ด้ านเชิงคุณภาพ มีค่าเฉลียมากทีสุด
รองลงมาคือ ด้ า นเศรษฐกิจและการเมือง ด้ า นพื นฐานการลงทุ น ด้ า นเชิ งปริ มาณ ด้ า นข้ อมู ล
ข่าวสาร และอยู่ในระดับปานกลาง ด้ าน คือ ด้ านสังคม มีค่าเฉลียตําสุด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํ นวนรวมทังสิน
คน ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ที
สําคัญทีสุดในการลงทุ นเพื อลดหย่ อนภาษี จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมามี
วัตถุประสงค์ทสํี าคัญทีสุดในการลงทุนเพือวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึง จํานวน
คน
คิดเป็ นร้ อยละ . วัตถุประสงค์ทสํี าคัญทีสุดในการลงทุนเพือเก็งกําไร จํานวน
คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 24.8 วัตถุประสงค์ทสํี าคัญทีสุดในการลงทุนเพือเพือคุณภาพชีวิตทีดีภายหลังการเกษียณ
จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 12.9 และมีวัตถุประสงค์ทสํี าคัญทีสุดในการลงทุนเพือเอาชนะเงิน
เฟ้ อ จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้ อยละ 3.0 ส่วนใหญ่มีกรอบระยะเวลาทีใช้ ลงทุนทีมากกว่า ปี แต่
ไม่เกิน ปี มีประเภทกองทุนรวมทีลงทุนบ่อยทีสุดคือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ส่วนใหญ่
ลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กับ บลจ. กรุงไทย มีช่องทางการ
ลงทุนในกองทุนรวมโดยธนาคารทีเป็ นตัวแทนขาย
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ผลการทดสอบสมมติฐาน
นักลงทุนทีมีเพศแตกต่างกัน ส่งผลให้ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมไม่แตกต่างกัน
ในทุกด้ าน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ส่วนนักลงทุนทีมีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ต่อ
เดือน ต่างกัน ส่งผลให้ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกันในด้ านวัตถุประสงค์ทสํี าคัญ
ทีสุดในการลงทุน กรอบระยะเวลาทีใช้ ลงทุ น ประเภทกองทุ นรวมทีลงทุ นบ่ อยทีสุด ลงทุน ใน
กองทุนรวมกับบริ ษัทหลักทรั พย์จัดการกองทุน (บลจ.) และช่ องทางการลงทุนในกองทุนรวม
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .
นักลงทุนทีมีปัจจัยการลงทุน ด้ านพืนฐานการลงทุน ด้ านเศรษฐกิจและการเมือง ด้ าน
เชิงปริ มาณ ด้ านเชิงคุณภาพ ด้ านข้ อมูลข่าวสาร ด้ านสังคม แตกต่างกัน ส่งผลให้ การตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกันในด้ านวัตถุประสงค์ทสํี าคัญทีสุดในการลงทุน กรอบระยะเวลาที
ใช้ ลงทุน ประเภทกองทุนรวมทีลงทุนบ่อยทีสุด ลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทหลั กทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) และช่องทางการลงทุนในกองทุนรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .05
8. อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลนํามาอภิปรายผลงานวิจัยได้ ดังนี
. จากการศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลทีแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ใน
กองทุนรวมของนักลงทุนในในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนทีมีอายุ
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ต่อเดือนต่างกัน ส่งผลให้ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
แตกต่ า งกั น สอดคล้ องกั บ งานวิ จั ย ของสิ ริ ลั ก ษณ์ ติ ด ตั งธรรม (
) ได้ ศึ ก ษาเรื อง
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจ ความรู้ความเข้ าใจ กับการลงทุนในกองทุนรวมเพือการ
เลียงชีพ (RMF) พบว่า อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับความรู้ความ
เข้ าใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพ อายุ ความรู้ความเข้ าใจ รายได้ และ การลงทุน
หรื อ การออมประเภทอืนทีแตกต่ างกัน จะมี ป ริ มาณเงิ นลงทุ น ในกองทุ นรวมเพื อการเลี ยงชี พ
) ได้ ศึ ก ษาเรื องปั จ จั ย ทีส่ ง ผลต่ อ
แตกต่ า งกัน เช่ น เดี ยวกับ งานวิ จั ยของชุ รี พ ร สีสนิ ท (
แนวโน้ มการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า อายุ รายได้ เฉลียต่อเดือน อาชีพ
ฐานภาษี เงินได้ ฯ และประสบการณ์ในการลงทุ นทีแตกต่ างกันมีแนวโน้ มการตัดสินใจลงทุ นใน
กองทุ น รวมหุ้ นระยะยาวของลู ก ค้ าบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น แห่ ง หนึ งในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ในด้ านการลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาวเพิมเติม ด้ านการแนะนําผู้อนื
ให้ มาลงทุน ด้ านความสะดวกในการซือขายกองทุน ความนิยมในการลงทุนเพิ มช่ วงไตรมาสทีสี
และงานวิจัยฉัตรแพร พูนเอียด (
) ได้ ศึกษาเรืองปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างคือนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้ านอายุ มีค วามสัมพั น ธ์กับ วัตถุ ประสงค์ในการซือกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวเพื อหั ก
ลดหย่อนภาษี ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ มีความสัมพั นธ์กับความถีวัตถุประสงค์การลงทุ นใน
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กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านอายุมีความสัมพันธ์กบั ความถีในการซือหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และมูลค่ าเงินลงทุนปั จจุ บันของกลุ่มตัวอย่าง ปั จจัยส่วนบุคคลด้ าน
ระดั บ การศึ ก ษามี ความสั ม พั น ธ์กับ ความถี ในการซื อหน่ ว ยลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาว
สถานทีทีซือหน่วยลงทุน และช่วงเวลาทีซือหน่วยลงทุน ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านอาชีพมีความสัมพันธ์
กับความถีในการซือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว สถานทีทีซือหน่วยลงทุน และช่วงเวลา
ทีซือหน่วยลงทุน ปั จจัยส่วนบุคคลด้ านรายได้ มีความสัมพันธ์กับความถีในการซือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มูลค่าเงินลงทุนปัจจุบันของกลุ่มตัวอย่าง และสถานทีทีซือหน่วยลงทุน
. จากการศึกษาปัจจัยการลงทุนทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมของนักลงทุนในในกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนทีมีปัจจัยการ
ลงทุน ด้ านพืนฐานการลงทุน ด้ านเศรษฐกิจและการเมือง ด้ านเชิงปริมาณ ด้ านเชิงคุณภาพ ด้ าน
ข้ อมูลข่าวสาร และด้ านสังคมต่างกัน ส่งผลให้ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกันในด้ าน
วัตถุประสงค์ทีสําคัญทีสุดในการลงทุน กรอบระยะเวลาทีใช้ ลงทุน ประเภทกองทุนรวมทีลงทุ น
บ่อยทีสุด ลงทุนในกองทุนรวมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และช่องทางการลงทุน
ในกองทุนรวม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ . ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัยของณัฐกร เลาหสงคราม
(
) ได้ ศึกษาเรืองพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยใช้ กลุ่มตัวอย่า งคือ
บุ ค คลในวั ย ทํา งานที ลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ้ นระยะยาว จากการศึ ก ษาพบว่ า ปั จ จั ย ด้ าน
สภาพแวดล้ อมภายนอก ได้ แก่ ผลกระทบจากต่างประเทศ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ภาวะ
การเมืองแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในด้ านจํานวนเงินลงทุน
และด้ า นระยะเวลาถื อ ครอง LTF แตกต่ า งกัน สอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ จิ ร ารั ฎ ฐ์ จั น ทะศรี
(
) ได้ ศึกษาเรื องปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน โดยใช้
กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ทเคยลงทุ
ี
นในกองทุนรวมทีเข้ าร่ วมงานมหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ครังที
ตังแต่วันที - พฤษภาคม
ณ อาคารอิมแพคชาเลนเจอร์ เมืองทอง ศึกษาพบว่า ปัจจัย
ในการลงทุน คือ ปัจจัยพืนฐานการลงทุน ปัจจัยเศรษฐกิจและการเมือง ปัจจัยเชิงปริมาณ ปัจจัย
เชิงคุณภาพ ปัจจัยด้ านข้ อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้ านสังคม
9. ข้อเสนอแนะ
1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ควรให้ ความสําคัญกับการวางแผนบริหารจัดการปั จจัยด้ านต่างๆ ทังปั จจัยภายนอก ปั จจัยด้ าน
ความเสี ยง และอัต ราผลตอบแทน ให้ มี ค วามเหมาะสมและมี ใ ห้ อ ย่ า งหลากหลายเพื อการ
ตอบสนองความต้ องการของนักลงทุนทีมีปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน เช่น การออกแบบกลยุทธ์
การลงทุนในกองทุนรวมทีเหมาะสมสําหรับนักลงทุกในแต่ละช่วงอายุ การเปลียนแปลงจํานวนเงิน
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ลงทุนขันตําให้ สามารถลงทุนได้ สะดวกทุกระดับรายได้ เป็ นต้ น ซึงแนวทางนีจะสามารถสร้ างเป็ น
ความได้ เปรียบในเชิงการแข่งขันกับคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน
2. จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยเชิงคุณภาพเป็ นปั จจัยแรกทีผู้ลงทุนให้ ความสําคัญและ
คํานึงถึง ในการพิจารณาการลงทุน ดังนัน บริษัทหลักทรัพย์ควรมีการสร้ างความสะดวกของช่ อง
ทางการซือขาย การเข้ าถึงแหล่งข้ อมูลต่างๆทีใช้ ประกอบการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการกํากับดูแล
ทีมีคุณภาพ โปร่งใสเป็ นธรรม ของตลาดหุ้นไทย และมีผลิตภัณฑ์ทหลากหลาย
ี
ตอบสนองความ
ต้ องการของนักลงทุน อีกทังยังสามารถรักษาความน่าเชือถือในทุกๆด้ านไว้ สมําเสมอ
10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ยเรื อง ปั จ จั ยทีส่ งผลต่ อ การตั ดสิน ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมของนั ก ลงทุ น ใน
กรุงเทพมหานคร ครังนีสําเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี โดยได้ รับความช่วยเหลือจาก รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อม
รั ตน์ อาจารย์ทีปรึ กษา รวมถึง ดร.ศิ ริเดช คําสุพรหม และ ผศ.ดร.จรั ญญา ปานเจริ ญ ซึ งเป็ น
คณะกรรมการ
ผู้ วิจัยขอขอบคุ ณคณาจารย์ทุกท่าน ทีให้ คาํ แนะนําในการปรั บปรุ งแก้ ไข และให้ ตาํ
แนะนําทีเป็ นประโยชน์ต่องานวิจัยฉบับนี และขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านทีสละเวลา
กรอกข้ อมูลในแบบสอบถาม ทําให้ งานวิจัยครังนีสําเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี
สุดท้ ายนีผู้วิจัยขอขอบคุณเพือนๆทุกท่านทีให้ การสนับสนุนและช่วยเหลือเสมอมา
บรรณานุกรม
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