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การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาปจั จัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากนักลงทุนรายย่อยทีซือหน่วยลงทุนของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมในประเทศไทยจํานวน 162 คน ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขันตอนและใช้แบบสอบถามเป็ นเครืองมือ สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แ ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน t-test F-test (ANOVA) ผลการวิจยั พบว่า พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยเลือกลงทุนเมืออัตรา
ดอกเบียเงินฝากลดลง ประเภททีลงทุน คือกองทุน รวมตราสารหนี ส่วนใหญ่มีการหาข้อมูลเบืองต้นก่อ นการลงทุ นในกองทุ นรวม การ
ติดตามผลการดําเนินงานหรือสถานะของกองทุนรวมส่วนใหญ่ตดิ ตามเป็ นครังคราว แหล่งข้อมูลในการติดตามผลการดําเนินงานหรือสถานะ
ของกองทุนรวมจากสือต่างๆ และส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าหนังสือชีชวนมีประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุนคือทําให้ทราบค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุน ปจั จัยด้านแรงจูงใจทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากทีสุดคือ การบริการทีดีของบริษทั ปจั จัยด้านวัตถุประสงค์การ
ลงทุน คือเพือต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร สําหรับปจั จัยด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารนัน แหล่งข้อมูลข่าวสารทีนัก
ลงทุนรายย่อยเห็นด้วยว่ามีผลต่อการตัดสินใจมากทีสุด คือ หนังสือชีชวน/เอกสารโฆษณา นักลงทุนรายย่อยทีมีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นด้วยต่อปจั จัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมด้านวัตถุประสงค์การลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที
ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การลงทุน,กองทุนรวม, นักลงทุนรายย่อย

Abstract
The purpose of this study was to investigate the effective factors that influence the retail investors’ decision in
Thailand, through the process of data collecting from 162 retail investors who bought the unit trust of the mutual-fund asset
management company in Thailand. The data collection was completed via multiple-sample randomization, whereas the
questionnaire was used as a research tool. The statistics used in this study included the percentage, the average, the standard
deviation, T-test, and F-test (ANOVA). The result indicated that the retail investors selected to put their investment in mutual
fund only when the interest rate was lower. The most selected formation of mutual fund was general fixed income fund. The
majority of retail investors searched for the preliminary data before investing in mutual fund. The follow-up for the operation and
the status of the mutual fund was occasional. The information sources for the follow-up consisted of presses, radios, televisions,
and internet. In fact, the investors mostly considered the earnings announcement helpful for making decision toward the
investment, since it provided them with the expense of the investment. When considering each aspect, it was found that: in an
aspect of motivation, the most effective factor on the retail investors’ decision toward the mutual fund was a good service of the
company; in an aspect of the investing objectives, the investors looked forward to the more rewards than the deposition to the
commercial bank. In an aspect of information, the information sources that investors considered the most effective for making
decision were the earnings announcement/prospectus. The different educational backgrounds resulted in different investing
objective. (p < 0 .05)
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ปัจจัยที มีผลต่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม...

1. บทนํา
วิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกามีจุดเริมต้นมาจากวิกฤติ
สิน เชือในธุ ร กิจอสังหาริม ทรัพย์ทีเรีย กว่ า ซับ ไพรม์ (subprime)
ส่งผลกระทบต่อตลาดการเงินของประเทศทีได้ชือว่าเป็ นต้นตํารับ
ของนวัตกรรมทางด้า นการเงิน สถาบันการเงินขนาดใหญ่แ ละมี
ชือเสีย งของสหรัฐ ฯ ต่ า งก็ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากวิก ฤติ ด ัง กล่ า ว
ั หาของสถาบัน การเงิน ทวีค วามรุ น แรงจนทํ า ให้เ กิด วิ ก ฤติ
ปญ
การเงินของสหรัฐฯทีถูกขนานนามว่า Hamburger Crisis และได้
ลุ ก ลามกลายเป็ น วิก ฤติข องโลกไปในทีสุ ด ไทยก็เ ป็ น หนึ งใน
ประเทศทีไม่ อ าจหลีก เลียงผลกระทบจากภาวะวิก ฤติเ ศรษฐกิจ
ดังกล่าวด้วย กอปรกับปญั หาการเมืองของไทยทียืดเยือมาตังแต่ ปี
ั หาเศรษฐกิจ ของ
พ.ศ.2549 ก็เ ป็ น อีก สาเหตุ ห นึ งทีส่ งผลให้ป ญ
ประเทศทวีความรุนแรงมากยิงขึน
ตลาดทุนไทยเป็ นสถาบันทีได้รบั ผลกระทบจากปญั หา
เศรษฐกิ จ ดัง กล่ า วเป็ น อย่ า งมาก ซึ งจากข้อ มู ล ตั ว เลขดัช นี
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ทวโลกพบว่
ั
าดัชนีร่วงตําลงในอัตราที
สูงมาก โดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ช่วงหลังจากเกิด
วิกฤติแฮมเบอเกอร์ (Hamburger Crisis) ลดลงมากกว่ า ร้อยละ 50
(กองบรรณาธิการ. 2553: 26-27) เหตุผลทีดัชนีตลาดหลักทรัพย์
ลดตําลงเป็ นอย่างมาก เนืองจากความเชือมันของนักลงทุนทังใน
และต่างประเทศลดลง ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนออกไป
กองทุ น รวมก็ ไ ด้ ร ับ ผลกระทบจากวิ ก ฤติเ ศรษฐกิ จ เช่ น กัน แต่
ผลกระทบทีเกิด ขึนไม่รุนแรงเหมือนการลงทุนในหลักทรัพย์อืนๆ
ในตลาดหลักทรัพย์
กองทุนรวมเป็ นเครืองมือสําหรับการออมของประเทศ
อีก ประเภทหนึ งที มี ท างเลื อ กในการลงทุ น ที หลากหลายกว่ า
เครืองมือชนิดอืน เนืองจากว่าประชาชนผูอ้ อมเงินทีเป็ นนักลงทุน
รายย่ อ ยจะมีค วามสนใจในช่ อ งทางการลงทุ น อืนๆทีให้ อ ัต รา
ผลตอบแทนในระดับ ทีดีกว่ าอัตราดอกเบียเงิน ฝากของธนาคาร
พาณิชย์ทมีี อตั ราดอกเบียตําจนไม่สามารถชดเชยความเสียงจาก
อัต ราเงิน เฟ้อได้
แต่ นัก ลงทุ น รายย่อ ยมีข ้อจํ ากัด ทีทํ า ให้ไ ม่
สามารถลงทุ นในตลาดหลักทรัพ ย์โดยตรงได้ เนืองจากนักลงทุ น
ต้องอาศัยข้อมูลเพือประกอบการตัดสินใจ ต้องอาศัยการวิเคราะห์ที
ถูกต้องแม่นยํา นอกจากนันการตัดสินใจจะต้องรวดเร็ว การลงทุน
จึงจะมีประสิทธิภาพและให้ผลตอบแทนตรงตามเป้าหมายทีกําหนด
ได้ แต่ในความเป็ นจริงแล้วกลับพบว่า นักลงทุนรายย่อยในประเทศ
ไทยส่ ว นใหญ่ มีทุ น ทรัพ ย์จํ า นวนจํ า กัด ไม่ มีป ระสบการณ์ ขาด
ความรู้ความชํ านาญในการลงทุ น ไม่ มีเวลาจะศึก ษาค้นคว้าและ
ติดตามข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน ทําให้เกิดการขาดทุนจากการ
ลงทุ น (ธนั ย วงศ์ กี ร ติ ว านิ ช ย์แ ละภัส รา ชวาลกร.2547: 28)
กองทุนรวมจึงเป็ นเครืองมือในการลงทุนสําหรับผูล้ งทุนรายย่อย ที
สามารถแก้ ไ ขอุ ป สรรคการลงทุ น ดัง ที กล่ า วมาแล้ ว ข้า งต้น ได้
เนืองจากมีการจัดการลงทุนอย่างเป็ นระบบ มีจุดมุ่งหมายให้การ
ลงทุนได้รบั ผลตอบแทนทีดีทสุี ด ภายใต้กรอบความเสียงทีผูล้ งทุน

ประภัสสร วารีศรี และสุบรรณ เอียมวิจารณ์
ั หาเศรษฐกิจ เฉกเช่ น ใน
รายย่อ ยยอมรับ ได้ ในช่ ว งสภาวะป ญ
ปจั จุบนั
ในปจั จุบนั ภาวะการแข่งขันของธุรกิจจัดการกองทุนรวม
มีมากขึนเรือยๆ บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมต่างๆ จึงต้อง
มีการสร้างกลยุทธ์ทางด้านนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละ
ประเภทของบริ ษ ัท เพื อสร้ า งความได้ เ ปรี ย บเชิ ง การแข่ ง ขัน
(Competitiveness) แต่เนืองจากนักลงทุนรายย่อยมีความแตกต่าง
กันทังในด้านความต้องการและพฤติกรรมการลงทุน ทําให้บริษทั
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมเกิดปญั หาว่าจะสร้างกลยุทธ์อย่างไร
เพือตอบสนองความต้องการของนักลงทุนรายย่อยได้มากทีสุดซึง
จะทําให้บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมได้รบั ผลตอบแทนสูง
ทีสุด และเพิมมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (NAV) ของกองทุนรวมให้สูงขึน
ั ยทีมีผลต่อการตัดสินใจ
ด้วยเหตุผลข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงสนใจศึกษาปจจั
ลงทุ น ในกองทุน รวมของนัก ลงทุ น รายย่อ ยในประเทศไทย โดย
ศึก ษาพฤติกรรมของนัก ลงทุ นรายย่อย และป จั จัย ทีมีผ ลต่ อการ
ตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ผลจากการ
วิจยั นีทําให้ได้ขอ้ มูลสนเทศในการใช้เป็ นแนวทางตลอดจนกําหนด
กลยุทธ์ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม ให้มคี วามสามารถ
เ ชิ ง ก า ร แ ข่ ง ขั น อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต่ อ ไ ป

2.วัตถุประสงค์
2.1 เพือศึกษาถึงพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนราย
ย่อยทีลงทุนในบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมในประเทศไทย
ั ยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของ
2.2 เพือศึกษาถึงปจจั
นักลงทุนรายย่อยทีเลือกลงทุนในกองทุนรวมของบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมในประเทศไทย
ั ยส่วนบุคคลทีแตกต่างกันทีส่งผล
2.3 เพือศึกษาถึงปจจั
ั
ต่อปจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมทีแตกต่างกัน

3.กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
การวิจ ัย เรือง ป จั จัย ทีมีผ ลต่ อ การตัด สิน ใจลงทุ น ใน
กองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ผูว้ จิ ยั ได้ใช้กรอบ
แนวคิดในการวิจยั โดยประยุกต์จ ากแนวคิด ของนักวิช าการและ
หน่ ว ยงาน ดัง นี แนวคิด จุ ด มุ่ ง หมายในการลงทุ น ของนัก ลงทุ น
(เพชรี ขุมทรัพย์. 2549: 4-6) แนวคิด เงือนไขการลงทุ นของนัก
ลงทุ น ประเภทบุ ค คลธรรมดา(สถาบัน พัฒ นาความรู้ต ลาดทุ น .
ั ยทีกําหนดการตัดสินใจในการ
2548: 65) และแนวคิดเกียวกับปจจั
ลงทุน (สุดาดวง เรืองรุจิระ อ้างถึงใน ลดาวัลย์ พงษ์พนั ธ์.2549: 29)
ดังนันในการวิจยั นีผูว้ ิจยั จึงได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจยั ซึงเป็ น
ป จั จั ย ที มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจ ลงทุ น ของนั ก ลงทุ น รายย่ อ ย
ประกอบด้วย
-ด้านแรงจูงใจ (Motivation Aspect) คือแรงจูงใจหรือ
สิงกระตุน้ ทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน
รายย่อย
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-ด้านวัตถุ ประสงค์ การลงทุ น (Objectives of Investment
Aspect) คือ วัตถุประสงค์ทนัี กลงทุนรายย่อยคาดหวังจะได้รบั และ
การคาดหวังว่าจะนํ าผลตอบแทนทีได้รบั จากการลงทุนในกองทุน
รวมไปใช้
- ป จั จัย ด้า นการรับ รู้ข ้อ มู ล ข่า วสารต่ า ง (Information
Perception Aspect) คือ แหล่งข้อมูลสําคัญทีนักลงทุนรายย่อย
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
สามารถสรุปได้ดงั ภาพที 1 ต่อไปนี
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปจั จัยส่วนบุคคล
-เพศ
-อายุ
-ระดับการศึกษา
-สถานภาพสมรส
-อาชีพ
-รายได้เฉลียต่อ
เดือน

1.พฤติกรรมการ
ลงทุนของนักลงทุน
รายย่อยทีลงทุนใน
กองทุนรวม

ั ยในการลงทุน
ปจจั
-ด้านแรงจูงใจ
-ด้านวัตถุประสงค์
การลงทุน
-ด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร

ั ยทีมีผลต่อ
2.ปจจั
การตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมของ
นักลงทุนรายย่อย

4. วิ ธีการดําเนิ นการวิ จยั
4.1 กระบวนการและวิธกี ารเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในกระบวนการเลือกกลุ่มตัวอย่างสําหรับการวิจยั นัน
ประชากร (population) ทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นักลงทุนรายย่อยซึง
ถือสัญชาติไทย ทีลงทุนในกองทุนรวมของบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวมในประเทศไทย โดยมีนักลงทุน รายย่อยจํานวนทังสิน
1,250,970 คน (สํา นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรัพย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์. 2552: เว็บไซต์) กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ทีใช้ใน
การวิจ ัย ได้แ ก่ นัก ลงทุ น รายย่อ ยซึงถือ สัญ ชาติไ ทยทีลงทุ น ใน
กองทุนรวมของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมในประเทศไทย
จํานวน 400 ราย โดยใช้การคํานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่า ง
จากสูตรทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (อ้างถึงใน วัลลภ ลํา
พาย.2551 : 81) และใช้วิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่า งแบบหลายขันตอน
(Multi-Stage Random Sampling) ผูว้ จิ ยั ได้นําแบบสอบถามไป
สอบถามกลุ่ ม ตัว อย่า งทีต้อ งการศึก ษาจํ า นวน 400 ฉบับ ใน
ระหว่า งวันที 26 เมษายน 2553 ถึงวัน ที 31 สิง หาคม 2553
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รวมระยะเวลาในการจั ด เก็ บ ข้อ มู ล ทั งสิ น 128 วัน และนํ า
แบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในเนือหาซึง
ได้รบั กลับคืนมาจํานวน 170 ฉบับ มีแ บบสอบถามทีตอบสมบูรณ์
จํ า นวน 162 ฉบับ คิด เป็ น ร้ อ ยละ 40.50 เมือเปรีย บเทีย บกับ
แ บ บ ส อ บ ถา ม ที ส่ งไป ยั ง กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ซึ งส อ ดค ล้ อ งกั บ
Aaker,Kumar และ Day (2001) ได้นําเสนอว่าการส่งแบบสอบถาม
ต้องมีอตั ราการตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 ซึงได้รบั การยอมรับ
ได้ ซึ งมี อ ัต ราผลตอบแทนร้ อ ยละ 100 สอดคล้ อ งกับ Aaker,
Kumar, Day และ Leone (2011) ซึงได้นํ า เสนอว่ า การส่ ง
แบบสอบถามต้องมีอตั ราผลตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงเป็ น
ทียอมรับได้
4.2 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร
ั ยส่วนบุคคล จําแนกตามเพศ
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปจจั
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน และ
ปจั จัยในการลงทุน ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ด้าน
การรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม
และ ป จั จัย ที มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวม โดย
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมประกอบด้วย รูปแบบการออม
เงินและการลงทุน มูลค่าเงินลงทุนทังหมดของนักลงทุนรายย่อ ย
มูลค่าเงินลงทุนในกองทุนรวม สถานการณ์ทเลื
ี อกลงทุนในกองทุน
รวม ระยะเวลาเฉลียในการถือหน่ วยลงทุน จํานวนกองทุนรวมที
ลงทุน ประเภทของกองทุนรวมทีลงทุน จํานวนบริษทั หลักทรัพย์
จัด การกองทุ น รวมทีลงทุ น การหาข้อ มู ล ก่ อ นการลงทุ น การ
ติดตามสถานะของกองทุนรวม แหล่งข้อมูลในการติดตามสถานะ
กองทุนรวม ความคิดเห็นเกียวกับประโยชน์ของหนังสือชีชวน
ป จั จัย ที มีผ ลต่ อ การตัด สิ น ใจลงทุ น ในกองทุ น รวม
ประกอบด้วย 3 ด้านดังนี 1) ด้านแรงจูงใจประกอบด้วย 13 คําถาม
ั ยด้านแรงจูงใจต่างๆทีส่งผลต่อการตัดสินใจ
ครอบคลุมเกียวกับปจจั
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อย 2)ด้านวัตถุประสงค์การ
ลงทุ น ประกอบด้ว ย 10 คํ า ถาม ครอบคลุ ม เกียวกับ ป จั จัย ด้า น
วัตถุประสงค์การลงทุนทีส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนักลงทุนรายย่อย 3)ด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารประกอบด้วย
6 คําถามครอบคลุมเกียวกับแหล่งข้อมูลสําคัญทีนักลงทุนรายย่อย
นํามาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
4.3 ความเชือมันและความเทียงตรง
ผู้ วิ จ ั ย ได้ นํ า แ บ บ ส อ บ ถา ม ที ส ร้ า งขึ นเส นอ ต่ อ
ผูเ้ ชียวชาญสองท่านได้แก่ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณย์ ประทุม
และผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ ดร. ศุ ภ พงษ์ ปิ นเวหา อาจารย์ป ระจํ า
สาขาวิชาการจัดการ คณะการบัญชีแ ละการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เพือพิจารณาความตรงเชิงเนือหา (Content Validity)
และความตรงตามโครงสร้ า งของแบบสอบถาม (Construct
Validity) และความครบถ้ ว นของประเด็ น คํ า ถามและใช้ ค่ า
สัม ประสิท ธิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) ได้ค่าความเชือมันรวมเท่ากับ 0.9196
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4.4 การจัดกระทําข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเ คราะห์ขอ้ มู ลทีได้ร วบรวมจากแบบสอบถามด้ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยแบ่งได้ดงั นี
ตอนที 1 การวิเ คราะห์ข ้อ มู ล ทัวไปของกลุ่ ม
ตัวอย่างนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ใช้วิธีการประมวลตาม
หลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แ ก่ การแจก
แจงความถี (Frequency) และร้อยละ (Percentage)
ตอนที 2 การวิ เ คราะห์ข ้อ มู ล พฤติ ก รรมการ
ลงทุนของกลุ่มตัวอย่างนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย ใช้วิธีการ
ประมวลผลตามหลักสถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ การแจกแจงความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage)
ตอนที 3 การวิเคราะห์ความคิด เห็น เกียวกับ
ั ยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของกลุ่มตัวอย่าง
ปจจั
นัก ลงทุ น รายย่อ ย ซึงแบบสอบถามทีสร้า งขึนมีล ัก ษณะ Rating
Scale โดยจําแนกระดับความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ คือ (บุญชม ศรีสะอาด.
2545: 99 –100)
ระดับความคิดเห็นมากทีสุด กําหนดให้ 5 คะแนน
ระดับความคิดเห็นมาก
กําหนดให้ 4 คะแนน
ระดับความคิดเห็นปานกลาง กําหนดให้ 3 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อย
กําหนดให้ 2 คะแนน
ระดับความคิดเห็นน้อยทีสุด กําหนดให้ 1 คะแนน
จากนันวิเคราะห์ค่าคะแนนของแบบสอบถาม โดยใช้
เกณฑ์ในการแปลความหมายของค่ าเฉลีย ดังนี (บุญชม ศรีสะอาด.
2545: 99 –100)
ค่าเฉลีย 4.51 – 5.00 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทีสุด
ค่าเฉลีย 3.51 – 4.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลีย 2.51 – 3.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย 1.51 – 2.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลีย 1.00 – 1.50 หมายถึงมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยทีสุด
ตอนที 4 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกับปจั จัย
ทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม จําแนกตาม เพศ อายุ
ระดับ การศึกษา สถานภาพ จํา นวนบุ ตร อาชีพ รายได้เ ฉลียต่ อ
เดือ น ค่ า ใช้จ่ า ยเฉลียต่ อ เดือ น การเปรียบเทีย บความแตกต่ า ง
ระห ว่ า งก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง 2 ก ลุ่ ม ที เป็ น อิ ส ร ะต่ อ กั น ด้ ว ยค่ า
Independent Sample T-Test และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่า งกลุ่ม ตัวอย่า งทีมีม ากกว่า 2 กลุ่มด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance: One Way ANOVA)

ประภัสสร วารีศรี และสุบรรณ เอียมวิจารณ์
4.5 ตัวแปรทีใช้ในการวิจยั
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกับปจั จัยทีมีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศ
ไทย มีตวั แปรทีใช้ในการวิจยั ดังนี
ตัวแปรอิสระ ได้แก่
1.ป จั จัย ส่ ว นบุ ค คล จํ า แนกตาม เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน
ั ยในการลงทุน ประกอบด้วย ด้านแรงจูงใจ ด้าน
2.ปจจั
วัตถุประสงค์การลงทุน ด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ตัวแปรตาม ได้แก่
1.พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรายย่อยทีลงทุนใน
กองทุนรวม
ั ยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
2. ปจจั
ของนักลงทุนรายย่อย

5. ผลการวิ จยั
5.1 นักลงทุนรายย่อย ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ
20 -30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรีสถานภาพสมรส อาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว รายได้เฉลียต่อเดือน 15,001 – 30,000 บาท
5.2 นักลงทุนรายย่อย ส่วนใหญ่มรี ูปแบบการออมและ
การลงทุนคือลงทุนในกองทุนรวม มีมูลค่าเงินลงทุนทังหมดไม่เกิน
100,000 บาท มีมูล ค่ า เงิน ลงทุ นในกองทุ น รวมทังหมดไม่ เ กิน
50,000 บาท สถานการณ์ ทีเลือกลงทุนเมืออัตราดอกเบียเงินฝาก
ลดลง ระยะเวลาเฉลี ยในการถื อ หน่ ว ยลงทุ น น้ อ ยกว่ า 1 ปี
จํ า นวนกองทุ น รวมที ลงทุ น น้ อ ยกว่ า 2 กองทุ น ประเภทของ
กองทุ น รวมที ลงทุ น คื อ กองทุ น รวมตราสารหนี จํ า นวนบริ ษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนทีลงทุนน้อยกว่า 2 บลจ. ส่วนใหญ่มีการ
หาข้อมูลเบืองต้นก่อนการลงทุนในกองทุนรวม การติดตามผลการ
ดําเนินงานหรือ สถานะของกองทุนรวมส่วนใหญ่ ติด ตามเป็ น ครัง
คราว แหล่งข้อมูลในการติดตามผลการดําเนินงานหรือสถานะของ
กองทุนรวมจากสือต่างๆ เช่น สิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต
ส่วนใหญ่มคี วามคิดเห็นว่าหนังสือชีชวนมีประโยชน์ในการตัดสินใจ
ลงทุน คือทําให้ทราบค่าใช้จ่ายในการลงทุน ดังตารางที 1
ตารางที 1 พฤติกรรมการลงทุ นในกองทุนรวมของนักลงทุนราย
ย่อยในประเทศไทย
รูปแบบการออมเงินและการลงทุน
1. ฝากออมทรัพย์/ฝากประจํากับธนาคาร
พาณิชย์
2. ซือพันธบัตรรัฐบาล
3. ซือสลากออมสินหรือสลากธนาคารเพือ
การเกษตรและสหกรณ์
4. ซือหุน้ กูบ้ ริษทั เอกชน

จํานวน
143

ร้อยละ
27.30

30
43

5.70
8.20

5

1.00
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5. ซือกรรมธรรม์ประกันชีวติ
6. ซือหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
7. ลงทุนในกองทุนรวม
8. ซืออสังหาริมทรัพย์
9. ซือโลหะ/อัญมณีมคี า่ เช่น ทองคําแท่ง
ทองรูปพรรณ เพชร
10. อืนๆ
รวม
สถานการณ์ทเลื
ี อกลงทุนในกองทุนรวม
1. อัตราดอกเบียเงินฝากลดลง
2. สภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มคี วาม
ผันผวน
3. เมือมีรายได้มากกว่ารายจ่าย
4. เมือได้รบั เงินก้อนพิเศษ เช่น เงินโบนัส
5. อืนๆ
รวม
ประเภทของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมตราสารทุน
2. กองทุนรวมตราสารหนี
3. กองทุนรวมตลาดเงิน
4. กองทุนรวมผสม
5. กองทุนรวมหน่ วยลงทุน
6. กองทุนรวมใบสําคัญแสดงสิทธิ
7. กองทุนรวมกลุ่มธุรกิจ
8. กองทุนรวมเพือการเลียงชีพ
9. อืนๆ
รวม
การหาข้อมูลเบืองต้น
1. มีการหาข้อมูลก่อนการลงทุน
2. ไม่มกี ารหาข้อมูลก่อนการลงทุน
รวม
การติดตามผลการดําเนินงานหรือสถานะกองทุน
รวม
1. ติดตามตลอดเวลา
2. ติดตามเป็ นครังคราว
3. ไม่เคยติดตาม
รวม
แหล่งข้อมูล
1. หนังสือแจ้งสถานะจากกองทุนรวม
2. พนักงานหรือตัวแทนจาก บลจ.
3. สือต่างๆ เช่น สิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์

Prapassorn Wareesri, Subunn Ieamvijarn
63
5

12.00
1.00

162
23
40

30.90
4.40
7.60

10
524
จํานวน
83
12

1.90
100.00
ร้อยละ
51.20
7.40

40
23
4
162
จํานวน
56
66
28
17
22
3
10
60
9
271
จํานวน
142
20
162
จํานวน

24.70
14.20
2.50
100.00
ร้อยละ
20.70
24.40
10.30
6.30
8.10
1.10
3.70
22.10
3.30
100.00
ร้อยละ
87.70
12.30
100.00
ร้อยละ

68
83
11
162
จํานวน
73
58
92

42.00
51.20
6.80
100.00
ร้อยละ
30.50
24.30
38.50

อินเตอร์เน็ต
4. อืนๆ
รวม
ความคิดเห็นเกียวกับหนังสือชีชวน
1.ประโยชน์ของหนังสือชีชวน
1.1 มีประโยชน์
1.2 ไม่มปี ระโยชน์
รวม
2. ความคิดเห็นเกียวกับประโยชน์ ของหนังสือชี
ชวน
2.1 ทําให้ทราบค่าใช้จ่ายในการลงทุน
2.2 ทําให้ทราบวัตถุประสงค์ของกองทุน
2.3 ทําให้ทราบความเสียงของกองทุน
2.4 ทําให้ทราบนโยบายการลงทุนของ
กองทุน
2.5 อืนๆ
รวม

16
239
จํานวน

6.70
100.00
ร้อยละ

146
16
162

90.10
9.90
100.00

96
91
94
72

26.30
24.90
25.80
19.70

12
365

3.30
100.00

5.3 นักลงทุนรายย่อย มีความคิดเห็นเกียวกับปจั จัยที
มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณารายด้าน คือ ด้า นแรงจูงใจ ปจั จัยทีนัก
ลงทุนรายย่อยเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมมาก
ทีสุ ด คือ การบริ ก ารที ดี ข องบริ ษ ัท ชือเสี ย งของบริษ ัท และ
ผลตอบแทนทีได้จากการลงทุน ด้านวัต ถุประสงค์การลงทุน คือ
เพือต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร เพือเก็บ
ไว้ย ามเจ็บป่วยหรือชรา และเพือไว้ใช้ยามฉุ ก เฉิ น ด้า นการรับ รู้
ข้อมูลข่าวสาร แหล่งข้อมูลข่าวสารทีนักลงทุนรายย่อยเห็นว่ามีผล
ต่อการตัดสินใจมากทีสุด คือ หนังสือชีชวน/เอกสารโฆษณา สือ
ต่างๆ และ พนักงานตัวแทน/พนักงานของ บลจ.ติดต่อไปโดยตรง
ดังตารางที 2
ั ยในการลงทุนทีมีผลต่อการ
ตารางที 2 ความคิดเห็นเกียวกับปจจั
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโดยรวมของนักลงทุนรายย่อยใน
ประเทศไทย
ตัวแปร
ั ยในการลงทุน
ปจจั
1. ด้านแรงจูงใจ
2. ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน
3. ด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
โดยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.15
3.59
3.75
3.83

0.67
0.66
0.64
0.50

มาก
มาก
มาก
มาก
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ประภัสสร วารีศรี และสุบรรณ เอียมวิจารณ์

5.4 นักลงทุนรายย่อยทีมีเพศแตกต่า งกัน มีความ
คิดเห็นเกียวกับปจั จัย ทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
โดยรวมและเป็ นรายด้าน ได้แ ก่ ด้า นแรงจู งใจ ด้านวัตถุ ประสงค์
การลงทุน และด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารไม่แตกต่างกัน
5.5 นักลงทุนรายย่อยทีมีอายุแ ตกต่า งกัน มีความ
คิดเห็นเกียวกับปจั จัย ทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
โดยรวมและเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การ
ลงทุน และด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารไม่แตกต่างกัน
5.6 นักลงทุนรายย่อยทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกียวกับปจั จัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมโดยรวมและเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจ และด้านการรับรู้
ข้อ มู ล ข่า วสารไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นนัก ลงทุ น รายย่อ ยทีมีร ะดับ
การศึ ก ษาแตกต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ ป จั จัย ที มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมด้านวัตถุประสงค์การลงทุนแตกต่าง
กัน โดยนักลงทุนรายย่อยทีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มี
ความคิดเห็นต่อปจั จัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ด้า นวัต ถุ ป ระสงค์ก ารลงทุน มากกว่ านัก ลงทุ น รายย่อยทีมีร ะดับ
การศึกษาปริญญาตรี ดังตารางที 3
ั ยทีมีผลต่อ
ตารางที 3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกียวกับปจจั
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเป็ นรายด้านของนักลงทุนรายย่อย
ในประเทศไทยทีมีระดับการศึกษาต่างกัน
ั ยทีมีผล
ปจจั
ต่อการ
ตัดสินใจ
ลงทุน
1. ด้าน
แรงจูงใจ

แหล่งของ
ความ
แปรปรวน

df

SS

MS

F

pvalue

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
159
161

0.338
71.680
72.018

0.375

0.688

2. ด้าน
วัตถุประสงค์
การลงทุน

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
159
161

2.650
67.622
70.272

3.115

0.047*

3. ด้านการ
รับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสาร

ระหว่างกลุ่ม
ภายในกลุ่ม
รวม

2
159
161

0.951
64.618
65.569

0.1
69
0.4
51
1.3
25
0.4
25
0.4
76
0.4
06

1.170

0.576

* มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ระดั
ี บ 0.05
5.7 นัก ลงทุน รายย่อ ยทีมีส ถานภาพแตกต่ างกัน มี
ั ยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
ความคิดเห็นเกียวกับปจจั
รวมโดยรวมและเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์
การลงทุน และด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารไม่แตกต่างกัน

5.8 นักลงทุนรายย่อยทีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกียวกับปจั จัย ทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
โดยรวมและเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การ
ลงทุน และด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารไม่แตกต่างกัน
5.9 นักลงทุนรายย่อยทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกียวกับปจั จัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุ น รวมโดยรวมและเป็ น รายด้า นได้แ ก่ ด้า นแรงจู งใจ ด้า น
วัตถุประสงค์การลงทุน และด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารไม่แ ตกต่าง
กัน

6. อภิ ปรายผล
6.1 นั ก ลงทุ น รายย่ อ ย ส่ ว นใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ น
ั
เกียวกับปจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมโดยรวม
และรายด้า นทุก ด้า นอยู่ใ นระดับ มาก ได้แ ก่ ด้า นแรงจู ง ใจ ด้า น
วัตถุประสงค์การลงทุน และด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร โดยปจั จัย
ด้านแรงจูงใจทีนักลงทุนรายย่อยมีระดับความคิดเห็นว่ามีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนมากทีสุดคือ การบริการทีดีของบริษทั เนืองจาก การ
ลงทุน ในกองทุน รวมนันเหมาะสํ าหรับ นักลงทุ น หน้ าใหม่ทียัง ไม่
คุน้ เคยกับตลาดทุนเพียงพอ ขาดความรูค้ วามชํานาญในการลงทุน
มีเงินทุนค่อนข้างจํากัด และไม่มีเวลาคอยติดตามสถานการณ์ การ
ลงทุน (ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และภัสรา ชวาลกร. 2547: 30) ถ้า
ได้รบั ความสะดวกในการซือหน่ วยลงทุน มีช่องทางการซือหน่ วย
ลงทุนหลายช่ องทาง ได้ร ับคําแนะนํ า จากพนักงานตัวแทนบริษ ัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมในเรืองลักษณะการลงทุนในกองทุน
รวม ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีทีนักลงทุนจะได้รบั และไม่คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ก็จะ
เป็ นสิงจูงใจให้นกั ลงทุนรายย่อยลงทุนในกองทุนรวม และสอดคล้อง
กับ งานวิจ ัย ของ เฉลิม พล นิ ฐิ นัน ท์กุ ล สุ รีย ์ พงษ์เ กษม และ
อรัญญา สุขเอียด (2549: บทคัดย่อ) พบว่า ปจั จัยทีมีอิทธิพลต่อ
การลงทุน ผูล้ งทุนรายย่อ ยให้ความสําคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ด้า นบริการของบริษ ัทจัดการกองทุ น ให้ร ะดับความสํ าคัญ อยู่ใ น
ระดับมาก อีกทังยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของวารุณี พรรณนาผลากูล
(2552: บทคัดย่อ) พบว่า ปจั จัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ปจั จัยย่อยที
มีค่าเฉลียลําดับแรก ได้แก่ คําแนะนําจากพนักงานขายหน่วยลงทุน
ั ยด้านวัตุประสงค์การลงทุนทีนักลงทุนรายย่อยมี
ปจจั
ความคิดเห็นว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนมากทีสุดคือ เพือต้องการ
ผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ สมบูร ณ์ ขวัญสง (2546: 63) พบว่า ป จั จัย ทางด้า นเหตุผ ล
ต่างๆทีผูล้ งทุนพิจารณาเพือการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมชนิด
หนึ งๆ นัน ส่ ว นใหญ่ จ ะมีค วามเข้า ใจทีตรงกัน ว่ า จะต้อ งได้ร ับ
ผลตอบแทนที สู ง กว่ า การนํ า เงิน ไปฝากไว้ ก ับ สถาบัน การเงิ น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของสุวิทย์ พรหมสุวรรณ์ (2545: บทคัดย่อ, 4)
พบว่ากลุ่มผูท้ มีี ประสบการณ์ การลงทุนในกองทุนรวม ให้เหตุผลที
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ลงทุนในกองทุนรวมเนืองจากให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินกับ
สถาบัน การเงิน ถึง ร้ อ ยละ 59.7 สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
สุชน การวัฒนาศิรกิ ุล (2548: บทคัดย่อ) พบว่า ผูล้ งทุนในกองทุน
รวมตราสารหนีให้ความสําคัญกับอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม
มากเป็ นอันดับหนึง เนืองจากผลตอบแทนของกองทุนรวมสูงกว่า
อัตราดอกเบียเงินฝากประจําของธนาคารพาณิ ชย์ และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ประทุมมา ชมระกา (2547: บทคัดย่อ) พบว่ า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีเหตุ ผลหลักในการเลือกซือหน่ วยลงทุ นใน
กองทุนรวมวายุภกั ษ์หนึง คือ ให้ผลตอบแทนในรูปเงินปนั ผลดีกว่า
อัตราดอกเบียเงินฝากธนาคาร อีกทังยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
อริยาภัณฑ์ ศรีวลิ ยั (2553) พบว่า ปจั จัยทีมีผลต่อการลงทุนของ
นักลงทุนในกองทุน รวมตลาดเงิน พบว่ าปจั จัยทีมีผลต่ อนัก ลงทุ น
มากทีสุดคือ การได้ร ับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร และ
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของวารุ ณี พรรณนาผลากู ล (2552:
บทคัดย่อ) พบว่า การตัด สินใจเลือกลงทุนในกองทุ นรวมของนัก
ลงทุนในกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการลงทุนคือ ต้องการ
ผลตอบแทนทีมากกว่าการฝากเงินไว้กบั ธนาคาร
ปจั จัยด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร แหล่งข้อมูลข่าวสาร
ทีนักลงทุนรายย่อยมีความคิดเห็นดว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุ น
มากทีสุดคือ หนังสือชีชวน/เอกสารโฆษณา สอดคล้องกับแนวคิด
ของ ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และ ภัสรา ชวาลกร (2547: 100-101) ที
กล่ าวว่า ก่ อนการตัดสินใจลงทุ นควรศึก ษาข้อ มูล ทีเกียวข้องกับ
กองทุ น รวมนั นๆ ว่ า วัต ถุ ป ระสงค์ข องกองทุ น รวมคื อ อะไร มี
นโยบายการลงทุ น อย่า งไร มีร ะยะเวลาเหมาะสมกับ การลงทุ น
หรือ ไม่ ผู้จ ัดการกองทุ น นํ า เงิน ทุน ของเราไปลงทุ นในอะไรบ้า ง
ได้รบั ผลตอบแทนในลักษณะไหน เพือทีจะตอบคําถามสําคัญทีว่า
วัต ถุ ป ระสงค์ข องกองทุ น รวมตรงกับวัต ถุ ป ระสงค์ข องนัก ลงทุ น
หรือ ไม่ ดัง นันการทีนัก ลงทุ น ใช้เ วลาศึก ษาหนัง สือ ชีชวนอย่า ง
ละเอียดถีถ้วนจะช่วยให้สามารถเลือกซือหน่วยลงทุนทีเหมาะสมกับ
ตัว นั ก ลงทุ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยึงขึน และสอดคล้ อ งกับ
งานวิจยั ของ สุชน การวัฒนาศิริกุล (2548: บทคัดย่อ ) พบว่า ผู้
ลงทุ น ในกองทุ น รวมแต่ ล ะประเภทซือกองทุ น รวมจากธนาคาร
พาณิ ชย์โดยมีการหาข้อมูลก่อนการลงทุนโดยได้รบั ผลประโยชน์
จากหนังสือชีชวนในเรืองการทํ าให้ท ราบนโยบายการลงทุ นของ
กองทุนรวม
6.2 นัก ลงทุ นรายย่อ ยทีมีเ พศแตกต่ างกัน มีค วาม
คิดเห็นเกียวกับปจั จัย ทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
โดยรวมและเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การ
ลงทุน และด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารไม่แ ตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปรีชา จําปาแดง (2546: บทคัดย่อ) พบว่า ผูล้ งทุน
รายย่อยทีมีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมทีปฏิบตั ใิ นการตัดสินใจซือ
กองทุนรวมโดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภา คิดเมตตากุล (2549: บทคัดย่อ)
พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุแ ละระดับการศึกษาไม่มีผล
ต่อทัศนคติทีมีต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัย
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ทํางาน อีกทังยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฉลิมพล นิฐินันท์กุล
สุรยี ์ พงษ์เกษม และ อรัญญา สุขเอียด (2549: 84) พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่าเพศทีแตกต่างกันมีปจั จัย
ทีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพด้านแรงจูงใจใน
การลงทุนไม่แตกต่างกัน
6.3 นัก ลงทุ นรายย่อ ยทีมีอ ายุแ ตกต่ างกัน มีค วาม
คิดเห็นเกียวกับปจั จัย ทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
โดยรวมและเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การ
ลงทุน และด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารไม่แ ตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ปรีชา จําปาแดง (2546: บทคัดย่อ) พบว่า ผูล้ งทุน
รายย่อยทีมอี ายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมทีปฏิบตั ใิ นการตัดสินใจซือ
กองทุ น รวมโดยรวมแตกต่ า งกัน อย่ า งไม่ มี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิภา คิดเมตตากุล (2549: บทคัดย่อ)
พบว่า ปจั จัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุแ ละระดับการศึกษาไม่มีผล
ต่อทัศนคติทีมีต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัย
ทํางาน อีกทังยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เฉลิมพล นิฐินันท์กุล,
สุรยี ์ พงษ์เกษม และ อรัญญา สุขเอียด (2549: 85) พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่าอายุทแตกต่
ี
างกันมีปจั จัย
ทีมี อิ ท ธิพ ลต่ อ การลงทุ น ในกองทุ น รวมเพื อการเลี ยงชีพ ด้ า น
แรงจู งใจในการลงทุน ด้า นความน่ า เชือถือ เกียวกับ บริการของ
บริษทั จัดการกองทุน ด้านสือสารประชาสัมพันธ์แ ละการส่งเสริม
การขาย ไม่แตกต่างกัน
6.4 นักลงทุนรายย่อยทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกียวกับปจั จัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมโดยรวมและเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจ และด้านการรับรู้
ข้อ มู ล ข่า วสารไม่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นนัก ลงทุ น รายย่ อ ยทีมีร ะดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นด้วยเกียวกับปจั จัยทีมีผลต่อ
การตัด สิน ใจลงทุ น ในกองทุ น รวมด้า นวัต ถุ ป ระสงค์ ก ารลงทุ น
แตกต่ า งกัน โดยนัก ลงทุ น รายย่อ ยทีมี ร ะดับ การศึก ษาสู ง กว่ า
ปริญ ญาตรีจะมีค วามคิดเห็น ด้ว ยต่อ ปจั จัย ด้า นวัตถุ ประสงค์การ
ลงทุนมากกว่าการศึกษาในระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ ปรีชา จําปาแดง (2546: บทคัดย่อ) พบว่า ผูล้ งทุนรายย่อยที
มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมทีปฏิบตั ิในการตัดสินใจ
ซือกองทุนโดยรวมแตกต่างอย่า งมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของฐิตารีย ์ รกรากทอง (2549: บทคัดย่อ, 4)
พบว่า ผลการศึก ษาความสัมพัน ธ์เ กียวกับ ปจั จัย ต่า งๆ ซึงได้แ ก่
ระดับการศึกษา จํานวนปี ทีทํางาน ทุกปจั จัยดังกล่าวล้วนมีผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวทังสิน และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของจุไรรัตน์ อินต๊ะชุ่ม (2551: บทคัดย่อ) พบว่า ปจั จัย
ทีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนเปิ ดไทยพาณิ ชย์สะสมทรัพย์ตราสาร
หนี ของกลุ่ ม ตัว อย่า งทีมีนัย สํ า คัญ ทางสถิติ 0.05 ได้แ ก่ ระดับ
การศึกษา อีกทังยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของรัตนาพร เสียงลอย
(2546: บทคัด ย่ อ ) พบว่ า ระดับ การศึ ก ษามี ค วามสัม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการลงทุนในทุกประเด็นอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ
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6.5 นัก ลงทุน รายย่อ ยทีมีส ถานภาพแตกต่ างกัน มี
ั ยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
ความคิดเห็นเกียวกับปจจั
รวมโดยรวมและเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์
การลงทุ น และด้ า นการรั บ รู้ ข ้ อ มู ล ข่ า วสารไม่ แ ตกต่ า งกั น
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรีช า จํา ปาแดง (2546: บทคัด ย่อ )
พบว่ า สถานภาพสมรสของผู้ล งทุ น รายย่ อ ยที แตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมการตัดสินใจซือกองทุนรวมโดยรวมและรายข้อแตกต่าง
กัน อย่างไม่ มีนัย สํ า คัญทางสถิติ และสอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
เฉลิม พล นิฐินัน ท์กุ ล สุ รีย ์ พงษ์เ กษม และ อรัญญา สุ ข เอีย ด
ั ยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ
(2549: 85) พบว่า ผลการวิเคราะห์ปจจั
ั ยทีมีอิทธิพล
พบว่าผูล้ งทุนรายย่อยทีมีสถานภาพทีแตกต่างกันปจจั
ต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพด้านแรงจูงใจในการ
ลงทุน ด้านความน่าเชือถือเกียวกับบริการของบริษทั จัดการกองทุน
ด้านสือสารประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย ไม่แตกต่างกัน
6.6 นักลงทุนรายย่อยทีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกียวกับปจั จัย ทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
โดยรวมและเป็ นรายด้านได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การ
ลงทุน และด้านการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารไม่แ ตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ เฉลิมพล นิฐนิ นั ท์กุล, สุรยี ์ พงษ์เกษม และ อรัญญา
สุขเอียด (2549: 85) พบว่า ผลการวิเคราะห์ปจั จัยส่วนบุคคลด้าน
อาชีพ พบว่ าผู้ลงทุน รายย่อยทีมีอาชีพ ทีแตกต่า งกันมีปจั จัย ทีมี
อิทธิพลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพือการเลียงชีพด้านแรงจูงใจ
ในการลงทุน ด้านความน่าเชือถือเกียวกับบริการของบริษทั จัดการ
กองทุน ด้า นสือสารประชาสัมพัน ธ์แ ละการส่ง เสริมการขาย ไม่
แตกต่างกัน
6.7 นักลงทุนรายย่อยทีมีรายได้เฉลียต่อเดือนแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นเกียวกับปจั จัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุ น รวมโดยรวมและเป็ น รายด้า นได้แ ก่ ด้า นแรงจู งใจ ด้า น
วัตถุประสงค์การลงทุน และด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารไม่แ ตกต่าง
กัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปรีชา จําปาแดง (2546: บทคัดย่อ)
พบว่าผูล้ งทุนรายย่อยทีมรี ายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมที
ปฏิบตั ใิ นการตัดสินใจซือกองทุนรวม โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเฉลิมพล นิฐินันท์กุล
สุรยี ์ พงษ์เกษม และ อรัญญา สุขเอียด (2549: 85) พบว่า ผลการ
วิเคราะห์ปจั จัยส่ วนบุค คลด้านรายได้ พบว่ าผู้ลงทุนรายย่อ ยทีมี
รายได้แตกต่างกันปจั จัยทีมีอทิ ธิพลในการลงทุนในกองทุนรวมเพือ
การเลียงชีพด้านแรงจูงใจในการลงทุนไม่แตกต่างกัน

7. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ
สรุปผลการวิ จยั
1. ผลการวิจยั พบว่า นักลงทุนรายย่อ ยส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นกับปจั จัยในการลงทุน ในด้า นแรงจูง ใจ ปจั จัยทีนัก
ลงทุนเห็นด้วยมากทีสุดว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
คือ การบริก ารทีดีข องบริษ ัท ดัง นัน บริษ ัท หลัก ทรัพ ย์จ ัด การ
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กองทุ น รวมทีเป็ น ตัว แทนในการจํ า หน่ า ยหน่ ว ยลงทุ น ให้แ ก่ นัก
ลงทุนจึงควรให้ความสําคัญกับการให้บริการทีสามารถตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของนักลงทุนรายย่อยให้มากทีสุด
ไม่ว่าจะเป็ นความสะดวก รวดเร็วในการซือหน่ วยลงทุน มีช่องทาง
ซือหน่วยลงทุนหลายช่องทาง เช่น ทางอินเตอร์เน็ต ธนาคารสาขา
ย่อย และพนักงานตัวแทนจําหน่ายจะต้องเป็ นผูท้ ีมีความรู้เกียวกับ
การลงทุ น ในกองทุ น รวม (products Knowledge)เป็ น อย่ า งดี
สามารถให้ขอ้ มูลให้แ ก่นักลงทุนได้ในทุกๆ ด้านและในทันที และ
ค่าธรรมเนียมในการให้บริการควรมีอตั ราทีตําหรือยกเลิกการคิด
ค่าธรรมเนียม เนืองจากในปจั จุบนั บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวมส่วนใหญ่จะยกเว้นการคิดค่าธรรมเนียมในการให้บริการ เพือจูง
ใจให้นกั ลงทุนซือหน่วยลงทุนใน บลจ. ของตน
2. ผลการวิจ ัย พบว่ า พฤติก รรมการลงทุ น ใน
กองทุ น รวมของนั ก ลงทุ น รายย่ อ ยส่ ว นใหญ่ จ ะมี ก ารหาข้อ มู ล
เบืองต้นก่อนการลงทุ นในกองทุนรวม แหล่ งข้อมูลในการติดตาม
ข้อมูล สถานการณ์ ดําเนินงานส่วนใหญ่ติดตามจากสือต่างๆ เช่น
สิงพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ดังนันบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวม ควรเพิมการโฆษณา ประชาสัมพัน ธ์ผลิตภัณ ฑ์ของ
บลจ. ผ่านสือต่ า งๆเหล่า นันให้ค รอบคลุ ม ในหลายช่ องทางมาก
ยิงขึน เช่น ลงโฆษณาและลงหนัง สือ ชีชวนในหนังสือพิมพ์ และ
นิตยสาร ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลการซือขายและข้อมูลผลตอบแทนใน
การลงทุ น ทางอิน เตอร์เ น็ ต เป็ น ต้น เพือทีจะสามารถส่ ง ข้อ มู ล
ข่าวสารถึงนักลงทุนรายย่อยได้เป็ นวงกว้างมากยิงขึน เพือจูงใจให้
นักลงทุนรายย่อยลงทุนในกองทุนรวม ของ บลจ.
3. ผลการวิจยั พบว่า สถานการณ์ ทีนักลงทุนราย
ย่อยส่วนใหญ่เลือกลงทุนในกองทุนรวม คือ เมืออัตราดอกเบียเงิน
ฝากลดลง และป จั จัยด้านวัตถุ ประสงค์ก ารลงทุน ทีนัก ลงทุน เห็น
ด้วยว่ามีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนรายย่อยมากทีสุดคือ
เพือต้องการผลตอบแทนมากกว่าการฝากเงินกับธนาคาร แสดงให้
เห็นว่ าในการลงทุน ในกองทุน รวมของนัก ลงทุ นรายย่อ ยนันเพือ
ปกป้ องมูลค่าของเงินไม่ให้มีค่าลดลงเนืองจากเงินเฟ้อ จึงทําการ
ลงทุนในกองทุนรวมแทนการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ซึงมีอตั รา
ดอกเบียทีตําจนไม่สามารถชดเชยความเสียงในเรืองอัตราเงินเฟ้อ
ได้ ดังนัน บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมควรมีการรับประกัน
ผลตอบแทนขึนตําทีจะได้รบั การจากการลงทุนในกองทุนรวมว่าได้
มากกว่าอัตราดอกเบียเงินฝากในอัตราเท่าใด เช่น ผลตอบแทนขัน
ตําทีนักลงทุนจะได้รบั เท่ากับ อัตราดอกเบียออมทรัพย์ + 2% เป็ น
ต้น เพือจูงใจให้นกั ลงทุนเลือกลงทุนใน บลจ.
ข้อเสนอแนะ
1. ในกา รศึ ก ษา วิ จ ั ย ค รั งต่ อ ไป ค วรศึ ก ษา
ั ยทีมีผลต่อการตัดสินใจ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมและปจจั
ลงทุนในกองทุนรวมในเชิงลึก คือ การศึกษาเป็ นรายกองทุนแต่ละ
ประเภท เนื องจากกองทุ น รวมแบ่ง ได้เป็ น หลายประเภท แต่ ล ะ
ประเภทมีลกั ษณะแตกต่างกัน จึงควรศึกษาพฤติกรรมการลงทุนใน
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กองทุนรวมแต่ละประเภท และศึกษาปจั จัยทีมีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภท
2. ในการศึกษาวิจยั ครังต่อไปควรขยายผลศึกษา
ให้ครอบคลุมนักลงทุนรายย่อยทีลงทุนในบริษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนรวมทุกบริษทั ในประเทศไทย
3. ในการศึกษาวิจยั ครังต่อไปควรศึกษาปจั จัยใน
การลงทุนทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเป็ นรายด้าน
ได้แก่ ด้านแรงจูงใจ ด้านวัตถุประสงค์การลงทุน และด้านการรับรู้
ข้อมูลข่าวสาร
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