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บทคดัย่อ 
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือ (1) เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล (2) เพือศึกษาปัจจัยที

มีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านภาษีและความเสียงจากการ
ลงทุน และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทมีีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี โดย
ใช้แบบสอบถามทผ่ีานการตรวจสอบความน่าเชือถือและแจกให้กบักลุ่มตัวอย่าง จาํนวน  ราย 
ซึงเป็นลูกค้าของ ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ทเีป็นนักลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าคะแนน
เฉลีย และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมติฐานด้วยต่าไคสแควร์ ทรีะดับนัยสาํคัญ .  

จากผลการวิจัย พบว่า ( ) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ นักลงทุนทีมีเพศต่างกัน มี
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกันในด้าน
จํานวนเงินทีลงทุน และนักลงทุนทีมีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) แตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุน
รวม และด้านจาํนวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม ( ) ปัจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ได้แก่ 
ปัจจัยด้านผลตอบแทน และปัจจัยด้านภาษีและความเสียงจากการลงทุน แตกต่างกันในด้าน
วัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวม และด้านจาํนวนเงินทลีงทุนในกองทุนรวม  

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก

418



1. บทนาํ
ในปัจจุบันมีเครืองมือทางการเงินหลากหลายประเภทเกิดขึน เพือเป็นทางเลือกให้ผู้ที

มีเงินออมสามารถนาํเงินของตนไปออมเพือให้เกิดผลประโยชน์และสร้างผลตอบแทนสูงสดุให้กับ
ตนเอง โดยการนาํเงินออมไปลงทุนในกิจกรรมต่างๆ นอกเหนือจาการนาํไปฝากไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ หนึงในทางเลือกเหล่านันคือ การลงทุนในกองทุนรวม ซึงเป็นเครืองมือในการลงทุน
สาํหรับผู้ลงทุนรายย่อย แต่มีเงินทุนจาํนวนจาํกัด ไม่มีประสบการณ์ ขาดความรู้และความชาํนาญ
ในการลงทุน การลงทุนผ่านกองทุนรวมทีบริหารกองทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ.) ทีเป็นมืออาชีพจึงเป็นเครืองมือการลงทุนทีมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบความเสียงทีผู้
ลงทุนรับได้ ดังนันการลงทุนในกองทุนรวมจึงเป็นเครืองมือเพือเพิมความมังคังของผู้ลงทุนราย
ย่อย และยังได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาลให้ประชาชนออมเงินระยะยาวมากขึน โดยให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกกองทุนมา  ประเภท คือ “กองทุนสาํรองเพือการเลียงชีพ” 
(RMF : Retirement Mutual Fund) มีวัตถุประสงค์เพือการออมเงินไว้ใช้ในยามเกษียณและเป็น
การเปิดโอกาสให้กับประชาชนทีอยู่ในอาชีพซึงไม่มีกองทุนสาํรองเลียงชีพหรือกองทุนบาํเหน็จ
บาํนาญข้าราชการได้มีเงินออมด้วย และกองทุนอีกประเภท ได้แก่ “กองทุนรวมหุ้นระยะยาว” 
(LTF : Long Term Equity Fund) มีวัตถุประสงค์เพือกระตุ้นการลงทุนซือขายหุ้นระยะยาว และ
ทาํให้ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีเสถียรภาพ ซึงเป็นการป้องกันความผันผวน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากการลงทุนในกองทุนทงั  ประเภท จะเป็นการออม
เงินแล้ว ยังสามารถนาํจาํนวนเงินทลีงทุนมาลดหย่อนภาษีได้อกีด้วย ในกรณีทนัีกลงทุนปฏบัิติตาม
เงือนไขการลงทุนทีได้กาําหนดไว้อย่างครบถ้วน ถึงแม้ว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จะ
สินสุดการลดหย่อนภาษีในปี  (ราชกิจจานุเบกษาเล่มที , ตอนที  ก. ลงวันที  
กรกฎาคม ) แต่นักลงทุนส่วนใหญ่ยังให้ความสาํคัญกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) มากกว่าเมือเทยีบกับการลงทุนในกองทุนสาํรองเพือการเลียงชีพ (RMF) ตามภาพท ี
.  แสดงให้เหน็จาํนวนมูลค่าทรัพย์สนิสุทธิของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีมูลค่ามากกว่า

กองทุนสาํรองเพือการเลียงชีพ (RMF) จากข้อมูลดังกล่าวส่งผลให้ผู้วิจัยตังใจทีจะศึกษาปัจจัย
ส่วนบุคคล และปัจจัยมีอิทธิพลในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เพือใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนารวมถึงกาํหนดนโยบายรูปแบบการออมทจีะมาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ใน
อนาคต 
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ภาพที .  มูลค่าทรัพย์ทรัพย์สนิสุทธกิองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF ปี  – 
ทมีา: สมาคม บริษัทจัดการลงทุน. มูลค่าทรัพย์ทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม 
LTF ปี  –  : [ออนไลน์]. เข้าถึงเมือวันท ี  สงิหาคม . จาก www.aimc.or.th 

. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
1. เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภท

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี 
2. เพือศึกษาปัจจัยทมีีอทิธพิลในการเลือกลงทุน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัย

ด้านภาษีและความเสียงจากการลงทุน และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทมีีผลต่อพฤติกรรม
การลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย 
จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี 

3. สมมติฐานการวิจยั
สมมติฐานที  ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
สาขานนทบุรี แตกต่างกนั 

สมมติฐานที  ปัจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทน 
ปัจจัยด้านภาษีและความเสียงจากการลงทุน และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี แตกต่างกนั 
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. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
. เพือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทราบถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล

ทมีีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และนาํไป
พัฒนาผลิตภัณฑใ์ห้เหมาะสมกบัความต้องการของลูกค้า 

. เพือให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทราบถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และนําไปเป็นแนวทางในการ
ให้บริการลูกค้า 

. เพือใช้เป็นแนวทางให้ภาครัฐและบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกาํหนดนโยบาย
รูปแบบการออมทจีะมาทดแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในอนาคต 

. ขอบเขตการวิจยั
1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ลูกค้าธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

นนทบุรี ทเีป็นนักลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึงได้รับข้อมูลจาก
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และกลุ่มงานผลิตภัณฑ์เพือการลงทุน 
ณ วันที  มิถุนายน พ.ศ.  มีจํานวน ,  คน และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยใช้การคาํนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และได้ใช้สูตรการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจาํนวนประชากรโดยกาํหนดความเชือมันท ี % ความผิดพลาดไม่เกิน 
% ดังสตูรของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจาํนวน  คน 

2. ขอบเขตด้านเนือหา
การศึกษาเรืองปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีตัวแปรทศึีกษา ดังนี 

.  ตัวแปรอสิระ แบ่งเป็น  ประเภท ได้แก่ 
- ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้

เฉลียต่อเดือน 

- ปัจจัยทมีีอิทธิพลในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านภาษีและความเสยีงจากการลงทุน และปัจจัยด้าน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

.  ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ได้แก่ วัตถุประสงค์ในการลงทุน รูปแบบการลงทุน และมูลค่าเงินลงทุน 
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. ระเบยีบวิธีวิจยั
เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเนือหาในแบบสอบถาม

แบ่งเป็น  ส่วน และใช้วิธกีารวิเคราะห์ ดังนี 

ส่วนท ี  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

ส่วนท ี  ปัจจัยทมีีอิทธิพลในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว  

(LTF) วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าคะแนนเฉลีย (Mean) และค่าความเบียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ส่วนท ี  พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานทัง  ข้อ
โดยมีการใช้สถิติการวิจัย ดังนี 

สมมติฐานข้อที  ปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
สาขานนทบุรี เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทสีนใจศึกษาโดยการใช้สถิติทดสอบไคส
แควร์ (Chi - Squares) ทรีะดับนัยสาํคัญ .  

สมมติฐานข้อท ี  ปัจจัยทมีีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทน 
ปัจจัยด้านภาษีและความเสียงจากการลงทุน และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF) ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรทสีนใจ
ศึกษาโดยการใช้สถิติทดสอบไคสแควร์ (Chi - Squares) ทรีะดับนัยสาํคัญ .  

. ผลการศึกษา
ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํนวนทงัสนิ  คน  ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ .  มีอายุระหว่าง -  ปี คิดเป็นร้อยละ .  มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ .  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่
มีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ .  และส่วนใหญ่มีรายได้ท ี ,001 – 
50,  บาท คิดเป็นร้อยละ .  
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ขอ้มูลปัจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว (LTF) 

จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมประเภท
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.82 , S.D. = 0.568) เมือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีค่าเฉลีย
มากทีสุด ( = 3.90 , S.D. = . ) รองลงมาคือ ด้านผลตอบแทน ( = 3.87 , S.D. = 

. ) และด้านภาษีและความเสยีงจากการลงทุน ( = 3.68 , S.D. = . ) ตามลาํดับ 

ขอ้มูลพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยครังนี มีจาํนวนทงัสนิ  คน ส่วน
ใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) เพือไว้ใช้
ยามเกษียณ จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาเพือให้ได้รับเงินปันผล จาํนวน  
คน คิดเป็นร้อยละ .  เพือลดหย่อนภาษี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 23.5 เพือออมเงิน
ระยะยาว จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 และเพือการเกง็กาํไร จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.0 มีการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ในรูปแบบ LTF ทีมี
นโยบายจ่ายปันผล จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และส่วนใหญ่มีจาํนวนเงินทีลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ต่อปีที 20,001 – 30,  บาท จาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที  จากผลการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลส่งต่อพฤติกรรมการลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
สาขานนทบุรี พบว่า  

นักลงทุนทมีีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี แตกต่างกันในด้าน
จาํนวนเงินทลีงทุนในกองทุนรวม (Sig. = . ) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ .  

นักลงทุนทมีีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ไม่แตกต่างกันในทุก
ด้านทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ .  

นักลงทุนทีมีสถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี แตกต่างกนัใน
ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวม (Sig. = . ) และด้านจํานวนเงินทีลงทุนใน
กองทุนรวม (Sig. = . ) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ .  
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นักลงทุนทีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ไม่
แตกต่างกนัในทุกด้านทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ .  

นักลงทุนทีมีอาชีพต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ไม่แตกต่างกันใน
ทุกด้านทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ .  

นักลงทุนทีมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภท
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี ไม่
แตกต่างกนัในทุกด้านทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ .  

สมมติฐานที  จากผลการศึกษา ปัจจัยทมีีอทิธพิลในการเลือกลงทุน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านภาษีและความเสยีงจากการลงทุน และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
ลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี พบว่า 

ปัจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ด้านผลตอบแทน มีพฤติกรรมการลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
สาขานนทบุรี แตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวม (Sig. = . ) และ
ด้านจาํนวนเงินทลีงทุนในกองทุนรวม (Sig. = . ) อย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ .  

ปัจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ด้านภาษีและความเสียงจากการลงทุน มี
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี แตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนใน
กองทุนรวม (Sig. = 0.000) และด้านจาํนวนเงินทลีงทุนในกองทุนรวม (Sig. = . ) อย่างมี
นัยสาํคัญทางสถิติ .  

ปัจจัยทมีีอทิธพิลในการเลือกลงทุน ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร มีพฤติกรรมการลงทุน
ในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขานนทบุรี ไม่แตกต่างกนัในทุกด้านทรีะดับนัยสาํคัญทางสถิติ .  

. อภิปรายผลการวิจยั
จากผลการศึกษา ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภท

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี 
สามารถอภิปรายผลงานได้ดังนี 

. จากการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลทีแตกต่างกัน ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
สาขานนทบุรี แตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า นักลงทุนทมีีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนใน
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กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) 
สาขานนทบุรี แตกต่างกันในด้านจาํนวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม และนักลงทุนทีมีสถานภาพ
ต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนใน
กองทุนรวม และด้านจํานวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม ซึงผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัย
ของภัทราวลัย ทับทอง ( ) ได้ศึกษาเรือง “ปัจจัยด้านความรู้ในการลงทุนทีมีผลต่อการ 
ตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส 
จํากัด มหาชน” พบว่า เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ รายได้เฉลียต่อเดือน 
ระยะเวลาในการทาํงานและ จํานวนเงินทีลงทุน ทีแตกต่างกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ลงทุนใน กองทุน LTF แตกต่างกัน เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ฉัตรแพร พูนเอียด ( ) ได้
ศึกษาเรือง “ปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
ในการซือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพือได้รับเงินปันผลสมําเสมอ เพือกระจายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์และเพือหักลดหย่อนภาษี และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐกร เลาหสงคราม 
( ) ได้ศึกษาเรือง “พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยทาํงานใน
กรุงเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนทมีีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายได้ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมด้านผลกระทบจากต่างประเทศ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวในด้านจาํนวนเงินลงทุนแตกต่างกนั 

. จากการศึกษาปัจจัยทีมีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ได้แก่ ปัจจัยด้านผลตอบแทน
ปัจจัยด้านภาษีและความเสียงจากการลงทุน และปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ( LTF) ของลูกค้า
ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี แตกต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทมีีอทิธพิล
ในการเลือกลงทุน ด้านผลตอบแทน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรีแตกต่างกันในด้าน
วัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวม และด้านจาํนวนเงินทลีงทุนในกองทุนรวม และปัจจัยทมีี
อทิธพิลในการเลือกลงทุน ด้านภาษีและความเสยีงจากการลงทุน มีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุน
รวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขา
นนทบุรีแตกต่างกันในด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวม ด้านรูปแบบการลงทุนใน
กองทุน และด้านจํานวนเงินทีลงทุนในกองทุนรวม ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรษกร จิร
ภิญโญ ( ) ได้ศึกษาเรือง “ปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทัวไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร” 
พบว่า ปัจจัยด้านภาษีและความเสียงจากการลงทุนทีแตกต่างกันส่งผลถึงการตัดสินใจลงใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทวัไปในเขตกรุงเทพมหานครทแีตกต่างกัน และสอดคล้อง
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กับงานวิ จัยของ  Yu-Je Lee, Gao-Liang Wang, Kae-Shuan, Ching-Yaw Chen and Fong-

Ping Zhu ( )  ไ ด้ ศึกษาเ รือง  “The Investment Behavior, Decision Factors and Their 

Effects Toward Investment Performance in the Taiwan Stock Market” ศึกษาพฤติกรรมการ
ลงทุนและปัจจัยการตัดสินใจในขณะทีพฤติกรรมการลงทุนและปัจจัยการตัดสินใจทีเกียวข้อง
ประสทิธภิาพการลงทุนของตลาดหุ้นในไต้หวัน พบว่า ในการตัดสนิใจซือหุ้นของนักลงทุนจะเลือก
บริษัททีมีการจ่ายเงินปันผล และมีการจ่ายปันผลต่อหุ้นสูง ทังทีเป็นการลงทุนในหุ้นระยะสัน 
ลงทุนระยะกลาง ลงทุนระยะยาวมีการจัดสรรเงินทุนทเีหมาะสมเพือได้รับผลตอบแทนทต้ีองการ 

. จากการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พบว่า ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
การลงทุนโดยมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) 

เพือไว้ใช้ยามเกษียณ มีการลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ใน
รูปแบบ LTF ทมีีนโยบายจ่ายปันผล โดยมีจาํนวนเงินทลีงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว(LTF) ต่อปีท ี20,001 – 30,  บาท สอดคล้องกับแนวคิดของ เฉลิมขวัญ ครุธ
บุญยงค์ ( ) กล่าวว่า การลงทุนในหลักทรัพย์ (Securities investment) เป็นการซือสนิทรัพย์
ในรูปของหลักทรัพย์ เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ หรือหุ้นทุนของหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน การ
ลงทุนในลักษณะนีเป็นการลงทุนทางอ้อม ซึงแตกต่างจากการลงทุนในธุรกจิ กล่าวคือ เมือผู้มีเงิน
ออมไม่ต้องการจะเป็นผู้ดาํเนินธุรกจิเอง เนืองจากไม่พร้อมรับความเสยีงหรือผู้ออมเองยังมีเงินไม่
มากพอ ผู้ลงทุนอาจนาํเงินจากการออมไปซือหลักทรัพย์ทีพอใจเพือเป็นการลงทุน ผลตอบแทน
จากการลงทุนจะขึนอยู่กับประเภทหลักทรัพย์ทีลงทุน ซึงอาจะเป็นดอกเบีย หรือเงินปันผล 
นอกจากนีผู้ลงทุนอาจได้ผลตอบแทนอีกลักษณะหนึง คือ กาํไรจากการขายหลักทรัพย์หากราคา
เสนอขาย (Offer) สูงกว่าราคาเสนอซือ (Bid) ทงันีผลตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความเสียง
ทังทีควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฉัตรแพร พูนเอียด 
( ) ได้ศึกษาเรือง “ปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า วัตถุประสงค์ในการลงทุน ได้แก่ เพือการออมระยะ
ยาว เพือได้รับเงินปันผลสมาํเสมอ เพือเกง็กาํไร เพือกระจายเงินลงทุน เพือนาํไปหักลดหย่อน
ภาษี และพฤติกรรมในการซือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ได้แก่ ความถีในการลงทุน 
มูลค่าเงินลงทุน สถานทซืีอหน่วยลงทุน ช่วงเวลาทซืีอหน่วยลงทุน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ลักษมี กรลิขิตไพศาล ( ) ได้ศึกษาเรือง “การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนใน
กองทุนรวม LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกลงทุน 
ได้แก่ รูปแบบการลงทุน การรับรู้เกียวกับการลงทุน ประเภทกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ทีลงทุน 
ประสบการณ์การลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน จาํนวนเงินเฉลียในการลงทุน ระดับความสาํคัญ
ของปัจจัยในกองทุนรวม LTF/RMF 
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. ขอ้เสนอแนะ
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาครงัต่อไป 

1. ในการศึกษาวิจัยครังต่อไปควรศึกษา พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมและ
ปัจจัยทมีี

ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมในเชิงลึก คือ การศึกษาเป็นรายกองทุนแต่ละ ประเภท 
เนืองจากกองทุนรวมแบ่งได้เป็นหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกัน จึงควรศึกษา
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภท และศึกษาปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจ ลงทุนใน
กองทุนรวมแต่ละประเภท 

2. ในการศึกษาวิจัยครังต่อไปควรศึกษาปัจจัยในการลงทุนทีมีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน และด้านการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านสถานการณ์ ปัจจัยทมีีผลต่อกระแสเงินลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง
ประสิทธิภาพของตลาดทุน เพือการออกแบบผลิตภัณฑ์เกียวกับการลงทุนให้มีความหลากหลาย
ตรงกบัความต้องการของนักลงทุน 

. ควรมีการศึกษาและวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย เพือความหลากหลายของข้อมูลใน
การทาํงานวิจัยครังต่อไปเกียวกับปัจจัยทส่ีงผลถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน
ทวัไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

. กิตติกรรมประกาศ
การวิจัยเรือง “ปัจจัยทมีีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) สาขานนทบุรี” ไม่อาจสาํเรจ็
ได้ หากปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ในวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี 
(CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติทุกทา่น ซึงเป็นผู้ประสทิธปิระสาทวิชาความรู้ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณ รศ.ดร.ธนิดา จิตร์น้อมรัตน์ อาจารย์ทีปรึกษาในการวิจัยฉบับนี ที
กรุณาให้คําปรึกษาและร่วมกันหาข้อมูลทีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครังนีจนเสร็จสมบูรณ์ 
รวมถึงคณะกรรมการท่านอืนๆ ซึงประกอบไปด้วย ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม และ ผศ.ดร.จรัญญา 
ปานเจริญ ทใีห้คาํแนะนาํในการปรับปรุงแก้ไข และเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยในครังนี 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ตอบแบบสอบถาม ซึงเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) สาขานนทบุรี ทังลูกค้าหน่วยงานสังกัดภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทีได้เปิดโอกาสให้
ผู้วิจัยได้เข้าพบ และสละเวลาในการตอบแบบสอบถามอนัเป็นข้อมูลทสีาํคัญในการวิจัยครังนี 

ผู้วิจัยขอขอบคุณเจ้าของเอกสารและงานวิจัยทุกท่าน ทผู้ีศึกษาค้นคว้าได้นาํมาอ้างอิง
ในการค้นคว้าอสิระครังนี 

และสุดท้ายนีผู้วิจัยขอขอบคุณครอบครัว และเพือนร่วมงานธนาคารกรุงไทย ทีให้
กาํลังใจ และสนับสนุนข้อมูลสาํหรับการวิจัยในครังนี จนทาํให้การวิจัยสาํเรจ็ไปได้ด้วยดี 

427



บรรณานุกรม 

จิรัสย์ชา รัตนเพียร. (2558). ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภท
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (LTF) ของ  ลูกค้าบมจ .ธนาคารกรุง เทพ  ในเขต
กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต  มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

ฉัตรแพร พูนเอียด. (2558). ปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค์ ( ) หลักการลงทุน = Principles of investment. กรุงเทพฯ : สาํนักพิมพ์ 

ซีเอด็ยูเคชัน 

ณัฐกร เลาหสงคราม. (2555). พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยทาํงานใน
กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอสิระ บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พรรษกร จิรภิญโญ. (2560). ปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดทส่ีงผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทัวไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร. การ
ค้นคว้าอสิระ บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ภัทราวลัย ทับทอง. (2560). ปัจจัยด้านความรู้ในการลงทุนทีมีผลต่อการ ตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัท แอดวานซ์ อนิโฟร์ เซอร์วิส จาํกดั 
มหาชน. การค้นคว้าอสิระ บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติ 

ลักษมี กรลิขิตไพศาล. (2558). การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิสระ เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

Markowitz, Harry M. (1964). Capital Asset Pricing: A Theory of Market Equilibrium under 

Condition of Risk. USA : American Finance Association. 

Dhimen Jani and Dr.Rajeew Jain. (2013). Acomparative analysis of investment buying behavior 

of urban rural for financial asset specifically focused on mutual fund. India : Research 

Scholar, Memar University 

Yu-Je Lee, Gao-Liang Wang, Kae-Shuan, Ching-Yaw Chen and Fong-Ping Zhu.  (2007).  The 

Investment Behavior, Decision Factors and Their Effects Toward Investment 

Performance in the Taiwan Stock. Taiwan: Takming University of Science and 

Technology.  

428



แหล่งขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน. มูลค่าทรัพย์ทรัพย์สินสุทธิกองทุนรวม RMF และกองทุนรวม LTF ปี  
– 2562. [ออนไลน์]. สบืค้นเมือวันท ี  สงิหาคม . จาก www.aimc.or.th

429


