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บทคดัย่อ 

 

 กา ร วิ จั ย ใ น ค รั ้ง น้ี มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ ศึ ก ษ า ป ัจ จัย ที่ มี อิ ท ธิพ ล ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ล ง ทุ น 

ในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยตัวแปรที่ศึกษาได้แก่ ลักษณะด้าน

ประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานภาพ รายไดต่้อเดอืน และประสบการณ์การ

ลงทุนในกองทุนรวมทองคาํ 

 กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ีคอื นักลงทุนทัว่ไปทีส่นใจลงทุนหรอืเคยลงทุนในกองทุนรวมทองคํา

ในบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถีร่อ้ยละ และสถติ ิChi-square (𝑥2) 

 ผลการวิจัย  พบว่ า  นักลงทุ นผู้ตอบแบบสอบถามส่ วนให ญ่ เ ป็น เพศหญิงมีอายุ ร ะหว่ า ง 

มอีายุ 30- 39 ปี สถานภาพโสด มกีารศกึษาตํ่ากว่าหรอืเท่ากบัปรญิญาตร ีอาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 - 40,000 บาท ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทองคํา น้อยกว่า 1 ปี 

นอกจากน้ียงัพบว่า พฤตกิรรมการลงทุนของนักลงทุนส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนในกองทุนรวมทองคํา

เพื่อเกง็กําไร และจํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้อยู่ที ่ครัง้ละ 5,000 – 19,999 บาท  โดยถอืครองหน่วยลงทุน

เฉลีย่ครัง้ละ 1-3 เดอืน 

 ผลการศกึษาเรื่องปจัจยัดา้นผลตอบแทนประกอบดว้ย ราคาและมูลค่าหน่วยลงทุน นโยบายจ่ายเงนิปนั

ผลพบว่า มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนในทุกเรื่อง คอืวตัถุประสงคใ์นการ

ลงทุน ผูท้ีม่สีว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทุน บรษิทัหลกัทรพัยท์ีเ่ปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อ

ครัง้ สดัส่วนเงนิลงทุน และระยะเวลาทีถ่ือครองหน่วยลงทุน นอกจากน้ียงัพบว่า ปจัจยัด้านความเสีย่งประกอบ

ประกอบด้วย สภาพคล่อง และความผนัผวนของราคาทองคํามอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม

ทองคาํของนกัลงทุนในทุกเรื่องอย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบั 0.05 

 ผลการศกึษาเรื่องปจัจยัดา้นผลตอบแทนประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงัของกองทุน และสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษ ีไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคาํของนกัลงทุน ในเรื่องผูท้ีม่สีว่นร่วมใน

การตดัสนิใจลงทุน สว่นปจัจยัดา้นความเสีย่งประกอบดว้ย นโยบายป้องกนัความเสีย่ง และสดัส่วนการลงทุนของ

กองทุนไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุน ในเรื่องสดัส่วนเงนิลงทุนเมื่อเทยีบ

กบัทรพัยส์นิทัง้หมดของนกัลงทุน 
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คาํสาํคญั: ปจัจยัดา้นผลตอบแทน ปจัจยัดา้นความเสีย่ง พฤตกิรรมการลงทุน กองทุนรวมทองคาํ 

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study the factors influencing investment behavior in gold fund 

for investors in the Bangkok metropolitan area. The variables which were studied included genders, age, 

education level, occupational level, marital status, salary and investment experience in Gold Fund. 

 The samples consisted of four hundred investors in Bangkok who were interested in investing or 

had invested in gold funds with Asset Management. A questionnaire was used as a tool for data 

collection and the statistical methods used for data analysis included frequency and chi-square test. 

 The results showed that the investors were mostly female thirty to thirty nine years of age, 

single with Bachelor's degree or less level of education, private company employees, with an the 

average income per month of 20,001 to 40,000 baht, with investment experience in gold funds of less 

than one year. The investment behavior of investors was mainly for the purpose of investing in the Gold 

Fund. Furthermore, the median amount invested in a trading period was 5,000-19,999 baht with an 

average holding period of one to three months. 

 The study found that the return factors: price and net asset value, dividend policies influencing 

investment behavior in the gold fund in all matters regarding to investment objectives, person who are 

involved in investment decisions, Asset Management Selection, investment amount, portion of investment 

and the holding period. Furthermore, the risk factors: liquidity and gold price fluctuations influence the 

behavior of investors in the gold fund in all aspects at a statistically significant level of 0.05. 

 The study found that the return factors: past performance of returns, tax incentives are not 

influencing investment behavior in the gold fund regarding to person who are involved in investment 

decisions. Moreover, the risk factors: hedging policies, the proportion of investment fund are not 

influencing investment behavior in the gold fund regarding to the proportion of investments compared to 

total assets of investors. 

 

Keyword: Return Factors, Risk Factors, Investment Behavior In Gold Fund, Gold Fund 

 

บทนํา 

 ปจัจุบนั “ทองคาํ” มคีวามโดดเด่นมากในฐานะสนิทรพัยเ์พื่อการลงทุน โดยเฉพาะช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมา ไม่

เพยีงแต่เฉพาะคนไทยเท่านัน้ทีใ่หค้วามสนใจ ในต่างประเทศทัว่โลกกม็ลีกัษณะไม่แตกต่างกนั ทัง้น้ีเน่ืองมาจากผล

พวงทางเศรษฐกจิทีต่กตํ่าทัว่โลก ไม่ว่าจะเป็นยุโรป หรอืสหรฐัอเมรกิา และอาจลุกลามมาถงึเอเชยี ดงันัน้ “ทองคาํ” 

จงึเป็นสนิทรพัยท์ีป่ลอดภยักว่าสนิทรพัยป์ระเภทอื่นๆ เช่น หุน้ สกุลเงนิ หรอืตราสารต่างๆ เพราะทุกประเทศทัว่

โลกต่างยอมรบัในมลูค่าของ “ทองคาํ” (กฤษณา บุญปลกู. 2554)  

 การลงทุนในทองคําเป็นกระแสที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความนิยมเป็นอย่างมาก โดยนักลงทุนสามารถ

ลงทุนไดท้ัง้ทางตรงและทางออ้ม ดว้ยเหตุผลทีม่อีย่างมากมายทีส่ามารถดงึดูดนักลงทุน เช่น การปรบัตวัเพิม่ขึน้

ของราคาทองคาํตามสถติติัง้แต่ปี 2001 ราคาทองคาํไดป้รบัตวัเพิม่ขึน้กว่า 150% ความตอ้งการทีเ่พิม่มากขึน้จาก
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กาํลงัการผลติทีล่ดลง ซึง่ลว้นแลว้แต่เป็นปจัจยัทีท่าํใหร้าคาทองปรบัตวัเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ืองในช่วงทีผ่่านมา แมว้่า

ขณะน้ีราคาทองจะปรบัตวัลดลงกต็าม ความนิยมในการลงทุนกม็ไิดล้ดน้อยลงเลย (http://www.thaifxtrading.com 

ออนไลน์) โดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมทองคํา (Gold Fund) ถอืเป็นอกีรูปแบบของการลงทุนในทองคําที่

น่าสนใจทัง้น้ีการลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคําโดยส่วนมากบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนในประเทศไทยจะนํา

เงนิของผูล้งทุนไปซือ้หน่วยลงทุนในกองทุนต่างประเทศ หรอื SPDR Gold Trust และ SPDR Gold Trust กจ็ะนํา

เงนิไปลงทุนในทองคาํแท่งบรสิทุธิข์ ัน้ตํ่า 99.5%อกีครัง้หน่ึง 

 นอกจากน้ีแล้วขอ้ดขีองการลงทุนกองทุนรวมทองคํา คอื ผู้ลงทุนใช้เงนิลงทุนเริม่ต้นไม่มาก ส่วนใหญ่

กาํหนดเงนิลงทุนไวต้ํ่ากว่า 10,000 บาท และสามารถทําการซือ้ขายไดส้ะดวกโดยไม่ต้องเสยีเวลาเดนิทางไปรา้น

ทอง และปลอดภยัเน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลเรื่องการสญูหาย มมีอือาชพีคอยดูแลบรหิารจดัการให ้และมโีอกาสไดร้บั

ผลตอบแทนจากสว่นต่างมลูค่าหน่วยลงทุนเมื่อสัง่ขายหรอืไดร้บัเงนิปนัผลจากกองทุนอย่างไรกด็กีารทีก่องทุนนํา

เงินไปลงทุนในต่างประเทศ จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของอตัราแลกเปลี่ยนมาเกี่ยวขอ้ง (http://www.gsb.or.th 

ออนไลน์) 

 ถึงแม้ว่าราคาทองคําจะปรบัตัวลดลงอย่างต่อเน่ืองในช่วงที่ผ่านมา แต่อตัราผลตอบแทนจากผลการ

ดําเนินงานของของบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนบางแห่งกย็งัมอีตัราผลตอบแทนในเชิงบวก ซึ่งนักลงทุนที่

ตดัสนิใจเลอืกลงทุนกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนดงักล่าวกไ็ดร้บัผลกาํไรจากการลงทุนในกองทุนรวมทองคํา

กบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนเหล่าน้ีดว้ย จงึทาํใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลวจิยัทีไ่ดม้าใชใ้น

การตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวมทองคาํของผูว้จิยั และผูท้ีส่นใจ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 1. ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) ทีใ่ชใ้นการศกึษาประกอบดว้ยเพศ อายุ ระดบัการศกึษา 

อาชพี สถานภาพ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทองคํา และปจัจยัดา้นผลตอบแทน 

ได้แก่ ปจัจยัด้านผลตอบแทนประกอบด้วย ราคาและมูลค่าหน่วยลงทุน อตัราผลตอบแทนย้อนหลงัของกองทุน 

นโยบายจ่ายเงนิปนัผล สทิธปิระโยชน์ทางภาษี และปจัจยัด้านความเสีย่ง ประกอบด้วย นโยบายป้องกนัความ

เสีย่ง สดัสว่นการลงทุนของกองทุน สภาพคล่อง ความผนัผวนของราคาทองคาํ 

 2. ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคํา

ของนักลงทุนในทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยวตัถุประสงค์ของการลงทุน ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ

ตดัสนิใจลงทุน บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนที่เคยเปิดซื้อขายหน่วยลงทุนหรอืคาดว่าจะลงทุน จํานวนเงนิที่

ลงทุนเฉลีย่ต่อครัง้ทีท่าํการเปิดซือ้ขายหรอืคาดว่าจะเปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน สดัสว่นเงนิลงทุนหรอืคาดว่าจะลงทุน

เมื่อเทยีบกบัทรพัยส์นิของนกัลงทุน ระยะเวลาทีถ่อืครองหรอืคาดว่าจะถอืครองหน่วยลงทุนเฉลีย่ครัง้ละ/เดอืน 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

 1. เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคาํของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคาํของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. ระดบัการศึกษามีอิทธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 4. อาชีพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 



4 

 5. สถานภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 6.  ร าย ได้ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ เ ดือนมีอิท ธิพ ล ต่ อพฤ ติก ร รม ก า รลง ทุ น ใ นกอ ง ทุ น ร ว ม ท อง คํ า ข อ ง 

นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 7. ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทองคํามอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคํา

ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 8. ปจัจยัด้านผลตอบแทนได้แก่ ราคาและมูลค่าหน่วยลงทุนอตัราผลตอบแทนย้อนหลงัของกองทุน 

นโยบายจ่ายเงนิปนัผล และ สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคาํของนกั

ลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร  

 9. ปจัจยัดา้นความเสีย่งไดแ้ก่นโยบายป้องกนัความเสีย่งสดัส่วนการลงทุนของกองทุนสภาพคล่องและ 

ความผนัผวนของราคาทองคํามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แ น ว ค ว า ม คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ ลัก ษ ณ ะ ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์  ศิ ริ ว ร ร ณ  เ ส รี รั ต น์  แ ล ะ ค ณ ะ  

(2550:57-59) กล่าวว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตรป์ระกอบดว้ย อายุ เพศ ขนาดครอบครวั สถาบนัครอบครวั 

รายได ้อาชพี การศกึษา สิง่เหล่าน้ีเป็นเกณฑท์ีนิ่ยมใชใ้นการแบ่งส่วนการตลาด ลกัษณะประชากรศาสตรเ์ป็นสิง่

สาํคญัและสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรช่วยกาํหนดตลาดเป้าหมาย รวมทัง้ง่ายต่อการวดัมากกว่าตวัแปรอื่น 

 แนวความคิดเก่ียวกบัการลงทุน อญัญาขนัธวทิย ์(2546: 2-3, 33-34) ไดใ้หค้ํานิยามว่า เงนิลงทุน 

( InvestmentCapital) ห ม า ย ถึ ง  ท รั พ ย์ สิ น ตี มู ล ค่ า ต า ม ร า ค า ต ล า ด ที่ บุ ค ค ล ห รื อ 

นิติบุคคลลงทุนและครอบครองอยู่  บุคคลหรือ นิติบุ คคลในที่ น้ีหมายรวมถึง  บุคคลทัว่ ไป บริษัท  

หา้งรา้น องคก์รมลูนิธ ิสถาบนัต่างๆ ตลอดจนองคก์รและภาครฐับาลทรพัยส์นิทีแ่ทจ้รงิและมตีวัตนจบัต้องได ้เช่น 

ทีด่นิ อาคาร ทองคํา เพชรนิลจนิดา และ เครื่องประดบั รถยนต์และอื่นๆ ทรพัยส์นิทางการเงนิ เช่น เงนิสด เงนิ

ฝาก บตัรเงนิฝากหลกัทรพัยป์ระเภทต่างๆ ไดแ้ก่ หุน้ พนัธบตัร หุน้กูแ้ละหลกัทรพัยอ์ื่นๆ ในลกัษณะเดยีวกนั ทีจ่ะ

จ่ายกระแสเงนิสดใหใ้นอนาคต เงนิลงทุนจงึมคีวามสาํคญัและมมีูลค่าทางเศรษฐกจิ (Economic Value) ทีส่ะทอ้น

ใหเ้หน็ถงึความมัง่คัง่ของประเทศ ระดบัการออมและการลงทุนของประเทศว่าสงูหรอืตํ่าเพยีงใด ประเทศที่มเีงนิ

ลงทุนมากย่อมมรีะดบัความมัง่คัง่สงูกว่าประเทศทีม่เีงนิลงทุนน้อยกว่า เงนิลงทุนจงึเป็นปจัจยัทีม่คีวามสาํคญัทีสุ่ด

อย่างหน่ึงของโลก 

 แนวความคิดเก่ียวกบัผลตอบแทน อญัญาขนัธวทิย ์(2546: 33) กล่าวว่า ทีน่ักลงทุนทุกประเภทต่าง

มุ่งหวงัในสิง่เดยีวกนัคอื ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return) ในอตัราทีน่่าพอใจและคุม้ค่ากบัการ

ลงทุน รวมทัง้ระดบัความเสีย่งจากการลงทุนทีต่้องแบกรบั เพื่อทีน่ักลงทุนจะไดนํ้าเงนิลงทุนและดอกผลทีเ่กดิขึน้

ไปใชใ้นการอุปโภคบรโิภคตามเป้าหมายในอนาคต (Future Consumption) เช่น บ้าน ที่อยู่อาศยั เงนิทุนเพื่อ

การศกึษาบุตร เงนิเพื่อการเกษยีณอายุอย่างมคีุณค่า 

 แ น ว ค ว า ม คิ ด เ ก่ี ย ว กั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม ผู้ บ ริ โ ภ ค  ศิ ริ ว ร ร ณ  เ ส รี รั ต น์ แ ล ะ ค ณ ะ  

(2541: 125) การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาพฤตกิรรมการซือ้และการใชข้องผูบ้รโิภคเพื่อทราบถงึ

ความต้องการและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค คําตอบที่ได้จะช่วยให้นํามาวางกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างเหมาะสม โดยใช ้7 คําถามคน้หาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคคอื 6Ws 

และ 1H 
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 ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบักองทุนรวมทองคาํกองทุนรวมทองคําคอืกองทุนรวมทีไ่ปลงทุนในหน่วยลงทุนของ

กองทุนทีล่งทุนในทองคําแท่งในต่างประเทศ (Gold Fund) ส่วนมากกองทุนจะนําเงนิลงทุนของนักลงทุนรายย่อย

ภายในประเทศไปลงทุนผ่านหน่วยลงทุนของสไปเดอรโ์กลด์ทรสัต์ (SPDR Gold Trust)เป็นกองทุนประเภท 

ETF(Exchange Trade Fund) ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก มกีารบรหิารจดัการโดย World Gold Trust Services, LLC ทีถ่อื

หุน้โดยสมาพนัธท์องคําโลก (World Gold Council) ซึง่เป็นองคก์รทีไ่ม่แสวงหากําไรกองทุน SPDR Gold น้ีจด

ทะเบยีนซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย์ 5 แห่ง คือ นิวยอร์ก เมก็ซโิก ฮ่องกง สงิคโปร์ ญี่ปุ่น ซึ่งนักลงทุนจะได้รบั

ผลตอบแทนจากการลงทุนในรปูแบบของกาํไรสว่นเกนิหรอืผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารอื่นๆ ทีก่องทุนได้

นํ า เ งิ น ส่ ว น ที่ เ ห ลื อ ภ า ย ห ลั ง จ า ก ก า ร นํ า เ งิ น ไ ป ล ง ทุ น ใ น ก อ ง ทุ น  SPDR Gold เ ช่ น 

นําเงนิไปลงทุนในตราสารหน้ีเป็นตน้ (วรรณรตัน์ ธญัญกติตกุิล. 2555: 38 - 39) 

 

วิธีการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั ้ง น้ีมุ่ งศึกษาเฉพาะ นักลงทุนทัว่ ไปในเขตกรุง เทพมหานคร 

ที่สนใจลงทุนหรือเคยลงทุนในกองทุนรวมทองคํากบับริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนที่มีนโยบายการลงทุนใน

ทองคําผ่านกองทุนหลกัในต่างประเทศ คอืกองทุน SPDR Gold Trust โดยจํานวนนักลงทุนทีแ่น่นอนยงัไม่มกีาร

เกบ็บนัทกึตวัเลขไวเ้ป็นหลกัฐาน ดงันัน้จงึไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรทีเ่ป็นนกัลงทุนทีแ่ทจ้รงิได ้

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอย่างทีศ่กึษาเพื่อใชเ้ป็นในการวจิยัครัง้น้ี คอืนกัลงทุนทัว่ไปทีส่นใจลงทุนหรอืเคยลงทุนในกองทุน

รวมทองคําในบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนในเขตกรุงเทพมหานคร แต่เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรที่

แน่นอน ผูว้จิยัจงึคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยกาํหนดความเชื่อมัน่ที ่95% ความผดิพลาดไม่เกนิ 5% โดยใช้

สตูรคํานวณหาขนาดตวัอย่างในกรณีทีไ่ม่ทราบประชากรแน่นอน (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 74/26) ไดข้นาด

ตวัอย่างจาํนวน 385 คน และเพิม่จาํนวนตวัอย่าง จาํนวน 15 ตวัอย่าง รวมตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง 

 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาํหนดคุณสมบตัขิองกลุ่มตวัอย่าง

ดงัน้ี 

 1. มอีายุ 20 ปีขึน้ไป 

 2. นกัลงทุนทีส่นใจลงทุนหรอืเคยในกองทุนรวมทองคาํกบับรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

 3. วธิสีุ่มตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) ผูว้จิยัจะทําการสุ่มตวัอย่างโดยสะดวกให้

ครบตามจาํนวนแบบสอบถาม 400 ชุด โดยการเกบ็แบบสอบถามออนไลน์โดยใช้โปรแกรมGoogle Formเป็น

เครื่องมือในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ จากนัน้นําลงิค ์(Link) ของแบบสอบถามไปวางไวต้ามเวบ็ไซต์

ทีเ่กีย่วกบัการลงทุนทองคาํ เช่น www.taradthong.com, www.thaigold.info เป็นตน้ 

 

สรปุผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล เกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของ

นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปผลการวจิยัคน้ควา้ไดด้งัน้ี 

 ส่วนท่ี 1. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบสอบถาม  

 เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 243 คน คดิเป็นรอ้ยละ 60.8และเพศชาย 

จาํนวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.3 
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 อายุ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุ 30 – 39 ปี จํานวน 293 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.5 

รองลงมาคอื อายุ 20-29 ปี จาํนวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.8 

 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัตํ่ากว่าปริญญาตร/ีปรญิญาตร ี

จาํนวน202 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 และ สงูกว่าปรญิญาตร ี198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 

 อาชพี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน จํานวน 194 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 48.5รองลงมาคอื อาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ จาํนวน139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.8 

 สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด จํานวน 323 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.0 

รองลงมาคอื สถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัจาํนวน 77 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.3 

 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที ่20,001 - 40,000 บาท

จาํนวน 223 คน คดิเป็นรอ้ยละ 55.8 รองลงมาคอื 40,001 บาทขึน้ไป จาํนวน 92 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.0 

 ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทองคําพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มปีระสบการณ์การ

ลงทุนในกองทุนรวมทองคํา น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 286 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.5รองลงมาคอื 1 ปีขึน้ไป จํานวน 

114 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.5 

 ส่วนท่ี 2. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม

ทองคาํของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรงุเทพมหานคร ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นผลตอบแทนประกอบดว้ย ราคาและมลูค่า

หน่วยลงทุน อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงัของกองทุน นโยบายจ่ายเงนิปนัผล สทิธปิระโยชน์ทางภาษี  และปจัจยั

ดา้นความเสีย่ง ประกอบดว้ย นโยบายป้องกนัความเสีย่ง สดัสว่นการลงทุนของกองทุน สภาพคล่อง ความผนัผวน

ของราคาทองคาํ พบว่า 

 1. ราคาและมูลค่าหน่วยลงทุน 

 1.1 ราคาขัน้ตํ่าในการซือ้ขายครัง้ต่อไปผูล้งทุน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหร้ะดบัอทิธพิล เป็น

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลอยู่ระดบัมาก จาํนวน 190 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.5 รองลงมาคอื มรีะดบัอทิธพิลมากทีสุ่ด จํานวน 

140 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.0 

 1.2 ราคาซือ้ขายหน่วยลงทุนมคีวามเหมาะสม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหร้ะดบัอทิธพิล เป็น

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ จํานวน 174 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.5 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมาก จํานวน 164 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 41.0 

 2. อตัราผลตอบแทนย้อนหลงัของกองทุน 

 2.1 ผลการดาํเนินงานยอ้นหลงัของกองทุน บลจ.ทีท่่านเลอืกสามารถทาํกาํไรไดม้ากกว่ากองทุนทีบ่รหิาร

โดย บลจ. อื่นๆ เหมาะสม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหร้ะดบัอทิธพิล เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลมาก จํานวน 

185 คน คดิเป็นรอ้ยละ 46.3 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมากทีส่ดุ จาํนวน 151 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.8 

 2.2 อตัราผลตอบแทนจากผลการดําเนินงานในอดตี ของกองทุน ใหผ้ลตอบแทนอย่างสมํ่าเสมอ พบว่า

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหร้ะดบัอทิธพิล เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ จาํนวน 175 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 

รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมาก จาํนวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.5 

 3. นโยบายจ่ายเงินปันผลของกองทุน 

 3.1 กองทุนมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลอย่างสมํ่าเสมอ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ใหร้ะดบัอทิธพิล 

เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ จาํนวน 188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมาก จํานวน 125 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.3  
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 3.2 อตัราจ่ายเงนิปนัผลเป็นไปตามทีค่าดหวงัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัอทิธพิล เป็น

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีส่ดุ จํานวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมาก จํานวน 116 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 29.0 

 4. สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 4.1 ผลกําไรจากการซือ้ขายหน่วยลงทุนไม่ต้องเสยีภาษีพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบั

อทิธพิล เป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลมากที่สุด จํานวน 187 คน คดิเป็นร้อยละ 46.8 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมาก 

จาํนวน 177 คดิเป็นรอ้ยละ 46.8 

 4.2 ผูล้งทุนไดร้บัสทิธปิระโยชน์ในการลดหย่อนภาษีเมื่อพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบั

อทิธิพล เป็นปจัจยัที่มีอทิธิพลมากที่สุด จํานวน 197 คน คิดเป็นร้อยละ 49.3 รองลงมาคือ ระดบัอทิธิพลมาก 

จาํนวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.5 

 5. นโยบายป้องกนัความเส่ียง 

 5.1 กองทุนมนีโยบายการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่น พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ใหร้ะดบัอทิธพิล เป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากจํานวน 180 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมาก

ทีส่ดุ จาํนวน 163 คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.8 

 5.2 กรณีสถานการณ์การลงทุนในต่างประเทศมปีญัหา กองทุนมนีโยบายนําเงนิมาลงทุนในประเทศ          

เพื่อรกัษาผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัอทิธพิลเป็นปจัจยัที่มี

อทิธพิลมากทีสุ่ดจํานวน 173 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.3 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมาก จํานวน 162 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 40.5  

 6. สดัส่วนการลงทุนของกองทุน 

 6.1 สดัส่วนของประเภททรพัยส์นิทีก่องทุนรวมทีท่่านลงทุนมคีวามเหมาะสม เช่น การลงทุนซือ้หน่วย

ลงทุน SPDR GOLD TRUST 97% และ 3% ในเงนิฝากธนาคารพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบั

อทิธพิลเป็นปจัจยัที่มีอทิธพิลมากจํานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 48.0 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมากที่สุด 

จาํนวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.3  

 6.2 เงนิทุนสว่นทีเ่หลอืจากการซือ้หน่วยลงทุน SPDR GOLD TRUST กองทุนจะนําเงนิไปลงทุนในตรา

สารหน้ี / เงนิฝากพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัอทิธพิลเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากจํานวน 215 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมากทีส่ดุ จาํนวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.8  

 7. สภาพคล่อง 

 7.1 มูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัอทิธพิลเป็น

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากจํานวน 198 คน คดิเป็นรอ้ยละ 49.5 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมากทีสุ่ด จํานวน 142 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 35.5 

 7.2 ระยะเวลาทําการซื้อขายหน่วยลงทุน (เช่น ท่านสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนไดทุ้กวนัทําการของ 

บลจ.) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ระดบัอทิธพิลเป็นปจัจยัที่มอีทิธพิลมากจํานวน 186 คน คดิเป็น       

รอ้ยละ 46.5 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมากทีส่ดุ จาํนวน 168 คน คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 

 8. ความผนัผวนของราคาทองคาํ 

 8.1 ความผนัผวนของราคาทองคาํในตลาดโลกพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัอทิธพิลเป็น

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดจํานวน 250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมาก จํานวน 138 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 
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 8.2 ความผนัผวนของราคาของหน่วยลงทุน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัอทิธพิลเป็น

ปจัจยัทีม่อีทิธพิลมากทีสุ่ดจํานวน 207 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.8 รองลงมาคอื ระดบัอทิธพิลมากทีสุ่ด จํานวน 161 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 40.3 

 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบั พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคาํของ 

นักลงทุนทัว่ไปในเขต กรุงเทพมหานคร ได้แก่ วตัถุประสงค์ของการลงทุน ผู้ที่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจลงทุน 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีเ่คยเปิดซือ้ขายหน่วยลงทุนหรอืคาดว่าจะลงทุน จาํนวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้ที่

ทําการเปิดซื้อขายหรือคาดว่าจะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน สดัส่วนเงินลงทุนหรือคาดว่าจะลงทุนเมื่อเทียบกับ

ทรพัยส์นิของนกัลงทุน ระยะเวลาทีถ่อืครองหรอืคาดว่าจะถอืครองหน่วยลงทุนเฉลีย่ครัง้ละ / เดอืนพบว่า 

 วตัถุประสงคใ์นการลงทุน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุน เพื่อเกง็กําไร 

จํานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 รองลงมาคอื เพื่อหาช่องทางการลงทุนใหม่ จํานวน 94 คน คดิเป็น        

รอ้ยละ 23.5  

 ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจลงทุนในกองทุนรวมทองคํา โดยส่วนใหญ่พบว่า ตัวนักลงทุนเองคือผู้ที่

ตดัสนิใจในการลงทุน จํานวน 318 คน คดิเป็นร้อยละ 79.5 รองลงมาคอืครอบครวั จํานวน 66 คน คดิเป็น             

รอ้ยละ 16.5 

 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่เปิดซื้อขายหรือคาดว่าจะเปิดซื้อขายหน่วยลงทุน พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เปิดซือ้ขายหน่วยลงทุนกบั บลจ. บวัหลวง จํากดั จํานวน 129 คน คดิเป็นร้อยละ 32.3 

รองลงมาคอื บลจ. กสกิรไทย จาํกดั จาํนวน 64 คน คดิเป็นรอ้ยละ 16.0 

 จาํนวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงทุนหรอืคาดว่าจะลงทุนเฉลีย่ครัง้

ละ 5,000 – 19,999 บาท จาํนวน 201 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.3 รองลงมาคอื น้อยกว่า 5,000 บาทจํานวน 96 คน

คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 

 สดัส่วนเงนิทีล่งทุนเทยีบกบัทรพัยส์นิทัง้หมด พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงทุนหรอืคาดว่าจะ

ลงทุน 10% - 30 % จํานวน 284 คน คดิเป็นรอ้ยละ 71.0 รองลงมาคอื น้อยกว่า 10%จํานวน 87 คน คดิเป็น          

รอ้ยละ 21.8 

 ระยะเวลาทีถ่อืครองหน่วยลงทุนเฉลีย่ต่อครัง้ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ถอืครองหรอืคาดว่าจะ

ถอืครอง 1-3 เดอืน จํานวน 190 คน คดิเป็นร้อยละ 47.5 รองลงมาคอื 4-6 เดอืน จํานวน 116 คน คดิเป็น           

รอ้ยละ 29.0  

 

อภิปรายผล 

 จากการศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 สมมติฐานข้อท่ี 1 เพศมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคาํของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า 

 เพศมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร

เรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคาํ, ผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน

ที่เปิดซื้อขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงินที่ลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้, สดัส่วนเงินที่ลงทุนเทียบกบัทรพัย์สนิทัง้หมด, 

ระยะเวลาทีถ่ือครองหน่วยลงทุนเฉลีย่ต่อครัง้ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้เน่ืองจากเพศทีต่่างกนัอาจมกีาร

ตดัสนิใจหรอืแนวการวเิคราะหใ์นการลงทุนต่างกนั  สอดคลอ้งกบั สทิธพิฒัน์ พพิธิกุล (2550) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง 
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“ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมและแนวโน้มการลงทุนในทองคาํแท่งของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า 

เพศของนักลงทุนมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวมทองคําผ่านทางบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน

ดงันัน้บริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนควรมีกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นในการให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวม

ทองคาํใหม้คีวามเหมาะสมต่อทศันะคตหิรอืพฤตกิรรมดา้นการลงทุนของเพศชายและเพศหญงิ 

 สมมติฐานข้อท่ี 2 อายุมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคาํของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า 

 อายุมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร

เรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคาํ, ผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน

ที่เปิดซื้อขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงินที่ลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้, สดัส่วนเงินที่ลงทุนเทียบกบัทรพัย์สนิทัง้หมด, 

ระยะเวลาที่ถือครองหน่วยลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองมาจากนักลงทุนที่อายุ

มากกว่า ย่อมมรีะดบัรายไดม้ากกว่านักลงทุนทีม่อีายุน้อยกว่า ทําให้มพีฤตกิรรมการลงทุนเช่นจํานวนเงนิลงทุน

มากกว่า สอดคลอ้งกบั วรรณรตัน์ ธญัญกติติกุล (2555) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืก

ลงทุนในกองทุนรวมทองคาํผ่านทางบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน” พบว่า อายุของนกัลงทุนมผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกลงทุนในกองทุนรวมทองคําผ่านทางบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนดงันัน้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน

ควรมกีลยุทธท์ีมุ่่งเน้นในการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการลงทุนในกองทุนรวมทองคาํใหม้คีวามเหมาะสมต่อทศันะคตหิรอื

พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น ก า ร ล ง ทุ น ข อ ง นั ก ล ง ทุ น ที่ มี อ า ยุ แ ต ก ต่ า ง กั น เ พื่ อ ดึ ง ดู ด 

นกัลงทุนในแต่ละช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 3  ระดบัการศกึษามอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุน

ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า 

 ระดับการศึกษามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงค์ที่ลงทุนในกองทุนรวมทองคํา, ผู้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีเ่ปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้, สดัส่วนเงนิทีล่งทุนเทยีบกบั

ทรพัย์สนิทัง้หมด, ระยะเวลาทีถ่ือครองหน่วยลงทุนเฉลีย่ต่อครัง้ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองจากนัก

ลงทุนทีม่รีะดบัการศกึษาต่างกนัอาจมแีนวการวเิคราะหแ์ละการตดัสนิใจในเรื่องการลงทุนทีต่่างกนั สอดคลอ้งกบั 

วรรณรตัน์ ธญัญกติตกุิล (2555) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนในกองทุนรวมทองคํา

ผ่านทางบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน” พบว่า ระดบัการศกึษาของนักลงทุนมผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนใน

กองทุนรวมทองคําผ่านทางบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ดงันัน้บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนควรมุ่งเน้นใน

การใหข้อ้มลูต่างๆเกีย่วกบักองทุนรวมทองคําใหเ้หมาะสมกบันักลงทุนทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัไป เช่นนัก

ลงทุนทีม่กีารศกึษาระดบัตํ่ากว่าปรญิญาตรอีาจตอ้งการขอ้มลูทีส่ ือ่สารกระชบัเขา้ใจไดง้่ายเป็นต้น หรอืนักลงทุนที่

มกีารศกึษาระดบัสงูกว่าอาจมกีารเพิม่ขอ้มูลทีม่กีารวเิคราะหห์ลายแง่มุมเพื่อช่วยใหส้รา้งภาพลกัษณ์ใหแ้ก่บรษิทั

หลกัทรพัย์จดัการกองทุน ในด้านของามเชีย่วชาญในด้านการบรหิารจดัการกองทุน เช่น การให้ขอ้มูลด้านการ

วเิคราะหท์างเทคนิคเพื่อจบัจงัหวะในการลงทุนทีเ่หมาะสม เป็นตน้ 

 สมมติฐานข้อท่ี 4 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปใน

เขตกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า 

 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร

เรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคาํ, ผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน

ที่เปิดซื้อขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงินที่ลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้, สดัส่วนเงินที่ลงทุนเทยีบกบัทรพัย์สนิทัง้หมดซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ทัง้น้ีอาจเป็นเพราะคนทีม่อีาชพีต่างกนัมวีธิกีารจดัสรรรายได ้และนําเงนิมาลงทุนที่
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ไม่เหมอืนกนั เช่นอาชพีที่มพีฤติกรรมการลงทุนสูงสุดในด้านจํานวนเงนิที่ลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้คอือาชพีประกอบ

ธุรกจิส่วนตวั/ เจ้าของกจิการ  สอดคล้องกบั อธิวฒัน์ โตสนัติกุล (2556) ได้ทําการวจิยัเรื่อง “แนวโน้มและ

พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการลงทุนด้านมูลค่าการลงทุนโดยเฉลี่ย (ครัง้/บาท)         

แตกต่างกนั 

 อาชพีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่แตกต่างกนั เรื่องระยะเวลาทีถ่อืครองหน่วยลงทุนเฉลีย่ต่อครัง้ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบั 

อธวิฒัน์ โตสนัติกุล (2556) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง “แนวโน้มและพฤตกิรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า อาชพีที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการลงทุนไม่แตกต่างกนั ด้านระยะเวลาถือครอง

สนิทรพัยเ์ฉลีย่ 

 สมมติฐานข้อท่ี 5 สถานภาพมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไป

ในเขตกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า 

 สถานภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานครเรื่องบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีเ่ปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้, 

สดัส่วนเงนิที่ลงทุนเทยีบกบัทรพัย์สนิทัง้หมด, ระยะเวลาที่ถือครองหน่วยลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้ ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากผู้ที่สมรสหรือมีครอบครวัแล้วอาจมีรายจ่ายที่มากกว่าผู้ที่มีสถานภาพโสด ปจัจยั

ดงักล่าวย่อมสง่ผลไปยงัลกัษณะการลงทุนทีแ่ตกต่างกนั สอดคลอ้งกบั ณฐักร เลาหสงคราม (2555) ไดท้ําการวจิยั

เรื่อง “พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร”พบว่า ผูบ้รโิภคที่มี

สถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ในดา้นจาํนวนเงนิลงทุนรวม แตกต่างกนั 

 สถานภาพมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคาํ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทตีัง้ไว ้เน่ืองจากนกั

ลงทุนผูท้ีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนั หรอื โสด/หมา้ย/หย่างรา้ง สว่นใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการลงทุนเพื่อการเกง็

กาํไร ซึง่คอืความตอ้งการไดร้บัผลตอบแทนทีค่าดหวงัเหมอืนกนั สอดคลอ้งกบั สุภชันีย ์จงรกัษ์ลขิติ (2551: 145) 

ไดท้ําการวจิยัเรื่อง “ปจัจยัที่มอีทิธพิลต่อแนวโน้มการตดัสนิใจซื้อขายกองทุนรวมผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตของนัก

ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนทัว่ไปทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนัมจีุดมุ่งหมายในการลงทุน          

ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานข้อท่ี 6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของ       

นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า 

 รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืนมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงค์ที่ลงทุนในกองทุนรวมทองคํา, ผู้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีเ่ปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้, ระยะเวลาทีถ่อืครองหน่วย

ลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้เน่ืองจากนักลงทุนที่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนมากกว่าย่อมมี

จาํนวนเงนิลงทุนมากกว่าผูม้รีายไดน้้อย และสามารถถอืครองหน่วยลงทุนไดใ้นระยะเวลาทีย่าวกว่า สอดคลอ้งกบั 

อธวิฒัน์ โตสนัติกุล (2556) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง “แนวโน้มและพฤตกิรรมการลงทุนของนักลงทุนชาวไทยในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่า นักลงทุนชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกนั ด้านระยะเวลาในการลงทุนเฉลีย่โดยนักลงทุนผูม้รีายได้สงูจะมพีฤตกิรรมการ

ลงทุนดา้นระยะเวลาในการถอืครองหลกัทรพัยเ์ฉลีย่มากทีส่ดุ 
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 ร าย ไ ด้ เ ฉ ลี่ ย ต่ อ เ ดือน ไ ม่ มี อิท ธิพล ต่ อพ ฤ ติก ร รม ก า รลง ทุ น ใ นกอง ทุ น ร ว ม ทอง คํ า ข อ ง 

นักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องสดัส่วนเงนิที่ลงทุนเทียบกบัทรพัย์สนิทัง้หมด ซึ่งไม่สอดคล้องกบั

สมมติฐานทตีัง้ไว ้เน่ืองจากการจดัสรรเงนิลงทุนของนักลงทุนอาจจะขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคก์ารลงทุน หรอืระดบั

การยอมรับความเสี่ยงได้ สอดคล้องกับ แนวคิดของ สถาบันพัฒนาบุคลากรธุรกิจหลักทรัพย์ (TSI) ตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (2551) กล่าวว่า Accumulation Phase คอื ขัน้ตอนของช่วงชวีติช่วงทีเ่ริม่ทํางาน 

(Early Career) เริม่สะสมทุนทรพัย ์ในช่วงน้ีผูล้งทุนอาจมหีน้ีสนิมากกว่าทรพัยเ์พราะตอ้งซือ้สนิทรพัยร์ายการใหญ่ 

เช่น รถยนต ์บา้น มรีายไดน้้อยแต่สมํ่าเสมอและมแีนวโน้มทีจ่ะเพิม่ขึน้อย่างมัน่คงและน่าพอใจในอนาคต นกัลงทุน

ประเภทน้ีมกัชอบลงทุนประเภท High risk / High return 

 สมมติฐานข้อท่ี 7 ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทองคํามอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมทองคาํของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า 

 ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทองคาํมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของ

นักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคํา, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนทีเ่ปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้, สดัส่วนเงนิทีล่งทุนเทยีบกบัทรพัยส์นิทัง้หมด, 

ระยะเวลาที่ถือครองหน่วยลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้ ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เน่ืองจากผู้ที่มีประสบการณ์

ทางด้านการลงทุนมากกว่าย่อมมกีารวเิคราะหแ์ละตดัสนิใจเพิม่ขึน้ตามประสบการณ์ทีม่ ีสอดคล้องกบั กอบยศ 

ยอดยิม้ศร ี(2555) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง“ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชพี (RMF) 

ของพนกังานธนาคารธนชาต จํากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงานทีม่ปีระสบการณ์ในการ

ลงทุนแตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุน ดา้นจาํนวนกองทุนทีเ่ปรยีบเทยีบก่อนตดัสนิใจลงทุน และดา้นจาํนวน

เงนิ แตกต่างกนั 

 ประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมทองคาํมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของ

นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทุนซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทตีัง้ไว ้

เน่ืองจากกองทุนรวมทองคําเป็นกองทุนที่มรีะดบัความเสีย่งสูงนักลงทุนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จึงมกีาร

ตดัสนิใจในการลงทุนดว้ยตวัเองมากกว่าการมผีูร่้วมตดัสนิใจ สอดคลอ้งกบั ณฐักร เลาหสงคราม (2555) ไดท้าํการ

วจิยัเรื่อง “พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ตวันัก

ลงทุนเองทีเ่ป็นผูม้อีทิธพิลต่อการลงทุนมากทีส่ดุ 

 สมมติฐานข้อท่ี 8 ปจัจยัดา้นผลตอบแทนไดแ้ก่ ราคาและมูลค่าหน่วยลงทุนอตัราผลตอบแทนยอ้นหลงั

ของกองทุน นโยบายจ่ายเงนิปนัผล และ สทิธปิระโยชน์ทางภาษี มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวม

ทองคาํของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครผลการวจิยัพบว่า 

 8.1 ราคาและมูลค่าหน่วยลงทุนมอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุน

ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคํา, ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนที่เปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลี่ยต่อครัง้, สดัส่วนเงนิทีล่งทุน

เทียบกบัทรพัย์สนิทัง้หมด, ระยะเวลาที่ถือครองหน่วยลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้

เน่ืองจากนกัลงทุนมกีารซือ้ขายหน่วยลงทุนจากการกาํหนดราคาของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีเ่ลอืกลงทุน 

ผู้ลงทุนย่อมมีการเปรียบเทียบและเลือกลงทุนในราคาที่ตนเห็นว่ามีความคุ้มค่าต่อการลงทุน สอดคล้องกับ            

วรรณรตัน์ ธญัญกติตกุิล (2555) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนรวมทองคําผ่านทาง

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน” พบว่า ปจัจยัด้านค่าธรรมเนียม และด้านราคาและมูลค่าคงเหลอื มผีลต่อการ

ตดัสนิใจเลอืกลงทุนกองทุนรวมทองคาํผ่านบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน และสอดคลอ้งกบั Roopadarshini. S. 

(2015) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง “การรบัรูเ้กีย่วกบัการลงทุนและพฤตกิรรมการเลอืกลงทุนของนักลงทุนทีม่ต่ีอกองทุน
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รวม” ใชว้ธิกีารศกึษาแบบเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ จะตรวจสอบขอ้มูล

เกีย่วกบัการลงทุนก่อนตดัสนิใจลงทุนในกองทุนรวม พจิารณาเกีย่วกบัค่าธรรมเนียมรวมถงึค่าใชจ้่ายต่างๆ ของ

กองทุน 

 8.2 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงัของกองทุน มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของ

นักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคํา, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการ

กองทุนทีเ่ปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้, สดัส่วนเงนิทีล่งทุนเทยีบกบัทรพัยส์นิทัง้หมด, 

ระยะเวลาทีถ่อืครองหน่วยลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองจากอาจเป็นเพราะกองทุนมี

การบริหารจดัการทางด้านการลงทุนที่ดีจึงทําให้นักลงทุนพิจารณาผลการดําเนินงานเพื่อนํามาประกอบการ

ตดัสนิใจลงทุน สอดคลอ้งกบั วรรณรตัน์ ธญัญกติตกุิล (2555) ไดท้ําการวจิยัเรื่อง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกลงทุนรวมทองคําผ่านทางบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน” พบว่า ปจัจยัด้านบรษิัท มผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกลงทุนกองทุนรวมทองคาํผ่านบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

 อตัราผลตอบแทนยอ้นหลงัของกองทุน ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนัก

ลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจลงทุนซึ่งไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานที่ตัง้ไว ้

เน่ืองจากนักลงทุนอาจให้ความสําคญัในด้านอื่นที่จะนํามาเป็นแนวทางในการตดัสนิใจลงทุนมากกว่าดา้นอตัรา

ผลตอบแทนของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 2-3, 33-34) 

กล่าวว่า ผู้ลงทุนอาจมจีุดมุ่งหมายการลงทุนของตวัเองตามความต้องการและภาวะแวดล้อมของผู้ลงทุน ความ

ปลอดภยัของเงนิทุน (Security of principal)  เสถยีรภาพของรายได ้ (Stability of income) ความงอกเงยของ

เงินทุน (Capital growth) ความสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทนัท ี (Liquidity) การกระจายเงินลงทุน 

(Diversification) ความพอใจดา้นภาษ ี(Favorable Tax status) 

 8.3 นโยบายจ่ายเงนิปนัผลมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปใน

เขตกรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคํา, ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, บรษิทั

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีเ่ปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้, สดัส่วนเงนิทีล่งทุนเทยีบกบั

ทรพัยส์นิทัง้หมด, ระยะเวลาทีถ่อืครองหน่วยลงทุนเฉลีย่ต่อครัง้ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เน่ืองจากนัก

ลงทุนต่างมุ่งหวังผลตอบแทนในการลงทุนจึงอาจพิจารณาเลือกลงทุนในกองทุนรวมทองคําของบริษัทฯ ที่มี

นโยบายจ่ายเงนิปนัผล สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 33) กล่าวว่า ทีน่ักลงทุนทุกประเภท

ต่างมุ่งหวงัในสิง่เดยีวกนัคอื ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return) ในอตัราทีน่่าพอใจและคุม้ค่ากบัการ

ลงทุนผลตอบแทนรวมจากการลงทุน (Total Return)  

 8.4 สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคาํของนกัลงทุนทัว่ไปใน

เขตกรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคาํ, บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีเ่ปิดซือ้ขาย

หน่วยลงทุน, จาํนวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้, สดัส่วนเงนิทีล่งทุนเทยีบกบัทรพัยส์นิทัง้หมด, ระยะเวลาทีถ่อืครอง

หน่วยลงทุนเฉลีย่ต่อครัง้ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองจากผูล้งทุนอาจมองว่า กาํไรจากการขายคนืหน่วย

ลงทุนไม่ตอ้งเสยีภาษเีงนิไดม้คีวามคุม้ค่าทีจ่ะลงทุน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อญัญา ขนัธวทิย ์(2546: 33) กล่าว

ว่า ผู้ลงทุนอาจมจีุดมุ่งหมายการลงทุนของตวัเองตามความต้องการและภาวะแวดล้อมของผู้ลงทุน เช่น ความ

พอใจด้านภาษี (Favorable Tax status) และสอดคลอ้งกบั ณัฐกร เลาหสงคราม (2555) ได้ทําการวจิยัเรื่อง 

“พฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานคร” พบว่า ปจัจยัหลกัทีใ่ชใ้น

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวคอื ตอ้งการสทิธใินการหกัลดหย่อนภาษ ี

 



13 

 สทิธปิระโยชน์ทางภาษ ีไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปใน

เขตกรุงเทพมหานครเรื่องผูม้สีว่นร่วมในการตดัสนิใจลงทุนซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองจากนักลงทุน

แต่ละคนมรีายไดท้ีแ่ตกต่างกนักม็ฐีานการเสยีภาษเีงนิไดท้ีต่่างกนั ผูท้ีเ่สยีภาษีตํ่าย่อมไม่จําเป็นทีจ่ะต้องพจิารณา

เรื่องการลดหย่อนภาษ ีสอดคลอ้งกบั กอบยศ ยอดยิม้ศร ี(2555) ไดท้าํการวจิยัเรื่อง“ปจัจยัทีส่่งผลต่อการตดัสนิใจ

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ของพนักงานธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน ) ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ฐานภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสยีที่แตกต่างกนัมผีลต่อการตดัสนิใจลงทุนด้าน

จาํนวนกองทุน 

 สมมติฐานข้อท่ี 9 ปจัจยัดา้นความเสีย่งไดแ้ก่นโยบายป้องกนัความเสีย่งสดัส่วนการลงทุนของกองทุน

สภาพคล่องและ ความผนัผวนของราคาทองคํามีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนัก

ลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 9.1 นโยบายป้องกนัความเสีย่ง มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุน

ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคํา, ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, 

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีเ่ปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้, ระยะเวลาทีถ่อืครอง

หน่วยลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว้เน่ืองจาก กองทุนรวมทองคําจะเป็นกองทุนทีม่รีะดบั

ความเสีย่งสูงก ็นักลงทุนย่อมทราบดวี่าความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืสถานการณ์ในต่างประเทศจะส่งผล

กระทบโดยตรงกบัการลงทุน สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อญัญา ขนัธวทิย(์2544: 34) กล่าวว่า ความเสีย่งทีเ่กดิขึน้

จากปจัจยัมหภาค (Macro Factors) เป็นความเสีย่งทีม่รีะบบทีน่ักลงทุนไม่สามารถหลกีเลีย่งได ้และไม่สามารถ

คาดการณ์ได้ล่วงหน้า เป็นผลกระทบจาก ภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกจิการเงนิ และ

การเมอืงทีเ่ปลีย่นแปลงไป ภาวะการตลาดทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทําใหอ้ตัราผลตอบแทนทีเ่กดิขึน้จรงิมโีอกาสจะต่าง

ไปจากระดบัทีค่าดหวงั  

 นโยบายป้องกนัความเสีย่ง ไม่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไป

ในเขตกรุงเทพมหานคร เรื่องสดัส่วนเงนิทีล่งทุนเทยีบกบัทรพัย์สนิทัง้หมด ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้

เน่ืองจากแนวคดิทีแ่ตกต่างกนั อาจส่งผลในเรื่องของระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได ้โดยนักลงทุนบางคนอาจมกีาร

วเิคราะหใ์นเรื่องของความเสีย่งทีแ่ตกต่างกนัออกไป สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เพชร ีขมุทรพัย ์(2544: 6) กล่าวว่า 

ความสมคัรใจในการลงทุน (Willingness to accept risk of investment) ผูล้งทุนบางท่านอาจต้องการลงทุนใน

แบบทีม่คีวามเสีย่ง ความเสีย่งในทีน้ี่มหีลายลกัษณะดว้ยกนั เช่น ความเสีย่งในธุรกจิ ความเสีย่งในตลาด ความ

เสีย่งในอตัราดอกเบีย้และความเสีย่งอนัเกดิจากราคา เป็นตน้ ผูล้งทุนในลกัษณะน้ีไดเ้ตรยีมตวัเตรยีมใจทีจ่ะเผชญิ

กบัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตแลว้ 

 9.2 สดัส่วนการลงทุนของกองทุน มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุน

ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคํา, ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนที่เปิดซื้อขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิที่ลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้, ซึ่งสอดคล้องกบั

สมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองจากนักลงทุนอาจใหค้วามสาํคญักบัการบรหิารจดัการของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

ด้านนโยบายการลงทุนกองทุน ในแง่ของความสามารถที่จะทํากําไรได้จากสดัส่วนเงินทุนที่เหลือของกองทุน

หลงัจากทีไ่ดล้งทุนซือ้หน่วยลงทุนใน SPDR GOLD TRUST  สอดคลอ้งกบั วรรณรตัน์ ธญัญกติตกุิล (2555) ได้

ทําการวจิยัเรื่อง “ปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกลงทุนรวมทองคําผ่านทางบรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุน” 

พบว่า ปจัจยัด้านบรษิัท และด้านนโยบายของกองทุน มผีลต่อการตัดสนิใจเลอืกลงทุนกองทุนรวมทองคําผ่าน

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 
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 สดัส่วนการลงทุนของกองทุน ไม่มอีทิธพิลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุน

ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องเรื่องสดัส่วนเงนิทีล่งทุนเทยีบกบัทรพัยส์นิทัง้หมด, ระยะเวลาทีถ่อืครองหน่วย

ลงทุนเฉลีย่ต่อครัง้ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองจากนโยบายของกองทุนรวมทองคําส่วนใหญ่มกัจะนํา

เงนิทุนทีเ่หลอืจากการซือ้หน่วยลงทุน SPDR GOLD TRUST ไปลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่คีวามเสีย่งตํ่าซึง่อตัราผล

ตอบที่ได้กแ็ทนตํ่าเช่นกนั เช่นการนําเงนิไปลงทุนในตราสารหน้ี นักลงทุนอาจมองว่าผลตอบแทนที่ได้จากการ

ลงทุนในสนิทรพัย์ดงักล่าวยงัไม่เป็นอตัราที่น่าพอใจที่จะนํามาประกอบการตัดสนิใจลงทุน โดยสอดคล้องกบั

แนวคิดของ อญัญา ขนัธวิทย์ (2546: 33) กล่าวว่า ที่นักลงทุนทุกประเภทต่างมุ่งหวังในสิ่งเดียวกันคือ 

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Investment Return) ในอตัราทีน่่าพอใจและคุม้ค่ากบัการลงทุน  

 9.3 สภาพคล่อง มีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ไปในเขต

กรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงค์ที่ลงทุนในกองทุนรวมทองคํา, ผู้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, บรษิัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนทีเ่ปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลีย่ต่อครัง้, สดัส่วนเงนิทีล่งทุนเทยีบกบั

ทรพัย์สนิทัง้หมด, ระยะเวลาทีถ่ือครองหน่วยลงทุนเฉลีย่ต่อครัง้ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไวเ้น่ืองจากนัก

ลงทุนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหร้ะดบัอทิธพิลมูลค่าหน่วยลงทุนคงเหลอืในบญัชขี ัน้ตํ่าอยู่ในระดบัมาก และ

ระยะเวลาทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน ระดบัมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบั วรรณรตัน์ ธญัญกติตกุิล (2555) ไดท้าํการวจิยั

เรื่อง “ปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนรวมทองคําผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน” พบว่า  

ปจัจยัด้านระยะเวลาการซื้อขายหน่วยลงทุน มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกลงทุนกองทุนรวมทองคําผ่านบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

 9.4 ความผนัผวนของราคาทองคํา มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุน

ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครเรื่องวตัถุประสงคท์ีล่งทุนในกองทุนรวมทองคํา, ผูม้สี่วนร่วมในการตดัสนิใจลงทุน, 

บรษิัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนที่เปิดซือ้ขายหน่วยลงทุน, จํานวนเงนิทีล่งทุนเฉลี่ยต่อครัง้, สดัส่วนเงนิทีล่งทุน

เทียบกบัทรพัย์สนิทัง้หมด, ระยะเวลาที่ถือครองหน่วยลงทุนเฉลี่ยต่อครัง้ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้

เน่ืองจากนกัลงทุนอาจมองว่า กองทุนรวมทองคาํจะสรา้งผลตอบแทนใหไ้ดใ้กลเ้คยีงกบัผลตอบแทนจากการลงทุน

ในทองคาํแท่งในตลาดโลก การทีร่าคาทองคาํในตลาดโลกมคีวามผนัผวนมากหรอืน้อยย่อมส่งผลกบัมูลค่าซือ้ขาย

ของหน่วยลงทุนเพราะแต่ละครัง้ในบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนมกีารบรหิารจดัการซือ้หรอืขายคนืหน่วยลงทุน

ใน SPDR GOLD TRUST กจ็ะมค่ีาธรรมเนียมในการบรหิารจดัการในแต่ละครัง้เพิม่เขา้ไปดว้ย ผลตอบแทนทีผู่้

ลงทุนนัน้คาดหวงัไวอ้าจแตกต่างไปจากเดมิ โดยทีค่วามผนัผวนของราคาทองคาํคอืความเสีย่งอกีอย่างทีน่ักลงทุน

จะต้องนํามาวเิคราะหเ์พื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุน ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ อญัญา ขนัธวทิย ์ (2544: 34)  

ได้สรุปว่าความเสี่ยง คอื การที่ผลตอบแทนจรงิ (Actual Return) ที่ผู้ลงทุนได้รบัจากการลงทุนมีโอกาสที่จะ

เบี่ยงเบน หรอืแตกต่างไปจากผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนนัน้คาดหวงัไว้ (Expected Return) ถ้าโอกาสที่การลงทุน

เบีย่งเบน หรอืแตกต่างมาก กย็ิง่มคีวามเสีย่งสงูกว่า แต่ถา้เบีย่งเบน หรอืแตกต่างน้อยกจ็ะมคีวามเสีย่งตํ่ากว่า 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

 ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงทุนทัว่ ไปในเขต

กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 สําหรบับริษัทหลกัทรพัย์จดัการกองทุนจากการศกึษาพบว่านักลงทุนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ในการลงทุนในกองทุนรวมทองคําน้อยกว่า 1 ปี จํานวน 286 คนจากกลุ่มตวัอย่าง 400 คน ซึง่นัก

ลงทุนกลุ่มน้ีอาจเป็นกลุ่มที่มคีวามสนใจที่จะลงทุนหรือพึ่งมีการลงทุนในกองทุนรวมทองคํามาสกัระยะ อาจมี

ความรูค้วามเขา้ใจในการลงทุนในกองทุนรวมทองคําไม่มากพอบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนควรมุ่งเน้นในการ
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สือ่สารหรอืสง่ขอ้มลูทีน่่าสนใจของกองทุนรวมทองคาํของแต่ละ บลจ. เช่น นโยบายทางดา้นการลงทุนของกองทุน 

และนโยบายจ่ายเงนิปนัผล เพื่อใหน้ักลงทุนกลุ่มน้ีมคีวามสนใจทีจ่ะเปิดทําการซือ้ขายหน่วยลงทุนกบัทางกองทุน 

โดยที่ขอ้มูลเกี่ยวกบัการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของ บลจ. นัน้ๆ ที่จะสื่อสารออกไป ควรมกีลยุทธ์ทางการ

สื่อสารที่เหมาะสมต่อทศันะคติหรอืพฤติกรรมด้านการลงทุน และเหมาะกบัลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกนัออกไปของนกัลงทุน ไม่ว่าจะเป็นดา้นเพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายได ้สถานภาพ ประสบการณ์การ

ลงทุนในกองทุนรวมทองคําอย่างไรกด็หีากพจิารณาปจัจยัดา้นผลตอบแทน บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนบาง

กองทุนกค็วรออกกองทุนทีม่นีโยบายจ่ายเงนิปนัผลเพื่อเพิม่ฐานลกูคา้ใหก้บับรษิทันอกจากน้ีแลว้บรษิทัหลกัทรพัย์

จดัการกองทุนบางกองทุนควรออกกองทุนที่มนีโยบายป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยน เน่ืองจากราคา

ทองคําในตลาดโลกที่ผ่านมามีความผนัผวนมากซึ่งเป็นปจัจยัที่ไม่สามารถกําหนดได้ และควรพิจารณาให้มี

นโยบายในการนําเงนิมาลงทุนในประเทศหรอืนโยบายอื่นๆ รองรบัความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้หากเกดิสถานการณ์

การลงทุนในต่างประเทศมปีญัหา 

 สาํหรบันักลงทุน นักลงทุนสามารถนําปจัจยัด้านผลตอบแทนมาประกอบการตดัสนิใจลงทุนของตนเอง 

ทัง้ในเรื่องของราคาและมลูค่าหน่วยลงทุนทีบ่รษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนแต่ละแห่งไดก้ําหนดจํานวนเงนิขัน้ตํ่า

ในการซือ้ขายครัง้แรกและครัง้ถดัไปไว ้ว่ามคีวามเหมาะสมกบัรายไดข้องตนมากน้อยเพยีงใด หากพจิารณาจาก

สดัส่วนเงินลงทุนเมื่อเทียบกบัทรพัย์สนิทัง้หมดของตนเองที่คาดว่าจะนํามาลงทุน ทัง้น้ีเพื่อให้สอดคล้องกับ

วตัถุประสงค์ทางการลงทุนที่ตนเองต้องการหรือตัง้เป้าหมายไว้ โดยที่อาจนําผลการดําเนินงานย้อนหลงัของ

กองทุนต่างๆมาเปรยีบเทยีบเพื่อประกอบการตดัสนิใจลงทุนกบักองทุนรวมทองคาํของ บลจ. นัน้ๆ นอกจากน้ีแลว้ 

นกัลงทุนควรศกึษาหาขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัปจัจยัทีเ่ป็นความเสีย่งหรอืก่อใหเ้กดิผลกระทบกบัราคาทองคําแท่ง

ในตลาดโลก ทัง้น้ีเพื่อนํามาขอ้มูลที่ได้มาเชื่อมโยงและประกอบการตดัสนิใจซื้อขายหน่วยลงทุนในกองทุนรวม

ทองคาํ 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบังานวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ในการทาํวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาพฤตกิรรมดา้นอื่นๆ เช่นความรูค้วามเขา้ใจของนกัลงผูล้งทุนทีส่นใจ

จะลงในกองทุนรวมทองคํา เพื่อนําขอ้มูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์และกําหนดนโยบายของบริษัท

หลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใหต้อบสนองต่อความตอ้งการของนกัลงทุน 

 2. ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรศึกษาเปรียบเทียบปจัจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมทองคํา 

เปรยีบเทยีบกบัการซือ้ทองคาํแท่งโดยตรง เพื่อนําขอ้มูลทีไ่ดม้าเป็นแนวทางในการวเิคราะหแ์ละกําหนดนโยบาย

ของบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใหต้อบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนกลุ่มทีย่งัไม่เคยลงทุนในกองทุน

รวมทองคาํแต่มคีวามสนใจทีจ่ะลงทุน  

 3. ในการวจิยัครัง้ต่อไปควรศกึษาเกีย่วกบัทศันคตทิีส่ง่ผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมทองคําของนักลงผู้

ลงทุนทีส่นใจจะลงในกองทุนรวมทองคาํ เพื่อนําขอ้มลูทีไ่ดม้าเป็นแนวทางในการวเิคราะหแ์ละกาํหนดนโยบายของ

บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุนใหต้อบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนกลุ่มทีย่งัไม่เคยลงทุนในกองทุนรวม

ทองคาํแต่มคีวามสนใจทีจ่ะลงทุน 
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 สาร นิพนธ์ฉบับ น้ี สมบู ร ณ์ ได้ด้ ว ยดีด้ ว ยความก รุณาและความช่ ว ย เหลืออย่ า งดียิ่ ง จ าก                          

อาจารย ์ดร.ญาณพล แสงสนัต ์อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ทีไ่ดใ้หค้าํปรกึษา ตลอดจนขอ้แนะนําต่างๆ ในการทํา

สารนิพนธ์ฉบับน้ีให้มีความสมบูรณ์ ผู้วิจ ัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว ้                

ณ โอกาสน้ี 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.กลัยกติติ ์กรีตอิงักูร และอาจารย ์ดร.สนัต ิเตมิประเสรฐิสกุล ทีก่รุณา

เป็นกรรมการในการในการสอบสารนิพนธ ์ตรวจแบบสอบถาม และใหค้ําแนะนําขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อใชใ้นการ

ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ คณาจารยโ์ครงการบรหิารมหาบณัฑติทุกท่านทีไ่ดก้รุณาใหค้วามรูท้ ัง้ในทางทฤษฎ ี

รวมถงึการประยุกตใ์ชใ้นทางปฏบิตั ิและขอขอบคุณเจา้หน้าทีโ่ครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ เจา้หน้าทีภ่าควชิา

บรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน รวมถงึเพื่อนๆ MBA สาขาการตลาด รุ่น 16 ทุกท่าน

ทีใ่หม้ติรภาพ ความช่วยเหลอื และประสบการณ์ทีด่ร่ีวมกนัมาตลอด ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ด้

กรุณาเสยีสละเวลาใหค้วามร่วมมอืในการตอบคาํถามสาํหรบัการทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ี 

 สุดทา้ยน้ี ผู้วจิยัขอกราบขอบพระคุณ คุณย่า คุณพ่อ คุณแม่ ทีอ่บรมสัง่สอน สนับสนุน ใหค้วามรกัและ

การศกึษาทีด่ ีตลอดจนทุกคนในครอบครวัทีเ่ป็นกําลงัใจที่สาํคญัทีสุ่ดแก่ผูว้จิยัเสมอมา รวมถึงเพื่อนที่เคยศกึษา

ร่วมกนัในระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยัพายพั และพีน้่องครสิเตยีน ทีเ่ป็นกาํลงัใหก้าํลงัใจเสมอมา เหนือสิง่อื่น

ใดขอขอบพระคุณพระเจา้ทีเ่ป็นผูป้ระทานความรกั ประทานสตปิญัญา และอวยพระพรใหผู้ว้จิยัสามารถศกึษา และ

ทาํสารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็สมบรูณ์ 
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