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1 การเจริญเติบโตของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 5 
 
2 กรอบแนวความคิดในการศึกษา       51 
 
   



บทที ่1 

 

บทนํา 

 

ความสําคญัของปัญหา 

 

คนส่วนใหญ่คุน้เคยกบัการออมเงินไวใ้นธนาคาร หรือไม่ก็ซ้ือประกนัชีวิต อยา่งไรก็ตาม

ในปัจจุบนัมีเคร่ืองมือทางการเงินหลากหลายประเภทเกิดข้ึน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผูท่ี้มีเงินออม

สามารถนาํเงินของตนไปออมเพื่อใหเ้กิดผลประโยชน์ นอกจากการออมเงินไวก้บัธนาคาร และการ

ซ้ือประกนั หน่ึงในทางเลือกเหล่านั้นคือ การออมก่ึงลงทุนในกองทุนรวม ซ่ึงกองทุนรวมเป็นท่ีรู้จกั

ในระยะเวลาไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา เป็นการนาํเงินของนกัลงทุนรายย่อยมารวมกนั โดยนกัลงทุนจะได้

หน่วยลงทุนเป็นหลกัฐานการมีส่วนร่วมตามสัดส่วนในกองเงินทุนดงักล่าว และมีมืออาชีพทางดา้น

การลงทุนทาํหน้าท่ีนาํเงินไปลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีมากข้ึน มืออาชีพดงักล่าวคือบริษทั

จดัการกองทุน โครงการกองทุนรวมจะเกิดข้ึนไดต่้อเม่ือบริษทัจดัการกองทุนไดย้ื่นขอจดัตั้ง และ

จดัการโครงการต่อสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เม่ือ

บริษทัจดัการกองทุนไดรั้บอนุญาตให้จดัตั้งโครงการแลว้ บริษทัจดัการกองทุนจะทาํหน้าท่ีจดัการ

ลงทุนตามโครงการจดัการลงทุนรวม โดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจาํหน่ายแก่

ประชาชน เพื่อนาํเงินจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนตามวตัถุประสงค ์และนโยบายการ

ลงทุนของแต่ละโครงการท่ีตั้งไว ้

 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งแรกของไทยไดจ้ดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2518 โดย

ความร่วมมือกนัระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษทัการเงินระหว่างประเทศ (International Finance 

Corporation – IFC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงของธนาคารโลก และไดมี้การจดัตั้งและจดัการกองทุน

รวมโครงการแรกในปี พ.ศ. 2520 ภายใตช่ื้อ “โครงการกองทุนสินภิญโญ” ดว้ยขนาดกองทุน 100 

ลา้นบาท และมีอายโุครงการ 10 ปี (สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, 2557) 

  

ในปี พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีผลบงัคบัใช ้

จึงไดจ้ดัตั้งสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข้ึ์นเพื่อทาํหน้าท่ีกาํกบั

ดูแลและส่งเสริมพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจจดัการลงทุนและตลาดทุนของประเทศ โดยในวนัท่ี 
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19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลงัไดพ้ิจารณาให้ใบอนุญาตการจดัการกองทุนรวมแก่บริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เพิ่มอีก 7 บริษทั รวมกบับริษทัเดิมอีก 1 บริษทั เป็น 8 

บริษทั มีผลใหธุ้รกิจการจดัการกองทุนรวมขยายตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วและกลายเป็นส่วนสําคญัในการ

พฒันาตลาดทุนของประเทศไทย  
 

ปลายปี พ.ศ. 2538 สํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดเ้ปิด

ยื่นคาํขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมเพิ่มเติม ซ่ึงมีกลุ่ม

ผา่นการพิจารณาของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จาํนวน 7 กลุ่ม 

(ไม่นบัรวมผูจ้ดัตั้งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม เพื่อผูล้งทุนต่างดา้ว จาํกดั) โดยต่อมาในปี 

พ.ศ. 2539 – 2540 กลุ่มผูท่ี้ผ่านการพิจารณาดงักล่าวได้ทยอยจดัตั้ งบริษทัข้ึนเพื่อรับใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลงั ซ่ึงมีกลุ่มท่ีสามารถ

ดาํเนินการจดัตั้งบริษทัได้เพียง 6 บริษทั รวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมท่ีจดัตั้งแล้ว

ก่อนหนา้น้ีเป็น 14 บริษทั ปัจจุบนั ณ วนัท่ี 18 เมษายน พ.ศ. 2557 มีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

รวม ทั้งส้ิน 22 บริษทั และจาํนวนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไดมี้แนวโนม้เพิ่มข้ึนจาก 83 กองทุน 

ในปี 2552 เป็น 123 กองทุน ในปี 2557 และในขณะท่ีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีจาํนวนคงท่ีคือ 52 

กองทุน ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทุน (Investment Vehicle) สําหรับผูล้งทุนรายย่อย ท่ี

ประสงคจ์ะนาํเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ดว้ยอุปสรรคหลายประการท่ีทาํให้การลงทุน

ดว้ยตนเองไม่สามารถไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น มีทุนทรัพยจ์าํนวนจาํกดัไม่สามารถ

กระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเภทไดม้ากพอ เพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน หรือไม่มี

ประสบการณ์ ความรู้ ความชาํนาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาจะศึกษา คน้หา และติดตามขอ้มูล

เพื่อใชใ้นการตดัสินใจการลงทุน กองทุนรวมจึงเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการ

จดัการลงทุนอยา่งเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีสุด ภายใตก้รอบ

ความเส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับได ้ (www.thaitualfund.com) 

 

เม่ือมีเคร่ืองมือในการลงทุน ผูท่ี้ตอ้งการลงทุนหรือตอ้งการออมเงินก็จะมีทางเลือกท่ีเพิ่ม

มากข้ึน และในขณะเดียวกนับริษทัจดัการกองทุนก็มีเคร่ืองมือหรือประเภทของกองทุนให้เลือก

ลงทุนท่ีหลากหลายมากข้ึน มีนโยบายการลงทุนท่ีแตกต่างกันออกไป ทาํให้ผูท่ี้ต้องการลงทุน

สามารถเลือกลงทุนไดต้ามความตอ้งการ 
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ตารางที ่1  จาํนวนกองทุนรวมหุน้ระยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ พ.ศ. 2552 – 2556 

         (หน่วย : กองทุน) 

  

บริษทัจดัการกองทุน 

จาํนวนกองทุน 

 2552 2553 2554 2555 2556 

  RMF LTF RMF LTF RMF LTF RMF LTF RMF LTF 

1. บลจ. กรุงไทย จาํกดั  (มหาชน) 5 4 5 4 6 4 9 4 10 4 

2. บลจ. กรุงศรี จาํกดั  - - - - 10 6 10 6 10 6 

3. บลจ. กสิกรไทย จาํกดั 7 6 7 6 7 6 8 6 9 6 

4. บลจ. เกียรตินาคิน จาํกดั - - - - 4 1 5 1 - - 

5. บลจ. ภทัร จาํกดั - - - - - - - - 5 1 

6. บลจ. ทหารไทย จาํกดั 3 2 4 2 6 2 6 2 7 2 

7. บลจ. ทิสโก ้จาํกดั 6 2 6 2 7 2 8 2 11 2 

8. บลจ. ไทยพาณิชย ์จาํกดั 4 6 4 6 6 6 8 6 8 6 

9. บลจ. ธนชาต จาํกดั 5 2 5 2 7 2 9 2 10 2 

10. บลจ. นครหลวงไทย จาํกดั 4 1 4 1 - - - - - - 

11. บลจ. บีที จาํกดั 3 2 - - - - - - - - 

12. บลจ. ซีไอเอม็บี-พรินซิเพิล จาํกดั  - - 3 2 3 2 4 2 4 2 

13. บลจ. ฟินนัซ่า จาํกดั 1 1 2 1 4 1 4 1 4 1 

14. บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จาํกดั 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15. บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั - - - - - - 2 - 2 - 

16. บลจ. อเบอร์ดีน จาํกดั 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 

17. บลจ. อยธุยา จาํกดั 9 6 10 6 - - - - - - 

18. บลจ. เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 5 4 6 4 6 4 6 4 6 4 

19. บลจ. แอสเซท พลสั จาํกดั 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

20. บลจ. ยโูอบี (ประเทศไทย) จาํกดั 3 1 4 1 5 1 5 1 12 5 

21. บลจ. ไอเอน็จี (ประเทศไทย) จาํกดั 8 4 8 4 8 4 8 4 - - 

22. บลจ. ซีมิโก ้จาํกดั 2 1 2 1 2 1 - - - - 

23. บลจ. โซลาริส จาํกดั - - - - - - 2 1 2 1 

24. บลจ. บวัหลวง จาํกดั 6 2 7 2 7 2 8 2 9 2 

25. บลจ. ฟิลลิป จาํกดั 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 

26. บลจ. วรรณ จาํกดั 4 3 5 3 5 3 5 3 5 3 

รวม 83 52 90 52 102 52 116 52 123 52 

ท่ีมา: สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (2557) 
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กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) เป็นกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนใน

หุ้น โดยทางการสนบัสนุนให้จดัตั้งข้ึนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผูล้งทุนสถาบนั (ซ่ึงก็คือ กองทุนรวม) ท่ีจะ

ลงทุนระยะยาวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การเพิ่มผูล้งทุนสถาบนัดงักล่าวจะช่วยให้

ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน ทั้งน้ี ผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีเป็นบุคคลธรรมดา

จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน โดยกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเหมาะ

สําหรับคนทุกกลุ่มท่ีตอ้งการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชาํนาญเก่ียวกบัการลงทุนใน

หุ้น หรือไม่มีเวลา จึงลงทุนผ่านกองทุนรวม ทั้งน้ี ผูล้งทุนจะตอ้งเขา้ใจและยอมรับความเส่ียงจาก

การลงทุน และเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาในการลงทุนได ้และเง่ือนไขการลงทุนเพื่อให้ไดรั้บสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษี (www.thaitualfund.com) 
 

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) คือ กองทุนรวมท่ีมี

วตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไวส้ําหรับการ

เกษียณอายุท่ีมีคุณภาพ ผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี

มากกวา่การลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไดรั้บการ

ยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งน้ี ให้นบัรวมเงินลงทุนในกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

หรือ กองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ แลว้แต่กรณี ผูล้งทุนจะไดรั้บประโยชน์จากการประหยดั

ภาษีเงินไดท้นัทีตั้งแต่ปีแรกท่ีเร่ิมลงทุน กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เหมาะสําหรับผูป้ระกอบอาชีพ

อิสระ ซ่ึงขาดโอกาสสะสมเงินลงทุนแบบปลอดภาษี เพราะไม่มีระบบบาํเหน็จบาํนาญรองรับ 

ลูกจา้งท่ีนายจา้งยงัไม่พร้อมท่ีจะจดัให้มีกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ทาํให้ลูกจา้งไม่สามารถสะสมเงิน

ลงทุนเพื่อวยัเกษียณได้ และลูกจา้งหรือขา้ราชการท่ีอยู่ในระบบบาํเหน็จบาํนาญอยู่แล้ว และ

ประสงค์ท่ีจะลงทุนมากกว่าเดิม เพื่อใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีให้เต็มวงเงิน 500,000 บาท ตามท่ี

รัฐบาลให้การสนบัสนุนและส่งเสริม ทั้งน้ีกองทุนไม่จ่ายเงินปันผล และห้ามนาํหน่วยลงทุนของ

กองทุนไป จาํหน่ายจ่ายโอน หรือ นาํไปเป็นประกนั หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนกาํหนดท่ีผูล้งทุน

จะมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และถือหน่วยลงทุนมาน้อยกว่า 5 ปี ผูล้งทุนตอ้งนาํเงินสิทธิประโยชน์

ทางภาษีท่ีไดรั้บในช่วง 5 ปีปฏิทินล่าสุดไปคืนกรมสรรพากร และนาํเงินกาํไรส่วนเกินทุนท่ีเกิดจาก

การขายคืนหน่วยลงทุนนั้นไปคาํนวณรวมเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินไดใ้นปีท่ีมีการขายคืนหน่วย

ลงทุนนั้น  

 

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เร่ิมจดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 2544 

และ พ.ศ. 2547 ตามลาํดบั มีจาํนวนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเพียง 42 กองทุน และกองทุนรวม
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หุ้นระยะยาว 22 กองทุน และในปีต่อๆ มามีกองทุนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ จนกระทัง่ในปัจจุบนั ณ 

ธันวาคม พ.ศ. 2556 มีกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รวมทั้งส้ิน 175 

กองทุน แบ่งออกเป็นกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จาํนวน 123 กองทุน และกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว จาํนวน 52 กองทุน (สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, 2557) ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
 

 
ภาพที ่1  การเจริญเติบโตของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

ท่ีมา: สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (2557) 

 

จะเห็นว่าการเจริญเติบโตของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีการขยายตวัในอตัราท่ีคงท่ี และกองทุน

รวมเพื่อการเล้ียงชีพมีการขยายตวัเพิ่มมากข้ึน ทาํให้นกัลงทุนมีทางเลือกท่ีจะลงทุนไดม้ากเช่นกนั 

ดงันั้นจึงทาํให้บริษทัจดัการกองทุนแต่ละแห่งตอ้งปรับกลยุทธ์ในการบริหารจดัการหน่วยลงทุน 

เพื่อใหป้ระสิทธิภาพและประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการ  

  
จากขอ้มูลท่ีกล่าวมา จึงมีความสนใจท่ีจะทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือ

หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ของนักลงทุนว่ามีปัจจยั

ใดบา้งท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุน เพื่อนาํผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงการดาํเนินงานของบริษทัจดัการกองทุนให้มีความเหมาะสมและตรงตามความตอ้งการ

ของนกัลงทุนต่อไป 
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วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี คือ 

 

 1.  เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อ

การเล้ียงชีพจาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 

3.  เพื่อศึกษาระดบัความสําคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

 

 4.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และ

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้าํหนดขอบเขตของการศึกษาไวด้งัน้ี 

 

1.  ศึกษาเฉพาะคนในวยัทาํงานในกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว และกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ และผูท่ี้ไม่ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุน

รวมเพื่อการเล้ียงชีพ โดยการเก็บแบบสอบถามในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2557 เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวเป็นไตรมาสสุดทา้ยของปีภาษี 2557 

 

2.  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีศึกษาในคร้ังน้ีประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  อาชีพ  

ระดับการศึกษา รายได้ และปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุน ประกอบด้วย  

วตัถุประสงค์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ  ประเภทของ

กองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน การลงทุนกับบริษทัหลกัทรัพย์จดัการกองทุน  ความถ่ีในการลงทุน  

มูลค่าเงินลงทุน  สถานท่ีท่ีทาํการลงทุน  และช่วงเวลาท่ีทาํการลงทุน  อีกทั้งทาํการศึกษาปัจจยัท่ีผู ้
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ลงทุนใชช่้วยในการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน  ซ่ึงประกอบไปดว้ย  ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากรหรือพนกังานผูใ้ห้บริการ  ดา้น

ลกัษณะกายภาพ เช่น การตกแต่งและบรรยากาศของสถานท่ีให้บริการ มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี

ทนัสมยั เป็นตน้ และดา้นกระบวนการบริการ เช่น สามารถซ้ือขายกองทุนไดต้ลอดเวลา ระบบการ

ซ้ือขายกองทุนมีความรวดเร็ว ความถูกตอ้งของระบบซ้ือขายกองทุน เป็นตน้ 
 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี จะทาํให้ทราบถึงความตอ้งการซ้ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ รวมทั้งพฤติกรรมของนักลงทุน ซ่ึง

ผลลพัธ์ท่ีไดน้ี้จะสามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการ

กองทุน และแกไ้ขขอ้บกพร่องของบริษทัจดัการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของนกัลงทุน  และเพือ่นาํไปปรับปรุงมาตรฐานการบริการของบริษทัจดัการกองทุนให้เกิด

ประโยชน์กบันกัลงทุนมากท่ีสุด 

 

นิยามศัพท์ 

 

กองทุนรวม (Mutual Fund) หมายถึง โครงการลงทุนท่ีถูกจดัตั้งข้ึนและบริหารหรือจดัการ

โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน โดยไดร้วบรวมเงินจากผูอ้อมหรือผูล้งทุนต่างๆ จากการออก

หน่วยลงทุนจาํหน่าย แลว้นาํเงินจากการลงทุนน้ีไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนและเง่ือนไขต่างๆ 

ของแต่ละกองทุน (สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, 2557) 

 

 การจัดการกองทุนรวม หมายถึง การจดัการลงทุนตามโครงการจดัการกองทุนรวมโดยการ

ออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจาํหน่ายแก่ประชาชน เพื่อนาํเงินจากการจาํหน่ายหน่วยลงทุน

นั้นไปลงทุนในหลกัทรัพย ์หรือทรัพยสิ์นอ่ืนหรือไปหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน (สมาคมบริษทัจดัการ

ลงทุน, 2557) 

 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) หมายถึง กองทุนรวมเพื่อการ

ลงทุนในตราสารแห่งทุนในระยะยาว ท่ีมีอายุไม่ตํ่ากว่า 10 ปี เพื่อใหสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู ้

ลงทุน โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนไม่
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ตํ่ากว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซ่ึงเป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในหุ้น โดย

ทางการสนับสนุนให้จดัตั้งข้ึนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผูล้งทุนสถาบนั (ซ่ึงก็คือ กองทุนรวม) ท่ีจะลงทุน

ระยะยาวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การเพิ่มผูล้งทุนสถาบนัดงักล่าวจะช่วยให้ตลาดทุน

ไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน ทั้งน้ี ผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บ

สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน (บลจ. คนัทร่ี กรุ๊ป, 2557) 

 

กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)  หมายถึง กองทุนรวมท่ี

ผูมี้รายไดส้ามารถเลือกลงทุนในกองทุนเพื่อออมเงินไวใ้ชห้ลงัวยัเกษียณ และไดรั้บสิทธิประโยชน์

ทางภาษีจากภาครัฐเป็นแรงจูงใจ แต่จะตอ้งมีการลงทุนแบบผูกพนัระยะยาวกบักองทุน RMF โดยผู ้

ออมเงินจาํเป็นตอ้งลงทุนต่อเน่ืองทุกๆ ปี โดยเวน้ไดไ้ม่เกิน 1 ปี ติดต่อกนัจนถึงอายุ 55 ปี และ 

ลงทุนมาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปีโดยนบัปีท่ีมีการลงทุนจริง โดยจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอยา่งเต็มท่ี 

หากผูมี้เงินไดล้งทุนตามเกณฑท่ี์กาํหนด (บลจ. คนัทร่ี กรุ๊ป, 2557) 

 

อัตราผลตอบแทน (Rate of Return) หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บหรือไดรั้บ

ในหน่ึงงวดจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เช่น 

ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการงอกเงยของเงินลงทุน เป็นตน้ 

 

ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน หมายถึง บริษทัฯ ท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง

จาก บลจ.ใหเ้ป็นตวัแทนสนบัสนุนการขายและรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดยทาํหนา้ท่ีซ้ือขายกองทุน

รวมใหแ้ก่ประชาชน เปรียบเสมือนเป็นตวักลางในการทาํรายการระหวา่งลูกคา้กบับลจ. 

 

หน่วยลงทุน หมายถึง หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และหน่วยลงทุนของ

กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

 

ผู้บริโภค หมายถึง ผูท่ี้ถือและไม่ไดถื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุน

รวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

 

พฤติกรรมการซ้ือ หมายถึง การกระทาํของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจซ้ือหน่วย

ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

 



 9 

 ส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจยัท่ีผูล้งทุนนาํมาใช้ในการพิจารณาตดัสินใจก่อนการ

ลงทุน ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้น

บุคลากร ดา้นลกัษณะกายภาพและดา้นการบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที ่2 
 

การตรวจเอกสาร 
 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ในคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดค้น้ควา้และรวบรวมแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการลงทุน แนวความคิดเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคและการออม แนวคิดทฤษฎีอุปสงค ์ 
แนวคิดเก่ียวกบัการบริการ แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ ทฤษฎีส่วนประสมการตลาด และได้
รวบรวมรายงานการศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็นแนวทางประกอบการศึกษา ดงัน้ี 
 

ทฤษฎีและแนวคิดทีเ่กีย่วข้อง 
  
ทฤษฎกีารลงทุน (Investment) 
 

การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้  านวนหน่ึงในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อก่อให้เกิดกระแส
เงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ีควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อและ
คุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดข้ึนกบักระแสเงินสดรับในอนาคต  (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2544, หนา้ 7 
อา้งอิงจาก Reilly, 1992)  การลงทุนแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได ้3 ประเภท   

 
1.  การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment)  การลงทุนของผูบ้ริโภคเป็นเร่ือง

เก่ียวกบัการซ้ือขายสินคา้ประเภทถาวร (Durable Goods) เช่น รถยนต ์ เคร่ืองดูดฝุ่ น เป็นตน้ การ
ลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงัก าไรเป็นรูปตวัเงิน แต่ผูล้งทุนหวงัความพอใจในการใช้ทรัพยสิ์น
เหล่านั้น การซ้ือบา้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัถือไดว้า่เป็นการลงทุนอยา่งหน่ึงของผูบ้ริโภคหรือท่ีเรียกวา่การ
ลงทุนอสังหาริมทรัพย  ์(Real Estate Investment) เงินท่ีจ่ายซ้ือเป็นเงินท่ีไดจ้ากการออม การซ้ือบา้น
เป็นท่ีอยูอ่าศยันอกจากจะให้ความพอใจแก่เจา้ของบา้นแลว้ ในกรณีท่ีอุปสงค์ (Demand) ในท่ีอยู่
เพิ่มข้ึนมากกวา่ อุปทาน (Supply) มูลค่าบา้นท่ีซ้ือไวอ้าจสูงข้ึนหากขายจะไดก้ าไรซ่ึงถือวา่เป็นเพียง
ผลตอบแทน 

 
2.  การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) การลงทุนในความหมายเชิง

ธุรกิจหมายถึงการซ้ือสินทรัพยเ์พื่อประกอยธุรกิจหารายได ้โดยหวงัวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดรายไดท่ี้ไดน้ี้
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เพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการลงทุน มีขอ้สังเกตว่า เป้าหมายในการลงทุนของธุรกิจคือ 
ก าไร ซ่ึงก าไรจะเป็นตวัดึงดูดให้ผูล้งทุนน าเงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีกล่าวโดยสรุป
ไดว้า่ เป็นการน าเงินออมหรือเงินท่ีสะสมไว  ้(Accumulated Fund) หรือเงินกูย้ืมจากธนาคาร (Bank 
Credit) มาลงทุนเพื่อสร้างหรือจดัหาสินคา้ประเภททุน ซ่ึงประกอบไปดว้ยเคร่ืองจกัร อุปกรณ์และ
สินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพย์ ไดแ้ก่ ลงทุนในท่ีดิน โรงงาน อาคารส่ิงปลูกสร้าง เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ผลิตสินคา้และบริการเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค  ธุรกิจท่ีลงทุนในสินทรัพย์
เหล่าน้ีมุ่งหวงัก าไรจากการลงทุนเป็นผลตอบแทน  

 
3.  การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) การลงทุนตามความหมาย

ของการเงิน หรือการลงในหลกัทรัพยเ์ป็นการซ้ือสินทรัพย  ์ (Asset) ในรูปของหลกัทรัพย ์
(Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond) หุ้นกูห้รือหุ้นทุน (Stock) การลงทุนลกัษณะน้ีเป็นการลงทุน
ทางออ้มซ่ึงแตกต่างๆ จากการลงทุนของธุรกิจ ผูมี้เงินออมเม่ือไม่ตอ้งการท่ีจะประกอบธุรกิจเอง 
เน่ืองจากความเส่ียงหรือผูอ้อมเองมีเงินยงัไม่เพียงพอ ผูล้งทุนอาจน าเงินท่ีออมไดจ้ะมากหรือนอ้ยก็
ตอ้งไปซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เขาพอใจท่ีจะลงทุน โดยมีผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ียหรือเงินปันผล
แลว้แต่ประเภทของหลกัทรัพยท่ี์จะลงทุน นอกจากน้ีผูล้งทุนอาจไดผ้ลตอบ แทนอีกลกัษณะหน่ึง 
คือก าไรจากการขายหลกัทรัพย  ์ (Capital Gain) หรือขาดทุนจากหลกัทรัพย  ์ (Capital Loss) อตัรา
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนเรียกวา่ Yield ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงอตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บ
เพียงอยา่งเดียว แต่ไดค้  านึงถึงก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์หรือขาดทุนจากการขายหลกัทรัพยท่ี์เกิด
จากการคาดวา่จะเกิดข้ึน Yield ท่ีผูล้งทุนไดรั้บจากการลงทุนมากหรือนอ้ยย่อมข้ึนกบัความเส่ียง 
(Risk) ของหลกัทรัพยล์งทุนนั้นๆ โดยปกติแลว้ผูล้งทุนพยายามเลือกการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทน
สูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง 

 
จุดมุ่งหมายในการลงทุน  

 
จุดมุ่งหมายในการลงทุนของผูล้งทุนแตกต่างกนัไประหวา่งผูล้งทุนแต่ละท่าน ผูล้งทุนบาง

ท่าน ลงทุนเพื่อหวงัรายได ้บางท่านหวงัไดก้ าไรจากการขายหลกัทรัพย ์และบางท่านอาจตอ้งการได้
ทั้งสองอยา่ง ดงันั้นผูล้งทุนแต่ละท่านตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการลงทุนของตนเองตามความตอ้งการ
และสภาวะแวดลอ้มของผูล้งทุน ซ่ึงพอจะแบ่งจุดมุ่งหมายดงักล่าวในลกัษณะต่างๆ ไดด้งัน้ี  (จิรัตน์ 
สังขแ์กว้, 2544)  
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1.  ความปลอดภยัของเงินลงทุน (Security of Principal) ความปลอดภยัของเงินลงทุน
นอกจากจะหมายความถึงการรักษาเงินลงทุนเร่ิมแรกให้คงไว ้ แลว้ถา้มองให้ไกลอีกนิดยงัหมาย
รวมถึงป้องกนัความเส่ียงซ่ึงเกิดจากอ านาจซ้ือลดลงอนัเป็นผลจากภาวะเงินเฟ้ออีกด้วย จาก
ความหมายดงักล่าวการลงทุนในหลกัทรัพยมี์เวลาก าหนดคืนเงินตน้จ านวนแน่นอน ซ่ึงได้แก่ 
พนัธบตัรรัฐบาล หุ้นกู้ และหุ้นบุริมสิทธิท่ีมีก าหนดเวลาไถ่ถอนของบริษทัท่ีมัน่คงก็อยู่ใน
ความหมายน้ี นอกจากน้ีการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีฐานะมัน่คงและก าลงัขยายตวัก็อยูใ่น
ความหมายน้ีเช่นกนั  

 
2.  เสถียรภาพของรายได้ (Stability of Income) ผูล้งทุนมกัจะลงในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายได้

สม ่าเสมอ ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดท่ี้สม ่าเสมอ เช่น ดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธ์ิ ผูล้งทุน
สามารถท าแผนการใชเ้งินทุนไดว้า่ เขาจะน ารายได ้ท่ีไดน้ี้ไปใชเ้พื่อการบริโภคหรือเพื่อลงทุนใหม่
ต่อไป นอกจากน้ีดอกเบ้ียหรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเป็นประจ ายอ่มมีค่ามากกวา่ดอกเบ้ียหรือเงินปันผล
ท่ีเขาสัญญาวา่จะใหใ้นอนาคต ซ่ึงยงัไม่แน่วา่จะไดต้ามท่ีเขาสัญญาหรือไม่  

 
3.  ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) ตามกฎทัว่ไปไปแลว้ ผูล้งทุนมกัจะตั้ง

จุดมุ่งหมายไวว้า่ พยายามจดัการใหเ้งินทุนของเขาเพิ่มพูนข้ึน ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความวา่ ความงอกเงย
ของเงินทุนจะเกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุนในหุน้ของบริษทัท่ีก าลงัขยายตวั (Growth Stock) เท่านั้น การ
น ารายไดท่ี้ไดรั้บไปลงทุนใหม่ ก็จะก่อให้เกิดการงอกเงยของเงินทุนไดดี้พอๆ กบัการลงทุนในหุ้น
ของบริษทัท่ีก าลงัขยายตวั ผูล้งทุนส่วนมากเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนของเขาโดยการน าดอกเบ้ียและ
เงินปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทุนน้ีใหป้ระโยชน์แก่ผูล้งทุนในแง่ท่ีวา่ 

  
3.1  เพื่อปรับฐานะของผูล้งทุนในระยะยาวใหดี้ข้ึน  
 
3.2  เพื่อรักษาอ านาจซ้ือใหค้งไว ้ 
 
3.3  เพื่อใหก้ารจดัการคล่องตวัข้ึน  
 

4.  ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (Marketability) ความคล่องตวัในการซ้ือขาย หมายถึง
หลกัทรัพยท่ี์สามารถซ้ือหรือขายไดง่้ายและรวดเร็ว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัราคา ขนาดของตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีหุน้นั้นจดทะเบียน ขนาดของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์จ านวนผูถื้อหุ้นและความสนใจท่ีประชาชน
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ทัว่ๆ ไปมีต่อหุ้นตวัน้ี หุ้นท่ีมีราคาสูงมกัจะขายไดย้ากกวา่หุ้นท่ีมีราคาต ่ากวา่ ยกตวัอยา่งง่ายๆ หุ้น
ราคา 500 บาท ยอ่มขายไดย้ากกวา่หุน้ราคา 50 บาท เป็นตน้  

 
5.  ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที (Liquidity) เม่ือหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนมี 

Liquidity สูง ความสามารถในการหาก าไร (Profitability) ยอ่มลดลง ผูล้งทุนตอ้งการลงทุนใน
หลกัทรัพยท่ี์มี Liquidity หรือหลกัทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงกบัเงินสด ก็เพราะ หวงัไวว้า่หากโอกาสลงทุนท่ี
น่าดึงดูดใจมาถึงเขาจะไดมี้เงินพร้อมท่ีจะลงทุนไดท้นัที การจดัการส าหรับเงินทุนส่วนน้ี ผูล้งทุน
อาจแบ่งสันปันส่วนจากเงินลงทุนเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ หรืออาจใชเ้งินปันผลหรือดอกเบ้ียท่ีไดรั้บมา
เพื่อซ้ือหุน้ใหม่ดงักล่าวก็ได ้ 

 
6.  การกระจายเงินลงทุน (Diversifications) วตัถุประสงคก์็คือตอ้งการกระจายความเส่ียง

และการกระจายความเส่ียงลงทุนในหลกัทรัพยก์ระท าได ้4 วธีิ คือ  
 

วิธีท่ี 1  ลงทุนผสมระหวา่งหลกัทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัในเงินลงทุนและมีรายได้
จากการลงทุนแน่นอนกบัหลกัทรัพยท่ี์มีรายไดแ้ละราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามภาวะธุรกิจ  

 
วธีิท่ี 2  ลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายๆ อยา่งปนกนัไป  
 
วิธีท่ี 3  ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ เพื่อลด

ความเส่ียงเร่ืองน ้าท่วมหรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้  
 
วิธีท่ี 4  ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีลกัษณะการผลิตท่ีต่างกนัแบบ Vertical 

หรือ Horizontal ถา้เป็นแบบ Vertical หมายถึง การลงทุนในธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่วตัถุดิบในจนสินคา้
ส าเร็จรูป ถา้เป็นแบบ Horizontal เป็นการลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั  

 
7.  ความพอใจในดา้นภาษี (Favorable tax Status) ฐานะการจ่ายภาษีของผูล้งทุนเป็นปัจจยั

ส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารเงินลงทุนตอ้งให้ความสนใจ ปัญหาก็คือวา่จะท าอยา่งจึงจะรักษารายได้
และก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์ (Capital Gain) ให้ไดม้ากท่ีสุดท่ีจะมากได้ การจ่ายภาษีในอตัรา
กา้วหนา้จากเงินไดพ้ึงประเมินท าให้ยากแก่การรักษา จ านวนรายไดน้ั้นไว ้ผูล้งทุนอาจเล่ียงการเสีย
ภาษีเงินไดจ้ากเงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าว โดยลงทุนในพนัธบตัรท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษี หรือซ้ือ
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หลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในเวลาน้ี แต่จะไดใ้นรูปก าไรจากการขายหลกัทรัพยใ์นอนาคต 
ส าหรับในต่างประเทศ อตัราภาษีท่ีเก็บจากก าไรจากการขาย หลกัทรัพยน์ั้นต่างกนั ก าไรจากการ
ขายหลกัทรัพยท่ี์ไดจ้ากการขายสินทรัพยป์ระเภททุน (Capital Asset) ผูท่ี้ลงทุนครอบครองไวเ้ป็น
เวลา 6 เดือนหรือนานกวา่น้ี จะเสียภาษีในอตัราสูงสุด 25% ในการบริหารเงินลงทุน ผูจ้ดัการเงิน
ลงทุนตอ้งดูว่าผูล้งทุนท่านน้ีตอ้งเสียภาษีเงินไดใ้นอตัราสูงสุดเท่าไร ถา้เขาเสียภาษีในอตัรา 50% 
หรือสูงกวา่ 50% แลว้ เขาควรลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้ก าไร จากการขาย หลกัทรัพยห์รือพนัธบตัร
ท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี 
 

ปัจจัยทีเ่ป็นตัวก าหนดจุดมุ่งหมายของผู้ลงทุน (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544, หนา้ 4-5)  
 

1.  อายุของผูล้งทุน (The Age of the Investor) ผูล้งทุนท่ีมีอายุนอ้ยหรือระหวา่ง 25-40 ปี 
มกัจะกลา้เส่ียงและสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดความงอกเงยแก่เงินลงทุน แต่ผูล้งทุนท่ีมี
อายุระหวา่ง 40-50 ปี อาจสนใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้รายไดป้ระจ า ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากภาระ
ทางครอบครัวและผูล้งทุนท่ีมีอายมุากกวา่ 60 ปี ยิง่พอใจลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหร้ายไดแ้น่นอน  

 
2.  การมีครอบครัวและความรับผิดชอบท่ีมีต่อครอบครัว (Marital Status and Family 

Responsibilities) ผูล้งทุนท่ีมีครอบครัวแลว้ตอ้งรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่ของครอบครัวตอ้งให้
การศึกษาแก่บุตร ท าให้เขาเกิดความจ าเป็นท่ีจะตอ้งลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มัน่คงและให้รายได้
แน่นอน ส่วนคนโสดไม่มีภาระผกูพนัยอ่มลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียงได ้ 

 
3.  สุขภาพของผูล้งทุน (The Health of the Investor) ปัญหาเร่ืองสุขภาพของผูล้งทุน มีผล

ต่อการก าหนดนโยบายลงทุนของผูล้งทุน โดยผูล้งทุนท่ีมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ยอ่มตอ้งการรายได ้ท่ี
เกิดข้ึนในปัจจุบนั (Current Income) มากกวา่หวงัผลประโยชน์ท่ีจะเกิดในอนาคต  

 
4.  นิสัยส่วนตวัของผูล้งทุน (Personal Habit) ผูล้งทุนท่ีมีนิสัยตระหน่ีอาจไม่มีความ

จ าเป็นตอ้งใชร้ายไดท่ี้ไดรั้บจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ เขาอาจลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมี 
การขยายตวัในอนาคตก็ได้ ในทางตรงกนัขา้มผูล้งทุนท่ีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยย่อมตอ้งการไดร้ายได้ท่ี
แน่นอนเพื่อมาจุนเจือรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน  
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5.  ความสมคัรใจในการลงทุน (Willingness to Accept Risk of Investment) ผูล้งทุนบาง
ท่านอาจตอ้งการลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีความเส่ียง ความเส่ียงในท่ีน้ีมีหลายลกัษณะดว้ยกนั เช่น 
ความเส่ียงในธุรกิจ ความเส่ียงในตลาด ความเส่ียงในอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงในอ านาจซ้ือ 
เป็นตน้ ผูล้งทุนในลกัษณะน้ีไดเ้ตรียมตวัเตรียมใจท่ีจะเผชิญกบัความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต
แลว้  

 
6.  ความจ าเป็นของผูล้งทุน (Investor’s Needs) ความจ าเป็นของผูล้งทุนอาจแตกต่างกนั 

บางท่านอาจมีความจ าเป็นทางดา้นการเงิน บางท่านอาจมีความจ าเป็นในแง่ของความรู้สึกและจิตใจ 
แน่นอนท่ีสุดส่ิงส าคญัท่ีเร่งเร้าให้เกิดการลงทุนก็คือตวัก าไร ซ่ึงอาจเก็บสะสมไวเ้พื่อใชใ้นยามชรา
เพื่อการศึกษาหรือเพื่อปรับฐานะการครองชีพของตนเองใหดี้ข้ึน  

 
เป้าหมายสุดท้ายในการลงทุนของผู้ลงทุน  

 
ผูล้งทุนมกัจะมีเป้าหมายสุดทา้ยในการลงทุนไวว้่า พยายามลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์อตัรา

ผลตอบแทนจากการลงทุนให้ความพอใจมากท่ีสุด ณ ระดบัความเส่ียงนั้นๆ (พีรศกัด์ิ ชยัศุภกิจ, 
2553) 
 

พฤติกรรมของนักลงทุน (สถาบนัพฒันาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย
, 2549)  

 
การพิจารณานกัลงทุน วา่จะไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนไดม้ากนอ้ยเพียงใดจะข้ึนอยู่

กบัลกัษณะของนกัลงทุนแต่ละคนสามารถยอมผลตอบแทนจากการลงทุน และความเส่ียงท่ีแตกต่าง
กนัไป โดยทัว่ไปสามารถแบ่งนกัลงทุนออกได ้3 ประเภท คือ (ณรงค ์จารขจรกุล, 2541) 

 
1.  นกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk-Averse Investment) นกัลงทุนประเภทน้ีในทุกระดบั

ผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน อรรถประโยชน์จะเพิ่มข้ึนในอตัราลดน้อยถอยลงเน่ืองจากผลตอบแทนท่ี
เพิ่มข้ึน ท าใหน้กัลงทุนตอ้งเผชิญความเส่ียงท่ีมากข้ึนและเน่ืองจากนกัลงทุนประเภทน้ีไม่ชอบความ
เส่ียง อรรถประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บจากการเพิ่มผลตอบแทนจะเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีลดนอ้ยถอยลงและ
จะตอ้งไดรั้บความเส่ียงท่ีมากข้ึน 
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2.  นกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk-Loving Investor) เป็นนกัลงทุนท่ีชอบในความเส่ียงใน
ทุกระดบัของผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึนและอรรถประโยชน์ก็จะเพิ่มขั้นในอตัราท่ีเพิ่มถึงแมว้า่จะมีความ
เส่ียงเพิ่มข้ึนจากผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนตาม 

 
3.  นกัลงทุนท่ีไม่สนใจความเส่ียง (Risk-Neutral Investor) นกัลงทุนประเภทน้ีทุกระดบั

ของผลตอบแทนจะเพิ่มข้ึนและจะท าใหอ้รรถประโยชน์ท่ีไดรั้บเพิ่มมากข้ึนในอตัราท่ีคงท่ี 
 

ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการลงทุนของนักลงทุน 
 

ปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน และมีความส าคญัต่อทิศทางตลาดหลกัทรัพย ์
หรือมีผลต่อ ราคาหุน้ ไดแ้ก่  

 
1.  ปัจจยัทางเศรษฐกิจ   เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุดท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนในหลกัทรัพย ์

ปัญหาทางเศรษฐกิจอาจส่ง ผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆ ไดอี้กมากมาย และก่อให้เกิดผลกระทบทาง
จิตวทิยาต่อผูล้งทุนไดม้ากท่ีสุด ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ท่ีผูล้งทุนควรค านึงถึงไดแ้ก่  

 
สภาพคล่องทางการเงิน เ ม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 

หมายความวา่ธุรกิจหรือกิจการทั้งหลาย ขาดเงินหมุนเวียนท่ีจะใชใ้นการด าเนินงาน ยอ่มก่อให้เกิด
ปัญหาอ่ืนๆ ตามมา  

 
อตัราดอกเบ้ีย เม่ือเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อตัราดอกเบ้ียจะขยบัตวั

สูงข้ึน ท าให้ตน้ทุนการผลิตของกิจการหรืออุตสาหกรรมต่างๆ สูงข้ึนตามไปดว้ย ในทางตรงกนั
ขา้มหากสภาพคล่องทางการเงินมีมาก อตัราดอกเบ้ียจะลดต ่าลง ผูค้นในสังคมจะมีก าลงัซ้ือมากข้ึน 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมขยายตวั ธุรกิจต่างๆ รวมถึงการลงทุนในหลกัทรัพยก์็จะไดรั้บผลดีตามไป
ดว้ย  

 
อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศหรือค่าเงิน ปัญหาอตัราแลกเปล่ียน

เงินตราระหวา่งประเทศ จะเกิดข้ึนเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบจากต่างประเทศ หากค่า
ของเงินบาทอ่อนตวัลง ย่อมท าให้ค่าใช้จ่ายในการสั่งสินคา้เขา้มาผลิตหรือจ าหน่ายสูงข้ึนตามไป
ดว้ย แต่ส าหรับกิจการท่ีส่งออกสินคา้หรือบริการอาจไดรั้บผลดี อยา่งไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทย
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ซ่ึงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ตอ้งพึ่งพาการน าเขา้วตัถุดิบ และมีภาระหน้ีสินต่างประเทศค่อนขา้งมาก 
ค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลง จะส่งผลในทางลบแก่ธุรกิจ  

 
การผลิต ซ่ึงภาพโดยกวา้งอาจหมายรวมไปถึงตลาดการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ปัจจุบนัคือ ตลาดต่างประเทศ หากอุตสาหกรรมภาคการผลิต และบริการของเรา สามารถผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีตรงตามความตอ้งการของประเทศคู่คา้ได ้ทั้งยงัมีราคาและคุณภาพเหมาะสมหรือ
ดีกวา่สินคา้จากประเทศคู่แข่ง มีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า ไดรั้บการสนบัสนุนท่ีเขม้แข็งจากภาครัฐ ปัจจยั
เหล่าน้ี ก็จะส่งผลให้สามารถจ าหน่ายสินคา้หรือบริการไดดี้ข้ึน น าเงินตราจากต่างประเทศเขา้มา
เสริมสร้างสภาพคล่องได้มากข้ึน และก าลังซ้ือของประชาชนท่ีมีมากข้ึน จะกระจายผลดีไปยงั
กิจการอ่ืนๆ ภายในประเทศได ้ 

 
ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า 

หากอยูใ่นสภาพดี ความตอ้งการสินคา้ยอ่มมีมากข้ึน ส่งผลดีต่อยอดขายและเม็ดเงินท่ีกลบัเขา้มาใน
ประเทศไทยในทางตรงขา้ม หากเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ประสบปัญหา จะท าให้ยอดจ าหน่าย
สินคา้และบริการของอุตสาหกรรมต่างๆ ของประเทศลดน้อยลง ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจของประเทศโดยรวม  

 
2.  ปัจจยัทางการเมือง เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้อย่างรวดเร็วและรุนแรง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจยัการเมืองในประเทศ เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผูก้  าหนดนโยบายต่างๆ ท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็น การก าหนดอตัราภาษี การส่งเสริมการลงทุน การหา
ตลาดต่างประเทศ เป็นตน้  

 
3.  ปัจจยัอ่ืนๆ  เช่น ปัจจยัจากธรรมชาติอนัได้แก่ ฝนแล้ง น ้ าท่วม แผ่นดินไหว หรือภยั

พิบติัต่างๆ รวมทั้งความไม่สงบภายในประเทศหรือบริเวณชายแดนกบัประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงอาจ
ส่งผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจดา้นอ่ืนๆ  
 
แนวความคิดเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภคและการออม 
 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) คือ พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคท าการคน้หา การคิด 
การซ้ือ การใช ้การประเมินผล ในสินคา้และบริการ ซ่ึงคาดวา่จะตอบสนองความตอ้งการของเขา
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หรือเป็นขั้นตอนซ่ึงเก่ียวกบัความคิดประสบการณ์ การซ้ือ การใชสิ้นคา้และบริการของผูบ้ริโภค
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546)  

 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บ

และการใชสิ้นคา้และหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนก่อน และท่ี
เป็นตวัก าหนดใหเ้กิดการกระท าต่างๆ ข้ึน (สมจิตร ลว้นจ าเริญ, 2546) 
  

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Analyzing Consumer Behavior) เป็นการคน้หาหรือวิจยั
เก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือและการใชข้องผูบ้ริโภค ทั้งท่ีเป็นบุคคล กลุ่ม หรือองคก์าร เพื่อให้ทราบ
ถึงลกัษณะความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือ การใช ้การเลือกบริการ แนวคิด หรือประสบการณ์
ท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ค าตอบท่ีได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด (Market Strategies) ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) 
  

การออม (Saving : S) หมายถึง รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริงท่ีไม่ถูกน าไปใชใ้นการบริโภค หรือ
หมายถึง ส่วนของรายได้ท่ีใช้จ่ายได้จริงท่ีเหลือจากการบริโภคนั่นเอง การออมท่ีเกิดข้ึนถือว่ามี
ความส าคญัในฐานะท่ีเป็นแหล่งท่ีมาของเงินทุนในตลาดเงิน ซ่ึงเป็นแหล่งเงินกูใ้ห้กบัภาครัฐบาล 
และภาคธุรกิจน าไปใชจ่้ายเพื่อการลงทุน อนัจะมีผลต่อเน่ืองไปถึงการจา้งงานและการสร้างผลผลิต
ของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการท าให้รายไดป้ระชาชาติเพิ่มข้ึน นอกจากน้ีถา้ระบบเศรษฐกิจใดมี
การออมอยา่งเพียงพอกบัความตอ้งการในการลงทุน ก็จะไม่จ  าเป็นตอ้งพึ่งพาเงินทุนหรือการลงทุน
จากต่างประเทศ การก่อหน้ีต่างประเทศ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลการออมของแต่ละประเทศจะ
มีมากหรือนอ้ยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ ระดบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดจ้ริง และ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคท่ีเกิดข้ึน ถ้ามีการออมเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้มีความสามารถในการลงทุน
เพิ่มข้ึนดว้ย 
 

ปัจจัยทีก่ าหนดการบริโภคและการออม 
 

จากการศึกษาขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัรายจ่ายเพื่อการบริโภคและการออมพบวา่ปัจจยัต่างๆ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการบริโภคและการออมมีดงัน้ี 
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1.  รายไดท่ี้ใชจ่้ายได ้ (Disposable Income) รายไดท่ี้ใชจ่้ายได ้ คือ รายไดท่ี้ภาคครัวเรือน
ไดรั้บหักด้วยภาษีเงินบุคคล (Personal Income Taxes) รายได้ท่ีใช้จ่ายได้เป็นระดบัรายได้ท่ี
ประชาชนสามารถน าไปใชจ่้ายในการบริโภคและเก็บออม การเปล่ียนแปลงโครงสร้างและอตัรา
ภาษีเงินไดส่้วนบุคคลจะส่งผลกระทบต่อรายไดท่ี้ใชจ่้ายได ้ หากรัฐบาลเพิ่มอตัราภาษีเงินไดส่้วน
บุคคล รายไดท่ี้ใชจ่้ายไดก้็จะลดลง การบริโภคและการออมก็จะลดลงตามไปดว้ย ส่วนการลดอตัรา
ภาษีก็จะมีผลกระทบในทางตรงขา้ม 

 
2.  รายไดใ้นอดีต และรายไดใ้นอนาคต (past and future income) บุคคลมกัจะเคยชินกบั

ความเป็นอยู่ของตน โดยเฉพาะคนท่ีคุน้เคยกบัการกินดีอยู่ดี ถา้รายไดใ้นปัจจุบนัของเขาลดลง 
บุคคลจะลดการออม เพื่อรักษาสภาพความเป็นอยูเ่ดิมไว ้ดงันั้นในช่วงแรกๆ แมร้ายไดจ้ะลดลงไป
มาก การบริโภคจะเปล่ียนแปลงไปไม่มากนกั ต่อเม่ือเวลาผา่นไปช่วงหน่ึงแลว้ การบริโภคจึงค่อย
เปล่ียนแปลงไปมากข้ึน ดงันั้น MPC ในระยะสั้นจะมีค่านอ้ยกวา่ MPC ในระยะยาว นอกจากน้ี 
รายไดใ้นอนาคตก็มีอิทธิพลต่อการก าหนดการบริโภคในปัจจุบนั กล่าวคือ ถา้บุคคลคาดวา่รายได้
ในอนาคตของตนจะสูงข้ึน บุคคลอาจเพิ่มการบริโภคในปัจจุบนัมากข้ึนและออมนอ้ยลงเพราะหวงั
วา่รายไดท่ี้จะเพิ่มข้ึนในอนาคตจะชดเชยการออมท่ีต ่าในปัจจุบนัได ้

 
3.  สินทรัพยข์องผูบ้ริโภค สินทรัพยท่ี์ครัวเรือนถือครองอยูมี่สภาพคล่อง (Liquidity) สูง

หรือต ่าไม่เท่ากนั ทั้งน้ีพิจารณาจากความยากง่ายและอตัราความเส่ียงดา้นมูลค่าในการเปล่ียนแปลง
เป็นเงินสด ตามปกติสินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่องเรียงตามล าดบัสูงไปหาต ่า ไดแ้ก่ เงินสด เงินฝาก
กระแสรายวนั เงินฝากประจ า พนัธบตัร ทองค า หุน้ และท่ีดิน ในกรณีท่ีผูบ้ริโภคถือสินทรัพยส์ภาพ
คล่องสูงไวม้าก ผูบ้ริโภคจะรู้สึกวา่ตนมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงสามารถใชจ่้ายเพื่อการบริโภคได้
มาก ส่วนกรณีท่ีผูบ้ริโภคถือสินทรัพยส์ภาพคล่องต ่าไวม้าก ผูบ้ริโภคไม่แน่ใจว่าจะสามารถ
เปล่ียนเป็นเงินสดไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการและไดมู้ลค่าท่ีตนพอใจมากนอ้ยเพียงใด จึงตอ้งชะลอการ
บริโภคบางส่วนไวก่้อน 

 
4.  จ  านวนทรัพยสิ์นถาวรท่ีมีอยู ่ (stock of durable goods on hands) ทรัพยสิ์นถาวรเป็น

ทรัพยสิ์นท่ีมีอายุการใชง้านค่อนขา้งนาน เช่น บา้น ตูเ้ยน็ จกัรเยบ็ผา้ รถยนต ์ โทรทศัน์ เป็นตน้ 
ทรัพยสิ์นประเภทคงทนถาวรน้ี จะมีผลต่อการใชจ่้ายการบริโภคของบุคคล 2 ทางดว้ยกนัคือ ในทาง
หน่ึง คนท่ีมีทรัพยสิ์นถาวรอยูม่าก อาจท าให้การใชจ่้ายอุปโภคบริโภคของเขาเพิ่มสูงข้ึน เพราะเขา
ไม่จ  าเป็นตอ้งอดออมเงินไวเ้พื่อซ้ือหาสินทรัพยด์งักล่าวอีก นอกจากน้ีการมีทรัพยสิ์นเหล่าน้ี อาจท า
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ให้ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายบางอยา่งเพิ่มข้ึน เช่น การมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้ามากข้ึน อาจท าให้เสียค่าไฟมากข้ึน 
หรือการมีรถยนตท์ าให้ตอ้งเสียค่าน ้ ามนั และค่าบ ารุงรักษารถยนตเ์พิ่มข้ึน เป็นตน้ ในอีกทางหน่ึง
นั้น การใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของบุคคลอาจลดลงก็ได ้ เม่ือเขามีทรัพยสิ์นดงักล่าวอยูแ่ลว้ 
จะท าให้การใชจ่้ายเพื่อซ้ือทรัพยสิ์นเหล่าน้ีลดลง เพราะทรัพยสิ์นเหล่าน้ีมีอายุการใชง้านนาน เช่น 
การท่ีบุคคลซ้ือรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนของเดิมจะกินเวลานานอีกหลายปี ท าให้เขาสามารถลด
รายจ่ายในการซ้ือหาทรัพยสิ์นดงักล่าวลง จนกวา่จะถึงระยะท่ีสินทรัพยห์มดอายุการใชง้าน รายจ่าย
จึงจะเพิ่มข้ึนเพราะมีการจดัซ้ือเพื่อทดแทนของเก่า สรุปไดว้า่การมีทรัพยสิ์นถาวรอยูม่ากทั้งจะมีผล
ท าใหก้ารใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคเพิ่มข้ึนหรือลดลง ก็ข้ึนอยูก่บัวา่ผลในทางใดจะมีมากกวา่กนั 

 
5.  การคาดการณ์ของผูบ้ริโภค ส่ิงท่ีผูบ้ริโภคคาดการณ์และส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือมี

หลายอยา่ง อาทิ รายไดใ้นอนาคต ราคาสินคา้ ปริมาณสินคา้ ฯลฯ การคาดการณ์ของผูบ้ริโภค
เก่ียวกบัรายไดใ้นอนาคตมีผลต่อการบริโภคและการออมในปัจจุบนั หากผูบ้ริโภคคาดการณ์วา่จะมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนในอนาคต เขาอาจจะลดการออมและเพิ่มการบริโภคในปัจจุบนั ส่วนการคาดการณ์ใน
ทางตรงขา้มจะท าให้เขา้ตดัสินใจเพิ่มการออมและลดการบริโภคในปัจจุบนั การคาดการณ์เก่ียวกบั
ราคาสินคา้มีผลต่อการบริโภคและการออมในปัจจุบนั เช่น หากผูบ้ริโภคคาดการณ์วา่ในอนาคตอนั
ใกล ้ราคาสินคา้จะสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะพากนัซ้ือสินคา้มากกวา่ปกติ ทั้งน้ีเป็นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
โดยทัว่ไปท่ีไม่อยากซ้ือของแพง ในกรณีตรงขา้ม ถา้มีการคาดคะเนวา่ราคาสินคา้จะลดลง ผูบ้ริโภค
มกัจะยบัย ั้งการบริโภคไวก่้อนและเล่ือนการซ้ือสินคา้นั้นออกไป ผลจะท าให้การบริโภคลดลง การ
คาดการณ์เก่ียวกบัราคาสินคา้อาจสรุปได้ว่า ในช่วงท่ีราคาสินคา้นั้นมีแนวโน้มสูงข้ึน ผูบ้ริโภค
มกัจะคาดการณ์วา่ราคาสินคา้จะสูงข้ึนต่อไป การใชจ่้ายเพื่อการบริโภคจะมีมาก การออมจะมีนอ้ย 
ส่วนในช่วงท่ีราคาสินคา้มีแนวโนม้ลดลง ผูบ้ริโภคมกัจะคาดวา่ราคาสินคา้จะลดลงเร่ือยๆ การใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคจะมีนอ้ย การออมจะมีมาก 

 
6.  สินเช่ือเพื่อการบริโภคและอตัราดอกเบ้ีย ณ ระดบัรายไดท่ี้ใชจ่้ายไดเ้ท่ากนั ในกรณีท่ี

สังคมนั้นมีระบบการให้สินเช่ือเพื่อการบริโภคในรูปของการจ่ายเงินดาวน์ต ่าและดอกเบ้ียต ่า จะจูง
ใจให้มีการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคสูงกว่าในกรณีท่ีไม่มีระบบการให้สินเช่ือในลกัษณะดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ระบบสินเช่ือท่ีเอ้ืออ านวยต่อการเพิ่มรายจ่ายเพื่อการบริโภคในปัจจุบันนั้น 
ขณะเดียวกนัก็ท าให้ผูบ้ริโภคมีหน้ีสินเพิ่มข้ึน และมีภาระการช าระหน้ีในภายหลงัเพิ่มข้ึน ท าให้
ความสามารถในการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคและการออมในอนาคตลดลง ดงันั้น ในสังคมท่ีตอ้งการ
จะรักษาระดบัการบริโภคของประชาชนไว  ้ภาคธุรกิจจึงพยายามสร้างระบบสินเช่ือเพื่อการบริโภค 
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ท าให้ผูบ้ริโภคมีหน้ีสินพอกพูน อตัราดอกเบ้ียเงินฝากสูงจะจูงใจให้ครัวเรือนออมมากข้ึน และใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคน้อยลง ส่วนอตัราดอกเบ้ียเงินฝากต ่าครัวเรือนจะมีการออมลดลง และมีการ
บริโภคมากข้ึน 

 
7.  ค่านิยมทางสังคม (Social Value) เป็นคุณค่าท่ีสังคมไดก้ าหนดไวว้่าเป็นส่ิงท่ีน่า

ประพฤติปฏิบติั โดยไม่ค  านึงถึงความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจและสังคม หาก
ค่านิยมทางสังคมให้ความส าคญัยิ่งต่อวตัถุ จะท าให้ผูบ้ริโภคบางกลุ่มมุ่งการใช้จ่ายในสินคา้และ
บริการท่ีฟุ่มเฟือยและมีราคาสูง ท าให้สังคมนั้นมีการบริโภคอยูใ่นระดบัสูงและการออมต ่า ส่วน
สังคมท่ียดึค่านิยมการประหยดั สังคมนั้นจะมีการบริโภคและการออมอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและมี
ผลดีทางเศรษฐกิจในระยะยาว 

 
8.  อตัราเพิ่มของประชากรและโครงสร้างอายุของประชากร ถา้อตัราเพิ่มของประชากรอยู่

ในระดบัสูง รายจ่ายเพื่อการบริโภคจะเพิ่มในอตัราสูง ส่วนกรณีตรงขา้มรายจ่ายเพื่อการบริโภคจะ
เพิ่มในอตัราต ่า นอกจากน้ีโครงสร้างอายุของประชากรก็มีอิทธิพลต่อรายจ่าย เพื่อการบริโภคและ
การออม โดยทัว่ไปหากจ านวนประชากรวยัท างานเทียบกบัประชากรทั้งหมดมีสัดส่วนต ่า การใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคจะมีมาก เพราะชากรท่ีไม่อยู่ในวยัท างาน แมจ้ะไม่มีรายไดแ้ต่ก็ยงัตอ้งมีการ
บริโภค ส่วนในกรณีตรงกนัขา้ม การบริโภคจะนอ้ยและสามารถออมไดม้าก 
 

การออมและการลงทุนเหมือนหรือแตกต่างกนัอย่างไร 
 
 การออม คือ  การเก็บสะสมเงินทีละเล็กทีละน้อยให้พอกพูนข้ึนเม่ือเวลาผ่านไป ซ่ึงการ
ออมส่วนใหญ่มกัจะอยู่ในรูปของเงินฝากกบัธนาคาร หรือบริษทัเงินทุน โดยไดรั้บดอกเบ้ียเป็น 
ผลตอบแทน 
 
 การลงทุน คือ การน าเงินท่ีเก็บสะสมไปสร้างผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การออม โดยการลงทุน
ในพนัธบตัรรัฐบาล หรือหลกัทรัพยต่์างๆ ซ่ึงจะมีความเส่ียงท่ีสูงข้ึน 
 

การสะสมเงินเพื่อให้เพียงพอกบัการใช้จ่ายตามวตัถุประสงค์ในอนาคต จ าเป็นตอ้งมีการ
จัดสรรอย่างเหมาะสมทั้ งการออมและการลงทุนควบคู่กันไปในสัดส่วนท่ีสอดคล้องกับ
ผลตอบแทนท่ีเราคาดหวงัภายใตค้วามเส่ียงท่ีเรายอมรับได ้และถา้หากเราเน้นการออมเพียงอย่าง
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เดียวอาจจะประสบปัญหาการงอกเงยของดอกเบ้ียต ่ากวา่เงินเฟ้อ หรือไม่เพียงพอกบัค่าใชจ่้าย แต่ถา้
หากเราน าเงินสะสมไปลงทุนทั้งหมดก็อาจประสบกบัภาวะขาดทุน หรือขาดสภาพคล่องได ้ดงันั้น
การวางแผนสะสมเงินโดยให้มีการกระจายความเส่ียงอยา่งเหมาะสม คือ แบ่งส าหรับเก็บออมและ
ส าหรับน าไปลงทุน โดยให้มีการกระจายวิธีการและประเภทหลักทรัพย์ให้เหมาะสม และ
ด าเนินการโดยรอบคอบ หากไม่มีความเช่ียวชาญควรปรึกษากบัผูท่ี้มีความรู้ความช านาญเก่ียวกบั
การลงทุน 
 
ตารางที ่2  การเปรียบเทียบระหวา่งการออมและการลงทุน 
 

 การออม การลงทุน 

วตัถุประสงค์ 
เป็นการสะสมเงินเพ่ือใหพ้อกพนูในระยะสั้น 
เผื่อไวใ้ชจ่้ายยามฉุกเฉิน 

เป็นการสะสมเงินใหง้อกเงยต่อเน่ืองในระยะ
ยาว 

วธีิการสะสม เงินฝากธนาคาร และบริษทัเงินทุน 
ลงทุนในพนัธบตัร หุน้กู ้หุน้ กองทุนรวม
กองทุนส่วนบุคคล กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 

ความเส่ียง 
ความเส่ียงต ่า(เน่ืองจากรัฐบาลค ้าประกนัเงิน
ฝากทั้งเงินตน้และดอกเบ้ียเตม็จ านวน) 

มีความเส่ียงมากนอ้ยตามประเภทและลกัษณะ
ของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน ในปัจจุบนัถือวา่มีความ
เส่ียงสูงกวา่การฝากเงิน 

ผลตอบแทน ดอกเบ้ีย 
ดอกเบ้ีย เงินปันผล และ/หรือ ผลก าไรหรือ 
ขาดทุนจากการลงทุน 

ข้อได้เปรียบ มีสภาพคล่องสูง ไดรั้บผลตอบแทนในระยะยาวสูงกวา่ 

ข้อเสียเปรียบ ผลตอบแทนจากดอกเบ้ียเงินฝากต ่า มีโอกาสขาดทุนจากการลงทุนได ้

ท่ีมา: สมาคมบริษทัจดัการกองทุน (2557) 

 

แนวคิดทฤษฎอีุปสงค์ 
 
ทฤษฎีอุปสงค์ (Demand Theory) (วนัรักษ ์ม่ิงมณีนาคิน, 2538) อุปสงค ์คือ ปริมาณสินคา้

หรือบริการชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือ ณ ระดบัราคาต่างๆ กนัของสินคา้และบริการ
นั้น ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ความตอ้งการซ้ือหรืออุปสงคน้ี์แตกต่างจากความตอ้งการซ้ือใน
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ความหมายทั่วไป เพราะว่าผู ้ท่ี ซ้ือสินค้าและบริการได้นั้ นจะต้องมีความเต็มใจท่ีจะซ้ือ 
(Willingness) และความสามารถท่ีจะจ่ายเงิน (Ability to Pay) เพื่อให้ไดเ้ป็นเจา้ของของส่ิงท่ีตน
ตอ้งการ ดงันั้นความตอ้งการซ้ือเพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีรายได ้หรือรายไดไ้ม่เพียงพอไม่ถือวา่เป็น
อุปสงค ์

 
กฎของอุปสงค์ (Law of Demand) โดยทัว่ไปกฎของอุปสงคจ์ะสมมติให้ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผล

ต่อการเปล่ียนแปลงของอุปสงคค์งท่ี แลว้ผูบ้ริโภคจะตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการชนิดใดข้ึนอยูก่บั
ราคาสินคา้นั้นเป็นหลกั ทั้งน้ีอุปสงคจ์ะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บักฎของอุปสงคท่ี์วา่ “ปริมาณสินคา้ท่ี
ผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือในขณะใดขณะหน่ึงจะเพิ่มข้ึนถ้าราคาสินคา้นั้นลดลง และตรงกนัขา้มกบั
ปริมาณสินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือจะลดลง ถา้ราคาสินคา้นั้นเพิ่มข้ึน” ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อจ านวน
สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ้ือหรือปัจจยัท่ีก าหนดอุปสงคมี์ดงัน้ี 

 
1.  ราคาสินคา้ชนิดนั้น เม่ือราคาสินคา้เพิ่มสูงข้ึน ปริมาณซ้ือจะลดลง แต่ถา้ราคาสินคา้

ลดลง ปริมาณซ้ือจะมีมากข้ึน 
 
2.  ราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ความสัมพนัธ์ของปริมาณซ้ือ นอกจากจะข้ึนอยูก่บัราคาสินคา้

ชนิดนั้นแลว้ยงัข้ึนกบัราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงแบ่งความสัมพนัธ์ของสินคา้ไดเ้ป็น 2 ชนิด
คือ 

 
2.1  สินคา้ท่ีใชท้ดแทนกนั (Substitution Goods) เช่น เน้ือหมูกบัเน้ือไก่ ชากบั

กาแฟ ปากกาลูกล่ืนกบัปากกาหมึกซึม เป็นตน้ การท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ชนิดใดมากนอ้ยเพียงใด 
จะตอ้งพิจารณาถึงราคาสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย เช่น ถา้ราคาเน้ือหมูสูงข้ึนในขณะท่ีราคาเน้ือไก่คง
เดิม ผูบ้ริโภคจะซ้ือเน้ือหมูลดลงแลว้หนัไปซ้ือเน้ือไก่เพิ่มข้ึน จึงกล่าวไดว้า่เม่ือราคาสินคา้ชนิดหน่ึง
เพิ่มข้ึน จะท าให้ปริมาณซ้ือสินคา้อีกชนิดหน่ึงท่ีใช้แทนกนัไดเ้พิ่มข้ึนดว้ย แต่ถา้ราคาสินคา้ชนิด
หน่ึงลดลงจะท าใหป้ริมาณซ้ือสินคา้อีกชนิดหน่ึงท่ีใชแ้ทนกนัไดล้ดลงดว้ย ดงันั้นความสัมพนัธ์ของ
ราคาและปริมาณซ้ือของสินคา้ต่างชนิดท่ีใชท้ดแทนกนัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

 
2.2  สินคา้ท่ีใชป้ระกอบกนัหรือใชร่้วมกนั (Complementary Goods) เช่น ปืนกบั

ลูกปืน ถุงเทา้กบัรองเทา้ ยาสีฟันกบัแปรงสีฟัน กาแฟกบัครีมเทียม รถยนตก์บัน ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็น
ตน้ เม่ือราคารถยนต์แพงข้ึน นอกจากปริมาณซ้ือรถยนต์จะลดลงแลว้ ปริมาณความตอ้งการซ้ือ
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น ้ามนัเช้ือเพลิงก็จะลดลงดว้ย ทั้งๆ ท่ีราคาน ้ ามนัเช้ือเพลิงไม่เปล่ียนแปลง ดงันั้นความสัมพนัธ์ของ
ราคาและปริมาณซ้ือของสินคา้ต่างชนิดท่ีใชป้ระกอบกนัจะเป็นในทิศทางตรงกนัขา้ม 

 
3.  รายไดข้องผูบ้ริโภค รายได้ของผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัส าคญัอย่างหน่ึงในการก าหนด      

อุปสงค ์ การพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดข้องผูบ้ริโภคกบัปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้
สามารถแบ่งสินคา้ออกเป็น 2 ชนิด คือ 

 
3.1  สินคา้ปกติ (Normal Goods) ปริมาณซ้ือสินคา้ปกติทัว่ไปจะมีความสัมพนัธ์

โดยตรงกบัระดบัรายไดข้องผูบ้ริโภค กล่าวคือ ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดม้าก ความตอ้งการซ้ือสินคา้ปกติ
จะเพิ่มข้ึน แต่ถา้ผูบ้ริโภคมีรายไดล้ดลง ความตอ้งการซ้ือสินคา้ปกติจะลดลงดว้ย 

 
3.2  สินคา้ดอ้ยคุณภาพ (Inferior Goods) สินคา้บางชนิดเป็นสินคา้ดอ้ยคุณภาพใน

สายตาของผูบ้ริโภค ปริมาณซ้ือสินคา้ประเภทน้ีจะมีความสัมพนัธ์ตรงกนัขา้มกนัระดบัรายไดข้อง
ผูบ้ริโภค กล่าวคือ เม่ือผูบ้ริโภคมีรายไดเ้พิ่มข้ึน อุปสงคใ์นสินคา้ประเภทน้ีลดลง แต่ถา้ผูบ้ริโภคมี
รายไดล้ดลง อุปสงคใ์นสินคา้ประเภทน้ีจะเพิ่มข้ึน สินคา้เหล่าน้ีไดแ้ก่ เคร่ืองส าอางราคาถูก ขา้วสาร
คุณภาพต ่า เส้ือโหล เป็นตน้ 

 
4.  รสนิยมของผูบ้ริโภค รสนิยมเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีก าหนดอุปสงค์ รสนิยมของบุคคล

โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะแตกต่างกนัตามอายุ อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นตน้ โดยปกติ
รสนิยมในสินคา้ต่างๆ จะเปล่ียนแปลงตามยุคสมยัและกาลเวลา  รสนิยมของสินคา้บางชนิด
เปล่ียนแปลงไดง่้าย เช่น เคร่ืองแต่งกาย เคร่ืองประดบั เป็นตน้ ดงันั้น ถา้สินคา้ชนิดใดอยูใ่นสมยั
นิยม อุปสงคใ์นสินคา้นั้นจะเพิ่มข้ึน แต่ถา้สินคา้ชนิดใดลา้สมยั อุปสงคใ์นสินคา้ชนิดนั้นจะลดลง 

 
5.  จ านวนประชากร โดยทัว่ไปเม่ือประชากรของสังคมหรือของประเทศมีจ านวนมากข้ึน

ความตอ้งการในสินคา้และบริการจะเพิ่มข้ึนดว้ย แต่ประชากรท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะตอ้งมีอ านาจซ้ือเพิ่มข้ึน
ดว้ย จึงจะก่อใหเ้กิดอุปสงคใ์นสินคา้นั้น 

 
6.  การคาดคะเนราคาและปริมาณสินคา้ในอนาคต เป็นปัจจยัอยา่งหน่ึงท่ีท าให้อุปสงคใ์น

สินคา้เปล่ียนแปลงไป เช่น ผูบ้ริโภคคาดคะเนวา่ราคาขา้วสารในอนาคตจะสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะรีบซ้ือ
ขา้วสารในขณะน้ีเพิ่มข้ึน อุปสงคข์องขา้วสารในปัจจุบนัจึงเพิ่มข้ึน ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ผูบ้ริโภค
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คาดวา่ราคาขา้วสารในอนาคตจะลดลง ผูบ้ริโภคจะชะลอการซ้ือขา้วสารไวก่้อนอุปสงคข์องขา้วสาร
ในปัจจุบนัจึงลดลง 

 
7.  ฤดูกาล ความตอ้งการซ้ือสินคา้ต่างๆ ในแต่ละช่วงเวลาจะแตกต่างกนัตามฤดูกาล เช่น 

ในฤดูร้อน อุปสงค์ของพดัลมจะเพิ่มสูงข้ึน ฤดูฝนปริมาณความตอ้งการร่มจะมีมากข้ึนและในฤดู
หนาวอุปสงคข์องเส้ือกนัหนาวจะมีมากข้ึน 

 
8.  สภาพการกระจายรายไดใ้นระบบเศรษฐกิจ แมว้า่รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของแต่ละประเทศ

จะเท่ากนั แต่ถา้โครงสร้างการกระจายรายไดข้องประเทศแตกต่างกนั ปริมาณความตอ้งการในสิน
ค่าก็จะแตกต่างกนัดว้ย ตวัอยา่งเช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย และสหรัฐอเมริกามีรายไดเ้ฉล่ียต่อหวั
สูงและใกล้เคียงกันแต่สภาพการกระจายรายได้แตกต่างกันมาก กล่าวคือ ประชากรของ
ซาอุดีอาระเบียส่วนใหญ่ยงัยากจน มีคนกลุ่มน้อยเท่านั้นท่ีร ่ ารวยจากการเป็นเจา้ของบ่อน ้ ามนั 
ขณะท่ีประชากรของสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่เป็นคนชนชั้นกลาง รายไดไ้ม่แตกต่างกนัมากนัก 
ดงันั้น ปริมาณความตอ้งการซ้ือสินคา้ชนิดใดชนิดหน่ึงของทั้ง 2 ประเทศ ยอ่มแตกต่างกนั 
 
แนวคิดเกีย่วกบัการบริการ 
 

 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตสถาน (2525 อา้งถึงใน วรรณวิภา พีราวชัร, 2549) ไดใ้ห้ค  า
จ  ากดัความของค าวา่ การบริการ หมายถึง การปฏิบติัรับใช ้การใหค้วามสะดวกต่างๆ เช่น ให้บริการ
หรือใชบ้ริการ เป็นตน้  

 
ค าวา่ การบริการ SERVICE หมายความวา่ เป็นการบริการท่ีดี สามารถแยกไดด้งัน้ี  
 
S = Service Mind  คือ  การมีใจใฝ่บริการ ปรารถนาใหผู้อ่ื้นพึงพอใจและสุขใจใส่  
 
E = Enthusiasm  คือ  การมีความกระตือรือร้นในการใหบ้ริการ  
 
R = Readiness  คือ  การมีความพร้อมทั้งบุคลากรและวสัดุอุปกรณ์ท่ีจะใหบ้ริการ  
 



26 

V = Value  คือ  การตระหนกัถึงคุณค่าในงานบริการท่ีท าวา่เป็นงานท่ีมีประโยชน์ มีคุณค่า 
และสามารถสร้างความภาคภูมิใจใหก้บัชีวติได ้ 

 
I = Interested  คือ  มีความสนใจ ใส่ใจ ในงานบริการท่ีท าดว้ยความเตม็ใจ  
 
C = Cleanliness  คือ  ความสะอาด การบริการท่ีดี อาคารสถานท่ี วสัดุอุปกรณ์ หรือ

พนกังานบริการตอ้งมีความสะอาด  
 
E = Endurance  คือ  ความอดทน อดกลั้น งานบริการจะตอ้งพบเจอกบับุคคลหลายประเภท 

ทั้งประเภทเฉยๆ ร้อนรน จุกจิกจูจ้ี้ข้ีบ่น ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีความอดทน  
 
S = Smile  คือ  การยิม้แยม้แจ่มใส การมีมิตรภาพต่อผูม้ารับบริการทุกคนโดยทัว่หนา้ ไม่มี

การแบ่งชั้นวรรณะใดๆ ทั้งส้ิน 
 
 บริการ (Service) เป็นกิจกรรมผลประโยชน์หรือความพึงพอใจท่ีจะสนองความตอ้งการแก่
ลูกคา้ ซ่ึงกล่าวถึงประเภทการบริการ ลกัษณะของบริการและการใช้เคร่ืองมือการตลาดส าหรับ
ธุรกิจบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ , 2541)  
 

บริการมีลกัษณะท่ีส าคญั 4 ลกัษณะ ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาด ดงัน้ี  
 
1.  ไม่สามารถจบัตอ้งได ้ (Intangibility) บริการไม่สามารถมองเห็น หรือเกิดความรู้สึกได้

ก่อนท่ีจะมีการซ้ือ ดงันั้น เพื่อลดความเส่ียงของผูซ้ื้อ ผูซ้ื้อตอ้งพยายามวางกฎเกณฑ์เก่ียวกบัคุณภาพ
และประโยชน์จากบริการท่ีเขาจะไดรั้บเพื่อสร้างความเช่ือมัน่ในการซ้ือในแง่ของสถานท่ี ตวับุคคล 
เคร่ืองมือ วสัดุท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร สัญลกัษณ์และราคา ส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีผูข้ายบริการจะตอ้ง
จดัหาเพื่อเป็นหลกัประกนัใหผู้ซ้ื้อสามารถตดัสินใจซ้ือไดเ้ร็วข้ึน 

 
1.1  สถานท่ี (Place) ตอ้งสามารถสร้างความเช่ือมัน่ และความสะดวกให้กบัผูท่ี้มา

ติดต่อ  
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1.2  บุคคล (People) พนกังานท่ีขายบริการตอ้งมีการแต่งตวัท่ีเหมาะสม บุคลิกดี 
หนา้ตายิม้แยม้แจ่มใส พูดจาไพเราะ เพื่อใหลู้กคา้เกิดความประทบัใจ และเกิดความเช่ือมัน่วา่บริการ
ท่ีซ้ือจะดีดว้ย  

 
1.3  เคร่ืองมือ (Equipment) อุปกรณ์ภายในส านักงานจะต้องทนัสมยัมี

ประสิทธิภาพ มีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็ว เพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจ  
 
1.4  วสัดุส่ือสาร (Communication Material) ส่ือโฆษณาและเอกสารการโฆษณา 

ต่างๆ จะตอ้งสอดคลอ้งกบัลกัษณะของบริการท่ีเสนอขาย และลกัษณะของลูกคา้  
 
1.5  สัญลกัษณ์ (Symbols) คือ ช่ือตราสินคา้ หรือเคร่ืองหมายตราสินคา้ท่ีใชใ้นการ

ใหบ้ริการเพื่อใหผู้บ้ริโภคเรียกช่ือไดถู้ก ควรมีลกัษณะส่ือความหมายท่ีดีเก่ียวกบับริการท่ีเสนอขาย  
 
1.6  ราคา (Price) การก าหนดราคาการให้บริการ ควรมีความเหมาะสมกบัระดบั

การใหบ้ริการ ชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีแตกต่างกนั  
 
2.  ไม่สามารถแบ่งแยกการให้บริการ (Inseparability) การให้บริการเป็นการผลิตและการ

บริโภคในขณะเดียวกนั กล่าวคือ ผูข้ายหน่ึงรายสามารถให้บริการลูกคา้ในขณะนั้นไดห้น่ึงราย 
เน่ืองจากผูข้ายแต่ละรายมีลกัษณะเฉพาะตวัไม่สามารถให้คนอ่ืนให้บริการแทนไดเ้พราะตอ้งผลิต
และบริโภคในเวลาเดียวกนั ท าใหก้ารขายบริการอยูใ่นวงจ ากดัในเร่ืองของเวลา 

 
3.  ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของบริการไม่แน่นอนข้ึนอยู่กบัวา่ผูข้ายบริการเป็น

ใครจะใหบ้ริการเม่ือไร ท่ีไหน และอยา่งไร ดงันั้นผูซ้ื้อบริการจะตอ้งรู้ถึงความไม่แน่นอนในบริการ 
และสอบถามผูอ่ื้นก่อนท่ีจะเลือกรับบริการ ในแง่ผูข้ายบริการจะตอ้งมีการควบคุมคุณภาพท าได ้ 2 
ขั้นตอน คือ  

 
3.1  ตรวจสอบ คดัเลือก และฝึกอบรมพนกังานท่ีให้บริการ รวมทั้งมนุษยสัมพนัธ์

ของพนกังานท่ีใหบ้ริการ  
 



28 

3.2  ตอ้งสร้างความพอใจให้ลูกคา้ โดยเน้นการใช้ การรับฟังค าแนะน าและ
ขอ้เสนอแนะของลูกคา้ การส ารวจขอ้มูลลูกคา้ และการเปรียบเทียบ ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลเพื่อการแกไ้ข
ปรับปรุงบริการใหดี้ข้ึน 

 
4.  ไม่สามารถเก็บไวไ้ด ้(Perish Ability) บริการไม่สามารถผลิตเก็บไวไ้ดเ้หมือนสินคา้อ่ืน 

ถา้ความตอ้งการมีสม ่าเสมอ การให้บริการก็จะไม่มีปัญหา แต่ถา้ลกัษณะความตอ้งการไม่แน่นอน 
จะท าให้เกิดปัญหาคือ บริการไม่ทนัหรือไม่มีลูกคา้ กลยุทธ์การตลาดท่ีน ามาใช้เพื่อปรับความ
ตอ้งการซ้ือใหส้ม ่าเสมอ และปรับการใหบ้ริการไม่ใหเ้กิดปัญหามากหรือนอ้ยเกินไป มีดงัน้ี  

 
4.1  กลยุทธ์เพื่อปรับความตอ้งการซ้ือ (Demand) คือ การตั้งราคาให้แตกต่างกนั 

(Differential Pricing) เพื่อปรับความตอ้งการซ้ือให้สม ่าเสมอ กล่าวคือ การตั้งราคาสูงในช่วงความ
ตอ้งการซ้ือมากและตั้งราคาต ่าในช่วงความตอ้งการซ้ือน้อย  กระตุน้ในช่วงท่ีมีความตอ้งการซ้ือ
นอ้ย (Nonpeak Demand Can be Cultivated) โดยจดักิจกรรมลดราคาและส่งเสริมการขาย  การ
ให้บริการเสริม (Complementary Service)  และระบบการนดัหมาย (Reservation Systems) เพื่อให้
ทราบถึงจ านวนลูกคา้ท่ีแน่นอนเพื่อการวางแผนการให้บริการท่ีเหมาะสม และเพื่อปรับระดบั         
ความตอ้งการซ้ือใหเ้หมาะสม  

 
4.2  กลยุทธ์เพื่อปรับการให้บริการเสนอขาย (Supply) คือ เพิ่มพนกังานชัว่คราว 

(Part – Time Employees) และการก าหนดวธีิการท างานท่ีมีประสิทธิภาพในช่วงคนมาก 
 

คุณภาพการให้บริการ (Service quality) 
 

แนวความคิดของ Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) เก่ียวกบัคุณภาพในการ
ใหบ้ริการจากการศึกษาของ Parasuraman และคณะ พบวา่ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีลูกคา้ประเมิน
คุณภาพของการบริการท่ีเขาไดรั้บ เรียกวา่ “คุณภาพของการบริการท่ีลูกคา้รับรู้” (Perceived Service 
Quality) กบั “บริการท่ีรับรู้” (Perceived Service) ซ่ึงก็คือประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีเขาไดรั้บ
บริการแลว้นัน่เอง ในการประเมินคุณภาพของการบริการดงักล่าวนั้น ลูกคา้มกัจะพิจารณาจาก
เกณฑท่ี์เขาคิดวา่มีความส าคญั 10 ประการดงัต่อไปน้ี (ธีรกิติ นวรัตน์ ณ อยธุยา, 2547) 
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1.  ความไวว้างใจ (Reliability) ความสามารถท่ีจะใหบ้ริการตามท่ีไดส้ัญญากบัลูกคา้ไวไ้ด้
อยา่งถูกตอ้ง โดยท่ีมิตอ้งมีผูช่้วยเหลือ  

 
2.  ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้(Tangibles) ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ ส่ิงอานวยความ

สะดวก พนกังานและวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่างๆ  
 
3.  การสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) ความเตม็ใจท่ีจะใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและยนิดี

ท่ีจะช่วยเหลือลูกคา้  
 
4.  ความน่าเช่ือถือ (Credibility) ความซ่ือสัตยเ์ช่ือถือไดข้องผูใ้หบ้ริการ  
 
5.  ความมัน่คงปลอดภยั (Security) ปราศจากอนัตรายความเส่ียงและความลงัเลสงสัย  
 
6.  ความสะดวก (Access) สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก และสามารถติดต่อส่ือสารไดง่้าย  
 
7.  การส่ือสาร (Communication) การรับฟังลูกคา้และใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นแก่ลูกคา้ โดยใช้

ภาษาท่ีลูกคา้สามารถเขา้ใจได ้ 
 
8.  ความเขา้ใจลูกคา้ (Understanding the Customer) พยายามท่ีจะท าความรู้จกัและเรียนรู้

ความตอ้งการของลูกคา้  
 
9.  ความสามารถ (Competence) ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นของพนกังาน ในการให้บริการ

ลูกคา้ 
 
10.  ความสุภาพและความเป็นมิตร (Courtesy) คุณลกัษณะของพนกังานท่ีติดต่อกบัลูกคา้

ในการแสดงออกถึงความสุภาพ เป็นมิตร เกรงใจ และใหเ้กียรติลูกคา้ 
 
ต่อมา Parasuraman et al. ไดท้  าการพฒันาปรับปรุงขอ้ก าหนดคุณภาพการบริการใหม่ ในปี 

1998 โดยสรุปเป็น 5 ประการ มีรายละเอียดดงัน้ี 
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1.  ความไวใ้จ หรือ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความสามารถในการให้บริการอยา่ง
ถูกตอ้งแม่นย  า (Accurate Performance) การให้บริการตรงกบัสัญญาท่ีให้ไวก้บัลูกคา้ และบริการท่ี
ให้ทุกคร้ัง มีความสม ่าเสมอ ท าให้ลูกคา้รู้สึกวา่น่าเช่ือถือในมาตรฐานการให้บริการ สามารถให้
ความไวว้างใจได ้(Dependable)  

 
2.  ความมัน่ใจ (Assurance) ผูใ้ห้บริการมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นในการบริการ 

(Competence) มีสุภาพและเป็นมิตรกบัลูกคา้ (Courtesy) มีความช่ือสัตย  ์ และสามารถสร้างความ
มัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ได ้(Credibility) และความมัน่คงปลอดภยั (Security)  

 
3.  ส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งได ้ (Tangibles) ลกัษณะทางกายภาพของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ส่ิง

อ านวยความสะดวก พนกังาน และวสัดุท่ีใชใ้นการส่ือสารต่างๆ  
 
4.  ความใส่ใจ (Empathy) สามารถเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวกและสามารถติดต่อไดง่้าย (Easy 

Access) ความสามารถในการติดต่อส่ือสารให้ลูกคา้เขา้ใจได ้(Good Communication) ความเห็นอก
เห็นใจ และเขา้ใจลูกคา้ (Customer Understanding)  

 
5.  การสนองตอบลูกคา้ (Responsiveness) ความเต็มใจท่ีจะให้บริการทนัที (Promptness) 

และใหค้วามช่วยเหลือเป็นอยา่งดี (Helpfulness) 
 

แนวคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงหน่ึงหรือปัจจยัต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง ความรู้สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือความตอ้งการของบุคคลไดรั้บการตอบสนอง หรือบรรลุ
จุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ความรู้สึกดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึน หากความต้องการหรือ
จุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนอง (ชริณี เดชจินดา, 2535 : 14) 

 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของบุคคลในทางบวกท่ีเกิดข้ึนจากการประเมินบริการ 

เม่ือความตอ้งการไดรั้บการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในส่ิงท่ีตอ้งการ และความรู้สึก
ดงักล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดข้ึนหากความตอ้งการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ไดรั้บการตอบสนองความ
พึงพอใจ ของผูใ้ชบ้ริการต่อการดูแลท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้บริการ และจดัเป็นเกณฑ์ดา้นผลลพัธ์ ท าให้
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ผูใ้หบ้ริการสามารถก าหนดคุณลกัษณะของการบริการ เป็นการประเมินคุณภาพของการบริการ และ
บ่งช้ีถึงความส าเร็จของงานบริการ (วาริธร ประวติัวงศ,์ 2545) 

 
ลกัษณะของความพงึพอใจในการบริการ 
 
ความพึงพอใจในการบริการมีความส าคญัต่อการด าเนินงานบริการให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงมีลกัษณะทัว่ไป (จิตตินนัท ์เดชะคุปต ์และคณะ, 2542) ดงัน้ี 
 
1.  ความพึงพอใจเป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกในทางบวกของบุคคลต่อส่ิง

หน่ึงส่ิงใด บุคคลจ าเป็นตอ้งปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มรอบตวั การตอบสนองความตอ้งการ
ส่วนบุคคลด้วยการโต้ตอบกับบุคคลอ่ืนและส่ิงต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั ท าให้แต่ละคนมี
ประสบการณ์การรับรู้เรียนรู้ส่ิงท่ีจะไดรั้บการตอบแทนแตกต่างกนัไป ในสถานการณ์การบริการก็
เช่นกนั บุคคลรับรู้หลายส่ิงหลายอยา่งเก่ียวกบัการบริการ ไม่วา่จะเป็นประเภทของการบริการหรือ
คุณภาพการบริการ ซ่ึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการสัมผสับริการต่างๆ หากเป็นไปตามท่ีตอ้งการ
ของผูรั้บบริการ โดยสามารถท าใหผู้รั้บบริการไดรั้บส่ิงท่ีคาดหวงัก็ยอ่มก่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีและ
พึงพอใจในการบริการท่ีไดรั้บ 

 
2.  ความพึงพอใจเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหวา่งส่ิงท่ีคาดหวงักบัส่ิงท่ีไดรั้บจริง

ในสถานการณ์หน่ึง การบริการก่อนท่ีลูกคา้จะมาใช้บริการใดก็ตาม มกัจะมีมาตรฐานของการ
บริการนั้นไวใ้นใจอยู่ก่อนแลว้ ซ่ึงอาจจะมีแหล่งอา้งอิงมาจากคุณค่าหรือเจตคติท่ียึดถือต่อการ
บริการ ประสบการณ์ดั้งเดิมท่ีเคยใชบ้ริการ การบอกเล่าของผูอ่ื้น การรับทราบขอ้มูลการรับประกนั
บริการจากโฆษณา การให้ค  ามัน่สัญญาของผูใ้ห้บริการเหล่าน้ี เป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีผูใ้ช้บริการใช้
เปรียบกบัการบริการท่ีไดรั้บในวงจรของการใหบ้ริการตลอดช่วงเวลาของความจริงส่ิงท่ีผูรั้บบริการ
รับรู้เก่ียวกบัการบริการก่อนท่ีจะเขา้มารับบริการ หรือความคาดหวงัในส่ิงท่ีคาดหวงัวา่ควรจะไดรั้บ 
มีอิทธิพลต่อช่วงเวลาของการเผชิญความจริงหรือการพบปะระหวา่งผูใ้หบ้ริการและผูรั้บบริการเป็น
อยา่งมาก เพราะผูรั้บบริการจะประเมินเปรียบเทียบส่ิงท่ีไดรั้บบริการจริงตามกระบวนการบริการท่ี
เกิดข้ึนกบัส่ิงท่ีคาดหวงัเอาไว ้ หากส่ิงใดท่ีไดรั้บเป็นไปตามความคาดหวงัถือว่าเป็นการยืนยนัท่ี
ถูกตอ้งกบัความคาดหวงัท่ีมีอยูผู่รั้บบริการยอ่มเกิดความพึงพอใจต่อบริการดงักล่าว แต่ถา้ไม่เป็นไป
ตามท่ีคาดหวงัอาจจะสูงหรือต ่ากวา่นบัเป็นการยีนยนัท่ีคาดเคล่ือน จากความคาดหวงัดงักล่าวทั้งน้ี
ช่วงของความแตกต่างท่ีเกิดข้ึน จะช้ีให้เห็นถึงระดบัความพอใจหรือความไม่พึงพอใจมากนอ้ยได ้
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ถา้ขอ้ยนืยนัไดมี้การเบ่ียงเบนไปในทางบวกแสดงถึงความพึงพอใจ  แต่ถา้เป็นไปในทางลบก็แสดง
วา่เกิดความไม่พึงพอใจ 

 
3.  ความพึงพอใจเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 

ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกชอบส่ิงใดส่ิงหน่ึงท่ีผนัแปรไดต้ามปัจจยัท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัความ
คาดหวงัของบุคคลในแต่ละสถานการณ์ ช่วงเวลาหน่ึงบุคคลอาจจะไม่พอใจต่อส่ิงหน่ึงเพราะวา่ไม่
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว  ้ แต่ในอีกช่วงหน่ึงหากส่ิงท่ีคาดหวงัไวไ้ดรั้บการตอบสนองอย่างถูกตอ้ง 
บุคคลก็สามารถจะเปล่ียนความรู้สึกเดิมต่อส่ิงนั้นได้อย่างทนัทีทนัใด แมว้่าจะเป็นความรู้สึกท่ี
ตรงกนัขา้มก็ตาม นอกจากน้ีความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีสามารถแสดงออกในระดบัมากนอ้ยได้
ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความแตกต่างของการประเมินส่ิงท่ีไดรั้บจริงกบัส่ิงทีคาดหวงัไว ้ส่วนใหญ่ผูรั้บบริการ
ใชเ้วลาเป็นมาตรฐานในการเปรียบความคาดหวงัจากบริการต่าง ๆ 
 
ทฤษฎส่ีวนประสมทางการตลาดในธุรกจิบริการ 

 
ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ตวัแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได้ ซ่ึงบริษทั

น ามาใชร่้วมกนัเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2541 อา้งอิงจาก Kotler, 1997, หนา้ 92) ส่วนประสมทางการตลาด (The Marketing Mix) เป็น
แนวคิดท่ีส าคญัทางการตลาดสมยัใหม่ ซ่ึงแนวความคิดเร่ืองส่วนผสมทางการตลาดน้ี มีบทบาท
ส าคญัทางการตลาด เพราะเป็นการรวมการตดัสินใจทางการตลาดทั้งหมด เพื่อน ามาใช้ในการ
ด าเนินงาน เพื่อให้ธุรกิจสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย เราเรียกส่วนผสมทางการ
ตลาดวา่ 7 Ps ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 7 กลุ่มน้ี จะท าหนา้ท่ีร่วมกนัในการส่ือข่าวสารทางการตลาด
ใหแ้ก่ผูรั้บสารอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
การตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคผา่นกระบวนการ 7 ขั้นตอน คือธุรกิจท่ีให้บริการจะใชส่้วน

ประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541) มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 
1.  ผลิตภณัฑ ์(Product) เป็นส่ิงซ่ึงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยไ์ด ้คือส่ิง

ท่ีผู ้ขายต้องมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้ นๆ
โดยทัว่ไปแลว้ผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือผลิตภณัฑ์ท่ีอาจเป็นส่ิงซ่ึงจบัตอ้งไดแ้ละ
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ผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได้ ในด้านการบริการดา้นสินเช่ือนั้นถือว่าเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจบัตอ้งไม่ได ้
เน่ืองจากเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีอยูใ่นรูปของบริการ (Service Product) การท่ีจะสร้างความมัน่ใจ และท า
ใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจในการใชบ้ริการนั้นธุรกิจจะตอ้งสร้างและน าเสนอส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมเพื่อ
เป็นสัญลกัษณ์แทนการบริการท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้

 
2.  ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปของตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุนของ (Cost) 

ของลูกคา้ ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหวา่งคุณค่า (Value) ผลิตภณัฑ์กบัราคา (Price) ผลิตภณัฑ์นั้น ถา้
คุณค่าสูงกวา่ราคา เขาจะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดกลยทุธ์ดา้นราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่า ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีก าหนดมูลค่า ในการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการในรูปของเงินตราเป็นส่วนท่ีเก่ียวกบัวิธีการ
ก าหนดราคานโยบายและกลยุทธ์ต่างๆ ในการก าหนดราคาตอ้งค านึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้(Perceived 
Value) ในสายตาของลูกคา้ ซ่ึงตอ้งพิจารณาว่าการยอมรับของลูกคา้ในคุณค่าของผลิตภณัฑ์วา่สูง
กวา่ราคาผลิตภณัฑน์ั้น ตน้ทุนสินคา้และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง การแข่งขนัและปัจจยัอ่ืน ๆ 

 
3.  ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นสถานท่ีให้บริการในส่วนแรก คือ การเลือกท าเล

ท่ีตั้ง (Location) ของธุรกิจบริการมีความส าคญัมาก โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบ้ริโภคตอ้งไปรับ
บริการจากผูใ้ห้บริการในสถานท่ีท่ีผูใ้ห้บริการจดัไว  ้ เพราะท าเลท่ีตั้งท่ีเลือกเป็นตวัก าหนดกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีจะเขา้มาใหบ้ริการ ดงันั้นสถานท่ีใหบ้ริการตอ้งสามารถครอบคลุมพื้นท่ีในการให้บริการ
กลุ่มเป้าหมายไดม้ากท่ีสุด และค านึงถึงท าเลท่ีตั้งของคู่แข่งขนัดว้ย โดยความส าคญัของท าเลท่ีตั้งจะ
มีความส าคญัมากนอ้ยแตกต่างกนัไปตามลกัษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่ละประเภทในส่วนของ
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Channels) การก าหนดช่องทางการจดัจ าหน่ายตอ้งค านึงองคป์ระกอบ 3 
ส่วน ไดแ้ก่ ลกัษณะของการบริการ ความจ าเป็นในการใช้คนกลางในการจ าหน่าย และลูกคา้
เป้าหมายของธุรกิจบริการนั้น 

 
4.  การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการ

ติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูลระหวา่งผูข้ายและผูใ้ห้บริการ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแจง้ข่าวสาร หรือ
ชกัจูงใหเ้กิดทศันคติ และพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบั
ลูกคา้ โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส่ือสารการตลาดบริการในการส่งเสริมทางการตลาดอาจท าได ้ 4 
แบบดว้ยกนั ซ่ึงเรียกวา่ ส่วนผสมการส่งเสริมการตลาด (Promotion Mix) หรือส่วนประสมในการ
ติดต่อส่ือสาร (Communication Mix) ประกอบไปดว้ย 
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4.1  การโฆษณา (Advertising) เป็นการติดต่อส่ือสารแบบไม่ใชบุ้คคล โดยผา่นส่ือ
ต่างๆ และผูอุ้ปถมัภ์รายการตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณาท่ีผ่านส่ือ เช่น หนงัสือพิมพ์ วิทยุ
โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร์ ฯลฯ 

 
4.2  การขายโดยใชพ้นกังาน (Personal Selling) เป็นการติดต่อส่ือสารทางตรงแบบ

เผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ท่ีมีอ านาจซ้ือ ซ่ึงเป็นการขายโดยใชพ้นกังานขาย 
 
4.3  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือหรือกิจกรรมทาง

การตลาดท่ีกระท าการอย่างต่อเน่ือง นอกเหนือจากการขายโดยใชพ้นกังาน การโฆษณาและการ
ประชาสัมพนัธ์ท่ีช่วยกระตุน้ความสนใจในการใชบ้ริการของลูกคา้ 

 
4.4  การประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public Relation) เป็นแผนงานการน าเสนอ

อยา่งต่อเน่ืองเพื่อชกัจูงกลุ่มสาธารณะให้เกิดความคิดเห็นหรือทศันคติท่ีดีต่อองคก์รตลอดจนสร้าง
ภาพลกัษณ์และความเขา้ใจอนัดีระหวา่งธุรกิจกบัลูกคา้กลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 

 
5.  บุคคล (People) หรือ พนกังาน (Employee) หมายถึง บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบใน

การติดต่อแสวงหาลูกคา้ การเสนอขาย เพื่อกระตุน้ใหลู้กคา้เกิดความตั้งใจและตดัสินใจซ้ือ 
 
6.  สร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) โดย

พยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management: TQM) หรือตอ้งแสดงให้เห็นคุณภาพ
ของบริการโดยผา่นการใชห้ลกัฐานท่ีมองเห็นได ้ เช่น ธุรกิจโรงภาพยนตร์ตอ้งพฒันาลกัษณะทาง
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ (Customer-value Proposition) ไม่วา่
จะเป็นดา้นความสะอาด ความรวดเร็วในการจ าหน่ายตัว๋ หรือคุณประโยชน์อ่ืน 

 
7. กระบวนการ (Process) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ วิธีการ และงานท่ีปฏิบติัใน

ดา้นการบริการ ท่ีน าเสนอกบัลูกคา้เพื่อมอบการให้บริการอยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และท าให้ลูกคา้เกิด
ความประทบัใจ 

 
จากแนวคิดดงักล่าวจะเห็นไดว้า่ การบริการท่ีดีตอ้งมีกระบวนการท่ีดีในทางปฏิบติัเพื่อให้

ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ และใช้ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาดเขา้ช่วย เน่ืองจากธุรกิจ
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กองทุนรวมจดัเป็นธุรกิจการบริการประเภทหน่ึง ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาจึงน าแนวคิดเก่ียวกบั
การบริการมาใชเ้ป็นแนวทางในการเปรียบเทียบเพื่อปรับปรุงและพฒันาการบริการของธุรกิจต่อไป 
 
ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และ กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) 

 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ผูศึ้กษาไดร้วบรวมความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทุน (Investment Vehicle) รูปแบบหน่ึงท่ีผูล้งทุนหลายๆ 
คนน าเงินลงทุนมารวมกนั และมอบหมายให้มืออาชีพ ซ่ึงก็คือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 
(บลจ.) ท่ีมีความเช่ียวชาญในการจดัการลงทุน และได้รับอนุญาติจาก ก.ล.ต. เป็นผูบ้ริหารจดั
การเงินลงทุนก้อนนั้นๆ เพื่อแสวงหาผลตอบแทน กองทุนรวม จึงเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีการจดัการลงทุนอยา่งเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนไดรั้บผลตอบแทน
ท่ีดีสุด ภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับได ้ 

 
ในการจดัตั้ งกองทุนรวม บลจ. จะยื่นรายละเอียดของโครงการจดัการกองทุนรวม ซ่ึง

รวมถึงนโยบายการลงทุนเพื่อขอจดัตั้งกองทุนรวมกบั ก.ล.ต. เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ บลจ. ก็จะออก
และเสนอขาย "หน่วยลงทุน" ของกองทุนรวมให้กบัผูล้งทุน เม่ือเสร็จส้ินการขายก็จะน าเงินค่าขาย
หน่วยลงทุนท่ีไดม้ารวมเป็นกองทรัพยสิ์น และน ามาจดทะเบียนเป็น "กองทุนรวม" กบั ก.ล.ต. ซ่ึง
จะท าให้กองทุนรวมมีสถานะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจาก บลจ. ทนัที (ซ่ึงหาก บลจ. ท่ีบริหาร
กองทุนรวมเกิดประสบปัญหาด้านการเงินหรือปิดกิจการ ทรัพย์สินของกองทุนรวมก็จะไม่ถูก
กระทบ) หลงัจากนั้น บลจ. จะน าเงินลงทุนของผูล้งทุนไปลงทุนในหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสิ์นต่างๆ 
เช่น หุ้น หุ้นกู้ พ ันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น เพื่อน าดอกผลกลับคืนมาสู่กองทุนรวมนั้ นต่อไป 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) 
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ผู้เกีย่วข้องกบักองทุนรวม 
 
โครงสร้างของกองทุนรวม ถูกก าหนดข้ึนเพื่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดย

ประกอบดว้ยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีต่างๆ และผูก้  ากบัดูแล ทั้งท่ีเป็นองคก์รของภาคเอกชน
และภาครัฐ ไดแ้ก่ (ส านกังานกองทุนรวม, 2557) 

  
บริษัทจัดการ  ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตจัดการลงทุนจาก

กระทรวงการคลงัเท่านั้น บริษทัจดัการเป็นผูก้  าหนดโครงการกองทุนรวม นโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงค์ เพื่อน าเสนอขออนุมติัจากส านักงาน ก.ล.ต.  และตอ้งบริหารจดัการลงทุนตาม
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนนั้นโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้นโยบายการลงทุน
และวตัถุประสงคใ์นการลงทุนให้ผูล้งทุนทราบ ในหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีแจกจ่าย
ใหแ้ก่ผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจลงทุนไดศึ้กษาก่อนท่ีจะลงทุน  

 
ผู้ดูแลผลประโยชน์ เป็นสถาบนัการเงิน ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และ

ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์จะเป็นตวัแทน
ของผูถื้อหน่วยลงทุน ท าหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น  

 
1. ดูแลใหบ้ริษทัจดัการจดัการกองทุนใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายการ

ลงทุนของโครงการลงทุน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และท่ีไดจ้ดแจง้ไวใ้นหนงัสือช้ีชวน  
 
2. ท าหนา้ท่ีช าระราคาค่าซ้ือและรับช าระราคาจากการขายทรัพยสิ์น  
 
3. เก็บรักษาทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนรวม  
 
4. สอบทานความถูกตอ้งของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม  
 
5. ด าเนินคดีฟ้องร้องแทนผูถื้อหน่วยลงทุนหากบริษทัจดัการปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิ

ชอบ  
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ตัวแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ปัจจุบนับุคคลท่ีจะท าหนา้ท่ีเสนอขายหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมได ้ตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. เท่านั้น ตวัแทนสนบัสนุน
ขายหน่วยลงทุน ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และผา่นการทดสอบความรู้ในหลกัสูตร
การเป็นตวัแทนขายจากสถาบนัท่ีส านักงาน ก.ล.ต.  เห็นชอบ ข้ึนทะเบียนรายช่ือกบัส านักงาน 
ก.ล.ต. ตอ้งปฏิบติัและท าหนา้ท่ีในการขายตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อป้องกนัการขายและการ
โฆษณาชวนเช่ือให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิดในสาระส าคญั ตวัแทนสนบัสนุนขายหน่วยลงทุน หรือท่ีเรียก
กนัอยา่งเป็นทางการวา่ ผูท้  าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม มีสองระดบั ไดแ้ก่ 

  
1. ตวัแทนสนบัสนุนการขาย-ระดบัหน่ึง ( Investment Planner : IP) หมายถึง 

บุคคลท่ีสามารถใหค้  าแนะน าในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ผูส้นใจลงทุนทัว่ไป ทั้งท่ีเป็นค าแนะน าทัว่ไป และค าแนะน าเฉพาะเจาะจง  

 
2. ตวัแทนสนบัสนุนการขาย-ระดบัสอง (Fundamental Guide : FG)  หมายถึง 

บุคคลท่ี สามารถใหค้  าแนะน าในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ผูส้นใจลงทุนทัว่ไปเฉพาะท่ีเป็นค าแนะน าทัว่ไป เท่านั้น  
 

นายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.  ให้มี
หนา้ท่ีดูแลทะเบียนรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น การ
จ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ อ่ืนๆ บริษทัจดัการอาจท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ส าหรับกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนก็ได ้  

 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตให้เป็นผูส้อบบญัชี และมีช่ือข้ึนทะเบียน

ไวก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทัจดัการ มีหนา้ท่ี
ตรวจสอบบญัชีทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบงบการเงินของกองทุน
ใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานบญัชี  

 
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน จัดตั้ งข้ึนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์จดทะเบียนสมาคมกบัส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) มีบริษทัจดัการท่ีประกอบธุรกิจ
หลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุนส่วนบุคคล และการจดัการกองทุน

http://www.vwander.com/
http://www.vwander.com/
http://www.fundsipo.com/
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ส่วนบุคคลท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นสมาชิก สมาคมมีหนา้ท่ีก าหนดจรรยาบรรณ และวาง
มาตรฐานในการปฏิบติั ให้บริษทัสมาชิกยึดถือและปฏิบติัเป็นมาตรฐานเดียวกนัทุกราย ก าหนด
บทลงโทษเม่ือบริษทัสมาชิกฝ่าฝืนและไม่ปฏิบติัตาม  

 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  เป็นองคก์รของภาครัฐ ท า

หน้าท่ีก ากบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์รวมถึงการจดัการลงทุน ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือ 
ขอ้ก าหนดตามความในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์
 
ประเภทของกองทุนรวม 

 
กองทุนรวมมีหลายประเภทข้ึนอยู่กบัเกณฑ์ในการแบ่ง โดยมีบริษทัจดัการกองทุนท่ีเป็น

ผูบ้ริหารกองทุนรวมนั้นๆ เม่ือจ าแนกประเภทของกองทุนรวมตามลกัษณะการจ าหน่าย และไถ่ถอน
หน่วยลงทุนของกองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการกองทุนจดัตั้ งข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2557) สามารถแบ่งออกได ้ดงัน้ี  
 

1. แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน  
 

1.1 กองทุนปิด (Closed-End fund) กองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนคงท่ี ไม่เพิ่มข้ึนและไม่
ลดลง และเปิดใหมี้การจองซ้ือเพียงคร้ังเดียวเม่ือจดัตั้งโครงการ มีก าหนดอายุโครงการแน่นอน และ
บริษทัจดัการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนก่อน ครบก าหนดอายุโครงการได ้โดยส่วนใหญ่แลว้ อายุโครงการของกองทุน
รวมในประเทศไทย จะมีก าหนด 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี และเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ให้แก่ผูถื้อหน่วย
ลงทุน บริษทัจดัการอาจน าหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดรอง(ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย) หรือจดัใหมี้ตวัแทนจดัการซ้ือขาย (Market maker)  

 
1.2 กองทุนเปิด (Open-End fund) กองทุนรวมท่ีสามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได ้ ไม่มี

ก าหนดอายุโครงการ และบริษทัจดัการรับซ้ือคืนหน่วย ลงทุนตามก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ
ช้ีชวน เช่น ทุกวนั ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน กองทุนเปิดจึง
เป็นท่ีนิยม มากกวา่กองทุนปิด เพราะมีสภาพคล่องมากกวา่ 
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2. แบ่งตามนโยบายการลงทุน 10 แบบมาตรฐานของส านักงาน ก.ล.ต.  
 
2.1 กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (Equity fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมี

ไวซ่ึ้งตราสารทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ
กองทุนรวม บริษทัจดัการตอ้งรายงานค่าเฉล่ียการถือครองตราสารทุนให้ส านกังาน ก.ล.ต. ทราบ
ทุกรอบระยะเวลาสามเดือน หกเดือน เกา้เดือน และสิบสองเดือนของรอบบญัชีกองทุน หากค่าเฉล่ีย
การถือครองตราสารทุนไม่ถึงร้อยละ 65 ในรอบระยะเวลาใด ให้บริษทัจดัการแสดงเหตุผลโดย
ชดัเจน เพื่อท่ีส านกังาน ก.ล.ต. จะไดน้ าไปเปิดเผยให้แก่ผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจลงทุนทราบต่อไป 
โดยทัว่ไปแลว้ กองทุนรวมตราสารแห่งทุน มีความเส่ียงสูงกวา่กองทุนรวม ท่ีมีนโยบายลงทุนใน
ตราสารประเภทอ่ืน จึงเหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดสู้ง และควรลงทุนเพื่อหวงัผลท่ี
ดีกวา่ในระยะยาว  

 
2.2 กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ี (General fixed income fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการ

ลงทุนในหรือมีไวเ้ฉพาะเงินฝาก หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืน
ตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดงักล่าวลงทุนได ้ ห้ามมิ
ใหก้องทุนรวมตราสารแห่งหน้ีลงทุนหรือ มีไวซ่ึ้งตราสารทุนหรือตราสารก่ึงหน้ีก่ึงทุน (หุ้นกูแ้ปลง
สภาพ) ยกเวน้แต่ส านกังาน ก.ล.ต. จะพิจารณาอนุญาต เม่ือมีผูใ้ห้ค  ารับรองท่ีน่าเช่ือถือไดว้า่จะเป็น
ผูรั้บ ซ้ือตราสารทุนหลงัการแปลงสภาพนั้นออกไปจากกองทุนโดยทัว่ไปแลว้ กองทุนรวมตราสาร
แห่งหน้ี มีความเส่ียงนอ้ยกวา่กองทุนรวมท่ีมีนโยบาย ลงทุนในตราสารทุน จึงเหมาะส าหรับผูล้งทุน
ท่ียอมรับความเส่ียงไดน้อ้ยกวา่  

 
2.3 กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีระยะยาว (Long-term fixed income fund) กองทุนรวมท่ีมี

นโยบายการลงทุนในหรือมีไวเ้ฉพาะเงินฝาก หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต .ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดงักล่าวลงทุน
ได ้ โดยกองทุนมีวตัถุประสงค์ท่ีจะด ารง พอร์ตโฟริโอ ดูเรชนั (portfolio duration) ในขณะใด
ขณะหน่ึงของกองทุนรวมนั้นมากกว่าหน่ึงปีข้ึนไป พอร์ตโฟริโอ ดูเรชัน (portfolio duration) 
หมายถึง อายุถวัเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนักของกระแสเงินท่ีได้รับจากทรัพย์สินของกองทุนรวม 
พอร์ตโฟริโอ ดูเรชนั มากกวา่หน่ึงปี มีความหมายโดยทัว่ไปวา่ ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนและมีไว ้มี
อายุเฉล่ียมากกวา่หน่ึงปี เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงต ่า และสามารถลงทุนระยะยาว
ได ้ 
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2.4 กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีระยะสั้น (Short-term fixed income fund) กองทุนรวมท่ีมี
นโยบายการลงทุนในหรือมีไวเ้ฉพาะเงินฝาก หรือหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผล
โดยวิธีอ่ืนตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนดหรือให้ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดงักล่าวลงทุน
ได ้ โดยกองทุนมีวตัถุประสงค์ท่ีจะด ารง พอร์ตโฟริโอ ดูเรชนั (portfolio duration) ในขณะใด
ขณะหน่ึงของกองทุนรวมนั้นไม่เกินหน่ึงปี พอร์ตโฟริโอ ดูเรชัน ต ่ากว่าหน่ึงปี มีความหมาย
โดยทัว่ไปวา่ ทรัพยสิ์นท่ีกองทุนลงทุนและมีไว ้มีอายุเฉล่ียนอ้ยกวา่หน่ึงปี เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ี
ตอ้งการลงทุนระยะสั้น และตอ้งการความเส่ียงต ่า  

 
2.5 กองทุนรวมผสม (Balanced fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง

หลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต.ก าหนด หรือให้
ความเห็นชอบให้กองทุนประเภทดงักล่าวลงทุนได ้ โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีจะด ารงอตัราส่วนการ
ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งตราสารทุนในขณะใดขณะหน่ึงไม่เกินร้อยละ 65 และไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 35 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม กองทุนผสม ลงทุนในตราสารไดทุ้กประเภท ผูจ้ดัการ
กองทุนสามารถแสวงหาโอกาสลงทุนท่ีดีกว่าไดท้ั้งในตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหน้ี แต่
เป็นการจดัสรรเงินลงทุนประเภทสมดุล เพราะมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบั ceiling และ floor ในการลงทุน
ในตราสารทุน กองทุนผสม เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดป้านกลาง  

 
2.6 กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน่ (Flexible portfolio fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการ

ลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนตามท่ีส านกังาน 
ก.ล.ต.ก าหนด หรือใหค้วามเห็นชอบให้กองทุนประเภทดงักล่าวลงทุนได ้ทั้งน้ี การลงทุนในหรือมี
ไวซ่ึ้งหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอ่ืน หรือการหาดอกผลโดยวิธีอ่ืนดงักล่าว ข้ึนกบัการตดัสินใจลงทุน
ของผูจ้ดัการกองทุนรวม ตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนรวมผสมแบบ
ยืดหยุน่ สามารถลงทุนในตราสารทุกประเภทเช่นเดียวกบักบักองทุนรวมผสม แต่ไม่มีขอ้ก าหนด
เก่ียวกบั ceiling และ floor ในการลงทุนในตราสารทุนแต่อยา่งใด การจดัสรรเงินลงทุนของกองทุน
รวมผสมแบบยดืหยุน่ระหวา่งตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหน้ี จึงอยูก่บัดุลพินิจของผูจ้ดัการ
กองทุน กองทุนรวมผสมแบบยดืหยุน่ เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ียอมรับความเส่ียงไดป้านกลาง  

 
2.7 กองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of funds) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมี

ไวซ่ึ้งหน่วยลงทุนและใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม โดยเฉล่ียในรอบปี
บญัชีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม เน่ืองจากกองทุนรวมมีขอ้ดี
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หลายประการ ท่ีส าคญัคือ มีการกระจายการลงทุน  ความเส่ียงจึงลดลง ทั้งยงัมีตน้ทุนเฉล่ียต ่า 
กองทุนรวมหน่วยลงทุนจึงรับเอาขอ้ไดเ้ปรียบดงักล่าวมา นอกจากนั้นแลว้ กองทุนรวมหน่วยลงทุน
ยงักระจายการลงทุนไปในหลาย กองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของหลายผูจ้ดัการกองทุนและหลาย
บริษทัจดัการ จึงเป็นการกระจายความเส่ียงท่ีกวา้งขวางกวา่ ขอ้เสียของกองทุนรวมหน่วยลงทุน อยู่
ท่ีมีค่าธรรมเนียมในการจดัการและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ซ ้ าซอ้น  

 
2.8 กองทุนรวมใบส าคญัแสดงสิทธิ (Warrant fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน

หรือมีไวซ่ึ้งใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นกู ้ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหน่วยลงทุน และใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นเพิ่มทุน โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่นอ้ยกวา่
ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม การลงทุนในใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น มี
ความเส่ียงสูง กองทุนประเภทน้ีจึงมีความเส่ียงสูงมาก  

 
2.9 กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ (Sector fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหรือมีไวซ่ึ้ง

ตราสารทุนของบริษทัท่ีมีธุรกิจหลักประเภทเดียวกันตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ก าหนด โดยเฉล่ียในรอบปีบญัชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุนรวม 
กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ มีการลงทุนกระจุกตวั จึงมีความเส่ียงสูงกว่ากองทุนรวมตราสารแห่งทุน
โดยทัว่ไป  

 
2.10 กองทุนรวมตลาดเงิน (Money market fund) กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนใน

หรือมีไวซ่ึ้งตราสารหน้ีท่ีมีคุณภาพและมีก าหนดช าระเงินตน้เม่ือทวงถามหรือมีอายุคงเหลือไม่เกิน 
1 ปี กองทุนรวมตลาดเงิน มีนโยบายการลงทุนท่ีคลา้ยคลึงกบั กองทุนรวมตราสารแห่งหน้ีระยะสั้น 
มีความเส่ียงต ่าสุด เหมาะส าหรับการลงทุน ระยะสั้นของผูล้งทุนท่ีไม่ตอ้งการความเส่ียง 
 

3. กองทุนรวมประเภทพเิศษ 
 

3.1 กองทุนรวมมีประกนั (Guarantee fund) คือ กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการจดัให้มีสถาบนั
การเงินเป็นผูป้ระกนัต่อผูถื้อหน่วยลงทุนว่าจะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทนตาม
จ านวนเงินท่ีประกนัไว ้ (อาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด) ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือถือหน่วย
ลงทุนครบอายตุามระยะเวลาประกนัท่ีก าหนด วตัถุประสงคข์องการจดัให้มีกองทุนรวมมีประกนั ก็
เพื่อท่ีจะท าให้ผูล้งทุนมีความมัน่ใจว่าเงินลงทุนของตนจะไม่สูญ นโยบายการลงทุนของกองทุน
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รวมมีประกนั การลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหน่ึงในมาตรฐาน 10 แบบตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ขา้งตน้ ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาให้ถ่ีถว้นก่อนการลงทุน สถาบนัการเงินท่ีเป็นผูป้ระกนัของกองทุน
รวมมีประกนั ตอ้งมีคุณสมบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อไปน้ี  

 
1. เป็นธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน หรือธนาคาร

พาณิชยต์ามกฎหมายวา่ดว้ยการธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนตามกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบ
ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลกัทรัพย ์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ทั้งน้ี ผูป้ระกนัดงักล่าวจะตอ้งสามารถ
ด ารงเงินกองทุนและกนัเงินส ารองไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจนั้น 

  
2. เป็นธนาคารต่างประเทศท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในส่ีอนัดบัแรก

จากสถาบนัการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ท่ีไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต.  
 

3.2 กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) เป็นกองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุน
ในหุ้น โดยทางการสนบัสนุนให้จดัตั้งข้ึนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผูล้งทุนสถาบนั (ซ่ึงก็คือ กองทุนรวม) ท่ี
จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย การเพิ่มผูล้งทุนสถาบนัดงักล่าวจะช่วยให้
ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน ทั้งน้ี ผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา
จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน  

 
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว เหมาะส าหรับคนทุกกลุ่มท่ีตอ้งการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจ

ไม่มีความช านาญเก่ียวกบัการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลา จึงลงทุนผ่านกองทุนรวม ทั้งน้ี ผูล้งทุน
จะตอ้งเขา้ใจและยอมรับความเส่ียงจากการลงทุน และเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาในการลงทุนได ้ 

 
เง่ือนไขการลงทุนเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไดแ้ก่  

 
เงินลงทุน มาจากเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร  

 
1. เม่ือผูล้งทุนซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแลว้ ตอ้งถือหน่วยลงทุนไวไ้ม่น้อยกว่า 

5 ปีปฏิทิน  
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2. สามารถลงทุนไดสู้งสุดร้อยละ 15 ของเงินไดเ้พิ่งประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 
บาท ต่อปี 

 
3. หากมีการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนด 5 ปีปฏิทิน ถือวา่ผิดเง่ือนไขการ

ลงทุน จะตอ้งคืนเงินภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ไป พร้อมเงินเพิ่มในอตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยนบัตั้งแต่
เดือนเมษายน ของปีท่ีผูล้งทุนยื่นขอยกเวน้ภาษี  จนถึงเดือนท่ีมีการยื่นคืนเงินภาษี นอกจากนั้นตอ้ง
จ่ายภาษีของก าไรส่วนเกินทุน (capital gain) โดยถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ของเงินก าไรท่ีไดรั้บ และ
ยงัตอ้งน าก าไรท่ีไดรั้บจากการขายคืนหน่วยลงทุนไปรวมเป็นเงินได ้เพื่อเสียภาษีตอนปลายปี 
 

ส าหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวนั้น เป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปวา่กองทุน
มีนโยบายการลงทุนแบบเดียว คือ ลงทุนในหุ้นท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยอาจเนน้ลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50 
หุ้นตามกลุ่มอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุ้นตามท่ีบริษทัจดัการเห็นควรก็ได ้ ข้ึนอยูก่บัรายละเอียด
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแต่ละกอง 

 
3.3 กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF) คือ กองทุนรวมท่ีมี

วตัถุประสงคใ์นการส่งเสริมการออมและการลงทุนของบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมไวส้ าหรับการ
เกษียณอายุท่ีมีคุณภาพ ผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ี
มากกวา่การลงทุนในกองทุนรวมทัว่ไป เพราะเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไดรั้บการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดไ้ม่เกินปีละ 500,000 บาท ทั้งน้ี ให้นบัรวมเงินลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
หรือ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  แลว้แต่กรณี ผูล้งทุนจะไดรั้บประโยชน์จากการประหยดั
ภาษีเงินไดท้นัที ตั้งแต่ปีแรกท่ีเร่ิมลงทุน 

 
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เหมาะส าหรับ ผูป้ระกอบอาชีพอิสระ ซ่ึงขาดโอกาสสะสมเงิน

ลงทุนแบบปลอดภาษี เพราะไม่มีระบบบ าเหน็จบ านาญรองรับ ลูกจา้งท่ีนายจา้งยงัไม่พร้อมท่ีจะจดั
ให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ท าให้ลูกจา้งไม่สามารถสะสมเงินลงทุนเพื่อวยัเกษียณได ้ และลูกจา้ง
หรือขา้ราชการท่ีอยู่ในระบบบ าเหน็จบ านาญอยูแ่ลว้ และประสงค์ท่ีจะลงทุนมากกว่าเดิม เพื่อใช้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีใหเ้ตม็วงเงิน 500,000 บาท ตามท่ีรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุนและส่งเสริม ทั้งน้ี 
ใหน้บัรวมเงินลงทุนในกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือ กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ   
 



44 

เง่ือนไขการลงทุนเพื่อใหไ้ดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไดแ้ก่  
 

  1. เงินลงทุน มาจากเงินไดพ้ึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากร  
 

2. ผูล้งทุนท่ีมีเงินไดต้อ้งลงทุนแบบผูกพนั คือ ลงทุนอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
แต่เม่ือมีความจ าเป็นอาจระงบัการลงทุนไดไ้ม่เกินหน่ึงปีติดต่อกนั แต่หากผูล้งทุนไม่มีเงินไดใ้นปี
ใดหรือหลายปีติดต่อกนั ผูล้งทุนสามารถวา่งเวน้การลงทุนได ้โดยไม่ถือวา่เป็นการผิดเง่ือนไขการ
ลงทุนและเม่ือมีเงินไดก้็ใหล้งทุนต่อไป โดยนบัอายกุารลงทุนตั้งแต่ปีแรกท่ีลงทุน  
 

3. เงินลงทุนขั้นต ่า ตอ้งไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 3 ของรายได ้ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 
บาทต่อปีอย่างใดอย่างหน่ึงท่ีมีจ  านวนเงินต ่ากว่า ในการค านวณรวมเงินลงทุนขั้นต ่า ให้รวมเงิน
ลงทุนในทุกๆ กองทุนท่ีลงทุนในปีนั้นๆ  
 

4. เงินลงทุนขั้นสูง ตอ้งไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินไดท้ั้งหมดต่อปี และเม่ือรวมกบั
เงินสะสมเขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือ กบข. แลว้ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี  
 

5. กองทุนไม่จ่ายเงินปันผล  
 

6. หา้มน าหน่วยลงทุนของกองทุนไปจ าหน่ายจ่ายโอนหรือน าไปเป็นประกนั  
 

7. หากขายคืนหน่วยลงทุนก่อนก าหนดท่ีผูล้งทุนจะมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์และ
ถือหน่วยลงทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ผูล้งทุนตอ้งน าเงินสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บในช่วง 5 ปี
ปฏิทินล่าสุดไปคืนกรมสรรพากร และน าเงินก าไรส่วนเกินทุนท่ีเกิดจากการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น 
ไปค านวณรวมเป็นรายไดเ้พื่อเสียภาษีเงินไดใ้นปีท่ีมีการขายคืนหน่วยลงทุนนั้น  
 

ส าหรับนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพนั้น เป็นท่ีทราบกนัทัว่ไปวา่การ
ลงทุนอาจเป็นแบบใดแบบหน่ึงในมาตรฐาน 10 แบบของส านกังาน ก.ล.ต. ซ่ึงมีความเส่ียงและ
ผลตอบแทนในระดบัท่ีแตกต่างกนั ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาใหถ่ี้ถว้นก่อนการลงทุน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัอายุ
ของผูล้งทุน การยอมรับความเส่ียง และการคาดหวงัผลตอบแทน 
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ผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุนในกองทุนรวม  
 

กองทุนรวมไม่รับประกนัผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ (ยกเวน้กรณีของกองทุนรวมมี
ประกนั) ผูล้งทุนอาจจะไดรั้บผลตอบแทน หรือไม่ก็ได ้หรืออาจจะขาดทุนจากการขายหน่วยลงทุน
ก็ได ้ เม่ือการลงทุนของกองทุนรวมมีก าไร ผูถื้อหน่วยลงทุนจะไดรั้บส่วนแบ่งก าไรในรูปของเงิน
ปันผล (Dividend) (ในกรณีท่ีกองทุนรวมนั้นมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผล) และมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
ต่อหน่วยท่ีเพิ่มข้ึน ผูล้งทุนก็จะไดรั้บ ก าไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน (Capital Gain) เม่ือผูล้งทุน
นั้นขายคืนหน่วยลงทุน  

 
ส่วนความเส่ียงของกองทุนรวมแต่ละประเภทนั้นมีความเส่ียงในท านองเดียวกนักบัตรา

สารหรือหลกัทรัพย ์ท่ีกองทุนรวมนั้นๆ เน้นลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารทุนก็จะมีความเส่ียง
แบบเดียวกนัความเส่ียงของตราสารทุน กองทุนรวมตราสารหน้ีก็จะมีความส่ียงแบบเดียวกบัตรา
สารหน้ี เป็นตน้  
 
ภาษีทีเ่กีย่วข้องกบัการลงทุนในกองทุนรวม  

 
กองทุนรวมมีลกัษณะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ผลประโยชน์ต่างๆ ท่ี

กองทุนรวมไดรั้บ จะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี เช่น กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุนไดรั้บเงิน
ปันผล และหรือ ก าไรส่วนเกินทุน ไม่ตอ้งเสียภาษี กองทุนรวมลงทุนในตราสารหน้ีไดรั้บดอกเบ้ีย 
ส่วนลดรับ และหรือ ก าไรส่วนเกินทุน ก็ไม่ตอ้งเสียภาษีเช่นกนั เป็นตน้ ส่วนผูถื้อหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมนั้น เม่ือไดรั้บเงินปันผลหรือก าไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน จะมีภาระภาษีส าหรับ
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ในลกัษณะเช่นเดียวกนักบัภาระภาษีจากการลงทุนในตราสารทุน 
ดงักล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้ทุกประการ เวน้แต่กรณีผูล้งทุนซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาและเลือกท่ีจะน าเงินปัน
ผลท่ีไดรั้บจากกองทุนรวมไปรวมค านวณเป็นเงินไดเ้พื่อเสียภาษี ผูล้งทุนจะไม่สามารถเครดิตภาษี
เงินปันผลได ้ (ส านกังานกองทุนรวม, 2557) 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
  

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) คร้ังน้ี ไดศึ้กษาผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

http://www.fundsipo.com/


46 

 
งามดี เลาหพิชิตชัย (2552) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล และพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม
หุน้ระยะยาว ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวและเปรียบเทียบระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดจ าแนกตาม
พฤติกรรมการซ้ือ โดยใช้ขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของ
กลุ่มตวัอยา่งในงานให้ความรู้เก่ียวกบัการลงทุน จดัโดยห้องสมุดมารวยของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ระหวา่งวนัท่ี 11-16 มกราคม 2552 จ านวน 385 ราย และวิเคราะห์ดว้ยสถิติพรรณนา 
คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และทดสอบสมมติฐานดว้ยค่าสถิติ T-test และ One-Way ANOVA หรือ F-test 
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 41-50 ปี มีอาชีพเป็น
พนักงานบริษทัเอกชน มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า รายได้เฉล่ียต่อเดือน 40,001-
60,000 บาท สถานภาพสมรส ส าหรับพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ชอบซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีการจ่ายเงินปันผล เพื่อลดหย่อนภาษี 
ชอบซ้ือหน่วยลงทุนจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกสิกรไทยมากท่ีสุด เหตุผลท่ีเลือกซ้ือคือ 
ความสามารถในการบริหารกองทุน จ านวนกองทุนท่ีซ้ือ 1 กองทุน ตดัสินใจซ้ือดว้ยตวัเอง ช่วงเวลา
ส่วนใหญ่ท่ีซ้ือคือ ช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธนัวาคม โดยซ้ือจากตวัแทนสนบัสนุนการขายและซ้ือคืน 
ความถ่ีในการซ้ือปีละ 1 คร้ัง จ  านวนเงินลงทุนเฉล่ียต่อปีประมาณ 50,001-100,000 บาท ส่วน
ประสมการตลาดท่ีมีระดบัความส าคญัต่อการซ้ือมากท่ีสุด คือ กระบวนการบริหาร รองลงมา ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์ช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคลากรผูใ้ห้บริการ ราคา ลกัษณะทางกายภาพและการส่งเสริม
การตลาด ตามล าดบั โดยประเภทกองทุนท่ีซ้ือแตกต่างกันมีระดบัความส าคญัของส่วนประสม
การตลาดดา้นราคาแตกต่างกนัโดยกองทุนท่ีจ่ายเงินปันผลจะมีระดบัความส าคญัมากกวา่กองทุนท่ี
ไม่จ่ายปันผล ส่วนพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุน ดา้นวตัถุประสงค์การซ้ือ ผูมี้ส่วนร่วมในการซ้ือ 
และสถานท่ีท่ีซ้ือ ไม่ท าใหร้ะดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนั 
 

จากการทบทวนการศึกษาดังก ล่าว แนวความคิดท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการลงทุน พฤติกรรมของผูบ้ริโภค และแนวความคิดเก่ียวกบัการ
บริการ ส่วนประสมทางการตลาด รวมทั้งวธีิการศึกษาและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาพฤติกรรมการ
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ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อน ามาปรับใช้ในการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความ
ตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในคร้ังน้ีดว้ย 
  

ธนาคร  ศรีฝ้ัน (2553) ท  าการศึกษาเร่ือง ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากประจ าของ
สถาบนัรับฝากเงินกบัเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว RMF LTF โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากประจ าของสถาบนัรับฝากเงินกบัเงินลงทุนในกองทุน
รวมระยะยาว LTF และ RMF และเพื่อทดสอบและศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปริมาณเงินฝาก
ประจ าของสถาบนัรับฝากเงิน กบัเงินลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว LTF และ RMF ในสถาบนั
การเงินต่างๆ มารวมกนัรวมทั้งอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3  เดือน รายไดป้ระชาชาติ และอตัรา
เงินเฟ้อ ซ่ึงมีผลต่อปริมาณเงินฝากประจ าในสถาบนัรับฝากเงิน โดยใช้ขอ้มูลอนุกรมเวลาแบบราย
เดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2548 ถึง พฤศจิกายน 2553 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี 11 เดือน รวมทั้งหมด
ใชข้อ้มูลอยา่งละ 71 ขอ้มูล โดยขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลทุติยภูมิ อนุกรมเวลาแบบรายเดือน และขอ้มูล
ปริมาณเงินฝากประจ าของสถาบนัเงินต่างๆ และอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า 3 เดือน ถวัเฉล่ียจาก
สถาบนัรับฝากเงินทั้งหมดเก็บรวบรวมจากฐานขอ้มูลของธนาคารแห่งประเทศไทย ส่วนรายได้
ประชาชาติและอตัราเงินเฟ้อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของส านกังานคณะกรรมการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนระยะยาว RMF และ LTF ไดเ้ก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลของ Thai Mutual Fund ผูท้  าการศึกษาไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิธีทาง
เศรษฐมิติ (Economictric Method) โดยท าการทดสอบความน่ิงของขอ้มูล (Unit Root Test) แลว้ท า
การทดสอบความสัมพนัธ์ของปริมาณเงินฝากประจ าของสถาบนัรับฝากเงินกบัเงินลงทุนในกองทุน
รวม RMF และ LTF โดยวิธีร่วมไปดว้ยกนั (Cointegration) ตามวิธี Two-Step Approach ของ 
Eanger และทดสอบความสัมพนัธ์เชิงดุลยภาพในระยะสั้นตามแบบจ าลอง Error Correction Model 
แบบจ าลองของสมการปริมาณเงินฝากประจ าของสถาบนัรับฝากเงิน กับปริมาณเงินลงทุนใน
กองทุนรวมระยะยาว RMF และ LTF  
 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัรับฝากเงินไทยและมี
นยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 90 ไดแ้ก่ รายไดป้ระชาชาติ และอตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝากประจ า โดยรายได้ประชาชาติ (GDP) มีค่าสัมประสิทธ์เท่ากับ 0.286916 คือ เม่ือรายได้
ประชาชาติเปล่ียนแปลงไป 1% จะส่งผลให้ปริมาณเงินฝากประจ าของสถาบนัรับฝากเงินเพิ่มข้ึน 
0.286916 % ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝากประจ าของสถาบนัรับฝาก
เงิน ในส่วนของอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ า (INT) มีค่าสัมประสิทธ์เท่ากบั 0.020588 คือ เม่ืออตัรา
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ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าเปล่ียนแปลงไป 1% จะส่งผลใหป้ริมาณเงินฝากของสถาบนัรับฝากเงินลดลง 
0.020588 % ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัปริมาณเงินฝากของสถาบนัรับฝากเงิน และ
ปริมาณเงินลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว RMF LTF ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ แสดงวา่ผลกระทบ
ของกองทุนรวมระยะยาว RMF LTF มาส่งผลต่อปริมาณเงินฝากของสถาบนัรับฝากเงินไทย 
เช่นเดียวกนักบัอตัราเงินเฟ้อ 
  

จากการทบทวนการศึกษาดงักล่าว ท าให้ไดแ้นวความคิดเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปริมาณเงินฝากประจ าของสถาบนัรับฝากเงินกบัเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อน ามาปรับใช้ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความต้องการซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในคร้ังน้ี 

 
ลกัขณา ธนาการกร (2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัและพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน

ของผูบ้ริโภค : กรณีศึกษากองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผูล้งทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกบัพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในกรุงเทพมหานคร รวมทั้ง
ศึกษาความส าคญัของปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยไดท้  าการศึกษาคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร
ท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษทัหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด โดยการเก็บ
แบบสอบถามตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง 31 ธนัวาคม 2552 โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่ง
ปฐมภูมิและทุติภูมิ และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทั้งในเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ 
   

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อน าไปหกัลดหยอ่นภาษีมากท่ีสุด และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคกบัพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อายุ อาชีพ ระดบัการศึกษา รายได ้และสถานภาพการ
สมรสมีความส าคญักับวตัถุประสงค์ในการลงทุน และประเภทกองทุนท่ีเลือกลงทุนรวมทั้งมี
ความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการลงทุน ในส่วนความส าคญัของปัจจยัการตลาดพบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ์
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญมากท่ีสุดในด้านการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และมีการจัด
โปรโมชัน่ของสมนาคุณ 
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จากการทบทวนการศึกษาดังกล่าว แนวความคิดท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ 
แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคและการออมมวลรวม แนวความคิดเก่ียวกบัความพึง
พอใจ รวมทั้งวิธีการศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนของผูบ้ริโภค เพื่อ
น ามาปรับใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพคร้ังน้ี 
 

เพ็ญพิชชา จันทรศิริ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติของผูมี้เงินไดท่ี้มีต่อกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) เพื่อลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูมี้เงินไดท่ี้มีต่อกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 
กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูมี้เงินไดแ้ละเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ท่ีพกัอาศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร โดยส่งแบบสอบถามผา่นโครงข่ายอินเตอร์เน็ต และแจกแบบสอบถามดว้ยตนเอง 
ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2554 ถึง ธันวาคม 2554 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้วิธีการศึกษาเชิง
พรรณนา (Descriptive Research) โดยใชเ้ทคนิคการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ มีการเก็บขอ้มูลจากแหล่ง
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

 
ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างคิดวา่กองทุนรวม RMF/LTF ช่วยลดหย่อนภาษีและเป็น

การออมทางออ้มอีกทางหน่ึง มูลค่าเงินลงทุนอยู่ท่ีประมาณ 50,000 บาทหรือน้อยกว่า แต่ในการ
ลงทุนในกองทุน RMF/LTF ลงทุนไม่ถึงร้อยละ 15 ของรายได ้เน่ืองจากมีเงินนอ้ยไม่พอท่ีจะลงทุน
ให้เต็มร้อยละ 15 ความถ่ีในการลงทุนปีละ 1 คร้ัง และช่องทางการลงทุนส่วนใหญ่เป็นธนาคาร
พาณิชย ์และวตัถุประสงคใ์นการลงทุนส่วนใหญ่เพื่อน าไปหกัลดหยอ่นภาษี 
  

จากการทบทวนการศึกษาดงักล่าว ท าให้ไดแ้นวความคิดเก่ียวกบัทศันคติของผูมี้เงินไดท่ี้มี
ต่อกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อน ามาปรับใชใ้นการศึกษาปัจจยัท่ี
มีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพใน
คร้ังน้ี 
 
 จากการตรวจสอบเอกสารขา้งตน้ ท าให้ทราบว่าผูล้งทุนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และซ้ือ
หน่วยลงทุนเพื่อน าไปหักลดหย่อนภาษี และเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับ
สถาบนัการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งต่อการศึกษาน้ี แต่ในการศึกษาน้ีจะมองประเด็นท่ีแตกต่างไป คือ จะ
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พิจารณาปัจจยัความตอ้งการซ้ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพกบัปัจจยัส่วนบุคคล รวมทั้งระดบัความส าคญัของปัจจยัการตลาดท่ี
มีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
ของนกัลงทุน  
 

กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ขอ้มูลต่างๆ รวมทั้งผลงานวิจยัท่ีไดต้รวจเอกสารขา้งตน้ ท า

ใหผู้ศึ้กษาสามารถน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์อง
การศึกษาดงัน้ี 
 

การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ 
รายได้ การศึกษาการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ ลงทุน (ซ้ือ) และ ไม่ลงทุน (ไม่ซ้ือ) และการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ได้แก่ วตัถุประสงค์ในการลงทุน 
ประเภทของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน การลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ความถ่ีในการ
ลงทุน มูลค่าเงินลงทุน สถานท่ีท่ีท าการลงทุน ช่วงเวลาท่ีท าการลงทุน 
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             Logit Model 

 
 
 
 

 
                       2     

 
    
     

 
 

      
ภาพที ่2  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 
 

สมมติฐานในการศึกษา 
 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร มีขอ้สมมติฐานดงัน้ี 

 
พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมี

ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพการสมรส อาชีพ ระดบัการศึกษา และ
รายได ้ดงัฟังกช์นัอุปสงคด์งัน้ี 
 

Qd = f (SEX, AGE, MAR, EDU, OCC, INC) 
 
โดยท่ี  SEX คือ เพศ 

 

ตวัแปรตาม 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF และ RMF 

ลงทุน (ซ้ือ) 

ไม่ลงทุน (ไม่ซ้ือ) 

ตวัแปรอิสระ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

เพศ 

อาย ุ

สถานภาพการสมรส 

ระดบัการศึกษา 

อาชีพ 

รายได ้

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม LTF และ RMF 

วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 

ประเภทของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน 

การลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

ความถ่ีในการลงทุน 

มูลค่าเงินลงทุน 

สถานท่ีท่ีท าการลงทุน 

ช่วงเวลาท่ีท าการลงทุน 
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  AGE คือ อาย ุ
 
  MAR คือ สถานภาพการสมรส 
 
  EDU คือ ระดบัการศึกษา 
 
  OCC คือ อาชีพ 
 
  INC คือ รายได ้
 



 บทที ่3 
 

วธิีการศึกษา 
 

 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ในคร้ังน้ี มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิและ
แหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ และน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ทั้งในเชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ โดยมีวิธีการศึกษา
ดงัน้ี 
 

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยขอ้มูลท่ีเก็บ
รวบรวมนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 
 1.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพทั้งในดา้นนโยบายการลงทุน ลกัษณะของกองทุน การซ้ือขายหน่วย
ลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุน ขอ้มูลจ านวนกองทุน ขอ้มูลส่วนแบ่งทางการตลาด ท่ี
ไดม้าจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากงานวจิยั หนงัสือ เอกสาร นิตยสาร วารสาร บทความ ส่ิงตีพิมพ์
ต่างๆ และเว็บไซด์ท่ีเก่ียวขอ้ง จากหน่วยงานราชการและเอกชน จากส านกัคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สมาคมบริษทัจดัการกองทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่างๆ หอ้งสมุดพิทยาลงกรณ์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ เป็นตน้ 

 
 2.  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีเก็บจากแหล่งขอ้มูลโดยตรงจากการตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงท าการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5 
เขตๆ ละ 80 คน ไดแ้ก่ เขตราชเทวี, เขตจตุจกัร, เขตบางเขน, เขตบางรักและเขตสีลม ซ่ึงเป็นยา่น
ธุรกิจและประชากรสัญจรเป็นจ านวนมาก โดยผูท้  าการศึกษาก าหนดการสุ่มตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 
400 ตวัอย่าง โดยใช้การเลือกสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) จนกระทัง่ครบตาม
จ านวนท่ีก าหนดไวแ้ละน ามารวบรวมเพื่อประมวลผลและสรุปต่อไป 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  

ประชากรท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ี คือ คนในวยัท างานในกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนเพื่อการเล้ียงชีพ และผูท่ี้ไม่ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นกลุ่มประชากรท่ีมีขนาดใหญ่ และมีมากกว่า 30 
คน (N>30) ไม่ทราบจ านวนขนาดของประชากรท่ีแน่นอน คือไม่ทราบค่า p และ q โดยใชร้ะดบั
ความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และก าหนดความคลาดเคล่ือนท่ีร้อยละ 5 ดงันั้น การก าหนดขนาดตวัอยา่ง
จะใชสู้ตรการค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรดงัน้ี (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2551)  

      
n = Z2  pq 
  e2 

 
โดยท่ี n = จ านวนขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
 Z = ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากตารางแจกแจงปกติมาตรฐาน (Z score)  

ข้ึนอยูก่บัระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
 

p = สัดส่วนของประชากรหรือความน่าจะเป็นของประชากรท่ีสนใจศึกษา 
 

 q   = สัดส่วนของประชากรท่ีไม่ไดส้นใจศึกษา = 1 – p 
 
 e = สัดส่วนของความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนร้อยละ 5 = 0.05 

 
ดงันั้น n  จะมีค่า  n =    

     
n  =  384.16  ตวัอยา่ง 

 
 เน่ืองจากการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกรณีท่ีไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน 
จึงก าหนดใหมี้ความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ดงันั้น ในการยอมรับความผดิพลาดไดร้้อยละ 5 คือ ณ 

(1.96)2 (0.5) (1-0.5) 
(0.05)2 
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ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 จากผลการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีได ้จึงไดก้ าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 400 ราย และในการสุ่มตวัอย่างผูศึ้กษาใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยไม่
ค  านึงถึงความน่าจะเป็น (Non Probability Random Sampling) และท าการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเจาะจงแจกแบบสอบถามให้กบัผูซ้ื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
เค ร่ืองมือ ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาคร้ัง น้ี  เ ป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaires)โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม จะน ามาใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อให้ไดข้อ้สรุปตาม
วตัถุประสงคก์ารศึกษา โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 5 ส่วนดงัน้ี 

 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกับขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ ลงทุน (ซ้ือ) ไม่ลงทุน (ไม่ซ้ือ) เหตุผลท่ีไม่ลงทุน รวมทั้งการ
ตดัสินใจในอนาคตวา่จะมีการลงทุนหรือไม่ 

 
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นค าถามเก่ียวกับวตัถุประสงค์ในการลงทุน 
ประเภทของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน การลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ความถ่ีในการ
ลงทุน มูลค่าเงินลงทุน สถานท่ีท่ีท าการลงทุน ช่วงเวลาท่ีท าการลงทุน 

 
 ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการตดัสินใจลงทุนของคนวยัท างานท่ีมีต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ดงัน้ี 
 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์
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2. ดา้นราคา 
 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
 

5. ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ 
 

6. ดา้นลกัษณะกายภาพ 
 

7. ดา้นกระบวนการบริการ 
 

ส่วนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและปัญหาท่ีพบจากการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

 
การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

 
ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนอต่อประธานกรรมการและกรรมการเพื่อท าการ

ปรับปรุง แก้ไข หลงัจากนั้นน าแบบสอบถามท่ีแกไ้ขเรียบร้อยแล้ว จ  านวน 30 ชุด ไปทดลองใช ้
(Try Out) กบักลุ่มท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งแลว้น ามาหกัค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใชว้ิธีการหา
ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (α Coefficient)โดยใชสู้ตรของ Cronbach (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2551) ค่า α 
ท่ีไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหวา่ง 0 ถึง 1 ค่าท่ีไดใ้กลเ้คียงกบั 1 
แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สูง ซ่ึงผลการทดสอบดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติไดค้่า α = 0.881 จาก
ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ ผลท่ีไดมี้ระดบัความน่าเช่ือถือท่ีไดม้าตรฐาน สามารถน าไปใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการศึกษาได ้
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการสร้างเป็นแบบสอบถาม(Questionnaire) 

โดยด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี 
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1. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามฉบับร่างและน าแบบสอบฉบับร่างท่ีสร้างข้ึนไปให้

ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีประสบการณ์ในดา้นท่ีจะศึกษาท าการพิจารณาแบบสอบถามและปรับปรุงแกไ้ข 
 
2. น าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปท าการเก็บขอ้มูลกบักลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการประชากรท่ีจะศึกษาจริง (Pretest) จ  านวน 30 ชุด 
 

3. การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) น าแบบสอบถามทั้งหมดท่ีส ารวจไดม้าตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของแบบสอบถามและคดัแยกแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 
 

4. การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วมาลงรหัส
ตามท่ีก าหนดไว ้
 

5. การประมวลผลข้อมูล น าข้อมูลท่ีลงรหัสไวเ้รียบร้อยแล้ว มาประมวลผลโดยใช้
เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์ 
 

6. การวิเคราะห์และสรุปขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีประมวลผลแลว้มาวิเคราะห์และสรุปผลโดยใช้
เทคนิคทางสถิติ เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามวตัถุประสงคก์ารศึกษา ดงัน้ี 
 

6.1  เพื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 

 
6.2  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือหน่วย

ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร 
 
6.3  เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
 

6.4  เพื่อศึกษาความปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
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วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากกลุ่มตวัอย่างมาวิเคราะห์ตาม
วตัถุประสงคข์องการศึกษาแต่ละขอ้ดงัน้ี 
 

1.  การศึกษาการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนกัลงทุน ใชก้ารวเิคราะห์เชิงพรรณนา  โดยน าขอ้มูลท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถามมาน าเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ี และร้อยละ  
 

2.  การศึกษาและวิเคราะห์ถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงของผูบ้ริโภคจ าแนกตาม
พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุน  

 
2.1  ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา และน าเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี

และร้อยละ  
 
2.2  ใชข้อ้มูลปฐมภูมิในการวเิคราะห์เชิงปริมาณ ดว้ยสถิติไคสแควร์ (Chi-Square)  

โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการค านวณ โดยมีสูตรในการค านวณดงัน้ี (ศิริวรรณ    
เสรีรัตน์และคณะ, 2540) 
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        ; df  =  (r-1)(c-1) 
 
  เม่ือ      2   = ค่าไคสแควร์ท่ีค านวณได ้
 

Oij = ความถ่ีของแถวนอนท่ี i และแถวตั้งท่ี j 
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            Eij      = ความถ่ีท่ีคาดหวงัในแถวนอนท่ี i และแถวตั้งท่ี j 
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                                 Cj = จ านวนกลุ่ม หรือคอลมัน์ 
 
                                       Ri    = จ านวนแถวหรือตวัแปรท่ีตอ้งการวดัแบ่งออกเป็นพวก  
 
        N  = ขนาดของตวัอยา่งทั้งหมด   
 

3.  การศึกษาระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ใชก้ารวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
และน าเสนอในรูปตารางแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
โดยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมามีลกัษณะมาตราส่วนประเมินโดยจ าแนกระดบัความส าคญัเป็น 5 
ระดบั โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2552) 

 
ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด  เท่ากบั 5 คะแนน       
               

        ระดบัความส าคญัมาก   เท่ากบั 4 คะแนน 
 
  ระดบัความส าคญัปานกลาง  เท่ากบั 3 คะแนน 
 
  ระดบัความส าคญันอ้ย   เท่ากบั 2 คะแนน 
 
  ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด  เท่ากบั 1 คะแนน 
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การวดัการกระจายของขอ้มูลความส าคญัของปัจจยัการตลาด โดยจ าแนกระดบัความส าคญั
เป็น 5 ระดับ อาศยัการเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉล่ียกับเกณฑ์ท่ีแบ่ง โดยมีความกวา้งแต่ละ  
อนัตรภาคชั้นท่ีเท่ากนั ซ่ึงมีเกณฑก์ารพิจารณา ดงัน้ี 

 
ความกวา้งของแต่ละอนัตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
            จ  านวนอนัตรภาคชั้น 
 
     = (5 – 1) 
          5 
     = 0.8 
 

โดยสามารถแบ่งคะแนนเฉล่ียไดเ้ป็น 5 ระดบัดงัน้ี 
 
คะแนนเฉล่ียท่ี 1.00 – 1.80 หมายถึง          มีความส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 
คะแนนเฉล่ียท่ี 1.81 – 2.60 หมายถึง          มีความส าคญันอ้ย 
 
คะแนนเฉล่ียท่ี 2.61 – 3.40 หมายถึง          มีความส าคญัปานกลาง 
 
คะแนนเฉล่ียท่ี 3.41 – 4.20 หมายถึง          มีความส าคญัมาก 
 
คะแนนเฉล่ียท่ี 4.21 – 5.00 หมายถึง          มีความส าคญัมากท่ีสุด 

 
ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาค านวณไดด้งัน้ี (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา, 2552) 

 
3.1  ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)  

 
 P      =    f x 100 
       n 
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เม่ือ P คือ ค่าร้อยละ 
 
 f คือ ความถ่ีท่ีตอ้งการเปล่ียนแปลงใหเ้ป็นร้อยละ 
 

  n คือ จ านวนความถ่ีทั้งหมด 
 

3.2  ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted arithmetic mean) ในกรณีมีการแจกแจงความถ่ี  
 

X  = f x

n
i

i i




1

k
 

 
  โดยท่ี  X  คือ คะแนนเฉล่ีย 
 

k  คือ จ านวนกลุ่มของขอ้มูลท่ีแบ่ง 
 

    fi   คือ ความถ่ีของขอ้มูลในแต่ละกลุ่ม 
 
    xi    คือ ค่าก่ึงกลางชั้น 
 

n    คือ จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
 

3.3  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  
 

S.D.  =   
)1(

)()( 22



 
nn

fxfxn  

 
โดยท่ี           S.D.   คือ   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   
 

            x    คือ   ระดบัคะแนน 
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             f     คือ   ความถ่ี 
 
    n     คือ   จ านวนตวัอยา่ง 

 
 4.  การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาน าเสนอโดยใช้การวิเคราะห์
แบบจ าลองโลจิท (Logit Model) โดยมีสูตรในการค านวณดงัน้ี  

  

In 
    P1   =  β0 + β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 +…+ βk xk    1-P1 

      
   Y = 
 

 
โดยท่ี Y  คือ โอกาสของการตดัสินใจ “ลงทุน/ไม่ลงทุน”  

มีค่าเท่ากบั 1 หมายถึง ลงทุนในกองทุนรวม LTF และ RMF 
มีค่าเท่ากบั 0 หมายถึง ไม่ลงทุนกองทุนรวม LTF และ RMF 
 

β0  คือ ค่าคงท่ี 
 

 β1 - βk  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
 

x1 - xk   คือ  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือกองทุนรวม LTF และ RMF 
 
ดงันั้นการศึกษาคร้ังน้ีจึงสามารถเขียนใหอ้ยูใ่นรูปแบบของสมการ logit model ดงัน้ี 
 
Y    =   β0 + β1SEX + β2AGE + β3MAR + β4EDU + β5OCC + β6INC  

 
 
 

In 
    P1   
  1-P1 
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ก าหนดให ้
 

Y คือ โอกาสของการตดัสินใจ “ลงทุน/ไม่ลงทุน” จึงก าหนดให ้1 แทน 
ลงทุน และ 0 แทนไม่ลงทุน 
 

β0 คือ ค่าคงท่ี 
 

  β1 - βk คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ 
   

SEX คือ เพศ 
 

  AGE คือ อาย ุ
 
  MAR คือ สถานภาพการสมรส 
 
  EDU คือ ระดบัการศึกษา 
 
  OCC คือ อาชีพ 
 
  INC คือ รายได ้
 
ปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาในแบบจ าลองมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

1. เพศ (SEX) เน่ืองจากเพศชาย และเพศหญิงมีลกัษณะทางกายภาพและทศันคติท่ีแตกต่าง
กนั ท าให้ปัจจยัดา้นเพศมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพี่แตกต่างกนั ดงันั้น ปัจจยัดา้นเพศ น่าจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในทางบวกและลบ 
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  โดยท่ี SEX =  1  เพศชาย 
 
    =   0 เพศหญิง 
 

2. อายุ (AGE) เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีอายุท่ีแตกต่างกนั จะมีประสบการณ์ ความรู้ความ
เขา้ใจ รวมไปถึงอ านาจในการซ้ือท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งต่อพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดังนั้น ปัจจยัด้านอายุน่าจะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในทางบวก 
  
  โดยท่ี AGE =  อายขุองกลุ่มตวัอยา่ง 
   

3. สถานภาพการสมรส (MARITAL) เน่ืองจากมีสถานภาพท่ีแตกต่างกนั ท าให้ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีแตกต่าง
กนั ดงันั้น ปัจจยัดา้นสถานภาพการสมรสน่าจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในทางบวกและลบ 
 
  โดยท่ี MAR =  สถานการสมรสของกลุ่มตวัอยา่ง 
   

4. ระดบัการศึกษา (EDUCATION) เน่ืองจากบุคคลแต่ละคนมีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่าง
กนัจึงมีความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งผลต่อพฤติกรรม
การซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้มี
การศึกษาสูงมีแนวโนม้ท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพมากกว่าผูท่ี้มีการศึกษาต ่า ดงันั้น ปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศึกษาน่าจะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในทางบวก 
 
  โดยท่ี EDU = ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง 
     

5. อาชีพ (OCCUPATION) เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมีอาชีพท่ีแตกต่างกัน จะมีรายได ้
สภาพแวดลอ้มการท างาน และเวลาวา่งท่ีแตกต่างกนั น าไปสู่ความจ าเป็นและความตอ้งการสินคา้
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และบริการท่ีแตกต่างกนั ดงันั้น ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพจึงเป็นตวัแปรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในทางบวกและลบ 

 
  โดยท่ี OCC = อาชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 
   

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (INCOME) เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่าง
กนั รายไดจึ้งเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพราะผูท่ี้มีรายไดม้ากจะมีอ านาจในการซ้ือสินคา้สูงกว่าผูท่ี้มีรายได้
น้อย ดงันั้น ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนน่าจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพในทางบวก 
 

โดยท่ี INC = รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอยา่ง 
   

ในการวิเคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองโลจิท (Logit Model) ซ่ึงเป็นวิธีการประมาณค่าความ
น่าจะเป็นท่ีตวัแปรตามมีโอกาสเกิดเหตุการณ์ข้ึนเพียง 2 อยา่ง คือ ลงทุนและไม่ลงทุน การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ของแบบจ าลองจะใช้วิธีการคาดประมาณความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum 
Likelihood) และในการคดัเลือกตวัแปรอิสระเพื่อหาสมการท่ีดีท่ีสุดนั้น ผูศึ้กษาใชว้ิธี Enter ในการ
ค านวณ ซ่ึงเป็นวิธีการเลือกตวัแปรอิสระเขา้สมการความถดถอยลิจิสติกในขั้นตอนเดียว ซ่ึงวิธีน้ีผู ้
วเิคราะห์จะตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจวา่ตวัแปรอิสระตวัใดท่ีควรจะอยูใ่นสมการ โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ทดสอบหรือค่า Significance ของสถิติทดสอบ ผลลพัธ์จากการค านวณท่ีน ามาพิจารณามีดงัต่อไปน้ี 

 
1. Correlation Matrix ใช้ดูความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ถ้าตัวแปรอิสระมี

ความสัมพนัธ์กนัสูงให้เลือกตวัแปรอิสระเพียงตวัใดตวัหน่ึงเท่านั้น โดยดูจากผลการค านวณวา่เม่ือ
ตดัตวัแปรใดตวัแปรหน่ึงออกแลว้ แบบจ าลองใดมีความเหมาะสมมากกวา่กนั 

 
2. เคร่ืองหมายหนา้สัมประสิทธ์ิ แสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตามวา่มี

ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัหรือทิศทางตรงกนัขา้ม  
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3. Wald-statistic มีการแจกแจงแบบไคสแควร์เป็นการทดสอบความมีนัยส าคญัของค่า
สัมประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระ ว่ามีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามหรือไม่ เช่นเดียวกบัการทดสอบ
โดยใช ้t-statistic 

 
4. R2 เป็นค่าท่ีอธิบายวา่สมการมีความเหมาะสมกบัขอ้มูลมากเพียงใด ซ่ึงจะบอกถึงการ

อธิบายของตวัแปรอิสระท่ีมีต่อตวัแปรตามในรูปของร้อยละ ยิ่ง R2 มีค่าเขา้ใกล ้100 มากเพียงใด 
แสดงวา่ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายค่าของตวัแปรตามไดม้ากเพียงนั้น โดยในการค านวณจะแสดง
ค่า Nagelkerke – R2 และ Cox & Snell R2 

 
5. ค่า -2 log likelihood ใชว้ดัความเหมาะสมของแบบจ าลอง ถา้ค่า -2 log likelihood มีค่า

นอ้ยเท่าไร แสดงวา่แบบจ าลองมีความเหมาะสมเท่านั้น 



 

บทที ่4  
 

ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษา เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ โดยการเก็บแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ชุด ในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ซ่ึงการวิเคราะห์ประกอบด้วย 
ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ตามแนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุนและปัจจยัท่ีเป็น
ตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของผูล้งทุน โดยในการศึกษาคร้ังน้ีได้ก าหนดปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบ
แบบสอบถามซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน การตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ 
ลงทุน ไม่ลงทุน และพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ประเภทของกองทุนรวมท่ีเลือกลงทุน การลงทุนกบั
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการลงทุน ความถ่ีในการลงทุน มูลค่าเงินลงทุน สถานท่ีท่ีท าการลงทุน และ
ช่วงเวลาท่ีท าการลงทุน และได้น าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน รวมทั้งการวิเคราะห์ระดับความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนของนกัลงทุนท่ีมีต่อกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคลากร ด้านลักษณะกายภาพ และด้านกระบวนการบริการ จ าแนกตามพฤติกรรมการซ้ือ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจยั
ท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
โดยใชแ้บบจ าลองโลจิท (Logit Model) โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 
 

การเสนอผลการศึกษา 
 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูศึ้กษาไดน้ าเสนอผลตามความมุ่งหมายของการศึกษา 
โดยแบ่งการน าเสนอออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์การตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของนกัลงทุน 
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ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

 
ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการ

ตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ   
 
ส่วนท่ี 4 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
 
ส่วนท่ี 5 ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

 
ผลการศึกษา 

 
ส่วนที ่1  การวเิคราะห์การตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพ่ือ 

  การเลีย้งชีพจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของนักลงทุน 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
เพศ 
 

จากการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นเพศของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจ าแนกตามการตดัสินใจ
ซ้ือหน่วยลงทุน ดงัแสดงในตารางท่ี 3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
57.50 โดยคิดเป็นผูท่ี้ลงทุน คิดเป็นร้อยละ 49.13 และไม่ลงทุน คิดเป็นร้อยละ 50.87 ของกลุ่ม
ตวัอย่างเพศหญิง ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 42.50 โดยคิดเป็นผูท่ี้ลงทุน 
คิดเป็นร้อยละ 84.12 และไม่ลงทุน คิดเป็นร้อยละ 15.88 ของกลุ่มตวัอยา่งเพศชาย ตามล าดบั 

 
ส าหรับลกัษณะดา้นเพศของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีลงทุนเป็นเพศชาย ร้อยละ 

55.86 และส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 44.14 เป็นเพศหญิง 
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ตารางที่  3   ข้อมูลส่วนบุคคลด้านเพศจ าแนกตามการตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม 
LTF/RMF  

                                                                                                         (หน่วย : คน)                
การตดัสินใจลงทุน ลงทุน ไม่ลงทุน 

รวม 
เพศ   

ชาย 143 27 170 
 (84.12) (15.88) (100.00) 
 (55.86) (18.75) (42.50) 

หญิง 113 117 230 
 (49.13) (50.87) (100.00) 
  (44.14) (81.25) (57.50) 

รวม 256 144 400 
 (64.00) (36.00) (100.00) 
  (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บท่ีหน่ึง คือ ค่าร้อยละในแนวนอน 
     ค่าในวงเล็บท่ีสอง คือ ค่าร้อยละในแนวตั้ง 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
อายุ 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นอายขุองกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจ าแนกตามการตดัสินใจ
ซ้ือหน่วยลงทุน ดงัแสดงในตารางท่ี 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 40.50 รองลงมา คือ อายรุะหวา่ง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.75 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 22.25 ในขณะท่ีอายุระหวา่ง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.25 อายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี คิด
เป็นร้อยละ 5.75 และอายมุากกวา่ 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.50 ตามล าดบั 
 
 ส าหรับลกัษณะดา้นอายุของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนมีอายุระหวา่ง 31–40 
ปี คิดเป็นร้อยละ 43.36 รองลงมา ไดแ้ก่ กลุ่มอายุระหวา่ง 41–50 ปี และกลุ่มอายุระหวา่ง 26–30 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 30.08 และ ร้อยละ 14.45 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4   ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอายุจ  าแนกตามการตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม  
LTF/RMF  

                                                                                                         (หน่วย : คน)                
การตดัสินใจลงทุน ลงทุน ไม่ลงทุน 

รวม 
อาย ุ   
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี 1 22 23 

 (4.35) (95.65) (100.00) 
 (0.39) (15.28) (5.75) 

26 – 30 ปี 37 57 91 
 (40.66) (59.34) (100.00) 
 (14.45) (37.50) (22.75) 

31 – 40 ปี 111 51 162 
 (68.52) (31.48) (100.00) 
 (43.36) (35.42) (40.50) 

41 – 50 ปี 77 12 89 
 (86.52) (13.48) (100.00) 
 (30.08) (8.33) (22.25) 

51 – 60 ปี 28 5 33 
 (84.85) (15.15) (100.00) 
 (10.94) (3.47) (8.25) 

มากกวา่ 60 ปี 2 0 2 
 (100.00) (0.00) (100.00) 
  (0.78) (0.00) (0.50) 

รวม 256 144 400 
 (64.00) (100.00) (100.00) 
  (100.00) (36.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บท่ีหน่ึง คือ ค่าร้อยละในแนวนอน 
     ค่าในวงเล็บท่ีสอง คือ ค่าร้อยละในแนวตั้ง 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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สถานภาพการสมรส 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจ าแนก
ตามการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน ดงัแสดงในตารางท่ี 5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีสถานภาพ
โสด โดยคิดเป็นร้อยละ 63.75 รองลงมาคือสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 33.55 ในขณะท่ี
สถานภาพหยา่/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 2.75 ตามล าดบั 
 
 ส าหรับลกัษณะดา้นสถานภาพการสมรสของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีลงทุนมี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 59.77 รองลงมาคือ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 37.11 ท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 3.13 เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพหยา่/หมา้ย  
 
ตารางที่ 5  ขอ้มูลส่วนบุคคลด้านสถานภาพการสมรสจ าแนกตามการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน

กองทุนรวม LTF/RMF  
                                                                                                         (หน่วย : คน)                

    การตดัสินใจลงทุน ลงทุน ไม่ลงทุน 
รวม 

สถานภาพการสมรส   

โสด 153 102 255 
 (60.00) (40.00) (100.00) 
 (59.77) (70.83) (63.75) 

สมรส 95 39 134 
 (70.90) (29.10) (100.00) 
 (37.11) (27.08) (33.50) 

หยา่/หมา้ย 8 3 11 
 (72.73) (27.27) (100.00) 
  (3.13) (2.08) (2.75) 

รวม 256 144 400 
 (64.00) (36.00) (100.00) 
  (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บท่ีหน่ึง คือ ค่าร้อยละในแนวนอน 
    ค่าในวงเล็บท่ีสอง คือ ค่าร้อยละในแนวตั้ง 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ระดับการศึกษา 
 
 จากการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงจ าแนกตาม
การตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน ดงัแสดงในตารางท่ี 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการศึกษาอยูใ่น
ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.00 รองลงมา คือ ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 37.50 
และระดบัการศึกษาท่ีต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 3.50 ตามล าดบั 
 
 ส าหรับลกัษณะดา้นระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีลงทุนมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 50.78 และระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.66 ส่วน
ระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.56 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 6  ขอ้มูลส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษาจ าแนกตามการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน

รวม LTF/RMF  
                                                                                                         (หน่วย : คน)                

การตดัสินใจลงทุน ลงทุน ไม่ลงทุน 
รวม 

ระดบัการศึกษา   

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 10 14 
 (28.57) (71.43) (100.00) 
 (1.56) (6.94) (3.50) 

ปริญญาตรี 122 114 236 
 (51.69) (48.31) (100.00) 
 (47.66) (79.17) (59.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 130 20 150 
 (86.67) (13.33) (100.00) 
  (50.78) (13.89) (37.50) 

รวม 256 144 400 
 (64.00) (36.00) (100.00) 
  (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บท่ีหน่ึง คือ ค่าร้อยละในแนวนอน 
     ค่าในวงเล็บท่ีสอง คือ ค่าร้อยละในแนวตั้ง 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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อาชีพ 
 
 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอาชีพของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงจ าแนกตามการ
ตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุน ดังแสดงในตารางท่ี 7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 69.75 รองลงมา คือ ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 
18.25 ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 6.75 อาชีพอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 3.75 เจา้ของกิจการ/
ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 1.25 ในขณะท่ีอาชีพรับจา้งทัว่ไป/คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 0.25 ตามล าดบั 
 
 ส าหรับลักษณะด้านอาชีพของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีลงทุนมีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 65.63 รองลงมา คือ อาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
และธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ โดยคิดเป็นร้อยละ 21.88 และร้อยละ 7.42 ตามล าดบั 
 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
 
 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลด้านรายได้ของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงจ าแนกตามการ
ตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน ดงัแสดงในตารางท่ี 8 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
อยูร่ะหวา่ง 20,001–40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.25 รองลงมา คือ รายไดเ้ฉล่ีย 80,001 บาทข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 20.75 และรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 40,001–60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.25 ในขณะท่ี
รายไดต้  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.00 และรายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 60,000–80,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 12.75 ตามล าดบั 
 
 ส าหรับลกัษณะดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีลงทุนมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูท่ี่ 80,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 31.64 รองลงมาคือ รายไดเ้ฉล่ียระหวา่ง 
20,001–40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 และรายไดร้ะหวา่ง 40,001–60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
23.44 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 7   ข้อมูลส่วนบุคคลด้านอาชีพจ าแนกตามการตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม 
LTF/RMF  

                                                                                                         (หน่วย : คน)                
การตดัสินใจลงทุน ลงทุน ไม่ลงทุน 

รวม 
อาชีพ   

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 56 17 73 
 (76.71) (23.29) (100.00) 
 (21.88) (11.81) (18.25) 

พนกังานบริษทัเอกชน 168 111 279 
 (60.22) (39.78) (100.00) 
 (65.63) (77.08) (69.75) 

ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ 19 8 27 
 (70.37) (29.63) (100.00) 
 (7.42) (5.56) (6.75) 

รับจา้งทัว่ไป/คา้ขาย 1 0 1 
 (100.00) (0.00) (100.00) 
 (.39) (0.00) (0.25) 

เจา้ของกิจการ/ธุรกิจ 4 1 5 
 (80.00) (20.00) (100.00) 
 (1.56) (0.69) (1.25) 

อ่ืนๆ 8 7 15 
 (53.33) (46.67) (100.00) 
  (3.13) (4.86) (3.75) 

รวม 256 144 400 
 (64.00) (100.00) (100.00) 
  (100.00) (36.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บท่ีหน่ึง คือ ค่าร้อยละในแนวนอน 
     ค่าในวงเล็บท่ีสอง คือ ค่าร้อยละในแนวตั้ง 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 8  ข้อมูลส่วนบุคคลด้านรายได้จ  าแนกตามการตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม    
LTF/RMF 

                                                                                                         (หน่วย : คน)                
การตดัสินใจลงทุน ลงทุน ไม่ลงทุน 

รวม 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน   
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 2 50 52 

 (3.85) (96.15) (100.00) 
 (0.78) (34.72) (13.00) 

20,001-40,000 บาท 64 85 149 
 (42.95) (57.05) (100.00) 
 (25.00) (59.03) (37.25) 

40,001-60,000 บาท 60 5 65 
 (92.31) (7.69) (100.00) 
 (23.44) (3.47) (16.25) 

60,001-80,000 บาท 49 2 51 
 (96.06) (3.92) (100.00) 
 (19.14) (1.39) (12.75) 

80,001 บาทข้ึนไป 81 2 83 
 (97.59) (2.41) (100.00) 
  (31.64) (1.39) (20.75) 

รวม 256 144 400 
 (64.00) (100.00) (100.00) 
  (100.00) (36.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บท่ีหน่ึง คือ ค่าร้อยละในแนวนอน 
     ค่าในวงเล็บท่ีสอง คือ ค่าร้อยละในแนวตั้ง 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

ส่วนที่ 2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้บริโภค ได้แก่ เพศ อาย ุ

สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้กบัพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม
หุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ ประเภทของกองทุนรวมท่ีลงทุน วตัถุประสงค์
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ในการลงทุน การเลือกลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ความถ่ีในการลงทุน มูลค่าเงิน
ลงทุน สถานท่ีท่ีท าการลงทุน และช่วงเวลาท่ีท าการลงทุน โดยใชค้่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยปัจจยัส่วนบุคคลเป็นตวัแปรอิสระ พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุน
เป็นตวัแปรตาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
1) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 

และรายได ้มีผลต่อประเภทของกองทุนรวมท่ีลงทุน แต่อาชีพ ไม่มีผลต่อประเภทกองทุนท่ีเลือก
ลงทุน ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 9 
 
ตารางที ่9 ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัประเภทกองทุนรวมท่ีลงทุนของกลุ่มตวัอยา่ง 

(หน่วย : คน)                      

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ประเภทกองทุนรวมท่ีลงทุน 

Chi - Square Asymp.Sig. (2-Sided) 
เพศ 8.849 0.012* 
อาย ุ 57.958 0.000* 
สถานภาพการสมรส 25.191 0.000* 
ระดบัการศึกษา 14.171 0.007* 
อาชีพ 8.931 0.539 
รายได ้ 76.079 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 10 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านเพศกับประเภท
กองทุนรวมท่ีลงทุนของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชายซ้ือทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 58.04 รองลงมาคือซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 40.56 ในขณะท่ีซ้ือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 1.40 
และพบวา่ในกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
56.64 รองลงมาคือ ซ้ือทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 
39.82 ในขณะท่ีผูท่ี้ซ้ือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 3.54 ตามล าดบั 
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ตารางที ่10  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลทางดา้นเพศกบัประเภทกองทุนรวมท่ีลงทุน 
(หน่วย : คน) 

เพศ 
ประเภทกองทุนรวม 

รวม 
LTF RMF ทั้ง LTF และ RMF 

ชาย 58 2 83 143 
 (40.56) (1.40) (58.04) (100.00) 

หญิง 64 4 45 113 
 (56.64) (3.54) (39.82) (100.00) 

รวม 122 6 128 256 
 (47.66) (2.34) (50.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
จากตารางท่ี 11 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุกบัประเภทกองทุนท่ี

ลงทุนของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี ลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 100.00 อายุระหว่าง 26–30 ปี ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 78.38 รองลงมาคือ ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ คิดเป็นร้อยละ 16.22 ในขณะท่ีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอยา่งเดียวเพียงร้อยละ 5.41 
อายุระหวา่ง 31–40 ปี ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.36 ลงทุนทั้ง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 38.74 และลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 0.96 อายุระหว่าง 41–50 ปี ลงทุนทั้งใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 67.33 กองทุน
รวมหุ้นระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 28.57 และลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพร้อยละ 3.90 อายุ
ระหวา่ง 51–60 ปี ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 92.86 และกองทุนรวมหุน้ระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 7.14 และอายมุากกวา่ 60 ปี ลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพียงอย่างเดียวเท่ากนักบัลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ โดยคิดเป็นร้อยละ 50.00 
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ตารางที ่11  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายกุบัประเภทกองทุนรวมท่ีลงทุน 
(หน่วย : คน) 

อาย ุ
ประเภทกองทุนรวม 

รวม 
LTF RMF ทั้ง LTF และ RMF 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี 1 0 0 1 
 (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

26-30 ปี 29 2 6 37 
 (78.38) (5.41) (16.22) (100.00) 

31-40 ปี 67 1 43 111 
 (60.36) (0.96) (38.74) (100.00) 

41-50 ปี 22 3 52 77 
 (28.57) (3.90) (67.33) (100.00) 

51-60 ปี 2 0 26 28 
 (7.14) (0.00) (92.86) (100.00) 

มากกวา่ 60 ปี 1 0 1 2 
 (50.00) (0.00) (50.00) (100.00) 

รวม 122 6 128 256 
 (47.66) (2.34) (50.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 12 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสกบั
ประเภทกองทุนรวมท่ีลงทุนของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพโสดลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.48 รองลงมาคือ ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 38.56 และลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
คิดเป็นร้อยละ 1.96 ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 64.21 และลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
คิดเป็นร้อยละ 32.63 กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 3.16 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมี
สถานภาพหย่า/หมา้ย ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 
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ตารางที่ 12  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสกบัประเภทกองทุน
รวมท่ีลงทุน 

(หน่วย : คน) 

สถานภาพการสมรส 
ประเภทกองทุนรวม 

รวม 
LTF RMF ทั้ง LTF และ RMF 

โสด 91 3 59 153 
 (59.48) (1.96) (38.56) (100.00) 

สมรส 31 3 61 95 
 (32.63) (3.16) (64.21) (100.00) 

หยา่/หมา้ย 0 0 8 8 
 (0.00) (0.00) (100.00) (100.00) 

รวม 122 6 128 256 
 (47.66) (2.34) (50.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
จากตารางท่ี 13 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษากับ

ประเภทกองทุนรวมท่ีลงทุนของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญา
ตรี ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
75.00 และลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 25.00  และกลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.38 รองลงมาคือ 
ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 38.52 และลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพเพียงอยา่งเดียว คิดเป็นร้อยละ 4.10 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 39.23 
และลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพร้อยละ 0.77 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 13  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบัประเภทกองทุนรวมท่ี  
ลงทุน 

(หน่วย : คน) 

ระดบัการศึกษา 
ประเภทกองทุนรวม 

รวม 
LTF RMF ทั้ง LTF และ RMF 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 0 3 4 
 (25.00) (0.00) (75.00) (100.00) 

ปริญญาตรี 70 5 47 122 
 (57.38) (4.10) (38.52) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 51 1 78 130 
 (39.23) (0.77) (60.00) (100.00) 

รวม 122 6 128 256 
 (47.66) (2.34) (50.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
  

จากตารางท่ี 14 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดก้บัประเภทกองทุน
รวมท่ีลงทุน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท ลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 100.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 20,001–40,000 บาท 
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 73.44 ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 20.31 และลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
เพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 6.25 รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 40,001–60,000 บาท ลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.33 รองลงมาคือ ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 30.00 และลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ
อยา่งเดียวร้อยละ 1.67 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 60,001–80,000 บาท ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.18 รองลงมาคือ ลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 38.78 และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ คิดเป็นร้อยละ 2.04 
ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 80,001 บาทข้ึนไป ลงทุนทั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 83.95 และลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพียงอยา่ง
เดียว คิดเป็นร้อยละ 16.05 ตามล าดบั 
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ตารางที ่14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดก้บัประเภทกองทุนรวมท่ีลงทุน 
(หน่วย : คน) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ประเภทกองทุนรวม 

รวม 
LTF RMF ทั้ง LTF และ RMF 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

2 0 0 2 
(100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

20,001-40,000 บาท 47 4 13 64 
 (73.44) (6.25) (20.31) (100.00) 

40,001-60,000 บาท 41 1 18 60 
(68.33) (1.67) (30.00) (100.00) 

60,001-80,000 บาท 19 1 29 49 
 (38.78) (2.04) (59.18) (100.00) 

80,001 บาทข้ึนไป 13 0 68 81 
 (16.05) (0.00) (83.95) (100.00) 

รวม 122 6 128 256 
 (47.66) (2.34) (50.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
2) วตัถุประสงคใ์นการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ดงัตารางท่ี 15 เม่ือพิจารณา

วตัถุประสงคใ์นการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อน าไปหกัลดหย่อนภาษี คิด
เป็นร้อยละ 98.40 รองลงมาคือ เพื่อเป็นการออมระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 60.80 เพื่อให้ไดรั้บเงินปัน
ผลสม ่าเสมอ คิดเป็นร้อยละ 23.60 เพื่อเป็นการกระจายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 19.20 
เพื่อเป็นการเก็งก าไร คิดเป็นร้อยละ 16.00 ในขณะท่ีเพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 0.40 
ตามล าดบั 

 
3) การเลือกลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ดงัตารางท่ี 16 เม่ือพิจารณาการเลือก

ลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวส่วนใหญ่ลงทุนกบับลจ.  กรุงศรี คิดเป็นร้อยละ 47.66 รองลงมาคือ บลจ.
บวัหลวง คิดเป็นร้อยละ 38.67 บลจ. กสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 31.64 บลจ. ไทยพาณิชย ์คิดเป็นร้อย
ละ 25.39 บลจ. อ่ืนๆ ได้แก่ บลจ. ยูโอบี บลจ. ทหารไทย เป็นต้น คิดเป็นร้อยละ 23.83 บจล. 
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กรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 9.77 บลจ. เอ็มเอฟซี คิดเป็นร้อยละ 4.30 บลจ. ทิสโก ้คิดเป็นร้อยละ 2.73 
บลจ. วรรณและบลจ. เกียรนาคิน คิดเป็นร้อยละ 0.78 และบลจ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ คิดเป็นร้อยละ 
0.39 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่15  วตัถุประสงคใ์นการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (หน่วย : คน) 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว    จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพ่ือน าไปหกัลดหยอ่นภาษี 246 98.40 
เพื่อเป็นการออมระยะยาว 152 60.80 
เพื่อไดรั้บเงินปันผลสม ่าเสมอ 59 23.60 
เพ่ือการเก็งก าไร 40 16.00 
เพื่อกระจายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 48 19.20 
อ่ืนๆ  1 0.40 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

ตารางที ่16  การเลือกบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(หน่วย : คน) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน จ านวน (คน) ร้อยละ 
บลจ.ไทยพาณิชย ์ 65 25.39 
บลจ. กรุงไทย 25 9.77 
บลจ. กรุงศรี 122 47.66 
บลจ. กสิกรไทย 81 31.64 
บลจ. บวัหลวง 99 38.67 
บลจ. วรรณ 2 0.78 
บลจ. เกียรตินาคิน 2 0.78 
บลจ. ทิสโก ้ 7 2.73 
บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 1 0.39 
บลจ. เอม็เอฟซี  11 4.30 
อ่ืนๆ  61 23.83 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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4) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาชีพ และรายได ้มีผลต่อความถ่ีในการ
ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แต่อายุ สถานภาพการสมรส และระดบัการศึกษา ไม่มีผล
ต่อความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตาราง
ท่ี 17 
 
ตารางที่ 17  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวของกลุ่มตวัอยา่ง 

(หน่วย : คน)                     

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความถ่ีในการลงทุนในกองทุนรวม LTF 

Chi - Square Asymp.Sig. (2-Sided) 
เพศ 11.835 0.019* 
อาย ุ 21.605 0.362 
สถานภาพการสมรส 9.386 0.311 
ระดบัการศึกษา 13.063 0.110 
อาชีพ 28.875 0.090* 
รายได ้ 38.826 0.001* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
จากตารางท่ี 18 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัความถ่ีในการซ้ือ

หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชายมีการลงทุนปีละ
มากกวา่ 4 คร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60.99 รองลงมาคือ ลงทุนปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 17.02 
และลงทุนปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.22 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งเพศหญิงมีการลงทุนปีละมากกวา่ 
4 คร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40.37 รองลงมาคือ ลงทุนปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 29.36 และ
ลงทุนปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.68 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 18  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศกับความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

(หน่วย : คน) 

เพศ 
ความถ่ีในการลงทุนในกองทุนรวม LTF 

รวม 
ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 3 คร้ัง ปีละ 4 คร้ัง ปีละมากกวา่ 4 คร้ัง 

ชาย 24 13 6 12 86 141 
 (17.02) (9.22) (4.26) (8.51) (60.99) (100.00) 

หญิง 32 16 8 9 44 109 
 (29.36) (14.68) (7.34) (8.00) (40.37) (100.00) 

รวม 56 29 14 21 130 250 
 (22.40) (11.60) (5.60) (8.40) (52.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
  

จากตารางท่ี 19 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัความถ่ีในการ
ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพขา้ราชการ/
พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีการลงทุนปีละมากกว่า 4 คร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมาคือ 
ลงทุนปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 24.07 และลงทุนปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 22.22 อาชีพพนกังาน
บริษทัเอกชนมีการลงทุนปีละมากกวา่ 4 คร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.27 รองลงมาคือ ลงทุนปีละ
1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 23.78 และลงทุนปีละ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.15 อาชีพธุรกิจส่วนตวั/อาชีพ
อิสระ มีการลงทุนปีละมากกวา่ 4 คร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.16 รองลงมาคือ ลงทุนปีละ 1 คร้ัง 
คิดเป็นร้อยละ 21.05 และลงทุนปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 10.53 อาชีพรับจา้งทัว่ไป/คา้ขาย มีการ
ลงทุนปีละมากกวา่ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 อาชีพเจา้ของกิจการ/ธุรกิจ มีการลงทุนปีละ 4 คร้ัง
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ ลงทุนปีละ 2 คร้ัง และปีละมากกวา่ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 25.00 ในขณะท่ีอาชีพอ่ืนๆ มีการลงทุนปีละมากกวา่ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ 
ลงทุนปีละ 1 คร้ัง และปีละ 3 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 12.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 19  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพกบัความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

(หน่วย : คน) 

อาชีพ 
ความถ่ีในการลงทุนในกองทุนรวม LTF 

รวม 
ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 3 คร้ัง ปีละ 4 คร้ัง ปีละมากกวา่ 4 คร้ัง 

ขา้ราชการ/
พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ 

12 13 4 4 21 54 
(22.22) (24.07) (7.41) (7.41) (38.89) (100.00) 

พนกังาน
บริษทัเอกชน 

39 13 8 15 89 164 
(23.78) (7.93) (4.88) (9.15) (54.27) (100.00) 

ธุรกิจส่วนตวั/
อาชีพอิสระ 

4 2 1 0 12 19 
(21.05) (10.53) (5.26) (0.00) (63.16) (100.00) 

รับจา้งทัว่ไป/
คา้ขาย 

0 0 0 0 1 1 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) (100.00) 

เจา้ของ
กิจการ/ธุรกิจ 

0 1 0 2 1 4 
(0.00) (25.00) (0.00) (50.00) (25.00) (100.00) 

อ่ืนๆ 1 0 1 0 6 8 
 (12.50) (0.00) (12.50) (0.00) (75.00) (100.00) 

รวม 56 29 14 21 130 250 
 (22.40) (11.60) (5.60) (8.40) (52.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 20 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดก้บัความถ่ีในการ
ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนต ่ากว่า 20,000 บาท มีการลงทุนปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100.00 รายได้เฉล่ียต่อเดือน
ระหว่าง 20,001–40,000 บาท มีการลงทุนปีละมากกว่า 4 คร้ังมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.33 
รองลงมาคือ ลงทุนปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และลงทุนปีละ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 11.67 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 40,001–60,000 บาท มีการลงทุนปีละมากกว่า 4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
40.68 รองลงมาคือ ลงทุนปีละ 1 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 33.90 และลงทุนปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
16.95 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 60,001–80,000 บาท มีการลงทุนปีละมากกวา่ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อย
ละ 56.25 รองลงมาคือ ลงทุนปีละ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 14.58 ปีละ 1 คร้ัง และ 4 คร้ัง คิดเป็นร้อย
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ละ 12.50 ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 80,001 บาทข้ึนไป มีการลงทุนปีละมากกวา่ 4 คร้ัง คิดเป็น
ร้อยละ 69.14 รองลงมาคือ ลงทุนปีละ 1 คร้ัง และ 2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 9.88 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 20  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายไดก้บัความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
(หน่วย : คน) 

รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

ความถ่ีในการลงทุนในกองทุนรวม LTF 
รวม 

ปีละ 1 คร้ัง ปีละ 2 คร้ัง ปีละ 3 คร้ัง ปีละ 4 คร้ัง ปีละมากกวา่ 4 คร้ัง 
ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 

20,000 บาท 

2 0 0 0 0 2 
(100.00) (0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

20,001-
40,000 บาท 

20 4 6 7 23 60 
(33.33) (6.67) (10.00) (11.67) (38.33) (100.00) 

40,001-
60,000 บาท 

20 10 2 3 24 59 
(33.90) (16.95) (3.39) (5.08) (40.68) (100.00) 

60,001-
80,000 บาท 

6 7 2 6 27 48 
(12.50) (14.58) (4.17) (12.50) (56.25) (100.00) 

80,001 บาท
ข้ึนไป 

8 8 4 5 56 81 
(9.88) (9.88) (4.94) (6.17) (69.14) (100.00) 

รวม 56 29 14 21 130 250 
 (22.40) (11.60) (5.60) (8.40) (52.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

5) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา 
และรายได ้มีผลต่อมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว แต่อาชีพ ไม่มีผลต่อมูลค่าเงินลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 21 
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ตารางที ่21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของกลุ่มตวัอยา่ง 

(หน่วย : คน)                      

ปัจจยัส่วนบุคคล 
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม LTF 

Chi - Square Asymp.Sig. (2-Sided) 
เพศ 13.962 0.001* 
อาย ุ 53.671 0.000* 
สถานภาพการสมรส 19.565 0.001* 
ระดบัการศึกษา 22.674 0.000* 
อาชีพ 9.030 0.529 
รายได ้ 202.252 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 22 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัมูลค่าเงินลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างเพศชาย มีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 
150,001–500,000 บาท มากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 48.94 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 
5,000–75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.66 และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001–150,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.40 ในขณะท่ีเพศหญิงมีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000–75,000 บาท มากท่ีสุด โดยคิดเป็น
ร้อยละ 45.87 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001–150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.52 และ
มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001–500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.61 ตามล าดบั 
 

จากตารางท่ี 23 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุกบัมูลค่าเงินลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต  ่ากว่าหรือเท่ากบั 25 ปี มี
มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000–75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 อายรุะหวา่ง 26–30 ปี มีมูลค่าเงิน
ลงทุนระหว่าง 5,000–75,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.29 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุน
ระหวา่ง 75,001–150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001–500,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 5.71 อายุระหว่าง 31–40 ปี มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาทคิดเป็นร้อย
ละ 32.73 และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.91 อายุระหวา่ง 41-
50 ปี มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.00 รองลงมาคือ 
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มูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.38 และมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 
75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.62 อายุระหว่าง 51-60 ปี มีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 
150,001-500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001-
150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.43 และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.57 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีอายมุากกวา่ 60 ปี มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 100.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 22  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว 
(หน่วย : คน) 

เพศ 
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม LTF 

รวม 
5,000-75,000 บาท 75,001-150,000 บาท 150,001-500,000 บาท 

ชาย 39 33 69 141 
 (27.66) (23.40) (48.94) (100.00) 

หญิง 50 30 29 109 
 (45.87) (27.52) (26.61) (100.00) 

รวม 89 63 98 250 
 (35.60) (25.20) (39.20) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 24 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสกบั
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของกุล่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด
มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ มูลค่าเงิน
ลงทุนระหว่าง 150,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.33 และมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 75,001-
150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.67 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรส มีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 
150,001-500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.26 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001-
150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
21.74 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพหยา่/หมา้ย มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 
บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 37.50 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 23  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุกบัมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว 

(หน่วย : คน) 

อาย ุ
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม LTF 

รวม 
5,000-75,000 บาท 75,001-150,000 บาท 150,001-500,000 บาท 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 1 0 0 1 
 (100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

26-30 ปี 26 7 2 35 
 (74.29) (20.00) (5.71) (100.00) 

31-40 ปี 40 34 36 110 
 (36.36) (30.91) (32.73) (100.00) 

41-50 ปี 21 16 37 74 
 (28.38) (21.62) (50.00) (100.00) 

51-60 ปี 1 6 21 28 
 (3.57) (21.43) (75.00) (100.00) 

มากกวา่ 60 ปี 0 0 2 2 
 (0.00) (0.00) (100.00) (100.00) 

รวม 89 63 98 250 
 (35.60) (25.20) (39.20) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 25 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัการศึกษากบัมูลค่า
เงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กว่าปริญญาตรีมีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 150,001-500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000-75,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
47.86 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.50 และมูลค่า
เงินลงทุนระหว่าง 75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.64 ในขณะท่ีระดบัการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรีมีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 150,001-500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 48.84 
รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000-75,000 บาท และมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 75,001-
150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.58 ตามล าดบั 
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ตารางที ่24  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสกบัมูลค่าเงินลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

(หน่วย : คน) 

สถานภาพการสมรส 
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม LTF 

รวม 
5,000-75,000 บาท 75,001-150,000 บาท 150,001-500,000 บาท 

โสด 66 40 44 150 
 (44.00) (26.67) (29.33) (100.00) 

สมรส 20 23 49 92 
 (21.74) (25.00) (53.26) (100.00) 

หยา่/หมา้ย 3 0 5 8 
 (37.50) (0.00) (62.50) (100.00) 

รวม 89 63 98 250 
 (35.60) (25.20) (39.20) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
ตารางที่ 25  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลด้านระดับการศึกษากับมูลค่าเงินลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
(หน่วย : คน) 

ระดบัการศึกษา 
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม LTF 

รวม 
5,000-75,000 บาท 75,001-150,000 บาท 150,001-500,000 บาท 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 0 0 4 4 
 (0.00) (0.00) (100.00) (100.00) 

ปริญญาตรี 56 30 31 117 
 (47.86) (25.64) (26.50) (100.00) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 33 33 63 129 
 (25.58) (25.58) (48.84) (100.00) 

รวม 89 63 98 250 
 (35.60) (25.20) (39.20) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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จากตารางท่ี 26 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดก้บัมูลค่าเงินลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 
20,000 บาท มีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 รายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนระหวา่ง 20,001–40,000 บาท มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 90.00 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 และ
มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 
40,001–60,000 บาท มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.07 
รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.37 และมูลค่าเงิน
ลงทุนระหว่าง 150,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.56 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 60,001–
80,000 บาท มีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 75,001-150,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 52.08 
รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 150,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.42 และมูลค่าเงิน
ลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.50 ในขณะท่ีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 80,001 บาท
ข้ึนไป มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87.65 รองลงมาคือ 
มูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.11 และมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 
5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.23 ตามล าดบั 
 

6) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา
อาชีพ และรายได ้ไม่มีผลต่อสถานท่ีท่ีท าการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ณ ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 27 
 

7) ช่วงเวลาท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ดงัตารางท่ี 28 เม่ือพิจารณาช่วงเวลา
ท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของกลุ่มตวัอยา่ง จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ลงทุนช่วงเดือน ตุลาคม–ธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 88.80 รองลงมาคือ ช่วงเดือน กรกฎาคม–
กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 42.57 ช่วงเดือน เมษายน–มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 40.80 และช่วงเดือน 
มกราคม–มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 40.40 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 26  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดก้บัมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาว 

(หน่วย : คน) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม LTF 

รวม 
5,000-75,000 บาท 75,001-150,000 บาท 150,001-500,000 บาท 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

2 0 0 2 
(100.00) (0.00) (0.00) (100.00) 

20,001-40,000 บาท 54 4 2 60 
 (90.00) (6.67) (3.33) (100.00) 

40,001-60,000 บาท 26 25 8 59 
 (44.07) (42.37) (13.56) (100.00) 

60,001-80,000 บาท 6 25 17 48 
 (12.50) (52.08) (35.42) (100.00) 

80,001 บาทข้ึนไป 1 9 71 81 
 (1.23) (11.11) (87.65) (100.00) 

รวม 89 63 98 250 
 (35.60) (25.20) (39.20) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
ตารางที่ 27  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัสถานท่ีท่ีท าการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของกลุ่มตวัอยา่ง 
(หน่วย : คน)                      

ปัจจยัส่วนบุคคล 
สถานท่ีท่ีท าการลงทุนในกองทุนรวม LTF 

Chi - Square Asymp.Sig. (2-Sided) 
เพศ 3.159 0.368 
อาย ุ 16.833 0.329 
สถานภาพการสมรส 4.703 0.582 
ระดบัการศึกษา 5.673 0.461 
อาชีพ 7.358 0.947 
รายได ้ 12.244 0.426 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที ่28  ช่วงเวลาท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (หน่วย : คน) 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม LTF    จ านวน (คน) ร้อยละ 
มกราคม - มีนาคม 101 40.40 
เมษายน – มิถุนายน 102 40.80 
กรกฎาคม – กนัยายน 106 42.57 
ตุลาคม – ธนัวาคม 222 88.80 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

8) วตัถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดงัตารางท่ี 29 เม่ือพิจารณา
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพื่อน าไปหกัลดหยอ่นภาษี 
คิดเป็นร้อยละ 94.03 รองลงมาคือ เพื่อเป็นการออมระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 82.09 เพื่อเป็นการ
กระจายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 13.43 เพื่อเป็นการเก็งก าไร คิดเป็นร้อยละ 3.25 
ในขณะท่ีเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์นๆ คิดเป็นร้อยละ 0.75 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่29  วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (หน่วย : คน) 
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว    จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพ่ือน าไปหกัลดหยอ่นภาษี 126 94.03 
เพื่อเป็นการออมระยะยาว 110 82.09 
เพ่ือการเก็งก าไร 13 3.25 
เพื่อกระจายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์ 18 13.43 
อ่ืนๆ  1 0.75 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

9) การเลือกลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ดงัตารางท่ี 30 เม่ือพิจารณาการเลือก
ลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนของกลุ่มตวัอยา่ง จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีซ้ือ
หน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพส่วนใหญ่ลงทุนกบับลจ. บวัหลวง คิดเป็นร้อยละ 47.01 
รองลงมาคือ บลจ. กรุงศรี คิดเป็นร้อยละ 38.81 บลจ. กสิกรไทย คิดเป็นร้อยละ 32.84 บลจ. ไทย
พาณิชย ์คิดเป็นร้อยละ 25.37 บลจ. อ่ืนๆ เช่น บลจ. ยูโอบี บลจ. ทหารไทย เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 
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15.67 บลจ. กรุงไทย คิดเป็นร้อยละ 12.03 บลจ. ทิสโก ้คิดเป็นร้อยละ 4.48 บลจ. เอ็มเอฟซี คิดเป็น
ร้อยละ 2.99 บลจ. วรรณ คิดเป็นร้อยละ 2.24 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างไม่ได้เลือกลงทุนกบับลจ. 
เกียรตินาคินและบลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 
 
ตารางที ่30  การเลือกบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(หน่วย : คน) 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน จ านวน (คน) ร้อยละ 
บลจ.ไทยพาณิชย ์ 34 25.37 
บลจ. กรุงไทย 16 12.03 
บลจ. กรุงศรี 52 38.81 
บลจ. กสิกรไทย 44 32.84 
บลจ. บวัหลวง 63 47.01 
บลจ. วรรณ 3 2.24 
บลจ. เกียรตินาคิน - - 
บลจ. ทิสโก ้ 6 4.48 
บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ - - 
บลจ. เอม็เอฟซี  4 2.99 
อ่ืนๆ  21 15.67 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

10) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได ้ไม่มีผลต่อความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ  
ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 31 
 

11) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส และรายได ้มี
ผลต่อมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ แต่ระดบัการศึกษา และอาชีพ ไม่มีผลต่อ
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 32 
 
 
 
 



95 

ตารางที่ 31  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 

(หน่วย : คน)                      

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน RMF 

Chi - Square Asymp.Sig. (2-Sided) 
เพศ 0.577 0.966 
อาย ุ 22.158 0.138 
สถานภาพการสมรส 5.926 0.655 
ระดบัการศึกษา 10.103 0.258 
อาชีพ 18.374 0.563 
รายได ้ 10.351 0.565 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

ตารางที่ 32  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 

(หน่วย : คน)                    

ปัจจยัส่วนบุคคล 
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม RMF 

Chi - Square Asymp.Sig. (2-Sided) 
เพศ 15.743 0.000* 
อาย ุ 25.575 0.004* 
สถานภาพการสมรส 12.527 0.014* 
ระดบัการศึกษา 7.752 0.101 
อาชีพ 8.892 0.542 
รายได ้ 79.156 0.000* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 33 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลทางด้านเพศกบัมูลค่าเงิน
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเพศชาย มีมูลค่าเงินลงทุน
ระหว่าง 150,001–500,000 บาท มากท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 58.82 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุน
ระหว่าง 75,001–150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.71 และมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000–75,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.47 ในขณะท่ีเพศหญิงมีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000–75,000 บาท มาก
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ท่ีสุด โดยคิดเป็นร้อยละ 38.87 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001–150,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 36.73 และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001–500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.49 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 33  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

การเล้ียงชีพ 
(หน่วย : คน) 

เพศ 
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม RMF 

รวม 
5,000-75,000 บาท 75,001-150,000 บาท 150,001-500,000 บาท 

ชาย 14 21 50 85 
 (16.47) (24.71) (58.82) (100.00) 

หญิง 19 18 12 49 
 (38.78) (36.73) (24.49) (100.00) 

รวม 33 39 62 134 
 (24.63) (29.10) (46.27) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 34 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุกบัมูลค่าเงินลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุระหว่าง 26–30 ปี มีมูลค่า
เงินลงทุนระหวา่ง 5,000–75,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 62.50 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุน
ระหวา่ง 75,001–150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.50 อายรุะหวา่ง 31–40 ปี มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 
150,001-500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.36 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-
75,000 บาท และมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.82 อายุระหวา่ง 
41-50 ปี มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.45 รองลงมา
คือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.55 และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 
5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 อายุระหวา่ง 51-60 ปี มีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 150,001-
500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 76.92 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000-75,000 
บาท และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.54 ในขณะท่ีกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีอายุมากกว่า 60 ปี มีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 150,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 34  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอายุกบัมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ 

(หน่วย : คน) 

อาย ุ
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม RMF 

รวม 
5,000-75,000 บาท 75,001-150,000 บาท 150,001-500,000 บาท 

26-30 ปี 5 3 0 8 
 (62.50) (37.50) (0.00) (100.00) 

31-40 ปี 14 14 16 44 
 (31.82) (31.82) (36.36) (100.00) 

41-50 ปี 11 19 25 55 
 (20.00) (34.55) (45.45) (100.00) 

51-60 ปี 3 3 20.00 26 
 (11.54) (11.54) (76.92) (100.00) 

มากกวา่ 60 ปี 0 0 1 1 
 (0.00) (0.00) (100.00) (100.00) 

รวม 33 39 62 134 
 (24.63) (29.10) (46.27) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 35 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสกบั
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของกุล่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพ
โสดมีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000-75,000 บาท และมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 75,001-150,000 
บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.87 และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 32.26 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรส มีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 150,001-500,000 บาท มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 28.13 และมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.63 ในขณะท่ีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพหยา่/หมา้ย มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 
ตามล าดบั 
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ตารางที ่35  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสถานภาพการสมรสกบัมูลค่าเงินลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

(หน่วย : คน) 

สถานภาพการสมรส 
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม RMF 

รวม 
5,000-75,000 บาท 75,001-150,000 บาท 150,001-500,000 บาท 

โสด 21 21 20 62 
 (33.87) (33.87) (32.26) (100.00) 

สมรส 10 18 36 64 
 (15.63) (28.13) (56.25) (100.00) 

หยา่/หมา้ย 2 0 6 8 
 (25.00) (0.00) (75.00) (100.00) 

รวม 33 39 62 134 
 (24.63) (29.10) (46.27) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

จากตารางท่ี 36 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดก้บัมูลค่าเงินลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 
20,001–40,000 บาท มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.24 
รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001-150,000 บาท และ 150,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 5.88 รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 40,001–60,000 บาท มีมูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 75,001-
150,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 47.37 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหว่าง 5,000-75,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 36.84 และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.79 
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 60,001–80,000 บาท มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001-150,000 บาท 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.67 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.33 และมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 ในขณะท่ีรายได้
เฉล่ียต่อเดือน 80,001 บาทข้ึนไป มีมูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 150,001-500,000 บาท มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 รองลงมาคือ มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 75,001-150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.65 และ
มูลค่าเงินลงทุนระหวา่ง 5,000-75,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.35 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 36  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดก้บัมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ 

(หน่วย : คน) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม RMF 

รวม 
5,000-75,000 บาท 75,001-150,000 บาท 150,001-500,000 บาท 

20,001-40,000 บาท 15 1 1 17 
 (88.24) (5.88) (5.88) (100.00) 

40,001-60,000 บาท 7 9 3 19 
 (36.84) (47.37) (15.79) (100.00) 

60,001-80,000 บาท 6 17 7 30 
 (20.00) (56.67) (23.33) (100.00) 

80,001 บาทข้ึนไป 5 12 51 68 
 (7.35) (17.65) (75.00) (100.00) 

รวม 33 39 62 134 
 (24.63) (29.10) (46.27) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

12) ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง ดา้นรายได ้มีผลต่อสถานท่ีท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ แต่เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ไม่มีผลต่อ
สถานท่ีท่ีท าการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 
37 

 
จากตารางท่ี 38 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดก้บัสถานท่ีท่ีซ้ือ

หน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อ
เดือนระหว่าง 20,001–40,000 บาท ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีธนาคารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.18 
รองลงมาคือ ซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 35.29 และซ้ือท่ีท่ีท าการบริษทัจดัการกองทุน คิด
เป็นร้อยละ 17.65 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 40,001–60,000 บาท ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีธนาคารมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.89 รองลงมาคือ ซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 31.58 และซ้ือท่ีท่ีท าการ
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิดเป็นร้อยละ 10.53 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหวา่ง 60,001–80,000 
บาท ซ้ือหน่วยลงทุนท่ีธนาคารมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.33 รองลงมาคือ ซ้ือผา่นอินเตอร์เน็ต คิด
เป็นร้อยละ 47.67 ในขณะท่ีรายได้เฉล่ียต่อเดือน 80,001 บาทข้ึนไป ซ้ือหน่วยลงทุนผ่าน
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อินเตอร์เน็ตมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 68.18 รองลงมาคือ ซ้ือท่ีธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 29.41 และซ้ือ
ท่ีท่ีท าการบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน คิดเป็นร้อยละ 4.41 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 37  ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัสถานท่ีท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อ

การเล้ียงชีพของกลุ่มตวัอยา่ง 
(หน่วย : คน)                      

ปัจจยัส่วนบุคคล 
สถานท่ีท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF 

Chi - Square Asymp.Sig. (2-Sided) 
เพศ 1.508 0.681 
อาย ุ 16.189 0.183 
สถานภาพการสมรส 4.314 0.634 
ระดบัการศึกษา 5.618 0.467 
อาชีพ 9.722 0.837 
รายได ้ 23.328 0.006* 

หมายเหตุ: * หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 

13) ช่วงเวลาท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ดงัตารางท่ี 39 เม่ือพิจารณา
ช่วงเวลาท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ลงทุนช่วงเดือน ตุลาคม–ธันวาคม คิดเป็นร้อยละ 84.33 รองลงมาคือ ช่วงเดือน กรกฎาคม–
กนัยายน คิดเป็นร้อยละ 44.03 ช่วงเดือน มกราคม–มีนาคม คิดเป็นร้อยละ 42.54 และช่วงเดือน 
เมษายน–มิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 39.55 ตามล าดบั 
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ตารางที ่38  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดก้บัสถานท่ีท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

(หน่วย : คน) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

สถานท่ีท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF 

รวม 
สถานท่ีท่ีท าการ
ของบริษทัจดัการ

กองทุน 
ธนาคาร อินเตอร์เน็ต อ่ืนๆ 

20,001-40,000 บาท 3 7 6 1 17 
 (17.65) (41.18) (35.29) (5.88) (100.00) 

40,001-60,000 บาท 2 11 6 0 19 
 (10.53) (57.89) (31.58) (0.00) (100.00) 

60,001-80,000 บาท 0 16 14 (0.00) 30 
 (0.00) (53.33) (46.67) (0.00) (100.00) 

80,001 บาทข้ึนไป 3 20 45 (0.00) 68 
 (4.41) (29.41) (66.18) (0.00) (100.00) 

รวม 8 54 71 1 134 
 (5.97) (40.30) (52.99) (0.75) (100.00) 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 

 
ตารางที ่39  ช่วงเวลาท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 (หน่วย : คน) 
ช่วงเวลาท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF   จ านวน (คน) ร้อยละ 
มกราคม - มีนาคม 57 42.54 
เมษายน – มิถุนายน 53 39.55 
กรกฎาคม – กนัยายน 59 44.03 
ตุลาคม – ธนัวาคม 113 84.33 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ส่วนที่ 3   การวิเคราะห์ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจ ซ้ือ 
หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 

 
การวิเคราะห์ระดบัความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

หน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ โดยวดัจากระดบัความส าคญั 
ไดแ้ก่ ระดบัส าคญัมากท่ีสุด ระดบัส าคญัมาก ระดับส าคญัน้อย ระดบัส าคญัน้อยท่ีสุด ของแต่ละ
ดา้นของส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์  ดา้นราคา  ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นบุคลากรหรือผูใ้ห้บริการ  ดา้นลกัษณะกายภาพ และดา้น
กระบวนการบริการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
 จากภาพรวมของผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑใ์นระดบัส าคญัมากท่ีสุด ส่วนดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ดา้นบุคลากรผูใ้หบ้ริการ และดา้นกระบวนการบริการให้ความส าคญัในระดบัส าคญัมาก ในขณะท่ี
กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดและด้าน
ลกัษณะกายภาพในระดบัความส าคญัปานกลาง โดยด้านผลิตภณัฑ์ มีผลต่อการซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมากท่ีสุด คะแนนเฉล่ียรวม 4.28 รองลงมา
คือ ดา้นกระบวนการบริการ คะแนนเฉล่ียรวม 4.27 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คะแนนเฉล่ียรวม 
4.03 ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ คะแนนเฉล่ียรวม 3.66 ดา้นราคา คะแนนเฉล่ียรวม 3.51 ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คะแนนเฉล่ียรวม 3.06 และด้านลักษณะกายภาพ มีคะแนนเฉล่ียรวม 3.01 
ตามล าดบั ซ่ึงในแต่ละดา้นจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัไป ดงัแสดงในตารางท่ี 40 
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ตารางที่ 40  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดบัความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน 

(หน่วย : คน) 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความส าคญั   

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 S.D. แปลผล 

ด้านผลติภณัฑ์         
 ช่ือเสียงและความ

น่าเช่ือถือของบริษทั 
121 163 69 11 5 4.04 0.870 มาก 

 (32.79) (44.17) (18.70) (2.98) (1.36)    
          
 กองทุนมีนโยบายท่ี

ชดัเจน 
116 180 62 8 3 4.08 0.799 มาก 

 (31.44) (48.78) (16.80) (2.17) (0.81)    
          
 สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษี 
193 131 35 6 4 4.6 0.806 มาก

ท่ีสุด  (52.30) (35.50) (9.49) (1.63) (1.08)   
          
 ผลตอบแทนของ

กองทุน 
194 130 39 5 1 4.38 0.751 มาก

ท่ีสุด  (52.57) (35.23) (10.57) (1.36) (0.27)   
 เฉลีย่รวมด้านผลติภัณฑ์ 4.28 0.807 มากทีสุ่ด 

ด้านราคา         
 ราคาหน่วยลงทุน

เหมาะสมกบั
ผลตอบแทน 

67 147 122 16 17 3.63 0.981 มาก 
 (18.16) (39.84) (33.06) (4.34) (4.61)    

          
 มูลค่าขั้นต ่าท่ีตอ้งซ้ือต่อ

คร้ังมีความเหมาะสม 
48 137 120 34 30 3.38 1.082 ปาน

กลาง  (13.01) (37.13) (32.52) (9.21) (8.13)   
 เฉลีย่รวมด้านราคา      3.51 1.03 มาก 
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ตารางที ่40  (ต่อ) 
(หน่วย : คน) 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความส าคญั   

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 S.D. 
แปล
ผล 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย         
 สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยู่

ในท าเลท่ีเขา้ถึงสะดวก 
94 147 90 30 8 3.78 0.987 มาก 

 (25.47) (39.84) (24.39) (8.13) (2.17)    
          
 ความสะดวกในการหา

ซ้ือ 
126 156 71 13 3 4.05 0.864 มาก 

 (34.15) (42.28) (19.24) (3.52) (0.81)    
          
 ระบบซ้ือขายกองทุนมี

ความน่าเช่ือถือ 
152 147 60 7 3 4.27 1.759 มาก

ท่ีสุด  (41.19) (39.84) (16.26) (1.90) (0.81)   
 เฉลีย่รวมด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย    4.03 1.20 มาก 

ด้านการส่งเสริมการตลาด         
 มีการโฆษณา

ประชาสมัพนัธ์ท่ีดี 
21 91 167 63 27 3.04 0.969 ปาน

กลาง  (5.69) (24.66) (45.26) (17.07) (7.32)   
          
 มีการจดัโปรโมชัน่ 

สมนาคุณ 
44 99 127 61 38 3.14 1.144 ปาน

กลาง  (11.92) (26.83) (34.42) (16.53) (10.30)   
          
 มีการจดักิจกรรม

เก่ียวกบัการลงทุน 
27 92 141 76 33 3.01 1.053 ปาน

กลาง  (7.32) (24.93) (38.21) (20.60) (8.94)   
 

เฉลีย่รวมด้านส่งเสริมการตลาด 
   

 3.06 1.06 
ปาน
กลาง 
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ตารางที ่40  (ต่อ) 
(หน่วย : คน) 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความส าคญั   

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 S.D. 
แปล
ผล 

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ         
 มีความเช่ียวชาญให้

ค าปรึกษาดา้นการ
ลงทุน 

70 128 105 47 10 3.50 1.094 มาก 
 (18.97) (34.69) (28.46) (12.74) (5.15)    

          
 ใหบ้ริการดว้ยความ

รวดเร็วและถูกตอ้ง 
96 155 83 27 8 3.82 0.972 มาก 

 (26.02) (42.01) (22.49) (7.32) (2.17)    
          
 การดูแลเอาใจใส่ของ

พนกังาน 
82 138 101 34 14 3.65 1.042 มาก 

 (22.22) (37.40) (27.37) (9.21) (3.79)    
 เฉลีย่รวมด้านบุคลากรผู้ให้บริการ     3.66 1.04 มาก 

ด้านลกัษณะกายภาพ         
 การตกแต่งและ

บรรยากาศของ
สถานท่ีใหบ้ริการ 

16 70 179 61 43 2.88 0.991 ปาน
กลาง  (4.34) (18.97) (48.51) (16.53) (11.65)   

          
 มีส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ีทนัสมยั 
32 109 147 42 39 3.14 1.078 ปาน

กลาง  (8.67) (29.54) (39.84) (11.38) (10.57)   
 

เฉลีย่รวมด้านลกัษณะกายภาพ 
    

3.01 1.03 
ปาน
กลาง 
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ตารางที ่40  (ต่อ) 
(หน่วย : คน) 

ส่วนประสมทางการตลาด 
ระดบัความส าคญั   

มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

 S.D. 
แปล
ผล 

ด้านกระบวนการบริการ         
 สามารถซ้ือขายกองทุนได้

ตลอดเวลา 
141 161 56 6 5 4.16 0.835 มาก 

 (38.21) (43.63) (15.18) (1.63) (1.36)    
          
 ระบบการซ้ือขายกองทุน

มีความรวดเร็ว 
153 165 45 5 1 4.26 0.742 มาก

ท่ีสุด  (41.46) (44.72) (12.20) (1.36) (0.27)   
          
 ความถูกตอ้งของระบบ

ซ้ือขายกองทุน 
193 137 35 3 1 4.40 0.716 มาก

ท่ีสุด  (52.30) (37.13) (9.49) (0.81) (0.27)   
 เฉลีย่รวมด้านกระบวนการบริการ     4.27 0.76 มาก 

หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บ คือ ค่าร้อยละ 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
 
ด้านผลติภัณฑ์ 
 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัดา้นผลิตภณัฑ์ในระดบัมาก
ท่ีสุด มีคะแนนเฉล่ียรวม 4.28 โดยให้ความส าคญักับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นอนัดบัแรก มี
คะแนนเฉล่ีย 4.60 รองลงมาคือ ให้ความส าคญักบัผลตอบแทนของกองทุน มีคะแนนเฉล่ีย 4.38 
และใหค้วามส าคญักบัช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทัเป็นอนัดบัสุดทา้ย มีคะแนนเฉล่ีย 4.04 
  
ด้านราคา 
 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัด้านราคาในระดบัมาก มี
คะแนนเฉล่ีย 3.51 โดยให้ความส าคญักบัราคาหน่วยลงทุนมีความเหมาะสมกบัผลตอบแทนเป็น
อนัดบัแรก มีคะแนนเฉล่ีย 3.63 และใหค้วามส าคญักบัมูลค่าขั้นต ่าท่ีตอ้งซ้ือต่อคร้ังมีความเหมาะสม
เป็นอนัดบัสุดทา้ย มีคะแนนเฉล่ีย 3.38 
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ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย
ในระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.03 โดยให้ความส าคญักบัระบบซ้ือขายกองทุนมีความน่าเช่ือถือเป็น
อนัดบัแรก มีคะแนนเฉล่ีย 4.27 รองลงมาคือ ใหค้วามส าคญักบัความสะดวกในการหาซ้ือ มีคะแนน
เฉล่ีย 4.05 และใหค้วามส าคญักบัสถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นท าเลท่ีเขา้ถึงสะดวกเป็นอนัดบัสุดทา้ย มี
คะแนนเฉล่ีย 3.78 
  
ด้านการส่งเสริมการตลาด 
 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัดา้นการส่งเสริมการตลาดใน
ระดบัปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 3.06 โดยให้ความส าคญักบัมีการจดัโปรโมชัน่สมนาคุณเป็นอนัดบั
แรก ท่ีคะแนนเฉล่ีย 3.14 รองลงมาคือ ใหค้วามส าคญักบัมีการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ท่ีดี มีคะแนน
เฉล่ีย 3.04 และให้ความส าคญักบัมีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการลงทุนเป็นอนัดบัสุดทา้ย มีคะแนน
เฉล่ีย 3.01  
 
ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการใน
ระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 3.66 โดยให้ความส าคญักบัให้บริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้งเป็น
อนัดบัแรก มีคะแนนเฉล่ีย 3.82 รองลงมาคือ ให้ความส าคญักบัการดูแลเอาใจใส่ของพนกังาน มี
คะแนนเฉล่ีย 3.65 และให้ความส าคญักบัมีความเช่ียวชาญให้ค  าปรึกษาดา้นการลงทุนเป็นอนัดบั
สุดทา้ย มีคะแนนเฉล่ีย 3.50 
  
ด้านลกัษณะกายภาพ 
 
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัดา้นลกัษณะกายภาพในระดบั
ปานกลาง มีคะแนนเฉล่ีย 3.01 โดยให้ความส าคญักบัมีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั มีคะแนน
เฉล่ีย 3.14 และให้ความส าคญักับการตกแต่งและบรรยากาศของสถานท่ีให้บริการเป็นอนัดับ
สุดทา้ย มีคะแนนเฉล่ีย 2.88  
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ด้านกระบวนการบริการ 
 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัดา้นกระบวนการบริการใน
ระดบัมาก มีคะแนนเฉล่ีย 4.27 โดยให้ความส าคญักบัความถูกตอ้งของระบบซ้ือขายกองทุนเป็น
อนัดบัแรก มีคะแนนเฉล่ีย 4.40 รองลงมาคือ ให้ความส าคญักบัระบบซ้ือขายกองทุนมีความรวดเร็ว 
มีคะแนนเฉล่ีย 4.26 และใหค้วามส าคญักบัการสามารถซ้ือขายกองทุนไดต้ลอดเวลา มีคะแนนเฉล่ีย 
4.16 
 
ส่วนที ่4   การวเิคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ

กองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ 
 
 การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เป็นการศึกษาเพื่อหาว่าความน่าจะเป็นในการท่ีจะตดัสินใจซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมาจากปัจจยัใดบา้ง โดยใชแ้บบจ าลองโลจิท (Logit Model) จากการ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 ตัวอย่าง ซ่ึงมีสมการแสดง
ความสัมพนัธ์ดงัน้ี 
  

Y    =   β0 + β1SEX + β2AGE + β3MAR + β4EDU + β5OCC + β6INC 
 
 จากแบบจ าลองขา้งตน้ แสดงให้เห็นว่าปัจจยัท่ีคาดว่าจะมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ประกอบไปด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพการสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได ้
 
 การตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ โดยการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ ซ่ึงจะมีค่าอยู่
ระหวา่ง +1 ถึง -1 หากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรคู่ใดมีค่าสูงเกินกวา่ 0.80 แสดงวา่ตวั
แปรคู่นั้นมีความสัมพนัธ์กนัสูงกว่าหรือเกิดปัญหา Multi Correlation ซ่ึงจะท าให้ผลการศึกษา
คลาดเคล่ือน ไม่สามารถแยกผลของตวัแปรอิสระแต่ละตวัไดว้่ามีอิทธิพลต่อตวัแปรตามมากน้อย
เพียงใด จึงตอ้งตดัตวัแปรนั้นออกไป (ธนิดา นวมะตานนท,์ 2551) 
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 ดงันั้น หากพิจารณาจากเมตริกแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ พบวา่ ความสัมพนัธ์
ของตวัแปรอิสระท่ีอยู่ในแบบจ าลองปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไม่พบปัญหา Multi Correlation ดงัแสดงรายละเอียดใน
ตารางท่ี 41 
 
ตารางที่ 41  เมตริกแสดงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ ในแบบจ าลองปัจจยัท่ีมีผลต่อความ

ตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
(n=400) 

 SEX AGE MAR EDU OCC INC 
SEX 1.000      
AGE -0.339** 1.000     
MAR -0.249** 0.471** 1.000    
EDU -0.030 0.201** -0.051 1.000   
OCC -0.88 -0.007 0.014 -0.045 1.000  
INC -0.415** 0.604** 0.272** 0.361** -0.102* 1.000 
หมายเหตุ:  *  หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
หมายเหตุ : ** หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.01 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
  
 จากตารางท่ี 42 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ พบวา่ เม่ือน าตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อความ
ต้องการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมาท าการ
ประมวลผลตามแบบจ าลองโลจิท ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าเร็จรูปทางสถิติ จะไดค้่าดงัแสดงใน
ตารางผนวกท่ี 1 และจากการประมวลผลพบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติต่อความ
ตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ไดแ้ก่ เพศ ระดบั
การศึกษา และรายได ้ส่วนปัจจยัอ่ืนๆ ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพการสมรส และอาชีพ ไม่มีอิทธิผลต่อ
ความต้องการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพอย่างมี
นยัส าคญั  
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ตารางที่ 42  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว
และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

(n=400) 

ตัวแปร β S.E. Wald df Sig. EXp(β) 

เพศ (SEX) -0.944 0.332 8.085 1 0.004* 0.389 

อาย ุ(AGE) 0.184 0.213 0.746 1 0.388 1.202 

สถานภาพ (MAR) -0.553 0.338 2.688 1 0.101 0.575 

ระดบัการศึกษา (EDU) 1.131 0.319 12.601 1 0.000* 3.098 

อาชีพ (OCC) 0.130 0.151 0.745 1 0.388 1.139 

รายได ้(INC) 1.755 0.260 45.564 1 0.000* 5.786 

CONSTANT -4.775 1.190 16.093 1 0.000 0.008 

-2 Log likelihood  277.382      

Chi – square 245.352      

Cox & Snell R2 0.458      

Nagelkerke R2 0.629      

หมายเหตุ:  *  หมายถึงมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 
ท่ีมา: จากการค านวณ  
 
  เม่ือพิจารณา ตวัแปรอิสระท่ีมีนยัส าคญัในการประมาณค่าถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการ
ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ณ ระดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ทั้งหมดจ านวน 3 ตวัแปร คือ ดา้นเพศ ระดบัการศึกษา และรายได ้
 
เพศ (SEX) 
 
 จากการศึกษา พบว่า เพศมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และมีค่า
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สัมประสิทธ์ิเท่ากบั -0.944 เม่ือพิจารณาค่า Exp(β) พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.389 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 1 นัน่
คือ โอกาสท่ีกลุ่มตวัอย่างเพศหญิงจะลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ ลดลงเท่ากบั 0.389 เม่ือเทียบกบัเพศชาย ทั้งน้ีเน่ืองจากเพศชาย และเพศหญิงมีลกัษณะทาง
กายภาพและทศันคติท่ีแตกต่างกนั ย่อมท าให้มีการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพท่ีแตกต่างกนั  
 
ระดับการศึกษา (EDU) 
 
 จากการศึกษา พบวา่ ระดบัการศึกษามีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
และมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.131 เม่ือพิจารณาค่า Exp(β) พบวา่มีค่าเท่ากบั 3.098 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 
1 นัน่คือ ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีการศึกษาในระดบัท่ีสูง โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพิ่มมากข้ึนเท่ากบั 3.098 ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมี
ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ย่อมมีความรู้ ความคิด ความเขา้ใจ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่ีแตกต่าง
กนั กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกว่ามีแนวโน้มท่ีจะเข้าใจเก่ียวกับการซ้ือหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมากกวา่ 
 
รายได้ (INC) 
 
 จากการศึกษา พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 และมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากบั 1.755 เม่ือพิจารณาค่า Exp(β) พบว่ามีค่าเท่ากบั 5.786 ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ 1 นัน่คือ ถา้กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดสู้งข้ึน โอกาสท่ีกลุ่มตวัอยา่งจะลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพิ่มมากข้ึนเท่ากบั 5.786 ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ผูท่ี้มีรายไดสู้งมกัจะมีอ านาจในการซ้ือสินคา้และบริการสูงกวา่ผู ้
ท่ีมีรายไดน้อ้ย ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดสู้ง ยอ่มมีความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมากกวา่ผูท่ี้มีรายไดน้อ้ย 
 

เม่ือพิจารณาความเหมาะสมของสมการโดยพิจารณาจากสถิติการทดสอบ Chi–square ( 2 ) 
พบว่า มีค่าเท่ากบั 245.352 ค่า -2 log likelihood เท่ากบั 277.382 ซ่ึงเป็นการแสดงถึงการกระจาย
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ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะภายใตโ้คง้ปกติ นัน่คือ โอกาสท่ีจะซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพข้ึนอยู่กบัตวัแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตวั คือ เพศ ระดบัการศึกษา และ
รายได ้ในสมการตั้งตน้ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และจาก
ค่าสถิติ Nagelkerke R2 ซ่ึงเป็นค่าท่ีบอกสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ท่ีจะอธิบายความผนัแปรใน 
Logistic Regression Model ในการวิเคราะห์ค่า Nagelkerke R2  มีค่าเท่ากบั 0.629 แสดงวา่สมการน้ี
สามารถใช้พยากรณ์ความน่าจะเป็นท่ีแต่ละปัจจยัจะมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพไดร้้อยละ 62.90 ซ่ึงถือไดว้า่สมการน้ีสามารถใช้
พยากรณ์การวิเคราะห์ได้ดีในระดับหน่ึง และเม่ือใช้แบบจ าลองดงักล่าวในการพยากรณ์ความ
ถูกตอ้งของปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ พบวา่ สามารถพยากรณ์รวมไดถู้กตอ้งถึงร้อยละ 85.50 ดงัแสดงในตารางท่ี 43 
 
ตารางที ่43  ความเหมาะสมของแบบจ าลองในการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วย

ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
หน่วย : คน 

ผลการส ารวจ ผลจากการท านาย (ราย) ค่าร้อยละความถูกต้อง 

 ไม่ลงทุน ลงทุน  

ไม่ลงทุน 115 29 179.86 

ลงทุน 29 227 288.67 

รวม   385.50 

ท่ีมา: จากการค านวณ  
 
จากตารางท่ี 43 สามารถน ามาค านวณหาค่าพยากรณ์ไดด้งัน้ี 
 
1  จากขอ้มูลจริง พบวา่ ผูท่ี้ไม่ไดล้งทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุน

รวมเพื่อการเล้ียงชีพจ านวน 144 ราย แต่เม่ือใชแ้บบจ าลองในการพยากรณ์ สามารถพยากรณ์ไดว้า่ผู ้
ท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจ านวน 115 ราย นัน่คือ 
สามารถพยากรณ์ไดถู้กตอ้ง (115/144)*100 = 79.86 
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2 จากขอ้มูลจริง พบวา่ ผูท่ี้ซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพจ านวน 256 ราย แต่เม่ือใชแ้บบจ าลองในการพยากรณ์ สามารถพยากรณ์ไดว้า่ผูท่ี้ซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจ านวน 227 ราย นั่นคือ สามารถ
พยากรณ์ไดถู้กตอ้ง (227/256)*100 = 88.67 

 
3 ผลรวมของการพยากรณ์ไดถู้กตอ้ง (227+115)/400*100 = 85.50 
 
  ผลรวมของการพยากรณ์ไม่ถูกตอ้ง (29+29)/400*100    = 14.50 

 
ส่วนที ่5 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 
 จากกลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ราย พบว่า กลุ่มตวัอย่างแสดงความ
คิดเห็นและขอ้เสนอแนะคือ กลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดล้งทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพไม่มีความรู้เก่ียวกบักองทุน มีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะให้บริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนต่างๆ ให้ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนและเง่ือนไขในการลงทุนเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะ
กลุ่มคนท่ีมีรายไดป้านกลาง ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ ไดแ้สดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะวา่ ควรมีการตดัช าระเงินผา่นบตัรเครดิต ซ่ึง
ในปัจจุบนัยงัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ียงัไม่สามารถช าระเงินผา่นบตัรเครดิตได ้และการ
ซ้ือกองทุนกองใหม่หรือบางกองทุนท่ีมีเง่ือนไขตอ้งไปซ้ือท่ีธนาคารหรือบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนเท่านั้น ซ่ึงผูล้งทุนบางรายไม่สะดวกท่ีจะเขา้ไปซ้ือกองทุนท่ีธนาคารหรือบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนได ้น่าจะซ้ือขายผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได ้เป็นตน้ 



 
 

บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนจ าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุน และระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุน ตลอดจนปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุน อนัน าไปสู่
การพฒันาและประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการกองทุน และแก้ไขขอ้บกพร่องของบริษทัจดัการ
กองทุนให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัลงทุน และเพื่อน าไปปรับปรุง
มาตรฐานการบริการของบริษทัจดัการกองทุนใหเ้กิดประโยชน์กบันกัลงทุนมากท่ีสุด  

 
สรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยการน าค าถามท่ีใช้เพื่อการคน้หาลกัษณะ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย Who? What? Why? Who participates? 
When? Where? และ How? คน้หาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและทฤษฎีส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ของธุรกิจบริการ ซ่ึงส่วนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดา้น 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากรผูใ้หบ้ริการ ดา้นลกัษณะกายภาพ และดา้นกระบวนการบริการ มาเป็นรูปแบบในการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพของนกัลงทุน เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการซ้ือและปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือ รวมทั้ง
พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนของนักลงทุน โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ คนวยั
ท างานในกรุงเทพมหานครท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียง
ชีพ และผูท่ี้ไม่ไดซ้ื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ จ านวน 
400 ตวัอยา่ง ท าการส ารวจโดยการเก็บแบบสอบถามตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557–31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2557 และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ไคสแควร์ ณ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 และการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้แบบจ าลอง  
โลจิท (Logit Model) ซ่ึงผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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 กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพส่วนใหญ่
เป็นเพศชายร้อยละ 55.86 เพศหญิงร้อยละ 44.14 มีอายุระหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.36 มี
สถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 59.77 มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 50.78 มี
อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชนร้อยละ 65.63 และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 80,001 บาทข้ึนไปคิดเป็น
ร้อยละ 31.64 
  
 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา และรายได้มีความสัมพันธ์กับประเภทกองทุนรวมท่ีลงทุน และมี
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อน าไปหกัลดหยอ่นภาษี โดยมีการลงทุน
กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงศรีมากท่ีสุด และปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาชีพ และรายได้
มีความสัมพนัธ์กบัความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุน ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดบัการศึกษา และรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม ช่วงเวลาท่ีซ้ือ
หน่วยลงทุน คือ เดือนตุลาคม – ธันวาคม ส่วนวตัถุประสงค์ในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพส่วนใหญ่ลงทุนเพื่อน าไปหักลดหย่อนภาษี โดยมีการลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนบัวหลวงมากท่ีสุด ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพการสมรส และรายได้มี
ความสัมพนัธ์กบัมูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม ปัจจยัส่วนบุคคลด้านรายได้มีความสัมพนัธ์กบั
สถานท่ีท่ีซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม และส่วนใหญ่จะลงทุนในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ณ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ์ใน
ระดับส าคัญมากท่ีสุด ด้านราคา ด้านช้องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ ด้าน
กระบวนการบริการให้ความส าคญัในระดบัส าคญัมาก ส่วนดา้นการส่งเสริมการตลาดและด้าน
ลกัษณะกายภาพใหค้วามส าคญัในระดบัส าคญัปานกลาง เม่ือน าระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนมาเรียงตามคะแนนเฉล่ียท่ีได้ พบว่า ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดคือ ดา้นผลิตภณัฑ์ รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นกระบวนการ
บริการ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการ ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการตลาด และ
ดา้นลกัษณะกายภาพ ตามล าดบั  
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 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพ ซ่ึงไดข้อ้มูลจากการวเิคราะห์ตามแบบจ าลองโลจิท พบวา่ ตวัแปรเพศ มีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 ความแตกต่างดา้นเพศท าให้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมแตกต่างกนั ตวัแปร
ระดบัการศึกษา มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงหากบุคคลมีระดบัการศึกษาสูงข้ึนมีแนวโนม้ท่ี
จะลงทุนในกองทุนรวมเพิ่มมากข้ึน และตวัแปรรายได้ มีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ซ่ึงหาก
บุคคลมีรายไดเ้พิ่มข้ึน แนวโนม้ในการลงทุนในกองทุนรวมก็จะเพิ่มมากข้ึน 
 
 เม่ือทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองดว้ยค่าร้อยละของความถูกตอ้ง (ตารางท่ี 43) 
โดยท าการเปรียบเทียบค่าพยากรณ์กับค่าท่ีเกิดจริง พบว่า ในกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย จาก
ขอ้มูลจริง พบวา่ ผูท่ี้ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
จ านวน 256 ราย แบบจ าลองสามารถท านายกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้งจ านวน 227 ราย หรือมีค่า
ร้อยละของความถูกตอ้งเท่ากบัร้อยละ 88.67 และผูท่ี้ไม่ไดล้งทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพจ านวน 144 ราย แบบจ าลองสามารถท านายกลุ่มตวัอยา่งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
จ านวน 115 ราย หรือมีค่าร้อยละของความถูกตอ้งเท่ากับร้อยละ 79.86 ดังนั้นผลรวมของการ
พยากรณ์ไดถู้กตอ้งเท่ากบัร้อยละ 85.50 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 

 จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
 1. เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
ควรศึกษาและท าความเขา้ใจกบัปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนของผูบ้ริโภค 
เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคและก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่าง
ถูกตอ้ง โดยจากผลการศึกษาในวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 และขอ้ท่ี 4 ควรให้ความส าคญักบักลุ่มนัก
ลงทุนท่ีเป็นเพศชาย ท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนตั้งแต่ 20,001-40,000 บาทข้ึนไป มีระดบัการศึกษา
ตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีข้ึนไป  
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 2. การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการส่งเสริมการตลาดต่างๆ เช่น การจดัรายการส่งเสริมการขาย 
การโฆษณาตามส่ือต่างๆ ควรเนน้ในช่วงเดือนตุลาคม–ธนัวาคม ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่ตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนมากท่ีสุด เน่ืองจากช่วงเวลาดงักล่าวใกลส้ิ้นปีซ่ึงมีผลต่อการน าไปหกั
ลดหยอ่นภาษีประจ าปี 
 
 3. จากการศึกษา พบว่า ปัญหาจากการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และ
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพส่วนใหญ่ คือ ผูล้งทุนไม่มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ และผูใ้ห้ค  าแนะน าเก่ียวกบักองทุนไดไ้ม่ชดัเจน ดงันั้น
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรใหค้วามรู้เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อ
การเล้ียงชีพรวมทั้งเง่ือนไขต่างๆ ของกองทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ รวมถึง
ประโยชนใ์นดา้นต่างๆ ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บจากการลงทุน เพื่อใหผู้ล้งทุนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
กองทุนมากข้ึน นอกจากน้ีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรมีการจดัอบรมและพฒันาให้ความรู้
กบับุคคลกรอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสามารถให้ค  าแนะน าแก่ผูล้งทุนไดอ้ยา่งชดัเจนและถูกตอ้ง อีกทั้ง
ควรเตรียมความพร้อมในการจ าหน่ายกองทุนอยูต่ลอดเวลา เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของผูล้งทุนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
 4. ระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกนัตามพฤติกรรมการซ้ือหน่วย
ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เม่ือพิจารณารายละเอียดแต่ละดา้น 
พบวา่  
 
 ดา้นผลิตภณัฑ์ มีระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดในระดบัส าคญัมากท่ีสุด 
ดงันั้น บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคใหไ้ดม้ากท่ีสุด ทั้งในเร่ืองนโยบายกองทุน และผลตอบแทนของกองทุน 
 
 ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านบุคลากรผูใ้ห้บริการ และด้านกระบวนการ
บริการ มีระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดในระดับส าคัญมาก ดังนั้ น บริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรก าหนดราคาจ าหน่ายหน่วยลงทุนให้เหมาะสมกบัผลตอบแทนของ
กองทุน รวมทั้งสถานท่ีท่ีจ  าหน่ายหน่วยลงทุนควรอยู่ท  าเลท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก ระบบการซ้ือขายมี
ความน่าเช่ือถือ รวดเร็วและถูกตอ้ง และบุคลากรผูใ้ห้บริการควรมีความเช่ียวชาญให้ค าปรึกษาดา้น
การลงทุนไดช้ดัเจนและถูกตอ้ง บริการดว้ยความรวดเร็ว ใหก้ารดูแลใส่ใจลูกคา้ 
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 ดา้นส่งเสริมการตลาดและดา้นลกัษณะกายภาพ มีระดบัความส าคญัของส่วนประสมทาง
การตลาดในระดบัส าคญัปานกลาง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรมีการจดักิจกรรมส่งเสริม
การขาย การโฆษณาประชาสัมพนัธ์ตามส่ือต่างๆ การตกแต่งสถานท่ีและบรรยากาศของสถานท่ี
ใหบ้ริการควรมีบรรยากาศท่ีดี รวมทั้งมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีทนัสมยั 
 

ดังนั้ น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรศึกษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับระดับ
ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันากลยุทธ์ทางการตลาดให้
ตรงตามความตอ้งการของผูล้งทุนมากท่ีสุด  
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าการศึกษาคร้ังต่อไป 
 
 ขอบเขตการศึกษาคร้ังน้ี จ  ากดัอยูเ่ฉพาะกลุ่มตวัอยา่งท่ีท างานอยูใ่นกรุงเทพมหานครเท่านั้น 
ดงันั้น เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีครอบคลุมและใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด ควรมีการขยาย
ขอบเขตของการศึกษาดงัน้ี 
 
 1. ควรมีการศึกษากบัประชาชนในพื้นท่ีจงัหวดัต่างๆ เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีครอบคลุมและ
ใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 
 2. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
ดว้ยกนั เพื่อใหบ้ริษทัหลกัทรัพยป์รับปรุงและพฒันา เพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของผูล้งทุนมาก
ท่ีสุด 
 
 3. ควรมีการศึกษาความเส่ียงและผลตอบแทนของกองทุนรวมแต่ละกองทุน เพื่อเป็น
แนวทางใหผู้ล้งทุนเลือกลงทุนไดง่้ายมากข้ึน 
 
 4. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนต่างๆ รวมทั้งความส าคญัของส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการซ้ือหน่วยลงทุนดว้ย 
  
 



เอกสารและส่ิงอ้างองิ 
 
กลัยา  วาณิชยบ์ญัชา. 2551. สถิติส าหรับงานวจัิย. กรุงเทพฯ : ส านักัพิพพ์ุ ุาาลงกรณ์พาาวทิยาลยั.
    
กลัยา  วาณิชยบ์ญัชา. 2552. สถิติส าหรับงานวจัิย. กรุงเทพฯ : ส านักัพิพพ์ุ ุาาลงกรณ์พาาวทิยาลยั. 
 
งาพดี  เลาาพิชิตชยั. 2552. พฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว. การศึกษา

คน้ัควา้อิสระบริาารธุรกิุพาาบณัฑิต สาขาบริาารธุรกิุ, พาาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  
 
ุิรัตนั์  สังขแ์กว้. 2544. การลงทุน. กรุงเทพฯ : ส านักัพิพพพ์าาวทิยาลยัธรรพศาสตร์. 
 
ุิตตินันััท ์ เดชะคุปต ์และคณะ. 2542. จิตวทิยาการบริการ. นันัทบุรี :  

พาาวทิยาลยัสุโขทยัธรรพาธิราช. 
 
ชริณี  เดชุินัดา. 2535. ความพงึพอใจของผู้ประกอบการต่อศูนย์บริการก าจัดอุตสาหกรรม แขวง 

แสมด า เขตบางขุนเทยีน จังหวดักรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : พาาวทิยาลยัพาิดล.  
 
ณรงค ์ ุารขุรกุล. 2541. ปัจจัยก าหนดผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพย์ของประเทศไทย.  

กรุงเทพฯ : ฐานัขอ้พูลวทิยานิัพนัธ์ไทย. 
 
ธนัาคร  ศรีฝ้ันั. 2553. ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณเงินฝากประจ าของสถาบันรับฝากเงินกบัเงิน 

ลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว RMF LTF. เชียงใาพ่ : พาาวทิยาลยัเชียงใาพ่.  
 
ธนิัดา   นัวพะตานันัท.์ 2551. ปัจจัยทีม่ีผลต่อการค้างช าระค่าเช่าและความพงึพอใจของผู้เช่า

ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในกรุงเทพมหานคร. วทิยานิัพนัธ์เศรษฐศาสตร์
พาาบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์, พาาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  

 
ธีรกิติ   นัวรัตน์ั ณ อยธุยา. 2547. การตลาดส าหรับการบริการ : แนวคิดและกลยุทธ์. กรุงเทพฯ :  

ส านักัพิพพแ์า่งุุาาลงกรณ์พาาวทิยาลยั. 
 



 120 

บณัฑิต  ชยัวชิญชาติ. 2557. การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับงานวจัิยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกจิ. 
กรุงเทพฯ : พาาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

  
เพชรี  ขพุทรัพย.์ 2544. หลกัการลงทุน. กรุงเทพฯ : ส านักัพิพพพ์าาวทิยาลยัธรรพศาสตร์. 
 
เพญ็พิชชา  ุนััทรศิริ. 2555. ทศันคติของผู้มีเงินได้ทีม่ีต่อกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้งชีพ (RMF) และ

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพ่ือลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา. การศึกษาคน้ัควา้
อิสระบริาารธุรกิุพาาบณัฑิต สาขาบริาารธุรกิุ, พาาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  

 
ลกัขณา  ธนัาการกร. 2553. ปัจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุนของผู้บริโภค : 

กรณีศึกษากองทุนรวมหุ้นระยะยาว. การศึกษาคน้ัควา้อิสระเศรษฐศาสตร์พาาบณัฑิต 
สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิุ , พาาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์.  

 

วาริธร  ประวติัวงศ.์ 2545. ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการสถานพยาบาล. ขอนัแก่นั : 
พาาวทิยาลยัขอนัแก่นั. 

 
วนััรักษ ์ พ่ิงพณีนัาคินั. 2538. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ส านักัพิพพ์

พาาวทิยาลยัธรรพศาสตร์. 
 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ั และคณะ. 2541. การบริหารตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : ไดพอนัอินับิสสิเน็ัตเวิร์ด. 
 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ั และคณะ. 2546. การบริหารตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : ไดพอนัอินับิสสิเน็ัตเวิร์ด. 
 
สถาบนััพฒันัาควาพรู้ตลาดทุนั ตลาดาลกัทรัพยแ์า่งประเทศไทย. 2549. พฤติกรรมของนักลงทุน 

(ออนัไลนั์).  http://www.sec.or.th , 4 กรกฎาคพ 2557. 
 
สพุิตร ลว้นัุ าเริญ. 2546. พฤติกรรมผู้บริโภค. กรุงเทพฯ : พาาวทิยาลยัราพค าแาง. 
 
สพาคพุดัการลงทุนั. 2557. กองทุนรวม (ออนัไลนั์).  http://www.aimc.or.th, 4 พิถุนัายนั 2557. 
 

http://www.sec.or.th/


 121 

Thaimutualfund.com. 2557. ให้เงินท างาน ผ่านกองทุนรวม (ออนัไลนั์).  
http://www.thaimutualfund.com, 4 พิถุนัายนั 2557. 

 
__________. (2557) พุนัานุักรพฉบบัราชบณัฑิตยสถานั พ.ศ. 2525. (อา้งถึง วรรณวิภา พีราวชัร, 

2549). กรุงเทพฯ : บริษทั อกัษรเุริญทศัน์ั ุ  ากดั.  



ภาคผนวก 



ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

 



แบบสอบถาม 

เร่ือง  ปัจจยัทีม่ผีลต่อความต้องการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพ่ือการเลีย้ง 

ชีพ (RMF) 

ค าช้ีแจง  แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือประกอบการศึกษาคน้ควา้อิสระ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ (RMF)  ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนิสิตระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง โดยขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
แบบสอบถามฉบบัน้ีใชป้ระกอบการศึกษาเท่านั้น และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 หนา้ แบ่งเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี  1  ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี  2  ค  าถามเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม LTF / RMF 
 ส่วนท่ี  3  ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม LTF / RMF 

ส่วนท่ี  4  ค าถามเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  
หน่วยลงทุนกองทุนรวม LTF / RMF 

 ส่วนท่ี  5  ขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะ 

 
ส่วนที ่1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน          หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ตอบค าถามตามความเป็นจริง 

 

1. เพศ 

      ชาย           หญิง 

2. อาย ุ

       ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี         26 – 30 ปี        31 – 40 ปี   

      41 -50 ปี              51 – 60 ปี        มากกวา่ 60 ปี   

3. สถานภาพการสมรส 

       โสด           สมรส       หยา่/หมา้ย 

4. ระดบัการศึกษา 

       ต  ่ากวา่ปริญญาตรี                    ปริญญาตรี       สูงกวา่ปริญญาตรี 
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5. อาชีพ 

       ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ    พนกังานบริษทัเอกชน 

       ธุรกิจส่วนตวั/อาชีพอิสระ                 รับจา้งทัว่ไป/คา้ขาย 

       เจา้ของกิจการ/ธุรกิจ    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................  

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนของท่าน 

      ต  ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000  บาท        20,001 – 40,000 บาท    40,001 – 60,000 บาท 

       60,001 – 80,000 บาท         80,001 บาทข้ึนไป 

 

ส่วนที ่2 การตดัสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม LTF / RMF 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน          หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ตอบค าถามตามความเป็นจริง 

 

1. ท่านลงทุนในกองทุนรวม LTF/RMF หรือไม่ 

      ลงทุน    (ข้ามไปส่วนที ่3 )              ไม่ลงทุน    

2. เหตุผลท่ีท่านไม่ลงทุนในกองทุนรวม LTF /RMF เพราะเหตใุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุนรวม LTF/RMF  

       ผลตอบแทนต ่า 

      ผูใ้หค้  าแนะน าเก่ียวกบักองทุนรวม LTF/RMF ไม่ชดัเจน   

     ขั้นตอนการใหบ้ริการลา้ชา้ 

      น าเงินไปลงทุนในรูปแบบอ่ืน เช่น ซ้ือประกนัชีวติ ซ้ือหุน้ เป็นตน้ 

      อ่ืนๆ (โปรดระบุ).............................. 

3. ในอนาคตท่านคิดวา่จะลงทุนในกองทุนรวม LTF/RMF หรือไม่ 

                  ลงทุน(ข้ามไปส่วนที ่4 และ 5)           

  ไม่ลงทุน (จบการตอบแบบสอบถาม)          

  ไม่แน่ใจ  (ข้ามไปส่วนที ่4 และ 5) 
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ส่วนที ่3 พฤตกิรรมการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม  LTF/RMF 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ลงใน          หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่ง ตอบค าถามตามความเป็นจริง 

 

1. ท่านลงทุนในกองทุนรวมใด 

       LTF            RMF (ข้ามไปข้อ 8)      ทั้ง LRF และ RMF  

2. วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในกองทุนรวม LTF ของท่านคือขอ้ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เพ่ือน าไปหกัลดหยอ่นภาษี    เพื่อเป็นการออมระยะยาว 

เพื่อไดรั้บเงินปันผลสม ่าเสมอ    เพ่ือการเก็งก าไร 

เพื่อกระจายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 

3. ท่านลงทุนในกองทุนรวม LTF ภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบริษทัใด  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

      บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั    บลจ. กรุงไทย จ ากดั  (มหาชน) 

      บลจ. กรุงศรี จ ากดั   บลจ. กสิกรไทย จ ากดั   

     บลจ. บวัหลวง จ ากดั   บลจ. วรรณ จ ากดั  

     บลจ. เกียรตินาคิน จ ากดั   บลจ. ทิสโก ้จ ากดั  

     บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั  บลจ. เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

     อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 

4. ความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม LTF  

     ปีละ 1 คร้ัง     ปีละ 2 คร้ัง    

     ปีละ 3 คร้ัง     ปีละ 4 คร้ัง     

     ปีละมากกวา่ 4 คร้ัง       

5. มูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณทั้งหมดของปีปัจจุบนัท่ีท่านลงทุนในกองทุนรวม LTF  

   5,000 – 75,000 บาท     75,001 – 150,000 บาท  

  150,001 – 500,000 บาท   500,001 บาทข้ึนไป   

6. ช่องทางส่วนใหญ่ท่ีท่านติดต่อลงทุนในกองทุนรวม LTF  

   สถานท่ีท าการของบริษทัจดัการกองทุน ธนาคาร 

   อินเตอร์เน็ต    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)..........................    

7. ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีท่านเลือกซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม LTF  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   เดือน มกราคม – มีนาคม   เดือน เมษายน – มิถุนายน 

   เดือน กรกฎาคม – กนัยายน   เดือน ตุลาคม – ธนัวาคม    
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8. วตัถุประสงคใ์นการลงทุนในกองทุนรวม RMF ของท่านคือขอ้ใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เพ่ือน าไปหกัลดหยอ่นภาษี    เพื่อเป็นการออมระยะยาว 

เพ่ือการเก็งก าไร     เพื่อกระจายเงินลงทุนในหลกัทรัพย ์  

อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................... 

9. ท่านลงทุนในกองทุนรวม RMF ภายใตก้ารจดัการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบริษทัใด  

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   บลจ. ไทยพาณิชย ์จ ากดั    บลจ. กรุงไทย จ ากดั  (มหาชน) 

   บลจ. กรุงศรี จ ากดั   บลจ. กสิกรไทย จ ากดั   

  บลจ. บวัหลวง จ ากดั   บลจ. วรรณ จ ากดั  

  บลจ. เกียรตินาคิน จ ากดั   บลจ. ทิสโก ้จ ากดั  

  บลจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั  บลจ. เอม็เอฟซี จ ากดั (มหาชน) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................ 

10. ความถ่ีในการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF 

  ปีละ 1 คร้ัง     ปีละ 2 คร้ัง    

  ปีละ 3 คร้ัง     ปีละ 4 คร้ัง     

  ปีละมากกวา่ 4 คร้ัง       

11. มูลค่าเงินลงทุนโดยประมาณทั้งหมดของปีปัจจุบนัท่ีท่านลงทุนในกองทุนรวม RMF 

   5,000 – 75,000 บาท     75,001 – 150,000 บาท  

  150,001 – 500,000 บาท   500,001 บาทข้ึนไป   

12. ช่องทางส่วนใหญ่ท่ีท่านติดตอ่ลงทุนในกองทุนรวม RMF  

   สถานท่ีท าการของบริษทัจดัการกองทุน ธนาคาร 

   อินเตอร์เน็ต    อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................  

13. ช่วงเวลาส่วนใหญ่ท่ีท่านเลือกซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม RMF (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   เดือน มกราคม – มีนาคม   เดือน เมษายน – มิถุนายน 

   เดือน กรกฎาคม – กนัยายน   เดือน ตุลาคม – ธนัวาคม  
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ส่วนที่ 4  ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวม  

LTF /RMF  

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงตรงกบัระดบัความส าคญัในการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวม LTF/RMF ของท่านมากท่ีสุด เพียงขอ้ละ 1 ช่อง ตามความเป็นจริงของท่าน (1 = ส าคญันอ้ยท่ีสุด,     

2 = ส าคญันอ้ย, 3 = ส าคญัปานกลาง, 4 = ส าคญัมาก, 5 = ส าคญัมากท่ีสุด) 

 
ส่วนผสมทางการตลาด 

ระดบัความส าคญั 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
 (4) 

มากทีสุ่ด 
 (5) 

ด้านผลติภณัฑ์      

ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของบริษทั      

กองทุนมีนโยบายท่ีชดัเจน      
สิทธิประโยชน์ทางภาษี      

ผลตอบแทนของกองทุน      

ด้านราคา      

ราคาหน่วยลงทุนเหมาะสมกบัผลตอบแทน      

มูลค่าขั้นต ่าท่ีตอ้งซ้ือต่อคร้ังมีความ
เหมาะสม 

 
    

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย      

สถานท่ีจดัจ าหน่ายอยูใ่นท าเลท่ีเขา้ถึง
สะดวก 

 
    

ความสะดวกในการหาซ้ือ      

ระบบซ้ือขายกองทุนมีความน่าเช่ือถือ      

ด้านการส่งเสริมการตลาด      

มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ท่ีดี      

มีการจดัโปรโมชัน่ สมนาคุณ      

มีการจดักิจกรรมเก่ียวกบัการลงทุน      

ด้านบุคลากรผู้ให้บริการ      

มีความเช่ียวชาญใหค้ าปรึกษาดา้นการลงทุน      

ใหบ้ริการดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้ง      

การดูแลเอาใจใส่ของพนกังาน      
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ส่วนที ่4  (ต่อ) 

 
ส่วนผสมทางการตลาด 

ระดบัความส าคญั 

น้อยทีสุ่ด 
(1) 

น้อย  
(2) 

ปานกลาง 
(3) 

มาก 
 (4) 

มากทีสุ่ด 
 (5) 

ด้านลกัษณะกายภาพ      
การตกแต่งและบรรยากาศของสถานท่ี
ใหบ้ริการ 

 
    

มีส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีทนัสมยั      

ด้านกระบวนการบริการ      

สามารถซ้ือขายกองทุนไดต้ลอดเวลา      

ระบบการซ้ือขายกองทุนมีความรวดเร็ว      

ความถูกตอ้งของระบบซ้ือขายกองทุน      

 

ส่วนที ่5 ข้อคดิเห็น/ข้อเสนอแนะ 
 ................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................  

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

หมายเหตุ   Long Term Equity Fund : LTF  คือ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

    Retirement Mutual Fund : RMF  คือ กองทุนรวมเพ่ือการเล้ียงชีพ 



ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
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แสดงผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

และกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

 
Block 1: Method = Enter 

 
Omnibus Tests of Model Coefficients 

 Chi-square df Sig. 
Step 1 Step 245.352 6 .000 

Block 245.352 6 .000 
Model 245.352 6 .000 

 
 

Model Summary 
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 
1 277.382a .458 .629 
 

 
Classification Tablea 

   Predicted 
Observed การตดัสินใจลงทุน Percentage 

Correct    ไม่ลงทุน ลงทุน 
Step 1 การตดัสินใจลงทุน ไม่ลงทุน 115.00 29.00 79.86 
  ลงทุน 29.00 227.00 88.68 

Overall Percentage    85.50 
a. The cut value is .500 
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ตารางผนวกที ่1  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวและกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 

(n=400) 

ตัวแปร β S.E. Wald df Sig. EXp(β) 

เพศ (SEX) -0.944 0.332 8.085 1 0.004* 0.389 

อาย ุ(AGE) 0.184 0.213 0.746 1 0.388 1.202 

สถานภาพ (MAR) -0.553 0.338 2.688 1 0.101 0.575 

ระดบัการศึกษา (EDU) 1.131 0.319 12.601 1 0.000* 3.098 

อาชีพ (OCC) 0.130 0.151 0.745 1 0.388 1.139 

รายได ้(INC) 1.755 0.260 45.564 1 0.000* 5.786 

CONSTANT -4.775 1.190 16.093 1 0.000 0.008 

-2 Log likelihood  277.382      

Chi - square 245.352      

Cox & Snell R2 0.458      

Nagelkerke R2 0.629      

 



ประวตัิการศึกษา และการท างาน 

 
ช่ือ – นามสกุล   นางสาวสรัญญา  เปล่งฉว ี
วนั เดือน ปี ท่ีเกิด  วนัท่ี  9  สิงหาคม  2529 
สถานท่ีเกิด   จงัหวดัหนองคาย 
ประวติัการศึกษา   ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ  สาขาการเงิน 
    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  พ.ศ.2552 
ต าแหน่งปัจจุบนั   เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
สถานท่ีท างานปัจจุบนั  บริษทั  คิง  เพาเวอร์  อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ากดั 

 


