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ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) สาขา
นนทบุรี
ศศิกานต์ พรดุสิต*
รศ.ดร. ธนิดา จิ ตร์นอ้ มรัตน์**
บทคัดย่อ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ (1) เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล (2) เพือศึกษาปั จจัยที
มีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลตอบแทน ปั จจัยด้ านภาษีและความเสียงจากการ
ลงทุน และปัจจัยด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ า ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี โดย
ราย
ใช้ แบบสอบถามทีผ่านการตรวจสอบความน่าเชือถือและแจกให้ กบั กลุ่มตัวอย่าง จํานวน
ซึงเป็ นลูกค้ าของ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ทีเป็ นนักลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี ค่าร้ อยละ ค่าคะแนน
เฉลีย และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมติฐานด้ วยต่าไคสแควร์ ทีระดับนัยสําคัญ .
จากผลการวิ จั ย พบว่ า ( ) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ นั ก ลงทุ น ทีมี เ พศต่ า งกั น มี
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกันในด้ าน
จํา นวนเงิ น ทีลงทุ น และนั กลงทุ น ทีมี ส ถานภาพต่ า งกัน มีพฤติก รรมการลงทุ น ในกองทุ น รวม
ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกันในด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุน
รวม และด้ านจํานวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม ( ) ปั จจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ได้ แก่
ปั จ จั ยด้ านผลตอบแทน และปั จ จั ยด้ า นภาษี และความเสียงจากการลงทุ น แตกต่ า งกัน ในด้ าน
วัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวม และด้ านจํานวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม

*นักศึกษาศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ทีปรึกษาหลัก
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1. บทนํา
ในปั จจุ บันมีเครืองมือทางการเงินหลากหลายประเภทเกิดขึน เพือเป็ นทางเลือกให้ ผ้ ูที
มีเงินออมสามารถนําเงินของตนไปออมเพือให้ เกิดผลประโยชน์และสร้ างผลตอบแทนสูงสุดให้ กับ
ตนเอง โดยการนําเงินออมไปลงทุนในกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจาการนําไปฝากไว้ กับธนาคาร
พาณิชย์ หนึงในทางเลือกเหล่ านันคือ การลงทุนในกองทุนรวม ซึงเป็ นเครื องมือในการลงทุ น
สําหรับผู้ลงทุนรายย่อย แต่มีเงินทุนจํานวนจํากัด ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรู้และความชํานาญ
ในการลงทุ น การลงทุ น ผ่ า นกองทุ น รวมทีบริ หารกองทุ น โดยบริ ษัทหลั กทรั พ ย์ จั ดการกองทุ น
(บลจ.) ทีเป็ นมืออาชีพจึงเป็ นเครื องมือการลงทุนทีมีประสิทธิภาพ ภายใต้ กรอบความเสียงทีผู้
ลงทุนรับได้ ดังนันการลงทุนในกองทุนรวมจึงเป็ นเครืองมือเพือเพิมความมังคังของผู้ลงทุนราย
ย่อย และยังได้ รับ การส่งเสริ มจากรั ฐบาลให้ ประชาชนออมเงินระยะยาวมากขึน โดยให้ ต ลาด
หลักทรั พย์แห่ งประเทศไทยออกกองทุนมา ประเภท คือ “กองทุนสํารองเพื อการเลียงชี พ ”
(RMF : Retirement Mutual Fund) มีวัตถุประสงค์เพือการออมเงินไว้ ใช้ ในยามเกษียณและเป็ น
การเปิ ดโอกาสให้ กับประชาชนทีอยู่ในอาชีพซึงไม่ มีกองทุ นสํารองเลียงชีพหรื อกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้ าราชการได้ มีเงินออมด้ วย และกองทุนอีกประเภท ได้ แก่ “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว”
(LTF : Long Term Equity Fund) มีวัตถุประสงค์เพือกระตุ้นการลงทุนซือขายหุ้นระยะยาว และ
ทําให้ ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเสถียรภาพ ซึงเป็ นการป้ องกันความผันผวน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากการลงทุนในกองทุนทัง ประเภท จะเป็ นการออม
เงินแล้ ว ยังสามารถนําจํานวนเงินทีลงทุนมาลดหย่อนภาษีได้ อกี ด้ วย ในกรณีทนัี กลงทุนปฏิบัติตาม
เงือนไขการลงทุ น ทีได้ กาํ าหนดไว้ อ ย่ า งครบถ้ วน ถึงแม้ ว่ากองทุ น รวมหุ้ นระยะยาว (LTF) จะ
สินสุดการลดหย่อนภาษี ในปี
(ราชกิจจานุ เบกษาเล่ มที
, ตอนที ก. ลงวั นที
กรกฎาคม
) แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังให้ ความสําคัญกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) มากกว่าเมือเทียบกับการลงทุนในกองทุนสํารองเพือการเลียงชีพ (RMF) ตามภาพที
. แสดงให้ เห็นจํานวนมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีมูลค่ามากกว่า
กองทุนสํารองเพือการเลียงชีพ (RMF) จากข้ อมูลดังกล่ าวส่งผลให้ ผ้ ูวิจัยตังใจทีจะศึกษาปั จจั ย
ส่วนบุคคล และปัจจัยมีอิทธิพลในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เพื อใช้ เป็ นแนวทางในการ
พัฒนารวมถึงกําหนดนโยบายรูปแบบการออมทีจะมาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ใน
อนาคต
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ภาพที . มูลค่าทรัพย์ทรัพย์สนิ สุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF ปี
–
ทีมา: สมาคม บริษัทจัดการลงทุน. มูลค่าทรัพย์ทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม
LTF ปี
–
: [ออนไลน์]. เข้ าถึงเมือวันที สิงหาคม
. จาก www.aimc.or.th

. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ า ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี
2. เพือศึกษาปัจจัยทีมีอทิ ธิพลในการเลือกลงทุน ได้ แก่ ปัจจัยด้ านผลตอบแทน ปัจจัย
ด้ านภาษีและความเสียงจากการลงทุน และปั จจัยด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทีมีผลต่อพฤติกรรม
การลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ า ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี

3. สมมติฐานการวิจยั
สมมติ ฐ านที ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลทีแตกต่ า งกั น ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการลงทุ น ใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขานนทบุรี แตกต่างกัน
สมมติฐานที ปั จจั ยทีมีอิทธิพลในการเลื อกลงทุ น ได้ แก่ ปั จจั ยด้ านผลตอบแทน
ปั จ จั ยด้ า นภาษี แ ละความเสียงจากการลงทุ น และปั จ จั ยด้ า นการรั บ รู้ ข้อ มู ลข่ า วสาร ส่ งผลต่ อ
พฤติ ก รรมการลงทุ น ในกองทุ น รวมประเภทกองทุ น รวมหุ้ นระยะยาว (LTF) ของลู ก ค้ า
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี แตกต่างกัน
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. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
. เพือให้ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทราบถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล
ทีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และนําไป
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า
. เพื อให้ บริ ษัทหลั กทรั พย์จัดการกองทุ นทราบถึงปั จจัยทีมีอิทธิพลต่ อพฤติกรรมการ
ลงทุ น ในกองทุ น รวมประเภทกองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาว (LTF) และนํา ไปเป็ นแนวทางในการ
ให้ บริการลูกค้ า
. เพือใช้ เป็ นแนวทางให้ ภาครัฐและบริ ษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกําหนดนโยบาย
รูปแบบการออมทีจะมาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในอนาคต

. ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ ในการศึ กษาวิ จัย คือ ลู กค้ าธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
นนทบุรี ทีเป็ นนักลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึงได้ รับข้ อมูลจาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จํากัด (มหาชน) และกลุ่มงานผลิตภัณฑ์เพือการลงทุน
ณ วั น ที มิ ถุ น ายน พ.ศ.
มี จํา นวน ,
คน และใช้ วิ ธี สุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยใช้ การคํานวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และได้ ใช้ สูตรการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจํานวนประชากรโดยกําหนดความเชือมันที % ความผิดพลาดไม่เกิน
% ดังสูตรของ Taro Yamane ได้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน
คน
2. ขอบเขตด้ านเนือหา
การศึกษาเรืองปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ า ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เป็ นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีตัวแปรทีศึกษา ดังนี
. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ น ประเภท ได้ แก่
- ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลียต่อเดือน
- ปั จจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ได้ แก่ ปัจจัยด้ านผลตอบแทน ปัจจัยด้ านภาษีและความเสียงจากการลงทุน และปัจจัยด้ าน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
. ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ได้ แก่ วัตถุประสงค์ในการลงทุน รูปแบบการลงทุน และมูลค่าเงินลงทุน
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. ระเบียบวิธีวิจยั
เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเนื อหาในแบบสอบถาม
แบ่งเป็ น ส่วน และใช้ วิธกี ารวิเคราะห์ ดังนี
ส่วนที ข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี (Frequency) และหาค่าร้ อยละ (Percentage)
ส่วนที ปั จจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว
(LTF) วิ เ คราะห์ ข้อ มู ลโดยการหาค่ า คะแนนเฉลี ย (Mean) และค่ า ความเบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
ส่วนที พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี (Frequency) และหาค่าร้ อยละ (Percentage)
. สถิ ติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) ใช้ ใ นการวิ เคราะห์ สมมติฐานทัง ข้ อ
โดยมีการใช้ สถิติการวิจัย ดังนี
สมมติฐานข้ อที ปั จจั ยส่วนบุ คคลทีแตกต่ างกัน ส่งผลต่ อพฤติกรรมการลงทุ นใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขานนทบุรี เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีสนใจศึกษาโดยการใช้ สถิติทดสอบไคส
แควร์ (Chi - Squares) ทีระดับนัยสําคัญ .
สมมติฐานข้ อที ปั จจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลตอบแทน
ปั จ จั ยด้ า นภาษี แ ละความเสียงจากการลงทุ น และปั จ จั ยด้ า นการรั บ รู้ ข้อ มู ล ข่ า วสาร ส่งผลต่ อ
พฤติ ก รรมการลงทุ น ในกองทุ น รวมประเภทกองทุ น รวมหุ้ นระยะยาว ( LTF) ของลู ก ค้ า
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เป็ นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทีสนใจ
ศึกษาโดยการใช้ สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi - Squares) ทีระดับนัยสําคัญ .

. ผลการศึกษา
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํ นวนทังสิน
คน ส่วน
ใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . มี อ ายุ ร ะหว่ า ง - ปี คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . มี
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ . มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ . ส่วนใหญ่
มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็ นร้ อยละ . และส่วนใหญ่มีรายได้ ที ,001 –
50, บาท คิดเป็ นร้ อยละ .
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ข้อมู ลปั จจัยทีมีอิทธิ พลในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว (LTF)
จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภท
กองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาว (LTF) โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (ݔҧ = 3.82 , S.D. = 0.568) เมือ
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลีย
มากทีสุด (ݔҧ = 3.90 , S.D. = . ) รองลงมาคือ ด้ านผลตอบแทน (ݔҧ = 3.87 , S.D. =
. ) และด้ านภาษีและความเสียงจากการลงทุน (ݔҧ = 3.68 , S.D. = . ) ตามลําดับ
ข้อมูลพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF)
จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํ นวนทังสิน
คน ส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) เพือไว้ ใช้
ยามเกษียณ จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาเพือให้ ได้ รับเงินปันผล จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . เพือลดหย่อนภาษี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.5 เพือออมเงิน
ระยะยาว จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ 18.0 และเพือการเก็งกําไร จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 5.0 มีการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ในรูปแบบ LTF ทีมี
นโยบายจ่ายปั นผล จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และส่วนใหญ่มีจาํ นวนเงิ นทีลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ต่อปี ที 20,001 – 30,
บาท จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ .
ผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐ านที จากผลการศึ กษา ปั จ จั ยส่ว นบุ คคลส่งต่ อพฤติกรรมการลงทุ น ใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขานนทบุรี พบว่า
นักลงทุนทีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี แตกต่างกันในด้ าน
จํานวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม (Sig. = . ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .
นักลงทุนทีมีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ไม่แตกต่างกันในทุก
ด้ านทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .
นักลงทุนทีมีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี แตกต่างกันใน
ด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวม (Sig. = . ) และด้ านจํานวนเงินทีลงทุ น ใน
กองทุนรวม (Sig. = . ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .
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นั กลงทุ นทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ไม่
แตกต่างกันในทุกด้ านทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .
นักลงทุนทีมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ไม่แตกต่างกันใน
ทุกด้ านทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .
นั กลงทุ นทีมีรายได้ ต่อเดื อนต่ า งกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ไม่
แตกต่างกันในทุกด้ านทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .
สมมติฐานที จากผลการศึกษา ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลในการเลือกลงทุน ได้ แก่ ปัจจัย
ด้ านผลตอบแทน ปัจจัยด้ านภาษีและความเสียงจากการลงทุน และปัจจัยด้ านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
ลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พบว่า
ปั จ จั ย ทีมี อิ ท ธิ พ ลในการเลื อ กลงทุ น ด้ า นผลตอบแทน มี พ ฤติ ก รรมการลงทุ น ใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขานนทบุรี แตกต่างกันในด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวม (Sig. = . ) และ
ด้ านจํานวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม (Sig. = . ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ .
ปั จ จั ย ที มี อิ ท ธิ พ ลในการเลื อ กลงทุ น ด้ า นภาษี แ ละความเสี ยงจากการลงทุ น มี
พฤติ ก รรมการลงทุ น ในกองทุ น รวมประเภทกองทุ น รวมหุ้ นระยะยาว ( LTF) ของลู ก ค้ า
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี แตกต่างกันในด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุนใน
กองทุนรวม (Sig. = 0.000) และด้ านจํานวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม (Sig. = . ) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ .
ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลในการเลือกลงทุน ด้ านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีพฤติกรรมการลงทุน
ในกองทุ น รวมประเภทกองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาว (LTF) ของลู ก ค้ า ธนาคารกรุ ง ไทย จํา กั ด
(มหาชน) สาขานนทบุรี ไม่แตกต่างกันในทุกด้ านทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .

. อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึ ก ษา ปั จ จั ยทีมีอิทธิพลต่ อ การตัดสิน ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมประเภท
กองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาว (LTF) ของลู กค้ า ธนาคารกรุ งไทย จํา กัด (มหาชน) สาขานนทบุ รี
สามารถอภิปรายผลงานได้ ดังนี
. จากการศึ ก ษาปั จ จั ยส่ ว นบุ คคลทีแตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ พฤติ กรรมการลงทุ นใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขานนทบุรี แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนทีมีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนใน
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กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขานนทบุรี แตกต่างกันในด้ านจํานวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม และนักลงทุนทีมีสถานภาพ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ า
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรีแตกต่างกันในด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุนใน
กองทุนรวม และด้ านจํานวนเงินทีลงทุ นในกองทุ นรวม ซึงผลการศึกษาสอดคล้ องกับงานวิ จั ย
ของภัทราวลัย ทับทอง (
) ได้ ศึกษาเรื อง “ปั จจั ยด้ านความรู้ ในการลงทุ น ทีมี ผลต่ อ การ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส
จํา กัด มหาชน” พบว่ า เปรี ยบเทียบปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล อายุ สถานภาพ รายได้ เฉลี ยต่ อ เดื อ น
ระยะเวลาในการทํางานและ จํานวนเงินทีลงทุ น ทีแตกต่ างกัน มีอิทธิพลต่ อการตัดสินใจเลื อก
ลงทุนใน กองทุน LTF แตกต่างกัน เช่ นเดียวกับงานวิจัยของ ฉัตรแพร พูนเอียด (
) ได้
ศึกษาเรือง “ปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุ น
ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้ านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
ในการซื อกองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาวเพื อได้ รั บ เงิ น ปั น ผลสมําเสมอ เพื อกระจายเงิ น ลงทุ น ใน
หลั ก ทรั พ ย์ แ ละเพื อหั ก ลดหย่ อ นภาษี และสอดคล้ อ งกับ งานวิ จั ย ของ ณั ฐ กร เลาหสงคราม
(
) ได้ ศึก ษาเรื อง “พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ของคนวัยทํางานใน
กรุงเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนทีมีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ ปัจจัย
สภาพแวดล้ อมด้ านผลกระทบจากต่างประเทศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวในด้ านจํานวนเงินลงทุนแตกต่างกัน
. จากการศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านผลตอบแทน
ปั จ จั ยด้ า นภาษี แ ละความเสียงจากการลงทุ น และปั จ จั ยด้ า นการรั บ รู้ ข้อ มู ลข่ า วสาร ส่ งผลต่ อ
พฤติ ก รรมการลงทุ น ในกองทุ น รวมประเภทกองทุ น รวมหุ้ นระยะยาว ( LTF) ของลู ก ค้ า
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีมีอทิ ธิพล
ในการเลือกลงทุน ด้ านผลตอบแทน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรีแตกต่างกันในด้ าน
วัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุ นรวม และด้ านจํานวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม และปั จจัยทีมี
อิทธิพลในการเลือกลงทุน ด้ านภาษีและความเสียงจากการลงทุน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุน
รวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
นนทบุรีแตกต่างกันในด้ านวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวม ด้ านรูปแบบการลงทุนใน
กองทุน และด้ านจํานวนเงินทีลงทุ นในกองทุ นรวม ซึงสอดคล้ องกับงานวิ จัยของ พรรษกร จิ ร
ภิญโญ (
) ได้ ศึกษาเรื อง “ปั จจั ยการลงทุ นและส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่ อการ
ตัดสิน ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมหุ้ นระยะยาวของนั กลงทุ น ทัวไปในเขตพื นทีกรุ งเทพมหานคร”
พบว่ า ปั จ จั ยด้ า นภาษี แ ละความเสียงจากการลงทุ น ทีแตกต่ า งกัน ส่ งผลถึ งการตั ด สิน ใจลงใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทัวไปในเขตกรุงเทพมหานครทีแตกต่างกัน และสอดคล้ อง
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กั บ งานวิ จั ย ของ Yu-Je Lee, Gao-Liang Wang, Kae-Shuan, Ching-Yaw Chen and FongPing Zhu (
) ได้ ศึ ก ษาเรื อง “The Investment Behavior, Decision Factors and Their
Effects Toward Investment Performance in the Taiwan Stock Market” ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการ
ลงทุ นและปั จจั ยการตัดสินใจในขณะทีพฤติกรรมการลงทุ นและปั จจั ยการตัดสิน ใจทีเกียวข้ อ ง
ประสิทธิภาพการลงทุนของตลาดหุ้นในไต้ หวัน พบว่า ในการตัดสินใจซือหุ้นของนักลงทุนจะเลือก
บริ ษัททีมีการจ่ า ยเงินปั นผล และมีการจ่ ายปั นผลต่ อ หุ้ น สูง ทังทีเป็ นการลงทุ น ในหุ้ นระยะสัน
ลงทุนระยะกลาง ลงทุนระยะยาวมีการจัดสรรเงินทุนทีเหมาะสมเพือได้ รับผลตอบแทนทีต้ องการ
. จากการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ของลูกค้ า ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)
เพื อไว้ ใช้ ยามเกษี ยณ มีการลงทุ น ในกองทุ น รวมประเภทกองทุ น รวมหุ้ น ระยะยาว(LTF) ใน
รูปแบบ LTF ทีมีนโยบายจ่ายปั นผล โดยมีจาํ นวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุ นรวม
หุ้นระยะยาว(LTF) ต่อปี ที 20,001 – 30, บาท สอดคล้ องกับแนวคิดของ เฉลิมขวัญ ครุธ
บุญยงค์ (
) กล่าวว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities investment) เป็ นการซือสินทรัพย์
ในรูปของหลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหุ้นทุนของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน การ
ลงทุนในลักษณะนีเป็ นการลงทุนทางอ้ อม ซึงแตกต่างจากการลงทุนในธุรกิจ กล่าวคือ เมือผู้มีเงิน
ออมไม่ต้องการจะเป็ นผู้ดาํ เนินธุรกิจเอง เนืองจากไม่พร้ อมรับความเสียงหรือผู้ออมเองยังมีเงินไม่
มากพอ ผู้ลงทุนอาจนําเงินจากการออมไปซือหลักทรั พย์ทีพอใจเพือเป็ นการลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุ น จะขึ นอยู่ กับ ประเภทหลั ก ทรั พ ย์ ทีลงทุ น ซึ งอาจะเป็ นดอกเบี ย หรื อ เงิ น ปั น ผล
นอกจากนีผู้ลงทุนอาจได้ ผ ลตอบแทนอีกลักษณะหนึง คือ กําไรจากการขายหลักทรัพย์หากราคา
เสนอขาย (Offer) สูงกว่าราคาเสนอซือ (Bid) ทังนีผลตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ ความเสียง
ทังทีควบคุ มได้ แ ละควบคุ มไม่ ได้ ผลการศึกษาสอดคล้ องกับ งานวิ จัยของ ฉัตรแพร พูนเอียด
(
) ได้ ศึกษาเรือง “ปั จจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า วัตถุประสงค์ในการลงทุน ได้ แก่ เพือการออมระยะ
ยาว เพือได้ รับเงินปั นผลสมําเสมอ เพือเก็งกําไร เพือกระจายเงินลงทุน เพือนําไปหักลดหย่อน
ภาษี และพฤติกรรมในการซือหน่วยลงทุ นกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ได้ แก่ ความถีในการลงทุ น
มูลค่าเงินลงทุน สถานทีซือหน่วยลงทุน ช่วงเวลาทีซือหน่วยลงทุน และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ
ลักษมี กรลิขิตไพศาล (
) ได้ ศึกษาเรือง “การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่ า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกลงทุ น
ได้ แก่ รูปแบบการลงทุน การรั บรู้เกียวกับการลงทุน ประเภทกองทุน บริ ษัทหลักทรั พย์ทีลงทุ น
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน จํานวนเงินเฉลียในการลงทุน ระดับความสําคัญ
ของปัจจัยในกองทุนรวม LTF/RMF
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. ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครังต่อไป
1. ในการศึกษาวิจัยครังต่อไปควรศึกษา พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมและ
ปัจจัยทีมี
ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมในเชิงลึก คือ การศึกษาเป็ นรายกองทุนแต่ละ ประเภท
เนืองจากกองทุนรวมแบ่งได้ เป็ นหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน จึงควรศึกษา
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภท และศึกษาปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจ ลงทุนใน
กองทุนรวมแต่ละประเภท
2. ในการศึกษาวิจัยครังต่อไปควรศึกษาปั จจัยในการลงทุนทีมีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านแรงจูงใจ ด้ านวัตถุประสงค์การลงทุน และด้ านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้ านสถานการณ์ ปัจจัยทีมีผลต่อกระแสเงินลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง
ประสิทธิภาพของตลาดทุน เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์เกียวกับการลงทุนให้ มีความหลากหลาย
ตรงกับความต้ องการของนักลงทุน
. ควรมีการศึกษาและวิจัยข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วย เพือความหลากหลายของข้ อมูลใน
การทํางานวิจัยครังต่อไปเกียวกับปั จจัยทีส่งผลถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน
ทัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร

. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรือง “ปั จจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้ าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี” ไม่อาจสําเร็จ
ได้ หากปราศจากความร่ วมมือของคณาจารย์ในวิทยาลั ยบริ หารธุรกิจนวั ตกรรมและการบั ญ ชี
(CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตทุกท่าน ซึงเป็ นผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้
ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร.ธนิดา จิตร์ น้อมรัตน์ อาจารย์ทีปรึ กษาในการวิจัยฉบับนี ที
กรุ ณ าให้ คํา ปรึ ก ษาและร่ วมกัน หาข้ อ มู ลทีเป็ นประโยชน์ ต่อ การวิ จั ยในครั งนี จนเสร็จ สมบู ร ณ์
รวมถึงคณะกรรมการท่านอืนๆ ซึงประกอบไปด้ วย ดร.ศิริเดช คําสุพรหม และ ผศ.ดร.จรัญญา
ปานเจริญ ทีให้ คาํ แนะนําในการปรับปรุงแก้ ไข และเป็ นประโยชน์ต่อการวิจัยในครังนี
ผู้ วิ จั ย ขอขอบคุ ณ ผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ งเป็ นลู ก ค้ า ของธนาคารกรุ ง ไทย จํา กัด
(มหาชน) สาขานนทบุรี ทังลูกค้ าหน่ วยงานสังกัดภาครั ฐบาลและภาคเอกชน ทีได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้วิจัยได้ เข้ าพบ และสละเวลาในการตอบแบบสอบถามอันเป็ นข้ อมูลทีสําคัญในการวิจัยครังนี
ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้ าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ทีผู้ศึกษาค้ นคว้ าได้ นาํ มาอ้ างอิง
ในการค้ นคว้ าอิสระครังนี
และสุดท้ ายนีผู้ วิจัยขอขอบคุ ณครอบครั ว และเพื อนร่ วมงานธนาคารกรุ งไทย ทีให้
กําลังใจ และสนับสนุนข้ อมูลสําหรับการวิจัยในครังนี จนทําให้ การวิจัยสําเร็จไปได้ ด้วยดี
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