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บทคดัย่อ 
การศึกษาวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและ ปัจจยัดา้นความรู้ในการลงทุนท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
มหาชน โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัน้ี ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิง
พรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติท่ีเชิงอนุมานประกอบดว้ย T-test การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการเปรียบเทียบเชิงซ้อนด้วยวิธี Fisher’s Least 
Significant Different(LSD)    

ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-33 ปี ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีระยะเวลาในการ
ท างาน 6 – 10 ปี และมีจ านวนเงินท่ีลงทุนในกองทุน LTF โดยเฉล่ียต่อปี ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท มีระดบั
การออมเพื่อการลงทุน ต ่ากวา่ 10% ของรายได ้ส่วนใหญ่ยอมรับความเส่ียงในการลงทุนไดใ้นระดบัปานกลาง 
โดยมีการศึกษารายละเอียดในการลงทุนโดยการสอบถามผูอ่ื้น (จากผูมี้ประสบการณ์ในการลงทุน) และมี
เป้าหมายในการลงทุนเพื่อลดหยอ่นภาษี 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ จากการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ระยะเวลาในการท างานและ จ านวนเงินท่ีลงทุน ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุน LTF แตกต่างกนั ส่วนปัจจยัดา้นความรู้ในการลงทุน พบวา่ การตระหนกัถึงความเส่ียงในการลงทุน มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF แตกต่างกนั 
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1. บทน า 
ในปัจจุบนัรูปแบบการออมเงินไดมี้การพฒันาจากอดีตไปเป็นอย่างมาก ในอดีตมีการออมเงินโดย

วิธีการฝากเงินกบัธนาคารเป็นหลกั เพราะมีความเช่ือว่าการฝากเงินในธนาคารท าให้เงินตน้ไม่หายและไดรั้บ
ดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารก าหนด แต่หลงัจากท่ีประเทศไทยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจตม้ย  ากุง้ในปี พุทธศกัราช 2540 
ส่งผลให้อตัราดอกเบ้ียเงินฝากปรับตวัลงอยูใ่นระดบัต ่าเป็นเวลานานจนถึงปัจจุบนั อตัราเงินเฟ้อท่ีท าให้ค่าของ
เงินออมลดลงจากการท่ีสินคา้และบริการมีราคาสูงข้ึน ประชาชนจึงเร่ิมหันมาให้ความสนใจการออมเงินใน
รูปแบบอ่ืนๆท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีกวา่ โดยการน าเงินออมไปลงทุนในหุน้หรือทองค า เป็นตน้ ซ่ึงการ
ลงทุนดงักล่าวจดัว่ามีความเส่ียงในระดบัสูง ดงันั้น สถาบนัการเงินจึงได้เสนอช่องทางการลงทุนต่างๆ โดย
สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีกวา่และมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัต ่า ท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่าง
กนัออกไป เช่น กองทุนรวมประเภทต่างๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนส าหรับผูล้งทุนรายยอ่ยท่ีมีความตอ้งการ
ลงทุนในตลาดทุน ดงันั้น การเลือกลงทุนในกองทุนรวม จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง ส าหรับนกัลงทุนท่ีมีจ านวน
เงินลงทุนไม่มากนกัและไม่มีความช านาญในการเลือกลงทุนในหลกัทรัพยแ์ต่ละตวั โดยการลงทุนในกองทุน
รวมจะมีบริษทัท่ีเป็นมืออาชีพมาช่วยในการบริหารกองทุน ประกอบกบั รัฐบาลไดส่้งเสริมใหป้ระชาชนออมเงิน
ในระยะยาว โดยให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ออกกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual 
Fund : RMF) เพื่อให้ประชาชนมีวินยัในการออมเงิน และมีเงินออมไวใ้ชใ้นยามเกษียณ นอกจากน้ี เพื่อกระตุน้
การลงทุนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ละให้ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยมี์เสถียรภาพ จึงเกิดกองทุนรวมข้ึนอีก
กองทุนหน่ึง ช่ือวา่ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) สามารถน ามาลดหยอ่นภาษีบุคคล
ธรรมดาได ้ไม่เกิน 15% ของรายได ้และไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี 

ปัจจุบนันกัลงทุนส่วนใหญ่จะให้ความส าคญักบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term 
Equity Fund : LTF) มากกว่าเม่ือเทียบกบัการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : 
RMF) ดงัขอ้มูลในตาราง 1.1 จะเห็นวา่มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ (พนัลา้นบาท) ของกองทุน LTF และ RMF มีมูลค่า
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี 2547 ถึง ปี 2559 โดยแต่ละบริษทัมีเง่ือนไขการลงทุนและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เหมือนกนั แต่จะมีความต่างกนัในเร่ืองของราคา การบริการ ช่องทางการใหบ้ริการและการส่งเสริมการขาย จาก
ขอ้มูลดงักล่าวส่งผลให้ผูศึ้กษามีความสนใจเลือกศึกษา กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : 
LTF) 
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ตารางที ่1.1 มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม LTF และ RMF เปรียบเทียบระหวา่งปี 2547 – 2559 

รายการ/ปี 
จ านวนบริษทัจัดการกองทุน 

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  
(พนัล้านบาท) 

LTF RMF LTF RMF 

2559 20 20 337.392 211.604 
2558 18 19 277.31 178.08 
2557 20 20 271.023 166.29 
2556 20 20 213.912 136.855 
2555 20 20 199.605 123.147 
2554 20 20 148.28 92.791 
2553 20 20 129.58 79.284 
2552 20 20 85.5 58.55 
2551 22 21 42.01 37.49 
2550 21 18 49.41 38.02 
2549 18 18 25.19 25.48 
2548 18 18 14.18 18.46 
2547 17 17 5.63 12.24 

 

 
เน่ืองจากบุคคลในวยัท างานเป็นผูท่ี้มีรายไดแ้ละมีอ านาจในการออมและการลงทุน ดงันั้น ทางเลือก

ในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) จึงเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ ซ่ึงได้รับ
ประโยชน์ทั้งในเร่ืองของผลตอบแทนและสิทธิในการลดหยอ่นภาษี จึงเป็นเหตุให้ผูศึ้กษาตั้งใจท่ีจะศึกษาปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วสิ จ  ากดั มหาชน 
 

2. วตัถุประสงค์ 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ

พนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั มหาชน 
2.  เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นความรู้ในการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

(LTF) ของพนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั มหาชน 
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3. สมมุติฐานในการวจิัย 
1.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

ของพนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั มหาชน ท่ีแตกต่างกนั 
2.  ปัจจยัดา้นความรู้ในการลงทุนท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว (LTF) ของพนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั มหาชน ท่ีแตกต่างกนั 
 

4. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
1.  เพื่อทราบถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ

ทราบถึงแนวคิดของผูล้งทุน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ต่างๆท่ีได้รับจาก
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

2.  เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและวางแผนการตลาดของสถาบนัการเงินต่างๆ ในการเสนอ
วธีิการลงทุนหรือหากลุ่มลูกคา้เป้าหมาย 

3.  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายของรัฐและเอกชนในการก าหนด หรือควบคุมเก่ียวกบั
อตัราผลตอบแทน พฤติกรรมการออมและการลงทุนของประชาชน 

 

5. ขอบเขตของการวจิัย 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย คือ พนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั มหาชน โดยท าการ

สอบถามขอ้มูลทั้งเพศชายและหญิง ซ่ึงจะใชก้ารออกแบบสอบถามแจกใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ชุด เป็น
การสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

ตัวแปรทีเ่กี่ยวข้องกบัการศึกษา ดงัน้ี ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคล (ไดแ้ก่ เพศ, อาย,ุ 
ระดบัการศึกษา, สถานภาพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ระยะเวลาในการท างาน และ จ านวนเงินท่ีลงทุนในกองทุน 
LTF) ปัจจยัด้านความรู้ในการลงทุน (ได้แก่ ระดบัการออมเพื่อการลงทุน, การตระหนักถึงความเส่ียงในการ
ลงทุน , ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการลงทุนในกองทุน LTF และ เป้าหมายในการลงทุน ตัวแปรตาม 
ประกอบดว้ย การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF (ด้านผลตอบแทน, ดา้นลกัษณะของกองทุนและความ
น่าเช่ือถือของผูบ้ริหารกองทุน, คุณภาพการใหบ้ริการของสถาบนัการเงิน 

  ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ กนัยายน 2560 ถึง ธนัวาคม 2560 
สถานทีศึ่กษา ผูว้จิยัใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล คือ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ  ากดั มหาชน 
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6.ระเบียบวธิีวจิัย 
เก็บรวบรวมขอ้มูล แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยเน้ือหาในแบบสอบถามจะแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดงัน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาในการท างาน และจ านวนเงินท่ีลงทุนในกองทุน LTF โดยเฉล่ียต่อปีเป็นจ านวน
เงินเท่าไหร่ จะท าการวเิคราะห์โดยใชว้ธีิหาค่าความถ่ี (Frequency) โดยสรุปออกมาเป็นร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที ่2 ข้อมูลความรู้ในการลงทุน ไดแ้ก่ การตระหนกัถึงความเสียงในการลงทุน ศึกษารายละเอียด
เก่ียวกับการลงทุนในกองทุน LTF และเป้าหมายในการลงทุน จะท าการวิเคราะห์โดยใช้วิธีหาค่าความถ่ี 
(Frequency) โดยสรุปออกมาเป็นร้อยละ (Percentage) 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ไดแ้ก่ ดา้นผลประโยชน์ ดา้นลกัษณะของ
กองทุนและความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหารกองทุน และดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของสถาบนัการเงิน จะใชว้ธีิการ
หาค่าคะแนนเฉล่ีย (𝑥) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปลผลล าดับความส าคญัของปัจจยัจากค่า
คะแนนเฉล่ีย 

การเปรียบเทียบตวัแปลระหวา่ง 2 กลุ่ม ดว้ยค่าสถิติ T-Test และ การเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยกระบวนการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: 
ANOVA) ใช้วิธี F-Test กรณีพบค่าความต่าง จะเปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ โดยใช้ LSD-Test (Least 
Significant Difference) 
 

7. ผลการศึกษา 
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบวา่ เป็นเพศหญิง จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71 และเพศ
ชาย จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-33 ปี จ  านวน 182 คน มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 258 คน คิดเป็นร้อยละ 65 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 263 คน คิดเป็นร้อยละ 66 มี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 32 มีระยะเวลาในการท างาน 6 – 10 ปี 
จ  านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 36 มีจ  านวนเงินท่ีลงทุนในกองทุน LTF โดยเฉล่ียต่อปี ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000 
บาท จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 50  

 
ข้อมูลปัจจัยด้านความรู้ในการลงทุน 

ผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า มีระดบัการออมเพื่อการลงทุน ต ่ากว่า 10% ของรายได ้
จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45 ส่วนใหญ่ยอมรับความเส่ียงในการลงทุนไดใ้นระดบัปานกลาง จ านวน 213 
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คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีการศึกษารายละเอียดในการลงทุนโดยการสอบถามผูอ่ื้น (จากผูมี้ประสบการณ์ในการ
ลงทุน) จ านวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46 มีเป้าหมายในการลงทุนเพื่อลดหยอ่นภาษี จ  านวน 158 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40  
การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่า การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนกังาน
บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั มหาชน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้น
ผลประโยชน์มีค่าเฉล่ียสูงสุดในระดบัมาก 4.06 รองลงมาเป็นดา้นลกัษณะของกองทุนและความน่าเช่ือถือของ
ผูบ้ริหารกองทุน ค่าเฉล่ีย 3.95 และดา้นท่ีนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นคุณภาพการให้บริการของสถาบนัการเงิน มีค่าเฉล่ีย 
3.88 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมากดว้ยเช่นกนั 
สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐานที่ 1 ผลการศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุน LTF จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ในภาพรวมไม่ต่างกัน แต่หาก
พิจารณารายดา้น พบวา่ มีความต่างกนั ในดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของสถาบนัการเงิน 

อายตุ่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ในภาพรวมต่างกนั และหาก
พิจารณารายดา้น พบวา่ มีความต่างกนั ในดา้นผลประโยชน์และ ในดา้นลกัษณะของกองทุนและความน่าเช่ือถือ
ของผูบ้ริหารกองทุน 

ระดบัการศึกษาต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ในภาพรวมไม่ต่างกนั 
แต่หากพิจารณารายด้าน พบว่า มีความต่างกนั ในด้านผลประโยชน์และด้านลกัษณะของกองทุนและความ
น่าเช่ือถือของผูบ้ริหารกองทุน 

สถานภาพต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ในภาพรวมต่างกนั หาก
พิจารณารายดา้น พบวา่ มีความต่างกนัในดา้นผลประโยชน์ 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ในภาพรวมต่างกนั 
พิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกนั 2 ด้าน คือ ด้านผลประโยชน์ และในด้านลกัษณะของกองทุนและความ
น่าเช่ือถือของผูบ้ริหารกองทุน 

ระยะเวลาในการท างานต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ในภาพรวม
ต่างกนั พิจารณารายดา้นพบว่า แตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นผลประโยชน์ และในดา้นลกัษณะของกองทุนและ
ความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหารกองทุน 
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จ านวนเงินท่ีลงทุนต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ในภาพรวมต่างกนั 
พิจารณารายด้านพบว่า แตกต่างกนั 2 ด้าน คือ ด้านผลประโยชน์ และในด้านลกัษณะของกองทุนและความ
น่าเช่ือถือของผูบ้ริหารกองทุน 

 

ตารางที ่7.1 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 

ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล/การตดัสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุน LTF 

ด้าน
ผลประโยชน์ 

ด้านลกัษณะของ
กองทุนและความ
น่าเช่ือถือของ
ผู้บริหารกองทุน 

ด้านคุณภาพการ
ให้บริการของ
สถาบันการเงนิ 

เพศ - - แตกต่างกนั 
อายุ แตกต่างกนั แตกต่างกนั - 
ระดบัการศึกษา แตกต่างกนั แตกต่างกนั - 
สถานภาพ แตกต่างกนั - - 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน แตกต่างกนั แตกต่างกนั - 
ระยะเวลาในการท างาน แตกต่างกนั แตกต่างกนั - 
จ านวนเงินที่ลงทุนในกองทุน LTF/ปี แตกต่างกนั แตกต่างกนั - 

 

สมมุติฐานที่ 2 ผลการศึกษาการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุน LTF จ  าแนกตามปัจจยัดา้นความรู้ในการลงทุน 

ระดับการออมเพื่อการลงทุนต่างกันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ใน
ภาพรวมไม่ต่างกนั หากพิจารณารายได ้พบวา่ แตกต่างกนั 2 ดา้น คือ ดา้นผลประโยชน์ และในดา้นลกัษณะของ
กองทุนและความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหารกองทุน 

การตระหนกัถึงความเส่ียงในการลงทุนต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF 
ในภาพรวมและรายดา้นนั้น ต่างกนั  

การศึกษารายละเอียดในการลงทุนต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ใน
ภาพรวมและรายดา้นนั้น ไม่ต่างกนั 

เป้าหมายในการลงทุนต่างกนัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน LTF ในภาพรวมและ
รายดา้นนั้น ไม่ต่างกนั 
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ตารางที ่7.2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 

ปัจจยัด้านความรู้ในการลงทุน/การตดัสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุน LTF 

ด้าน
ผลประโยชน์ 

ด้านลกัษณะของ
กองทุนและความ
น่าเช่ือถือของ
ผู้บริหารกองทุน 

ด้านคุณภาพการ
ให้บริการของ
สถาบันการเงนิ 

ระดบัการออมเพ่ือการลงทุน แตกต่างกนั แตกต่างกนั - 
การตระหนักถึงความเส่ียงในการลงทุน แตกต่างกนั แตกต่างกนั แตกต่างกนั 
การศึกษารายละเอยีดในการลงทุน - - - 
เป้าหมายในการลงทุน - - - 

 

8. อภิปรายผลการวจิัย 
ดา้นผลประโยชน์ เป็นดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) อยู่

ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า การมีเงินออมในอนาคต มีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
สอดคลอ้งกบั แนวคิดในการลงทุน เพชรี ขุมทรัพย ์(2544, หนา้ 1 - 2) ท่ีวา่การลงทุน จะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ี
คาดว่าจะไดรั้บจากการผลิตสินคา้หรือบริการว่าคุม้กบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจากการใช้สอยทรัพยากรนั้นๆหรือไม่ 
รองลงมา คือ การได้รับสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี มีความส าคญัอยู่ในระดับมาก พบว่ามีความ
สอดคลอ้งกบั เพชราภรณ์ มุสิกุล (2549, หนา้ 53) ไดก้ล่าวไวว้า่ ผูล้งทุนมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ร้อยละ 56 ดว้ยเหตุผลวา่ตอ้งพิจารณาผลตอบแทนท่ีได ้รองลงมาพิจารณาเร่ืองสิทธิประโยชน์และ
การพิจารณาลดหยอ่นภาษี และยงัสอดคลอ้งกบั วภิา คิดเมตตากุล (2549, หนา้ 55) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความสนใจของ
คนวยัท างานในยา่นสีลม และสาทรท่ีมีต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว มีความสนใจต่อการลงทุน ร้อย
ละ 72.50 ดว้ยสาเหตุท่ีวา่สามารถน าไปหกัลดหยอ่นภาษีได ้

ด้านลักษณะของกองทุนและความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหารกองทุน เป็นด้านท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ ผูบ้ริหาร
กองทุนรวมเป็นมืออาชีพ มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก รองลงมา คือ ผลงานในอดีตของกองทุนมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุน อยู่ในระดบัมาก สอดคล้องกบั วิภา คิดเมตตากุล (2549, หน้า 56-57) ได้กล่าวไวว้่า ในด้าน
ภาพลกัษณ์ มีความเช่ือวา่ผูบ้ริหารกองทุนรวมเป็นมืออาชีพมีผลต่อการลงทุน โดยมีระดบัทศันคติเห็นดว้ย และ
ในดา้นการตดัสินใจ เช่ือวา่ผลงานในอดีตของกองทุนมีผลต่อการลงทุนโดยมีระดบัทศันคติเห็นดว้ย เช่นกนั 

ดา้นคุณภาพการใหบ้ริการของสถาบนัการเงิน เป็นดา้นท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว (LTF) อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดพบวา่ ความน่าเช่ือถือของสถาบนัการเงิน 
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มีความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก รองลงมา คือ พนกังานมีการใหค้วามรู้ แนะน าขอ้มูลก่อนการลงทุน อยูใ่นระดบั
มาก สอดคลอ้งกบั วภิา คิดเมตตากุล (2549, หนา้ 56) ในดา้นภาพลกัษณ์ มีความมัน่ใจในความมัน่คงและความ
น่าเช่ือถือของบริษทัจดัการกองทุน โดยมีระดบัทศันคติเห็นดว้ย และยงัสอดคลอ้งกบั สมบุญ คงสอน (2552, 
หนา้ ) กล่าววา่ ในส่วนของปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนมากท่ีสุด คือ 
ในดา้นผลิตภณัฑ ์โดยใหค้วามส าคญักบับริษทัท่ีมีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือในการบริหาร 
 

9. ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มของพนกังานบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั มหาชน 

ผลการศึกษาจึงมีขอบเขตจ ากดั ดงันั้นควรมีการขยายพื้นท่ีในการศึกษา ในขอบเขตท่ีกวา้งข้ึน, หลากหลายพื้นท่ี 
เพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาใหเ้ห็นภาพชดัเจนและครอบคลุมมากยิง่ข้ึน 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
ซ่ึงสนใจในด้านผลประโยชน์ ลกัษณะของกองทุนและความน่าเช่ือถือของผูบ้ริหารกองทุนและคุณภาพการ
ใหบ้ริการของสถาบนัการเงิน เพียงเท่านั้น ควรเพิ่มปัจจยัดา้นอ่ืนๆอีก 

ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการท าวจิยัเล่มน้ี สามารถน ามาหาความสัมพนัธ์ของปัจจยัเพิ่มเติมไดอี้ก เพื่อให้
ทราบถึงรายละเอียดท่ีลงลึกมากยิ่งข้ึน เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในด้าน
ผลประโยชน์ ควรลงรายละเอียดโดยหาความสัมพนัธ์เพิ่มเติม ในแต่ละขอ้ยอ่ยดว้ย 
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