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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้น้ีมจุีดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาปจัจยัทีม่คีวามสัมพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้ น้ีคือ                  
นักลงทุนทีล่งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงนิปนัผลในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลคือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี่ย ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาตามวธิกีารของครอนบคั ดา้นสถติทิีใ่ช้ทดสอบสมมตฐิานได้
ใช้สถติสิมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั ผลการวจิยัพบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มอีายุอยู่
ระหว่าง  31 – 40 ปี  มีสถานภาพโสด  ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  ประกอบอาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน รายไดต้่อเดอืนระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท และมฐีานภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาทีเ่สยีครัง้หลังสดุ 
15 – 20 %  ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่าปจัจยัการลงทุน คอืดา้นสถานะทางการเงนิ ดา้นประสบการณ์ในการ
ลงทุน  ด้านเงื่อนไขทางภาษี  และด้านสภาพแวดล้อม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05, 0.01, 0.01 และ 0.01 ตามล าดบั  ลักษณะเฉพาะ
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปนัผล คือด้านนโยบายการลงทุน ด้านผลตอบแทนและความเสีย่ง  
ด้านผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่ อถือ ด้านการบริหารจัดการกองทุน และด้านบริการและค่าธรรมเนียม                              
มีความสัมพันธ์กับการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผล ระดับนัยส าคญัทางสถติ ิ              
ที ่0.01 ทัง้หมด ความรูค้วามเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงนิปนัผลมคีวามสมัพันธ์กับ
การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล ระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 
ค าส าคญั:  ความสมัพนัธ ์ตดัสนิใจลงทุน กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล 
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ABSTRACT 
 
 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 fre quency, 
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 
 
Keywords: Relating, Investment Decisions, Dividends of Long-Term Equity Funds 
 
บทน า 
 การออมเงนิและการลงทุนมกีารพฒันาอย่างรวดเรว็จากอดตีจนถงึปจัจุบนัตามความรูแ้ละเทคโนโลยทีีม่ี
ประสทิธภิาพมากขึน้ ท าใหเ้กิดผลิตภณัฑท์างการเงนิเป็นทางเลือกในการลงทุนทีห่ลากหลายกว่าการออมเงินไว้
ในธนาคาร ผูม้เีงนิออมล้วนแสวงหาการลงทุนทีเ่หมาะสมและใหผ้ลตอบแทนทีด่แีก่ตนเอง โดยการตดัสนิใจลงทุน
นัน้ขึน้อยู่กับหลายปจัจยั เช่น ความรูค้วามเขา้ใจในการลงทุน การชักจูงจากบุคคลภายนอก หรอืการตดัสนิใจตาม
ความเชื่อส่วนตน เป็นต้น การลงทุนลักษณะน้ียงัคงมีความเสีย่งค่อนข้างมาก อีกทัง้ยังต้องด าเนินการตดัสนิใจ
ลงทุนและตดิตามผลการด าเนินการดว้ยตนเอง จากเหตุผลดงักล่าวสถาบนัการเงนิจงึเล็งเหน็โอกาสในการท าธุรกจิ
ไดเ้สนอผลิตภณัฑท์างการเงนิประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) เพื่อใหผู้ล้งทุนสามารถร่วมลงทุนผ่านทาง
กองทุน โดยมีผู ้เชี่ยวชาญการลงทุนเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ อีกทัง้รัฐบาลยังให้สทิธิประโยชน์ทางภาษีโดยเงนิที่
ลงทุนในกองทุนดงักล่าวหกัลดหย่อนภาษีได ้15 % ของเงนิไดท้ีต่อ้งเสยีภาษีตลอดทัง้ปี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
ผลิตภัณฑ์ LTF ที่สถาบันการเงินต่าง ๆ  ได้ออกจ าหน่ายตามประเภทการให้ผลตอบแทนจากกา รลงทุน แบ่ง
ออกเป็นประเภท คอื กองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีจ่่ายเงนิปนัผล และกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีไ่ม่จ่ายเงนิปนัผล จะ
เหน็ไดว้่ากองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีม่กีารจ่ายเงนิปนัผลจะตอ้งมกีารหกัภาษี ณ ทีจ่่าย หรอืก็ตอ้งน าเงนิทีไ่ดไ้ปรวม
เป็นรายไดพ้งึประเมนิซึ่งหากเป็นการลงทุนที่เหมอืนกันระหว่างทัง้ 2 กองทุน จะเหน็ไดว้่าการลงทุนในกองทุนที่
จ่ายเงนิปนัผลจะใหผ้ลตอบแทนทีน้่อยกว่าเน่ืองจากโดนหกัภาษี จากตวัเลขนักลงทุนทีเ่ลือกลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวทีม่กีารจ่ายเงนิปนัผลมากกว่ากองทุนทีไ่ม่มกีารจ่ายเงนิปนัผล โดยคดิเป็นสดัส่วน 52.44 % ของการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เป็นทีน่่าสงสยัจากขอ้มูลพบว่าการเลือกลงทุนของของนักลงทุนเลือกทีจ่ะลงทุน
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ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลมากกว่า ทัง้ทีก่ารลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่ีเงิน
ปนัผล เมื่อกองทุนจ่ายเงนิปนัผลผูล้งทุนจะตอ้งถูกหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 10 % หรอืน ารายไดจ้ากเงนิปนัผลมาค านวน
เป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ หากมองจากขอ้สงัเกตขา้งตน้จงึเป็นทีม่าของงานวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษา
ว่าปจัจัยใดบ้างที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปนัผลของนัก
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาปจัจยัการลงทุน มคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน 
ทีม่เีงนิปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผล มีความสัมพันธ์กับ             
การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้น ระยะยาวกองทุนที่มีเ งินป ันผล                             
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผลของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การวจิยัครัง้น้ีผูว้ ิจัยมุ่งศึกษาปจัจัยทีม่คีวามสัมพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนที่มเีงินปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดขอบเขตเป็นนักลงทุนทีล่งทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลทีอ่าศัยในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนประชากรทีเ่ปิดบญัชีกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลในเขตกรุงเทพมหานครมจี านวน 562,521 คน (สมาคมบรษิัทจดัการลงทุน, 2561) 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจยัการลงทุน  
ด้านสถานะทางการเงิน ผู้วิจัยได้อา้งอิงแนวความคดิของ มงคลชัย จ ารูญ (2560) การออมและการลงทุนต่างมี
ความสมัพนัธใ์นแง่ทีว่่า แหล่งเงนิทุนนัน้ไดม้าจากแหล่งเงนิออม การออมเงนิจงึถอืเป็นส่วนส าคญัในการสนับสนุน
การลงทุน จากการศึกษางานวิจยัเกี่ยวกับความสมัพันธ์ระหว่างการออมและการลงทุน พบว่ามีอยู่ 2 แนวคดิที่
กล่าวถงึความสมัพนัธ ์คอื1.แนวคดิการออมน าการลงทุน (The Prior – Saving Approach) และ2.แนวคดิเงนิออม
เพื่อการพัฒนา (The Keynesian Approach To The Finance Of Development) เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ
สรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม  
 ด้านประสบการณ์ในการลงทุน ผู ้ว ิจัยได้อ้างอิงแนวความคิดของ Anderson (2000) องค์ประกอบ                 
ที่ส าคัญในการก าหนดความพึงพอใจของลูกคา้ ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า 3 ปจัจัย คือ1.ความ
คาดหวงัของลูกคา้ 2.คุณภาพในสายตาของผูบ้รโิภค และ3.คุณค่าหรอืความนิยมในสายตาของผูบ้รโิภค เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 
 ดา้นเงื่อนไขทางภาษี ผูว้จิยัไดอ้า้งองิกฎเกณฑ ์เงื่อนไข และสทิธปิระโยชน์ ในการลงทุนกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 
 ดา้นสภาพแวดล้อม ผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวความคดิของ สทิธพิฒัน์ พพิธิกุล (2550) กล่าวว่านักลงทุนทุก
คนต่างมุ่งหวงัในสิ่งเดียวกัน นัน่ก็คอืผลตอบแทนจากการลงทุน ( Investment Return) ในอตัราผลตอบแทนที่น่า
พอใจ และคุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด ซึ่งอัตราผลตอบแทนอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างที่มีการลงทุน                 
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โดยขึ้นอยู่กับ อัตราดอกเบี้ย  อัตราเงินเฟ้อ และปญัหาเศรษฐกิจ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมอื
แบบสอบถาม 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
 ดา้นนโยบายการลงทุน ผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวความคดิของ เพชร ี ขุมทรพัย ์ (2544) ปจัจยัดา้นนโยบาย
การลงทุน หมายถงึ บรษิัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนแต่ละกองทุน มนีโยบายการลงทุนทีแ่ตกต่างกัน  และแนวคดิ
ของ ชุรพีร สสีนิท (2553) แบ่งนโยบายการลงทุนไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 1. กองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีบ่รหิารเชิงรุก 
และ 2. กองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีบ่รหิารเชิงรบั เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 
 ด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง ผู ้ว ิจัยได้อา้งองิแนวความคดิของ สมหมาย ปฐมวิชัยวฒัน์ และคณะ 
(2529) ให้ค านิยาม ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ดอกผลทัง้สิ้นที่ได้รับจากหลักทรัพย์ทีไ่ดล้งทุนตลอด
ระยะเวลาหน่ึงทีผู่ล้งทุนครอบครอง และแนวคดิของ ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2559) ความเสีย่งทีเ่กิดขึน้
จากการลงทุนในกองทุนรวม เช่น ความเสีย่งเกี่ยวกับความน่าเชื่อถอืในฐานะของผู้ออกตราสาร  ความเสีย่งจาก
ตลาด  และความเสีย่งจากสภาพคล่อง เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 
 ด้านผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือ ผู ้ว ิจัยได้อ้างอิงแนวความคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล ( 2543) 
พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ดา้นจติวทิยาของผูบ้รโิภค (Psychological Factors) ไดแ้บ่งออกเป็น 4 สิง่เรา้ คอื 1. การจูงใจ  
2. การรบัรู ้ 3. การเรยีนรู ้ และ 4. ทศันคต ิเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 
 ด้านการบริหารจัดการกองทุน ผู้วิจัยได้อ้างอิงแนวความคดิของ Hoffmann C. & Fieseler C. (2012) 
องคป์ระกอบทีเ่ป็นตวัแปรในการตดัสนิใจลงทุน ประกอบดว้ย 8 ตวัชี้วดั คอื 1. ชื่อเสยีงขององคก์ร 2. คุณภาพของ
ฝ่ายบรหิาร 3. ความมัน่คงดา้นกลยุทธอ์งคก์ร 4. การสรา้งแบรนด ์  5. การก ากับดูแลกิจการ  6. ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 7. ความสมัพนัธก์ับผูม้สี่วนได้ส่วนเสีย  และ 8. คุณภาพของการสื่อสารองคก์ร เพื่อน ามาเป็นแนวทาง 
ในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 

ดา้นบรกิารและค่าธรรมเนียม ผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวความคดิของ Cordupleski; Rust and Zahorik (1993) 
คุณภาพการใหบ้รกิารเป็นส่วนขยายของบรกิาร กระบวนการบรกิาร และองคก์รทีใ่หบ้รกิาร ทีส่ามารถตอบสนอง
หรือท าให้เกิดความพึงพอใจในความคาดหวังของบุคคล และแนวคิดของ ณิชนันน์ ทิพย์พาณิชย์ ( 2553) 
ค่าธรรมเนียมเป็นประเด็นส าคัญก่อนการตัดสินใจลงทุน เน่ืองจากค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นตัวลดทอนอัตรา
ผลตอบแทน  เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 

ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปนัผล ผู้วิจัยได้อา้งองิประวตัิ
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว กฎเกณฑก์ารลงทุน นโยบายการลงทุน สทิธปิระโยชน์ทางภาษี เพื่อน ามาเป็นแนวทาง  
ในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 

แนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับการตดัสนิใจลงทุน ผูว้จิยัไดอ้า้งองิแนวความคดิของ ชิตพิทัธ ์วรารตัน์นิธกุิล 
(2550) ไดเ้สนอแนวคดิและทฤษฎหีลักการลงทุน และแนวคดิและทฤษฎเีกี่ยวกับขอ้มูลเพื่อการลงทุน เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถาม 

งานวิจยัท่ีเกี่ยวข้อง  
มานะ เงนิศรสีุข (2561) จากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าผลการศึกษามาประยุกตเ์พื่อน ามาเป็นแนวทางใน

การสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถามปจัจัยการลงทุน ซึ่งผลการศึกษาพบว่ารายไดสุ้ทธ ิ และปจัจยัทีม่ผีลต่อการลงทุน
ในด้านปจัจัยทางเศรษฐกิจ คืออัตราดอกเบีย้ และอัตราเงินเฟ้อ รวมทัง้ด้านปจัจัยทางสังคมและการเมือง คือ
เสถยีรภาพทางการเมอืง และการเปิดเสรทีางการค้า มคีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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จริารฎัฐ ์จนัทะศร ี(2557) จากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าผลการศึกษามาประยุกตเ์พื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การสร้างเครื่องมือแบบสอบถามลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผล ผลการวจิยั
พบว่าปจัจยัพืน้ฐานการลงทุนที่มอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุนของนักลงทุนมาก
ที่สุดคือ  กลยุทธ์การบริหารกองทุน  สัดส่วนในการลงทุน และนโยบายการลงทุน ด้านภาพลักษณ์ของบรษิัท
หลักทรพัยจ์ดัการกองทุน การมธีรรมาภบิาล ความโปร่งใส และความมัน่คงน่าเชื่อถอื  

ฐติารยี ์รกรากทอง (2549) จากงานวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดน้ าผลการศึกษามาประยุกตเ์พื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การสรา้งเครื่องมอืแบบสอบถามความรูค้วามเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล ผล
การศึกษาปจัจัยแวดล้อมทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว คือ การรับรู้และความเขา้ใจ
เรื่องกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
 
วิธีด  าเนินการวิจยั  
 การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใ่ช้ศึกษา คอื ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีน่ ามาใช้ในการศึกษาน้ีคอื
ประชากรที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ีเงินปนัผลในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวนประชากร               
ทีเ่ปิดบญัชีกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่ีเงนิปนัผลในเขตกรุงเทพมหานครมีจ านวน 562,521 คน (สมาคม
บรษิัทจดัการลงทุน, 2561) ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95 % ซึ่งวธิกีารสุ่มตวัอย่างในการเก็บ
ขอ้มูลของผูว้จิัย แบ่งไดเ้ป็น 3 ขัน้ตอน 1.จดัแบ่งพืน้ทีก่ลุ่มตวัอย่างโดยใช้เกณฑก์ารแบ่งกลุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 
(Cluster sampling) ซึ่งแบ่งกลุ่มเขตการปกครองกรุงเทพมหานครทีม่ทีัง้หมด 50 เขต (ศูนยข์อ้มูลกรุงเทพมหานคร
, 2561) จัดออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 10 เขต  ขัน้ตอนที่ 2 สุ่มตัวอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling)              
โดยเลือกตวัอย่างจากประชากรในเขตตวัอย่างทีสุ่่มได้เขตละ 80 คน และท าการสุ่มตวัอย่างเจาะจง (Purposive 
Sampling)  ขัน้ตอนที ่3 สุ่มตวัอย่างแบบใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) โดยผูว้จิยัจะเขา้สอบถามกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้ความสะดวกในการสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหว่างเดอืน สงิหาคม – เดอืน
ตุลาคม 2561 
 การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดท้ าการสรา้งเครื่องมอืและขัน้ตอนการสรา้งเครื่องมอื หรอืแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อ
ศึกษาปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่ีเงนิปนัผลของนักลงทุน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไดม้าจากการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ เวบ็ไซต ์ทฤษฎ ีแนวความคดิ 
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกับขอ้มูลทีต่อ้งการ แบบสอบถามทีใ่ช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วยค าถามปลายปิด  (Close-ended response questions) ซึ่งแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 6 ส่วน ส่วนที ่1 แบบสอบถามลักษณะดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อเดอืน และฐานภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาทีเ่สียครัง้หลังสุด 
เป็นค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือก (Multiple Choice Question) โดยค าถามที่มีหลายค าตอบให้เลือกจ านวน              
6 ข้อ และค าถามที่มีค าตอบให้เลือก 2 ค าตอบ (Dichotomous Question) จ านวน 1 ข้อ ได้แก่ เพศ ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามปจัจยัการลงทุน โดยแบ่งเป็น 4 ดา้น คอื ดา้นสถานะทางการเงนิ  ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน  
ดา้นเงื่อนไขทางภาษี  และดา้นสภาพแวดล้อม จ านวน 17 ขอ้ ส่วนที ่3 แบบสอบถามลักษณะเฉพาะของกองทุน
รวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล โดยแบ่งเป็น 5 ดา้น คอื ดา้นนโยบายการลงทุน  ดา้นผลตอบแทนและความ
เสี่ยง  ด้านผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือ  ด้านการบริหารจัดการกองทุน  และด้านบริการและค่าธรรมเนียม 
จ านวน 20 ขอ้ ส่วนที ่4 แบบสอบถามความรูค้วามเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงินปนั
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ผล จ านวน 6 ขอ้ และส่วนที ่5 แบบสอบถามการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงนิปนัผล 
จ านวน 6 ขอ้ โดยแบบสอบถามส่วนที ่2 – 5 แต่ละขอ้นัน้จะมคี าตอบใหเ้ลือกลักษณะของประเมนิค่าเป็น 5 ระดบั
ตามแนวของ Likert scale 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครัง้น้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มุ่งศึกษาปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมี
แหล่งขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มูลจาก 2 แหล่ง  
 1. ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) เป็นการรวบรวมขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยผูว้จิยัจะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งเป็นขอ้มูลหลักทีใ่ช้ในการ
วเิคราะหต์ามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
 2. ข้อมูลทุติยภมิู (Secondary Data) เป็นการคน้ควา้หาขอ้มูลจากเอกสาร วารสารทีส่ามารถอา้งองิได้
ผลงานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง รวมถงึแหล่งขอ้มูลทางอนิเตอรเ์น็ต เพื่อประกอบการสรา้งแบบสอบถาม  
 การจดัท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาใช้สถิติความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation : SD) ในการน าเสนอขอ้มูลพืน้ฐาน ซึ่งมรีายละเอยีด
ดงัน้ี  
 แบบสอบถามส่วนที ่1 ลักษณะดา้นประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน และฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสียครัง้หลังสุด โดยแสดงผลเป็น ค่าความถี่ 
(Frequency) และ ค่ารอ้ยละ (Percentage) 
 แบบสอบถามส่วนที่ 2 ปจัจัยการลงทุน โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ ด้านสถานะทางการเงิน ด้าน
ประสบการณ์ในการลงทุน ดา้นเงื่อนไขทางภาษี และดา้นสภาพแวดล้อม โดยแสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และ 
ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 แบบสอบถามส่วนที ่3 ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล โดยแบ่งเป็น 5 
ด้าน คือ ด้านนโยบายการลงทุน ด้านผลตอบแทนและความเสีย่ง ด้านผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถอื ด้านการ
บริหารจัดการกองทุน และด้านบริการและค่าธรรมเนียม โดยแสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) 
 แบบสอบถามส่วนที่ 4 ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล 
โดยแสดงผลเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 แบบสอบถามส่วนที ่5 การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล โดยแสดงผล
เป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 การวิเคราะหโ์ดยใช้สถิติเชิงอนุมาน  (Inferential Statistics) 
 ในการวเิคราะหข์อ้มูลสถติเิชิงอนุมาน เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิานเพื่อแสดงถงึความสัมพนัธ์ของตวัแปร
ตน้ และ ตวัแปรตาม ซึ่งมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ปจัจัยการลงทุนมีความสัมพันธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว
กองทุนทีม่เีงนิปนัผล โดยใช้ค่าสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation) ใน
การทดสอบสมมตฐิานขอ้มูลปจัจยัการลงทุน เป็นขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale)  
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 สมมติฐานข้อท่ี 2 ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงนิปนัผลมคีวามสมัพนัธ์กับ
การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล โดยใช้ค่าสถติสิหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
(Pearson product moment correlation) ในการทดสอบสมมติฐานขอ้มูลลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล เป็นขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale)  
 สมมติฐานข้อท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผลมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงินปนัผล โดยใช้ค่าสถิตสิหสัมพนัธ์
อย่างง่ายของเพยีรส์นั (Pearson product moment correlation) ในการทดสอบสมมตฐิานขอ้มูลความรูค้วามเขา้ใจ
ในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล เป็นขอ้มูลประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval scale) 
 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบดว้ย 
 1. การหาค่ารอ้ยละ (Percentage) เป็นการเปรยีบเทยีบความถี ่ หรอื จ านวนทีต่อ้งการกับความถี ่หรอื 
จ านวนทัง้หมดทีเ่ทยีบเป็น 100 (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 
 2. ค่าเฉลี่ย (Mean) คือ ค่าคะแนนตวัหน่ึงซึ่งเกิดจากการเอาค่าคะแนนทุกตวัมารวมกันแล้วหารดว้ย
จ านวนของคะแนนทัง้หมดเพื่อตอ้งการทราบค่าเฉลี่ยของตวัแปร (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 
 3. ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation หรือ S.D.) เพื่อต้องการทราบ การกระจายของ
ขอ้มูลของตวัแปรเมื่อเทยีบกับตวักลางเลขคณิต (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 
 สถิติ ส หสัมพัน ธ์อ ย่ า ง ง่ า ย  (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) ใ ช้ ใ น ก ารหา
ความสมัพนัธข์องตวัแปร 2 ตวัทีเ่ป็นอสิระต่อกัน โดยทีแ่ต่ละตวัมรีะดบัการวดัขอ้มูลในระดบัอนัตรภาค ( Interval 
scale) ขึน้ไป เพื่อใช้ทดสอบสมมตฐิาน (กัลยา วาณิชยบ์ญัชา, 2544) 
สถติทิีใ่ช้ทดสอบความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม หาค่าความเชื่อมัน่ของเครื่องมอื (Reliability of the test) โดยใช้
วธิหีาค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) โดยค่าแอลฟาทีไ่ดแ้สดงถงึค่าความเชื่อมัน่ 
(r) ของแบบสอบถาม โดยก าหนดค่าความเชื่อมัน่ทีย่อมรบัไดต้อ้งไม่ต ่ากว่า 0.7 (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2544) 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวิจัยเรื่องปจัจัยที่มคีวามสมัพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนทีม่ี            
เงนิปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลไดด้งัน้ี 

ส่วนท่ี 1 วิเคราะหข์้อมูลลกัษณะด้านประชากรศาสตร ์
ผลการศึกษา พบว่า นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ตอบแบบสอบถามทัง้หมดจ านวน 400 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มจี านวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.75  อายุอยู่ในช่วง 31 – 40 ปี มจี านวน 210 คน คดิเป็น
ค่ารอ้ยละ 52.50  มสีถานภาพโสด มจี านวน 262 คน คดิเป็นค่ารอ้ยละ 65.60  การศึกษาอยู่ในระดบัปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเท่า มจี านวน 245 คน คดิเป็นค่ารอ้ยละ 61.25  ประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน มจี านวน 257 คน 
คดิเป็นค่ารอ้ยละ 64.25  มรีายไดต้่อเดอืน 40,001 – 50,000 บาท มจี านวน 158 คน คดิเป็นค่ารอ้ยละ 39.50  และ
เสยีภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาอยู่ในช่วง 15 - 20 % มจี านวน 231 คน คดิเป็นค่ารอ้ยละ 57.75 
 ส่วนที่ 2 วิเคราะหข์้อมูลปัจจยัการลงทุน 
 ผลการศึกษา ดา้นสถานะทางการเงนิ ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน ดา้นเงื่อนไขทางภาษี และดา้น
สภาพแวดล้อม ของนักลงทุนจ านวน 400 คน พบว่า ดา้นสถานะทางการเงนิ อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 3.63  
ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 3.68  ดา้นเงื่อนไขทางภาษี  อยู่ในระดบัมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.89  และดา้นสภาพแวดล้อม อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 3.77 
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 ส่วนท่ี 3 วิเคราะหข์้อมูลลกัษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
 ผลการศึกษา ด้านนโยบายการลงทุน ด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง ด้านผลิตภัณฑ์และความ
น่าเชื่อถอื ดา้นการบรหิารจดัการกองทุน และดา้นบรกิารและค่าธรรมเนียม ของนักลงทุนจ านวน 400 คน พบว่า 
ดา้นนโยบายการลงทุน อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 3.90  ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่ง อยู่ในระดบัมาก โดย
มคี่าเฉลี่ย 3.91  ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความน่าเชื่อถอื อยู่ในระดบัมาก โดยมคี่าเฉลี่ย 3.92  ดา้นการบรหิารจดัการ
กองทุน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.24  และด้านบริการและค่าธรรมเนียม อยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.05 

ส่วนที่ 4 วิเคราะหค์วามรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความรู้ความเข้าใจของนักลงทุนในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มี                
เงนิปนัผล โดยรวมนักลงทุนมคีวามรูค้วามเขา้ใจมาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.97 

ส่วนที่ 5 วิเคราะหข์้อมูลการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล 
ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจของนักลงทุนในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มี              

เงนิปนัผล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 
 การวิเคราะหข์้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ปจัจัยการลงทุน คือ ด้านสถานะทางการเงิน ด้านประสบการณ์ในการลงทุน ด้าน
เงื่อนไขทางภาษี  และดา้นสภาพแวดล้อม มคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทนุ
ทีม่เีงนิปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานย่อยดงัน้ี 

สมมตฐิานที ่1.1 พบว่า ดา้นสถานะทางการเงนิมคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดบัต ่า 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.121 

สมมตฐิานที ่1.2 พบว่า ดา้นประสบการณ์ในการลงทุนมคีวามสัมพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มเีงินปนัผล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิตทิี่ 0.01 โดยมีความสมัพันธ์ในทิศทางเดยีวกัน            
ในระดบัต ่า โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.253 
 สมมติฐานที ่1.3 พบว่า ด้านเงื่อนไขทางภาษีมีความสมัพันธ์กับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดบัต ่า 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.295 

สมมตฐิานที ่1.4 พบว่า ดา้นสภาพแวดล้อมมคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวกองทุนที่มีเงินปนัผล อย่างมีนัยส าคญัทางสถติิที่ 0.01 โดยมีความสัมพันธใ์นทิศทางเดยีวกันในระดบัปาน
กลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.370 
 สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล คอื ดา้นนโยบายการ
ลงทุน ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่ง ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความน่าเชื่อถอื ดา้นการบรหิารจดัการกองทุน และดา้น
บริการและค่าธรรมเนียม มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มี                
เงนิปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสามารถเขยีนเป็นสมมตฐิานย่อยดงัน้ี 
  สมมตฐิานที ่2.1 พบว่า ดา้นนโยบายการลงทุนมคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล อย่างมนัียส าคญัทางสถติทิี ่0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดบัต ่า 
โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.266 
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สมมตฐิานที ่2.2 พบว่า ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่งมคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดยีวกัน             
ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.437 

สมมติฐานที่ 2.3 พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือมีความสัมพันธก์ับการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดยีวกันในระดบัปานกลาง โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.348 

สมมตฐิานที ่2.4 พบว่า ดา้นการบรหิารจดัการกองทุนมคีวามสัมพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดยีวกัน             
ในระดบัต ่า โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.220 

สมมตฐิานที ่ 2.5 พบว่า ดา้นบรกิารและค่าธรรมเนียมมคีวามสัมพนัธก์ับการตัดสนิใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผล อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที ่0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดยีวกัน            
ในระดบัต ่า โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.201 

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผล                     
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผลของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผล                 
มคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงนิปนัผล อย่างมนัียส าคญัทางสถิติ              
ที ่0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกันในระดบัต ่า โดยมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากับ 0.263 
  
สรปุผลและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวจิัยเรื่องปจัจัยที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนทีม่เีงนิปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ทีส่ามารถน ามาอภปิรายผล ดงัน้ี 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจัยการลงทุน คือ ด้านสถานะทางการเงิน ด้านประสบการณ์ในการลงทุน ด้าน
เงื่อนไขทางภาษี และดา้นสภาพแวดล้อม มคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน
ทีม่เีงนิปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ดา้นสถานะทางการเงนิ เมื่อปจัจยัการลงทุนดา้นสถานะทางการเงนิของนักลงทุนเพิ่มขึน้ นักลงทุนจะ
ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงนิปนัผลเพิ่มขึน้ในทศิทางเดยีวกัน เป็นไปตามแนวคดิของ
การออมน าการลงทุน (The Prior – Saving Approach) เป็นแนวคดิเกี่ยวกับความสมัพนัธร์ะหว่างการออมกับการ
ลงทุนซึ่งเห็นว่าการออมเป็นสิง่ที่เกิดขึน้ก่อนที่จะมีการลงทุน โดยเมื่อมีการออมเกิดขึ้นก็จะมีการลงทุนเกิดขึน้
เท่ากันเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ธมลวรรณ ศรคี า (2550) ศึกษาวจิยัเรื่องปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จ ากัด ผ่าน
บรกิารจดัจ าหน่ายของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าปจัจัยที่
ส าคญัทีสุ่ดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) คอื รายไดข้องผูใ้ช้บรกิารมมีากกว่า
รายจ่ายทีม่อียู่ในปจัจุบนั 

ดา้นประสบการณ์ในการลงทุน เมื่อปจัจยัการลงทุนดา้นประสบการณ์ในการลงทุนของนักลงทุนเพิ่มขึ้น 
นักลงทุนจะตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลเพิม่ขึน้ในทศิทางเดียวกัน เป็นไปตาม
แนวคดิเรื่ององคป์ระกอบส าคญัในการก าหนดความพงึพอใจของลูกค้า 3 ปจัจยั (Anderson, 2000) จะสรา้งความ
พึงพอใจ และเมื่อลูกค้าในที่น้ีคือ นักลงทุน เกิดความพึงพอใจจะน ามาซึ่งประสบการณ์ในการลงทุนที่ดี                      
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ ศรีค า (2550) ศึกษาวิจัยเรื่องปจัจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน                  
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ในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบรษิัทหลักทรพัยจดัการกองทุนรวม พรมีาเวสท ์จ ากัด ผ่านบรกิารจดั
จ าหน่ายของธนาคารกรุงศรอียุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อการ
ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) คอื ดา้นประสบการณ์จากการลงทุน 

ด้านเงื่อนไขทางภาษี เมื่อปจัจัยการลงทุนด้านเงื่อนไขทางภาษีของนักลงทุนเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะ
ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลเพิม่ขึน้ในทศิทางเดยีวกัน กองทุนรวมหุน้ระยะยาว
ก่อตัง้ขึน้เพื่อเป็นการออมเงนิและการลงทุนรูปแบบหน่ึงเพื่อสรา้งเสถยีรภาพทางเศรษฐกิจ และความมัน่คงในชีวติ
ยามเกษียณ โดยภาครฐัมกีารจูงใจนักลงทุนใหเ้ลือกลงทุนผ่านช่องทางน้ีดว้ยมาตรการลดหย่อนภาษี ดงันัน้การที่
ปจัจยัการลงทุนดา้นเงื่อนไขทางภาษีมคีวามสัมพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มี
เงินปนัผลจึงมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธมลวรรณ ศรีค า (2550) ศึกษาวิจัยเรื่องปจัจยั                 
ทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของบรษิัทหลักทรพัยจดัการกองทุนรวม พรี
มาเวสท์ จ ากัด ผ่านบริการจัดจ าหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่าปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) คือ ฐานภาษีเงนิได้
บุคคลธรรมดา 

ดา้นสภาพแวดล้อม เมื่อปจัจยัการลงทุนดา้นสภาพแวดล้อมของนักลงทุนเพิม่ขึน้ นักลงทุนจะตดัสนิใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลเพิม่ขึน้ในทศิทางเดยีวกัน ความสมัพนัธด์งักล่าวเป็นไปตาม
แนวคดิเมื่ออตัราดอกเบีย้เงนิฝากปรบัตวัลดลงจะท าใหนั้กลงทุนตอ้งหาทางเลือกใหม่ในการลงทุนทีใ่หผ้ลตอบแทน
ทีม่ากกว่าผลตอบแทนจากอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก และดา้นการเมอืงเป็นปจัจยัดา้นความเชื่อมัน่ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ เป็นหวัใจหลักส าคญัอกีเช่นกันทีม่คีวามสมัพนัธก์ับการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน
ทีม่เีงนิปนัผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ มานะ เงนิศรสีุข (2561) ไดศ้ึกษาเรื่องปจัจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ลงทุนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าปจัจยั
ทีม่คีวามสมัพนัธก์ับพฤตกิรรมการลงทุนในดา้นปจัจัยทางเศรษฐกิจ คอือตัราดอกเบีย้ และอตัราเงนิเฟ้อ รวมทัง้
ดา้นปจัจยัทางสงัคมและการเมอืง คอืเสถยีรภาพทางการเมอืง และการเปิดเสรทีางการคา้  

สมมติฐานท่ี 2 ลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล คือ ด้าน
นโยบายการลงทุน ด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง ด้านผลิตภัณฑ์และความน่าเชื่อถือ ด้านการบริหารจดัการ
กองทุน  และดา้นบรกิารและค่าธรรมเนียม ทัง้หมดมคีวามสมัพนัธก์ับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ด้านนโยบายการลงทุน เมื่อลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผลด้าน
นโยบายการลงทุนของนักลงทุนเพิม่ขึน้ นักลงทุนจะตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงนิปนัผล
เพิม่ขึน้ในทศิทางเดยีวกัน แสดงว่าการจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลนัน้ นักลงทุน
จะใหค้วามส าคญักับนโยบายการลงทุน โดยเฉพาะกองทุนทีด่ าเนินนโยบายเชิงรุก เน่ืองจากนักลงทุนทีล่งทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มปีนัผล ผลตอบแทนจากการลงทุนส่วนหน่ึงมาจากเงนิปนัผลทีจ่ะได้รบั ดงันัน้
นักลงทุนจงึสนใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวทีด่ าเนินนโยบายเชิงรุกมากกว่าเชิงอนุรกัษ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชุรีพร สีสนิท (2553) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว ของลูกคา้บรษิัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึงในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าเงื่อนไขนโยบายใน
การลงทุนเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของลูกคา้ 

ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่ง เมื่อลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่ี เงนิปนัผล
ดา้นผลตอบแทนและความเสีย่งของนักลงทุนเพิม่ขึน้ นักลงทุนจะตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุน
ทีม่เีงนิปนัผลเพิม่ขึน้ในทศิทางเดยีวกัน เน่ืองจากนักลงทุนตอ้งการผลตอบแทนทีด่กีว่าอตัราดอกเบีย้เงนิฝากและ
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อตัราเงนิเฟ้อ การจะเลือกตดัสนิใจลงทุนในกองทุนใดนัน้นักลงทุนส่วนใหญ่เลือกดูทีผ่ลตอบแทนในอดตีและประวตัิ
การปนัผลเป็นส าคญั แต่การทีผ่ลตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นก็ตอ้งยอมรับการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงมีความสัมพนัธใ์น
ทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิัยของ สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่องปจัจยัที่มีผลต่อการ
ตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวในระดับมากคอื ความคาดหวังทางดา้น
ผลตอบแทนและความเสีย่ง โดยผลตอบแทนตอ้งมากกว่าอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก และผลตอบแทนทีม่ากกว่าความ
เสีย่งทีย่อมรบัได ้

ดา้นผลิตภณัฑแ์ละความน่าเชื่อถอื เมื่อลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล
ด้านผลิตภัณฑแ์ละความน่าเชื่อถอืของนักลงทุนเพิ่มขึ้น นักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนที่มีเงินปนัผลเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน นักลงทุนจะเลือกลงทุนจากความหลายหลายของกองทุน 
ภาพลักษณ์และชื่อเสยีงของกองทุน อกีทัง้ความน่าเชื่อถอืของกองทุนก็เป็นปจัจัยทีส่ าคญั ซึ่งเป็นไปตามแนวคดิ
ของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543) ทีแ่บ่งจติวทิยาของผูบ้รโิภค (Psychological Factors) ออกเป็น 4 สิง่เรา้ คอื 1.การ
จูงใจ  2.การรบัรู ้  3.การเรยีนรู ้  และ4.ทศันคต ิทา้ยทีสุ่ดนักลงทุนจะเกิดความเชื่อถอืในกองทุน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ปรีชา จ าปาแดง (2546) ได้ศึกษาปจัจัยที่สมัพันธ์กับพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อกองทุนรวมของผู้
ลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปจัจยัทางจติวทิยาดา้นการจูงใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้และดา้นความ
น่าเชื่อถอืมคีวามสมัพนัธท์างบวกกับพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อกองทุนรวม 

ดา้นการบรหิารจดัการกองทุน เมื่อลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลดา้น
การบรหิารจดัการกองทุนของนักลงทุนเพิม่ขึน้ นักลงทุนจะตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มี
เงนิปนัผลเพิม่ขึน้ในทศิทางเดยีวกัน การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลเป็นการลงทุนระยะ
ยาวทีม่ช่ีวงเวลา ดงันัน้นักลงทุนจงึตดัสนิใจลงทุนโดยดูจากความเป็นมอือาชีพของทมีบรหิารกองทุน และความมี   
ธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าเงินลงทุนของตนจะถูกน าไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ และก่อให้เกิด
ผลตอบแทนทีด่ ีสอดคล้องกับงานวจิยัของ จริารฎัฐ ์จนัทะศร ี(2557) ศึกษาเรื่องปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน พบว่าด้านภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน การมีธรรมาภบิาล 
ความโปร่งใส และความมัน่คงน่าเชื่อถอื เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน
ของนักลงทุน 

ดา้นบรกิารและค่าธรรมเนียม เมื่อลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลด้าน
บรกิารและค่าธรรมเนียมของนักลงทุนเพิม่ขึน้ นักลงทุนจะตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิ
ปนัผลเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน การบริการก็ยังเป็นปจัจยัส าคัญในการเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนทีม่เีงนิปนัผล เน่ืองจากนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนทีม่อีาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน ดงันัน้การซื้อ-ขาย
หน่วยลงทุนผ่านช่องทางสาขาอาจจะเป็นการไม่สะดวก ดังนั ้นการซื้อ-ขายผ่านช่องทางอเิล็คทรอนิคจะอ านวย
ความสะดวก และจูงใจนักลงทุนใหม้าเลือกลงทุน อกีทัง้ค่าธรรมเนียมในการใหบ้รกิารต่าง ๆ ก็มคีวามสมัพนัธก์ับ
การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล เน่ืองจากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ถอืเป็นตน้ทุนใน
การลงทุนทัง้สิน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ วรางคณา บุญเทยีม (2540) ไดศ้ึกษาพฤตกิรรมการเลือกลงทุนของ
กองทุนรวมในประเทศไทย พบว่าอัตราค่าธรรมเนียมในการซื้อ -ขายหลักทรัพย์ที่ทางบริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุนรวมเรยีกเก็บ หากอยู่ในอตัราทีไ่ม่สูงมากจะท าใหนั้กลงทุนมคีวามสนใจและเลือกลงทุนในกองทุนรวมนัน้  

สมมติฐานท่ี 3 ความรู้ความเข้าใจในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนท่ีมีเงินปันผล             
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผลของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อความสมัพนัธร์ะหว่างความรูค้วามเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่ีเงิน
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ปนัผลของนักลงทุนเพิม่ขึน้ นักลงทุนจะตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงนิปนัผลเพิ่มขึ้นใน
ทศิทางเดยีวกัน นักลงทุนทีล่งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
การลงทุนเป็นอย่างด ีทัง้ในด้านการลงทุนและการลดหย่อนทางภาษี และมีความสมัพันธก์ับการตัดสินใจลงทุน 
ถงึแมว้่าเงนิปนัผลจะตอ้งโดยหกั ณ ทีจ่่าย 10% ของมูลค่ารวม หรอืตอ้งน าไปรวมเป็นเงนิไดพ้งึประเมนิ นักลงทุน
ดงักล่าวก็ยงัเลือกทีจ่ะลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวจิยัของ ฐติารยี ์ รกรากทอง (2549) ศึกษาเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อ
การตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ผลการศึกษาปจัจยัแวดล้อมทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทนุ
รวมหุน้ระยะยาว คอื การรบัรูแ้ละความเขา้ใจเรื่องกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 

จากผลการศึกษาวจิัยเรื่องปจัจัยที่มีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุนทีม่เีงนิปนัผลของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัประเดน็ต่อไปน้ี 
  1. จากการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอย่างนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครทีล่งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
(LTF) ทีม่เีงนิปนัผล ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุอยู่ระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปรญิญาตรี
หรอืเทยีบเท่า ประกอบอาชีพพนักงานบรษิัทเอกชน รายไดต้่อเดอืนอยู่ระหว่าง 40,001 – 50,000 บาท  และมฐีาน
ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาทีเ่สยีครัง้หลังสุด 15 – 20 % จะเหน็ไดว้่าเพศหญิงเป็นเพศทีช่อบลงทุนในผลิตภณัฑท์ีม่ี
ความเสีย่งไม่มาก จงึเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่มเีงนิปนัผล ดงันัน้บรษิัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนควรที่จะออกผลิตภัณฑ์กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกองทุนที่มีเงินปนัผลเพื่อเจาะกลุ่มผู้หญิงวัยท า งาน               
เป็นหลัก เน่ืองจากเพศหญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดรอบครอบในการตัดสินใจสูง และมีความระแวดระวัง              
ในการลงทุน 
 2. ผลการศึกษาปจัจัยการลงทุนดา้นสถานะทางการเงิน นักลงทุนส่วนใหญ่เป็นผูม้ีรายไดป้านกลาง 
ดงันัน้หน่วยงานรฐัควรจะตอ้งใหส้ทิธทิางภาษีที่มากขึน้ หรอืแบ่งกลุ่มผูม้สีทิธลิดหย่อนภาษี โดยหลักการแล้วควร
จะลดหย่อนภาษีแก่ผูท้ีม่รีายไดป้านกลาง เน่ืองจากเป็นคนทีต่อ้งหาเลี้ยงชีพและครอบครวั การเพิม่สทิธทิางภาษี
เพื่อจูงใจในการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแก่คนเหล่าน้ี จะเป็นการสรา้งวนัิยในการออมเงนิ อกีทัง้ลดภาระ
ทางสงัคมในอนาคต  ดา้นประสบการณ์การลงทุน นักลงทุนส่วนใหญ่คดิว่าการลงทุนหากเป็นการลงทุนในระยะ
ยาวจะสรา้งผลตอบแทนทีด่แีละลดความเสี่ยง ดงันัน้หน่วยงานรัฐควรขยายระยะเวลาถือครองหน่วยลงทุน เพื่อ
เป็นการสรา้งประสบการณ์ทีด่จีากการลงทุน  ดา้นเงื่อนไขทางภาษี นักลงทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ
ยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลจากอตัราภาษีทีโ่ดนเรียกเก็บ หน่วยงานรฐัควรก าหนดเกณฑก์ารรับสทิธิล์ดหย่อนภาษี
โดยให้สิทธิล์ดหย่อนทีม่ากแก่ผู ้มีรายไดป้านกลางเพื่อเป็นการจูงใจในการลงทุน  สุดท้ายด้านสภาพแวดล้อม     
นักลงทุนมองว่าเสถยีรภาพทางการเมอืง ดชันีตลาดหลักทรพัย ์และอตัราดอกเบีย้เงนิฝาก เป็นปจัจยัส าคญัในการ
เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีเงินปนัผล รัฐควรสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้มคีวามมัน่คง และ
รกัษาความสงบในบา้นเมอืง อกีทัง้หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งควรด าเนินนโยบายเพิม่-ลดอัตราดอกเบี้ยเงนิฝากโดยดู
อตัราเงนิเฟ้อเป็นส าคญั 
 3. ผลการศึกษาลักษณะเฉพาะของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผลดา้นนโยบายการลงทุน 
นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักับนโยบายในการลงทุน ดังนั ้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรที่จะออก
กองทุนทีม่นีโยบายการลงทุนเชิงรุก และเลือกลงทุนในหุน้ทีม่คีวามมัน่คงและเตบิโต  ดา้นผลตอบแทนและความ
เสีย่ง นักลงทุนเลือกลงทุนเพราะตอ้งการไดผ้ลตอบแทนสูงกว่าอตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก และการไดร้บัเงนิปนัผลถือ
เป็นการลดความเสีย่งจากการลงทุน ดงันัน้หน่วยงานรฐัควรส่งเสรมิการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนที่
มีเงินปนัผล เพราะเป็นการจูงใจผูม้ีรายไดป้านกลางเลือกลงทุนในกองทุนดงักล่าวเพิ่มขึน้  ด้านผลิตภณัฑแ์ละ
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ความน่าเชื่อถอื นักลงทุนใหค้วามส าคญักับประสบการณ์และชื่อเสียงของบรษิัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ดงันัน้
บรษิัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนควรสรา้งสมประสบการณ์ และชื่อเสยีงในดา้นกองทุนรวมหุน้ระยะยาวที่มเีงินปนั
ผล เพื่อจูงใจนักลงทุนใหม้าลงทุนเพิ่มขึน้  ดา้นการบรหิารจดัการกองทุน เป็นปจัจยัส าคญัทีสุ่ดโดยนักลงทุนให้
ความส าคญักับความโปร่งใส ความมธีรรมาภบิาล และความเป็นมอือาชีพของผูบ้รหิารจดัการกองทุน ดงันัน้บรษิัท
หลักทรพัยจ์ดัการกองทุนควรด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัย ์และไม่ท าธุรกรรมทีน่อกเหนือจากวตัถุประสงคใ์นการ
จดัตัง้กองทุน อกีทัง้ผูบ้รหิารกองทุนตอ้งไม่ท าธุรกรรมที่หาประโยชน์แก่ตนเองและพวกพอ้ง  สุดทา้ยดา้นบรกิาร
และค่าธรรมเนียม นักลงทุนส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะไดร้ับบริการที่ดแีละรวดเร็ว อีกทัง้ต้องการกองทุนทีม่ี
ค่าธรรมเนียมต ่า ดงันัน้บรษิัทหลักทรพัยจ์ัดการกองทุนควรสรา้งระบบการซื้อ-ขายด้วยตวัลูกคา้เอง เป็นการน า
เทคโนโลยีมาใช้จะท าให้สามารถลดต้นทุนในการบริหารจนกระทัง่ท าให้ค่าธรรมเนียมในการบริหารกองทุน              
ลดต ่าลง 
 4. ผลการศึกษาความรูค้วามเขา้ใจในการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวกองทุนทีม่เีงนิปนัผล นักลงทุน
ส่วนใหญ่ทราบเป็นอย่างดเีกี่ยวกับการเก็บภาษีจากเงนิปนัผลซึ่งนักลงทุนไม่มคีวามกังวลในเรื่องน้ี โดยนักลงทุน
มองถงึผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิ และการลดความเสีย่งเป็นส าคญั 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบัน้ีส าเรจ็สมบูรณ์ไดด้ว้ยความอนุเคราะหอ์ย่างดยีิ่งจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลเชษฐ์ 
มงคล อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธท์ีไ่ดใ้หค้ าปรกึษา แนะน า และขอ้คดิเหน็ต่างๆ ในการท าวจิยั ตลอดจนการตรวจ
แก้ไขขอ้บกพร่องจนท าใหส้ารนิพนธฉ์บับน้ีเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผูว้จิ ัยขอกราบขอบพระคุณในความเมตตาของท่าน
เป็นอย่างสูงไว ้ณ ทีน้ี่ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิตินันธุ ์ ชาญโกศล และอาจารย์ ดร.วสันต์                   
สกุลกิจกาญจน์ ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู ้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม แก้ไขเครื่องมือในการวิ จัยให้
สมบูรณ์ ซึ่งผูว้จิยัรูส้กึซาบซึ้งในความกรุณาของคณาจารยท์ุกท่าน ทีก่รุณาใหค้ าปรกึษาแนะน าแนวทางในการท า
สารนิพนธฉ์บบัน้ีตัง้แต่เริม่ตน้จนส าเรจ็สมบูรณ์ จงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจเพื่อสงัคม มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒทุกท่านที่
ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้หค้วามช่วยเหลือ ตลอดจนไมตรจีติทีด่แีก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา  
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