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บทคดัย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผูว้ิจยั กิตติพร สุพรรณวิภากร 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศึกษา 2561 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กลุเชษฐ ์มงคล  

  
การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น
การวิจัยค ร้ัง น้ี คือ  นักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี เ งินปันผลในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาตาม
วิธีการของครอนบคั  ดา้นสถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานไดใ้ชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน ผลการวิจยัพบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี  มีสถานภาพ
โสด  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  รายไดต่้อเดือน
ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท  และมีฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีเสียคร้ังหลงัสุด 15 – 20 %  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน  พบว่าปัจจัยการลงทุน คือด้านสถานะทางการเงิน   ด้านประสบการณ์ในการ
ลงทุน  ดา้นเง่ือนไขทางภาษี  และดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ี มี เ งินปันผล  ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติ ท่ี  0.05, 0.01, 0.01 และ  0.01 
ตามล าดับ  ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล  คือด้านนโยบายการ
ลงทุน  ด้านผลตอบแทนและความเส่ียง   ด้านผลิตภัณฑ์และความน่าเช่ือถือ  ด้านการบริหารจัดการ
กองทุน  และดา้นบริการและค่าธรรมเนียม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 ทั้งหมด  ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผล ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
ค าส าคญั : ตดัสินใจลงทุน, กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
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The purpose of this research was to study the factors related to the investment decisions 

of investors on the dividends from long-term equity funds in Bangkok. The sample size in this research 
consisted of four hundred investors who invested in long-term equity funds in Bangkok. A questionnaire 
was used for the purposes of data collection. The statistics used in data analysis included frequency, 
percentage,  mean,  standard deviation  and the Cronbach's alpha coefficient. The statistics used to test 
hypotheses was the Pearson product moment coefficient of correlation. The research found that  
the majority of the respondents were female,  aged between thirty one and forty,  single,  holding 
a Bachelor's degree or equivalent,  worked as employees of private companies,  with a monthly income 
between 40,001 to 50,000 Baht  and last personal income tax base of 15 to 20%. The hypothesis testing 
found that investment factors included financial status,  investment experience,  tax conditions  and  
environment in relation to investment decisions on dividends from long-term equity funds,  with  
a statistical significance of 0.05,  0.01,  0.01  and 0.01, respectively. The characteristics of the dividends 
from long-term equity funds include investment policy,  return and risk,  product and reliability,  fund  
management and services  and fees related to investment decisions on the dividends from long-term 
equity funds had a total statistical significance of 0.01. The knowledge of investments on the dividends 
of long-term equity funds were related to investment decisions with a statistical significance of 0.01 

 
Keyword : Investment Decisions, Dividends of Long-Term Equity Funds 
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กิตติกรรมประก าศ 
 

กติติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร.กุลเชษฐ์ มงคล อาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน า และขอ้คิดเห็นต่าง ๆ ในการ
ท าวจิยั ตลอดจนการตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องจนท าใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ ซ่ึงผูว้จิยัขอกราบ
ขอบพระคุณในความเมตตาของท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ท่ีน้ี 

ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย  ์ดร.ธิตินันธ์ุ ชาญโกศล และอาจารย์ ดร.
วสันต ์สกุลกิจกาญจน์ ท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม แกไ้ขเคร่ืองมือ
ในการวิจยัให้สมบูรณ์ ซ่ึงผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาของคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีกรุณาให้ค  าปรึกษา
แนะน าแนวทางในการท าสารนิพนธ์ฉบบัน้ีตั้งแต่เร่ิมตน้จนส าเร็จสมบูรณ์ จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยค์ณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ใหค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนไมตรีจิตท่ีดีแก่ผูว้จิยัดว้ยดีเสมอมา 

ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และบุคคลในครอบครัว ท่ีไดใ้หค้วามรัก ความเขา้ใจ เล้ียง
ดูและอบรมสั่งสอน ปลูกฝังความดีงามดว้ยความรักตั้งแต่เล็กจนโต และมอบโอกาสทางการศึกษาเป็น
วิชาความรู้ ท าให้ผูว้ิจยัประสบความส าเร็จทั้งในดา้นการด าเนินชีวิต และดา้นการเรียนจนสามารถท า
สารนิพนธ์ และการศึกษาระดบับณัฑิตในคร้ังน้ีจนแลว้เสร็จดว้ยดี 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ท า
ใหส้ารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

ขอขอบคุณมิตรภาพท่ีดีจากเพื่อนๆ MBA รุ่น 18 สาขาวชิาการจดัการ ท่ีไดมี้โอกาสมาศึกษา
ต่อร่วมกนั และเจา้หนา้ท่ีภาควิชาบริหารธุรกิจ และบณัฑิตวิทยาลยัทุกท่านตลอดจนผูมี้ส่วนร่วมท่ีท า
ใหง้านวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

อนัคุณงามความดีและผลจากความมุ่งมัน่อนัเกิดจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ขา้พเจา้ขอนอ้มบูชา
แด่คุณบิดา มารดา และบูรพาอาจารยทุ์กท่านท่ีไดป้ระสิทธ์ิประสาทวชิา อบรมสั่งสอน และผูมี้พระคุณ
ทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวมา ณ ท่ีน้ี ผูว้ิจยัซาบซ้ึงในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ 
โอกาสน้ี 
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การออมเงินและการลงทุนมีการพฒันาอยา่งรวดเร็วจากอดีตจนถึงปัจจุบนัตามความรู้และ
เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ท าให้เกิดผลิตภณัฑ์ทางการเงินเป็นทางเลือกในการลงทุนท่ี
หลากหลายกวา่การออมเงินไวใ้นธนาคารหรือการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ในสถานการณ์ท่ีอตัราดอกเบ้ีย
ลดต ่าลงและอตัราค่าครองชีพท่ีเพิ่มมากข้ึน ผูมี้เงินออมลว้นแสวงหาการลงทุนท่ีเหมาะสมและให้
ผลตอบแทนท่ีดีแก่ตนเอง โดยการตดัสินใจลงทุนนั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น ความรู้ความเขา้ใจ
ในการลงทุน การชกัจูงจากบุคคลภายนอก หรือการตดัสินใจตามความเช่ือส่วนตน เป็นตน้ การ
ลงทุนลกัษณะน้ียงัคงมีความเส่ียงค่อนขา้งมาก อีกทั้งยงัตอ้งด าเนินการตดัสินใจลงทุนและติดตาม
ผลการด าเนินการดว้ยตนเอง จากเหตุผลดงักล่าวสถาบนัการเงินจึงเล็งเห็นโอกาสในการท าธุรกิจได้
เสนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อให้ผูล้งทุนสามารถร่วม
ลงทุนผา่นทางกองทุน โดยมีผูเ้ช่ียวชาญการลงทุนเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ อีกทั้งรัฐบาลยงัให้สิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีโดยเงินท่ีลงทุนในกองทุนดงักล่าวหกัลดหยอ่นภาษีได ้15% ของเงินไดท่ี้ตอ้งเสีย
ภาษีตลอดทั้งปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท (จ านวนใดน้อยกวา่ให้หักลดหย่อนตามนั้น) ยิ่งท าให้การ
ลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ได้รับความสนใจจากผูล้งทุนเป็นอย่างมาก ดูได้จาก
ตาราง 1 แสดงสถิติการเจริญเติบโตของธุรกิจการจดัการกองทุนรวมท่ีเป็นกองทุนหุ้นระยะยาว 
(Long Term Equity Fund : LTF) แสดงใหเ้ห็นวา่จากจุดเร่ิมตน้ในปี 2547 ท่ีมีมูลค่ารวมของกองทุน
ท่ี 5 พนัล้านบาท ปัจจุบนัมูลค่ารวมของกองทุนเพิ่มข้ึนเขา้ใกล้ 4 แสนล้านบาท ขณะท่ีมีบริษทั
จดัการกองทุนรวมก็ไดเ้พิ่มทางเลือกในการลงทุนท่ีหลากหลายโดยการออกกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ท่ีมีนโยบายการลงทุนท่ีแตกต่างกนั เช่น ลงทุนในหุ้นSET50 ลงทุนในหุ้นกลุ่มธุรกิจ
พลงังาน และธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ เป็นตน้ เพื่อเป็นทางเลือกให้นกัลงทุนเลือกตามความ
เส่ียงท่ียอมรับไดส่้วนบุคคล 
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ตาราง 1 การเจริญเติบโตของธุรกิจการจดัการกองทุนรวมท่ีเป็นกองทุนหุน้ระยะยาว (LTF) 
 

ข้อมูล ณ ส้ินปี จ านวนบริษัทจัดการทีม่ี LTF จ านวนกองทุน 
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

(ล้านบาท) 

2561 20 87 389,932.84 

2560 20 83 397,125.73 

2559 20 77 337,392.31 

2558 18 53 277,312.72 

2557 20 53 271,023.46 

2556 20 52 213,912.60 

2555 20 52 199,605.80 

2554 20 52 148,276.50 

2553 20 52 129,580.90 

2552 20 52 85,497.68 

2551 22 52 45,462.56 

2550 21 53 49,408.05 

2549 18 34 25,186.42 

2548 18 30 14,176.47 

2547 17 22 5,633.94 

 
ท่ีมา : สมาคมบริษทัจดัการลงทุน. (2561d). 
 
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว หรือ Long-Term Equity Fund (LTF) เป็นกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนโดย

มีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างเสถียรภาพให้ตลาดทุนไทย ดว้ยการเพิ่มสัดส่วนผูล้งทุนสถาบนั ซ่ึงจะช่วย
ลดความผนัผวนจากแรงซ้ือขายหลกัทรัพยข์องนกัลงทุนต่างชาติ และส่งเสริมใหค้นเขา้มาเร่ิมลงทุน
ในตลาดทุน ดว้ยวตัถุประสงค์ขา้งตน้ LTF จึงมีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นไทยเป็นหลกั โดยเฉล่ีย
รอบปีบญัชีไม่ต ่ากว่า 65% ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ โดยผูล้งทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี
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เป็นส่ิงจูงใจในการลงทุน เพื่อแลกกบัการลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด หากมองในตวั
ผลิตภณัฑ์ LTF ท่ีสถาบนัการเงินต่าง ๆ ไดอ้อกจ าหน่ายตามประเภทการให้ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน แบ่งออกเป็นประเภท ตามภาพประกอบท่ี 1 คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจ่ายเงินปันผล 
และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีไม่จ่ายเงินปันผล จะเห็นได้ว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีการ
จ่ายเงินปันผลจะตอ้งมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย หรือก็ตอ้งน าเงินท่ีไดไ้ปรวมเป็นรายไดพ้ึงประเมินซ่ึง
หากเป็นการลงทุนท่ีเหมือนกนัระหวา่งทั้ง 2 กองทุน จะเห็นไดว้า่การลงทุนในกองทุนท่ีจ่ายเงินปัน
ผลจะใหผ้ลตอบแทนท่ีนอ้ยกวา่ เน่ืองจากโดนหกัภาษี 

 

 
 
ภาพประกอบ 1 ความแตกต่างของกองทุนท่ีมีเงินปันผลกบักองทุนไม่มีเงินปันผล 

 
ท่ีมา : ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. (2559) 
 

กองทุนท่ีมีเงิน 

ปันผล 

เงินปันผล 

ก าไรส่วนต่าง
จากการขาย
กองทุน 

หกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 
10% 

ค านวนเป็นเงิน
ไดเ้พื่อเสียภาษี

เงินได ้ฯ 

กองทุนไม่มีเงินปันผล ก าไรส่วนต่างจากการขายกองทุน 
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ตาราง 2 แสดงให้เห็นสัดส่วนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทั้ ง 2 ประเภทท่ีมีการ
ออกจ าหน่ายในปัจจุบัน ซ่ึงจะเห็นได้ว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีการออก
ผลิตภณัฑก์องทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีการจ่ายปันผลมากกวา่กองท่ีไม่มีการจ่ายปันผล 

 
ตาราง 2 จ านวนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว จ าแนกตามการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

(จ ำนวน) กองทุน LTF  

จ่ำยเงินปันผล 

กองทุน LTF  

ไม่จ่ำยเงินปันผล 
รวมกองทุน LTF 

ปี 2561 45 42 87 

 
ท่ีมา : สมาคมบริษทัจดัการลงทุน. (2561a). 
 
ตาราง 3 แสดงให้เห็นถึงความนิยมในการเลือกลงทุนของนักลงทุนท่ีเลือกลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีการจ่ายเงินปันผลมากกวา่กองทุนท่ีไม่มีการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็น
สัดส่วน 52.44% ของการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

 
ตาราง 3 มูลค่าการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามการจ่ายผลตอบแทนจากการลงทุน 

 

ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มูลค่าลงทุน (ล้านบาท) ค่าร้อยละ 

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว กองทุนท่ีมีเงินปันผล 184,406 52.44 

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว กองทุนท่ีไม่มีเงินปันผล 167,266 47.56 

รวมกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 351,672 100.00 

 
ท่ีมา : สมาคมบริษทัจดัการลงทุน. (2561c). 
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จากหลกัเกณฑข์องภาครัฐเพื่อส่งเสริมการลงทุนโดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หส้ามารถน าเงิน
ค่าซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) หกัค่าลดหยอ่นเท่าท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกินค่าร้อย
ละ 15 ของเงินไดพ้ึงประเมิน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และตอ้งถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมระยะ
ยาว ต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน ยิ่งเป็นปัจจยักระตุน้การเติบโตของกองทุนให้มีอตัราเพิ่ม
สูงข้ึนจากการลงทุนของผูท่ี้ตอ้งการลดหย่อนภาษี เป็นท่ีน่าสงสัยจากขอ้มูลพบว่าการเลือกลงทุน
ของของนกัลงทุนเลือกท่ีจะลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมากกว่า ทั้งท่ี
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล เม่ือกองทุนจ่ายเงินปันผลผูล้งทุน
จะตอ้งถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% หรือน ารายไดจ้ากเงินปันผลมาค านวนเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน ซ่ึง
หมายความวา่เงินลงทุนท่ีลงไปนั้นจะประหยดัภาษีในปีท่ีซ้ือเท่านั้น หลงัจากนั้นจะถูกเรียกเก็บภาษี
ในปีต่อมาเม่ือมีการจ่ายปันผล ในขณะท่ีหากผูเ้สียภาษีเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีไม่มีเงินปันผล การลงทุนแบบน้ีจะก่อให้เกิดผลลพัธ์ในการประหยดัภาษีแบบสมบูรณ์ ผู ้
ลงทุนสามารถน าเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนไปหกัลดหยอ่นภาษี และเม่ือครบก าหนดระยะเวลาถือครอง
ผูเ้สียภาษีด าเนินการขายคืนหน่วยลงทุน ก าไรส่วนเพิ่มจากการลงทุนท่ีถูกตอ้งตรงตามเง่ือนไขไม่
ตอ้งน ามาค านวณภาษี หากมองจากขอ้สังเกตขา้งตน้จึงเป็นท่ีมาของงานวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีความ
สนใจท่ีจะศึกษาวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการ
ตดัสินใจลงทุน พร้อมทั้งสร้างการรับรู้เก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อีกท้งับริษทั
หลักทรัพย์จดัการกองทุน (บลจ.) ยงัสามารถน าข้อมูลไปใช้เป็นข้อมูลเ บ้ืองต้นในการก าหนด
รูปแบบและเง่ือนไขของกองทุนรวม LTF เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัลงทุนไดม้ากข้ีน 
ซ่ึงจะช่วยให้ผูท่ี้สนใจสามารถเลือกการลงทุนและลดหยอ่นภาษีไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมมาก
ยิง่ข้ึน 

 
ความมุ่งหมายของการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัการลงทุน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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3.  เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของ
นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวจัิย 

ให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผล เพื่อให้ผูบ้ริหารบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผล สามารถน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการก าหนดผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ทั้งการวางแผนนโยบาย
การลงทุนและการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัลงทุน ขณะท่ีภาครัฐ
สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการก าหนดนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  

 
ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขอบเขตของ
การวจิยัไวด้งัน้ี 

 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

นักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลท่ีอาศยัในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวนประชากรท่ีเปิดบญัชีกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลในเขต
กรุงเทพมหานครมีจ านวน 562,521 คน (สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, 2561b) 

 
ตัวอย่างประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาใช้
ในการศึกษาน้ีคือประชากรท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลในจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างและไดใ้ช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดงั
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane T., 1973) ดงัน้ี 
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n    = 
N

1+N(e)2 

 

เม่ือ n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 N แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 

 e  แทน ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 
ข้ันตอนการสุ่มตัวอย่างวจัิย 

เม่ือไดจ้  านวนประชากรท่ีจะใช้ในการวิจยัเป็นท่ีเรียบร้อย ผูว้ิจยัจึงเร่ิมด าเนินการหา
ตวัอยา่งประชากรตามวธีิวจิยั ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ใช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling) โดยผูว้ิจยัท าการจดั
กลุ่มเขตการปกครองกรุงเทพมหานครท่ีมีทั้งหมด 50 เขต จดัออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 เขต เพื่อ
ก าหนดตวัอยา่งประชากรท่ีจะเลือกมาใชใ้นการวจิยั 

ขั้นตอนท่ี 2 ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) จากขนาด
กลุ่มตวัอยา่งจ านวนทั้งหมด 400 คน เลือกตวัอยา่งจากประชากรในเขตตวัอยา่งท่ีสุ่มไดจ้ากขั้นตอน
ท่ี 1 กลุ่มละ 80 คน เพื่อใหต้รงกบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้

ขั้นตอนท่ี 3 ใชว้ธีิสุ่มตวัอยา่งเจาะจง (Purposive sampling) โดยผูว้จิยัลงพื้นท่ีตาม
การแบ่งกลุ่มตวัอยา่งในขั้นตอนท่ี 1 และท าการส ารวจประชากรตวัอยา่งโดยเลือกเฉพาะนกัลงทุนท่ี
เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กองทุนท่ีมีเงินปันผลเท่านั้น 

ขั้นตอนท่ี 4 ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบใชค้วามสะดวก (Convenience Sampling) โดย
ผูว้ิจยัจะเขา้สอบถามกลุ่มตวัอย่างตามขั้นตอนท่ี 3 โดยใช้ความสะดวกในการสอบถาม เช่น เขา้
สอบถามเบ้ืองตน้โดยไม่เจาะจงกลุ่มประชากร เม่ือประชากรเขา้หลกัเกณฑ์เป้าหมายจึงขอแจก
แบบสอบถาม 

 
ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 
1.1.  ประชากรศาสตร 

1.1.1.  เพศ 
1.1.1.1.  ชาย 
1.1.1.2.  หญิง 
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1.1.2.  อาย ุ
1.1.2.1.  อายนุอ้ยกวา่ 20 ปี 
1.1.2.2.  อายรุะหวา่ง 20 - 30 ปี 
1.1.2.3.  อายรุะหวา่ง 31 - 40 ปี 
1.1.2.4.  อายรุะหวา่ง 41 - 50 ปี 
1.1.2.5.  อายรุะหวา่ง 51 - 60 ปี 

1.1.3.  สถานภาพ 
1.1.3.1.  โสด 
1.1.3.2.  สมรส / อยูโ่ดยไม่จดทะเบียน 
1.1.3.3.  หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

1.1.4.  ระดบัการศึกษา 
1.1.4.1.  ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
1.1.4.2.  ระดบัปริญญาตรี 
1.1.4.3.  ระดบัปริญญาโทข้ึนไป 

1.1.5.  อาชีพ 
1.1.5.1.  เจา้ของกิจการ 
1.1.5.2.  ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
1.1.5.3.  พนกังานบริษทัเอกชน 
1.1.5.4.  อาชีพอ่ืน ๆ โปรดระบุ ......................... 

1.1.6.  รายไดต่้อเดือน 
1.1.6.1.  นอ้ยกวา่ 30,000 บาท 
1.1.6.2.  30,000 – 40,000 บาท 
1.1.6.3.  40,001 – 50,000 บาท 
1.1.6.4.  50,001 – 60,000 บาท 
1.1.6.5.  ตั้งแต่ 60,001 บาทข้ึนไป  

1.1.7.  ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีเสียคร้ังหลงัสุด 
1.1.7.1.  เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 5% - 10% 
1.1.7.2.  เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 15% - 20% 
1.1.7.3.  เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 25% - 30% 
1.1.7.4.  เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 35% 
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1.2.   ปัจจยัการลงทุน 
1.2.1.  ดา้นสถานะทางการเงิน 
1.2.2.  ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน 
1.2.3.  ดา้นเง่ือนไขทางภาษี 
1.2.4.  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

1.3.   ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
1.3.1.  ดา้นนโยบายการลงทุน 
1.3.2.  ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง 
1.3.3.  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความน่าเช่ือถือ 
1.3.4.  ดา้นการบริหารจดัการกองทุน 
1.3.5.  ดา้นบริการและค่าธรรมเนียม 

1.4.   ความรู้ความเขา้ใจการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
 

2.  ตวัแปรตาม (Dependent Variables) 
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1.  นกัลงทุน หมายถึง ผูท่ี้ท  าการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนท่ีมี เงินปันผล

ในกรุงเทพมหานคร 
2.  ผูถื้อหน่วยลงทุน หมายถึง ผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวมยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.  NAV (Net Asset Value) หมายถึง มูลค่าทรัพยสินสุทธิของหลกัทรัพยแ์ละทรัพยสินท่ีก

องทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ลงทุนไว ้ณ วนัส้ินวนัท าการ โดยจะท าการค านวณตามหลกัการ 
Mark to market กล่าวคือ ตอ้งค านวณมูลค่าจากราคาปิด หรือราคาปิดคร้ังสุดทา้ย ส่วนมูลค่าต่อ
หน่วย จะค านวณโดยการน ามูลค่าทรัพยสินสุทธิมาหารดว้ยจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกจ าหน่ายแลว้
ทั้งหมดของกองทุนรวม 

4.  ผูดู้แลผลประโยชน์หมายถึง ผูเ้ก็บรักษาทรัพยสินของกองทุนรวม และดูแลบริษทั
จดัการใหป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดของการลงทุนท่ีตกลงไวซ่ึ้งตอ้งเป็นธนาคารอ่ืน ท่ีไม่เก่ียวขอ้งหรือมี
ส่วนไดเ้สียในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
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5.  ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุน หมายถึง ตวัแปรต่าง ๆ ท่ีเป็นเหตุท่ีท าให้
นกัลงทุนน าเงินมาลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว กองทุนท่ีมีเงินปันผล 

6.  การตัดสินใจในการลงทุน หมายถึง การก าหนดทิศทางการตัดสินใจซ่ึงเกิดจาก
ความรู้สึกท่ีมีต่อการลงทุน เม่ือไดรั้บรู้ขอ้มูลเก่ียวกบักองทุนเพียงพอ (วภิา คิดเมตตากุล, 2549) 

7.  จุดมุ่งหมายในการลงทุน หมายถึง เป้าหมาย หรือ ส่ิงท่ีผูล้งทุนตอ้งการไดรั้บจากการ
ลงทุน เช่น เพื่อความปลอดภยัของเงินลงทุน เพื่อไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือเพื่อการออมเงิน
ในระยะยาว (วภิา คิดเมตตากุล, 2549) 

8.  ผลตอบแทน หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีไดรั้บจากการน าเงินไปลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี ความงอกเงยของเงินลงทุน และเงินปันผล  
(ปัทมรัฎ ธรรมธิ, 2550) 

9.  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจดัเก็บจากบุคคลทัว่ไป หรือจากหน่วยภาษีท่ีมี
ลกัษณะพิเศษ ตามท่ีกฎหมายก าหนดและมีรายไดเ้กิดข้ึนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยปกติจดัเก็บเป็น
รายปี รายได้ท่ีเกิดข้ึนในปีใด ผูมี้รายได้มีหน้าท่ีต้องน าไปแสดงรายการตนเองตามแบบแสดง
รายการภาษีท่ีก าหนดภายในเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถดัไป 

10.  กองทุนรวม (Mutual Fund) หมายถึง กองทรัพย์สินท่ีจดัตั้ งและบริหารโดยบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม (บลจ.) มีวตัถุประสงคท่ี์จะน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
แก่ผูล้งทุนไปลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ ท่ีให้ผลตอบแทนและมีความเส่ียงในการลงทุน
แตกต่างกนัไปเพื่อให้ผูล้งทุนไดรั้บผลตอบแทนในรูปเงินปันผลหรือก าไรจากการขายหน่วยลงทุน 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) 

11.  กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) หมายถึง กองทุนรวมตรา
สารแห่งทุนท่ีน าเงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายหน่วยลงทุนไปลงทุนหรือมีไวซ่ึ้งหุ้นสามญัของบริษทัจด
ทะเบียนไม่ต ่ากวา่ค่าร้อยละหกสิบห้าของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน โดยรัฐไดส้นบัสนุนให้
จัดตั้ งข้ึนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผูล้งทุนสถาบนัท่ีจะลงทุนระยะยาว เป็นการช่วยให้ตลาดทุนไทยมี
เสถียรภาพมากข้ึน ทั้งน้ีผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน โดยเงินลงทุนซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนประเภท
น้ีจะไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาตามท่ีจ่ายจริง สูงสุดไม่เกินค่าร้อยละ 15 ของเงินไดพ้ึง
ประเมิน หรือไม่เกิน 500,000 บาท นอกจากน้ีก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนจะไดรั้บยกเวน้ไม่
ตอ้งน ามาค านวณเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน ทั้งน้ีโดยมีเง่ือนไขวา่ผูล้งทุนจะตอ้งถือหน่วยลงทุนไวไ้ม่
นอ้ยกวา่ 7 ปี ปฏิทิน (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) 
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12.  ปัจจยัการลงทุน หมายถึง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คือดา้นสถานะทางการเงิน  ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน  
ดา้นเง่ือนไขทางภาษี  และดา้นสภาพแวดลอ้ม  

13.  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล หมายถึง ปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คือด้าน
นโยบายการลงทุน  ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง  ดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ  ดา้นการ
บริหารจดัการกองทุน  และดา้นบริการและค่าธรรมเนียม  

14.  ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
หมายถึง ความรู้ของผูล้งทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล เพื่อให้ทราบ 
ความรู้ความเขา้ใจของผูล้งทุน 
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กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
                     ตวัแปรอิสระ                                                                 ตวัแปรตาม 
             (Independent Variables)                                           (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

 

 

 

การตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผล  

ของนักลงทุนในเขต

กรงุเทพมหานคร 

ปัจจยัการลงทุน 
  1.  ดา้นสถานะทางการเงนิ 
  2.  ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน 
  3.  ดา้นเงือ่นไขทางภาษ ี
  4.  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้น 

ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
  1.  ดา้นนโยบายการลงทุน 
  2.  ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่ง 
  3.  ดา้นผลติภณัฑแ์ละความน่าเชื่อถอื 
  4.  ดา้นการบรหิารจดัการกองทุน 
  5.  ดา้นบรกิารและค่าธรรมเนียม 

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปันผล 
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สมมติฐานการวจัิย  
1.  ปัจจยัการลงทุน คือด้านสถานะทางการเงิน  ด้านประสบการณ์ในการลงทุน  ด้าน

เง่ือนไขทางภาษี  และดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คือดา้นนโยบายการ
ลงทุน  ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่ง  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความน่าเช่ือถือ  ดา้นการบริหารจดัการ
กองทุน  และดา้นบริการและค่าธรรมเนียม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งและไดน้ าเสนอตามหวัขอ้ ดงัต่อไปน้ี  

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัการลงทุน 
2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
     กองทุนท่ีมีเงินปันผล 
3.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
4.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุน 
5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัปัจจัยการลงทุน 
จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัการลงทุน 

โดยเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผล ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงแบ่งปัจจยัการลงทุนออกเป็นด้าน ดังน้ี ด้านสถานะทางการเงิน  ด้าน
ประสบการณ์ในการลงทุน  ดา้นเง่ือนไขทางภาษี  และดา้นสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงมีผูใ้ห้แนวคิดและ
ทฤษฎีไวม้ากมาย ผูว้จิยัจึงไดร้วบรวมไวแ้บ่งเป็นแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 
ด้านสถานะทางการเงิน 

การออมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดความสามารถในการลงทุน ไดมี้ผูใ้ห้ค  านิยามเก่ียวกบั
การออมไวต่้าง ๆ ดงัน้ี 

สุวีณา กลัดเกิด (2551) การออม หมายถึง การเก็บเงินส่วนหน่ึง หรือส่วนท่ีเหลือจาก
รายไดท่ี้มิไดใ้ชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อไวใ้ชจ่้ายในอนาคต 

จุฑาธิบด์ิ ฤกษส์ันทดั (2555) การออม หมายถึง การน ารายไดเ้ม่ือหกัรายจ่ายแลว้จะมีส่วน
ซ่ึงเหลืออยู ่ส่วนของรายไดท่ี้เหลืออยูซ่ึ่งไม่ไดถู้กใชส้อยออกไปน้ี เรียกวา่เงินออมท่ีกนัเอาไวเ้พื่อใช้
จ่ายตามวตัถุประสงคต่์าง ๆ ของแต่ละบุคคล 

จากความหมายของการออมท่ีไดมี้ผูใ้หค้วามหมายไว ้สรุปไดว้า่ การออม คือ การท่ีบุคคล
ท่ีมีรายไดเ้ม่ือหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ส่วนท่ีเหลือท่ีไม่มีภาระผกูพนัธ์ใด ๆ เรียกวา่ เงินออม ซ่ึงเป็นเงินท่ี
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สามารถเก็บสะสมไวเ้พื่อใช้ในอนาคต และระยะเวลาท่ีเก็บไวย้งัสามารถก่อให้เกิดรายไดโ้ดยการ
น าไปลงทุน 

 
ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง (2561) การลงทุน คือ การน าเงินท่ีเก็บสะสมไปสร้าง

ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่การออกปัจจุบนั ใหไ้ดรั้บผลตอบแทนจากการใชจ่้ายนั้นในอนาคต ซ่ึงผูล้งทุน
เช่ือว่าเงินสดหรือผลตอบแทนส่วนเพิ่มท่ีได้รับคืนนั้นจะสามารถชดเชยระยะเวลา อตัราเงินเฟ้อ 
และความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดอ้ย่างคุม้ค่า หรืออาจกล่าวไดว้่าการลงทุนเป็นการออมเพื่อให้ได้รับ
ผลตอบแทนท่ีมากข้ึน โดยท่ีจะตอ้งยอมรับความเส่ียงท่ีเพิ่มข้ึนเช่นกนั  

เพชรี ขุมทรัพย์ (2544) การลงทุน (Investment) หมายถึง การซ้ืออสังหาริมทรัพย์หรือ
หลักทรัพย์ของบุคคลหรือสถาบนั ซ่ึงให้ผลตอบแทนเป็นสัดส่วนกบัความเส่ียงตลอดเวลาอนั
ยาวนานประมาณ 10 ปี แต่อยา่งต ่าไม่ต ่ากวา่ 3 ปี 

จิรัตน์ สังข์แกว้ (2544) การลงทุน หมายถึง การกนัเงินไวจ้  านวนหน่ึงในช่วงระยะเวลา
หน่ึง เพื่อก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยให้แก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ี
ควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อและคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต 

ชิติพทัธ์ วรารัตน์นิธิกุล (2550) การลงทุน หมายถึง ภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลาหน่ึงของ
เงินลงทุนจ านวนหน่ึง เพื่อให้ได้มาซ่ึงผลตอบแทนในอนาคตท่ีมากพอจะชดเชยกบัภาระผูกพนั
ในช่วงระยะเวลาท่ีน าเงินมาลงทุน อตัราเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนในอนาคตของเงินลงทุน
จ านวนนั้น 

 
สุภชัญา ตรีทานนท ์(2559) ประเภทการลงทุนแบ่งหลกัได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1.  การลงทุนเพื่อการบริโภค (Consumer Investment) เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการซ้ือขาย
สินคา้ประเภทถาวร (Durable Goods) เช่น บา้น, รถยนต,์ เคร่ืองดูดฝุ่ น, เคร่ืองซกัผา้, ตูเ้ยน็, โทรทศัน์ 
เป็นตน้ การลงทุนในลกัษณะน้ีไม่ไดห้วงัก าไรเป็นรูปตวัเงิน แต่ผูล้งทุนหวงัซ่ึงความพึงพอใจใน
การใชท้รัพยสิ์นเหล่านั้น เช่น การซ้ือบา้นเป็นท่ีอยูอ่าศยัถือไดว้า่เป็นการลงทุนอยา่งหน่ึงเรียกวา่การ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์(Real Estate Investment) เงินท่ีจ่ายเป็นเงินท่ีไดจ้ากการออมการซ้ือบา้น
เป็นท่ีอยู่อาศยันอกจากจะให้ความพอใจแก่เจา้ของบา้นแลว้ ยงัสร้างความมัน่คงให้แก่ผูล้งทุนอีก
ด้วย ในบางกรณีการลงทุนเพื่อการบริโภคย ังให้ตอบแทนผู ้ลงทุน เช่น ในกรณีลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์เม่ือมีความตอ้งการ (Demand) เพิ่มข้ึน ขณะท่ีอุปทาน (Supply) เช่น ท่ีดิน ตวับา้น 
ในบริเวณนั้นมีจ ากดั จะท าให้มูลค่าสินทรัพยเ์พิ่มสูงข้ึน หากตีราคาขายจะท าให้ไดก้  าไรซ่ึงถือว่า
เป็นผลพลอยไดจ้ากการลงทุน 
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2.  การลงทุนในธุรกิจ (Business or Economic Investment) เป็นการลงทุนในสินทรัพย์
เพื่อแสวงหารายไดโ้ดยหวงัวา่อยา่งนอ้ยท่ีสุดรายไดท่ี้ไดน้ั้นเพียงพอท่ีจะชดเชยกบัความเส่ียงในการ
ลงทุน มีขอ้สังเกตวา่เป้าหมายในการลงทุนของธุรกิจคือก าไร ซ่ึงก าไรจะเป็นตวัดึงดูดใหผู้ล้งทุนน า
เงินมาลงทุน การลงทุนตามความหมายน้ีกล่าวโดยสรุปไดว้า่เป็นการน าเงินออมหรือเงินท่ีสะสมไว ้
(Accumulated Fund) และ / หรือเงินกูย้ีมจากธนาคาร (Bank Credit) มาลงทุนเพื่อสร้างหรือจดัหา
สินคา้ประเภททุนซ่ึงประกอบไปดว้ยเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และสินทรัพยป์ระเภทอสังหาริมทรัพย์ คือ 
ลงทุนในท่ีดิน, โรงงาน, อาคารส่ิงปลูกสร้าง เพื่อน าไปใชผ้ลิตสินคา้และบริการสนองความตอ้งการ
ของอุปสงคใ์นตลาด การลงทุนในสินทรัพยเ์หล่าน้ีมุ่งหวงัก าไรจาการลงทุนเป็นผลตอบแทน 

3.   การลงทุนในหลักทรัพย์ (Financial or Securities Investment) การลงทุนตาม
ความหมายทางการเงิน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นการซ้ือสินทรัพย์ (Asset) ในรูปของ
หลกัทรัพย ์(Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond), หุ้นกู ้หรือหุ้นทุน (Stock) การลงทุนลกัษณะน้ีเป็น
การลงทุนทางออ้มซ่ึงแตกต่างจากการลงทุนของธุรกิจ กล่าวคือผูมี้เงินออมเม่ือไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นผู ้
ประกอบธุรกิจเอง เน่ืองจากความรู้และความไม่พร้อมในการท าธุรกิจ หรือผูอ้อมเองยงัมีเงินไม่มาก
พอ การลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งเป็นทางเลือก ท่ีท าให้ไดผ้ลตอบแทนในรูปของก าไรจากการซ้ือขาย
หลกัทรัพย ์(Capital Gain) หรือเงินปันผล (Dividend) ตามแต่ประเภทหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน 

 
มงคลชยั จ ารูญ (2560) ความสัมพนัธ์ระหว่างการออมและการลงทุน การออมและการ

ลงทุนต่างมีความสัมพนัธ์ในแง่ท่ีวา่ แหล่งเงินทุนนั้นไดม้าจากแหล่งเงินออม การออมเงินจึงถือเป็น
ส่วนส าคญัในการสนบัสนุนการลงทุน เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศขบัเคล่ือน และขยายตวัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษางานวิจยัเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งการออมและการลงทุน พบวา่มี
อยู ่2 แนวคิดท่ีกล่าวถึงความสัมพนัธ์ คือ 

1.  แนวคิดการออมน าการลงทุน (The Prior – Saving Approach) ตามแนวคิดน้ีเป็น
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิค ซ่ึงเห็นว่า การออมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีการ
ลงทุน โดยเม่ือมีการออมเกิดข้ึนก็จะมีการลงทุนเกิดข้ึนเท่ากนัเสมอ เหตุการณ์น้ีจะเกิดข้ึนในทุกการ
เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีการปรับตวัดงักล่าวเกิดจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย ซ่ึงเป็นกลไกสัคญั
ในการเคล่ือนยา้ยเงินออมและเงินลงทุน (Mobilization of Savings) 

2.   แนวคิดเงินออมเพื่อการพัฒนา (The Keynesian Approach To The Finance Of 
Development) แนวคิดน้ีบอกว่าการจะมีเงินออมเท่าใดนั้นข้ึนอยู่กบัการลงทุน หมายความคือ การ
ออมเงินจะปรับเปล่ียนไปตามความตอ้งการท่ีจะลงทุน เช่น ณ ระดบัการจา้งงานท่ีไม่เต็มท่ี เม่ือมี
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การลงทุนเพิ่มข้ึนการจา้งงานก็จะเพิ่มข้ึน ท าให้เกิดปริมาณเงินเพิ่มข้ึนในระบบเศรษฐกิจ น ามาซ่ึง
การออมเพิ่มข้ึน   

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัการลงทุนด้านสถานะทางการเงิน ผูว้ิจยัอาจสรุป
นิยามข้างต้นได้ว่า ปัจจัยการลงทุนด้านสถานะทางการเงิน  หมายถึง ปัจจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับ
ความสามารถทางการเงินของบุคคลเพื่อใชใ้นการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผล และความจ าเป็นในการใช้จ่ายเงินเพื่อการยงัชีพ โดยศึกษาเก่ียวขอ้งกบัการมีเงินได้มากกว่า
รายจ่ายหรือก็คือเงินออม การออมเงินเพื่อการลงทุน และความสัมพนัธ์ระหว่างการออมและการ
ลงทุน รวมทั้งความตอ้งการในการใชเ้งินเพื่อการยงัชีพ เพื่อศึกษาในดา้นดงักล่าว 

 
ด้านประสบการณ์ในการลงทุน 

การท่ีนกัลงทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวประเภทใดนั้น ปัจจยัท่ีส าคญั คือ 
ประสบการณ์จากการลงทุนในอดีต ซ่ึงประสบการณ์เหล่าน้ีจะสั่งสมและเรียนรู้จนกลายเป็นความ
พึงพอใจ และทศันคติในการเลือกลงทุน ซ่ึงมีผูนิ้ยามดงัน้ี 

Armstrong G. & Kotler P. (2003) ความพึงพอใจเป็นเร่ืองส่วนบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดย
อา้งอิงตามประสบการณ์ของบุคคล ซ่ึงมีความแตกต่างและคลา้ยคลึงตามแต่ละบุคคล ซ่ึงความพึง
พอใจ หมายถึง ความพอใจ ความชอบใจ หรือความรู้สึกชอบในใจของบุคคลท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
และองค์ประกอบหรือส่ิงจูงใจอ่ืน ๆ ความพึงพอใจของแต่ละบุคคลไม่มีวนัส้ินสุดสามารถ
เปล่ียนแปลงไดเ้สมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอ้ม บุคคลจึงมีโอกาสท่ีจะไม่พึงพอใจในส่ิงท่ีเคย
พึงพอใจมาแลว้ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกระดบับุคคล ซ่ึงเป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่ง
การรับรู้ผลจากการปฏิบติังาน หรือประสิทธิภาพของสินคา้และบริการ กบัความคาดหวงัของลูกคา้
ท่ีมีต่อสินคา้และบริการ กล่าวคือ ถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการนั้นต ่ากวา่ความคาดหวงั จะท า
ให้เกิดความไม่พอใจ แต่ถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการนั้นตรงกบัความคาดหวงั จะท าให้เกิด
ความพึงพอใจ และถา้ผลท่ีไดรั้บจากสินคา้และบริการนั้นสูงกว่าความคาดหวงั จะท าให้เกิดความ
ประทบัใจ 

ธีรกิติ นวรัตน ณ อยธุยา (2547) ได้กล่าวถึงแนวคิดแนวคิดความพึงพอใจของลูกคา้ว่า
ความพึงพอใจของลูกคา้จะเกิดจากประสบการณ์จากการให้บริการอยา่งเต็มท่ีจนสุดความสามารถ
ลูกคา้จะรู้สึกว่าคุม้ค่าท่ีไดม้าใชบ้ริการความพึงพอใจส าหรับการบริการนั้นสร้างไดย้ากกว่าสินคา้
เน่ืองจากคุณภาพของสินคา้ท่ีเป็นส่ิงท่ีพฒันามาแล้วอยู่น่ิงไม่เปล่ียนแปลงแต่คุณภาพการบริการ
ข้ึนกบัพนกังาน ซ่ึงแปรเปล่ียนไปตามอารมณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ หรือลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการบาง
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รายอาจจะมีความตอ้งการเฉพาะท่ีมากเกินความตอ้งการท่ีตอ้งการท่ีพนกังานจะให้บริการไดอ้ย่าง
เตม็ท่ีจึงท าใหเ้กิดความไม่พอใจ  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2541) ได้กล่าวว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นระดับ
ความรู้สึกของลูกคา้ท่ีมีผลจากการเปรียบเทียบระหวา่งผลประโยชน์จากคุณสมบติัผลิตภณัฑ์หรือ
การท างานของผลิตภณัฑ์กบัการคาดหวงัของลูกคา้หรือระหว่างการรับรู้ต่อการปฏิบติังานของผู ้
ให้บริการกบัการคาดหวงัของลูกคา้หรือบริการท่ีลูกคา้คาดหวงั ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้เกิด
จากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากการบริการกับความคาดหวงัของบุคคล ซ่ึงความ
คาดหวงัดงักล่าวนั้นเกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของแต่ละบุคคลอาทิจากเพื่อน จาก
นกัการตลาด หรือจากขอ้มูลคู่แข่งขนัเป็นตน้ ฉะนั้นส่ิงส าคญัท่ีท าใหผู้ใ้หบ้ริการประสบความส าเร็จ
ก็คือการเสนอบริการท่ีมีผลประโยชน์สอดคล้องกบัความคาดหวงัของลูกคา้ผูใ้ช้บริการโดยยึด
หลกัการสร้างความพึงพอใจรวมส าหรับลูกคา้ ส่วนผลประโยชน์จากการบริการเกิดจากการสร้าง
ความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ ส่วนผลประโยชน์จากการบริการเกิดจากการสร้างความพึงพอใจให้กบั
ลูกค้าโดยการสร้างคุณค่าเพิ่มเกิดจากการท างานร่วมกันกับฝ่ายต่าง ๆ ของผูใ้ห้บริการโดยยึด
หลักการสร้างคุณภาพรวม เกิดจากการสร้างความแตกต่างทางการแข่งขนัของการบริการโดย
ให้บริการท่ีแตกต่างจากคู่แข่งขนัและความแตกต่างตอ้งมีคุณค่าในสายตาของลูกคา้และสร้างความ
พึงพอใจให้กบัลูกคา้ไดซ่ึ้งอาจเป็นความแตกต่างดา้นผลิตภณัฑ์ดา้นบริการ ดา้นบุคลากรและด้าน
ภาพลกัษณ์ซ่ึงความแตกต่างเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดคุณค่าเพิ่มส าหรับลูกคา้  

 
Anderson (2000) องค์ประกอบส าคัญในการก าหนดความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผล

กระทบต่อความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) 3 ปัจจยั คือ  
1.  ความคาดหวงัของลูกคา้ (Customer Expectations) 

เกิดจากความคาดหวงัของลูกค้าท่ีเกิดข้ึนก่อนการซ้ือสินค้าและบริการผ่าน 
ประสบการณ์ในการใช้สินคา้หรือบริการ หรือมาจากขอ้มูลท่ีไดรั้บรู้ผ่านส่ือ โฆษณา การแนะน า
ของคนรอบขา้ง และเจา้หน้าท่ีส่งเสริมการขาย รวมถึงความคาดหวงัต่อบริการและการส่งมอบ
สินคา้ท่ีมีคุณค่าในอนาคต 

2.  คุณภาพในสายตาของผูบ้ริโภค (Perceived Quality) 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของสินคา้และบริการจากการใชสิ้นคา้และบริการ

ของผูใ้ชง้านจริง ซ่ึงสามารถประเมินไดโ้ดยค าถามท่ีส าคญั 3 ขอ้ คือคุณภาพโดยรวมความน่าเช่ือถือ
หรือความคงทน และความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
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3.  คุณค่าหรือความนิยมในสายตาของผูบ้ริโภค (Perceived Value) 
สามารถประเมินด้วยค าถาม 2 ข้อ คือ ความพึงพอใจของผูบ้ริโภคต่อราคา ณ 

ระดับคุณภาพในปัจจุบัน และความพึงพอใจต่อคุณภาพ ณ ระดับราคาในปัจจุบนั ซ่ึงจากการ
ประเมินในขอ้น้ีมีปัจจยัทางดา้นราคาเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ยเป็นลดผลกระทบเร่ืองระดบัรายไดห้รือ
ขอ้จ ากดัดา้นงบประมาณของลูกคา้ท าใหส้ามารถน าขอ้มูลมาเปรียบเทียบไดง่้ายมากข้ึน 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัการลงทุนดา้นประสบการณ์ในการลงทุน ผูว้ิจยัอาจ
สรุปนิยามขา้งตน้ไดว้่า ปัจจยัการลงทุนดา้นประสบการณ์ในการลงทุน หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความพึงพอใจในลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งในแง่ประสบการณ์
การลงทุน ความประทบัใจจากการลงทุนดงักล่าวผา่นการไดรั้บผลตอบแทนท่ีดี เป็นตน้ โดยศึกษา
เก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจ และองคป์ระกอบท่ีก าหนดความพึงพอใจ เพื่อศึกษาในดา้นดงักล่าว 

 
ด้านเง่ือนไขทางภาษี 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นช่องทางหน่ึงท่ีช่วยให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินไดน้อ้ยลง และ
เป็นช่องทางในการประหยดัภาษีท่ีมีข้อได้เปรียบมากกว่าการประหยดัภาษีแบบอ่ืน (ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) ดงัน้ี 

1.  มีระยะเวลาการลงทุนท่ีแน่นอน กล่าวคือ การถือครองหน่วยลงทุนส าหรับ
ลดหย่อนภาษี นกัลงทุนตอ้งถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฎิทิน ซ่ึงสั้ นกว่าการลดหย่อน
ภาษีดว้ยการซ้ือประกนัชีวติ เป็นตน้ 

2.  การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่มีความจ าเป็นตอ้งลงทุนต่อเน่ืองกนัทุกปี 
หากตอ้งการลดหยอ่นภาษีปีใดค่อยตดัสินใจลงทุน 

จากขอ้ไดเ้ปรียบขา้งตน้ นกัลงทุนท่ีมีรายไดแ้ละตอ้งการประโยชน์จากการลดหยอ่นภาษี
จึงเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นทางเลือกล าดบัตน้ ซ่ึงการลงทุนทางเ ลือกดงักล่าวมี
เง่ือนไขและสิทธิประโยชน์ (ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2559) ดงัน้ี 

เง่ือนไขของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
1.  ตอ้งถือครองหน่วยลงทุนท่ีลงทุนในระยะเวลาท่ีต่างกนัไม่นอ้ยกวา่ 7 ปีปฏิทิน 
2.  ไม่ก าหนดเง่ือนไขขั้นต ่าในการลงทุน โดยสามารถลงทุนในกองทุนรวม LTF 

กองทุนใดกองทุนหน่ึงในบริษทัจดัการเดียวกนัหรือหลายบริษทัจดัการรวมกนัก็ได ้
3.  ไม่ตอ้งลงทุนต่อเน่ืองทุกปีหากปีไหนตอ้งการลดหยอ่นภาษีจึงค่อยลงทุน 
4.  หน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่สามารถน าไปจ าหน่าย โอน จ าน า 

หรือน าไปเป็นประกนั เน่ืองจากมีผลผกูพนักบัภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาของผูล้งทุนแต่ละราย 
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5.  ในระหวา่งปี ผูล้งทุนสามารถเลือกลงทุนก่ีคร้ัง ก่ีกองทุน ก่ีบริษทัจดัการก็ได ้และ
ไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนเท่ากนัในแต่ละปี 

6.  ไม่ควรลงทุนในจ านวนเงินเกินกว่าท่ีได้รับสิทธิลดหย่อน (เน่ืองจากตอ้งมีภาระ
ภาษีเกิดข้้ึนหากขายในส่วนน้ีแลว้มีก าไร ไม่ว่าจะขายเม่ือใดก็ตาม) หากตอ้งการลงทุนมากเกินท่ี
ก าหนดใหไ้ปซ้ือกองทุนรวมตราสารทุนทัว่ไปแทน 

 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

1.  เงินซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถน าไปยกเวน้ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ตามท่ีจ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินไดใ้นแต่ละปี และไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี 
โดยไม่ตอ้งเอาไปนบัรวมกบัเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF), เงินสะสมเขา้กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพ หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการแต่อยา่งใด 

2.  กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนรวมท่ีก าไรและผลตอบแทนซ่ึงเกิดจากการ
ลงทุนของกองทุนรวมไม่ตอ้งเสียภาษี ท าให้กองทุนรวมไดรั้บผลประโยชน์ในส่วนน้ีอยา่งเต็มเม็ด
เตม็หน่วย 

3.  เงินลงทุนท่ีผูล้งทุนไถ่ถอนออกจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหากเงินลงทุนก้อน
นั้น อยูใ่นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมาไม่นอ้ยกวา่ 7 ปีปฏิทิน ทั้งเงินลงทุนและก าไรท่ีไดรั้บจากการ
ขายคืนหน่วยลงทุนจะไดรั้บการยกเวน้ภาษีทั้งจ  านวน  

4.  กรณีไถ่ถอนเน่ืองจากผูล้งทุนทุพพลภาพหรือ เสียชีวติ เงินท่ีไถ่ถอนจะไดรั้บยกเวน้
ไม่ตอ้งเสียภาษีทั้งจ  านวน 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัการลงทุนดา้นเง่ือนไขทางภาษี ผูว้ิจยัอาจสรุปนิยาม
ขา้งตน้ไดว้่า ปัจจยัการลงทุนดา้นเง่ือนไขทางภาษี หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการชกัจูงใจนัก
ลงทุนในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล โดยศึกษาเก่ียวขอ้งกบั
กฎระเบียบ และหลกัเกณฑใ์นการหกัลดหยอ่นภาษี เพื่อศึกษาในดา้นดงักล่าว 

 
ด้านสภาพแวดล้อม 

สภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจลงทุนท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  
อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา  และสถานะทางการเมือง เป็นตน้ ท่ีมีผลให้การตดัสินใจเปล่ียนแปลงไป 
ซ่ึงมีแนวคิดต่าง ๆ ดงัน้ี 

สิทธิพฒัน์ พิพิธกุล (2550) กล่าวว่า นักลงทุนทุกคนต่างมุ่งหวงัในส่ิงเดียวกนั นั่นก็คือ 
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return) ในอตัราผลตอบแทนท่ีน่าพอใจ และคุม้ค่ากบัการ



  21 

ลงทุนมากท่ีสุด รวมทั้งระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ีตอ้งแบกรับในการ ลงทุนในทรัพยสิ์นอยา่ง
ใดอย่างหน่ึง เพื่อท่ีนกัลงทุนจะไดน้ าเงินลงทุน และผลก าไรท่ีเกิดข้ึนไปใช้ในการอุปโภคบริโภค
ตามเป้าหมายในอนาคต ซ่ึงมีความคุม้ค่ากบัปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี ระยะเวลาท่ีใช้ในการลงทุน  อตัรา
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุน ซ่ึงพิจารณาถึงตน้ทุนของการอุปโภคและบริโภคตามเป้าหมายใน
อนาคต ซ่ึงอาจเพิ่มข้ึนในระหว่างท่ีมีการลงทุน เช่น อตัราดอกเบ้ีย  อตัราเงินเฟ้อ ปัญหาเศรษฐกิจ  
การเสียโอกาสท่ียงัไม่ไดใ้ชเ้งินในวนัน้ี  ระดบัความเส่ียงจากการลงทุนท่ีอาจเกิดการขาดทุนได ้

วรุณยุพา เอ่ียมจอ้ย (2550) อตัราดอกเบ้ียถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัมาก การปรับข้ึนหรือลด
ของอตัราดอกเบ้ียนั้นจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยธนาคารแห่ง
ประเทศไทยสามารถใชอ้ตัรา ดอกเบ้ียเป็นตวัก าหนดทิศทางการขยายตวัทางเศรษฐกิจไดอี้กดว้ย ใน
ส่วนของนกัลงทุนเองยงั สามารถใชอ้ตัราดอกเบ้ียเป็นตวัก าหนดแนวทางและตวัช่วยในการลงทุน
ของนกัลงทุนวา่จะลงทุน ในตลาดหลกัทรัพยห์รือลงทุนโดยการออมทรัพยก์บัธนาคาร นอกจากน้ี
หากมองถึงระบบเศรษฐกิจ ระหวา่งประเทศแลว้อตัราดอกเบ้ียจะส่งผลกระทบต่ออตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหว่างประเทศอีก ด้วย ซ่ึงความสัมพนัธ์ระหว่างอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน 
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ ถา้อตัราดอกเบ้ียของประเทศไทยมีการปรับตวัสูงข้ึนจะท าให้
กระแสเงิน (Financial flows) จากต่างประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่ากวา่ไหลเขา้มาในประเทศส่งผล
ท าให้ค่าเงินบาทแข็งตวั เน่ืองจากเงินสกุลบาทเป็นท่ีตอ้งการจากชาวต่างชาติ ดงันั้นเพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้ค่าเงินบาทแข็งตัวเร็วเกินไป ธนาคารแห่งประเทศไทยจะต้องท าการรับซ้ือเงิน
สกุลดอลล่าร์สหรัฐอเมริกาโดยแลกเปล่ียนเป็นเงินบาทออกมาในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลท าให้
ปริมาณเงินของสกุลบาทเพิ่มข้ึนและปริมาณเงินหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจมีมากข้ึน ในทางตรง
ขา้มถา้อตัราดอกเบ้ียของประเทศไทยมีการปรับตวัลดลงจะท าให้กระแสเงิน (Financial flows) ใน
ประเทศไหลออกไปสู่ประเทศท่ีมีอตัราดอกเบ้ียสูงกวา่ส่งผลท าให้ค่าเงินบาทอ่อนตวั เน่ืองจากเงิน
สกุลบาทไม่เป็นท่ีตอ้งการของชาวต่างชาติ ดงันั้นเพื่อเป็นการป้องกนัไม่ให้ค่าเงินบาทอ่อนตวัเร็ว
เกินไปธนาคารแห่งประเทศไทยจะตอ้งท าการรับซ้ือเงินสกุลบาท โดยการแลกเปล่ียนเงินสกุลดอล
ล่าร์สหรัฐอเมริกาท่ีมีอยู่ออกมาท าให้ปริมาณเงินของสกุลบาทลดลง และปริมาณเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจมีลดนอ้ยลง เป็นการบ่งบอกถึงสภาวะชะลอตวัทางเศรษฐกิจ 

วกิรม เกษมวฒิุ (2547) กล่าววา่ การเมือง หมายถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแข่งขนั หรือ
แสวงหาอ านาจซ่ึงส่งผลกระทบต่อสังคมโดยส่วนรวม การวิเคราะห์สถานะการณ์ทางการเมืองใน
ปัจจุบนั และในอนาคตจะมีผลอย่างมากต่อการลงทุนทั้งส้ิน เพราะการเมืองเป็นปัจจยัท่ีเก้ือหนุน 
หรือเป็นผลร้ายต่อระบบเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุน 
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จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัการลงทุนดา้นสภาพแวดลอ้ม ผูว้ิจยัอาจสรุปนิยาม
ขา้งตน้ไดว้า่ ปัจจยัการลงทุนดา้นสภาพแวดลอ้ม หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงรอบตวัท่ีกระทบ
กบัการเลือกตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คืออตัราดอกเบ้ียเงิน
ฝาก อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์และสถานะทางการเมือง เป็นตน้ โดยศึกษา
เก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ระหวา่งอตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และการด าเนินนโยบาย
และเสถียรภาพทางการเมือง เพื่อศึกษาในดา้นดงักล่าว 

 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปันผล 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้รุปแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะ
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล โดยเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ในการวิจยัคร้ังน้ีจึงแบ่งลกัษณะเฉพาะของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลออกเป็นด้าน ดงัน้ี ด้านนโยบายการลงทุน  ด้าน
ผลตอบแทนและความเส่ียง  ด้านผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ  ด้านการบริหารจดัการกองทุน  
และดา้นบริการและค่าธรรมเนียม ซ่ึงมีผูใ้ห้แนวคิดและทฤษฎีไวม้ากมาย ผูว้ิจยัจึงไดร้วบรวมไว้
แบ่งเป็นแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 
ด้านนโยบายการลงทุน 

เพชรี ขุมทรัพย  ์(2544) ปัจจยัดา้นนโยบายการลงทุน หมายถึง บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนแต่ละกองทุน มีนโยบายการลงทุนท่ีแตกต่างกนั เช่น มีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัรา
แลกเปล่ียน  มีนโยบายการลงทุนในตลาดทุน 80% และลงทุนในตลาดการเงิน 20% ของมูลค่า
ทรัพยสิ์นสุทธิของกองทุน เป็นตน้   

 
ชุรีพร สีสนิท (2553) สามารถแบ่งนโยบายการลงทุนไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

1.  กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารเชิงรุก 
ผูจ้ ัดการกองทุนจะเน้นบริหารให้ได้ผลตอบแทนเหนือตลาด เป้าหมายของ

กองทุนดงักล่าวคือการลงทุนให้ไดรั้บผลตอบแทนสูงท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงท่ีสูง ซ่ึงนกัลงทุนท่ีจะ
ลงทุนในกองทุนเหล่าน้ีจ  าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมินความเหมาะสมดา้นความรู้ความเขา้ใจในการ
ลงทุน 
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2.  กองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีบริหารเชิงรับ 
ผูจ้ ัดการกองทุนเหล่าน้ีจะบริหารกองทุนโดยให้เป็นไปตามตลาด กล่าวคือ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนเหล่าน้ีจะข้ึนลงตามดชันีอา้งอิง ซ่ึงนกัลงทุนท่ีจะลงทุนใน
กองทุนเหล่าน้ีจะเป็นนกัลงทุนประเภทรับความเส่ียงไดเ้พียงเล็กนอ้ย 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลดา้นนโยบายการลงทุน ผูว้ิจยัอาจสรุปนิยามขา้งตน้ไดว้า่ ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นนโยบายการลงทุน หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายการ
ลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งในด้านการแบ่งสัดส่วนการลงทุน 
รูปแบบการลงทุน สินทรัพยท่ี์เลือกลงทุน รวมทั้งแนวทางการบริหารกองทุนเป็นเชิงรุกหรือเชิงรับ 
โดยศึกษาเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการลงทุน และการแบ่งประเภทนโยบายการลงทุน เพื่อศึกษาในดา้น
ดงักล่าว 

 
ด้านผลตอบแทนและความเส่ียง 

สมหมาย ปฐมวชิยัวฒัน์ และคณะ (2529) ใหค้  านิยาม ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง 
ดอกผลทั้งส้ินท่ีได้รับจากหลักทรัพย์ท่ีได้ลงทุนตลอดระยะเวลาหน่ึงท่ีผูล้งทุนครอบครองซ่ึง
กรรมสิทธ์ิหรือถือครองหลกัทรัพยน์ั้นไวห้รือเรียกว่า รายไดปั้จจุบนั (Current yield หรือ Income) 
รวมทั้งมูลค่าส่วนเพิ่มของหลกัทรัพย ์(Capital gain) 

สุภาว ์จุลนาพนัธ์ุ (2529) ผลตอบแทน หมายถึง กระแสเงินสดท่ีผูล้งทุนได้รับทั้งหมด
ตลอดเวลาท่ีลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุนแบ่งได้เป็น รายไดปั้จจุบนั (Current income) และ
ก าไรส่วนทุน (Capital gain) 

อญัญา ขนัธวิทย ์(2546) นกัลงทุนทั้งประเภทบุคคลธรรมดาและสถาบนัต่างมุ่งหวงัในส่ิง
เดียวกนั คือผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราท่ีพอใจแก่นกัลงทุน เม่ือเทียบกบัระดบัความเส่ียง
จากการลงทุนท่ีตอ้งแบกรับ เพื่อท่ีนกัลงทุนจะไดน้ าเงินลงทุนรวมทั้งดอกผลไปใชใ้นการอุปโภค
บริโภคตามเป้าหมายในอนาคต (Future consumption) อาทิ ท่ีอยู่อาศยั รถยนต์ ทุนการศึกษาบุตร 
เงินในยามเกษียณ เป็นตน้ 

 
เพชรี ขมุทรัพย ์(2544) ความเส่ียง (Risk) คือโอกาสท่ีจะสูญเสียของบางอยา่งในขณะท่ีเรา

ก าลงัพิจารณาจะลงทุนหลกัทรัพย ์มกัจะพบปัญหาท่ีโตแ้ยง้กนัอยู ่2 ประการคือ ความปลอดภยัของ
เงินลงทุนกบัอตัราผลตอบแทนท่ีตอ้งจะไดรั้บจากเงินลงทุนนั้น ถา้ความปลอดภยัในเงินลงทุนยิง่ลด
น้อยลงเท่าใด หรือความเส่ียงเท่ากบัศูนย ์(Free Risk) แต่ผลตอบแทนท่ีไดย้่อมต ่ากว่าหลกัทรัพย์
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ประเภทอ่ืนด้วย ด้วยเหตุน้ีผลตอบแทนจากการลงทุนในหลกัทรัพยจึ์งข้ึนอยู่กบั “คุณภาพ” ของ
หลกัทรัพยท่ี์ลงทุนในขณะท่ีก าลงัพิจารณาว่าจะลงทุนในหลกัทรัพยช์นิดใดดี ผูล้งทุนมกัจะตั้ง
ค  าถามถามตวัเองเสมอวา่ การลงทุนคร้ังน้ีมีโอกาสท่ีจะสูญเสียเงินลงทุนจ านวนเท่าใดผลตอบแทน
ท่ีผูล้งทุนตอ้งการยอ่มแตกต่างกนั โอกาสท่ีจะสูญเสียเงินลงทุนยิ่งมากเท่าไหร่ อตัราผลตอบแทนท่ี
ผูล้งทุนตอ้งการยอ่มสูงข้ึนเท่านั้น โอกาสของความสูญเสียเงินลงทุนน้ีก็คือความเส่ียงจากการลงทุน 
จะมากหรือจะนอ้ยข้ึนอยูก่บัประเภทหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน และยงัข้ึนอยูก่บัสถาบนัท่ีออกหลกัทรัพย ์

อญัญา ขนัธวิทย  ์(2546) ความเส่ียง คือ การท่ีผลตอบแทนจริง (Actual return) ท่ีผูล้งทุน
ไดรั้บจากการลงทุนมีโอกาสท่ีจะเบ่ียงเบน หรือแตกต่างไปจากผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นคาดหวงั
ไว ้(Expected return) ถ้าโอกาสนั้นมีมากยิ่งหมายความว่ามีความเส่ียงสูง ถ้าเป็นในทางตรงขา้ม
หมายความวา่ความเส่ียงต ่า  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2559) ความเส่ียงในการลงทุน หมายถึง การท่ีผูล้งทุน
ได้รับผลตอบแทนจริงจากการลงทุน เบ่ียงเบนไปจากผลตอบแทนท่ีคาดหวงัไวว้่าจะได้รับเม่ือ
แรกเร่ิมลงทุน ไม่ว่าผลตอบแทนท่ีได้รับจริงจะมากกว่า หรือน้อยกว่าท่ีคาดหวงั ถือว่าเป็นความ
เส่ียงทั้งส้ิน ดงันั้น จึงไม่มีการลงทุนประเภทใดท่ีไม่มีความเส่ียง 

ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจากการลงทุนในกองทุนรวม อาจเกิดข้ึนเน่ืองจากกองทุนรวมไดเ้อา
เงินของผูล้งทุนไปลงทุนในตราสารทางการเงินในตลาดทุน ซ่ึงมีความเส่ียงอยูด่ว้ย ซ่ึงความเส่ียง
ดงักล่าว คือ 

1.  ความเส่ียงเก่ียวกบัความน่าเช่ือถือในฐานะของผูอ้อกตราสาร (Credit Risk) อาจ
เกิดข้ึนเพราะผูอ้อกตราสารทางการเงินไม่สามารถท าตามเง่ือนไขหรือขอ้ผกูพนัท่ีมีอยู ่เช่น บริษทัผู ้
ออกหลกัทรัพยป์ระเภทตราสารหน้ีบางเจา้อาจไม่สามารถจ่ายคืนเงินตน้และดอกเบ้ียให้กับนัก
ลงทุน ซ่ึงมีฐานะเป็นเจา้หน้ีได ้ในขณะท่ีพนัธบตัรซ่ึงออกโดยภาครัฐจะมีความเส่ียงในลกัษณะน้ีต ่า
กวา่เน่ืองจากมีความสามารถในการจ่ายดอกเบ้ีย และช าระคืนเงินตน้ไดดี้กวา่ ส่ิงเหล่าน้ียอ่มมีผลต่อ
กองทุนรวมท่ีน าเงินลงทุนไวใ้นตราสารดงักล่าว 

2.  ความเส่ียงจากตลาด (Market Risk) หรือท่ีเรียกวา่เป็นความเส่ียงจากระบบเม่ือราคา
หรือผลตอบแทนของตราสารทางการเงินท่ีมีอยู่ในตลาดมีการปรับตวัผนัผวน อนัเป็นผลมาจาก
ปัจจยัต่าง ๆ มากมายท่ีมากระทบ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของภาวะเศรษฐกิจในระดบัมหภาค ความผนั
ผวนของค่าเงิน อตัราดอกเบ้ีย กระแสการเมือง หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น สงคราม ภยัพิบติัทาง
ธรรมชาติ เป็นตน้ เหล่าน้ีเป็นลกัษณะความเส่ียงท่ีก่อให้เกิดความไม่แน่นอนของผลตอบแทนจาก
การลงทุน แต่การลงทุนท่ีกระจายอยู่ในหลกัทรัพยห์ลาย ๆ ตวัสามารถช่วยบรรเทาไม่ให้ความ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัเหล่าน้ีมีผลรุนแรงต่อการลงทุน เน่ืองจากความเปล่ียนแปลงของปัจจยัอยา่ง 
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หน่ึงอาจสร้างผลกระทบต่อตราสารทางการเงินแต่ละประเภทไดแ้ตกต่างกนัไป  
3.  ความเส่ียงจากสภาพคล่อง (Liquidity Risk) คือการท่ีผูถื้อตราสารทางการเงินไม่

สามารถแปรสภาพหลกัทรัพยท่ี์ถืออยู ่ใหก้ลายเป็นตวัเงินไดใ้นทนัที หรือไม่สามารถด าเนินการเพื่อ
หักกลบรายการการถือครองไดเ้ม่ือตอ้งการ ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ว่า แต่ละตวัสินคา้ท่ีเป็นตราสารทาง
การเงินท่ีบริษทัจดัการน าเงินไปลงทุนนั้น จะมีความเส่ียงในระดบัแตกต่างกนัไป   

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง ผูว้จิยัอาจสรุปนิยามขา้งตน้ไดว้า่ ลกัษณะเฉพาะของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งจากการไดรั้บ
ผลตอบแทนผา่นทางการขายหน่วยลงทุน และจากเงินปันผลจากการลงทุน รวมทั้งการจดัการดา้น
ความเส่ียงจากการลงทุน โดยศึกษาเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของผลตอบแทน และรูปแบบความเส่ียง
จากการลงทุน เพื่อศึกษาในดา้นดงักล่าว 

 
ด้านผลติภัณฑ์และความน่าเช่ือถือ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนใด
นั้น สามารถวเิคราะห์ไดจ้ากพฤติกรรมผูบ้ริโภค ดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค (Psychological Factors) 
ไดแ้บ่งออกเป็น 4 ส่ิงเร้า ดงัน้ี 

1.  การจูงใจ 
เน่ืองจากผลิตภณัฑแ์ต่ละชนิดมีการดึงดูดความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีแตกต่างกนั 

ดงันั้นผลิตภณัฑ์ควรท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค และควรพิจารณาดว้ยวา่แรงจูงใจท่ี
สร้างข้ึนมานั้นสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคไดม้ากนอ้ยเพียงใด 

2.  การรับรู้ 
การรับรู้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนแตกต่างกันหรือไม่เท่าเทียมกนั และการรับรู้ก็

ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัส่ิงกระตุน้ทางกายภาพเท่านั้น แต่ข้ึนอยูก่บัส่ิงกระตุน้ท่ีอยูร่อบขา้ง และเง่ือนไขของ
แต่ละบุคคล 

3.  การเรียนรู้ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคเกิดจากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์

นั้น ๆ ทั้งก่อนและหลงัซ้ือ เพื่อก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูบ้ริโภค 
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4.  ทศันคติ 
เป็นส่ิงท่ีส าคญั เพราะทศันคติจะมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือ

บริการ และในทางกลบักนัประสบการณ์จากการใช้สินคา้ดงักล่าวก็มีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค
ดว้ยเหมือนกนั 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลด้านผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ ผูว้ิจยัอาจสรุปนิยามขา้งต้นได้ว่า ลกัษณะเฉพาะของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ หมายถึง ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของกองทุนและความหลากหลาย ช่ือเสียงกองทุน รวมทั้งความน่าเช่ือถือของ
กองทุน โดยศึกษาเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อศึกษาในดา้นดงักล่าว 

 
ด้านการบริหารจัดการกองทุน 

Milost F. (2013) การรับรู้ต่อปัจจยัทางการบริหารของบริษทั หมายถึง การรับรู้ต่อขอ้มูลท่ี
มิใช่การเงินท่ีใช้ประกอบกบัขอ้มูลความสามารถดา้นการเงินของบริษทัโดยตรง ในการตดัสินใจ
ลงทุนในหลกัทรัพยข์องบริษทัของนกัลงทุน 

Hoffmann C. & Fieseler C. (2012) องค์ประกอบท่ีเป็นตัวแปรในการตัดสินใจลงทุน 
ประกอบดว้ย 8 ตวัช้ีวดั คือช่ือเสียงขององค์กร (Reputation)  คุณภาพของฝ่ายบริหาร (Quality of 
Management)  ความมัน่คงดา้นกลยทุธ์องคก์ร (Strategic Consistency)  การสร้างแบรนด ์(Branding)  
การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)   ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 
Respornsibility)  ความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Relations)  และคุณภาพของ
การส่ือสารองคก์ร (Quality of Communication) 

ศิลปพร ศรีจัน่เพชร (2550) ธรรมาภิบาลในองค์การธุรกิจหรือบรรษทัภิบาลในประเทศ
ไทย ตลาดหลกัทรัพยไ์ดด้ าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการของบริษทั
จดทะเบียนให้ เ ป็นไปตามหลักการท่ี ดีได้ออกข้อบังคับให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดตั้ ง 
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน และตลาดหลกัทรัพยไ์ดจ้ดัท าขอ้พึงปฏิบติั ท่ีดีส าหรับกรรมการ
บริษัทจดทะเบียน  (Code of Best Practice for Directors of Listed Companies) เพื่อเป็นแนวทาง
ส าหรับการปฏิบติังานของกรรมการ ต่อมาคณะอนุกรรมการเพื่อพฒันาระบบการก ากบัดูแลกิจการ
ท่ีดี (Good Corporate Governance Committee) ประกอบด้วยผูแ้ทนจากองค์กร วิชาชีพ ต่าง ๆ ได้
เผยแพร่รายงานการก ากบัดูแลกิจการฉบบัล่าสุด เพื่อให้องค์กรในตลาดทุน ท่ีจะพฒันาระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการของตนไดน้ าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพิจารณาปฏิบติัตามท่ีเห็นวา่เหมาะสม 
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จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลดา้นการบริหารจดัการกองทุน ผูว้ิจยัอาจสรุปนิยามขา้งตน้ไดว้า่ ลกัษณะเฉพาะของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นการบริหารจดัการกองทุน หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความสามารถในการบริหารจดัการกองทุน ทั้งจากผูบ้ริหารกองทุนและพนกังาน รวมทั้งการมี 
ธรรมาภิบาล และรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยศึกษาเก่ียวขอ้งกบัองค์ประกอบท่ีเป็นตวั
แปรในการตดัสินใจลงทุน และการจดัการองคก์รธรรมาภิบาล เพื่อศึกษาในดา้นดงักล่าว 

 
ด้านบริการและค่าธรรมเนียม 

การท่ีนักลงทุนจะเลือกลงทุนปัจจยัท่ีส าคญัและมีความจ าเป็นในการเลือกตดัสินใจคือ 
เร่ืองคุณภาพการให้บริการ (Service Quality) ท่ีผูใ้ห้บริการตั้งใจส่งมอบความประทบัใจของการ
ให้บริการท่ีเป็นเลิศแก่ลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจ(Customer Satisfactions) และก่อให้เกิด
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกค้า (Customer Relationship) รวมทั้งกระตุ้นให้ลูกค้าเหล่านั้นกลับมาซ้ือ
สินค้าหรือ ใช้บริการอย่างต่อเน่ือง (Customer Retention) ตลอดจนการสร้างฐานให้ลูกค้ามี
ความสัมพนัธ์ในระยะยาว และก่อให้เกิดความจงรักภกัดีกบัสินค้าหรือบริการของเราตลอดไป 
(Customer Loyalty) 

Cordupleski; Rust and Zahorik (1993) คุณภาพการให้บริการในมุมมองเชิงการตลาด ได้
ให้ค  าจ  ากดัความไวว้่า คุณภาพการให้บริการ เป็นส่วนขยายของบริการ กระบวนการบริการ และ
องค์กรท่ีให้บริการ ท่ีสามารถตอบสนองหรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวงัของบุคคล 
แนวคิดพื้นฐานท่ีมองคุณภาพการใหบ้ริการผา่นกรอบการมองดา้นความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการน้ี 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากนกัวิชาการอีกท่านหน่ึงคือ Bitner M.J. (1995) ซ่ึงอธิบายจากผลงานวิจยัท่ี
ไดเ้คยท าการศึกษาไวว้า่ คุณภาพการใหบ้ริการสามารถวดัโดยผา่นความพึงพอใจของผูรั้บบริการได ้

 
ณิชนนัน์ ทิพยพ์าณิชย ์(2553) ดา้นค่าธรรมเนียมก็เป็นประเด็นส าคญัท่ีควรท าความเขา้ใจ

ก่อนการตดัสินใจลงทุน เน่ืองจากค่าใชจ่้ายดงักล่าวเป็นตวัลดทอนอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน
ผา่นกองทุนรวม จากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิพบวา่ ประเภทค่าใชจ่้ายท่ีกองทุนรวมตอ้งรับผิดชอบ 
ประกอบดว้ย 

1.  ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกองทุน หรือค่าธรรมเนียมการจดัการ 
ค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีถือเป็นค่าใชจ่้ายหลกัของกองทุน โดยจะแตกต่างกนัไปในแต่

ละกองทุนตามแต่ละนโยบายการลงทุน เช่น กองทุนรวมตราสารหน้ีจะมีค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีต ่ากวา่
กองทุนรวมตราสารทุน เป็นตน้ เน่ืองจากการบริหารจดัการกองทุนตราสารทุนนั้นมีความซับซ้อน
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มากกว่า หรือแม้กระทั่งในกองทุนรวมตราสารทุนเหมือนกันก็ย ังมีค่าใช้จ่ายท่ีต่างกัน อัน
เน่ืองมาจากนโยบายการลงทุนของกองทุน เช่น กองทุนรวมตราสารทุนท่ีเน้นการลงทุนเชิงรุก 
(Active Investment Strategy) จะมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่ากองทุนรวมตราสารทุนท่ีเน้นการลงทุนเชิง
อนุรักษ ์(Passive Investment Strategy) 

2.  ค่าใชจ่้ายส าหรับผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ค่าใช้จ่ายน้ีจะจ่ายให้แก่นายทะเบียนท่ีท าหน้าท่ีดูแลรายช่ือผูล้งทุนท่ีเป็นผูถื้อ

หน่วยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น การจ่ายเงินปันผล และสิทธิ
ประโยชน์อ่ืน 

3.  ค่าใชจ่้ายส าหรับผูดู้แลผลประโยชน์ 
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีจ่ายให้แก่ผูท้  าหน้าท่ีรับรองการค านวณมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของ

กองทุน และท าหน้าท่ีตรวจตราดูแลให้ผูจ้ดัการกองทุนท าหน้าท่ีรักษาผลประโยชน์ของผูล้งทุน 
และปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบายของกองทุน 

4.  ค่าสอบบญัชีกองทุน 
เป็นค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายให้แก่ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาต และมีรายช่ือข้ึนทะเบียนไว้

กบัส านกังาน ก.ล.ต. โดยจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีทรัพยสิ์นของกองทุนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ทางบญัชี และรับรองความถูกตอ้งพร้อมใหค้วามเห็น 

5.  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ คือค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ซ่ึง ก.ล.ต. ก าหนดให้

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนตอ้งระบุค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ลงไปในหนงัสือช้ี
ชวนดว้ย 

ขอ้มูลขา้งตน้ และการสืบคน้เพิ่มเติม พบว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารจดัการกองทุน หรือ
ค่าธรรมเนียมการจดัการ หากกองทุนใดมีการตั้งค่าใชจ่้ายในส่วนน้ีไวสู้งจะท าให้เป็นตวัแปรส าคญั
ท่ีท าให้นักลงทุนมองว่าเป็นภาระท่ีคอยลดทอนผลตอบแทน ดงันั้นกองทุนส่วนใหญ่จึงก าหนด
ค่าใชจ่้ายเหล่าน้ีเป็นเพดานสูงสุดของค่าธรรมเนียม โดยจะเก็บไม่เกินเพดานดงักล่าว เพื่อจูงใจให้
นกัลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนของตน 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลดา้นบริการและค่าธรรมเนียม ผูว้ิจยัอาจสรุปนิยามขา้งตน้ไดว้่า ลกัษณะเฉพาะของกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นบริการและค่าธรรมเนียม หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
คุณภาพการบริการและความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ การใช้บริการด้วยตนเอง (Self-
services) รวมทั้งการคิดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของกองทุน โดยศึกษาเก่ียวข้องกับ คุณภาพการ
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ให้บริการ (Service Quality) และประเภทค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ท่ีถูกเรียกเก็บในการลงทุน เพื่อศึกษา
ในดา้นดงักล่าว 

 
ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปันผล 

ศูนยส่์งเสริมการพฒันาความรู้ตลาดทุน (2557) กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล (Dividend Long Term Equity Fund) คือ กองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามญัจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จดัตั้งข้ึนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ระยะยาวในตลาดหุ้น โดยผูล้งทุนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นส่ิงจูงใจในการลงทุน เพื่อ
แลกกบัการลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกรมสรรพากรก าหนด อีกทั้งนโยบายกองทุนยงัก าหนดให้มีการ
จ่ายเงินปันผลจากผลก าไรจากการด าเนินการอีกดว้ย  

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว จดัตั้งข้ึนโดยไดรั้บการสนบัสนุนจากภาครัฐ เพื่อเพิ่มสัดส่วนผู ้
ลงทุนสถาบนั (ผูล้งทุนสถาบนัในท่ีน้ีหมายถึงกองทุนรวม) เพื่อช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพ
มากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากกองทุนรวมจะเน้นการลงทุนในระยะยาวมากกว่าการลงทุนของ ผูล้งทุน
รายยอ่ยซ่ึงส่วนใหญ่เนน้การลงทุนในระยะสั้น และเนน้การลงทุนเพื่อเก็งก าไรในระยะสั้น ๆ และมี
สัดส่วนประมาณ 60% - 70% ของปริมาณการซ้ือขายทั้งหมดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ จึงส่งผลใหต้ลาด
หลกัทรัพยไ์ทยอาจไม่มีเสถียรภาพทางราคาหลกัทรัพยเ์ท่าเทียมกบัตลาดหลกัทรัพยข์องประเทศท่ี
พฒันาไปมากแลว้ ทั้งน้ีหากสามารถเพิ่มสัดส่วนของผูล้งทุนสถาบนั เช่น กองทุนรวมให้เพิ่มมาก
ข้ึน ก็น่าจะส่งผลให้ตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีเสถียรภาพด้านราคามากยิ่งข้ึน อนัจะเกิดประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจของประเทศและเป็นการพฒันาตลาดทุนโดยรวม ดงันั้นภาครัฐจึงได้อนุญาตให้บริษทั
จดัการต่าง ๆ จดัตั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซ่ึงเป็นกองทุนรวมท่ีลงทุนในหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแบบระยะยาวข้ึน โดยมีแรงจูงใจท่ีส าคญัคือสิทธิประโยชน์
ทางภาษีส าหรับผูล้งทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาคลา้ย ๆ กบักองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) แต่มี
เง่ือนไขปลีกยอ่ยท่ีแตกต่างกนัไปบา้ง ซ่ึงจะกล่าวถึงในล าดบัต่อไป 

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะเน้นไปท่ีการลงทุนในตลาดทุน คือ 
เนน้การลงทุนในหุน้สามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยเฉล่ียใน
รอบปีบญัชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม (NAV) หรือกล่าวได้ว่า
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะตอ้งลงทุนในหุ้นสามญัท่ีจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 65% ของขนาดกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกองในแต่ละปี โดย
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกองอาจจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนัอยู่บา้ง เช่น บางกองทุนอาจ
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เนน้การลงทุนในหุน้กลุ่ม SET50 หรือลงทุนในหุน้ตามกลุ่มอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุน้ท่ีบริษทั
จดัการเห็นควรก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บันโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแต่ละกอง 
 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปันผล 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2559) หากปฏิบติัตามเง่ือนไขการลงทุน ผูล้งทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีถีง 2 ทางดว้ยกนั ดงัน้ี 
1.  เงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถน ามาหักลดหยอ่นภาษีไดต้ามท่ี

จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินไดใ้นปีภาษีนั้น แต่ตอ้งไม่เกิน 500,000 บาท 
2.  เงินปันผลท่ีไดจ้ากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

ผูถื้อหน่วยลงทุนตอ้งเสียภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% ของมูลค่าเงินปันผล หรือเลือกไม่หัก ณ ท่ีจ่าย โดย
น าไปรวมเป็นเงินไดเ้พื่อยืน่ภาษี ภงด 90/91 ในปีภาษีท่ีไดรั้บเงินปันผลนั้น 

3.  ก าไรท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงิน
ไดท้ั้งน้ีหากมีการลงทุนเกิน 15% ของเงินได ้หรือเกิน 500,000 บาท เม่ือขายคืนหน่วยลงทุนแล้วมี
ก าไร ผูล้งทุนจะตอ้งน าก าไรท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) นบัเฉพาะเงินลงทุน
ส่วนท่ีเกินไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา 

 
การผดิเง่ือนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปันผล 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (2559) ผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษี
อีกต่อไป และตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี  

1.  ตอ้งคืนเงินภาษีท่ีไดรั้บยกเวน้ไป พร้อมเงินเพิ่มในอตัรา 1.5% ต่อเดือน โดย
นบัตั้งแต่เดือนเมษายนของปีท่ีผูล้งทุนยื่นขอยกเวน้ภาษี จนถึงเดือนท่ีมีการยื่นคืนเงินภาษี ดงันั้น ผู ้
ลงทุนจึงควรยื่นขอคืนภาษีพร้อมเงินเพิ่มทนัทีท่ีมีการท าผดิเง่ือนไขการลงทุนโดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอ
ใหถึ้งรอบช าระภาษีตามปกติ  

2.  ตอ้งจ่ายภาษีส าหรับก าไรท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) โดย
น าก าไรท่ีไดจ้ากการขายคืนไปรวมเป็นเงินไดข้องปีท่ีขายคืนเพื่อเสียภาษีเงินได ้ซ่ึงในทางปฎิบติั
เม่ือผูล้งทุนขายคืน บลจ. จะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ของก าไรท่ีไดจ้ากการขายคืนหน่วยลงทุนไวก่้อน 

จากความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ผูว้ิจยั
อาจสรุปนิยามขา้งตน้ไดว้า่ ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้ความเขา้ใจของนกัลงทุนในการลงทุนในกองทุนรวม
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หุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล โดยศึกษาเก่ียวขอ้งกบั กฎระเบียบ กฎเกณฑ ์สิทธิประโยชน์ และ
การผดิเง่ือนไขการลงทุน เพื่อศึกษาในดา้นดงักล่าว 
 
แนวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัการตัดสินใจลงทุน 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนของนักลงทุนนั้นมีมากมายสามารถแยก
ออกเป็นล าดบัและสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1.  แนวคิดและทฤษฎีหลกัการลงทุน 
ชิติพทัธ์ วรารัตน์นิธิกุล (2550) เสนอแนวความคิดในการลงทุนเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผูมี้

เงินออมไดน้ าเงินออมเหล่านั้นไปลงทุนในสินทรัพย ์เช่น ท่ีดิน อาคาร เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร เพื่อผลิต
สินคา้ออกจดัจ าหน่าย แต่เน่ืองจากไม่ใช่ผูมี้เงินออมทุกคนจะสามารถผลิตสินคา้ไดด้ว้ยตนเอง อาจ
คาดซ่ึงประสบการณ์และความรู้เฉพาะดา้น จึงเกิดการน าเงินออมเหล่านั้นไปฝากไวท่ี้แหล่งฝากเงิน
ซ่ึงคือสถาบนัการเงินในปัจจุบนั เพื่อแลกมาดว้ยดอกผลจากการฝากเงิน ดา้นสถาบนัการเงินท่ีต่างก็
มีความรู้ความสามารถในการบริหารเงินจึงท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงระหว่างผูมี้เงิน
ออมและผูต้อ้งการเงินลงทุน การท าหน้าท่ีดงักล่าวสถาบนัการเงินต่าง ๆ จะไดผ้ลประโยชน์จาก
ส่วนต่างของดอกเบ้ียเงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินฝาก ในบางสถาบนัการเงินไม่ไดมี้เพียงการรับฝากเงิน
และปล่อยสินเช่ือเท่านั้น ยงัมีการระดมเงินทุนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภท
ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เงินลงทุนเหล่าน้ีท าให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถขยายกิจการและสร้าง
ผลตอบแทนกบัคืนสู่ผูมี้เงินออมในรูปเงินปันผลและมูลค่าส่วนเพิ่มจากราคาทุน 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัขอ้มูลเพื่อการลงทุน 
ชิติพทัธ์ วรารัตน์นิธิกุล (2550) กล่าววา่ขอ้มูลท่ีใชใ้นการตดัสินใจลงทุนจดัไดว้่า

เป็นส่วนท่ีมีความส าคญั ขอ้มูลท่ีดีจะน ามาซ่ึงการวิเคราะห์การลงทุนท่ีเหมาะสม การวางแผนและ
ก าหนดนโยบายการลงทุนท่ีแม่นย  า การประเมินมูลค่าหลกัทรัพยแ์ละการคาดการณ์ในอนาคตท่ี
ถูกตอ้ง น ามาซ่ึงผลตอบแทนตามท่ีนกัลงทุนคาดหวงัไว ้ขอ้มูลท่ีใชเ้พื่อตดัสินใจลงทุนมีหลากหลาย
ประเภท ตั้งแต่สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เป็นตน้ ลกัษณะของขอ้มูลท่ีดีจะช่วยส่งเสริม
การตดัสินใจลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

 
ขอ้มูลเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจลงทุน ผูล้งทุนควรเร่ิมพิจารณาขอ้มูลในภาพกวา้ง 

เพื่อให้เห็นถึงสภาพเศรษฐกิจและสภาพอุตสาหกรรมทัว่ไป แลว้จึงพิจารณาขอ้มูลเฉพาะธุรกิจท่ี
สนใจเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจเลือกลงทุน ขอ้มูลจึงแบ่งเป็นประเภทได ้ดงัน้ี 
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2.1.  ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทั่วไป (General information) เป็นข้อมูลท่ีเก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจ และขอ้มูลอุตสาหกรรมของประเทศ ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาว่าขณะน้ีภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอย่างไร อยูใ่นระยะรุ่งเรืองหรือก าลงัพฒันา เพราะความเจริญของธุรกิจจะผนัแปรไป
ตามภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

2.2.  ขอ้มูลเฉพาะของธุรกิจ (Business Information) เป็นขอ้มูลภายในธุรกิจท่ีแสดงถึง
ฐานะทางการเงิน ความสามารถในการท าก าไร แหล่งท่ีมาของเงินทุน และประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน ฯลฯ ซ่ึงเป็นขอ้มูลของธุรกิจหน่ึงเท่านั้น ผูล้งทุนควรพิจารณาขอ้มูลเฉพาะของธุรกิจ
ควบคู่ไปกบัขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไป เพื่อพิจารณาตดัสินใจ  การลงทุน ขอ้มูลเฉพาะของธุรกิจ 
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ขอ้มูลเชิงคุณภาพ และขอ้มูลเชิงปริมาณ 

จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุน ผูว้ิจยัอาจสรุปนิยามข้างต้นได้ว่า 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุน หมายถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลงทุนของ
นักลงทุน โดยศึกษาเก่ียวข้องกบั แนวคิดและทฤษฎีหลักการลงทุน รวมทั้งแนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัขอ้มูลเพื่อการลงทุน เพื่อศึกษาในดา้นดงักล่าว 

 
งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่มีปัจจยัการลงทุน  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล  และความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัปัจจัยการลงทุนและการตัดสินใจลงทุน 
ในดา้นปัจจยัการลงทุนผูว้ิจยัไดค้  านึงถึงองค์ประกอบ  ดา้นสถานะทางการเงิน ดา้น

ประสบการณ์ในการลงทุน  ดา้นเง่ือนไขทางภาษี  และดา้นสถาพแวดลอ้มท่ีไม่สามารถควบคุมได ้
คืออตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  อตัราแลกเปล่ียน  และสถานะทางการเมือง เป็นตน้ ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

มานะ เงินศรีสุข (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่รายได้
สุทธิมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การลงทุนในด้านปัจจยัทางเศรษฐกิจ คืออตัราดอกเบ้ีย และอตัราเงินเฟ้อ รวมทั้งด้านปัจจยัทาง
สังคมและการเมือง คือเสถียรภาพทางการเมือง และการเปิดเสรีทางการค้า มีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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ธมลวรรณ ศรีค า (2550) ศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท ์จ ากดั ผา่นบริการ
จดัจ าหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ดา้นฐานะ
ทางการเงินของผูใ้ช้บริการคือ รายได้ของผูใ้ช้บริการมีมากกว่ารายจ่ายท่ีมีอยู่ในปัจจุบนั ด้าน
ประสบการณ์จากการลงทุน  ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  ทิศทางของอตัราดอกเบ้ีย ลว้นมีผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 

ชุรีพร สีสนิท (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าประสบการณ์การลงทุนท่ี
แตกต่างกนัส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  ปัจจยัภายนอกท่ีมี
ความส าคญัท่ีท าให้ลูกคา้ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว คือเสถียรภาพของตลาดเงิน
และตลาดทุน รวมทั้งการปรับเปล่ียนนโยบายอตัราดอกเบ้ีย 

ภูษิต เลิศวฒันารักษ ์ อดิเรก ประติพทัธ์ิพงษ ์ และวรรณี สีลมสง่า (2549) ท าการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่นกัลงทุนสนใจในเร่ืองของสิทธิ
ประโยชน์ในการลดหยอ่นภาษีในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวม
หุน้ระยะยาว (LTF) 

ประภสัสร วารีศรีและสุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ (2555) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าการ
ตดัสินใจลงทุนนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่เลือกลงทุนในกองทุนรวมเม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ลดลง และปัจจยัดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุนท่ีนกัลงทุนเห็นดว้ยวา่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของ
นกัลงทุนรายยอ่ยมากท่ีสุดคือเพื่อตอ้งการผลตอบแทนมากกวา่การฝากเงินกบัธนาคาร 

ณัฐกร เลาหสงคราม (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นภาวะทางการเมืองมีอิทธพล
อยูใ่นระดบัมากในการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปันผล 

และการตัดสินใจลงทุน 
ในด้านลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลผูว้ิจยัได้

ค  านึงถึงองคป์ระกอบ  ดา้นนโยบายการลงทุน ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง  ดา้นผลิตภณัฑ์และ



  34 

ความน่าเช่ือถือ  ดา้นการบริหารจดัการกองทุน  และดา้นบริการและค่าธรรมเนียม  ผูว้ิจยัไดศึ้กษา
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

ชุรีพร สีสนิท (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่เง่ือนไขนโยบายในการลงทุน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกคา้ ดา้นปัจจยัภายในท่ีมีความส าคญัท่ีท าใหลู้กคา้ตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อันดับแรกคือผู ้บริหารกองทุนเป็นมืออาชีพ มีความรู้
ความสามารถ เขา้ใจถึงความเส่ียงเป็นอยา่งดี 

จิรารัฎฐ์ จันทะศรี  (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมตราสารทุน ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัพื้นฐานการลงทุนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของนกัลงทุนมากท่ีสุดคือ กลยุทธ์การบริหารกองทุน , สัดส่วนใน
การลงทุน และนโยบายการลงทุน ดา้นภาพลกัษณ์ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน , การมีธรร
มาภิบาล, ความโปร่งใส และความมัน่คงน่าเช่ือถือ เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารทุนของนกัลงทุน 

สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวในระดับมากคือ ความ
คาดหวงัทางดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง โดยผลตอบแทนตอ้งมากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
และโอกาสท่ีไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากกวา่ความเส่ียงท่ียอมรับได ้

ภูษิต เลิศวฒันารักษ ์ อดิเรก ประติพทัธ์ิพงษ ์ และวรรณี สีลมสง่า (2549) ท าการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่นกัลงทุนมองวา่ทั้งกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีความเส่ียงน้อยกว่าการลงทุนใน
สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน ๆ 

ปรีชา จ าปาแดง  (2546) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือ
กองทุนรวมของผูล้งทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัทางจิตวทิยาดา้นการจูงใจ การ
รับรู้ การเรียนรู้ และด้านความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ
กองทุนรวม 

ชรัณ เปล่ียนศรี  (2550) ศึกษาพฤติกรรมของนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวม 
กรณีศึกษาลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) พื้นท่ีเขตเทพารักษ์ ผลการศึกษาพบว่านัก
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ลงทุนส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในระดบัส าคญัมาก โดย
ปัจจยัด้านความน่าเช่ือถือของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีความส าคญัมากท่ีสุด เพราะนัก
ลงทุนเช่ือว่าบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือมากจะมีความสามารถในการจดัการการลงทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โศรดา พาหุวฒันกร (2549) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายยอ่ยในห้องคา้ของบริษทัหลกัทรัพยกิ์มเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) และบริษทัหลกัทรัพยก์รุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในกรุงเทพมหานคร 
สรุปผลไดว้่าผลการด าเนินการของบริษทัหลกัทรัพย ์และฐานะทางการเงินมีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์

ธมลวรรณ ศรีค า (2550) ศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท ์จ ากดั ผา่นบริการ
จดัจ าหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่
ผูใ้ชบ้ริการเลือกตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) โดยดูจากความสามารถใน
การบริหารงานเป็นส าคญั 

วรรณรัตน์ ธัญญกิตติกุล (2555) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุน
กองทุนรวมทองค าผ่านทางบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมทองค ากบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนคือ ดา้นการบริการ
โดยนักลงทุนตดัสินใจเลือกลงทุนบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีมีการบริการท่ีดี คือมีสาขา
จ านวนมากและครอบคลุมทัว่ประเทศ 

วรางคณา บุญเทียม (2540) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกลงทุนของกองทุนรวมใน
ประเทศไทย พบว่าอตัราค่าธรรมเนียมในการซ้ือ-ขายหลกัทรัพย์ท่ีทางบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวมเรียกเก็บ หากอยูใ่นอตัราท่ีไม่สูงมากจะท าให้นกัลงทุนมีความสนใจและเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมนั้น เพราะจะท าใหน้กัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนมากข้ึน  

 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มี

เงินปันผลและการตัดสินใจลงทุน 
ในดา้นความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

ผูว้จิยัไดศึ้กษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
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ฐิตารีย ์รกรากทอง (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว ผลการศึกษาปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว คือ การรับรู้และความเขา้ใจเร่ืองกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

ชุรีพร สีสนิท (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหย่อนภาษีพบวา่ ลูกคา้ส่วนใหญ่มีความรู้
ความเขา้ใจในการลดหยอ่นภาษีระดบัดีมาก  

 
จากแนวคิดและผลงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ผูว้ิจยัไดน้ ามาเป็นแนวทางศึกษาใน

การก าหนดกรอบแนวคิด ตัวแปรในการศึกษาวิจัย และสมมติฐานในการวิจัย เร่ืองปัจจัยท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที ่3 
วธิีการด าเนินการวจิัย 

 
ในการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) กองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลกบักลุ่มตวัอย่างท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนท่ีมีเงินปันผลของนัก
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ตามวธีิการดงัต่อไปน้ี 

1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4.  กระบวนการจดัท าและวเิคราะห์ขอ้มูล 
5.  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชศึ้กษาคือ ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งท่ีน ามาใช้ใน
การศึกษาน้ีคือประชากรท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลในจังหวดั
กรุงเทพมหานคร โดยใช้การค านวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างและไดใ้ช้สูตรการหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบทราบจ านวนประชากรโดยก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% ดงั
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Yamane T., 1973) ดงัน้ี 

 

n = 
N

1 + N(e)2 

 

เม่ือ n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

N  แทน ขนาดของประชากรทั้งหมด 

  e   แทน ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่งท่ีนยัส าคญั 0.05 
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จ านวนประชากรท่ีเปิดบัญชีกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลในเขต
กรุงเทพมหานครมีจ านวน 562,521 คน (สมาคมบริษทัจดัการลงทุน, 2561b) ค่าความคลาดเคล่ือน 
5% หรือ 0.05 

n = 
562,521

1 + 562,521 (0.05)2
 

 

n = 400 
 
จากการค านวณไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งประชากรจ านวน 400 คน ดงันั้นผูว้ิจยัจะด าเนินการ

ทดสอบตวัอย่างประชากร 400 ตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ผูท้  าวิจยัไดด้ าเนินการเก่ียวกบัการเลือก
ตวัอยา่ง ดงัน้ี 

1.  ก าหนดคุณสมบติัและจ านวนของกลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือผูล้งทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กองทุนท่ีมีเงินปันผลในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวนทั้งหมด 400 
คน 

2.  จดัแบ่งพื้นท่ีกลุ่มตวัอย่างโดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม (Cluster 
sampling) ซ่ึงแบ่งกลุ่มเขตการปกครองกรุงเทพมหานครท่ีมีทั้ งหมด 50 เขต (ศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร, 2561) จดัออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 เขต ดงัน้ี 

เขต 1 ประกอบดว้ย   
เขตทววีฒันา    เขตตล่ิงชนั    เขตบางกอกนอ้ย  
เขตบางกอกใหญ่   เขตบางพลดั    เขตภาษีเจริญ   
เขตบางแค    เขตหนองแขม    เขตบางบอน  
และเขตบางขนุเทียน 

เขต 2 ประกอบดว้ย   
เขตราษฎร์บูรณะ   เขตจอมทอง    เขตทุ่งครุ   
เขตธนบุรี    เขตคลองสาน    เขตบางคอแหลม   
เขตพระนคร  เขตสัมพนัธวงศ ์  เขตยานนาวา   
และเขตป้อมปราบศตัรูพา่ย 
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เขต 3 ประกอบดว้ย   
เขตสาทร  เขตบางรัก  เขตปทุมวนั 
เขตราชเทว ี   เขตดุสิต    เขตพญาไท   
เขตดินแดง    เขตหว้ยขวาง    เขตวฒันา   
และเขตคลองเตย 

เขต 4 ประกอบดว้ย   
เขตดอนเมือง    เขตหลกัส่ี    เขตสายไหม   
เขตบางเขน    เขตลาดพร้าว    เขตจตุจกัร   
เขตวงัทองหลาง   เขตบึงกุ่ม    เขตบางกะปิ   
และเขตบางซ่ือ 

เขต 5 ประกอบดว้ย   
เขตพระโขนง    เขตบางนา    เขตประเวศ   
เขตสวนหลวง   เขตสะพานสูง    เขตลาดกระบงั   
เขตมีนบุรี    เขตคลองสามวาม   เขตคนันายาว   
และเขตหนองจอก 

3.  สุ่มตวัอยา่งแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยเลือกตวัอยา่งจากประชากร
ในเขตตวัอยา่งท่ีสุ่มไดเ้ขตละ 80 คน เพื่อให้ตรงกบัขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้และท าการ
สุ่มตวัอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ิจยัลงพื้นท่ีตามการแบ่งกลุ่มตวัอย่างในขั้นตอนท่ี 1 
และท าการส ารวจประชากรตวัอย่างโดยเลือกเฉพาะผูท่ี้เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลเท่านั้น 

4.  สุ่มตัวอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผู ้วิจัยจะเข้า
สอบถามกลุ่มตวัอยา่งตาม หวัขอ้ 3. โดยใชค้วามสะดวกในการสอบถาม เช่น เขา้สอบถามเบ้ืองตน้
โดยไม่เจาะจงกลุ่มประชากร เม่ือประชากรเขา้หลกัเกณฑเ์ป้าหมายจึงขอแจกแบบสอบถาม 

 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
1.  ศึกษาคน้ควา้ต ารา เอกสาร และงานวจิยั เพื่อก าหนดขอบเขตของการวจิยั และสร้าง

เคร่ืองมือในการวจิยัคือแบบสอบถาม ใหค้รอบคลุมตามความมุ่งหมาย การวจิยั 
2.  สร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามฉบบัร่างท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาสารนิพนธ์ เป็นผูพ้ิจารณาความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ และขอ้เสนอแนะ
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เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ค  าถามอ่านแล้วมีความเข้าใจง่าย ชัดเจน และครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

3.  น าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัได้แก้ไขเรียบร้อยตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาความถูกตอ้ง ความเหมาะสมของภาษาท่ี
ใช ้และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม จนแบบสอบถามแลว้เสร็จสมบูรณ์ 

4.  หาคุณภาพของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั โดยน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์
ไปใช้ทดลองกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ตวัอย่าง เพื่อทดสอบและน าผลแบบสอบถามท่ีไดไ้ปหา
คุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั วเิคราะห์หาความเช่ือมัน่ (Reliability) ของกลุ่มค าถาม โดยใช้
ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของครอนบาค (Cronbach’s reliability coefficient alpha) โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบคั (Cronbach L. J., 1990) โดยหาก
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) มากกว่า 0.7 ถือได้ว่าแบบสอบถามฉบับน้ีมีความ
น่าเช่ือถือ 

การทดสอบแบบสอบถามค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของครอนบาค จากกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 30 ตวัอยา่ง ไดผ้ลดงัน้ี 

1. แบบสอบถามทั้งชุด      เท่ากบั 0.945 
2. ปัจจยัการลงทุน        เท่ากบั 0.890 
3. ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล  เท่ากบั 0.926 
4. ความรู้ความเขา้ใจในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล  เท่ากบั 0.851 
5. การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล  เท่ากบั 0.786 

จากการทดสอบแบบสอบถามค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ของครอนบาค (Cronbach’s 
reliability coefficient alpha) ไดผ้ลลพัธ์ท่ีมากกวา่ 0.7 ทั้งหมด ถือไดว้า่แบบสอบถามมีคุณภาพ 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

ผูว้ิจยัไดส้ร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ข้ึนเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งโครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี 2  ปัจจยัการลงทุน 
ส่วนท่ี 3  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
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ส่วนท่ี 4  ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน 
               ปันผล 
ส่วนท่ี 5  การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

 
ส่วนที ่1 

เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม คือเพศ  
อายุ  สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  และฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีเสีย
คร้ังหลงัสุด ซ่ึงมีลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบมีจ านวน 7 ค  าถาม แบ่งประเภทของขอ้มูลได ้
ดงัน้ี 

1.  เพศ     -     เป็นขอ้มูลประเภท นามบญัญติั (Nominal Scale) 
2.  อาย ุ    -     เป็นขอ้มูลประเภท เรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
3.  สถานภาพ     -     เป็นขอ้มูลประเภท นามบญัญติั (Nominal Scale) 
4.  ระดบัการศึกษา     -     เป็นขอ้มูลประเภท เรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
5.  อาชีพ     -     เป็นขอ้มูลประเภท นามบญัญติั (Nominal Scale) 
6.  รายไดต่้อเดือน     -     เป็นขอ้มูลประเภท เรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
7.  ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีเสียคร้ังหลงัสุด   -   เป็นขอ้มูลประเภท 
     เรียงล าดบั (Ordinal Scale) 

 
ส่วนที ่2 

ปัจจัยการลงทุน เป็นค าถามท่ีว ัดความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงจะ
ครอบคลุมใน 4 ด้าน ดงัน้ี 1.ด้านสถานะทางการเงิน  2.ด้านประสบการณ์ในการลงทุน  3.ด้าน
เง่ือนไขทางภาษี  และ4.ด้านสภาพแวดล้อม ทั้งหมดเป็นข้อมูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) เกณฑ์ในการวดัอา้งอิงตามวิธีมาตรวดัลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น
ระดบั ดงัน้ี 

ระดบั 1  หมายถึง ปัจจยัท่ีเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ระดบั 2  หมายถึง ปัจจยัท่ีเห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบั 3  หมายถึง ปัจจยัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง 
ระดบั 4  หมายถึง ปัจจยัท่ีเห็นดว้ยมาก 
ระดบั 5  หมายถึง ปัจจยัท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
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การอภิปรายผลแบบสอบถามเป็นแบบอนัตรภาค (Interval Scale) (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ และคณะ, 2541) ใชสู้ตรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชั้น ดงัน้ี 

 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น = 
ขอ้มูลท่ีมีค่าสูงสุด – ขอ้มูลท่ีมีค่าต่าํสุด

จ านวนชั้น
  

 

     =      
5 – 1

5
 

 
 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =            0.80 
 

หลงัจากการค านวณช่วงระดบัคะแนนดงักล่าวแลว้น าค่าท่ีไดจ้ากการค านวณมา
แบ่งเป็นระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบัดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย   1.00 – 1.80    หมายถึง  ปัจจยัท่ีเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย   1.81 – 2.60    หมายถึง  ปัจจยัท่ีเห็นดว้ยนอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย   2.61 – 3.40    หมายถึง  ปัจจยัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย   3.41 – 4.20    หมายถึง  ปัจจยัท่ีเห็นดว้ยมาก 
คะแนนเฉล่ีย   4.21 – 5.00    หมายถึง  ปัจจยัท่ีเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

 
ส่วนที ่3 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล เป็นค าถามท่ีวดั
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงจะครอบคลุมใน 5 ดา้น ดงัน้ี  1.ดา้นนโยบายการลงทุน   
2.ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่ง  3.ดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ  4.ดา้นการบริหารจดัการ
กองทุน  และ5.ด้านบริการและค่าธรรมเนียม ทั้งหมดเป็นขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) เกณฑ์ในการวดัอา้งอิงตามวิธีมาตรวดัลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น
ระดบัอา้งอิงตามส่วนท่ี 2 
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ส่วนที ่4 
ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล เป็น

แบบสอบถามเพื่อวดัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหยอ่นภาษีโดยแบบสอบถามขอ้มูลประเภท
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) เกณฑ์ในการวดัอา้งอิงตามวิธีมาตรวดัลิเคอร์ท (Likert Scale) โดย
แบ่งการใหค้ะแนนเป็นระดบัอา้งอิงตามส่วนท่ี 2 

 
ส่วนที ่5 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล เป็นค าถามท่ีวดั
ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองการตดัสินใจลงทุน ขอ้มูลเป็นอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) เกณฑ์ในการวดัอา้งอิงตามวิธีมาตรวดัลิเคอร์ท (Likert Scale) โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น
ระดบัอา้งอิงตามส่วนท่ี 2 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการท าวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึงวิธีการเก็บขอ้มูลได้
ใชก้ารเก็บขอ้มูลแบบส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูล
จากนักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กองทุนท่ีมีเงินปันผล รวบรวมขอ้มูลเพื่อการ
วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร แหล่งขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ประกอบดว้ย 2 ส่วน
คือ 

1.  ขอ้มูลปฐมภูมิ เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 
400 คน 

2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นการคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร วารสารท่ีสามารถอา้งอิงได้
ผลงานวิจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อประกอบการสร้าง
แบบสอบถาม 

 
กระบวนการจัดท าและวเิคราะห์ข้อมูล 

น าแบบสอบถามท่ีมีการส ารวจแลว้จ านวน 400 ชุด มาด าเนินการเพื่อประมวลผลดงัน้ี 
1.  การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) เป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลและ

ความสอดคลอ้งของค าตอบในแบบสอบถามในทุกขอ้ 
2.  การลงรหสั (Coding) แบบสอบถามท่ีถูกตอ้งมาลงรหสัตามท่ีก าหนดไว ้
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3.  การประมวลผลขอ้มูล น าขอ้มูลท่ีลงรหัสแล้วมาบนัทึกลงในแบบฟอร์มการลง
รหสัผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และใชส้ถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรมค านวณสถิติส าเร็จรูป
เพื่อประมวลผลขอ้มูลค านวณค่าทางสถิติและทดสอบสมมติฐาน 

เม่ือท าการเก็บแบบสอบเสร็จเรียบร้อย ผูว้ิจยัน าขอ้มูลจากแบบสอบถามนั้นมาท าการ
จดัล าดบัหมวดหมู่และท าการวเิคราะห์โดยใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 วธีิคือ 

1.  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.1.  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของนกัลงทุน คือ เพศ  อาย ุ สถานภาพ  

              ระดบัการศึกษา  อาชีพ  รายไดต่้อเดือน  และฐานภาษีเงินไดบุ้คคล 
              ธรรมดาท่ีเสียคร้ังหลงัสุด   

1.2.  ปัจจยัการลงทุน คือ 1.ดา้นสถานะทางการเงิน  2.ดา้นประสบการณ์ 
      ในการลงทุน  3.ดา้นเง่ือนไขทางภาษี  และ4.ดา้นสภาพแวดลอ้ม   
1.3.  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คือ  

              1.ดา้นนโยบายการลงทุน  2.ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่ง   
              3.ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความน่าเช่ือถือ  4.ดา้นการบริหารจดัการกองทุน   
              และ5.ดา้นบริการและค่าธรรมเนียม  

1.4.  ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน 
              ท่ีมีเงินปันผล 

1.5.  การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
โดยการวเิคราะห์จะใชเ้คร่ืองมือในการวเิคราะห์ คือ 

1.  ค่าร้อยละ (Percentage)  
2.  ค่าเฉล่ีย / มชัณิมเลขคณิต (Arithmetic mean)  
3.  ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D)  

 
2.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ทดสอบสมมติฐานท่ีก าหนดไวใ้นการ

วิจยั ผูว้ิจยัได้ใช้สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) โดยหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนัเพื่อใชท้ดสอบ
สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผล  สมมติฐานท่ี 2 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล  และ
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สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล   

 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

1.  การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณา (Descriptive statistic) เพื่ออธิบายขอ้มูล 
เบ้ืองตน้เก่ียวกบักลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

1.1.  ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง เป็นค่าสถิติท่ี
บอกถึงสัดส่วนจ านวนต่อค่าร้อยละ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 

 

ค่าร้อยละ =            
 f

n
 𝑥 100  

 
 เม่ือ f  แทน ความถ่ีหรือจ านวน 
  n  แทน จ านวนทั้งหมด 

 
1.2.  สูตรค่าเฉล่ีย / มชัณิมเลขคณิต (Arithmetic mean) คือค่าคะแนนตวัหน่ึงซ่ึงเกิด

จากการเอาค่าคะแนนทุกตวัมารวมกนัแลว้หารดว้ยจ านวนของคะแนนทั้งหมด (กลัยา วานิชยบ์ญัชา
, 2544) 

 

x̅ =                 
 ∑ xi

n
 

 
 เม่ือ           n  แทน คะแนนเฉล่ียของตวัอยา่ง 
  ∑ xi  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
      n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

1.3.  สูตรส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) คือค่ารากท่ีสอง
ของผลรวมของความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลดิบกบัค่าเฉล่ียก าลงัสองหารดว้ยจ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 
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          S. D. =          
√n ∑ x2(∑ x)2

n(n−1)
 

 
 เม่ือ   S. D.  แทน ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    ∑ x2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงั 
  (∑ x)2 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง  
       n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

2.  การหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยการทดสอบ
ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของครอนบาค (Cronbach’s reliability coefficient alpha) โดยหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีการของครอนบคั (Cronbach L. J., 1990) (กลัยา วา
นิชยบ์ญัชา, 2544) ดงัน้ี 

 

                α =          
K

K−1
{

1−∑ Si2

St2 } 

 
 โดย      α           แทน ค่าสัมประสิทธ์ิของความเช่ือถือได ้
       Si2  แทน ความแปรปรวนของคะแนน 
       K  แทน จ านวนขอ้ค าถาม 
      St2     แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

โดยหากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) มากกว่า 0.7 ถือไดว้่าแบบสอบถาม
ฉบบัน้ีมีความน่าเช่ือถือ 

 
3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) เพื่อใชใ้นการทดสอบ

สมมติฐาน คือ  ค่ าสถิ ติสหสัมพันธ์อย่าง ง่ าย  Pearson Correlation (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใชใ้นการหาความสัมพนัธ์ของตวัแปร 2 ตวัท่ีเป็นอิสระต่อกนั ท่ีแต่ละตวัมี 
ระดบัการวดัของข้อมูลในระดับอนัตรภาค (Interval scale) ข้ึนไปเพื่อใช้ทดสอบสมมติฐานท่ี 1 
สมมติฐานท่ี 2  และสมมติฐานท่ี 3 โดยใชสู้ตรดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 
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             rXY =          
n ∑ XY−(∑ X)(∑ Y)

√[n ∑ X2−(∑ X)2][n ∑ Y2−(∑ Y)2]
 

 
 เม่ือ    rXY  แทน สัมประสิทธสหสัมพนัธ์ 
       n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   ∑ XY  แทน ผลรวมของผลคูณระหวา่งค่าตวัแปร X และ Y ทุกคู่ 
    ∑ X     แทน ผลรวมของค่าตวัแปร X 
    ∑ Y     แทน ผลรวมของค่าตวัแปร Y 
    ∑ X2 แทน ผลรวมของก าลงัสองของค่าตวัแปร X 
    ∑ Y2 แทน ผลรวมของก าลงัสองของค่าตวัแปร Y 

 
โดยท่ีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์จะมีค่าระหวา่ง -1.00 ถึง +1.00 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.  ค่า r เป็นลบ แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ถา้ X เพิ่ม 
Y จะลด แต่ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม 

2.  ค่า r เป็นบวก แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศเดียวกนั คือ ถา้ X เพิ่ม Y จะ
เพิ่ม แต่ถา้ X ลด Y จะลดดว้ย 

3.  ค่า r มีค่าเขา้ใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั และมี
ความสัมพนัธ์กนัมาก 

4.  ค่า r เขา้ใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และมี
ความสมัพนัธก์นัมาก 

5.  ถา้ r เท่ากบั 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
6.  ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้0 แสดงวา่ X และ Y มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย 
 

เกณฑก์ารแปลความหมายค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2560) มีดงัน้ี 
1.  คา่สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า 0.91-1.00 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ระดบัสูงมาก 
2.  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า 0.71-0.90 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ระดบัสูง 
3.  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า 0.31-0.70 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
4.  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่า 0.01-0.30 แสดงวา่มีความสัมพนัธ์ระดบัต ่า 
5.  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั 0 แสดงวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนัเชิงเส้นตรง 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลของการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนท่ีมีเงินปันผลของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามจ านวนทั้งส้ิน 400 ตวัอย่าง และน าผลท่ีไดม้าประมวลผล
โดยโปรแกรม SPSS ซ่ึงผูว้จิยัจะน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 

 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

การเสนอผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
N  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size)  
X  แทน  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 
S.D. แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
H0  แทน  สมมติฐานหลกั 
H1  แทน  สมมติฐานรอง 
r  แทน  ค่าสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่ายของเพียร์สัน   
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดท้  าการเสนอผลการวเิคราะห์ออกเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี 2 วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการลงทุน  
ส่วนท่ี 3 วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
               กองทุนท่ีมีเงินปันผล 
ส่วนท่ี 4 วเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
               กองทุนท่ีมีเงินปันผล 
ส่วนท่ี 5 วเิคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
               กองทุนท่ีมีเงินปันผล 
ส่วนท่ี 6 วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ส่วนที ่1 วเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 
การวิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุ 

สถานภาพระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีเสียคร้ัง
หลงัสุด โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวน และค่าร้อยละ ดงัรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
ตาราง 4 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัเพศของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

เพศ จ านวน ค่าร้อยละ 

ชาย 173 43.25 

หญิง 227 56.75 

รวม 400 100.00 

 
จากขอ้มูลตาราง 4 แจกแจงเพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 227 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 56.75 และเพศชายมีจ านวนผู ้ตอบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 173 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 43.25 

 
ตาราง 5 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัอายขุองผูต้อบแบบสอบถาม 

 

อายุ จ านวน ค่าร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 20 ปี 0 0.00 

20 – 30 ปี 107 26.75 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

อายุ จ านวน ค่าร้อยละ 

31 – 40 ปี 210 52.50 

41 – 50 ปี 40 10.00 

51 – 60 ปี 43 10.75 

รวม 400 100.00 

 
จากขอ้มูลตาราง 5 แจกแจงอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นช่วงอายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี มีจ  านวน 210 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 52.50  รองลงมาคือช่วง
อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีจ  านวน 107 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.75  ช่วงอายุ 51 – 60 ปี มีจ  านวน 43 
คน คิดเป็นค่าร้อยละ 10.75  และช่วงอายุ 41 – 50 ปี มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุดคือ 40 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
10.00 ส่วนช่วงอายนุอ้ยกวา่ 20 ปี เป็นช่วงอายท่ีุไม่มีผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ตาราง 6 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จ านวน ค่าร้อยละ 

โสด 262 65.60 

สมรส 126 31.50 

หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่ 12 3.00 

รวม 400 100.00 
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จากขอ้มูลตาราง 6 แจกแจงสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด มีจ านวน 262 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 65.60  รองลงมาคือสถานภาพ
สมรสมีจ านวน 126 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 31.50  ส่วนสถานภาพหมา้ย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ มี
จ านวนผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุด จ านวน 12 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 3.00  

 
ตาราง 7 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ค่าร้อยละ 

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 16 4.00 

ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 245 61.25 

ปริญญาโทข้ึนไป 139 34.75 

รวม 400 100.00 

 
จากข้อมูลตาราง 7 แจกแจงระดับการศึกษาของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีจ  านวน 245 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
61.25  รองลงมาคือระดบัปริญญาโทข้ึนไป มีจ านวน 139 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 34.75  ส่วนระดบัต ่า
กวา่ปริญญาตรี มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุด จ านวน 16 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 4.00  

 
ตาราง 8 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

อาชีพ จ านวน ค่าร้อยละ 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 106 26.50 

เจา้ของกิจการ 22 5.50 

พนกังานบริษทัเอกชน 257 64.25 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
 

อาชีพ จ านวน ค่าร้อยละ 

อาชีพอ่ืน ๆ โปรดระบุ ............... 15 3.75 

รวม 400 100.00 

 
จากขอ้มูลตาราง 8 แจกแจงอาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีจ านวน 257 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 64.25  รองลงมา
คืออาชีพขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 106 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 26.50  ส่วนเจา้ของ
กิจการ มีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 22 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 5.50  และสุดทา้ยอาชีพอ่ืน ๆ 
โปรดระบุ มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 15 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 3.75 โดยทั้งหมดระบุเป็นอาชีพ
รับจา้งอิสระ 

 
ตาราง 9 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัรายไดต่้อเดือนของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

รายได้ต่อเดือน จ านวน ค่าร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 30,000 บาท 55 13.75 

30,000 – 40,000 บาท 79 19.75 

40,001 – 50,000 บาท 158 39.50 

50,001 – 60,000 บาท 40 10.00 

มากกวา่ 60,001 บาทข้ึนไป 68 17.00 

รวม 400 100.00 
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จากข้อมูลตาราง 9 แจกแจงรายได้ต่อเดือนของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายไดต่้อเดือน 40,001 – 50,000 บาท มีจ านวน 158 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
39.50  รองลงมาคือรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 30,000 – 40,000 บาท มีจ านวน 79 คน คิดเป็นค่าร้อย
ละ 19.75  รายไดต่้อเดือนอยู่ในช่วงมากกว่า 60,001 บาทข้ึนไป มีจ านวน 68 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 
17.00    รายไดต่้อเดือนนอ้ยกวา่ 30,000 บาท มีจ านวน 55 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 13.75  และสุดทา้ย
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดต่้อเดือนอยูใ่นช่วง 50,001 – 60,000 บาท มีจ านวน 40 คน คิดเป็นค่า
ร้อยละ 10.00 

 
ตาราง 10 แสดงจ านวนและค่าร้อยละเก่ียวกบัฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีเสียคร้ังหลงัสุดของ
ผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ทีเ่สียคร้ังหลังสุด 

จ านวน ค่าร้อยละ 

5 – 10 % 134 33.50 

15 - 20 % 231 57.75 

25 - 30 % 32 8.00 

35 % 3 0.75 

รวม 400 100.00 

 
จากขอ้มูลตาราง 10 แจกแจงฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาท่ีเสียคร้ังหลงัสุดของผูต้อบ

แบบสอบถาม พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เสียภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาอยูใ่นช่วง 15-20 % 
มีจ านวน 231 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 57.75  รองลงมาเสียภาษีในช่วง 5–10 % มีจ  านวน 134คน คิด
เป็นค่าร้อยละ 33.50  ช่วงฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในช่วง 25–30 % มีจ านวน 32 คน คิดเป็นค่า
ร้อยละ 8.00  และฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีมีผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดอยูใ่นช่วง 35 % มี
จ านวน 3 คน คิดเป็นค่าร้อยละ 0.75 
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ส่วนที ่2 วเิคราะห์ข้อมูลปัจจัยการลงทุน 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี ผูว้จิยัไดน้ าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ผลจากการ

วเิคราะห์ไดต้ามตาราง ดงัน้ี 
 

ตาราง 11 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลปัจจยัการ
ลงทุน ดา้นสถานะทางการเงิน ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยการลงทุน ของนักลงทุน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านสถานะทางการเงิน    

1. ท่านมีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย 3.61 1.20 มาก 

2. ท่านมีการออมเงินในจ านวนท่ีตั้งใจอยูส่ม ่าเสมอ 3.51 1.11 มาก 

3. ท่านไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินท่ีไดจ้ากเงินปันผล 
    ในการด าเนินชีวิต 

3.60 1.23 มาก 

4. ท่านไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนในช่วงเวลาท่ี 
    ติดเง่ือนไขทางภาษี 

3.79 1.13 มาก 

รวม 3.63 1.02 มาก 

 
จากขอ้มูลตาราง 11 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนส าหรับปัจจยั

การลงทุนดา้นสถานะทางการเงินโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63  เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ท่านไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุน
ในช่วงเวลาท่ีติดเง่ือนไขทางภาษีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79  รองลงมาคือ ท่านมีรายไดม้ากกวา่รายจ่ายมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61  ท่านไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินท่ีไดจ้ากเงินปันผลในการด าเนินชีวิตมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.60  และท่านมีการออมเงินในจ านวนท่ีตั้งใจอยูส่ม ่าเสมอมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ตามล าดบั  
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ตาราง 12 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลปัจจยัการ
ลงทุน ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยการลงทุน ของนักลงทุน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านประสบการณ์ในการลงทุน    

1. ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 
    ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 

3.43 1.50 มาก 

2. การลงทุนหากเป็นการลงทุนในระยะยาวกองทุน 
    ท่ีมีเงินปันผลจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี 

3.94 1.00 มาก 

3. ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน 
    ท่ีมีเงินปันผลจากประสบการณ์ 

3.52 1.12 มาก 

4. การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี 
    ปันผลเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

3.81 0.98 มาก 

5. การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี 
    เงินปันผลเป็นทางเลือกท่ีดีอนัดบัตน้ในการเลือก 
    ลงทุน 

3.71 0.98 มาก 

รวม 3.68 0.91 มาก 

 
จากขอ้มูลตาราง 12 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนส าหรับปัจจยั

การลงทุนด้านประสบการณ์ในการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68  เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การลงทุนหากเป็นการ
ลงทุนในระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  รองลงมาคือ 
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีปันผลเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทุนมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81  การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเป็นทางเลือกท่ีดี
อนัดบัตน้ในการเลือกลงทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71  ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
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กองทุนท่ีมีเงินปันผลจากประสบการณ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52  และท่านมีประสบการณ์การลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ตามล าดบั 

 
ตาราง 13 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลปัจจยัการ
ลงทุน ดา้นเง่ือนไขทางภาษี ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยการลงทุน ของนักลงทุน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านเง่ือนไขทางภาษี    

1. การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี 
    เงินปันผลสามารถลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคล 
    ธรรมดาไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.10 0.80 มาก 

2. การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี 
    เงินปันผลจะท าใหไ้ดป้ระโยชน์มากกวา่การไป 
    ลงทุนทางเลือกอ่ืน 

3.60 0.83 มาก 

3. อตัราภาษีท่ีโดนเรียกเก็บมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน 
    ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

3.97 0.87 มาก 

รวม 3.89 0.68 มาก 

 
จากขอ้มูลตาราง 13 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนส าหรับปัจจยั

การลงทุนดา้นเง่ือนไขทางภาษีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีนักลงทุนมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลสามารถลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดเ้ป็นอยา่งดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  
รองลงมาคือ อตัราภาษีท่ีโดนเรียกเก็บมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97  และการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผลจะท าใหไ้ดป้ระโยชน์มากกวา่การไปลงทุนทางเลือกอ่ืนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ตามล าดบั   
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ตาราง 14 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลปัจจยัการ
ลงทุน ดา้นสภาพแวดลอ้ม ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจัยการลงทุน ของนักลงทุน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านสภาพแวดล้อม    

1. เสถียรภาพทางการเมืองมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน 
    ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

3.98 0.94 มาก 

2. อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลต่อการ 
    ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน 
    ท่ีมีเงินปันผล 

3.37 1.09 ปานกลาง 

3. อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน 
    กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

3.87 1.06 มาก 

4. ดชันีตลาดหลกัทรัพยมี์ผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน 
    กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

3.98 0.92 มาก 

5. ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน 
    ท่ีมีเงินปันผลโดยพิจารณาดา้นราคาเป็นส าคญั 

3.66 1.02 มาก 

รวม 3.77 0.73 มาก 

 
จากขอ้มูลตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนส าหรับปัจจยั

การลงทุนดา้นสภาพแวดลอ้มโดยรวมอยู่ในระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อท่ีนักลงทุนมีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ เสถียรภาพทางการเมืองมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล และดชันีตลาดหลกัทรัพยมี์ผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98  
รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ี
มีเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87  ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
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โดยพิจารณาดา้นราคาเป็นส าคญัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66  และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมี
ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 
ตามล าดบั 
 

ส่วนที ่3 วเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปันผล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี ผูว้จิยัไดน้ าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ผลจากการ

วเิคราะห์ไดต้ามตาราง ดงัน้ี 
 

ตาราง 15 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลลกัษณะเฉพาะ
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ดา้นนโยบายการลงทุน ของนกัลงทุน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
กองทุนทีม่ีเงินปันผลของนักลงทุน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านนโยบายการลงทุน    

1. ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีเงิน 
    ปันผลท่ีด าเนินนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก 

3.94 0.89 มาก 

2. ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีเงิน 
    ปันผลโดยดูจากหลกัทรัพยท่ี์กองทุนเลือกถือครอง 

3.90 0.82 มาก 

3. ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีเงิน 
    ปันผลโดยดูจากสัดส่วนการลงทุนในตลาดทุน 

3.88 0.95 มาก 

รวม 3.90 0.75 มาก 

 
จากข้อมูลตาราง 15 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักลงทุนส าหรับ

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นนโยบายการลงทุนโดยรวมอยู่
ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีนักลงทุนมีระดับความ
คิดเห็นมากท่ีสุดคือ ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปันผลท่ีด าเนินนโยบายการ
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ลงทุนแบบเชิงรุกมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  หวัขอ้รองลงมาคือ ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวท่ีมีเงินปันผลโดยดูจากหลกัทรัพยท่ี์กองทุนเลือกถือครองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  และท่านเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปันผลโดยดูจากสัดส่วนการลงทุนในตลาดทุนมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.88 ตามล าดบั 

 
ตาราง 16 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลลกัษณะเฉพาะ
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง ของนกัลงทุน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
กองทุนทีม่ีเงินปันผลของนักลงทุน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านผลตอบแทนและความเส่ียง    

1. ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีเงิน 
    ปันผลโดยดูจากผลการด าเนินงานในอดีตของ 
    กองทุน 

4.07 0.87 มาก 

2. ท่านเลือกลงทุนเน่ืองจากผลตอบแทนจากเงินปันผล 
    ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสูงกวา่อตัราดอกเบ้ีย 
    เงินฝาก 

4.12 0.91 มาก 

3. ท่านเลือกลงทุนโดยดูจากนโยบายการจ่ายเงินปันผล 4.01 0.92 มาก 

4. ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมี 
    ประวติัการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ือง 

4.09 0.93 มาก 

5. การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปันผล 
    มีความเส่ียงนอ้ยกวา่การลงทุนในกองทุนรวมท่ีไม่มี 
    เงินปันผลประเภทอ่ืน 

3.55 0.99 มาก 

 
 
 



  60 

ตาราง 16 (ต่อ) 
 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
กองทุนทีม่ีเงินปันผลของนักลงทุน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านผลตอบแทนและความเส่ียง    

6. การไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนเป็นการลดความ 
    เส่ียงจากการลงทุน 

3.65 0.96 มาก 

รวม 3.91 0.72 มาก 

 
จากข้อมูลตาราง 16 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักลงทุนส าหรับ

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ท่านเลือกลงทุนเน่ืองจากผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  หวัขอ้รองลงมาคือ ท่านเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีประวติัการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09  ท่านเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปันผลโดยดูจากผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07  ท่านเลือกลงทุนโดยดูจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01  การ
ไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนเป็นการลดความเส่ียงจากการลงทุนโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.65  และการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีเงินปันผลมีความเส่ียงนอ้ยกวา่การลงทุนในกองทุนรวมท่ีไม่มี
เงินปันผลประเภทอ่ืนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ตามล าดบั 
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ตาราง 17 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลลกัษณะเฉพาะ
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความน่าเช่ือถือ ของนกัลงทุน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
กองทุนทีม่ีเงินปันผลของนักลงทุน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านผลติภัณฑ์และความน่าเช่ือถือ    

1. กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเป็น 
    ท่ีกล่าวถึงของคนส่วนใหญ่ในดา้นท่ีดี 

3.88 0.87 มาก 

2. กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมี 
    ภาพลกัษณ์ท่ีดี 

3.50 0.95 มาก 

3. ช่ือเสียงของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 4.08 0.81 มาก 

4. กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีการ 
    จดัตั้งมาเป็นระยะเวลานาน 

3.97 0.87 มาก 

5. ประสบการณ์ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 4.18 0.81 มาก 

รวม 3.92 0.67 มาก 

 
จากข้อมูลตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักลงทุนส าหรับ

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ประสบการณ์ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  
หวัขอ้รองลงมาคือ ช่ือเสียงของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  กองทุนรวม
หุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีการจดัตั้งมาเป็นระยะเวลานานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97  กองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเป็นท่ีกล่าวถึงของคนส่วนใหญ่ในดา้นท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั
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3.88  และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีภาพลักษณ์ท่ีดี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 
ตามล าดบั 

 
ตาราง 18 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลลกัษณะเฉพาะ
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ดา้นการบริหารจดัการกองทุน ของนกัลงทุน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
กองทุนทีม่ีเงินปันผลของนักลงทุน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านการบริหารจัดการกองทุน    

1. ความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการกองทุน  
    และทีมงาน 

4.24 0.79 มากท่ีสุด 

2. อตัราการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset  
    Value : NAV) ของกองทุน 

4.15 0.82 มาก 

3. ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล 4.32 0.76 มากท่ีสุด 

รวม 4.24 0.68 มากท่ีสุด 

 
จากข้อมูลตาราง 18 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักลงทุนส าหรับ

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านการบริหารจดัการกองทุน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมี
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32  หัวข้อ
รองลงมาคือ ความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการกองทุน และทีมงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  
และอตัราการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value : NAV) ของกองทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.15 ตามล าดบั 
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ตาราง 19 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลลกัษณะเฉพาะ
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ดา้นบริการและค่าธรรมเนียม ของนกัลงทุน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
กองทุนทีม่ีเงินปันผลของนักลงทุน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านบริการและค่าธรรมเนียม    

1. ช่องทางการซ้ือ-ขายหน่วยลงทุนสะดวก รวดเร็ว 4.18 0.85 มาก 

2. พนกังานบริการไดอ้ยา่งเป็นมืออาชีพ 4.07 0.91 มาก 

3. ค่าใชจ่้ายในการบริหารคือปัจจยัส าคญั 3.92 0.89 มาก 

รวม 4.05 0.75 มาก 

 
จากข้อมูลตาราง 19 แสดงผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของนักลงทุนส าหรับ

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านบริการและค่าธรรมเนียม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ช่องทางการซ้ือ-ขายหน่วยลงทุนสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  
หวัขอ้รองลงมาคือ พนกังานบริการไดอ้ยา่งเป็นมืออาชีพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07  และค่าใชจ่้ายในการ
บริหารคือปัจจยัส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ตามล าดบั 

 
ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงิน

ปันผล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี เป็นการวิเคราะห์ว่านกัลงทุนท่ีลงทุนท่ีเลือกลงทุนในการ

ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีความรู้ความเขา้ใจมากนอ้ยเพียงใด 
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ตาราง 20 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลความรู้ความ
เขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น 
ระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปันผลของนักลงทุน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความเข้าใจ 

�̅� S.D. แปลผล 

1. สามารถลงทุนไดไ้ม่เกิน 15% ของรายได ้แต่ไม่เกิน  
    500,000 บาทต่อปี 

3.99 1.20 มาก 

2. สามารถเลือกลงทุนในปีท่ีท่านตอ้งการลดหยอ่น 
    ภาษี และไม่ตอ้งลงทุนต่อเน่ืองกนัทุกปี 

4.07 1.04 มาก 

3. เงินปันผลท่ีไดจ้ากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 
    ระยะยาวจะถูกเรียกเก็บภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย หรือ 
    น าไปรวมเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน 

4.04 1.07 มาก 

4. การขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
    ท่ีถือครองเกินกวา่ 7 ปีปฏิทิน เงินพร้อมดอกผลท่ี 
    ไดไ้ม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นรายได ้และไม่ผดิ 
    เง่ือนไขการลดหยอ่นภาษี 

3.93 1.20 มาก 

5. การลงทุนจะท าใหท้่านไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการ 
    ประหยดัภาษี 

3.82 1.07 มาก 

6. การลงทุนในตลาดทุนระยะยาวจะท าให ้
    ความเส่ียงลดลง 

3.96 0.95 มาก 

รวม 3.97 0.90 มาก 

 
จากขอ้มูลตาราง 20 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัความรู้ความเขา้ใจของนกัลงทุนในการ

ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล โดยรวมนกัลงทุนมีความรู้ความเขา้ใจมากใน
การลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 เม่ือพิจารณาเป็นราย
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ขอ้พบว่า ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดคือ สามารถเลือกลงทุนในปีท่ีท่านตอ้งการ
ลดหยอ่นภาษี และไม่ตอ้งลงทุนต่อเน่ืองกนัทุกปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07  หวัขอ้รองลงมาคือ เงินปัน
ผลท่ีไดจ้ากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะถูกเรียกเก็บภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย หรือน าไปรวม
เป็นเงินไดพ้ึงประเมินมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04  สามารถลงทุนไดไ้ม่เกิน 15% ของรายได ้แต่ไม่เกิน 
500,000 บาทต่อปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99  การลงทุนในตลาดทุนระยะยาวจะท าให้ความเส่ียงลดลงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96  การขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีถือครองเกินกวา่ 7 ปีปฏิทิน 
เงินพร้อมดอกผลท่ีไดไ้ม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นรายได ้และไม่ผดิเง่ือนไขการลดหยอ่นภาษีมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.93  และการลงทุนจะท าให้ท่านไดป้ระโยชน์สูงสุดจากการประหยดัภาษีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.82 ตามล าดบั 

 
ส่วนที ่5 วเิคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงิน 

ปันผล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี เป็นการวิเคราะห์ว่านักลงทุนตดัสินใจเลือกลงทุนในการ

ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลจากเหตุผลใด 
 

ตาราง 21 แสดงค่าเฉล่ีย (�̅�) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการแปรผลขอ้มูลการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
กองทุนทีม่ีเงินปันผลของนักลงทุน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความคิดเห็น 

�̅� S.D. แปลผล 

1. ลงทุนเพื่อน าไปใชใ้นการลดหยอ่นภาษี 4.23 0.91 มากท่ีสุด 

2. มีความตอ้งการใชเ้งินท่ีไดจ้ากเงินปันผล 
    แต่ละปี 

3.31 1.22 ปานกลาง 

3. ตอ้งการน าเงินปันผลท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ 
    ลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ 

3.58 1.04 มาก 

4. กองทุนท่ีมีเงินปันผลใหผ้ลตอบแทนท่ีสูงกวา่ 
    กองทุนท่ีไม่มีเงินปันผล   

3.44 1.15 มาก 
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ตาราง 21 (ต่อ) 
 

การตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน 
ระดบัความคิดเห็น 

x̅ S.D. แปลผล 

5. การลงทุนมีความเส่ียง การไดเ้งินปันผลจากการ 
    ลงทุนเป็นการลดความเส่ียงลง 

3.68 0.98 มาก 

6. สนใจในผลตอบแทนระยะสั้นมากกวา่ 
    ผลตอบแทนระยะยาว 

3.43 1.11 มาก 

รวม 3.61 0.76 มาก 

 
จากขอ้มูลตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนส าหรับการ

ตดัสินใจของนกัลงทุนในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสุดคือ ลงทุนเพื่อน าไปใชใ้นการลดหยอ่นภาษีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23  หวัขอ้รองลงมาคือ การ
ลงทุนมีความเส่ียง การไดเ้งินปันผลจากการลงทุนเป็นการลดความเส่ียงลงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68  
ตอ้งการน าเงินปันผลท่ีไดรั้บไปใช้ในการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58  กองทุนท่ีมี
เงินปันผลให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่ากองทุนท่ีไม่มีเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.44  สนใจใน
ผลตอบแทนระยะสั้นมากกว่าผลตอบแทนระยะยาวมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43  และมีความตอ้งการใช้
เงินท่ีไดจ้ากเงินปันผลแต่ละปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 

 
ส่วนที ่6 วเิคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัการลงทุน คือ ด้านสถานะทางการเงิน  ด้านประสบการณ์ในการ

ลงทุน  ดา้นเง่ือนไขทางภาษี  และดา้นสภาพแวดล้อม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระ
ต่อกนั โดยใชค้่าสถิติสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบั
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ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า 
Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 22 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัการลงทุน กบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ปัจจยัการลงทุน 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig. (2 
tailed) 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

1.  ดา้นสถานะทางการเงิน 0.121* 0.02 ต ่า เดียวกนั 

2.  ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน 0.253** 0.00 ต ่า เดียวกนั 

3.  ดา้นเง่ือนไขทางภาษี 0.295** 0.00 ต ่า เดียวกนั 

4.  ดา้นสภาพแวดลอ้ม 0.370** 0.00 ปานกลาง เดียวกนั 

 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
**    มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากข้อมูลตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการลงทุนกับการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 
 
สมมติฐานที่ 1.1 ปัจจยัการลงทุนดา้นสถานะทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
H0  :  ปัจจยัการลงทุนดา้นสถานะทางการเงินไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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H1  :  ปัจจยัการลงทุนดา้นสถานะทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ด้านสถานะทางการเงิน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.02 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัการลงทุนด้าน
สถานะทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.121 กล่าวคือ เม่ือปัจจยัการลงทุนดา้นสถานะทางการเงินของ
นักลงทุนเพิ่มข้ึน นักลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.2 ปัจจยัการลงทุนดา้นประสบการณ์ในการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี เ งินปันผลของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
H0  :  ปัจจยัการลงทุนดา้นประสบการณ์ในการลงทุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1  :  ปัจจยัการลงทุนด้านประสบการณ์ในการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 

นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ปัจจยัการลงทุน
ดา้นประสบการณ์ในการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัใน
ระดับต ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากับ 0.253 กล่าวคือ เม่ือปัจจยัการลงทุนด้าน
ประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุนเพิ่มข้ึน นักลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที่ 1.3 ปัจจยัการลงทุนด้านเง่ือนไขทางภาษีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
H0  :  ปัจจยัการลงทุนดา้นเง่ือนไขทางภาษีไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1  :  ปัจจยัการลงทุนด้านเง่ือนไขทางภาษีมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิเคราะห์ด้านเง่ือนไขทางภาษี มีค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ 

ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจยัการลงทุนด้าน
เง่ือนไขทางภาษีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.295 กล่าวคือ เม่ือปัจจยัการลงทุนดา้นเง่ือนไขทางภาษีของนกั
ลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึน
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที่ 1.4 ปัจจยัการลงทุนด้านสภาพแวดล้อมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
H0  :  ปัจจยัการลงทุนด้านสภาพแวดล้อมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
H1  :  ปัจจยัการลงทุนดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวเิคราะห์ดา้นสภาพแวดลอ้ม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ปัจจัยการลงทุนด้าน
สภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง โดยมี
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.370 กล่าวคือ เม่ือปัจจยัการลงทุนดา้นสภาพแวดลอ้มของ
นักลงทุนเพิ่มข้ึน นักลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คือ ดา้น
นโยบายการลงทุน  ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง  ดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ  ดา้นการ
บริหารจดัการกองทุน  และดา้นบริการและค่าธรรมเนียม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระ
ต่อกนั โดยใชค้่าสถิติสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า 
Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 

 
ตาราง 23 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผล กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของ
นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

Pearson 
Correlation 

(r) 

Sig.  
(2 tailed) 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

1.  ดา้นนโยบายการลงทุน 0.266** 0.00 ต ่า เดียวกนั 

2.  ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง 0.437** 0.00 ปานกลาง เดียวกนั 

3.  ดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ 0.348** 0.00 ปานกลาง เดียวกนั 

4.  ดา้นการบริหารจดัการกองทุน 0.220** 0.00 ต ่า เดียวกนั 

5.  ดา้นบริการและค่าธรรมเนียม 0.201** 0.00 ต ่า เดียวกนั 
 

**    มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
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จากขอ้มูลตาราง 23 ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลกบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล พิจารณาเป็นรายดา้น ดงัน้ี 

 
สมมติฐานที่ 2.1 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน

นโยบายการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
H0  :  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นนโยบายการ

ลงทุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1  :  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นนโยบายการ
ลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของ
นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ด้านนโยบายการลงทุน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 นั้นคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ลกัษณะเฉพาะของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านนโยบายการลงทุนมีความสัมพนัธ์กับการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.266 
กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านนโยบายการ
ลงทุนของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที่ 2.2 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน

ผลตอบแทนและความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
H0  :  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลตอบแทน

และความเส่ียงไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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H1  :  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลตอบแทน
และความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงน้อยกว่า 0.01 
นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ลกัษณะเฉพาะ
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลตอบแทนและความเส่ียงมีความสัมพนัธ์
กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) 
เท่ากบั 0.437 กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน
ผลตอบแทนและความเส่ียงของนักลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที่ 2.3 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน

ผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
H0  :  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และ

ความน่าเช่ือถือไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1  :  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และ
ความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 
นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ลกัษณะเฉพาะ
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี เ งินปันผลด้านผลิตภัณฑ์และความน่าเ ช่ือถือมี
ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ี  0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.348 กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจ
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ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที่ 2.4 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน

การบริหารจดัการกองทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุน
ท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
H0  :  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นการบริหาร

จดัการกองทุนไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1  :  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นการบริหาร
จดัการกองทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ดา้นการบริหารจดัการกองทุน มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นั้น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ลกัษณะเฉพาะของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นการบริหารจดัการกองทุนมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.220 
กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านการบริหาร
จดัการกองทุนของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน
ท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที่ 2.5 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน

บริการและค่าธรรมเนียมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุน
ท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
H0  :  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นบริการและ

ค่าธรรมเนียมไม่มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
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H1  :  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นบริการและ
ค่าธรรมเนียมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ดา้นบริการและค่าธรรมเนียม มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นั้น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา่ ลกัษณะเฉพาะของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นบริการและค่าธรรมเนียมมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.201 
กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านบริการและ
ค่าธรรมเนียมของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุน
ท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที ่3 ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน

ผล มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกั
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

สามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติได ้ดงัน้ี 
H0  :  ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H1  :  ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรสองตวัท่ีเป็นอิสระ
ต่อกนั โดยใชค้่าสถิติสัมพนัธ์อยา่งง่าย (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ท่ีระดบั
ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 โดยจะปฎิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) เม่ือค่า 
Sig. มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 
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ตาราง 24 แสดงการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น 
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

Pearson 
Correlation (r) 

Sig.  
(2 tailed) 

ระดบั
ความสัมพนัธ์ 

ทิศทาง 

ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

0.263** 0.00 ต ่า เดียวกนั 

 

**    มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากขอ้มูลตาราง 24 ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้

ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลกบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.01 นั้นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้
ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.263 
กล่าวคือ เม่ือความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน
ท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุน
ท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สรุปสถิติทีใ่ช้ และผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานการวิจยั สถิติท่ีใช ้ ผลการทดสอบ 
1. ปัจจยัการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจ 
    ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน 
    ปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
        1.1. ดา้นสถานะทางการเงิน Pearson Correlation  
        1.2. ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน Pearson Correlation  
        1.3. ดา้นเง่ือนไขทางภาษี Pearson Correlation  
        1.4. ดา้นสภาพแวดลอ้ม Pearson Correlation  
2. ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
    กองทุนท่ีมีเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กบัการ 
    ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมี 
    เงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
        2.1. ดา้นนโยบายการลงทุน Pearson Correlation  
        2.2. ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง Pearson Correlation  
        2.3. ดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ Pearson Correlation  
        2.4. ดา้นการบริหารจดัการกองทุน Pearson Correlation  
        2.5. ดา้นบริการและค่าธรรมเนียม Pearson Correlation  
3. ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ 
    ระยะยาวท่ีมีเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กบัการ 
    ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมี 
    เงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

Pearson Correlation  

 
หมายเหตุ  เคร่ืองหมาย    หมายถึง  สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั 
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บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สังเขปการวจัิย 

การศึกษาวิจยัน้ี ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน าผลการวจิยัไปใช้
ในการพฒันาทั้งทางด้านผลิตภณัฑ์รูปแบบใหม่ เช่น นโยบายการลงทุน และการจ่ายเงินปันผล 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน ขณะท่ีภาครัฐสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการ
ก าหนดนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ระบบเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 

 
ความมุ่งหมายของการวจัิย 

ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดต้ั้งความมุ่งหมายไวด้งัน้ี 
1.  เพื่อศึกษาปัจจยัการลงทุน มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.  เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล มี

ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของ
นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวจัิย 

ให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะกองทุน
ยาวท่ีมีเงินปันผล เพื่อให้ผูบ้ริหารบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล สามารถน าผลการวจิยัท่ีไดไ้ปใชใ้นการก าหนดผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ทั้งการวางแผนนโยบายกบั
ลงทุนและการจ่ายเงินปันผล เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน ขณะท่ีภาครัฐ
สามารถน าขอ้มูลไปใช้ในการก าหนดนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ  
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สมมติฐานการวจัิย  
1.  ปัจจยัการลงทุน คือ ด้านสถานะทางการเงิน  ด้านประสบการณ์ในการลงทุน  ด้าน

เง่ือนไขทางภาษี  และดา้นสภาพแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คือ ดา้นนโยบายการ
ลงทุน  ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่ง  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความน่าเช่ือถือ  ดา้นการบริหารจดัการ
กองทุน  และดา้นบริการและค่าธรรมเนียม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 

จากการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
1.  วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง พบว่านกัลงทุนส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี  มีสถานภาพโสด  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า  ประกอบอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน  รายได้ต่อเดือนระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท  
และมีฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีเสียคร้ังหลงัสุด 15 – 20 % 

 
2.  วเิคราะห์ขอ้มูลปัจจยัการลงทุน ไดผ้ลสรุป ดงัน้ี  

ด้านสถานะทางการเงิน พบว่า ระดบัความคิดเห็นของนักลงทุนส าหรับปัจจยัการ
ลงทุนดา้นสถานะทางการเงินโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.63  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ท่านไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนใน
ช่วงเวลาท่ีติดเง่ือนไขทางภาษีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.79  รองลงมาคือ ท่านมีรายไดม้ากกว่ารายจ่ายมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61  ท่านไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินท่ีไดจ้ากเงินปันผลในการด าเนินชีวิตมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.60  และท่านมีการออมเงินในจ านวนท่ีตั้งใจอยูส่ม ่าเสมอมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.51 ตามล าดบั 

ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนส าหรับปัจจยั
การลงทุนด้านประสบการณ์ในการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.68  เม่ือ
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พิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การลงทุนหากเป็นการ
ลงทุนในระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  รองลงมาคือ 
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีปันผลเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทุนมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.81  การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเป็นทางเลือกท่ีดี
อนัดบัตน้ในการเลือกลงทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71  ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลจากประสบการณ์มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.52  และท่านมีประสบการณ์การลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 3 ปีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43 ตามล าดบั 

ดา้นเง่ือนไขทางภาษี พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนส าหรับปัจจยัการลงทุน
ดา้นเง่ือนไขทางภาษีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผลสามารถลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาไดเ้ป็นอยา่งดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10  รองลงมา
คือ อตัราภาษีท่ีโดนเรียกเก็บมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97  และการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลจะท า
ใหไ้ดป้ระโยชน์มากกวา่การไปลงทุนทางเลือกอ่ืนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.60 ตามล าดบั     

ดา้นสภาพแวดลอ้ม พบว่า ระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนส าหรับปัจจยัการลงทุน
ดา้นสภาพแวดลอ้มโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.77  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้
ท่ีนกัลงทุนมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ เสถียรภาพทางการเมืองมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล และดชันีตลาดหลกัทรัพยมี์ผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98  รองลงมาคือ อตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.87  ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลโดยพิจารณาดา้นราคาเป็น
ส าคญัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66  และอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 ตามล าดบั 

 
3.  วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ไดผ้ล

สรุป ดงัน้ี  
ดา้นนโยบายการลงทุน พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของนกัลงทุนส าหรับลกัษณะเฉพาะ

ของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นนโยบายการลงทุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมากมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ 
ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปันผลท่ีด าเนินนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุกมี
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ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94  หวัขอ้รองลงมาคือ ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปันผล
โดยดูจากหลกัทรัพยท่ี์กองทุนเลือกถือครองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.90  และท่านเลือกลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปันผลโดยดูจากสัดส่วนการลงทุนในตลาดทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.88 
ตามล าดบั 

ด้านผลตอบแทนและความเส่ียง พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักลงทุนส าหรับ
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ท่านเลือกลงทุนเน่ืองจากผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12  หวัขอ้รองลงมาคือ ท่านเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีประวติัการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ืองมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.09  ท่านเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปันผลโดยดูจากผลการด าเนินงานในอดีตของกองทุนมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07  ท่านเลือกลงทุนโดยดูจากนโยบายการจ่ายเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.01  การ
ไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนเป็นการลดความเส่ียงจากการลงทุนโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 3.65  และการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีเงินปันผลมีความเส่ียงนอ้ยกวา่การลงทุนในกองทุนรวมท่ีไม่มี
เงินปันผลประเภทอ่ืนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.55 ตามล าดบั 

ด้านผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ พบว่า ระดบัความคิดเห็นของนักลงทุนส าหรับ
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ประสบการณ์ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  
หวัขอ้รองลงมาคือ ช่ือเสียงของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.08  กองทุนรวม
หุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีการจดัตั้งมาเป็นระยะเวลานานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97  กองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเป็นท่ีกล่าวถึงของคนส่วนใหญ่ในดา้นท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.88  และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีภาพลักษณ์ท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.50 
ตามล าดบั 

ด้านการบริหารจัดการกองทุน พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักลงทุนส าหรับ
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านการบริหารจดัการกองทุน
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมี
ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.32  หัวข้อ
รองลงมาคือ ความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการกองทุน และทีมงานมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24  
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และอตัราการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset Value : NAV) ของกองทุน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.15 ตามล าดบั 

ด้านบริการและค่าธรรมเนียม พบว่า ระดับความคิดเห็นของนักลงทุนส าหรับ
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านบริการและค่าธรรมเนียม 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ช่องทางการซ้ือ-ขายหน่วยลงทุนสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.18  
หวัขอ้รองลงมาคือ พนกังานบริการไดอ้ยา่งเป็นมืออาชีพมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07  และค่าใชจ่้ายในการ
บริหารคือปัจจยัส าคญั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ตามล าดบั 

 
4.  วเิคราะห์ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

เป็นการวิเคราะห์วา่นกัลงทุนท่ีลงทุนท่ีเลือกลงทุนในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีความรู้ความเขา้ใจมากน้อยเพียงใด พบวา่ ระดบัความรู้ความเขา้ใจของ
นกัลงทุนในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล โดยรวมนกัลงทุนมีความรู้
ความเขา้ใจมากในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.97 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีความรู้ความเขา้ใจมากท่ีสุดคือ สามารถเลือกลงทุนใน
ปีท่ีท่านตอ้งการลดหย่อนภาษี และไม่ตอ้งลงทุนต่อเน่ืองกนัทุกปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.07  หัวขอ้
รองลงมาคือ เงินปันผลท่ีไดจ้ากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะถูกเรียกเก็บภาษีหัก ณ ท่ี
จ่าย หรือน าไปรวมเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04  สามารถลงทุนไดไ้ม่เกิน 15% ของ
รายได ้แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99  การลงทุนในตลาดทุนระยะยาวจะท าให้
ความเส่ียงลดลง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96  การขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีถือครอง
เกินกว่า 7 ปีปฏิทิน เงินพร้อมดอกผลท่ีไดไ้ม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นรายได ้และไม่ผิดเง่ือนไขการ
ลดหย่อนภาษี มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.93  และการลงทุนจะท าให้ท่านได้ประโยชน์สูงสุดจากการ
ประหยดัภาษี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 ตามล าดบั 

 
5.  วเิคราะห์การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี เป็นการวเิคราะห์วา่นกัลงทุนตดัสินใจเลือกลงทุนในการ
ลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลจากเหตุผลใด พบวา่ ระดบัความคิดเห็นของนกั
ลงทุนส าหรับการตดัสินใจของนกัลงทุนในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.61 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีนกัลงทุนมีระดบั
ความคิดเห็นมากท่ีสุดคือ ลงทุนเพื่อน าไปใช้ในการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.23  หัวขอ้
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รองลงมาคือ การลงทุนมีความเส่ียง การไดเ้งินปันผลจากการลงทุนเป็นการลดความเส่ียงลง  โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68  ตอ้งการน าเงินปันผลท่ีได้รับไปใช้ในการลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.58  กองทุนท่ีมีเงินปันผลให้ผลตอบแทนท่ีสูงกว่ากองทุนท่ีไม่มีเงินปันผล  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.44  สนใจในผลตอบแทนระยะสั้ นมากกว่าผลตอบแทนระยะยาว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.43  
และมีความตอ้งการใชเ้งินท่ีไดจ้ากเงินปันผลแต่ละปี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.31 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัการลงทุน คือ ด้านสถานะทางการเงิน  ด้านประสบการณ์ในการ
ลงทุน  ดา้นเง่ือนไขทางภาษี  และดา้นสภาพแวดล้อม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เป็นรายดา้น ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 
สมมติฐานที ่1.1 ปัจจยัการลงทุนดา้นสถานะทางการเงิน 
ปัจจยัการลงทุนดา้นสถานะทางการเงินมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.121 กล่าวคือ เม่ือปัจจยั
การลงทุนดา้นสถานะทางการเงินของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที ่1.2 ปัจจยัการลงทุนดา้นประสบการณ์ในการลงทุน 
ปัจจยัการลงทุนดา้นประสบการณ์ในการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.253 กล่าวคือ เม่ือปัจจยั
การลงทุนด้านประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุนเพิ่มข้ึน นักลงทุนจะตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที ่1.3 ปัจจยัการลงทุนดา้นเง่ือนไขทางภาษี 
ปัจจยัการลงทุนดา้นเง่ือนไขทางภาษีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.295 กล่าวคือ เม่ือปัจจยัการลงทุน
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ดา้นเง่ือนไขทางภาษีของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที ่1.4 ปัจจยัการลงทุนดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ปัจจยัการลงทุนดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.370 กล่าวคือ เม่ือปัจจยั
การลงทุนดา้นสภาพแวดลอ้มของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที่ 2 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คือ ดา้น

นโยบายการลงทุน  ดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง  ดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ  ดา้นการ
บริหารจดัการกองทุน  และดา้นบริการและค่าธรรมเนียม มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์เป็นรายดา้น ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 
สมมติฐานที่ 2.1 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน

นโยบายการลงทุน 
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นนโยบายการลงทุนมี

ความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.266 กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผลดา้นนโยบายการลงทุนของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 2.2 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน
ผลตอบแทนและความเส่ียง 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลตอบแทนและ
ความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.437 กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
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กองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลตอบแทนและความเส่ียงของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 2.3 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน
ผลิตภณัฑแ์ละความน่าเช่ือถือ 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และความ
น่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.348 กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 2.4 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน
การบริหารจดัการกองทุน 

ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นการบริหารจดัการ
กองทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่า โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.220 กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านการบริหารจดัการกองทุนของนักลงทุนเพิ่มข้ึน นักลงทุนจะตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 2.5 ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้าน
บริการและค่าธรรมเนียม 

ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ี มีเงินปันผลด้านบริการและ
ค่าธรรมเนียมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.201 กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านบริการและค่าธรรมเนียมของนักลงทุนเพิ่มข้ึน นักลงทุนจะตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมติฐานที ่3 ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผล มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกั
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนัในระดบัต ่า โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) เท่ากบั 0.263 กล่าวคือ เม่ือความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุน
เพิ่มข้ึน นักลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนใน
ทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
อภิปรายผล 

จากการวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปประเด็นเพื่อน ามาอภิปราย
ผลไดด้งัน้ี 

1.  ปัจจยัการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นสถานะทางการเงิน  ดา้นประสบการณ์ในการ
ลงทุน  ดา้นเง่ือนไขทางภาษี  และดา้นสภาพแวดลอ้ม ทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  

ด้านสถานะทางการเงิน 
ปัจจยัการลงทุนด้านสถานะทางการเงินมีความสัมพนัธ์กับการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยมีความสัมพนัธ์
ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือปัจจยัการลงทุนดา้นสถานะทางการเงินของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกั
ลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั 
เป็นไปตามแนวคิดของการออมน าการลงทุน (The Prior – Saving Approach) เป็นแนวคิดเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการออมกบัการลงทุนซ่ึงเห็นวา่ การออมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนก่อนท่ีจะมีการลงทุน 
โดยเม่ือมีการออมเกิดข้ึนก็จะมีการลงทุนเกิดข้ึนเท่ากนัเสมอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มานะ 
เงินศรีสุข (2561) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยของนกัลงทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่รายไดสุ้ทธิมีความสัมพนัธ์กบั
พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยั
ของ ธมลวรรณ ศรีค า (2550) ศึกษาวจิยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
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การเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จ  ากดั ผ่านบริการจดั
จ าหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยั
ท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ด้านฐานะทาง
การเงินของผูใ้ชบ้ริการคือ รายไดข้องผูใ้ชบ้ริการมีมากกวา่รายจ่ายท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั แสดงใหเ้ห็นวา่
ปัจจยัการลงทุนดา้นสถานะทางการเงินของนกัลงทุนนั้นมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งน้ีเพราะการจะตดัสินใจ
ลงทุนไดน้ั้น นกัลงทุนจะตอ้งมีเงินส่วนเกินหรือเรียกวา่เงินออมอยูส่่วนหน่ึงก่อนแลว้ ซ่ึงเกิดจากกา
รอดออมโดยมีวตัถุประสงคจ์ะใชใ้นอนาคต เม่ือนกัลงทุนมีเงินออมแลว้จึงค่อยน าเงินออมไปลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล น ามาซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ด้านประสบการณ์ในการลงทุน 
ปัจจยัการลงทุนดา้นประสบการณ์ในการลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี เ งินปันผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือปัจจยัการลงทุนดา้นประสบการณ์ในการลงทุนของ
นักลงทุนเพิ่มข้ึน นักลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั เป็นไปตามแนวคิดเร่ืององคป์ระกอบส าคญัในการก าหนดความพึงพอใจ
ของลูกค้า  (Customer Satisfaction) 3 ปัจจัย  (Anderson, 2000)  คือความคาดหวังของลูกค้า 
(Customer Expectations)  คุณภาพในสายตาของผูบ้ริโภค (Perceived Quality) และคุณค่าหรือความ
นิยมในสายตาของผูบ้ริโภค (Perceived Value) ทั้ง 3 องคป์ระกอบน้ีจะสร้างความพึงพอใจ และเม่ือ
ลูกคา้ในท่ีน้ีคือ นกัลงทุน เกิดความพึงพอใจจะน ามาซ่ึงประสบการณ์ในการลงทุนท่ีดี จนกล่าวได้
วา่ประสบการณ์ในการลงทุนท่ีดีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีปันผลไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธมลวรรณ ศรีค า (2550) 
ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของ
บริษทัหลกัทรัพยจดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท ์จ ากดั ผา่นบริการจดัจ าหน่ายของธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) คือ ดา้นประสบการณ์จากการลงทุน ซ่ึงเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนักบังานวิจยัของ ชุรีพร สีสนิท (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าประสบการณ์การ
ลงทุนท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แสดงให้เห็น
ว่าปัจจยัการลงทุนด้านประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุนนั้นมีความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งน้ีเพราะ
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นักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลส่วนใหญ่ตัดสินใจจาก
ประสบการณ์การลงทุนท่ีผา่นมา อาจเพราะนกัลงทุนไดรั้บประสบการ์ท่ีดีในการลงทุน ทั้งจากเงิน
ปันผล และสิทธิประโยชน์อ่ืน หรือแม้กระทั่งความไม่แน่นอนในตลาดทุนท่ีท าให้นักลงทุน
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปันผล เพราะนกัลงทุนมองวา่การไดรั้บเงิน
ปันผลเป็นการลดความเส่ียงด้านมูลค่าการถือครองหน่วยลงทุน ด้วยสาเหตุเหล่าน้ีน ามาซ่ึง
ความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ด้านเง่ือนไขทางภาษี 
ปัจจยัการลงทุนดา้นเง่ือนไขทางภาษีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือปัจจยัการลงทุนดา้นเง่ือนไขทางภาษีของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั กองทุน
รวมหุ้นระยะยาวก่อตั้งข้ึนเพื่อเป็นการออมเงินและการลงทุนรูปแบบหน่ึงเพื่อสร้างเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ และความมัน่คงในชีวิตยามเกษียณ โดยภาครัฐมีการจูงใจนกัลงทุนให้เลือกลงทุนผ่าน
ช่องทางน้ีด้วยมาตรการลดหย่อนภาษี ดังนั้ นการท่ีปัจจัยการลงทุนด้านเง่ือนไขทางภาษีมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลจึงมี
ความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธมลวรรณ ศรีค า (2550) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจดัการ
กองทุนรวม พรีมาเวสท ์จ ากดั ผา่นบริการจดัจ าหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพ (RMF) คือ ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ 
ภูษิต เลิศวฒันารักษ์  อดิเรก ประติพทัธ์ิพงษ์  และวรรณี สีลมสง่า (2549) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมี
ผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่นกัลงทุนสนใจในเร่ืองของสิทธิประโยชน์
ในการลดหยอ่นภาษีในการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) แสดงให้เห็นว่านกัลงทุนให้ความส าคญักบัปัจจยัการลงทุนดา้นเง่ือนไขทางภาษีโดยมี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ี
มีเงินปันผล ทั้งน้ีเพราะนกัลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลส่วนใหญ่
ท่ีตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลก็เน่ืองมาจากสิทธิประโยชน์
ในการลดหยอ่นภาษี  อีกทั้งยงัไดรั้บผลตอบแทนจากเงินปันผลอีกทางหน่ึง ดงันั้นการเลือกลงทุน
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ด้วยวิธีทางน้ีจึงเป็นทางเลือกท่ีนักลงทุนท่ีให้ความส าคญัในด้านภาษีตดัสินใจเลือกลงทุน ด้วย
สาเหตุเหล่าน้ีน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ปัจจยัการลงทุนดา้นสภาพแวดลอ้มมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือปัจจยัการลงทุนดา้นสภาพแวดลอ้มของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั โดย
สภาพแวดลอ้มในการตดัสินใจลงทุนในท่ีน้ีหมายถึง สภาพการณ์ในปัจจุบนัท่ีมีผลให้การตดัสินใจ
เปล่ียนแปลงไป อาทิ อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  อตัราแลกเปล่ียน  และสถานะทางการเมือง เป็นตน้ ซ่ึง
ความสัมพนัธ์ดงักล่าวเป็นไปตามแนวคิดต่าง ๆ ดงัน้ี เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากปรับตวัลดลงจะท า
ให้นกัลงทุนตอ้งหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีมากกว่าผลตอบแทนจากอตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝาก ด้านอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศก็เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการก าหนด
ปริมาณเงินลงทุนในตลาดทุนกล่าวคือ เม่ืออตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศแขง็ค่า จะส่งผลให้
นกัลงทุนต่างชาติตอ้งใชเ้งินตราสกุลของตนเองมากข้ึนในการลงทุนในตลาดทุนท่ีเท่าเดิม น ามาซ่ึง
การขาดก าลงัซ้ือจากทุนต่างชาติในตลาดทุน ท าให้การลงทุนในตลาดทุนขาดซ่ึงแรงจูงใจในการ
ลงทุน และสุดทา้ยดา้นการเมืองเป็นปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นหัวใจ
หลกัส าคญัอีกเช่นกนัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ี
มีเงินปันผล ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ มานะ เงินศรีสุข (2561) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในดา้นปัจจยัทางเศรษฐกิจ คืออตัรา
ดอกเบ้ีย และอตัราเงินเฟ้อ รวมทั้งดา้นปัจจยัทางสังคมและการเมือง คือเสถียรภาพทางการเมือง 
และการเปิดเสรีทางการคา้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ ประภสัสร วารีศรีและสุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์ (2555) 
ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนรายยอ่ยในประเทศ
ไทย ผลการศึกษาพบว่าการตดัสินใจลงทุนนกัลงทุนรายยอ่ยส่วนใหญ่เลือกลงทุนในกองทุนรวม
เม่ืออตัราดอกเบ้ียเงินฝากลดลง และปัจจยัดา้นวตัถุประสงคก์ารลงทุนท่ีนกัลงทุนเห็นดว้ยวา่มีผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุนรายยอ่ยมากท่ีสุดคือเพื่อตอ้งการผลตอบแทนมากกวา่การฝากเงิน
กบัธนาคาร  และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐกร เลาหสงคราม (2555) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยั
ดา้นภาวะทางการเมืองมีอิทธพลอยูใ่นระดบัมากในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แสดงให้
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เห็นว่านักลงทุนให้ความส าคญักบัปัจจยัการลงทุนด้านสภาพแวดลอ้ม คืออตัราดอกเบ้ียเงินฝาก  
อตัราแลกเปล่ียน  และสถานะทางการเมือง โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งน้ีเพราะนกัลงทุนท่ีลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลส่วนใหญ่จะศึกษาช่องทางการลงทุนท่ีท าให้เกิด
ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดในช่วงเวลาหน่ึง ดงันั้นนักลงทุนจึงตอ้งพิจารณาตวัแปรขา้งตน้ก่อนท่ีจะ
ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีน ามาซ่ึง
ความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

 
2.  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คือดา้นนโยบายการ

ลงทุน  ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่ง  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความน่าเช่ือถือ  ดา้นการบริหารจดัการ
กองทุน  และด้านบริการและค่าธรรมเนียม ทั้งหมดมีความสัมพนัธ์กับการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านนโยบายการลงทุน 
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านนโยบายการ

ลงทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือ เม่ือลกัษณะเฉพาะของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านนโยบายการลงทุนของนักลงทุนเพิ่มข้ึน นัก
ลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั 
แสดงว่าการจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลนั้น นักลงทุนจะให้
ความส าคญักบันโยบายการลงทุน โดยเฉพาะกองทุนท่ีด าเนินนโยบายเชิงรุก เน่ืองจากนกัลงทุนท่ี
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีปันผล ผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนหน่ึงมาจากเงิน
ปันผลท่ีจะไดรั้บ เงินปันผลนั้นจะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัผลก าไรในแต่ละไตรมาส ดงันั้นนกัลงทุน
จึงสนใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีด าเนินนโยบายเชิงรุกมากกวา่เชิงอนุรักษ ์ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ ชุรีพร สีสนิท (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่เง่ือนไขนโยบายในการลงทุน เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกคา้ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ จิรารัฎฐ์ 
จนัทะศรี (2557) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 
ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัพื้นฐานการลงทุนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตรา
สารทุนของนกัลงทุนมากท่ีสุดคือ กลยุทธ์การบริหารกองทุน  สัดส่วนในการลงทุน  และนโยบาย
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การลงทุน แสดงให้เห็นวา่นกัลงทุนให้ความส าคญักบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นนโยบายการลงทุน โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งน้ีเพราะนกัลงทุนท่ีลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลส่วนใหญ่จะศึกษาช่องทางการลงทุนท่ีท าให้เกิด
ผลตอบแทนท่ีสูงท่ีสุดในช่วงเวลาหน่ึง ดงันั้นนักลงทุนจึงตอ้งพิจารณาตวัแปรด้านนโยบายการ
ลงทุน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัผลต่อแทนท่ีความคาดหวงั และความเส่ียงท่ีนกัลงทุนสามารถยอมรับได ้
ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ด้านผลตอบแทนและความเส่ียง  
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านผลตอบแทน

และความเส่ียงมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือ เม่ือ
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง
ของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั เน่ืองจากนกัลงทุนเม่ือจะลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผล ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาล าดบัตน้ คือ ผลตอบแทน นกัลงทุนตอ้งการผลตอบแทนท่ีดีกวา่อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากและอตัราเงินเฟ้อ การจะเลือกตดัสินใจลงทุนในกองทุนใดนั้นนกัลงทุนส่วนใหญ่
เลือกดูท่ีผลตอบแทนในอดีตท่ีเพิ่มข้ึน และประวติัการปันผลเป็นส าคญั แต่การท่ีผลตอบแทนเพิ่ม
สูงข้ึนก็ตอ้งยอมรับการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงมีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวในระดับมากคือ ความ
คาดหวงัทางดา้นผลตอบแทนและความเส่ียง โดยผลตอบแทนตอ้งมากกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 
และโอกาสท่ีไดรั้บผลตอบแทนท่ีมากกวา่ความเส่ียงท่ียอมรับได ้และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
งานวิจยัของ ภูษิต เลิศวฒันารักษ ์ อดิเรก ประติพทัธ์ิพงษ ์ และวรรณี สีลมสง่า (2549) ท าการศึกษา
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบวา่นกัลงทุนมองวา่ทั้งกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีความเส่ียงน้อยกว่าการลงทุนใน
สินทรัพยป์ระเภทอ่ืน แสดงใหเ้ห็นวา่นกัลงทุนใหค้วามส าคญักบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านผลตอบแทนและความเส่ียง โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งน้ีเพราะ
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นักลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี เงินปันผลส่วนใหญ่คาดหวังใน
ผลตอบแทน คือเงินปันผล และราคาหน่วยลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน และตอ้งการลดความเส่ียงลงให้ไดม้าก
ท่ีสุด ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ด้านผลติภัณฑ์และความน่าเช่ือถือ   
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และ

ความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือ เม่ือ
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และความน่าเช่ือถือ
ของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั การท่ีนกัลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผล นกัลงทุนจะเลือกจากความหลายหลายของกองทุน ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของกองทุน อีกทั้ง
ความน่าเช่ือถือของกองทุนก็เป็นปัจจยัท่ีส าคญั ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) 
ท่ีแบ่งจิตวิทยาของผูบ้ริโภค (Psychological Factors) ออกเป็น 4 ส่ิงเร้า ซ่ึงสามารถปรับใช้กบัการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คือ 1. การจูงใจ นกัลงทุนจะถูกจูงใจจากตวั
กองทุนท่ีมีความหลากหลาย  2. การรับรู้ นกัลงทุนจะถูกส่ิงกระตุน้ท่ีอยู่รอบขา้ง เช่น ช่ือเสียงของ
กองทุน  3. การเรียนรู้ นกัลงทุนมีการเรียนรู้ผลิตภณัฑท์ั้งจากก่อนและหลงัลงทุน และน ามาปรับใช้
ในการเลือกตดัสินใจลงทุน  และ4. ทศันคติ ทา้ยท่ีสุดนกัลงทุนจะเกิดความเช่ือถือในกองทุน จาก
เหตุผลดงักล่าวน ามาซ่ึงการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ปรีชา จ าปาแดง (2546) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมของผูล้งทุนรายยอ่ยในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัทางจิตวิทยาดา้น
การจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ และดา้นความน่าเช่ือถือมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
ตดัสินใจซ้ือกองทุนรวม และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวิจยัของ ชรัณ เปล่ียนศรี (2550)  
ศึกษาพฤติกรรมของนกัลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวม กรณีศึกษาลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั 
(มหาชน) พื้นท่ีเขตเทพารักษ ์ผลการศึกษาพบวา่นกัลงทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัต่าง ๆ 
ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในระดับส าคัญมาก โดยปัจจัยด้านความน่าเช่ือถือของบริษัท
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมีความส าคญัมากท่ีสุด เพราะนกัลงทุนเช่ือว่าบริษทัท่ีมีความน่าเช่ือถือ
มากจะมีความสามารถในการจดัการการลงทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นวา่นกัลงทุนให้
ความส าคญักบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นผลิตภณัฑ์และ
ความน่าเช่ือถือ โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งน้ีเพราะการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
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ปันผลเป็นการลงทุนท่ีมีระยะเวลายาว ดงันั้นการตดัสินใจจะเลือกลงทุนนกัลงทุนจึงตอ้งศึกษาตวั
ผลิตภณัฑ์ และมีความน่าเช่ือถือของกองทุนอยูส่่วนหน่ึง ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์
ดงักล่าว 

ด้านการบริหารจัดการกองทุน   
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านการบริหาร

จดัการกองทุนมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เม่ือ
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นการบริหารจดัการกองทุนของ
นักลงทุนเพิ่มข้ึน นักลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเป็นการลงทุน
ระยะยาวท่ีมีช่วงเวลา คือ ต้องถือครองหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่า 7 ปีปฎิทิน ดังนั้นนักลงทุนจึง
ตดัสินใจลงทุนโดยดูจากความเป็นมืออาชีพของทีมบริหารกองทุน และความมีธรรมาภิบาล เพื่อให้
เกิดความมัน่ใจวา่เงินลงทุนของตนจะถูกน าไปลงทุนตามวตัถุประสงค ์และก่อให้เกิดผลตอบแทน
ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาท่ีลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ จิรารัฎฐ์ จนัทะศรี (2557) ศึกษาเร่ือง
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน ผลการวจิยัพบวา่ดา้นภาพลกัษณ์
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน, การมีธรรมาภิบาล, ความโปร่งใส และความมัน่คงน่าเช่ือถือ 
เป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของนักลงทุน 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โศรดา พาหุวฒันกร (2549) ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนกัลงทุนรายย่อยในห้องคา้ของบริษทัหลกัทรัพยกิ์มเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ใน
กรุงเทพมหานคร สรุปผลไดว้า่ผลการด าเนินการของบริษทัหลกัทรัพย ์และฐานะทางการเงินมีผล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบังานวจิยัของ ธมลวรรณ 
ศรีค า (2550) ศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
(RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จ  ากดั ผ่านบริการจดัจ าหน่ายของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ผูใ้ชบ้ริการเลือก
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) โดยดูจากความสามารถในการบริหารงาน
เป็นส าคญั แสดงให้เห็นวา่นกัลงทุนให้ความส าคญักบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นการบริหารจดัการกองทุน โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งน้ีเพราะการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเป็นการลงทุนท่ีมีระยะเวลายาว ดงันั้นการตดัสินใจ
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จะเลือกลงทุนนักลงทุนจึงตอ้งศึกษาแนวทางการบริหาร ความมีธรรมาภิบาล และความเป็นมือ
อาชีพของผูจ้ดัการกองทุน ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว 

ด้านบริการและค่าธรรมเนียม 
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลด้านบริการและ

ค่าธรรมเนียมมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  กล่าวคือ เม่ือ
ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นบริการและค่าธรรมเนียมของ
นักลงทุนเพิ่มข้ึน นักลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล
เพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั การบริการก็ยงัเป็นปัจจยัส าคญัในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล เน่ืองจากนกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุนท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
ดงันั้นการซ้ือ-ขายหน่วยลงทุนผ่านช่องทางสาขาอาจจะเป็นการไม่สะดวก ดงันั้นการซ้ือ-ขายผ่าน
ช่องทางอิเล็คทรอนิคจะอ านวยความสะดวก และจูงใจนักลงทุนให้มาเลือกลงทุน อีกทั้ ง
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่าง ๆ ก็มีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล เน่ืองจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถือเป็นตน้ทุนในการลงทุนทั้งส้ิน การ
ท่ีนกัลงทุนจะเลือกลงทุนหากกองทุนท่ีเปรียบเทียบมีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากนั ผลการตดัสินใจ
จะอยูท่ี่ค่าธรรมเนียม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณรัตน์ ธญัญกิตติกุล (2555) ไดศึ้กษาปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมทองค าผ่านทางบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน 
ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมทองค ากบับริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนคือ ดา้นการบริการโดยนกัลงทุนตดัสินใจเลือกลงทุนบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
ท่ีมีการบริการท่ีดี คือมีสาขาจ านวนมากและครอบคลุมทัว่ประเทศ และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กบังานวิจยัของ วรางคณา บุญเทียม (2540) ไดศึ้กษาพฤติกรรมการเลือกลงทุนของกองทุนรวมใน
ประเทศไทย พบว่าอตัราค่าธรรมเนียมในการซ้ือ-ขายหลกัทรัพยท่ี์ทางบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวมเรียกเก็บ หากอยูใ่นอตัราท่ีไม่สูงมากจะท าให้นกัลงทุนมีความสนใจและเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมนั้น เพราะจะท าให้นกัลงทุนได้รับผลตอบแทนมากข้ึน แสดงให้เห็นว่านกัลงทุนให้
ความส าคญักบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้นบริการและ
ค่าธรรมเนียม โดยมีความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ทั้งน้ีเพราะการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผลเป็นการลงทุนท่ีมีระยะเวลายาว ดงันั้นการตดัสินใจจะเลือกลงทุนนกัลงทุนจึงน าปัจจยัดา้น
ความสะดวกสบายในการซ้ือ-ขาย และค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนเป็นตวัเลือกในการ
ตดัสินใจลงทุน ดว้ยสาเหตุเหล่าน้ีน ามาซ่ึงความสัมพนัธ์ดงักล่าว 
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3.  ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล มี
ความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจในการลงทุน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 โดยมีความสัมพนัธ์ในทิศทาง
เดียวกนั กล่าวคือ เม่ือความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนเพิ่มข้ึน นกัลงทุนจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพิ่มข้ึนในทิศทางเดียวกนั นกัลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนเป็นอย่างดี ทั้งในดา้นการลงทุน
และการลดหยอ่นทางภาษี และมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุน ถึงแมว้า่เงินปันผลจะตอ้งโดย
หัก ณ ท่ีจ่าย 10% ของมูลค่ารวม หรือตอ้งน าไปรวมเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน นกัลงทุนดงักล่าวก็ยงั
เลือกท่ีจะลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิตารีย ์รกรากทอง (2549) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผลการศึกษาปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว คือ การรับรู้และความเขา้ใจเร่ืองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และผล
การศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกบังานวิจยัของ ชุรีพร สีสนิท (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
แนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
รวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการลดหยอ่นภาษีพบวา่ ลูกคา้
ส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในการลดหยอ่นภาษีระดบัดีมาก จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่นกั
ลงทุนมีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเป็นอยา่งดี 
แมว้า่การลงทุนในกองทุนดงักล่าวจะถูกเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติม แต่นกัลงทุนก็พอใจและเลือกลงทุน
ในกองทุนดงักล่าวอยา่งต่อเน่ือง 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

จากผลการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

1.  จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ท่ีมีเงินปันผล  ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง  อายุอยูร่ะหวา่ง 31 - 40 ปี  สถานภาพ
โสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน  รายไดต่้อ
เดือนอยูร่ะหวา่ง 40,001 – 50,000 บาท  และมีฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีเสียคร้ังหลงัสุด 15 – 
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20% จะเห็นไดว้า่เพศหญิงเป็นเพศท่ีชอบลงทุนในผลิตภณัฑ์ท่ีมีความเส่ียงไม่มาก จึงเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ดงันั้นบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรท่ีจะออก
ผลิตภณัฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพื่อเจาะกลุ่มผูห้ญิงวยัท างานเป็นหลัก 
เน่ืองจากเพศหญิงเป็นเพศท่ีมีความละเอียดรอบครอบในการตดัสินใจสูง และมีความระแวดระวงั
ในการลงทุน ไม่กลา้เส่ียงเท่าท่ีควร ดงันั้นส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลจึงเป็นเพศหญิง 

2.  ผลการศึกษาปัจจยัการลงทุนดา้นสถานะทางการเงิน นกัลงทุนส่วนใหญ่เป็นผูมี้
รายไดป้านกลาง การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล จุดประสงคห์ลกัของ
การลงทุนนอกจากผลตอบแทนจากการลงทุน นกัลงทุนยงัตอ้งการผลประโยชน์จากการลดหย่อน
ภาษี ดงันั้นหน่วยงานรัฐควรจะตอ้งให้สิทธิทางภาษีท่ีมากข้ึน หรือแบ่งกลุ่มผูมี้สิทธิลดหย่อนภาษี 
โดยหลกัการแลว้ควรจะลดหยอ่นภาษีแก่ผูท่ี้มีรายไดป้านกลาง พนกังานบริษทัต่าง ๆ เน่ืองจากเป็น
คนกลุ่มใหญ่ของประเทศ ท่ีตอ้งหาเล้ียงชีพและครอบครัว การเพิ่มสิทธิทางภาษีเพื่อจูงใจในการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแก่คนเหล่าน้ี จะเป็นการสร้างวินยัในการออมเงิน อีกทั้งลดภาระ
ทางสังคมในอนาคต  ดา้นประสบการณ์การลงทุน นกัลงทุนส่วนใหญ่มีประสบการณ์การลงทุนท่ีดี
จากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปันผล และส่วนใหญ่คิดวา่การลงทุนหากเป็นการ
ลงทุนในระยะยาวจะสร้างผลตอบแทนท่ีดีและลดความเส่ียง ดงันั้นหน่วยงานรัฐควรขยายระยะเวลา
ถือครองหน่วยลงทุน เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีจากการลงทุน  ดา้นเง่ือนไขทางภาษี นกั
ลงทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลจากอตัราภาษีท่ีโดนเรียกเก็บ 
ดงันั้นหากยิง่โดนเรียกเก็บภาษีมากแสดงวา่บุคคลนั้นเป็นผูมี้รายไดม้าก ซ่ึงหลกัการน้ีไม่จูงใจใหผู้มี้
รายไดน้อ้ยท่ีโดนเรียกเก็บภาษีไม่สูงนกัใหม้าเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล หน่วยงานรัฐควรก าหนดเกณฑ์การรับสิทธ์ิลดหย่อนภาษีโดยให้สิทธ์ิลดหย่อนท่ีมากแก่ผูมี้
รายได้ปานกลางเพื่อเป็นการจูงใจในการลงทุน  สุดท้ายด้านสภาพแวดล้อม นักลงทุนมองว่า
เสถียรภาพทางการเมือง ดชันีตลาดหลกัทรัพย ์และอตัราดอกเบ้ียเงินฝาก เป็นปัจจยัส าคญัในการ
เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมีเงินปันผล รัฐควรสร้างเสถียรภาพทางการเมืองใหมี้ความ
มัน่คง และรักษาความสงบในบา้นเมือง อีกทั้งหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัการเพิ่ม-ลด
อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก ควรด าเนินนโยบายเพิ่ม-ลดอตัราดอกเบ้ียเงินฝากโดยดูอตัราเงินเฟ้อเป็น
ส าคญั 

3.  ผลการศึกษาลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลดา้น
นโยบายการลงทุน นกัลงทุนส่วนใหญ่ท่ีเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปัน
ผลให้ความส าคญักับนโยบายในการลงทุน สัดส่วนการลงทุน และการถือครอง ดังนั้นบริษทั
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หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรท่ีจะออกกองทุนท่ีมีนโยบายการลงทุนเชิงรุก และเลือกลงทุนในหุ้นท่ี
มีความมัน่คงและเติบโต เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัลงทุน  ดา้นผลตอบแทนและความ
เส่ียง นกัลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลเพราะไดผ้ลตอบแทน
สูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก และการไดรั้บเงินปันผลถือเป็นการลดความเส่ียงจากการลงทุน ดงันั้น
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรจะออกผลิตภณัฑ์ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผล หรือการคืนผลประโยชน์จากการลงทุนประเภทอ่ืน ๆ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่แก่นกัลงทุน 
อีกทั้งหน่วยงานรัฐควรส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล เพราะ
เป็นการจูงใจผูมี้รายไดป้านกลางเลือกลงทุนในกองทุนดงักล่าวเพิ่มข้ึน  ดา้นผลิตภณัฑ์และความ
น่าเช่ือถือ นักลงทุนให้ความส าคญักับประสบการณ์ และช่ือเสียงของบริษทัหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน ในการเลือกตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ดงันั้น บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนควรสร้างสมประสบการณ์ และช่ือเสียงในดา้นกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ี
มีเงินปันผล เพื่อจูงใจนกัลงทุนให้มาลงทุนเพิ่มข้ึน  ดา้นการบริหารจดัการกองทุน เป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีสุดท่ีนกัลงทุนให้ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผล นักลงทุนให้ความส าคญัในดา้นความโปร่งใส ความมีธรรมาภิบาล และความเป็นมือ
อาชีพของผูบ้ริหารจดัการกองทุน เน่ืองจากนกัลงทุนมองวา่การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
นั้นมีระยะเวลาการถือครองท่ีค่อนขา้งนาน อีกทั้งเป็นการลงทุนในตลาดทุนท่ีมีความเส่ียงสูง ดงันั้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรด า เนินธุรกิจด้วยความซ่ือสัตย์ และไม่ท าธุรกรรมท่ี
นอกเหนือจากวตัถุประสงค์ในการจดัตั้งกองทุน อีกทั้งผูบ้ริหารกองทุนตอ้งไม่ท าธุรกรรมท่ีหา
ประโยชน์แก่ตนเองและพวกพอ้ง เพื่อสร้างความเช่ือมัน่และจะเป็นตวัดึงดูดนักลงทุนท่ีส าคญั  
สุดทา้ยดา้นบริการและค่าธรรมเนียม นกัลงทุนส่วนใหญ่มีความตอ้งการท่ีจะไดรั้บบริการท่ีดีและ
รวดเร็ว อีกทั้งตอ้งการกองทุนท่ีมีค่าธรรมเนียมต ่า ในสถานการณ์ปัจจุบนัเทคโนโลยีเขา้มาเป็นส่วน
หน่ึงในชีวิตของคนจ านวนมาก ระบบอินเตอร์เน็ตมีความทนัสมยัและเขา้ถึงได้ง่าย ดงันั้นการท่ี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนต่าง ๆ จะสร้างระบบการซ้ือ-ขายดว้ยตวัลูกคา้เองเป็นเร่ืองท่ีไม่ยาก 
ลูกคา้สามารถท าค าสั่งซ้ือขายไดต้ลอดเวลา การน าเทคโนโลยีมาใช้จะท าให้สามารถลดตน้ทุนใน
การบริหารจนกระทัง่ท าให้ค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุนลดต ่าลงได ้หรือแมก้ระทัง่การน า
เทคโนโลยีสมองกลอจัฉริยะ (Artificial intelligence) มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนกองทุนแทน
ผูจ้ดัการกองทุน เป็นการลดตน้ทุนอีกทั้งยงัมีความเช่ือมัน่สูง เน่ืองจากระบบการตดัสินใจเป็นการ
ตดัสินใจจากขอ้มูลจริงปราศจากความรู้สึกและผลประโยชน์ส่วนตน 
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4.  ผลการศึกษาความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผล นกัลงทุนส่วนใหญ่ทราบเป็นอยา่งดีวา่การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผล เม่ือนกัลงทุนไดรั้บเงินปันผลจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 10% หรือถา้ไม่ตอ้งการให้หัก
ภาษี ณ ท่ีจ่าย นักลงทุนต้องน าเงินปันผลท่ีได้ไปรวมเป็นเงินได้เพื่อค านวณภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาต่อไป ซ่ึงการถูกคิดภาษีซ ้ าซอ้นจากการลงทุนดงักล่าวไม่เป็นขอ้ท่ีผูล้งทุนมีความกงัวล โดย
นกัลงทุนมองถึงผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บทั้งท่ีเป็นตวัเงิน และการลดความเส่ียงมากกวา่ ดงันั้นสรุป
ไดว้า่นกัลงทุนพอใจท่ีจะเสียภาษีท่ีไดจ้ากเงินปันผลของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวเพิ่มข้ึน หากวา่การ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะน ามาซ่ึงผลประโยชน์ท่ีมากข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

แนวทางการวจิยัท่ีน่าสนใจ และสามารถท าการศึกษาต่อได ้
1.  ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงการวดัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างในการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล ซ่ึงท าให้ทราบเพียงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ 
แต่ไม่สามารถลงลึกไดว้า่ การเลือกลงทุนของนกัลงทุนระหวา่งกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผลกบักองทุนท่ีไม่มีเงินปันผล กองทุนใดให้ผลตอบแทนท่ีดีกวา่กนั กองทุนใดมีความเส่ียง
น้อยกว่ากนั และกองทุนใดให้ผลประโยชน์มากท่ีสุดหรือให้ผลเสียหายน้อยท่ีสุด ในสถานการณ์
ต่าง ๆ โดยวดัเป็นตวัเลขท่ีลงลึกในรายละเอียด เพื่อท าให้นกัลงทุนสามารถน าขอ้มูลดงักล่าวไปใช้
ในการประยกุตเ์ขา้กบัแผนการลงทุนในแต่ละสถานการณ์ 

2.  ผูว้จิยัสามารถน าแนวคิด ทฤษฎี รวมทั้งผลการวจิยัในคร้ังน้ีไปต่อยอดในการศึกษา
ความสัมพนัธ์ในการตดัสินใจลงทุนในรูปแบบอ่ืน เพื่อเป็นประโยชน์ในการประยุกต์ ปรับปรุง
แนวทางและรูปแบบการลงทุนให้ตรงต่อความตอ้งการของนกัลงทุน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ระบบเศรษฐกิจ 

3.  เน่ืองจากการซ้ือหน่วยลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีผ่านทางกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) จะส้ินสุดมาตราการลงในส้ินปี 2562 ซ่ึงทางภาครัฐมองวา่มาตราการลดหยอ่นภาษีแบบน้ีเอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่คนท่ีมีรายได้ปานกลาง และรายได้สูง จึงเห็นควรจะไม่ต่อมาตราการดงักล่าว 
ดงันั้นการวจิยัคร้ังต่อไป นกัวจิยัควรศึกษารูปแบบการลงทุนท่ีชกัจูง และเอ้ิอประโยชน์แก่ผูมี้รายได้
นอ้ยให้น าเงินมาลงทุน ผา่นมาตราการชกัจูงใจ อาทิ มาตราการลดหยอ่นภาษี หรือรูปแบบการร่วม
จ่ายเงินเขา้กองทุนระหวา่งผูมี้รายไดน้อ้ย กบัหน่วยงานรัฐ เพื่อสร้างความมัน่คงย ัง่ยืนแก่ผูมี้รายได้
นอ้ย และตลาดทุนต่อไป 
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                                         แบบสอบถามทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบสอบถามวจิยั 
 

เร่ือง : ปัจจัยทีม่คีวามสัมพนัธ์กบัการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
กองทุนทีม่เีงินปันผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

ค าช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 5 
ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ 
ส่วนท่ี 2  ปัจจยัการลงทุน 
ส่วนท่ี 3  ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
ส่วนท่ี 4  ความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
ส่วนท่ี 5  การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล  

   ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผูว้ิจยัจึงใคร่ของความร่วมมือจากทุกท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบถว้นตามความ

เป็นจริง และตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อท่ีจะได้น าผลการวิจยัไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
ต่อไป โดยขอ้มูลท่ีท่านตอบผูว้ิจยัจะถือเป็นความลบั และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีเสียสละเวลาใน
การตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี  
 

           ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

นกัศึกษาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

     

 

 

 



 
 

ค าช้ีแจงโปรดท าเคร่ืองหมายถูกลงใน  หน้าข้อความทีต่รงกบัความเป็นจริงของท่านมากทีสุ่ด 

ส่วนที ่1   ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

 1.  เพศ    ชาย    หญิง 

 2.  อาย ุ    นอ้ยกวา่ 20 ปี  20 – 30 ปี   

     31 – 40 ปี   41 – 50 ปี 

     51 – 60 ปี 

 3.  สถานภาพ   โสด    สมรส 

     หมา้ย / หยา่ร้าง / แยกกนัอยู ่

4. ระดบัการศึกษา  ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  ระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

     ระดบัปริญญาโทข้ึนไป 

5. อาชีพ    เจา้ของกิจการ  ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

     พนกังานบริษทัเอกชน   

 อาชีพอ่ืน ๆ โปรดระบุ ......................... 

 6. รายไดต่้อเดือน  นอ้ยกวา่ 30,000 บาท   30,000 – 40,000 บาท 

  40,001 – 50,000 บาท   50,001 – 60,000 บาท 

  มากกวา่ 60,001 บาทข้ึนไป 

 7. ฐานภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาท่ีเสียคร้ังหลงัสุด   

     ยกเวน้ภาษี   5 – 10 %   

     15 - 20 %   25 - 30 %  

     35 %  



 
 

ส่วนที ่2   ปัจจัยการลงทุน 

 โดยท่ี 5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 = เห็นดว้ยมาก  3 = เห็นดว้ยปานกลาง 

  2 = เห็นดว้ยนอ้ย  1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ท่านคิดวา่ปัจจยัการลงทุนในดา้นต่อไปน้ี มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

กองทุนท่ีมีเงินปันผลของท่านเพียงใด 

ดา้นสถานะทางการเงิน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านมีรายไดม้ากกวา่รายจ่าย      
2 ท่านมีการออมเงินในจ านวนท่ีตั้งใจอยูส่ม ่าเสมอ      
3 ท่านไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินท่ีไดจ้ากเงินปัน

ผลในการด าเนินชีวติ 
     

4 ท่านไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนใน
ช่วงเวลาท่ีติดเง่ือนไขทางภาษี 

     

ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านมีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี 
     

2 การลงทุนหากเป็นการลงทุนในระยะยาวกองทุน
ท่ีมีเงินปันผลจะสร้างผลตอบแทนท่ีดี 

     

3 ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลจากประสบการณ์ 

     

4 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
ปันผลเป็นการกระจายความเส่ียงในการลงทุน 

     

5 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผลเป็นทางเลือกท่ีดีอนัดบัตน้ในการเลือก
ลงทุน 

     

 

 

 



 
 

ดา้นเง่ือนไขทางภาษี 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี

เงินปันผลสามารถลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคล
ธรรมดาไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

2 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมี
เงินปันผลจะท าใหไ้ดป้ระโยชน์มากกวา่การไป
ลงทุนทางเลือกอ่ืน 

     

3 อตัราภาษีท่ีโดนเรียกเก็บมีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล 

     

ดา้นสภาพแวดลอ้ม 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 เสถียรภาพทางการเมืองมีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงิน
ปันผล 

     

2 อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผล 

     

3 อตัราดอกเบ้ียเงินฝากมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

     

4 ดชันีตลาดหลกัทรัพยมี์ผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

     

5 ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
กองทุนท่ีมีเงินปันผลโดยพิจารณาดา้นราคาเป็น
ส าคญั 

     

 

 

 



 
 

ส่วนที ่3   ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปันผล 

 โดยท่ี 5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 = เห็นดว้ยมาก  3 = เห็นดว้ยปานกลาง 

  2 = เห็นดว้ยนอ้ย  1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

ท่านคิดวา่ลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลในดา้นต่อไปน้ี มีผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลของท่านเพียงใด 

ดา้นนโยบายการลงทุน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมี

เงินปันผลท่ีด าเนินนโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก 
     

2 ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมี
เงินปันผลโดยดูจากหลกัทรัพยท่ี์กองทุนเลือก 
ถือครอง 

     

3 ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมี
เงินปันผลโดยดูจากสัดส่วนการลงทุนในตลาด
ทุน 

     

ดา้นผลตอบแทน และความเส่ียง 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมี

เงินปันผลโดยดูจากผลการด าเนินงานในอดีตของ
กองทุน 

     

2 ท่านเลือกลงทุนเน่ืองจากผลตอบแทนจากเงินปัน
ผลของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสูงกวา่อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝาก 

     

3 ท่านเลือกลงทุนโดยดูจากนโยบายการจ่ายเงิน 
ปันผล 

     

4 ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวท่ีมี
ประวติัการจ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ือง 

     

 

 



 
 

ดา้นผลตอบแทน และความเส่ียง 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
5 การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเงินปัน

ผลมีความเส่ียงนอ้ยกวา่การลงทุนในกองทุนรวม
ท่ีไม่มีเงินปันผลประเภทอ่ืน 

     

6 การไดรั้บเงินปันผลจากการลงทุนเป็นการลด
ความเส่ียงจากการลงทุน 

     

ดา้นผลิตภณัฑ ์และความน่าเช่ือถือ 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล

เป็นท่ีกล่าวถึงของคนส่วนใหญ่ในดา้นท่ีดี 
     

2 กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมี
ภาพลกัษณ์ท่ีดี 

     

3 ช่ือเสียงของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน      
4 กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมี

การจดัตั้งมาเป็นระยะเวลานาน 
     

5 ประสบการณ์ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน      

ดา้นการบริหารจดัการกองทุน 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการกองทุน 

และทีมงาน 
     

2 อตัราการเพิ่มข้ึนของสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Asset 
Value : NAV) ของกองทุน 

     

3 ความโปร่งใส และธรรมาภิบาล      

ดา้นบริการ และค่าธรรมเนียม 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ช่องทางการซ้ือ-ขายหน่วยลงทุนสะดวก รวดเร็ว      
2 พนกังานบริการไดอ้ยา่งเป็นมืออาชีพ       
3 ค่าใชจ่้ายในการบริหารคือปัจจยัส าคญั      



 

ส่วนที ่4   ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปันผล 

 โดยท่ี 5 = มากท่ีสุด 4 = มาก  3 = ปานกลาง 

  2 = นอ้ย  1 = นอ้ยท่ีสุด 

ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผลมากเพียงใด 

ความรู้ความเขา้ใจ 
ระดบัความเขา้ใจ 

5 4 3 2 1 
1 ท่านทราบวา่การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาวสามารถลงทุนไดไ้ม่เกิน 15% ของรายได ้แต่
ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี 

     

2 ท่านทราบวา่การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวในปีท่ีท่านตอ้งการลดหยอ่นภาษี และไม่ตอ้ง
ลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 

     

3 ท่านทราบวา่เงินปันผลท่ีไดจ้ากการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวจะถูกเรียกเก็บภาษีหกั ณ 
ท่ีจ่าย หรือน าไปรวมเป็นเงินไดพ้ึงประเมิน 

     

4 ท่านทราบวา่การขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวท่ีถือครองเกินกวา่ 7 ปีปฏิทิน เงิน
พร้อมดอกผลท่ีไดไ้ม่ตอ้งน ามาค านวณเป็นรายได ้
และไม่ผดิเง่ือนไขการลดหยอ่นภาษี 

     

5 ท่านทราบวา่การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวท่ีมีเงินปันผล จะท าใหท้่านไดป้ระโยชน์
สูงสุดจากการประหยดัภาษี 

     

6 ท่านทราบวา่การลงทุนในตลาดทุน การลงทุน
ระยะยาวจะท าใหค้วามเส่ียงลดลง 

     

 

 

 

 

 



 
 

ส่วนที ่5   การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปันผลของนักลงทุนใน 

                เขตกรุงเทพมหานคร  

 โดยท่ี 5 = เห็นดว้ยมากท่ีสุด 4 = เห็นดว้ยมาก  3 = เห็นดว้ยปานกลาง 

  2 = เห็นดว้ยนอ้ย  1 = เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

เหตุใดท่านจึงตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 

 
ระดบัความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 ท่านลงทุนเพื่อน าไปใชใ้นการลดหยอ่นภาษี      
2 ท่านมีความตอ้งการใชเ้งินท่ีไดจ้ากเงินปันผล 

แต่ละปี 
     

3 ท่านตอ้งการน าเงินปันผลท่ีไดรั้บไปใชใ้นการ
ลงทุนทางเลือกอ่ืน ๆ 

     

4 ท่านคาดวา่กองทุนท่ีมีเงินปันผลจะให้
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่กองทุนท่ีไม่มีเงินปันผล 

     

5 การลงทุนมีความเส่ียง การไดเ้งินปันผลจากการ
ลงทุนเป็นการลดความเส่ียงลง 

     

6 ท่านใหค้วามสนใจในผลตอบแทนระยะสั้น
มากกวา่ผลตอบแทนระยะยาว 

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจแบบสอบถาม 
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วุฒิการศึกษา พ.ศ. 2553  

นิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวารสารศาสตร์  
มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  
พ.ศ. 2561  
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ  
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 8/481 คอนโดลุมพินีสุขสวสัด์ิ-พระราม2 ถนนสุขสวสัด์ิ เขตจอมทอง กทม 
10150   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดในการศึกษา
	สมมติฐานการวิจัย

	บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยการลงทุน
	ด้านสถานะทางการเงิน
	ด้านประสบการณ์ในการลงทุน
	ด้านเงื่อนไขทางภาษี
	ด้านสภาพแวดล้อม

	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปันผล
	ด้านนโยบายการลงทุน
	ด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง
	ด้านผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือ
	ด้านการบริหารจัดการกองทุน
	ด้านบริการและค่าธรรมเนียม

	ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปันผล
	แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุน
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
	การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การเก็บรวบรวมข้อมูล
	กระบวนการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูล
	สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

	บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สรุปสถิติที่ใช้ และผลการทดสอบสมมติฐาน

	บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สังเขปการวิจัย
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	สมมติฐานการวิจัย
	สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน

	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
	ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ภาคผนวก ก
	ภาคผนวก ข
	ประวัติผู้เขียน

