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การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงาน
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ผลตอบแทน ความน่าเชื่อของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และภาพลักษณ์ของบริษัท
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การตลาด ผลตอบแทน ความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม และภาพลักษณ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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ABSTRACT
The study of A decision making to save money by investing in Long Term
Equity Fund of fixed salary employees in Bangkok was carried out to analyze the
independent variables of marketing mix, returns, image of asset management
company and trustworthiness of asset management company with the dependent
variable of decision making to save money by investing in Long Term Equity Fund.
The samples were 400 fixed salary employees selected from the population in
Bangkok. This survey study used questionnaires as the data gathering instrument,
while the statistics used for the data analysis comprising of frequency distribution,
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
Most of the questionnaire respondents are female, age between 31 – 40
years old. Their highest education is bachelor degree. Most of them are business
employees and have average monthly income between 20,000 – 30,000 Bahts, who
save money by investing in Long Term Equity Fund for returns and tax reduction.
The frequency of investing is every year with the capital between 10,000 – 20,000
Bahts. The overall of mean of marketing mix, returns, image of asset management
company and trustworthiness of asset management company are at high level.
Meanwhile, the hypotheses testing results found that marketing mix, returns, image
of asset management and trustworthiness of asset management are influenced to
the decision making to save money by investing in Long Term Equity Fund in Bangkok
at the statistical significant level of 0.05.
Keywords: Marketing Mix, Image, Trustworthiness, Decision Making to Reserve Money,
Long Term Equity Fund
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แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์ของเงินเพื่อเก็งกําไร กับอัตราดอกเบี้ย
แสดงการลดอัตราความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์
แสดงระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันการวางแผนทางการเงินเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจําวันของบุคคล ซึ่งเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต ปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อการดําเนิน
ชีวิตบุคคลรวมไปถึงการใช้จ่ายตลอดจนการออมเงินที่ต้องคํานึงอนาคตและความไม่แน่นอนของ
เหตุการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้อยู่เสมอ การจําแนกปัจจัยที่ทําให้การวางแผนทางการเงินเข้ามามี
ความสําคัญทีน่ ําไปสู่ความสําเร็จของการวางแผนการเงินส่วนบุคคลในปัจจุบันอาจแบ่งได้ ดังนี้
(รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553)
1. การเปลี่ยนแปลงสภาวะของเศรษฐกิจ
จากวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี พ.ศ. 2540 จนถึงวิกฤตการณ์ทางการเงินในปีพ.ศ. 2551
ล้วนส่งผลกระทบต่อระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจอันก่อให้เกิดการลดเงินเดือน เลิกจ้างงาน เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายของบริษัทห้างร้านต่างๆ บรรดาลูกจ้างพนักงานประจําจึงได้รับความเดือดร้อนและเกิด
ความไม่มั่นคงในรายได้ที่ได้รับ กล่าวคือรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางการเงิน
ส่วนบุคคลในด้านหนี้สิน ปัจจุบันจากรายงานสถานการณ์การออมการลงทุนและช่องว่างของการออม
และการลงทุน (สํานักงานนโยบายการออมและการลงทุน, 2557) ไตรมาส 1/2557 พบว่าระดับการ
ออมของประเทศไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นโดยมีตัวเลขรวมอยู่ที่ 1,067,531,770 ล้านบาท และมีสัดส่วน
การออมต่อ GDP เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ. 2556 จากร้อยละ 32.22 เป็นร้อยละ 35.16 ระดับการออม
ปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากการระมัดระวังการใช้จ่ายของภาคครัวเรือนที่มากขึ้นหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกที่ซบเซาและหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลให้การใช้จ่ายภาคครัวเรือนลดลงร้อยละ 3 ใน
ไตรมาส 1/2557 ในขณะทีใ่ นไตรมาส 4/2557 พบว่า GDP ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.7
2. การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
สภาวะสังคมไทยในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตเป็นอย่างมาก ความต้องการในด้านวิชาการมี
มากขึ้นกล่าวคือ การศึกษาทีส่ ูงขึ้นมีปัจจัยต่อการจ้างงานและโอกาสในการเติบโตของสายงาน
เนื่องจากช่วงระยะเวลาในการศึกษามากขึ้นส่งผลให้ช่วงระยะเวลาในการทํางานหารายได้สั้นลง
ฉะนั้นเงินออมเพื่อใช้หลังเกษียณจะมีจํานวนที่น้อยด้วยเวลาที่สั้นลงตามลําดับ อีกทั้งลักษณะของ
สังคมไทยได้เข้าสู่สังคมผูส้ ูงอายุ (Aging Society) กล่าวคือมีประชากรวัยสูงอายุมากกว่าเด็ก ดังนั้น
ภาระการเลี้ยงดูผู้สูงอายุจะตกอยู่ที่ประชากรวัยทํางานด้วยลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนจากครอบครัว
ขนาดใหญ่เป็นขนาดเล็ก
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3. ระบบการเงินและตราสารทางการเงิน
ระบบการเงินในประเทศไทยมีการพัฒนามากขึ้นก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบสนองความ
ต้องการทางการเงินให้กับบุคคลได้อย่างครอบคลุมและสะดวกสบายมากขึ้น อาจเห็นได้ว่าจากเดิมคน
ไทยจะให้ความสําคัญกับการบริหารเงินออมโดยการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์เท่านั้น แต่ในปัจจุบนั
โดยประสิทธิภาพของการเงินการธนาคารสมัยใหม่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ทสี่ ่งเสริมการออมที่หลากหลาย
ตามความต้องการของบุคคล
จากปัจจัยดังกล่าว ทําให้เกิดการวางแผนการเงินส่วนบุคคลที่เป็นระบบหลากหลายวิธีเพื่อ
กระจายความเสี่ยงและก่อเกิดประสิทธิผลอันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายทางการเงิน นอกจากการ
ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์เพื่อรับดอกเบี้ย ซึ่งได้รับผลตอบแทนในจํานวนที่น้อยกว่าเมื่อเปรียบกับ
การลงทุนชนิดอื่นกล่าวคือดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย์จะอยู่ในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 3 (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2557) ฉะนั้น การออมโดยผ่านการลงทุนจึงเข้ามีบทบาทชัดเจนมากขึ้นเนื่องจาก
สามารถขยายผลกําไรได้ในจํานวนมากกว่าตามความเสี่ยงที่บุคคลพึงรับได้ เช่น การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ การลงทุนในทองคํา การลงทุนในเพชรพลอย และการลงทุนผ่านกองทุนรวม เป็นต้น
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง มีสภาพคล่องในการซื้อขายต่ําเนื่องจากต้องใช้เวลาในการขาย
ทรัพย์สิน หรือในกรณีทมี่ ีการลงทุนในการปล่อยทรัพย์สินเพื่อการเช่าต่อนั้น ในสภาวะตลาดที่ปริมาณ
ความต้องการอสังหาริมทรัพย์น้อยจะทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับค่าเช่าหรือไม่สามารถปล่อยให้
เช่าได้ การลงทุนในทองคํา เป็นการลงทุนทีม่ ีต้นทุนสูงเพราะมีค่ากําเหน็จสูงแต่สามารถเปลี่ยนเป็น
เงินสดได้ทันที การลงทุนทองคําโดยตรงจึงเหมาะสมกับผูล้ งทุนที่มีเงินทุนมาก และต้องการลงทุน
ระยะยาวเพื่อขายทํากําไร เนื่องจากผู้ลงทุนต้องคํานึงถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาทองคํา
ในตลาดโลก และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Foreign Exchange) ส่วนการลงทุนทองคําโดย
อ้อม เช่น ผ่านตราสารการเงิน ผ่านการซื้อขายทองคําล่วงหน้า (Gold Future) ผู้ลงทุนจะต้องมี
ความรู้ในการซือ้ ขายเป็นอย่างดี การลงทุนในเพชรพลอยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของกําไร
ส่วนเกินทุนจากการที่เพชรพลอยมีราคาสูงขึ้นตามราคาตลาด อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนต้องยอมรับความ
เสี่ยงเนื่องจากตลาดเพชรพลอยเป็นตลาดจํากัดไม่มีตลาดกลางที่ทําหน้าที่ซื้อขายได้โดยตรงและไม่มี
ราคามาตรฐานจึงทําให้มีสภาพคล่องค่อนข้างต่ํา การออมเงินผ่านการทําประกันชีวิตเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
บุคคลจะสามารถออมเงินไปพร้อมกับการจัดความเสี่ยงในการลดหรือบรรเทาความสูญเสียทางการเงิน
ได้และยังช่วยให้บุคคลมีวินัยในการออมมีเงินใช้ในอนาคตในวัยเกษียณอายุ ประกันชีวิตที่มุ่งเน้น
ทางด้านการออมคือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment Insurance) และแบบเงินประจํา
หรือแบบบํานาญ (Annuity Insurance) ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เป็นการประกันชีวิตที่มีสัญญา
ระยะเวลาปานกลาง บริษัทประกันจะจ่ายเงินเอาประกันให้กับผู้เอาประกันเมื่อมีชีวิตอยู่ในระหว่าง
สัญญาหรือครบกําหนดสัญญา หรือจ่ายจํานวนเงินเอาประกันให้กับผู้รับประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอา
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ประกันเสียชีวิต ซึ่งการประกันในประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองและมีส่วนของการสะสมทรัพย์ด้วย
ส่วนการประกันชีวิตแบบเงินได้ประจําหรือแบบบํานาญนั้นเป็นการประกันชีวิตที่บริษัทประกันจะ
จ่ายเงินจํานวนหนึ่งเท่ากันอย่าสม่ําเสมอให้แก่ผู้เอาประกันภัยเป็นรายปีหรือรายเดือนนับแต่ผู้เอา
ประกันเกษียณอายุหรือมีอายุครบ 55 ปี หรือ 60 ปี เป็นต้นไปแล้วแต่เงื่อนไขในกรมธรรม์ที่กําหนดไว้
โดยไม่มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตแต่หากผู้ทําประกันเสียชีวิตในระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยประกันบริษัท
ประกันจะคืนเบี้ยประกันให้หรือมูลค่าเงินสดให้แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่ากันส่วนระยะเวลาในการรับ
เงินจะขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ผู้ทําประกันเลือก การทําประกันทั้งสองแบบดังกล่าวนั้นเหมาะสําหรับผู้
มีรายได้ปานกลางหรือสูงและเหมาะกับผู้ที่ต้องการมีรายได้หลังเกษียณอายุ ซึ่งต้องมีการวางแผนของ
การชําระเงินกล่าวคือ มีเงินออมที่เพียงพอต่อการจ่ายเบี้ยประกันเนื่องจากการประกันดังกล่าวมีอัตรา
เบี้ยประกันที่สูงกว่าแบบอื่นๆและถ้าจะใช้สทิ ธิประโยชน์ทางภาษีผู้ซื้อประกันต้องเลือกระยะเวลาของ
สัญญาเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป การออมเงินผ่านการทําประกันชีวิตมีสภาพคล่องต่ําเนื่องจากการ
เปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดไม่สามารถทําได้ทันที (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553) และต้องทําการยกเลิก
สัญญาโดยมีค่าธรรมเนียมต่างๆตามที่บริษทั ประกันกําหนด (เอกสารการทําประกันชีวิตบริษัทพรูเด็น
เชียลประกันชีวิต ประเทศไทย จํากัด (มหาชน), 2557)
การลงทุนในตลาดอนุพันธ์ (Derivatives) ตลาดอนุพันธ์เป็นตลาดที่ตั้งขึ้นเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับธุรกิจและผูล้ งทุนบริหารความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารที่ระบุข้อตกลงหรือ
สัญญา ซึ่งให้สทิ ธิแก่ผู้ถือในการซื้อขายหลักทรัพย์ ค่าของตราสารประเภทนี้ขึ้นอยู่กับค่าของทรัพย์สิน
บางประเภทที่รองรับหรืออยู่เบื้องหลัง (Underlying) เช่นราคาหุ้นสามัญ ราคาโภคภัณฑ์ อัตรา
แลกเปลี่ยน ฯลฯ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2544) แม้ว่าตราสารอนุพันธ์ถูกสร้างและออกแบบมาเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนในตราสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกัน หรือสินทรัพย์อ้างอิง
(Underlying Assets) โดยปกติแล้ว การซือ้ ขายตราสารทางการเงิน เช่น หุ้นกู้ หุ้นสามัญ ฯลฯ นั้น
ผู้ขายซึ่งเป็นผูท้ ี่ต้องการเงินทุน จะเป็นผู้ออกตราสารมาขายให้แก่ผู้ซื้อ (Investors) ซึ่งเป็นผู้ที่มีเงิน
ลงทุน การที่ผซู้ ื้อยอมลงทุนตราสารอนุพันธ์ทางการเงินก็เพราะต้องการอัตราผลตอบแทนที่ดี ซึ่งโดย
หลักแล้วจะมาจากดอกเบี้ยหรือเงินปันผลและกําไรส่วนเกินจากราคาซื้อขายของตราสารนั้น (Capital
Gain) (ตลาดหลักทรัพย์, 2548) แต่ผู้ลงทุนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการลงทุนประเภทนี้
เนื่องจากมีความซับซ้อนมากกว่าการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนอื่นๆ ในกรณีที่ผู้ลงทุนไม่ได้ศึกษาถึง
กติกาเกี่ยวกับอนุพันธ์ เช่นสินค้าอ้างอิงเป็นสินค้าอะไร เงื่อนไขการวางหลักประกัน วันหมดอายุ
สัญญา มูลค่าของสัญญา วิธีการคํานวณราคา หรือลงทุนเกินกําลังของตัวเอง (Overtrade) ย่อมทําให้
เกิดการขาดทุนจากการลงทุนได้
การลงทุนในกองทุนรวมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีความ
หลากหลายเป็นกองทุนที่ภาครัฐมีนโยบายสนับสนุนให้จดั ตั้งขึ้นในปี 2547 เพื่อสนับสนุนการเติบโต
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ของตลาดหุ้นไทย จากแนวคิดที่ว่าการมีผู้ลงทุนสถาบัน เช่น กองทุนรวมในสัดส่วนทีม่ ากขึ้นจะทําให้
ตลาดหุ้นไทยมีเสถียรภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้นจึงสนับสนุนให้จัดตั้งกองทุนหุ้นประเภทระยะยาว
(Long Term Equity Fund: LTF) และจูงใจให้ผลู้ งทุนนําเงินไปใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดร้อยละ 15
ของเงินได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท (แยกต่างหากจากเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)
(ธนาคารกรุงเทพ, 2556) กองทุนรวมหุ้นระยะยาวช่วยให้ตลาดหุ้นไทยมีเสถียรภาพ ซึ่งเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในต้นปี 2556 ที่ชาวต่างชาติได้ทําการขายหุ้นไทยออกไปเป็นมูลค่าถึง 3 หมื่นล้านบาท แต่ด้วย
มีกองทุนรวมในลักษณะนี้เข้ามาช่วยซื้อไว้ซึ่งมีมูลค่า 4 หมื่นล้านบาททําให้ตลาดหุ้นไทยยังคงความมี
เสถียรภาพไว้ได้ (ไพบูลย์ นลินทรากูร, 2557) ข้อดีของการออมผ่านการลงทุนกองทุนรวม คือมีการ
บริหารจัดการเงินลงทุนโดยมืออาชีพโดยผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ความสามารถบริหารจัดการให้กองทุนบรรลุวัตถุประสงค์ กองทุนรวมยังมีการกระจายความเสี่ยง
เนื่องจากเป็นการระดมทุนจากผู้ลงทุนหลายๆรายรวมกัน จึงทําให้มีเงินทุนที่จะสามารถนําไปกระจาย
ในตราสารการเงินได้อย่างหลากหลาย เช่นลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุนในบริษทั ชั้นนําต่างๆ
กองทุนรวมมีสภาพคล่องในการซื้อขายสูงเนื่องจากสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด
ได้ทุกวันทําการ ซึ่งอาจผ่านตัวแทนซื้อขายเช่นธนาคารพาณิชย์ ผ่านโบรกเกอร์ ผ่านอินเตอร์เน็ต
ประเภทของกองทุนอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะการจัดจําหน่ายและการขายคืน
หน่วยลงทุนได้ดังนี้
กองทุนเปิด (Open End Fund) คือ กองทุนรวมที่ไม่มกี าํ หนดอายุโครงการ บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) เป็นผู้ออกจําหน่ายหน่วยลงทุนสามารถออกจําหน่ายหน่วย
ลงทุนเพิ่มเติมหลังจากการเสนอขายครั้งแรกได้หากมีผู้สนใจเข้ามาซื้อหน่วยลงทุน ในขณะเดียวกัน
บลจ.ก็จะรับซือ้ คืนหน่วยลงทุนหากมีผู้ถือหน่วยลงทุนต้องการที่จะขายคืนตามกําหนดเวลาที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวน กองทุนเปิดจึงได้รับความนิยมจากผู้ลงทุนเนื่องจากมีสภาพการซื้อ-ขายที่คล่องตัว ทั้งนี้
กองทุนเปิดแต่ละกองทุนอาจมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไป เช่น ลงทุนในตราสารหนี้ ตราสาร
ทุน หรืออาจมีลักษณะผสม (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553)
กองทุนปิด (Closed End Fund) คือ กองทุนที่มีการกําหนดอายุของโครงการ โดยบลจ.จะ
เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งเดียวเพื่อระดมทุนหากเลยกําหนดการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแล้วจะ
ไม่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมอีก และบลจ.จะไม่ทําการรับซื้อหน่วยลงทุนคืนจนกว่ากองทุน
นั้นจะดําเนินงานครบตามกําหนดโครงการ ดังนั้นจํานวนของหน่วยลงทุนของกองทุนปิดจะมีจํานวน
คงที่ไปตลอดอายุโครงการ ทั้งนี้บลจ.อาจอํานวยความสะดวกแก่ผู้ลงทุนโดยการนําหน่วยลงทุนไปจด
ทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ หรือจัดให้มีตัวแทนซื้อขาย (Market Maker) เพื่อให้ผู้ถือหน่วย
ลงทุนสามารถขายหน่วยลงทุนได้ก่อนครบกําหนดอายุโครงการ ซึ่งเป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อ
ขายให้กับผู้ลงทุน ทั้งนี้กองทุนปิดแต่ละกองทุนอาจมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไป เช่น ลงทุนใน
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ตราสารหนี้ ตราสารทุน หรืออาจมีลักษณะผสมเช่นเดียวกับกองทุนเปิดขึ้นอยู่กับนโยบายลงทุนของ
กองทุนแบบต่างๆ (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553)
ดังที่กล่าวในข้างต้นว่าการลงทุนในกองทุนรวมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่บุคคลสนใจเพื่อใช้เป็น
เครื่องมือทางการออมและเป็นที่นิยมมากขึน้ ตามลําดับ ทั้งนี้จากการสํารวจด้านการออมเงินของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่า กลุ่มคนส่วนมากที่ออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนคือกลุ่มคนวัย
ทํางานตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป โดยกลุ่มคนเหล่านี้นิยมใช้บทวิเคราะห์การลงทุนต่างๆเพื่อศึกษาและ
นํามาปรับใช้กับการลงทุนของตนเอง (รายงานการออมเงินของประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2556)
ภาพที่ 1.1: สัดส่วนจํานวนบัญชีกองทุนรวมต่อจํานวนบัญชีเงินฝากปี 2540-2556

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน. (2557). ข้อมูลสถิตกิ องทุนรวม. สืบค้นจาก
http://www.aimc.or.th.
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ตารางที่ 1.1: ตารางแสดงสัดส่วนจํานวนบัญชีกองทุนรวมต่อจํานวนบัญชีเงินฝาก

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน. (2557). ข้อมูลสถิตกิ องทุนรวม. สืบค้นจาก
http://www.aimc.or.th.
ภาพที่ 1.2: สัดส่วนจํานวนบัญชีการออมและการลงทุน ปี 2540-2556

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน. (2557). ข้อมูลสถิตกิ องทุนรวม. สืบค้นจาก
http://www.aimc.or.th.
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ตารางที่ 1.2: ตารางสัดส่วนจํานวนบัญชีการออมและการลงทุน ปี 2540-2556

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน. (2557). ข้อมูลสถิตกิ องทุนรวม. สืบค้นจาก
http://www.aimc.or.th.
จากภาพที่ 1.1 และ 1.2 แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตของการออมเงินผ่านการลงทุน
กองทุนรวมเมื่อเทียบกับการออมเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ในรูปแบบบัญชีเงินฝาก และมีอัตราการ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบุคคลมีความสนใจในการออมเงินโดยใช้วิธีการลงทุนผ่าน
กองทุนรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ
เมื่อกล่าวถึงการลงทุนในกองทุนรวมที่มลี ักษณะเหมาะสมและให้สิทธิประโยชน์กับพนักงาน
เงินเดือนประจํามากที่สุดคือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) กองทุน
รวม LTF จัดอยู่ในจัดอยู่ประเภทกองทุนรวมพิเศษตามการแบ่งประเภทกองทุนโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยลักษณะของนโยบายของกองทุน LTF นั้นเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนขึ้น ซึ่งอยู่
กับนโยบายลงทุนซึ่งอาจมีการจ่ายปันผลหรือไม่มีการจ่าย กองทุนรวม LTF เป็นช่องทางการลงทุนที่
ช่วยให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายและให้ผลตอบแทนในระดับที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
การลงทุนในลักษณะอื่นๆ เนือ่ งจากนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม LTF เป็นการลงทุนในหุ้น ซึ่ง
ให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 12 ต่อปีในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2518-2548) แม้ว่าในช่วงปี พ.ศ.
2540-2544 จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจทีส่ ่งผลทําให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก (วิจัยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556) ในขณะที่พันธบัตรในเวลาเดียวกันนั้นให้ผลตอบแทนอยู่ที่ร้อยละ
10 ต่อปี เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าตอบแทนค่อนข้างคงที่ ส่วนเงินฝากธนาคารพาณิชย์ให้
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ผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี และทองคําให้ผลตอบแทนเพียงร้อยละ 3 ต่อปี ประโยชน์ของการลงทุน
ผ่านกองทุนรวม LTF ที่ถือว่าเป็นจุดเด่นสําหรับพนักงานเงินเดือนประจําคือ การลดหย่อนภาษีเงินได้
สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทโดยต้องถือครองหน่วยลงทุนให้ครบ 5 ปี ปฏิทินตามเงื่อนไขการลงทุน
และสามารถเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดได้เมื่อบุคคลมีความจําเป็นหรือมีความต้องการ (รัชนีกร วงศ์
จันทร์, 2553)
ไพบูลย์ นลินทรางกูร (2557) ได้วิเคราะห์และให้ข้อมูลเกีย่ วกับกองทุนรวม LTF ไว้ว่าเป็น
เครื่องมือการประหยัดภาระทางภาษีซึ่งให้ประโยชน์ต่อพนักงานเงินเดือนประจําผู้มีรายได้น้อยถึงปาน
กลางเป็นอย่างมาก การลงทุนในกองทุนรวม LTF ยังช่วยให้ประชาชนมีความรู้และการวางแผนทาง
การเงินที่ดีขึ้น ซึ่งจะทําให้ความเหลื่อมล้ําทางรายได้มีแนวโน้มลดลงในระยะยาวเนื่องจากผู้ลงทุนได้
ผลตอบแทนทีส่ ูงขึ้น ความมั่งคั่งก็จะเพิ่มมากขึ้น สัดส่วนของการออมก็จะเพิ่มมากซึ่งส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจของไทยมีเสถียรภาพขึ้นเป็นลําดับ
จากที่กล่าวมาข้างต้นถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการออมเงินตลอดจนความเหมาะสม
และประโยชน์ของการออมผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ปัจจุบันมีการออมเงินอยู่ 3.8
ล้านบัญชีในปีพ.ศ. 2556 (สมาคมบริษัทจัดการลงทุน, 2557) และคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นเพื่อที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจําที่เป็นกลุ่มบุคคลทีส่ ามารถใช้สิทธิประโยชน์จากการลงทุนและ
บริหารจัดการการออมในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผลตอบแทนสูงกว่าการออมกับธนาคารพาณิชย์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.2 คําถามในการวิจัย
1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงาน
เงินเดือนประจํา
2. เหตุผลสําคัญของพนักงานเงินเดือนประจําที่ตัดสินใจเลือกการออมเงินผ่านการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1.3 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
ของพนักงานเงินเดือนประจําในกรุงเทพมหานครมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจออมเงินโดยวิธีลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานเงินเดือนประจํา
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2. เพื่อศึกษาความสนใจของพนักงานเงินเดือนประจําที่มีต่อต่อการออมเงินผ่านการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
3. เพื่อศึกษาถึงระดับความสําคัญของปัจจัยในด้านต่างๆ อันประกอบด้วย ส่วนประสมทาง
การตลาด ผลตอบแทน ความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
(บลจ.) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
เงินเดือนประจํา
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมุ่งศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัทที่รับเงินเดือนประจําในกรุงเทพมหานคร โดยการ
แบ่งสุ่มเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน 1 เขตได้แก่ เขตบางรัก ชั้นกลาง 2 เขต ได้แก่พระโขนง และ
ราษฎร์บูรณะ ชั้นนอก 2 เขต ได้แก่ ดอนเมือง และบางบอน ตามแหล่งอาคารสํานักงาน ซึ่งเป็นการ
สุ่มกลุม่ ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยพิจารณาจากพนักงานบริษัทในสาขาอาชีพ
ต่างๆซึ่งมีช่วงอายุระหว่าง 20-55 ปี ซึ่งเป็นวัยทํางานและมีรายได้มั่นคงที่จะเริ่มหรือเลือกวางแผนการ
ออมในระยะยาวทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยมีตัวแปรต้นคือ ส่วนประสมทางการตลาด (7P)
ผลตอบแทน ความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และภาพลักษณ์ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจํา การวิจัยในครั้งนี้ใช้สถิติการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression) ในการประมวลผล โดยใช้ชุดแบบสอบถามเป็นจํานวน 400 ชุด และใช้
โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลการวิจัยจากการตอบแบบสอบถาม
ระยะเวลาของการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้คือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน กรกฏาคม
พ.ศ.2558
1.5 ประโยชน์ของการวิจัย
1. ได้ข้อมูลที่สําคัญในด้านการดําเนินงาน ความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์และด้านอื่นๆของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ที่มีนัยยะที่สง่ ผลต่อความน่าเชื่อถือและเลือกใช้บริการ
การลงทุนของพนักงานเงินเดือนประจํา เพื่อใช้ในการพัฒนาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
(บลจ.) ในด้านต่างๆในอนาคต
2. เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในการปรับปรุงภาพลักษณ์เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน
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3. เป็นประโยชน์ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
การลงทุนใหม่ๆเพื่อเชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยออมเงินผ่านการลงทุนมาก่อน
4. เป็นประโยชน์ต่อพนักงานเงินเดือนประจําและบุคคลทั่วไปที่สนใจออมเงินผ่านการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
1.6 นิยามศัพท์
1. พนักงานเงินเดือนประจํา หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างทุกระดับตําแหน่งที่สถาน
ประกอบการจ้างให้ทํางานเป็นประจํา และเต็มเวลา โดยได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้าง สวัสดิการและ
ประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ เป็นการตอบแทนการทํางาน ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2557) วิจัยชิ้นนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างพนักงานเงินเดือนประจําในช่วงอายุ 20-55 ปี กล่าวคือวัย
เริ่มทํางานจนถึงวัยเกษียณเพื่อศึกษาพฤติกรรมการออมผ่านการลงทุน
2. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ที่เกี่ยวกับการรับบริหารเงินให้แก่ลูกค้าในรูปของการจัดการแบบกองทุนรวม (Mutual Fund)
กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) และกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ทั้งที่การจัดตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม จะต้องเป็นไปตามกฎหมายกํากับดูแลของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553)
3. กองทุนรวม (Mutual Fund) หมายถึง เครื่องมือในการลงทุน (Investment Vehicle)
ในการช่วยนักลงทุนให้สามารถลงทุนหรือกระจายความเสี่ยงของการลงทุนได้ง่ายขึ้น โดยมีบริษัท
จัดการกองทุนรวม และผู้จัดการกองทุนช่วยนําเงินของผู้ที่สนใจลงทุนมาลงทุนในตลาดเงินทุน การ
ลงทุนกองทุนรวมนั้น เหมาะสมสําหรับนักลงทุนมือใหม่หรือนักลงทุนที่ไม่สามารถลงทุนแล้วได้ผลลัพธ์
ตามต้องการเนื่องจากยังขาดความรู้เรื่องการลงทุน ไม่มีประสบการณ์และความชํานาญในการลงทุน
(รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553)
4. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการจัดตัง้ เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ลงทุนสถาบันที่มีการลงทุนระยะยาวในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะช่วยลดการพึ่งพาเงินลงทุนจากต่างชาติโดยกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
มีนโยบายการลงทุนในหุ้นประเภทหุ้นสามัญของบริษัททีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม ซึ่งผู้ลงทุนสามารถใช้สิทธิ์ในการ
ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ถึงปีพ.ศ.2559 (รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553) สูงสุดไม่เกินร้อยละ
15 ของเงินได้ในปีภาษีนั้น แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ภาครัฐกําหนด
5. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครือ่ งมือที่องค์กรใช้เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทางการตลาดภายใต้การตลาดแบบบูรณการเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
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สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาดประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์
(Product) การจัดจําหน่าย (Place) การกําหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
ซึ่งแต่ละองค์ประกอบอาจมีความเข้มข้นแตกต่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการวางกลยุทธ์ขององค์กรต่อ
สินค้าประเภทนั้นๆ การให้้บริการมีผลต่อประสบการณ์ของลูกค้าและยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
หรือไม่ซื้อสินค้าได้ตลอดเวลา สําหรับธุรกิจบริการด้วยแล้วนั้น ความคาดหวังของการได้รับการบริการ
ที่พึงพอใจเป็นปัจจัยสําคัญและเพื่อตอบสนองในเรื่องของการบริการ จึงมีการเพิ่มหลักการตลาดจาก
4P เป็น7P โดยมี บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และ หลักฐานทางกายภาพ (Physical
Evidence) เพิ่มเติมในธุรกิจการบริการ (กฤษติกา คงสมพงษ์, 2556)
6. ผลตอบแทน (Return) หมายถึง กําไรส่วนเกินที่ผู้ลงทุนได้ได้จากการลงทุน ซึ่งการลงทุน
จะมีความสัมพันธ์กับด้านผลตอบแทน (Returns) โดยผลตอบแทนจากการลงทุนจะแบ่งออกเป็น 2
ประเภทคือ Yield กระแสเงินสดหรือรายได้ที่ผู้ลงทุนได้รบั ในระหว่างที่ผู้ลงทุนทําการลงทุน และ
Capital Gain (Loss) คือกําไรหรือขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ที่ผลู้ งทุนอาจสามารถซื้อได้ในราคา
ที่ต่ํากว่าและขายได้ในราคาที่สูง หรือเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Change) ของ
หลักทรัพย์ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2544)
7. ความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (Trust) หมายถึง ความ
น่าเชื่อถือที่เกิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่บุคคลได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆแล้ว และ
หากพนักงานที่ให้บริการมีความสามารถในการให้บริการที่ตรงตามที่ได้สัญญาเอาไว้ ตรงกับความ
คาดหวัง เช่นการทํางานที่ไม่เกิดความผิดพลาด การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ตลอดจนพนักงาน
ที่ให้บริการมีจาํ นวนเพียงพอที่จะทําให้การบริการไม่เกิดความล่าช้าแล้วนั้น องค์กรก็จะได้รับความ
น่าเชื่อถือและไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ (Parasuraman et al, 1985 อ้างใน ขวัญ พิพัฒนสุขมงคล,
2551)
8. ภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
บุคคลที่มีต่อบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจ หมายรวมไปถึงด้านการบริหารหรือการจัดการ
(Management) ของบริษัทแห่งนั้นด้วย และหมายรวมไปถึงสินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ
(Service) ที่บริษัทนั้นจําหน่าย (วิรัช ลภิรตั นกุล, 2540)
9. การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว หมายถึง การที่บุคคล
ตัดสินใจเลือกลงทุน เมื่อได้รบั ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และบริการทีส่ มบูรณ์จากประสบการณ์ตรง
จากประสบการณ์ทางอ้อม ประกอบกับทัศนะคติที่มีต่อเครื่องหมายการค้า ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์
และบริการ ความมุ่งมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ จนกระทั่งเกิดการตัดสินใจที่จะออมเงินผ่าน
การลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวขึ้น (John Farley 1989 อ้างใน ปิยะนุช เหลืองาม, 2552)
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10. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund) หมายถึง กองทุนรวมที่มี
ลักษณะผสมระหว่างการเป็นกองทุนรวม กับการเป็นเครื่องมือสะสมเงินไว้ใช้ในยามชราภาพ ที่
ทางการให้การสนับสนุน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน นอกเหนือจากระบบสวัสดิการที่มี
อยู่แล้ว เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) กองทุนบําเหน็จบํานาญ (Pension Fund)
กองทุนประกันสังคม:ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ (Social Security Fund: Old Age Pension)
เป็นต้น โดยได้สิทธิประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีสูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี และเมื่อ
นับรวมกับเงินสะสมเข้ากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) แล้ว
ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี การขายคืนหน่วยลงทุนจะกระทําได้ต่อเมื่อผู้ลงทุนอายุครบ 55 ปีเท่านั้น
(รัชนีกร วงศ์จันทร์, 2553)
11. ตราสารทุน (Equity Instrument) หมายถึง เอกสารตราสารที่เจ้าของกิจการออกให้แก่
บุคคลที่ต้องการลงทุนกับองค์กรธุรกิจนั้นๆ เพื่อการระดมทุนนําไปใช้ในการเพิ่มทุน ปรับปรุงกิจการ
ฯลฯ โดยผู้ลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าของกิจการร่วมโดยมีสิทธิในทรัพย์สนิ หรือเข้าไปบริหารองค์กร
ธุรกิจนั้นๆ ด้วย ซึ่งผู้ลงทุนอาจได้ผลตอบแทนที่อยู่ในรูปแบบของเงินปันผล (Dividend) ซึ่งองค์กร
ธุรกิจนั้นๆอาจทําการจ่ายหรือไม่จ่ายก็ได้ (ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์, 2549)
12. ตราสารหนี้ (Debt Instrument) หมายถึง สัญญาตราสารทางการเงินที่แสดงความเป็น
หนี้ระหว่างผู้ออก และผูถ้ ือตราสารหนี้ ( ผูล้ งทุนซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหนี้) ตราสารหนี้จะมีการกําหนด
อายุและอัตราดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดเป็นจํานวนที่แน่นอน ซึ่งลูกหนี้หรือผู้กู้มหี น้าที่ในการ
ชําระหนี้ในรูปแบบของดอกเบี้ย มูลค่าของการไถ่ถอนให้แก่เจ้าหนี้ (ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์, 2549)
13. กําไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) หมายถึง กําไรส่วนเกินทุนที่เป็นผลตอบแทนผู้แก่ถือ
หน่วยลงทุนทีจ่ ะได้รับจากการขายคืนหน่วยลงทุนได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาโดยวัดจากมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value) (ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์, 2549)
14. มูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิ (Net Asset Value: NAV) หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่
กองทุนรวมได้นําเงินไปลงทุนไว้โดยประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่คํานวณได้ตามราคาตลาดมารวมกับ
รายได้ค้างรับและเงินสดทั้งหมดที่มีอยู่ แล้วหักออกด้วยค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมต่างๆ และหนี้สิน
ของกองทุนรวมนั้นโดยคิดได้จาก มูลค่าทรัพย์สินตามราคาตลาด + รายได้ค้างรับ + เงินสด –
ค่าใช้จ่าย - หนี้สินของกองทุนรวม (ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์, 2549)
15. หนังสือชี้ชวน (Prospectus) หมายถึง เอกสารสําคัญที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม จะต้องจัดทําขึ้นและเผยแพร่ แจกจ่ายให้แก่ผู้ลงทุนได้รับทราบถึงข้อมูลการลงทุน (เมื่อถูกร้อง
ขอ) ทุกครั้งที่มกี ารเสนอขายหน่วยลงทุน ซึ่งประกอบไปด้วย มี 2 ส่วน คือ ส่วนสรุปข้อมูลสําคัญที่ผู้
ลงทุนควรทราบ (Fund Fact Sheet) และส่วนของข้อมูลโครงการ (สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2556)
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1.7 กรอบแนวคิดงานวิจัย
ภาพที่ 1.3 : แสดงกรอบแนวความคิด

ส่วนประสมทางการตลาด

ผลตอบแทน

ความน่าเชื่อถือของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน

การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานเงินเดือนประจําใน
กรุงเทพมหานคร

ภาพลักษณ์ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน

1.8 สมมติฐานงานวิจัย
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว
2. ปัจจัยผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
3. ปัจจัยความน่าเชื่อถือ (Trust) ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
4. ปัจจัยภาพลักษณ์ (Image) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ ิจัยได้รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกองกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเพื่อประกอบกับการวิจัยในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมี
รายละเอียดแบ่งตามหัวข้อได้ดังนี้
2.1 ความเป็นมาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
2.2 ทฤษฎีการออมเงิน
2.3 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด
2.4 ทฤษฎีผลตอบแทน
2.5 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ
2.6 ทฤษฎีภาพลักษณ์
2.7 ทฤษฎีการตัดสินใจ
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความเป็นมาของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund (LTF) ) จัดอยู่ในประเภทกองทุนรวม
พิเศษตามการจัดประเภทกองทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดตั้งครั้งแรกภายใต้ชอื่
“โครงการกองทุนสินภิญโญ” โดยความร่วมมือของรัฐบาลไทยและบรรษัทการเงินระหว่างประเทศ
(International Finance Corporation) ในปี พ.ศ.2520 ด้วยมูลค่ากองทุน 100 บาทและอายุโครงการ
10 ปี กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นกองทุนทีม่ ุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบันโดย
นโยบายการลงทุนของกองทุนรวม LTF คือเน้นลงทุนในหุน้ สามัญทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยแต่ละกองทุนอาจมีนโยบาย
รายละเอียดทีแ่ ตกต่างกัน เช่นมุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้น SET 50 หรือ SET 100 จ่ายเงินปันผลและไม่
จ่ายเงินปันผลระหว่างปี
ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของกองทุนรวม LTF อาจแบ่งได้ตามสัดส่วนการ
ลงทุนตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ดังนี้ (“ประเภทของกองทุนรวม”, ม.ป.ป.)
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1. ลงทุนในหุ้นแบบกองทุนหุ้น กล่าวคือ ผู้จดั การกองทุนจะเป็นผู้บริหารจัดการเงินของผูล้ งทุน
ไปลงทุนในตลาดทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ผลตอบแทนดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ
การรับความเสี่ยงของผู้ลงทุนแต่ละบุคคลซึ่งรับความเสี่ยงได้แตกต่างกันไป
2. ลงทุนในหุ้นบางส่วนและกําหนดสัดส่วนไว้ชดั เจน กล่าวคือ เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อย
กว่าการลงทุนในลักษณะอื่นๆ เนื่องจากมีการลงทุนในหุ้นเพียงบางส่วน เช่นลงทุนในหุ้นร้อยละ 70 อีก
ร้อยละ 30 ทําให้การลงทุนลักษณะนีม้ ีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว การลงทุนใน
ลักษณะนี้เหมาะแก่นักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อย ไม่ต้องการการเก็งกําไรที่สูงจนเกินไป และยอมรับที่
จะได้รับผลตอบแทนน้อยลงได้
3. ลงทุนในหุ้นเพียงบางส่วนแต่ไม่กําหนดสัดส่วนที่ชัดเจน กล่าวคือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ประเภทนี้จะมีลักษณะคล้ายกับการลงทุนในหุ้นบางส่วน ซึ่งเงินที่มีในกองทุนจะลงทุนในหุ้นเพียงบางส่วน
แต่ไม่กําหนดชัดเจนว่าสัดส่วนเป็นเท่าใด ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่ากว่าการลงทุนในหุ้นแบบกองทุนหุ้น ทั้งนี้
มีเป้าหมายในการดูแลรักษาเงินต้นของผูล้ งทุนไม่ให้ขาดทุนมากกว่ามุ่งหาผลตอบแทน เหมาะสําหรับผู้
ลงทุนที่ตอ้ งการให้เงินต้นไม่ขาดทุนมากกว่าเน้นเรื่องผลตอบแทน
ภาพที่ 2.1: แสดงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิแยกตามประเภทกองทุน พ.ศ.2545-2556

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน. (2557). ข้อมูลสถิตกิ องทุนรวม. สืบค้นจาก
http://www.aimc.or.th.
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ภาพที่ 2.2 : แสดงมูลค่าเม็ดเงินใหม่ของกองทุนรวม LTF ปี2555

ที่มา : สมาคมบริษัทจัดการการลงทุน. (2557). ข้อมูลสถิตกิ องทุนรวม. สืบค้นจาก
http://www.aimc.or.th.
จากภาพ 2.1 และ 2.2 ในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการลงทุนผ่านกองทุนรวม LTF มีจํานวนเพิ่ม
มากขึ้นจากอดีตที่เริ่มก่อตั้งและมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุผลของความมีสภาพคล่องสูง มี
โอกาสทํากําไรจากการลงทุน (Capital Gain) ในอนาคตมากกว่าผู้ที่ออมเงินในรูปแบบปกติ มีกลไก
ปกป้องผู้ถอื หน่วยลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกํากับดูแลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนเสียเปรียบจากการดําเนินธุรกิจที่ไม่เป็น
ธรรมหรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้กับผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี
ปัจจุบันมีบริษทั หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่ให้บริการการลงทุนในประเทศไทยที่จดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งหมด 23 แห่งดังนี้ (คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2557)
1.
บลจ.กรุงไทย จํากัด (มหาชน)
2.
บลจ.กรุงศรี จํากัด
3.
บลจ.กสิกรไทย จํากัด
4.
บลจ.ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จํากัด
5.
บลจ.โซลาริส จํากัด
6.
บลจ.ทหารไทย จํากัด
7.
บลจ.ทิสโก้ จํากัด
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

บลจ.ไทยพาณิชย์ จํากัด
บลจ.ธนชาต จํากัด
บลจ.บัวหลวง จํากัด
บลจ.เพื่อผู้ลงทุนต่างด้าว จํากัด
บลจ.ฟินันซ่า จํากัด
บลจ.ฟิลลิป จํากัด
บลจ.ภัทร จํากัด
บลจ.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จํากัด
บลจ.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด
บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จํากัด
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
บลจ.วรรณ จํากัด
บลจ.อเบอร์ดนี จํากัด
บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
บลจ.แอสเซท พลัส จํากัด

ภาพที่ 2.3: แสดงผลประกอบการของบริษทั หลักทรัพย์จดั การลงทุน 6 อันดับแรกทีม่ ผี ลงานดี
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ภาพที่ 2.4: แสดงผลการวัดความสม่ําเสมอของผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี

จากภาพที่ 2.3 จะเห็นได้ว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมยูโอ
บี (Good Corporate Governance LTF) จะให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงโดยตลอดระยะเวลา อย่างไรก็
ตามการเลือกลงทุนต้องคํานึงถึงความสม่ําเสมอของผลตอบแทนที่กองทุนทําได้เนื่องจากบางช่วงอาจมีผล
กําไรสูง บางช่วงมีผลกําไรต่ํา ซึ่งมีผลต่อการประมินความเสี่ยงที่บุคคลสามารถรับได้ เมื่อเปรียบเทียบ
ความสม่ําเสมอของผลตอบแทนตามภาพ 2.4 จะเห็นได้ว่ากองทุนที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมอเบอร์ดีน (ABLTF) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง (BL Term
Equity) มีความสม่ําเสมอของผลตอบแทนที่ค่อนข้างคงที่กว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวอื่นๆ
2.2 ทฤษฎีการออมเงิน
สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2552) ได้ให้นิยามการวางแผน
ทางการเงินส่วนบุคคล (Personal Financial Planning) ไว้ว่าเป็นการจัดการระเบียบ กระบวนการ
วางแผนทางการเงินในทุกๆด้านที่เกี่ยวกับกรรมทางการเงินของแต่ละบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ได้แก่ การวางแผนเงินออมเพื่อไว้ใช้ยามเกษียณ การวางแผนประกันภัย การวางแผนภาษี การวางแผน
การลงทุน เป็นต้น ด้วยการรูจ้ ักจัดหาเงินเข้ามาและจ่ายออกไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
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Hallman & Rosenbloom (2000 อ้างใน รัชนีกร วงษ์จนั ทร์, 2553) ได้อธิบายความหมายของ
การวางแผนทางการเงินไว้ว่า การวางแผนทางการเงินคือ กระบวนการ ประเมิน สรรค์สร้าง และนําแผน
ทางการเงินของแต่ละบุคคลไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมาย
Berky (2005 อ้างใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2557) ได้ให้แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับแนวคิดใน
การวางแผนทางเงินส่วนบุคคลไว้ 4 ประการดังต่อไปนี้
1. บริหารการเงินเพื่อป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Security) เนื่องจากการ
ดําเนินชีวิตในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางความเสี่ยงอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพือ่ เป็นการรับมือกับความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เช่น อุบตั ิเหตุ การเลิกจ้างงาน การบริหารการเงินจะสามารถนําเงินออมมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในยามฉุกเฉิน
2. บริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต (Stability) หมายถึง การไม่ใช้จ่ายเกินรายได้ที่ได้รับ
และไม่สร้างหนี้ที่ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ (Non-performing loan) เพิ่มขึ้น เช่น การใช้บตั รเครดิตโดยไม่
คํานึงถึงการออมของเงินในอนาคตทําให้เกิดภาระหนีส้ ินและต้องนําเงินในอนาคตมาเพื่อใช้จ่ายหนี้
ดังกล่าว
3. การบริหารเงินเพื่อสร้างความมั่นคง (Growth) เป็นกระบวนการจัดการเงินหลังจากที่บุคคล
มีความสามารถบริหารเงินเพื่อป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และเริ่มสร้างความมั่นคงให้
ชีวิต โดยอาจเริ่มจากการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เมื่อมีเงินออมที่พอเพียง
4. การป้องกันและบริหารความมั่งคั่ง (Protection and Management) คือการรักษาความมั่ง
คั่งให้ยั้งยืนหลักจากที่มีการนําเงินไปลงทุน
วิวรรณ ธาราหิรัญโชติ (2550) ได้ชี้ให้เห็นถึงความสําคัญของการบริหารหารเงินส่วนบุคคลว่า
มีความจําเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสังคมไทยในปัจจุบันที่มีความซับซ้อน มีความไม่แน่นอนมากกว่าใน
อดีต ที่เป็นสังคมเกษตรกรรมที่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างง่ายตามวิถีพื้นบ้าน หรือหากรับราชการก็จะมี
สวัสดิการที่ดแี ม้จะเกษียณอายุไปแล้วก็ตาม แต่ทุกวันนี้มีผใู้ ช้แรงงานและทํางานบริษัทเอกชนมีจํานวน
มากขึ้น ซึ่งค่าแรงและสวัสดิการที่ได้รับอาจไม่เพียงพอ ประกอบกับการที่คนไทยยังมีอายุยืนยาวขึ้น โดย
เพศชายมีอายุขัยเฉลี่ย 73 ปี เพศหญิงเฉลี่ย 75 ปี ทําให้ชว่ งชีวิตหลังเกษียณมีความยืนยาวสูงขึ้น อีกทั้ง
จากการสํารวจของสํานักงานสถิตแิ ห่งชาติพบว่า ประชากรสูงวัยในปัจจุบันซึ่งมีสดั ส่วนอยู่ที่ 8.2% จะเพิ่ม
เป็น 15.6% ในอีก 30 ปีข้างหน้า
การบริหารการเงินเพื่อการลงทุน คือการนําเงินออมมาเพื่อหาผลตอบแทนที่สูงกว่าการออม
แบบปกติในทางกลับกันการลงทุนย่อมนํามาซึ่งความเสี่ยงที่สูงขึ้นแต่ผลตอบแทนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย
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ตารางที่ 2.1: ตารางเปรียบเทียบการลงทุนกับการออมทรัพย์แบบฝากผ่านธนาคารพาณิชย์
การออมทรัพย์
วัตถุปร

เป็นการสะสมเงินจากรายได้ที่
เป็นการนําเงินออมทรัพย์ที่มอี ยู่
ได้รับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของชีวติ ที่ มาลงทุนหาผลตอบแทนที่สูงกว่า
กําหนดไว้
ผลตอบแทนของการออมทรัพย์

วิธีการ

เงินฝากกับธนาคารพาณิชย์
สหกรณ์ออมทรัพย์

ลงทุนพันธบัตร หุ้นกู้ กองทุน
รวม กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

ความ

มีความเสี่ยงต่ําเนื่องจาก
รัฐบาลรัฐบาลค้ําประกันเงินฝากทั้งเงิน
ต้นและดอกเบีย้ เต็มจํานวน

มีความเสี่ยงตามประเภทและ
ลักษณะของหลักทรัพย์ทลี่ งทุน ซึ่งมี
ความเสี่ยงสูงกว่าผลิตภัณฑ์เงินฝาก
ธนาคาร
ดอกเบี้ย เงินปันผล ส่วนแบ่ง
กําไรจากการลงทุน

ะสงค์

เสี่ยง

ผลตอบ
แทน

การลงทุน

ดอกเบี้ย

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. (2557). การบริหารการเงินส่วนบุคคล. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย.
การลงทุนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การลงทุนในสินทรัพย์ที่มตี วั ตนเห็นประโยชน์จาก
การใช้ได้อย่างชัดเจน (Tangible Investment) เช่น การลงทุนซือ้ อสังหาริมทรัพย์ และ สังหาริมทรัพย์
กับอีกลักษณะคือการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เห็นประโยชน์การใช้ได้โดยชัดเจน (Intangible Investment)
เช่นการลงทุนในหุ้นพันธบัตร ตราสารการเงินอื่นๆ ผลตอบแทนจากการลงทุนได้จากการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผลตามแต่ลกั ษณะประเภทของการลงทุน นอกจากจะคํานึงถึงผล
กําไรแล้ว บุคคลยังต้องคํานึงถึงเสถียรภาพของรายได้ (Stability Of Income) ความคล่องตัวในการซื้อ
ขาย (Marketability) ในหลักทรัพย์ที่ซอื้ ง่ายขายคล่อง อีกทั้งควรจะคํานึงถือหลักการเกี่ยวกับภาษี (Tax
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Status) ว่าผลตอบแทนที่ได้รบั จะต้องเสียภาษีเงินได้ หรือได้รับการยกเว้นการเสียภาษีเงินได้
(มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2557)
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การออมเป็นสิ่งที่สาํ คัญและจําเป็นเพื่อสร้างความมั่นคง และรองรับ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งกระบวนการการวางแผนทางการเงินนั้นสามารถทําได้โดยการ
ออมทรัพย์ผ่านธนาคารพาณิชย์ หรือการใช้เครื่องมือในการลงทุนมาช่วยในการออมของบุคคล โดยมี
ความแตกต่างกันในด้านของความเสี่ยงและผลตอบแทนทีข่ ึ้นอยู่กับการเลือกและพฤติกรรมการออมของ
แต่ละบุคคล
2.3 ทฤษฎีสว่ นประสมทางการตลาด
ธงชัย สันติวงษ์ (2540) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า หมายถึง การผสมที่
เข้ากันได้อย่างดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการกําหนดราคา ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย การส่งเสริมการขาย
และระบบการจัดจําหน่ายซึ่งได้มีการจัดออกแบบเพื่อใช้สาํ หรับการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ตอ้ งการ
ศิริวรรณ เสรีรตั น์, ศุภร เสรียร์ ัตน์, องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์ (2546) ได้อธิบาย
ถึงส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย
Kotler (2006) ได้ให้ความหมายของส่วนประสมทางการตลาดว่า เป็นเครื่องมือทีอ่ งค์กรใช้
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดภายใต้การตลาดแบบบูรณการ กล่าวคือการทีอ่ งค์กรจะสามารถ
ประสบความสําเร็จได้นั้น องค์กรจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่
กลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้ จากนิยามดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาด คือเครือ่ งมือ
ที่ใช้เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทางการตลาดเพือ่ สร้างความพึงพอใจให้แก่กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย
ส่วนประกอบของประสมทางการตลาด
Kotler (2006) ได้อธิบายถึงส่วนประกอบของส่วนประสมการตลาด ซึ่งประกอบไปด้วย
ผลิตภัณฑ์ (Product) การจัดจําหน่าย (Place) การกําหนดราคา (Price) การส่งเสริมการตลาด
(Promotion) ซึ่งแต่ละองค์ประกอบอาจมีความเข้มข้นแตกต่างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการวางกลยุทธ์ของ
องค์กรต่อสินค้าประเภทนั้นๆ
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ทุกสิ่งที่นักการตลาดนํามาเสนอกับตลาด เพือ่ เรียกร้องความสนใจ
เพื่อการได้กรรมสิทธิ์ หรือเพือ่ การอุปโภค ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้

22

2. ราคา (Price) คือการกําหนดราคาที่เหมาะสมให้กับผลิตภัณฑ์ที่จะนําไปขายก่อนที่จะกําหนด
ราคาสินค้า การกําหนดราคาสินค้าอาจแบ่งตาม ตลาดกลุม่ เป้าหมายที่สนใจด้านราคา (Price
Sensitive Market) เช่นสินค้าอุปโภคบริโภค และ ตลาดของสินค้าที่กําหนดราคาโดยเน้นภาพพจน์
(Image Sensitive) เช่น สินค้าแบรนด์เนม, สินค้านําเข้า เป็นต้น
3. การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) คือการศึกษาช่องทาง การสื่อสาร เพื่อทีจ่ ะนําสินค้า
หรือบริการไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยรวมไปถึงการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้
กลุ่มเป้าหมายเข้าใจและรูจ้ ักผลิตทีต่ ้องการนําเสนอ
4. การจัดจําหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง ช่องทางที่ทําให้สินค้า หรือบริการไปถึง
มือผู้บริโภค เป็นช่องทางที่ทําให้สินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการจัดจําหน่ายที่มีคุณภาพต้องมีชอ่ งทางที่
เหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดจําหน่ายสินค้าชนิดนัน้ ๆ
อย่างไรก็ตาม การให้้บริการมี่ผลต่อประสบการณ์ของลูกค้าและยังมีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
หรือไม่ซอื้ สินค้าได้ตลอดเวลา สําหรับธุรกิจบริการด้วยแล้วนั้น ความคาดหวังของการได้รับการบริการที่
พึงพอใจเป็นปัจจัยสําคัญและเพื่อตอบสนองในเรื่องของการบริการ จึงมีการเพิ่มหลักการตลาดจาก 4P
เป็น7P โดยเพิม่ อีก 3 ตัวสําคัญดังนี้ (กฤษติกา คงสมพงษ์, 2556)
5. บุคลากร (People) ซึ่งมีความสําคัญกับธุรกิจบริการเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจต่างๆใน
ปัจจุบันยังอาศัยบุคคลากรในการทํางาน การฝึกอบรมให้บคุ ลากรมีความรักในการให้บริการและทําให้
กลุ่มลูกค้าเกิดความพึงพอใจจะทําให้องค์กรสามารถได้เปรียบทางการแข่งขันสร้างความแตกต่างให้กบั
คู่แข่งในตลาดได้
6. กระบวนการ (Process) คือ กระบวนการเพื่อนําส่งบริการให้้กับลูกค้า เพื่อสร้างความ
แตกต่าง หรือ สร้างความพึงพอใจและเกิดความประทับใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผใู้ ห้บริการต้องพิจารณาว่า
กระบวนการใดบ้างที่จะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
7. หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) คือการแสดงให้้เห็นถึงคุณภาพของการบริการ
โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของ
การให้้บริการ การมีความรู้ความสามารถและความถนัดในบริการนั้นๆ ซึ่งจะสามารถสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ลูกค้าเชื่อมัน่ ที่จะเข้ามาใช้บริการ หรือซือ้ สินค้านั้นๆ
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นเครื่องมือทีช่ ว่ ยให้การดําเนินงานขององค์กรเกิดความสําเร็จ
เนื่องจากเป็นเครื่องมือทีท่ ําให้องค์กรสามารถตอบสนองและเข้าใจความต้องการของผูบ้ ริโภค ซึ่งไม่
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เพียงแต่การให้ความสําคัญในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่นําเสนอเท่านั้น แต่ปัจจัยอื่นๆ ของส่วนประสมทาง
การตลาดมีความสําคัญทีจ่ ะทําให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจและเข้าใจในสิ่งที่องค์กรต้องการนําเสนอ
2.4 ทฤษฎีผลตอบแทน
John Maynard Keynes (1908 อ้างใน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2545) นักเศรษฐศาสตร์
ชาวอังกฤษได้อธิบายถึงทฤษฎีความต้องการถือเงินสดของบุคคลนอกจากเพื่อประโยชน์ในจับจ่ายใช้สอย
(Transaction Demand for Money) ความต้องการถือเงินเพื่อสํารองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน (Precautionary
Demand for Money) แล้วนั้นบุคคลยังมีความต้องการถือเงินเพื่อการเก็งกําไร (Speculative Demand
for Money) โดยให้ความเห็นว่าบุคคลยังเห็นความสําคัญของการถือเงินเพื่อเป็นการสะสมมูลค่า สะสม
ทรัพย์สิน เพือ่ ซื้อหลักทรัพย์ในราคาถูกและขายคืนในราคาที่สูงขึ้นนอกจากการออมเงินโดยวิธีการเก็บ
หลังจากหักค่าใช้จ่ายในชีวติ ประจําวัน ทั้งนี้เกิดจากการถือเงินไว้โดยมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งหวังผลกําไรที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งวัตถุประสงค์ในการถือเงินดังกล่าวเมื่อ
เปรียบเทียบกับกับอัตราดอกเบี้ยจะพบว่ามีความสัมพันธ์ในลักษณะทีแ่ ปรผกผันกัน ซึ่งกล่าวได้ว่าหาก
อัตราดอกเบี้ยมีจํานวนสูงขึ้น บุคคลอาจเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ตนถืออยู่มาอยู่ในรูปของเงินสดทันที ซึ่งหากไม่
ยอมสละอัตราดอกเบี้ยที่ได้รบั เพียงเล็กน้อยนี้ก็อาจจะต้องพบกับการขาดทุนในส่วนของทุน (Capital
Loss) ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นเป็นจํานวนมากกว่าอนาคต และสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้ดังนี้ (วเรศ
อุปปาติก, 2535)
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ภาพที่ 2.5: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุปสงค์ของเงินเพื่อเก็งกําไร กับอัตราดอกเบี้ย
Ms

=

l (r)

โดยที่
Ms คือ อุปสงค์ของเงินเพื่อเก็งกําไร
r คือ ระดับอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ย

R

Ms

Liquidity
Trap
0

ปริมาณเงินที่ต้องการ
ถือไว้เพื่อเก็งกําไร

ที่มา : วเรศ อุปปาติก (2535). เศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
จากภาพที่ 2.5 สามารอธิบายได้ว่าเส้นอุปสงค์ของการถือเงินเพื่อเก็งกําไรนั้นมีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะแปรผกผันกับอัตราดอกเบี้ย กล่าวคือ เมือ่ ดอกเบี้ยมีราคาถูก บุคคลก็จะออมเงินหรือเสาะหาการ
เก็งกําไร แต่เมือ่ เส้นอุปสงค์นนั้ ทําการขนานกับแกนนอน หรือที่เรียกว่า กับดักสภาพคล่อง (Liquidity
Trap) แล้วนั้น ดอกเบี้ยจะไม่สามารถลดราคาต่ําลงไปกว่าระดับนี้อีก ทําให้บุคคลต้องมาพิจารณาใหม่ว่า
ต้องการเปลี่ยนแปลงเงินออมนั้นมาเป็นกระแสเงินสดในมือหรือไม่ ถ้าบุคคลตัดสินใจว่าไม่ต้องการ
เปลี่ยนแปลงก็จะทําให้เงินออมอยูใ่ นระดับทีส่ ูงโดยได้รับดอกเบี้ยราคาต่ําและส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจทํา
ให้เกิดภาวะเงินฝืด อย่างไรก็ตามในทางกลับกันหากบุคคลเลือกลงทุนผ่านเครื่องมือในการลงทุนมีสภาพ
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คล่องสูงเช่น การลงทุนในกองทุนรวม ฯลฯ บุคคลก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นกระแสเงินสดได้ทันทีตาม
ต้องการและเป็นการช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจอีกทางหนึ่ง นอกจากนีจ้ ากอัตราดอกเบี้ย เคนส์ยัง
ชี้ให้เห็นว่าปริมาณเงินออมของบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่สูงหรือต่ําเพียงอย่างเดียว เนื่องจาก
อัตราดอกเบี้ยเป็นเพียงกลไกที่ทําให้อุปสงค์กับอุปทานของเงินมีความสมดุลกัน แต่ปัจจัยสําคัญขึ้นอยูก่ ับ
รายได้ของบุคคลเป็นสําคัญ ดังนั้นการปรับอัตราดอกเบี้ยไม่ได้ทําให้การออมกับการลงทุนมีค่าเท่ากัน แต่
หากจะปรับให้มีความสมดุลกันจะต้องเกิดจากการปรับรายได้ประชาชาติ (วเรศ อุปปาติก, 2535)
จิรตั น์ สังข์แก้ว (2544) ได้อธิบายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนว่า จุดมุ่งหมายหลักของผู้
ลงทุนคือ เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งอาจแยกแยะเป็นรายละเอียดของวัตถุประสงค์การลงทุนได้
ดังนี้
1. เงินต้นหรือเงินลงทุนจะต้องไม่เกิดการสูญหาย
2. เงินต้นหรือเงินลงทุนควรมีค่าเพิ่มขึ้น ไม่ลดลงเนื่องจากผลกระทบของภาวะเงินเฟ้อ
3. ตราสารทีล่ งทุนนั้นควรมีสภาพคล่องซือ้ ขายได้ง่าย หรือเป็นที่ตอ้ งการของตลาด (มี
Marketability)
4. สามารถเปลี่ยนตราสารทีล่ งทุนเป็นเงินสดได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยไม่ขาดทุน (มี Liquidity)
ผลตอบแทน (Return) จากการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน
คือ
1. Yield อัตราผลตอบแทนหรือรายได้ที่ผลู้ งทุนได้รับในระหว่างที่ผู้ลงทุนทําการลงทุน ซึ่งผู้
ลงทุนอาจได้ผลตอบแทนประเภทนี้ในรูปของเงินปันผล ดอกเบี้ย ทีผ่ อู้ อกตราสารดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้
ลงทุน
2. Capital Gain (Loss) คือ กําไรหรือขาดทุน ที่ผลู้ งทุนได้รบั จากการลงทุนในแต่ละครั้ง ซึ่ง
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์ (Price Change) ที่ทําให้ผลู้ งทุนได้ราคาหลักทรัพย์ทสี่ งู หรือ
ต่ําในขณะที่ทําการซื้อขาย ผลตอบแทนรวม (Total Return) ของหลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่ง คือการ
คํานวณหาผลตอบแทนของผู้ลงทุนที่จะได้รับในงวดหนึ่งของการลงทุนโดยคํานวณจากผลรวมของอัตรา
ผลตอบแทนหรือรายได้ที่ผลู้ งทุนได้รับในระหว่างที่ผู้ลงทุนทําการลงทุน (Yield) และการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาหลักทรัพย์ (Price Change) ซึ่งอัตราผลตอบแทนจะเป็นตัวบ่งชี้ถงึ ผลที่ผลู้ งทุนได้รับจากการลงทุน
ประเภทนั้นๆ ผู้ลงทุนจะได้ใช้อตั ราผลตอบแทนนี้เปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่อาจได้รบั อัตราผลตอบแทน
ของการลงทุนใดๆ คํานวณจากการเทียบผลตอบแทนรวมจากการลงทุนกับเงินลงทุนต้นงวดในรูปร้อยละ
ได้ดังนี้ (จิรัตน์ สังข์แก้ว, 2544)
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อัตราผลตอบแทน = กระแสเงินสดรับ +( มูลค่าปลายงวด-มูลค่าต้นงวด)
มูลค่าต้นงวด
= กระแสเงินสดรับ + การเปลี่ยนแปลงของมูลค่า
มูลค่าต้นงวด
เช่น การลงทุนประเภทหนึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจาก 100 บาทเป็น 110 บาท ในช่วงเวลา 1 ปีและ
ระหว่างช่วงเวลา 1 ปีนั้น ผูอ้ อกตราสารจ่ายกระแสเงินสดจํานวน 5 บาทแก่ผลู้ งทุน อัตราผลตอบแทน
จากการลงทุนดังกล่าวคํานวณได้ดังนี้
อัตราผลตอบแทน = 5 + (110-100)
100
= 15%
ซึ่งอัตราผลตอบแทนร้อยละ15 นี้ เป็นอัตราผลตอบแทนในช่วงระยะเวลาลงทุน (Holding
Period Return) โดยสมมติชว่ งเวลาลงทุน (Time Horizon) ระยะเวลา 1 ปี แบ่งออกเป็นกระแสเงินสด
รับซึ่งอาจเป็นเงินปันผลรับจํานวนร้อยละ 5 และกําไรจากส่วนเพิ่มของราคาร้อยละ 10 จะสังเกตได้ว่า
มูลค่าเงินลงทุนต้นงวดมีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับอัตราผลตอบแทน ทั้งนี้กําหนดให้กระแสเงินสดรับใน
อนาคตไม่มีการเปลี่ยนแปลง นั้นคือยิ่งราคาหลักทรัพย์ทผี่ ลู้ งทุนต้องจ่ายซื้อตอนต้นงวดยิ่งมีราคาสูง อัตรา
ผลตอบแทนทีไ่ ด้รับจะยิ่งต่ําลง
อัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ได้รับนั้นประกอบไปด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล หุ้นเพิ่มทุน
ฯลฯ ซึ่งสามารถคํานวณได้จากอัตราการเปลีย่ นแปลงของราคาสินทรัพย์ และปรับด้วยค่าเงินปันผลที่จ่าย
Rpt คืออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
NAVt คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t
NAV t-1 คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรวม ณ เวลาที่ t-1
Dt
คือเงินปันผลจ่ายในเวลา t
Rpt
= NAVt - NAV t-1 + Dt
NAV t-1
โดย มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน = มูลค่าทรัพย์สินรวม – หนี้สิน
จํานวนหน่วยลงทุน
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อัญญา ขันธวิทย์ (2553) ได้อธิบายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนว่าผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน
จากแหล่งที่มา 4 แหล่งคือ
1. จากกําไรส่วนต่างของราคา (Capital Gain) โดยคิดจากสมมติให้หลักทรัพย์ S ซึ่งผู้ลงทุน
สนใจมีราคาตลาด ณ งวดปัจจุบันที่ t=0 อยู่ที่ S0 บาท และหลักทรัพย์นั้นๆมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาการลงทุน เมือ่ ผูล้ งทุนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์และตั้งใจลงทุนเป็นเวลา T งวดแล้วผูล้ งทุน
จะต้องถือครองหลักทรัพย์นนั้ ไปอย่างต่อเนื่องจนครบระยะเวลาลงทุน T งวดที่ได้กําหนดไว้ และเมื่อครบ
กําหนดแล้ว เนื่องจากหลักทรัพย์ที่ได้ซื้อมานั้นยังไม่หมดอายุ ผู้ลงทุนต้องขายหลักทรัพย์นั้นไปในตลาด
ตามราคาที่จะเป็นจริงในอนาคตขณะนั้น การลงทุนจึงมีกําไรจากส่วนต่างของราคาเท่ากับผลต่างระหว่าง
ราคาขายกับราคาซื้อ
2. รายได้จากเงินสดทีห่ ลักทรัพย์จ่ายระหว่างกาล (Cash Distribution) ผู้ออกหลักทรัพย์อาจ
จ่ายเงินสดให้แก่ผู้ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตอบแทนแก่ผู้ลงทุนที่ได้นําเงินมาลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านัน้
และผูอ้ อกหลักทรัพย์สามารถนําเงินที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ไปทําประโยชน์ เงินสดที่หลักทรัพย์จา่ ย
เป็นผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุนมีอย่างน้อย 2 รูปแบบขึ้นอยู่กับประเภทของหลักทรัพย์ทผี่ ู้ลงทุนเลือกซือ้ เช่น
เงินปันผล (Cash Dividend) เป็นผลตอบแทนที่หุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิ์จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุ้นในฐานะเป็น
เจ้าของบริษัท ซึ่งได้ประกอบการในปีที่ผ่านมาด้วยความสําเร็จและมีกําไร ตามปกติเงินปันผลจะประกาศ
จ่ายในลักษณะเงินปันผลต่อหุน้
3. ผลตอบแทนจากการนํารายได้จากเงินสดที่หลักทรัพย์จ่ายระหว่างกาลไปลงทุนต่อ
(Reinvestment Return) ภายหลังจากที่ผลู้ งทุนรับรายได้เป็นเงินสดเข้ามาระหว่างกาลแล้ว เนือ่ งจาก
ระยะเวลาการลงทุนอาจยังไม่สิ้นสุด ผู้ลงทุนจึงต้องนํารายได้จํานวนนั้นๆไปลงทุนต่อให้ได้ผลงอกเงย
เพราะการถือครองเงินสดไม่มรี ายได้ ในขณะที่ผู้ลงทุนมีต้นทุนค่าเสียโอกาส การลงทุนต่อจะครอบคลุม
ระยะเวลาส่วนที่เหลือนับแต่วันที่ได้รับรายได้เงินสดไปจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุน โดยคิดได้จาก
กําหนดให้ D เป็นรายได้เงินสดที่หลักทรัพย์จ่ายระหว่างกาล v เป็นวันที่ผู้ลงทุนได้รับรายได้เงินสด และT
เป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาการลงทุนโดยที่ v < T กําหนดต่อไปให้ i เป็นอัตราผลตอบแทนต่องวดที่ผลู้ งทุน
จะได้รับจากการนําเงินสด D บาท จํานวนนั้นไปลงทุนต่อ ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อจึงเท่ากับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนต่อ = D (1+i) T-v – D
4. ผลตอบแทนในลักษณะอืน่ หลักทรัพย์อาจเสนอผลตอบแทนในลักษณะอื่นนอกเหนือจาก
ลักษณะทั้งสามที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้า และผลตอบแทนอาจมิได้จ่ายเป็นเงินสด แต่เป็นหลักทรัพย์เดิมหรือ
หลักทรัพย์ประเภทอื่น ผลตอบแทนในกลุม่ นี้จะพบบ่อยครั้งในกรณีทผี่ ลู้ งทุนในหุ้นสามัญ

28

เพชรี ขุมทรัพย์ (2544) ได้อธิบายถึงความสามารถในการได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุนว่าเมื่อ
บุคคลมีเงินสดก็สามารถที่จะนําไปลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญ หุ้นกู้ของธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นการลงทุนทีต่ ่าง
จากการลงทุนที่เป็นเครื่องจักรกล อาคาร ทีบ่ ุคคลไม่ตอ้ งทําการบริหาร จัดการด้วยตนเองและได้
ผลตอบแทนอยู่ในรูปของเงินปันผลเป็นผลตอบแทนจากทีบ่ ุคคลได้ทําการลงทุนในกิจการนั้นๆ เงินปันผล
ที่จ่ายออกไปนัน้ อาจไม่ใช่กําไรทั้งหมดแต่หากกันไว้เพื่อที่จะไปลงทุนต่อและอาจจ่ายปันผลเพิ่มขึ้นเมือ่
กิจการนั้นประสบความสําเร็จและได้กําไรมากขึ้นในอนาคต และเมือ่ บุคคลนําหุ้นออกขายก็จะได้
ผลตอบแทนจากการขายหุ้นที่เรียกว่า กําไรจากการขายหุ้น (Capital Gain) ซึ่งอัตราผลตอบแทนดังกล่าว
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนเดิมจากการซื้อหุ้น (Yield) แต่หากบุคคลเลือกที่จะ
ลงทุนด้วยพันธบัตร หุ้นกู้ ก็จะได้ผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ย และได้รับเงินต้นคืนในเวลาที่กําหนด
สมหมาย ปฐมวิชัยวัฒน์ (อ้างใน พรวรรณ นันทแพศย์, 2552) ได้กล่าวถึงผลตอบแทนจากการ
ลงทุนว่าคือ ดอกผลที่นักลงทุนได้รับหลังจากการถือครองหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนรวมไปถึงส่วนเกินทุน
(Capital Gain) ที่ได้มา ณ วันสุดท้ายของการลงทุนที่ผู้ลงทุนได้สูงกว่าราคาทุนที่ได้ทําการซื้อหลักทรัพย์
นั้นมา ผลตอบแทนนั้นอาจแบ่งได้ 2 ประเภทคือ
1. ผลตอบแทนทีไ่ ด้รับเป็นตัวเงิน เช่น เงินปันผล กําไรในการขายหลักทรัพย์ กําไรที่ได้จาก
ส่วนเกินทุน หรือผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนสามารถนําไปเปลี่ยนเป็นเงินโดยการนําสินทรัพย์ดังกล่าวไป
จําหน่ายในตลาด
2. ผลตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน เช่น ความพอใจส่วนบุคคลทีม่ ีผลตอบแทนที่เพิ่มพูน ความ
ปลอดภัยของเงินทุนที่ไม่สญ
ู หาย หรือความพอใจที่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ที่ผู้ลงทุนมีอยู่เป็นเงินสดได้
ตามต้องการ
ตามทฤษฎีของการลงทุน ความเสี่ยงของการลงทุนหมายถึง การทีอ่ ัตราผลตอบแทนที่ผลู้ งทุน
ได้รับจริง (Actual Return) เกิดความคลาดเคลื่อนหรือแตกต่างไปจากอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน
คาดหวังว่าจะได้รับ (Expected Return) ซึ่งโดยปกติแล้วผู้ลงทุนจะคาดหวังกับความเสี่ยงน้อยที่สดุ แต่
ได้ผลการลงทุนที่มากที่สดุ หรือเกิดจากการคาดการการลงทุนที่มีความผิดพลาดน้อยทีส่ ุด ในทางกลับกัน
ความเสี่ยงมากที่สุด เกิดขึ้นจากการคาดการการลงทุนที่ผดิ พลาดมากทีส่ ุด ในการตัดสินใจลงทุนนั้น
บุคคลไม่ควรพิจารณาเพียงแค่ผลตอบแทนเท่านั้น แต่ยังต้องพิจารณาถึงความเสี่ยงควบคู่กันไปด้วย ถ้าทั้ง
สองสิ่งให้โอกาสของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเท่าๆกัน เป็นธรรมดาว่าบุคคลจะเลือกความเสี่ยงที่น้อย
กว่า ถ้าของสองอย่างมีความเสี่ยงที่เท่าๆกัน นักลงทุนเลือกที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า ตามทฤษฎี Modern
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Portfolio Theory (MPT) ของ Markowitz และ Sharpe ซึ่งได้ชใี้ ห้เห็นถึงความเสี่ยงที่มาจากการลงทุน
ได้ 2 ประเภทดังนี้ (สมจินต์ ศรไพศาล, 2557)
1. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยจุลภาค (Micro Factors) หรือความเสี่ยงเฉพาะของบริษทั
(Firm Specific Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่มาจากปัจจัยเฉพาะตัว หรือ ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ
(Unsystematic Risk) ของแต่ละบริษทั หรือหุ้นในแต่ละตัว ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงในด้านนี้สามารถทําให้
ลดลงได้โดยการกระจายการลงทุนในหุ้นหลายๆตัว หรืออาจกล่าวได้ว่าความเสี่ยงจะลดลงได้ด้วยการ
กระจายการลงทุน (Diversifiable Risk)
2. ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมหภาค (Macro Factors) หรือความเสี่ยงที่เป็นระบบ
(Systematic risk) หรือความเสี่ยงที่เกิดจากตลาด (Market Risk) หมายถึง ส่วนความเสี่ยงของตลาดที่
เกิดขึ้นจากปัจจัยมหาภาค เช่น อัตราแลกเปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ นโยบายการเงิน,การคลังของรัฐบาล
เสถียรภาพทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อทุกกิจการ จากการศึกษางานวิจัย
ในสหรัฐพบว่า ถ้าบุคคลลงทุนในหุ้น 1 ตัวความเสี่ยงซึ่งวัดโดยความผันผวนของอัตราผลตอบแทน
(Standard Deviation of Return) จะมีคา่ เท่ากับ 50% ต่อปี ในขณะทีซ่ ื้อจํานวนหุ้นหลากหลายเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ ความเสี่ยงจะลดลงได้ เหลือเพียงระดับประมาณ 20% เท่านั้น ด้วยข้อเท็จจริงประการนี้ทําให้เกิด
ความนิยมในการลงทุนแบบดัชนี ซึ่งเป็นการอ้างอิงมูลค่าการซื้อขายของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เพราะมีการกระจายลงทุนอย่างกว้างขวางและเป็นวิธีการลดความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยมห
ภาคดังกล่าวได้
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ภาพที่ 2.6: แสดงการลดอัตราความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์

ที่มา: สมจินต์ ศรไพศาล (2557). ETF กับทฤษฎีความเสี่ยง. กรุงเทพฯ: สถาบันความรู้ตลาดทุน
จากภาพที่ 2.6 หากผู้ลงทุนได้กระจายลงทุนในหลักทรัพย์ต่างหลักทรัพย์ในจํานวนที่มากขึ้น
ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบ จะลดลงตามลําดับเหตุเพราะความเสี่ยงของแต่ละหลักทรัพย์ที่ต่างกันจะทําการ
ชดเชยกันและกันทําให้ระดับความเสี่ยงรวมของกลุ่มหลักทรัพย์ที่ลงทุนลดลงตามลําดับ คงเหลือแต่ความ
เสี่ยงแบบเป็นระบบซึ่งต้องอาศัยรัฐบาลและปัจจัยอื่นๆในการลดความเสีย่ งดังกล่าว
การแบ่งประเภทความเสี่ยงของนักลงทุนอาจแบ่งได้ดังนี้ (สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549)
1. นักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง (Risk-Average Investment) เป็นนักลงทุนที่ไม่สามารถรับ
ความเสี่ยงสูงได้ ซึ่งในบางครั้งธรรมชาติของการลงทุนอรรถประโยชน์จะลดลงเนื่องจากผลตอบแทนที่
เพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนต้องเผชิญความเสี่ยงที่มากขึ้นและเนื่องด้วยนักลงทุนประเภทนีไ้ ม่ชอบความเสี่ยงก็
จะไม่สนใจผลตอบแทนเป็นหลัก เนือ่ งจากไม่สามารถรับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้นั้นเอง
2. นักลงทุนที่ชอบความเสี่ยง (Risk-Loving Investor) เป็นนักลงทุนที่สามารถลงทุนในความ
เสี่ยงที่สูงชอบ ซึ่งอรรถประโยชน์ก็จะเพิ่มขั้นในอัตราที่เพิ่ม ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจาก
ผลตอบแทนทีส่ ูงขึ้นตามนักลงทุนก็จะเลือกหรือตัดสินใจลงทุนกับหุ้นที่มคี วามผันผวนทีส่ ูงขึ้นได้ เนือ่ งจาก
นักลงทุนสามารถรับความเสีย่ งที่เพิ่มขึ้นได้
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3. นักลงทุนที่ไม่สนใจความเสี่ยง (Risk-Neutral Investor) นักลงทุนประเภทนี้สามารถรับ
ความเสี่ยงได้ทกุ ระดับของผลตอบแทนจะเพิม่ ขึ้นและจะทําให้อรรถประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มมากขึ้นในอัตราที่
สูงขึ้น
ความสัมพันธ์ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน
ภาพที่ 2.7: แสดงระดับผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์

ที่มา : บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด. (2557). บทความความเสี่ยงจากการลงทุน.
สืบค้นจาก http://www.mfcfund.net.
จากภาพที่ 2.7 อาจอธิบายได้ว่าค่าของผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการ
ลงทุนผ่านกองทุนรวม หรือจากตัวหลักทรัพย์เองโดยตรง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับระดับความ
เสี่ยง กล่าวคือ หากผู้ลงทุนได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แน่นอนว่าอัตราความเสี่ยงที่ผู้จะลงทุนจะได้รับนัน้ ย่อม
มีค่าสูงด้วยเสมอ ฉะนั้นบุคคลจะต้องคํานึงถึงความเสี่ยงในการเลือกลงทุนและลงทุนให้เหมาะสมกับ
คุณสมบัติและรายได้ของตนเพื่อการประเมินผลตอบแทนที่คาดหวังที่มีความผิดพลาดน้อยทีส่ ุด
อัญญา ขันธวิทย์ (2553) ได้อธิบายถึงความเสี่ยงของการลงทุนว่าเป็นโอกาสทีผ่ ลตอบแทน
หรืออัตราผลตอบแทนที่เกิดขึน้ จริง จะแตกต่างไปจากระดับที่คาดไว้เมือ่ ครั้งผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุน ยิ่งมี
โอกาสมากที่จะคลาดเคลือ่ น และความคลาดเคลือ่ นมีขนาดใหญ่ การลงทุนครั้งนั้นจึงจัดได้ว่ามีความเสี่ยง
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สูง การระบุสาเหตุของความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต้องพิจารณาจากธรรมชาติของผลตอบแทน
ที่หลักทรัพย์นนั้ เสนอจะจ่ายให้ในอนาคตแล้วแยกเป็นความเสี่ยงแต่ละกลุ่มประกอบด้วย
1. ความเสี่ยงจากราคาที่เปลี่ยนแปลง (Market Risk) มีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับผลตอบแทน
จากการเปลี่ยนแปลงของราคา เมื่อผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์และตั้งใจจะขายหลักทรัพย์ออกไป
ในตลาดในอนาคตเมือ่ สิ้นสุดระยะเวลาการลงทุน แต่เนือ่ งจากราคาของหลักทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโดยรวมจึงเกิดความเสี่ยงขึ้นในเรื่องของราคา (Price
Risk) และ ระดับอัตราดอกเบี้ย (Interest Risk)
2. ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) แม้ว่าการซื้อขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์จะมีการ
กําหนดเงื่อนไขให้เกิดการรับหรือจ่ายเงินระหว่างกัน แต่คสู่ ัญญาฝ่ายที่จะต้องจ่ายเงินอาจไม่มีสภาพคล่อง
ที่เพียงพอที่จะจ่ายเงินให้คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ายหนึ่ง ทําให้ผลู้ งทุนอาจไม่ได้รับเงินเป็นผลตอบแทนคืน เกิดเป็น
ความเสี่ยงขึ้นโดยเป็นความเสี่ยงด้านเครดิต เพราะขึ้นกับความน่าเชื่อถือของคู่สญ
ั ญาว่าจะสามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาแล้วจ่ายผลตอบแทนให้ผลู้ งทุนได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยง
ชนิดเดียวกันกับความเสี่ยงจากการผิดสัญญา (Default Risk)
จากทฤษฎีผลตอบแทน อาจกล่าวได้ว่าการได้ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่นักลงทุนสามารถ
รับได้ ซึ่งผลตอบแทนจะอยูใ่ นรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น ผลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เงินปันผล กําไรใน
การขายหลักทรัพย์ และผลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่นความปลอดภัยของเงินทุนที่ไม่สูญหาย ฯลฯ ทั้งนี้
ผู้ลงทุนสามารถเลือกวิธีที่จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับพฤติกรรมการลงทุน เครือ่ งมือ
ที่ผู้ลงทุนสนใจพร้อมทั้งความเสี่ยงในด้านต่างๆที่อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
2.5 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ (Trust)
Parasuraman et al (1985 อ้างใน ขวัญ พิพัฒนสุขมงคล, 2551) ได้อธิบายถึงความน่าเชื่อว่า
ความน่าเชื่อถือเกิดจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่บคุ คลได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆแล้ว และ
หากพนักงานที่ให้บริการมีความสามารถในการให้บริการที่ตรงตามที่ได้สัญญาเอาไว้ ตรงกับความคาดหวัง
เช่นการทํางานที่ไม่เกิดความผิดพลาด การรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า ตลอดจนพนักงานที่ให้บริการมี
จํานวนเพียงพอที่จะทําให้การบริการไม่เกิดความล่าช้าแล้วนั้น องค์กรก็จะได้รับความน่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจจากผู้ใช้บริการ
Morgan & Hunt (1994 อ้างใน พัชร์ธมน กรปิติเศรษฐศิริ, 2556) กล่าวว่า “ความเชื่อมั่น” มี
ความสําคัญอย่างมากในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กร ความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นก่อต่อเมื่อ
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มีการแลกเปลีย่ นกันระหว่างความเชื่อและความซื่อสัตย์ระหว่างกัน องค์กรจึงจะสามารถเข้าถึงตัวลูกค้า
และเข้าใจความต้องการได้เนือ่ งจากบุคคลเกิดความเชือ่ ใจ ไว้วางใจแล้ว ซึงการได้รับความเชื่อมั่นจาก
บุคคลแต่ละรายนั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตามแต่ลักษณะของการรับรู้ถึงและทัศนคติตอ่ องค์กรนั้นๆ
ในขณะที่ Larzelere & Huston (1980 อ้างใน ปัญจาภรณ์ ศรีกุลชา, 2553) ได้กล่าวถึงความ
เชื่อมั่นว่า คือความไว้เนื้อเชื่อใจของบุคคลทีจ่ ะเต็มใจเลือกใช้บริการขององค์นั้นๆ เมือ่ ผู้ให้บริการหรือ
องค์กรมีความน่าเชื่อถือและมีความซือ่ สัตย์จริงใจที่บุคคลจะสามารถไว้วางใจที่จะใช้บริการนั้นได้อย่างไร้
ความกังวล
Rotter (1971 อ้างใน ปัญจาภรณ์ ศรีกุลชา, 2553) กล่าวว่า ความเชื่อถือนั้นเป็นความคาดหวัง
ส่วนบุคคลที่คาดหวังว่าจะสามารถไว้วางใจในผู้อื่นได้ การให้ความสําคัญต่อความมั่นใจในองค์กรนั้นจะ
สามารถสร้างองค์กรนั้นให้มีความน่าเชื่อถือได้ ซึ่งตัวองค์กรเองจะต้องทําองค์กรนั้นๆให้นา่ เชื่อถือด้วยตัว
องค์กรเองเสียก่อนกล่าวคือ ต้องมีการสร้างองค์กรให้ประกอบไปด้วยความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ยุติธรรม
รวมถึงการให้บริการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างเหมาะสม
Crotts & Turner (1999 อ้างใน มีนา อ่อนบางน้อย, 2553) ให้นิยามเกีย่ วกับการให้ความ
ไว้วางใจว่า ความไว้วางใจที่มีตอ่ กันส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากการที่อกี ฝ่ายสามารถให้ผลประโยชน์สูงสุด
แก่อีกฝ่ายได้ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 ระดับดังนี้
1. ความไว้วางใจที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผล (Blind Trust) เป็นความไว้วางใจที่ไม่มีการศึกษา
ข้อมูลหรือรับรูถ้ ึงข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งเลย แต่มีความรู้สึกที่อยากไว้วางใจจึงเป็นความไว้วางใจที่ไร้ซึ่ง
เหตุผล
2. ความไว้วางใจที่มีแบบแผน (Calculative Trust) การตัดสินใจเลือกที่จะไว้วางใจโดยคํานึง
จากผลประโยชน์อาจเป็นในรูปแบบของตัวเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย ที่อกี ฝ่ายหนึ่งสามารถให้ได้จึงเริ่มดําเนิน
ความสัมพันธ์
3. ความไว้วางใจที่พิสูจน์ได้ (Verifiable Trust) เป็นความไว้วางใจที่อาศัยการตรวจสอบว่าอีก
ฝ่ายหนึ่งนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอให้ตัดสินใจที่สมควรจะให้ความไว้วางใจหรือไม่
4. ความไว้วางใจจากการได้รับมอบ (Earned Trust) เป็นความไว้วางใจที่ได้จากการทีอ่ กี ฝ่าย
หนึ่งมอบความไว้วางใจให้ก่อนจากประสบการณ์ที่ได้กระทํามาก่อน
5. ความไว้วางใจต่อกัน (Reciprocal) เป็นความไว้วางใจที่ต่างฝ่ายต่างให้ซึ่งกันและกัน
(Mutually Trust) ที่เกิดจากความเชื่อถือต่อกันและกัน
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Stern (1997 อ้างใน ไกรชิต สุตะเมือง, 2557) ได้อธิบายถึงความไว้วางใจว่า คือพื้นฐานสําคัญ
ของการให้บริการติดต่อสือ่ สารกับบุคคล ดังนั้นองค์กรจะต้องเรียนรู้ที่จะใกล้ชดิ ลูกค้าเพื่อสร้าง
ความคุ้นเคยและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้
1. การสื่อสาร (Communication) พนักงานควรมีความใส่ใจในลูกค้าให้คาํ แนะนําและ
ช่วยเหลือ ซึ่งพนักงานควรแสดงความเปิดเผยเพื่อสร้างความเชือ่ มั่นและไว้วางใจ เนื่องจากเมื่อมีการ
สื่อสาร จะเกิดการแสดงความรู้สึกและความคิดร่วมกันอย่างเต็มใจ
2. ความใส่ใจ และการให้ (Care and Giving) ทําให้ลูกค้ารูส้ กึ ว่าตนเองถูกปกป้องทําให้เกิด
ความวางใจที่จะพูดคุยหรือแสดงความใกล้ชิด ซึ่งแสดงถึงว่าลูกค้ามีความเชือ่ มั่นและไว้ใจในองค์กร
3. การให้ขอ้ ผูกมัด (Commitment) การแสดงถึงความเป็นห่วงเป็นใยลูกค้าอย่างแท้จริง โดย
องค์กรจําต้องเสียสละผลประโยชน์บางอย่างเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า
4. การอํานวยความสะดวกสบาย (Comfort) ลูกค้าจะมีความรู้สึกทีม่ ั่นคง เนื่องจากองค์กรให้
การเอาใจใส่ตอ่ ตัวลูกค้า ซึ่งวัดจากการบริการที่ดีขององค์กร
5. การแก้ไขสถานการณ์ที่มีความขัดแย้ง (Conflict Resolution) การที่องค์กรสามารถแก้ไข
ปัญหาหรือความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับตัวลูกค้าโดยการแสดงความรับผิดชอบและไม่ทําให้ลูกค้าเกิดความไม่
พอใจก่อนนั้น องค์กรจะได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้า ซึ่งจะทําให้ลูกค้าคลายความโกรธและมุ่งไปสูก่ าร
หารือหาทางออกจากการรีบชี้แจงโดยเร็วจากองค์กร
ความน่าเชื่อถือมีผลต่อองค์กร ซึ่งเกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของผู้บริโภคกับองค์กรนั้นทําให้เกิด
ประสบการณ์การเลือกใช้สินค้าและบริการ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าเมือ่ องค์กรได้รับความน่าเชื่อถือจาก
ผู้บริโภค องค์กรจะสามารถเข้าถึงตัวผู้บริโภค เข้าใจความต้องการได้ดขี ึ้น ให้ประโยชน์ตอ่ ผู้บริโภคได้มาก
ขึ้น องค์กรต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นจากภายในสู่ภายนอกองค์กร จึงจะทําให้ผู้บริโภคเกิดความ
ไว้วางใจและมัน่ ใจที่จะเลือกใช้สินค้าและบริการจากองค์กรดังกล่าว
2.6 ทฤษฎีภาพลักษณ์ (Image)
ภาพลักษณ์ขององค์กร หรือภาพลักษณ์ของบริษัท (Corporate Image) ถูกนํามาพิจารณาเป็น
องค์ประกอบในการบริหารธุรกิจที่ช่วยเอือ้ ให้องค์การธุรกิจดําเนินไปได้อย่างก้าวหน้าและมั่นคง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ซงึ่ เกี่ยวพันกับกลุ่มประชาชนเป็นจํานวนมาก
Kotler (2000) ได้อธิบายถึง ภาพลักษณ์ (Image) ว่า เป็นองค์รวมของแบบแผนความเชือ่
ความคิด และความประทับใจที่บุคคลมีตอ่ สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึง่ ทัศนคติที่บคุ คลมีต่อสิ่งใดสิง่ หนึ่งจะมีความ
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เกี่ยวพันอย่างสูงกับภาพลักษณ์ที่แฝงอยูใ่ นสิ่งนั้น ซึ่งสามารถสร้างให้เกิดขึ้นได้จากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
(รุ่งชัย ชัยสําเร็จ, 2557)
1. ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product or Service Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
บุคคลที่มตี อ่ ผลิตภัณฑ์หรือบริการเท่านั้น ไม่รวมถึงตัวองค์กรหรือตัวธุรกิจ องค์กรอาจมีผลิตภัณฑ์หลาย
ชนิดและหลายยี่ห้อจําหน่ายอยู่ในท้องตลาด ดังนั้น ภาพลักษณ์ประเภทนี้จึงเป็นภาพโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการทุกชนิดและทุกตรายี่หอ้ ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง
2. ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) คือ ภาพสินค้ายี่ห้อใดยี่หอ้ หนึ่งที่บุคคลนึกถึงเป็นภาพ
เกิดขึ้น หรือเครื่องหมายการค้า (Trademark) อันใดอันหนึ่ง ซึ่งโดยส่วนมากบุคคลจะได้รับภาพดังกล่าว
จากการส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆเพื่อบรรยาย สรรพคุณ ลักษณะ ของสินค้าดังกล่าว ภาพลักษณ์
ของตราสินค้าดังกล่าวถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเนือ่ งจากสินค้าที่ผลิตมาจากองค์กรเดียวกันยังมีความ
แตกต่างกันได้เรื่องของภาพลักษณ์ และการกําหนดตําแหน่งของสินค้า (Positioning) โดยขึ้นอยู่กับการ
กําหนดสินค้าแต่ละชนิดว่าอยากให้มีความโดดเด่นและภาพลักษณ์ต่างกันกับชนิดอื่นๆอย่างไรบ้าง
3. ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือองค์กร (Institutional Image) คือ ภาพลักษณ์ของสถาบันหรือ
องค์กร (Institutional Image) คือ ภาพที่เกิดขึ้นจากการที่บุคคลนึกถึงหรือมีตอ่ องค์กร หรือต่อธุรกิจ ซึ่ง
เป็นภาพที่เกิดขึ้นเฉพาะองค์กรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่รวมถึงสินค้าในองค์กร ฉะนัน้ ภาพลักษณ์ประเภท
นี้จะเป็นภาพลักษณ์ที่สะท้อนมุมมองในการดําเนินธุรกิจ การบริหารจัดการ การให้บริการ การสื่อสาร
ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนกิจกรรมที่กอ่ ให้เกิดสาธารณะประโยชน์และความรับผิดชอบต่อ
สังคม
Frank (2003) ได้อธิบายภาพลักษณ์ขององค์การธุรกิจไว้ว่า ภาพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ
(Corporate Image) หมายถึง ภาพขององค์กรที่เกิดขึ้นจากการนําเสนออัตลักษณ์ขององค์กร
(Corporate Identity) ซึ่งจะถูกผนวกรวมเข้าด้วยกันกับความคุ้นเคยและประสบการณ์ของบุคคลในการ
ทําความรู้จักองค์กรดังกล่าวโดยอาศัยเครือ่ งมือทีท่ ําให้บุคคลตระหนักถึงองค์กรนั้นๆได้ชัดเจนขึ้น เช่น
สัญลักษณ์ตราสินค้า เครือ่ งแบบ ฯลฯ
วิรัช ลภิรตั นกุล (2540) ได้อธิบายว่า ภาพลักษณ์ของบริษัท (Corporate Image) คือ ภาพที่
เกิดขึ้นจากความรู้สึก จิตใจ ของบุคคลที่มตี อ่ องค์กรใดองค์กรหนึ่ง ซึ่งจะรวมไปถึง ด้านการบริหารหรือ
การจัดการ (Management) สินค้าผลิตภัณฑ์ (Product) และบริการ (Service) ทีอ่ งค์กรนั้นๆจัด
จําหน่ายหรือให้บริการด้วย
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เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวถึงความหมายของภาพลักษณ์ว่าเป็นผลรวมกับข้อเท็จจริง
(Objective Fact) กับ การประเมินส่วนบุคคล (Personal Judgement) ที่มีผลมาจากการรับรู้
ข้อเท็จจริงของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยากต่อการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากถูกฝังลงในความรู้สึกนึกคิด และ
มีส่วนผสมของความรู้สึกส่วนบุคคลในการรับรู้ข้อเท็จจริงอยูด่ ้วย ในด้านของความสําคัญภาพลักษณ์มี
ความสําคัญทีอ่ าจแบ่งออกได้ 2 ประเภทดังนี้
1. ความสําคัญของภาพลักษณ์ในด้านจิตวิทยา (Psychological) ภาพลักษณ์มีความสําคัญใน
การกําหนดทิศทางพฤติกรรมของบุคคลที่มตี อ่ สิ่งทีอ่ ยู่รอบตัวให้เป็นภาพลักษณ์เชิงลบ หรือภาพลักษณ์เชิง
บวก หากเป็นภาพลักษณ์เชิงลบ บุคคลจะมีการสร้างอคติ (Bias) ขึ้น สืบเนื่องมาจากการรับรู้ของ
ภาพลักษณ์ในด้านจิตใจทีม่ ีอยู่ก่อนแล้วของบุคคล ภาพลักษณ์ในด้านของจิตใจนัน้ เป็นสิง่ ที่อยู่ค่อยข้างจะ
เป็นการถาวร กล่าวคือปรับเปลี่ยนยาก ถ้าบุคคลมองอะไรแล้วเป็นสิ่งดี สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆก็จะดี
ตามไปด้วย ในทางกลับกันหากบุคคลมองอะไรแล้วเป็นสิ่งที่แย่สิ่งที่เกี่ยวข้องก็จะถูกมองว่าแย่ตามไปด้วย
เช่นกัน
2. ความสําคัญของภาพลักษณ์ในด้านธุรกิจ (Commercial) เป็นภาพลักษณ์ที่ช่วยเพิ่มคุณค่า
ให้กับสินค้า อาจเปรียบเทียบได้กับสินค้าทีม่ ีลักษณะเหมือนกัน 2 ยี่ห้อ ซึ่งอีกยี่หอ้ หนึ่งอาจสามารถทําให้มี
ราคาสูงกว่ายี่ห้อหนึ่งได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าในปัจจุบันภาพลักษณ์ เป็นเครื่องมือที่เพิ่มคุณค่าให้แก่ตรา
สินค้า (Brand Image) และมีอิทธิพลต่อจิตใจของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ยิ่งสินค้ามีความคล้ายคลึงกัน
มากเท่าใดภาพลักษณ์ยิ่งทําหน้าที่สะท้อนความสําคัญและเป็นปัจจัยในการเลือกซือ้ สินค้าและบริการมาก
ขึ้นเท่านั้น
Boulding (2005 อ้างใน รุ่งชัย ชัยสําเร็จ, 2557) ได้อธิบายว่าภาพลักษณ์ เป็นความรู้ ความรู้สึก
ของบุคคลที่มตี อ่ สิ่งต่างๆ เกิดเป็นความรู้ทบี่ ุคคลสร้างขึ้นเองเป็นความรู้เชิงอัตวิสัย (Subjective
Knowledge) ซึ่งประกอบด้วย ข้อเท็จจริง โดยแต่ละบุคคลจะเก็บสะสมความรู้เชิงอัตวิสัยเกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆทีอ่ ยู่รอบตัวที่ได้ประสบและมีความเชือ่ ว่าจริงและด้วยข้อจํากัดที่บคุ คลไม่สามารถรับรู้สิ่งรอบตัวได้
หมดจึงทําให้บคุ คลตัดสินสิ่งต่างๆจากภาพกว้าง และอาศัยความรู้ที่บุคคลมีอยู่ ความรู้เชิงอัตวิสัยจึง
ประกอบกันเป็นภาพลักษณ์ของสิ่งต่างๆอยู่ในความคิดของบุคคล ทีอ่ ิงตามทัศนะและประสบการณ์ของ
บุคคลในสิ่งนั้นๆ ซึ่งอาจแยกองค์ประกอบของภาพลักษณ์ได้เป็น 4 ส่วน แต่ในความเป็นจริงแล้ว
องค์ประกอบทัง้ 4 ส่วนนี้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ คือ
1. องค์ประกอบเชิงการรับรู้ (Perceptual Component) เป็นสิ่งที่บุคคลได้จากการสังเกต
โดยตรง จากสภาพแวดล้อมรอบตัวแล้วนําไปสู่กระบวนการการรับรู้โดยผ่านการรับรู้เบื้องต้น
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2. องค์ประกอบเชิงความรู้ (Cognitive Component) ได้แก่ ส่วนที่เป็นความรู้เกี่ยวกับลักษณะ
ความแตกต่างของสิ่งต่างๆแต่ละชนิด เป็นความรู้ที่สามารถทําให้บุคคลแยกประเภทสิง่ ต่างๆรอบตัวได้จาก
การสังเกตและรับรู้
3. องค์ประกอบเชิงความรู้สึก (Affective Component) ได้แก่ ความรู้สกึ ของบุคคลทีม่ ีตอ่ สิ่ง
ต่างๆอาจเป็นความรู้สึกผูกพันยอมรับหรือไม่ยอมรับ รักหรือไม่รัก ชอบหรือไม่ชอบ
4. องค์ประกอบเชิงการกระทํา (Cognitive Component) เป็นเจตนาหรือความมุ่งหมายที่
บุคคลมีเป็นแนวทางในการปฏิบัติตอบโต้สิ่งเร้านั้น โดยเป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเชิง
ความรู้และเชิงความรู้สึกองค์ประกอบเชิงการรับรู้ เชิงความรู้ เชิงความรู้สึก และเชิงการกระทําจะ
สามารถผสมผสานทําให้เกิดการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า หรือบริการต่างๆ ดังนั้น ภาพลักษณ์ที่ดีของธุรกิจ
จึงสัมพันธ์โดยตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งกว่าผู้บริโภคเป้าหมาย (Target Consumer) แต่ละราย
จะเปลี่ยนฐานะมาเป็นลูกค้า (Customer) นั้น จะผ่านการรับรู้ (Perception) จนเกิดความรู้
(Knowledge) และความรูส้ กึ (Affection) ที่ดตี อ่ ผลิตภัณฑ์และองค์การธุรกิจ จนกระทั่งเกิดพฤติกรรม
การซื้อ (Buying) มาบริโภคในที่สดุ
ฉัตรพี ตันติเฉลิม (2554) ได้อธิบายเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
รวมไว้ว่า การสร้างภาพลักษณ์ไม่ได้เป็นเพียงการปรับเอกสารหรือสือ่ การขายให้มีความทันสมัยหรือเข้าใจ
ง่ายเท่านั้น แต่ตอ้ งปรับเปลี่ยนให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ส่วนของด้านผลิตภัณฑ์การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีผลการดําเนินงานที่ดีอย่างสม่ําเสมอจะเป็นปัจจัยที่สําคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่ม
ความเชื่อมั่นให้กับบุคคลในการเลือกลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
ภาพลักษณ์องค์กรเป็นองค์ประกอบที่สําคัญและมีความเกี่ยวพันกับต่อทัศนคติของผูบ้ ริโภคที่ทํา
ให้เกิดการบริโภคขึ้น ในสังคมปัจจุบันภาพลักษณ์มีบทบาทในการกําหนดความนิยม การยอมรับในสินค้า
และบริการขององค์กร ฉะนัน้ นอกจากการที่องค์กรจะนําเสนอภาพลักษณ์โดยการนําอัตลักษณ์มานําเสนอ
แล้วนั้น องค์กรจะต้องสะท้อนภาพลักษณ์ของการดําเนินงานที่ดดี ้วยเช่นกัน เช่น การให้บริการ การ
สื่อสาร ตลอดจนการช่วยเหลือทางสังคมในโอกาสต่าง ซึง่ จะเป็นเครื่องมือทําให้ผู้บริโภครู้จักองค์กร
รวมถึงการมีทศั นคติทดี่ ตี อ่ องค์กรนั้นๆ และนําไปสู่การเลือกใช้สินค้าและบริการ
2.7 ทฤษฎีการตัดสินใจ
John (1989 อ้างใน มหาวิทยาลัยสยาม, ม.ป.ป) ได้ให้อธิบายถึงการตัดสินใจโดยการใช้รูป
แบบจําลองการตัดสินใจ (Consumer Decision Model) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การที่บุคคลจะ
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ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือใช้บริการนัน้ ๆ ขึ้นอยู่กับ 6 องค์ประกอบโดยแต่ละองค์ประกอบนั้นจะมี
ความสัมพันธ์ตอ่ กันอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลข่าวสารของผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อเท็จจริง หรือบริการที่บุคคลจะได้รับได้จาก 2 วิธี
คือ
1.1 จากประสบการณ์ตรง หมายถึง บุคคลได้ทาํ การสัมผัสหรือใช้ผลิตภัณฑ์และ
บริการ ดังกล่าวด้วยตนเองแล้วรับรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าวเหมาะสมและตรงกับความต้องการ
ของตนเองหรือไม่ ทําให้เกิดการตัดสินของระดับความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจอย่างไร ซึ่งจาก
ประสบการณ์โดยตรงนี้จะทําให้เกิดการซือ้ ซ้าํ เมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจ
1.2 จากประสบการณ์ทางอ้อม หมายถึง บุคคลไม่ได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ
ด้วยตนเอง หากแต่รับฟังจากข่าวสาร การโฆษณา การบอกต่างจากบุคคลใกล้ชดิ แล้วเกิดการรับรู้ว่าตรง
กับความต้องการของตนเองมากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลข่าวสารตามสื่อจะทําหน้าที่เป็นสิ่งเร้าที่ทําให้บุคคล
เกิดความรู้สึกว่าชอบ ไม่ชอบ เชือ่ มั่น ไม่เชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ
1.3 ความคิด ทัศนะคติที่มตี อ่ เครือ่ งหมายการค้า หมายถึง การที่ทําให้บุคคลเกิด
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบในผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นๆ มีความรู้สึกทางบวก
และลบเกิดขึ้นเนื่องจากข้อมูลข่าวสารที่บุคคลได้รับว่าเป็นในทางบวกหรือทางลบ หากเป็นทางบวกบุคคล
ก็จะมีความรู้สกึ ที่ดีกับผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆ ในทางตรงกันข้าม หากได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นไป
ในทางลบ บุคคลก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ดีและไม่ชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการดังกล่าว ฉะนั้นความคิด ทัศนะ
คติทมี่ ีตอ่ เครือ่ งหมายการค้าจึงมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นของการเลือกซือ้ ผลิตภัณฑ์และบริการ
1.4 ความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์และบริการ หมายถึง ความเชือ่ มั่นเกิดจากการที่บุคคล
ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆและทําการประเมินว่าตรงกับความต้องการของตนเอง
หรือไม่ ความเชื่อมันจะทําให้บุคคลเกิดความศรัทธาในเครือ่ งหมายการค้าและมีอิทธิผลต่อการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆต่อไป
1.5 ความมุ่งมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หมายถึง การวางแผนที่จะใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นในอนาคต เช่น การเลือกสี การวางแผนการใช้งาน การวางแผนติดต่อผูใ้ ห้บริการ
1.6 การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ หมายถึง การที่บุคคลได้ตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ เป็น
ขั้นตอนสุดท้ายจากการรวบรวมข้อมูล ประเมินความพึงพอใจ และรูถ้ ึงความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และ
บริการนั้นๆต่อตนเอง จึงทําให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการเกิดขึ้น
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Sechiffman & Kanuk (1994 อ้างใน เฉียบชนก นาสัก, 2554) ได้อธิบายเกี่ยวกับการตัดสิน
ผู้บริโภคว่าประกอบไปด้วย 3 ส่วนดังนี้
1. การนําข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงผูบ้ ริโภค (Input) เกิดจากการสื่อสารทางการตลาดที่มจี ุดมุง่ หมา
เพื่อที่จะสือ่ สารไปยังบุคคล ซึ่งรวมถึงปัจจัยทางด้านของค่านิยม ทัศนคติจากคนในสังคมที่มอี ิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ การนําเข้าข้อมูลอาจแบ่งได้ 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.1 การนําเข้าข้อมูลทางการตลาด (Marketing Input) คือ การใช้กลยุทธ์ตา่ งๆ
เพื่อให้บุคคล เกิดความสนใจโดยการจูงใจ เช่น ราคา รายการส่งเสริมการขาย เป็นต้น
1.2 ความเห็นจากคนในสังคม (Social Input) คือ อิทธิพลความคิดเห็นจากคน
รอบตัว เช่น ครอบครัว เพือ่ น เพื่อนร่วมงาน ชนชั้นทางสังคม วัฒนธรรม ซึงมีอิทธิพลในการเข้าถึง
กระบวนการการตัดสินใจของบุคคล
2. กระบวนการในการตัดสินใจ (Process) คือ กระบวนการของความสัมพันธ์ที่ทําให้เกิด
แรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ทัศนคติต่างๆที่มีอทิ ธิพลทําให้เกิดการตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
สามารถแบ่งได้ดังนี้
2.1 การรับรู้ในเรือ่ งของความเสีย่ ง (Perceived Risk) คือ ความไม่แน่นอนในการ
ตัดสินใจที่เกิดขึ้นจากการไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ หรือจากสิ่งแวดล้มที่เปลี่ยนไปจากเดิม หากบุคคลไม่
สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ก็จะทําให้เกิดการตัดสินใจทีจ่ ะผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิมๆซ้ําๆ เนือ่ งจากกลัว
การเปลี่ยนแปลงที่ขัดต่อความพอใจและความรู้สึกของตนเอง
2.2 การยอมรับในผลิตภัณฑ์และบริการนั้นได้ (Evoked Set) คือ การยอมรับของบุคคล
ต่อตราสินค้าทีบ่ ุคคลเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งประกอบไปด้วย
2.2.1 ระดับของความรู้และความต้องการ (Need Recognition) บุคคลจะ
สามารถรับรู้ได้ถึงความต้องการของตนเองในด้านการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทีต่ นเองยอมรับได้
เช่น การต่อแถวซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีชอื่ เสียง การทํารายการซือ้ ผลิตภัณฑ์ที่มเี พียงช่องทางอินเตอร์เน็ตเพียง
ช่องทางเดียว ฉะนั้นหากบุคคลมีความยอมรับในตราสินค้านั้นๆแล้ว ย่อมทําให้เกิดความพยายามที่จะได้
ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นมาสนองความต้องการของตนเอง
2.2.2 การศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซือ้ (Pre-Purchase Search) คือการที่
บุคคลศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการนั้นๆก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานในการเข้าสู่กระบวนการการ
ตัดสินใจ
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2.2.3 การประเมินผลิตภัณฑ์และบริการทางเลือก (Evaluation of
Alternative) คือกระบวนการที่บุคคลประมวลผลเปรียบเทียบตราสินค้าอื่นๆกับตราสินค้าที่กําลังจะ
ตัดสินใจ ซึ่งเป็นผลมากจากบุคคลอาจจะอยูใ่ นกลุ่มของ บุคคลที่มคี วามซือ่ สัตย์ต่อตราสินค้า (Brand
Loyalty) บุคคลที่ให้ความสําคัญในเรือ่ งของราคา (Price Sensitive) บุคคลที่เปลี่ยนการซื้อจากการฉวย
โอกาส (Opportunistic Switchers) เช่นลดราคา ให้ของสมนาคุณ หรือ บุคคลที่เป็นนักล่า (Deal
Hunters) คือบุคคลที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเงื่อนไขที่ดที ี่สดุ ซึง่ บุคคลทั้ง 4 ประเภทจะมีการ
ตัดสินใจที่แตกต่างกันตามภาวะดังที่กล่าวข้างต้น
3. การแสดงผลของพฤติกรรมทีแ่ สดงออก (Output) คือการประเมินพฤติกรรมก่อนซือ้ และ
หลังซือ้ สินค้า เพื่อวัดความพึงพอใจและความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์และบริการต่อตนเอง ซึ่งการ
ประเมินดังกล่าวจะทําให้บุคคลเกิดการซือ้ ซ้ําหรือไม่ซอื้ อีกเลยก็ได้ เนื่องจากหากความคาดหวังในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์และบริการไม่ได้ถูกตอบสนองหรือต่ํากว่าความคาดหวังก็จะทําให้เกิดความรู้สกึ ในด้านลบต่อ
ตราสินค้านั้นๆ
จากทฤษฎีข้างต้นอาจกล่าวได้ว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นจากองค์ประกอบในหลายๆปัจจัยไม่ว่าจะ
เป็น การตัดสินใจจากการได้รับข้อมูลโดยตรง หรือจากการคําบอกเล่าของคนใกล้ชดิ และนําไปเปรียบ
เทียนกับความต้องการของตนเองตามแต่ประสบการณ์ของบุคคล ฉะนั้นการเลือกซือ้ สินค้า และบริการไม่
เพียงแต่ผู้บริโภคจะตัดสินใจจากการรับรู้ประโยชน์หรือความต้องการเพียงอย่างเดียว เนื่องจากผู้บริโภคมี
ทางเลือกมากมายในการเลือกที่จะซือ้ ฉะนัน้ การประเมินในแง่ของเงื่อนไขที่ผู้บริโภคจะได้รับ เช่น ราคา
สินค้าสมนาคุณ ถือว่าเป็นหนึ่งในทางเลือกที่มีความสําคัญต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคด้วย
เช่นเดียวกัน
2.8 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
ณักษ์ กุลสิ ร์ และวิภาพร ตรีทิพยโชค (2553) ได้ทําการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของผู้ลงทุนกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านความเป็นมืออาชีพถือ
เป็นจุดแข็งของบริษัทที่ผู้ลงทุนมอบความไว้วางใจว่าบริษัทมีการรักษาความเป็นมาตรฐานในการบริหาร
จัดการกองทุน และบริษทั ควรจัดหน่วยงานที่ดแู ลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาและปรับปรุง เพิ่มความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนโดยพิจารณาจากคู่แข่งเป็นสําคัญ เพือ่ ให้ตรงกับความต้องการของผู้
ลงทุน และมีให้ความสําคัญกับนโยบายที่ชดั เจน ในด้านราคาพบว่าบริษัทฯควรมีการปรับลดค่าธรรมเนียม
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เป็นช่วงเพื่อกระตุ้นยอดขาย และควรพิจารณาเลือกรูปแบบในการลงทุนโดยให้ผลตอบแทนที่คาดหวัง
เป็นไปอย่างใกล้เคียง หรือเหนือกว่าคู่แข่ง ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรเพิ่มเคาเตอร์บริการ เพิ่ม
ตัวแทนขายผ่านสถาบันการเงินหรือธนาคาร และจัดประชาสัมพันธ์ในสือ่ ต่างๆ ด้านการตลาด จัด
โครงการส่งเสริมการขายโดยให้สอื่ เป็นตัวกลางในการเข้าถึงข้อมูลของผูล้ งทุนโดยเพิ่มความน่าสนใจใน
การประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดผู้ลงทุน ด้านบุคลากร ผูล้ งทุนมีระดับความเห็นดีมากในเรือ่ งของความสุภาพ
และการบริการ บุคลากรจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้ผู้ลงทุนเกิดความสนใจในการลงทุน
ฉะนั้นการฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความ
พึงพอใจและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ เช่น การอบรมสอบใบอนุญาตการแนะนําการลงทุน ฯลฯ
เพื่อการให้ขอ้ มูลที่ครบถ้วนและเหมาะสมแก่ผู้ลงทุน ในด้านของลักษณะทางกายภาพพบว่า รูปแบบของ
สาขาสํานักงานควรเป็นระเบียบและมาตรฐาน โดยปรับทัศนียภาพให้มีความเหมาะสม ด้านกระบวนการ
การสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและการสร้างขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งการรักษาความ
ปลอดภัยมีส่วนสําคัญทีช่ ่วยให้เกิดความเชือ่ มั่นต่อผู้ลงทุน
ภัทรพร เฉลิมบงกช มารยาท โยทองยศ (2553) ได้ทําการศึกษาถึงทัศนคติ ส่วนประสมทาง
การตลาด กับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กรณีศึกษาผูใ้ ช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์
เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) พบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการใช้บริการของลูกค้าอยูใ่ นระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมือ่ วิเคราะห์ภาพรวมพบได้ว่า ด้านพนักงาน ด้านสิง่ แวดล้อมทาง
กายภาพ ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และด้านกระบวนการมีผลต่อการใช้บริการอยูใ่ นระดับมาก
เนื่องจากการบริการที่สุภาพเรียบร้อยของพนักงานทําให้เกิดความประทับใจ และทําให้เกิดความสนใจที่
จะลงทุนมากขึน้ เนื่องจากพนักงานเป็นส่วนประกอบสําคัญขององค์กรทีจ่ ะสามารถทําให้ผู้ลงทุนเข้าใจใน
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริการที่ดีมคี ุณภาพก็จะส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ี งานวิจัยดังกล่าวยังพบว่าการที่
สถาบันการเงินมีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลายจะสามารถช่วยให้การตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้ครอบคลุม และเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นด้วย เนื่องจากไม่มีขดี จํากัดในแง่ของผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่วน
ประสมทางการตลาดเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจเลือกใช้สินค้าหรือบริการของผู้บริโภค
สุดา ปีตะวรรณ และบุญชัย วิริยะยรรยงสุข (2552) ได้ทาํ การศึกษาและวิเคราะห์ในเรื่องของ
ผลตอบแทน และความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย์กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่
ธนาคารในประเทศไทย โดยใช้กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวประเภท
กองทุนเปิดทั้งที่มีและไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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จํานวน 52 กองทุน พบว่าผลตอบแทนที่เกิดจากการบริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ของธนาคารมีอตั ราสูงกว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นๆ ซึ่งมีค่าอยู่ที่ -0.00234% และ 0.0273% ต่อเดือนตามลําดับ จากการศึกษาในด้านของการบริหารความเสี่ยงก็เช่นเดียวกัน บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนของธนาคารมีระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงที่มากกว่าและมีความเสีย่ งต่ํา
กว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอื่นๆ จากการศึกษาอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่
บริหารจัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์การจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย์มีการบริการผลตอบแทน
ได้สูงกว่า เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการจัดการและมีความสามารถในการบริหารกองทุนของผู้จดั การ
กองทุน อีกทั้งนักลงทุนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายจึงทําให้นักลงทุนเลือกที่จะลงทุนผ่านบริษัทหลักทรัพย์
การจัดการกองทุนรวมของธนาคารพาณิชย์
นิตนา ฐานิตธนกร และบุษราคัม คงจินดา (2555) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจในการซือ้ หน่วย
ลงทุนของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมกสิกรไทยโดยสํารวจกลุม่ ประชากรลูกค้าที่ซื้อหน่วยลงทุน
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทยจํานวน 385 รายพบว่า แม้ว่าผู้ลงทุนจะมีรายได้ตอ่
เดือนเป็นจํานวนเท่าใด แต่เมื่อได้ทําการลงทุนในหน่วยลงทุนแล้วนั้น ย่อมเกิดความคาดหวังที่จะได้รับ
กําไรจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น มีอตั ราผลตอบแทนที่ดีขึ้น และย่อมมีความพึงพอใจต่อการลงทุนเมื่อหน่วย
ลงทุนดังกล่าวก่อให้เกิดผลกําไร อนึ่งด้านราคาได้ส่งผลต่อความพึงพอใจในการลงทุนอย่างมีนัยยะสําคัญ
ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรมีการชี้แจ้งรายละเอียดของอัตราผลตอบแทนและค่าธรรมเนียม
อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ลงทุนเกิดความเข้าใจและไว้วางใจมากที่สุดและควรมีการกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําใน
การซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไป เพื่อให้ผู้ซอื้ หน่วยลงทุนพึงประเมินความสามารถในการซื้อตามรายได้
ที่ได้รับ
อนงค์นุช เทียนทอง และกัญญารัตน์ วงษ์ชมพู (2554) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและการออม
ของพนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานีโดยสํารวจกลุ่มประชากรพนักงานสถาบัน
การเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานีที่มอี ายุตั้งแต่ 23-60 ปี จํานวน 400 ราย พบว่าปัจจัยสําคัญที่มี
ผลต่อการเลือกการออมและการลงทุนทางการเงินคือความมั่นคงของสถาบันการเงิน แต่กลุม่ ข้าราชการ
จะให้ความสําคัญกับผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งพนักงานสถาบันการเงินมีการลงทุนทาง
การเงินมากกว่าข้าราชการเนื่องจากมีรายได้ที่สูงกว่า จากการสุ่มตัวอย่างพบว่า ข้าราชการอายุ26-30 ปีมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูท่ ี่ 10,001-20,000 บาท ในขณะทีพ่ นักงานสถาบันการเงินอายุ 26-30 ปีมีรายได้
เฉลี่ยอยู่ที่ 20,001-30,000 บาท และมีการรับรู้ข่าวสารที่เกี่ยวกับการออมและการลงทุนที่ดแี ละเข้าถึง
กว่ากลุ่มข้าราชการ กลุ่มตัวอย่างรวมจะให้ความสําคัญของปัจจัยความมั่นคงของสถาบันการเงินมากที่สุด
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และให้ความสําคัญมากกับปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ภาวะการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
รายได้หักค่าใช้จ่าย เงินปันผล การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสาร ผลตอบแทนจากการ ลงทุน คุณภาพการให้บริการ
ของพนักงาน ความรู้ความ เข้าใจในการออมเงินและลงทุน ภาระภาษี อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยง ตามลําดับ
เกษม สวัสดี, เพ็ญพิสุทธิ์ ไชยกาญจน์, วัลลภ ลิปิพันธ์ และ ธีรทร วัฒนกูล (2556) ได้
ทําการศึกษาถึง ธรรมมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการสถาบันการเงินของไทย พบว่า
ปัจจุบันสถาบันการเงินในประเทศไทยมีเงินฝากทั้งสิ้น 7,247,468.67 ล้านบาท ในขณะที่มีส่วนของเจ้า
ของเพียง 1,057,410.64 ล้านบาท (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) เมือ่ การดําเนินธุรกิจสถาบัน
การเงินดําเนินมาในลักษณะนี้ สถาบันการเงินจะดํารงอยู่ได้จึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดี และมีการ
วางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่นการกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์
(Objective) เป้าหมาย (Goal) ฯลฯ บนหลักธรรมภิบาลของการประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่ง
ธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจจะช่วยสร้างความมั่นคง และความเชือ่ มั่นจากประชาชนในการใช้
บริการ หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไว้ใจแล้วนั้น ประชาชนก็จะทําการทยอยถอนเงินออกจาก
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ตัวสถาบันการเงินเอง แต่ส่งผลไปยังระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศอีกด้วย จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าสถาบันการเงินไทยมีระดับธรรมาภิบาลในระดับสูงมากใน
ด้านการบริหารจัดการด้านสินเชื่อ และมีระดับของธรรมาภิบาลในด้านการปฏิบัติงานในระดับต่ํา ฉะนั้น
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถาบันต้องอาศัยหลักนิติธรรมโดยมีคมู่ ือในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน (Standard of Procedure) กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนการให้ความสําคัญของความเสี่ยงในด้าน
ต่างๆทีอ่ าจเกิดขึ้น เพือ่ สร้างความเชื่อมั่นและผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของสถาบัน
การเงิน
ณัฐดนัย พงศ์สถาพร (2555) ได้ทําการศึกษาถึงคุณธรรมของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคม
และคุณค่าตราสินค้า ที่มผี ลต่อพฤติกรรมการซือ้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงไทย ของ
ผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร พบว่าคุณค่าภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านการรู้จักตราสินค้ามีผลในทางบวก
ต่อการซือ้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวและส่งผลถึงความถี่ในการลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนของธนาคารกรุงไทย
อย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ ซึ่งตราสินค้าใดๆที่สามารถอยู่ในใจผู้บริโภค ย่อยแสดงว่าตราสินค้านั้นมีความ
มั่นคงอยู่ในใจของผู้บริโภคทีม่ ีคุณภาพและเชื่อถือได้จึงมักถูกเลือกซือ้ มากกว่าตราสินค้าที่ไม่เป็นที่รู้จกั ใน
กรณีศึกษานี้ ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีชอื่ เสียงและเก่าแก่ จึงมีความได้เปรียบทางด้านการรู้จักตรา
สินค้าในการลดการแข่งขันของคู่แข่งซึ่งเพิ่มโอกาสการลงทุนและชักชวนผู้อื่น
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ประภัสสร วารีศรี และสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2555) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย โดยสํารวจกลุม่ ประชากรนักลงทุนรายย่อยซึ่ง
ถือสัญชาติไทย ที่ลงทุนในกองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมในประเทศไทยจํานวน 400
ราย พบว่าการบริการที่ดี และชือ่ เสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมมากที่สดุ เนือ่ งจากกกองทุนรวมนั้นเหมาะสําหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีความคุ้นเคย
กับตลาดทุนเพียงพอ ขาดความรู้ความชํานาญในการลงทุนและมีเงินลงทุนที่คอ่ นข้างจํากัด และไม่มีเวลา
คอยติดตามสถานการณ์ถ้าได้รับความสะดวกในการซือ้ หน่วยลงทุนและได้รับคําแนะนําที่พียงพอในเรือ่ ง
ลักษณะการลงทุนที่เหมาะสมจากและสิทธิพเิ ศษต่างๆพนักงานตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
รวม เป็นสิ่งจูงใจที่ทําให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในกองทุนรวม ส่วนในเรือ่ งของชือ่ เสียงนั้น เนื่องจากผู้
ลงทุนต้องการฝากเงินให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ชือ่ เสียงของบริษทั
หลักทรัพย์จึงเป็นสิ่งสําคัญทีส่ ะท้อนให้นักลงทุนเลือกทีจ่ ะลงทุนกับบริษทั หลักทรัพย์นนั้ ๆ เนือ่ งจากมีการ
จัดการทีด่ ี ภาพลักษณ์ดี และหวังว่าจะได้รบั ผลตอบแทนที่ได้รับก็จะเป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวังไว้

45

ตารางที่ 2.2: ตารางสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการลงทุน
ผู้วิจัย
หัวข้อวิจัย
วิธีการศึกษาวิจัย
ณักษ์ กุลสิ ร์ และ
ส่วนประสมทางการตลาด
ใช้แบบสอบถามกับผู้ที่ลงทุนใน
วิภาพร ตรีทิพยโชค (2554) บริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ กองทุนรวมของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
ลงทุนของผู้ลงทุนกองทุนรวม
กองทุน ไทยพาณิชย์ จํากัด ในเขต
ภายใต้การบริหารของบริษัท
กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดย
หลักทรัพย์จัดการกองทุนไทย
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
พาณิชย์ จํากัด
(Descriptive Statistics) และ เชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย
ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์
ในด้านความเป็นมืออาชีพถือเป็นจุดแข็งของ
บริษัทที่ผลู้ งทุนมอบความไว้วางใจว่าบริษัทมีการ
รักษาความเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ
กองทุน และบริษัทควรจัดหน่วยงานที่ดูแลด้าน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาและปรับปรุง เพิ่ม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนโดย
พิจารณาจากคู่แข่งเป็นสําคัญ

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) : ตารางสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดทีส่ ่งผลต่อการลงทุน (ต่อ)
ผู้วิจัย
หัวข้อวิจัย
วิธีการศึกษาวิจัย
ภัทรพร เฉลิมบงกช
ทัศนคติ ส่วนประสมทาง
ใช้แบบสอบถามจากลูกค้าที่
มารยาท โยทองยศ (2553) การตลาด กับพฤติกรรมการเลือกใช้ เข้ามาใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ด
ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กรณีศึกษา
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
ผู้ใช้บริการธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เต สาขาสํานักงานใหญ่ จํานวน 400 คน
อร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) สาขา
ใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
สํานักงานใหญ่
มาตรฐาน และ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Pearson) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการวิจัย
พบว่าส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อ
การใช้บริการของลูกค้าอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมพบ
ได้ว่า ด้านพนักงาน ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ
ด้านผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และด้าน
กระบวนการมีผลต่อการใช้บริการอยู่ในระดับ
มากมาก เนื่องจากการบริการที่สุภาพเรียบร้อย
ของพนักงานทําให้เกิดความประทับใจ และทําให้
เกิดความสนใจที่จะลงทุนมากขึ้น เนื่องจาก
พนักงานเป็นส่วนประกอบสําคัญขององค์กรที่จะ
สามารถทําให้ผู้ลงทุนเข้าใจในผลิตภัณฑ์ รวมไป
ถึงการบริการที่ดีมีคุณภาพก็จะส่งเสริม
ภาพลักษณ์ที่ดี
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) : ตารางสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2. ปัจจัยด้านผลตอบแทนทีส่ ่งผลต่อการลงทุน
ผู้วิจัย
หัวข้อวิจัย
สุดา ปีตะวรรณ และ การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตรา
บุญชัย วิริยะยรรยง ผลตอบแทน และความเสี่ยงของ
สุข (2552)
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่
บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมของธนาคาร
พาณิชย์กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมของสถาบันการเงินที่
มิใช่ธนาคารในประเทศไทย
นิตนา ฐานิตธนกร
บุษราคัม คงจินดา
(2555)

วิธีการศึกษาวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ กองทุนรวมหุน้
ระยะยาวที่เป็นกองทุนเปิดที่จดทะเบียนต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ภายในปี พ.ศ.2547 ทั้งมีและ
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล โดยแบ่งเป็น
ธนาคารพาณิชย์ 16 กองทุน และสถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 6 กองทุนด้วยมาตรวัด
Sharpe, Treynor และ Jensen

ผลการวิจัย
พบว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่บริหารจัดการ
โดยบริษัทหลักทรัพย์การจัดการกองทุนรวมของ
ธนาคารพาณิชย์มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่า
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของสถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเล็กน้อยคือ
0.00234% และ -0.0273% ต่อเดือนตามลําดับ
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากนโยบายการลงทุน
ความสามารถในการบริหารการลงทุน
ความสามารถของผู้จัดการกองทุน
ความพึงพอใจในการซื้อหน่วยลงทุน ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ทซี่ ื้อหน่วย
แม้ว่าผู้ลงทุนจะมีรายได้ต่อเดือนมากหรือมี
ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ลงทุนกับ บลจ. กสิกรไทยจากทุกสาขาในไทย รายได้ต่อเดือนน้อย เมื่อลงทุนในหน่วยลงทุนไป
รวมกสิกรไทย
และสุ่มตัวอย่างจํานวน 385 ราย ใช้
แล้วย่อมหวังที่จะได้รับกําไรจากการลงทุนที่
แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวน เพิ่มขึ้น และย่อมมีความพึงพอใจต่อการลงทุน
ทางเดียว และความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
เมื่อหน่วยลงทุนดังกล่าวก่อให้เกิดผลกําไร
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) : ตารางสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
3. ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือที่สง่ ผลต่อการลงทุน
ผู้วิจยั
หัวข้อวิจยั
อนงค์นุช เทียนทอง พฤติกรรมและรูปแบบการออมของ
กัญญารัตน์ วงษ์ชมพู พนักงานสถาบันการเงินและข้าราชการใน
(2554)
จังหวัดอุดรธานี

เกษม สวัสดี,
ธรรมมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการ
เพ็ญพิสุทธิ์ ไชย
บริหารจัดการสถาบันการเงินของไทย
กาญจน์, วัลลภ ลิปิ
พันธ์ และ ธีรทร วัฒน
กูล (2556)

วิธีการศึกษาวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ พนักงานธนาคาร
พนักงานบริษทั หลักทรัพย์ และกลุ่มข้าราชการ
อายุ 23-60 ปี โดยใช้แบบสอบถามเป็นจํานวน
400 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการทดสอบ ZTest หาความถี่ และค่าเฉลี่ย
เป็นการวิจัยเชิงสํารวจแบบตัดขวาง โดยใช้
แบบสอบถาม 395 ชุด จากพนักงานสถาบัน
การเงินระดับผูจ้ ัดการสาขา โดยแบ่งเป็น
สถาบันการเงินขนาดใหญ่ 4 สถาบัน ขนาด
กลาง 3 สถาบัน และขนาดเล็ก 14 สถาบัน
โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิตคิ ่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การการ
ตัดสินใจเชิงพหุ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ
และค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัย
พบว่าปัจจัยที่มผี ลต่อการเลือกการออมและการ
ลงทุนทางการเงินคือความมั่นคงของสถาบัน
การเงิน แต่กลุ่มข้าราชการจะให้ความสําคัญกับ
ผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มเข้ามาด้วย ซึ่งพนักงาน
สถาบันการเงินมีการลงทุนทางการเงินมากกว่า
ข้าราชการเนือ่ งจากมีรายได้ที่สงู กว่า
การบริหารงานต้องอยู่บนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล จึงจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่
ประชาชนได้ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจของสถาบันการเงิน หากประชาชนขาดความ
เชื่อมั่นและความไว้วางใจในสถาบันการเงิน ก็จะ
ถอนเงินฝากทําให้้สถาบันการเงิน ขาดสภาพคล่อง
และไม่สามารถชําระหนี้ได้ ส่งผลต่อระบบ
เศรษฐกิจ และอาจลุกลามไปยังสถาบันการเงิน
อื่นๆ

(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 2.2 (ต่อ) : ตารางสรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
4. ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ทสี่ ่งผลต่อการลงทุน
ผู้วิจัย
หัวข้อวิจัย
ณัฐดนัย พงศ์สถาพร คุณธรรมของผูบ้ ริโภค ความ
(2555)
รับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่า
ตราสินค้า ที่มผี ลต่อพฤติกรรม
การซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ของธนาคารกรุงไทย

ประภัสสร วารีศรี
และสุบรรณ เอี่ยม
วิจารณ์ (2555)

วิธีการศึกษาวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มลูกค้าที่
เคยซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กับธนาคารกรุงไทย ในจังหวัดสมุทรสาครปี
พ.ศ.2553 เป็นจํานวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
ใช้สถิติเชิงพรรณนา One Way Analysis
และความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ
(Multiple Regressions)
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้การสุ่มประชากรนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อ
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุน หน่วยลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
รายย่อยในประเทศไทย
กองทุนในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถาม
จํานวน 162 ชุด โดยใช้การวิเคราะห์แบบ
T-Test F-Test Anova

ผลการวิจัย
พบว่าคุณค่าภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้านการรู้จักตรา
สินค้ามีผลบวกต่อการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและ
ส่งผลถึงความถี่ในการลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนของ
ธนาคารอย่างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ ซึ่งตราสินค้าใดๆที่
สามารถอยู่ในใจผู้บริโภค แสดงว่าตราสินค้านั้นมั่นคงอยู่
ในใจของผู้บริโภคที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้จึงมักถูก
เลือกซื้อมากกว่าตราสินค้าที่ไม่เป็นที่รู้จัก
พบว่าการบริการที่ดี และชื่อเสียงของบริษัทมีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากที่สุด เนื่องจากกกอง
ทุนรวมนั้นเหมาะสําหรับนักลงทุนหน้าใหม่ทยี่ ังไม่คุ้นเคย
กับตลาดทุนเพียงพอ ขาดความรู้ความชํานาญในการ
ลงทุนและมีเงินลงทุนที่จํากัด ไม่มีเวลาคอยติดตาม
สถานการณ์ถ้าได้รับความสะดวกในการซื้อหน่วยลงทุน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
พนักงานเงินเดือนประจําเป็นการศึกษาแบบเชิงปริมาณและเชิงสํารวจโดยใช้เครื่องมือแบบสอบถาม
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม ซึ่งมีขั้นตอนการศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงสํารวจ
(Survey Research) จากการสุ่มกลุม่ ประชากรตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดย
พิจารณาสุ่มจากพนักงานบริษัทในสาขาอาชีพต่างๆที่มีช่วงอายุระหว่าง 20-55 ปี ในกรุงเทพมหานคร
เพื่อให้สอดคล้องกับงานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์ (รายงานการออมเงินของประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย, 2556) ที่ได้ผลการศึกษาว่า ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป มีความสนใจออมเงิน
ผ่านการลงทุนและมีการศึกษาใช้บทวิเคราะห์การลงทุนมาปรับเข้ากับการลงทุนของตนเอง โดยการ
แบ่งสุ่มเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน 1 เขตได้แก่ เขตบางรัก ชั้นกลาง 2 เขต ได้แก่พระโขนง และ
ราษฎร์บูรณะ ชั้นนอก 2 เขต ได้แก่ ดอนเมือง และบางบอน ตามแหล่งอาคารสํานักงาน การกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างสามารถหาได้จากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (1973 อ้างใน สุนทรี จึงประเสริฐกุล
, 2552) โดยให้ความเชื่อมั่นหรือระดับนัยยะสําคัญเท่ากับ 95% ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
เท่ากับ 0.05 และจํานวนประชากรผู้มีงานทําในกรุงเทพมหานครมีจํานวนเท่ากับ 5,240,581
(สํานักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ซึ่งสามารถหาจํานวนประชากรได้ดังนี้
n= N / 1+ N (e)2
โดยที่ e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง
N = ขนาดประชากร
n = -ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
n= 5,240,581/1+ 5,240,581 (0.05)2 = 399.99 ≈ 400
เมื่อได้จํานวนประชากรกลุ่มตัวอย่างประมาณ 400 ราย ตามการคํานวณข้างต้น ผู้วิจัยจะนํา
แบบสอบถามไปแจกแก่ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ในเขตพื้นที่ 5 เขต โดยใช้แบบสอบถามเป็นจํานวน
400 ชุด เพื่อป้องกันความผิดพลาดของการตอบแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ในการเก็บข้อมูลวิจัย
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยชิ้นนี้ใช้การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลที่ได้จากการรวมรวบข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถามให้แก่กลุม่ ตัวอย่างเป็นจํานวน 400 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วยคําถามปลายปิด (Closed
Ended Questions) คําถามปลายเปิด (Opened Ended Questions) โดยมีมาตรวัดแบบนาม
บัญญัติ (Nominal) ระดับช่วง (Interval) และ เรียงลําดับ (Ordinal) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้
1.1 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน รูปแบบของการออม ความถี่ในการซื้อหน่วยลงทุน
จํานวนเงินในการลงทุนในแต่ละครั้ง ความคาดหวังในการออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว และช่องในการออมเงินผ่านการลงทุนรวมหุ้นระยะยาว
1.2 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามวัดระดับความสําคัญของปัจจัยทีม่ ีผลต่อการตัดสินใจ
ออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละตัวแปร ประกอบด้วย ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยในด้านผลตอบแทน ปัจจัยในด้านความน่าเชื่อถือ ปัจจัยในด้านภาพลักษณ์ และ
ปัจจัยในด้านการตัดสินใจ แบบสอบถามส่วนนี้จะเป็นการวัดระดับความสําคัญโดยให้กลุ่มตัวอย่างให้
ค่าคะแนนน้ําหนักของความสําคัญของแต่ละตัวแปรแบ่งเป็น 5 ระดับดังนี้
1. เห็นด้วยมากที่สุด ค่าคะแนนน้ําหนักเท่ากับ
5
2. เห็นด้วยมาก
ค่าคะแนนน้ําหนักเท่ากับ
4
3
3. เห็นด้วยปานกลาง ค่าคะแนนน้ําหนักเท่ากับ
4. เห็นด้วยน้อย
ค่าคะแนนน้ําหนักเท่ากับ
2
5. เห็นด้วยน้อยที่สุด ค่าคะแนนน้ําหนักเท่ากับ
1
เมื่อได้ผลของค่าคะแนนน้ําหนักดังกล่าวแล้ว สามารถนํามาแปลความหมายตามแบบ
แผนการประเมินของ Likert (1932 อ้างใน กานดา พูนลาภทวี, 2539) ได้ดังนี้
พิสัย = ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต่ําสุด
จํานวนอันตรภาคชั้นที่แบ่ง
= 5–1
5
= 0.8
เมื่อได้คะแนนค่าเฉลี่ยแล้ว สามารถหาความหมายเพื่อประเมินผลระดับความสําคัญของตัว
แปรดังกล่าวได้เป็นช่วงดังนี้
1. คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 ระดับความสําคัญ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมาก
ที่สุด
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2. คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ระดับความสําคัญ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมาก
3. คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 ระดับความสําคัญ กลุม่ ตัวอย่างให้ความสําคัญปาน
กลาง
4. คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ระดับความสําคัญ กลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญน้อย
5. คะแนนเฉลีย่ 1.00 – 1.80 ระดับความสําคัญ กลุม่ ตัวอย่างให้ความสําคัญน้อย
ที่สุด
1.3 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างสามารถแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะได้อย่างอิสระเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยในการแก้ไขปรับปรุง และเกิดความเข้าใจใน
ทัศนคติของการออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานเงินเดือนประจํา
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลโดยรวมของการออม การ
ลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากบทความ
วารสารการวิจัย รายงานการศึกษา จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมไปถึงข้อมูลผลการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่รวบรวมไว้
ในเว็บไซด์การเงินการลงทุนต่างๆ
3.3 การสร้างเครือ่ งมือ
ผู้วิจัยได้ทําการประเมินโครงสร้างแบบสอบถาม ความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม
(Reliability) โดยทําการทดสอบแบบสอบถามก่อนแจกจริงให้แก่กลุม่ ตัวอย่างเป็นจํานวน 40 ชุด
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ในการหาค่าความน่าเชื่อถือ (Reliability) โดยกําหนดค่าความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยการหาค่าความน่าเชื่อถือของวิจัยชิ้นนี้ ใช้วิธี Alpha Coefficient ของ
Cronbach (1970) (อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ที่ได้อธิบายว่าข้อมูลจะมีความเชื่อถือมากเมื่อ
ค่า Alpha ใกล้ 1 หรือมากกว่า 0.7 ซึ่งจากการทําการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-test) ได้ค่าความ
เชื่อมั่นของแต่ละตัวแปรดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.814
2. ปัจจัยในด้านผลตอบแทน ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.904
3. ปัจจัยในด้านความน่าเชื่อถือ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.897
4. ปัจจัยในด้านภาพลักษณ์ ได้คา่ ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.889
5. ปัจจัยในด้านการตัดสินใจ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.811
ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยนําโครงร่างแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิอันได้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา ในการแนะนําและตรวจสอบความเหมาะสมของ
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เนื้อหา ภาษาที่ใช้ ความเหมาะสม สอดคล้องของตัวแปรต่างๆในการวิจัย เพื่อให้ผู้วิจัยได้นํามา
ปรับปรุง แก้ไข และตรวจสอบอีกครั้งก่อนที่จะทําการแจกแบบสอบถามฉบับจริงไปยังกลุ่มตัวอย่าง
3.4 ระยะเวลาในการดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ระยะเวลาของการศึกษางานวิจัยชิ้นนี้คือ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
ซึ่งเริ่มการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างในกรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2558
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามคืนจากกลุ่มประชากรตัวอย่างอย่างครบถ้วนเป็นจํานวน 400
ชุดแล้วนั้น แบบสอบถามเหล่านั้นจะถูกตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่จะนําแบบสอบถามทั้งหมดมา
ทําการจัดระเบียบและลงรหัส (Coding Sheet) จากนั้นใช้โปรแกรมทางสถิติสําเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลจากแบบสอบถามโดยการแปลผลค่าของข้อมูล และจัดทําเป็นรายงาน
เพื่อนําเสนอต่อไป
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ในงานวิจัยชิ้นนี้แบ่งตามชนิดของข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
1. ส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละในการวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อได้
ค่าสถิติแล้วจึงจัดชุดของข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของกราฟและตารางเพื่อการนําเสนอ
2. ส่วนของข้อมูลการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยในด้านต่างๆที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ผูว้ ิจัยได้ใช้สถิติ
เชิงอนุมาน (Inference Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)
และใช้การประเมินผลระดับความสําคัญ Likert Scale เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของตัวแปรในด้าน
ปัจจัยต่างๆกับข้อมูลจําเพาะของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศมีความสัมพันธ์กับความความคาดหวัง
ในการลงทุน เป็นต้น

บทที่ 4
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยเรื่อง การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานเงินเดือนประจําในกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)
ผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัทที่รับ
เงินเดือนประจําในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน นํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติ
สําเร็จรูป เป็นตารางประกอบคําบรรยาย โดยจําแนกออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด วิเคราะห์โดยหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านผลตอบแทน วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่วนที่ 4 ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน (บลจ.) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่วนที่ 5 ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม (บลจ.) วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่วนที่ 6 ข้อมูลระดับการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว วิเคราะห์
โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ส่วนที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน วิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple
Regression Analysis) แบบ Enter สําหรับหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา โดยกําหนดค่านัยสําคัญ (Significance)
ที่ระดับ 0.05 หรือระดับค่าความเชื่อมั่นทางสถิติที่ร้อยละ 95
4.1 การสรุปข้อมูลทางประชากรศาสตร์
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
และค่าร้อยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปของตัวแปรข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้ต่อเดือน รูปแบบการออมเงิน ความถี่ใน
การซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จํานวนเงินในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละ
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ครั้ง ความคาดหวังในการออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และช่องทางออมเงินผ่าน
การลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แสดงดังตารางที่ 4.1 – 4.10
ตารางที่ 4.1 : จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ
เพศ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

หญิง

236

59.0

ชาย

164

41.0

รวม

400

100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จํานวน 236
คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 ซึ่งมีมากกว่าเพศชายที่มีจํานวน 164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0
ตารางที่ 4.2 : จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ
อายุ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

20-30 ปี

105

26.3

31-40 ปี

189

47.3

41-50 ปี

77

19.3

50 ปีขึ้นไป

29

7.3

รวม

400

100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 31-40
ปี จํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 47.3 รองลงมามีช่วงอายุระหว่าง 20-30 ปี จํานวน 105 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.3 อายุระหว่าง 41-50 ปี จํานวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 และอายุ 50 ปีขึ้นไป
จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.3: จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ํากว่าปริญญาตรี

27

6.8

ปริญญาตรี

213

53.3

ปริญญาโท

143

35.8

สูงกว่าปริญญาโท

17

4.3

รวม

400

100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 143 คน คิด
เป็นร้อยละ 35.8 ต่ํากว่าปริญญาตรี จํานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 และสูงกว่าปริญญาโท
จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.4: จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ
อาชีพ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ข้าราชการ

64

16.0

พนักงานเอกชน

257

64.3

พนักงานรัฐวิสาหกิจ

57

14.3

แม่บ้าน/พ่อบ้าน

4

1.0

เกษียณอายุ

4

1.0

อาชีพ

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ธุรกิจส่วนตัว

9

2.3

อื่นๆ

5

1.3

รวม

400

100.0
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน
จํานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 รองลงมาเป็นข้าราชการ จํานวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 ประกอบธุรกิจส่วนตัว จํานวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.3 อาชีพอื่นๆ จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 แม่บ้าน/พ่อบ้าน จํานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.0 และเกษียณอายุ จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.5: จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายได้ต่อเดือน (บาท)
รายได้ต่อเดือน (บาท)

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ต่ํากว่า 15,000

9

2.3

15,001-20,000

60

15.0

20,001-30,000

119

29.8

30,001-40,000

79

19.8

40,001-50,000

35

8.8

มากกว่า 50,000

98

24.5

รวม

400

100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.5 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง
20,001-30,000 บาท จํานวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า
50,000 บาท จํานวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 30,001-40,000 บาท
จํานวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท จํานวน 60 คน
คิดเป็นร้อยละ 15.0 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 40,001-50,000 บาท จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ
8.8 และรายได้ต่อเดือนต่ํากว่า 15,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3
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ตารางที่ 4.6 : จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรูปแบบการเงินออมเงิน (ตอบ
ได้มากกว่า 1 ข้อ)
รูปแบบการเงินออมเงิน

จํานวน (คน)

ร้อยละ

เงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ ออมทรัพย์/ฝากประจํา

221

55.3

ลงทุนในทองคํา

43

10.8

ลงทุนในหุ้น/พันธบัตรและตราสารหนี้ต่างๆ

51

12.8

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

400

100.0

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)

71

17.8

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

33

8.3

ประกันชีวิต

161

40.3

2

0.5

อื่นๆ

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.6 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออมเงินโดยซื้อกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) จํานวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0 รองลงมาฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์
ออมทรัพย์/ฝากประจํา 221 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ซื้อประกันชีวิต จํานวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ
40.3 กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จํานวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ลงทุนในหุ้น/พันธบัตร
และตราสารหนี้ต่างๆ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 ลงทุนในทองคํา จํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ
10.8 ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จํานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และอื่นๆ จํานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 ตามลําดับ
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ตารางที่ 4.7 : จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความถี่ในการซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ความถี่ในการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

จํานวน (คน)

ร้อยละ

ทุกเดือน

44

11.0

ทุกไตรมาส

53

13.3

ทุกครึ่งปี

105

26.3

ทุกปี

198

49.5

รวม

400

100.0

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.7 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวทุกปี จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวทุกครึ่งปี จํานวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุก
ไตรมาส จํานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.3 และซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกเดือน
จํานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.8 : จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนเงินในการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละครั้ง
จํานวนเงินในการลงทุน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาวในแต่ละครัง้ (บาท)
น้อยกว่า 10,000

จํานวน (คน)

ร้อยละ

126

31.5

10,001-20,000

116

29.0

20,001-30,000

62

15.5

30,001-40,000

22

5.5

40,001-50,000

31

7.8

มากกว่า 50,000

43

10.8

รวม

400

100.0
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.8 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวในแต่ละครั้งน้อยกว่า 10,000 บาท จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมาลงทุนระหว่าง
10,001-20,000 บาทต่อครั้ง จํานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.0 ลงทุนระหว่าง 20,001-30,000
บาทต่อครั้ง จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 ลงทุนมากกว่า 50,000 บาทต่อครั้ง จํานวน 43 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.8 ลงทุนระหว่าง 40,001-50,000 บาทต่อครั้ง จํานวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8
และลงทุนระหว่าง 30,001-40,000 บาทต่อครั้ง จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามลําดับ
ตารางที่ 4.9 : จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามความคาดหวังในการออมเงิน
ผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ความคาดหวังในการออมเงิน
ผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
ผลตอบแทน

จํานวน (คน)

ร้อยละ

164

41.0

ลดหย่อนภาษี

164

41.0

เก็งกําไร

70

17.5

กระจายความเสี่ยง

35

8.8

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.9 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออมเงินผ่านการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อคาดหวังผลตอบแทน และลดหย่อนภาษี จํานวนเท่ากัน คือ 164 คน คิด
เป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพื่อเก็งกําไร จํานวน 70
คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และเพื่อกระจายความเสี่ยง จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8
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ตารางที่ 4.10 : จํานวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามช่องทางออมเงินผ่านการ
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ช่องทางออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ธนาคารพาณิชย์โดยตรง
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)โดยตรง
ผ่านระบบ Internet ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
(บลจ.)
รวม

จํานวน
(คน)
219

ร้อยละ
54.8

78

19.5

103

25.8

400

100

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.10 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ออมเงินการลงทุนกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ผ่านธนาคารพาณิชย์โดยตรง จํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8 รองลงมาออม
เงินการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผ่านระบบ Internet ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
(บลจ.) จํานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และออมเงินการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผ่าน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) โดยตรง จํานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5 ตามลําดับ
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามสมมติฐาน
ส่วนที่ 2 ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด
ด้านส่วนประสมทางการตลาด
1. การส่งเสริมทางการตลาดมีความน่าสนใจ

Mean
3.65

S.D.
0.93

แปลผล
มาก

2. ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสะดวกเข้าถึงง่าย

3.88

0.88

มาก

3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเป็นไปอย่างสม่ําเสมอ

3.72

0.81

มาก
(ตารางมีต่อ)

62

ตารางที่ 4.11 (ต่อ): ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาด
ด้านส่วนประสมทางการตลาด
4. การบริการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ มีความรู้
ในการแนะนําผลิตภัณฑ์
5. ผลิตภัณฑ์มคี วามเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน

Mean S.D.
3.77 0.89
3.81

0.88

มาก

6. ความเหมาะสมของอัตราการจัดเก็บค่าคอมมิชชั่น

3.44

0.87

มาก

7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการมีการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย
ภาพรวม

3.71

0.93

มาก

3.71

0.65

มาก

แปลผล
มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.11 พบว่าด้านส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมมีความสําคัญ
อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลีย่ รวมเท่ากับ 3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มคี ่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสะดวกเข้าถึงง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88
รองลงมา คือ ผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.81
การบริการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ มีความรู้ในการแนะนําผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.77 การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเป็นไปอย่างสม่ําเสมอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ให้บริการมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 การ
ส่งเสริมทางการตลาดมีความน่าสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 และความเหมาะสมของอัตราการจัดเก็บ
ค่าคอมมิชชั่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44
ส่วนที่ 3 ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านผลตอบแทน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านผลตอบแทน ใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงดังตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 : ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปัจจัยด้าน
ผลตอบแทน
ด้านผลตอบแทน
1. พอใจผลตอบแทนจากการลงทุน

Mean
3.89

S.D.
0.83

แปลผล
มาก

2. ตราสารทุนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว
3. พอใจผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล

3.57
3.59

0.90
0.83

มาก
มาก

4. ได้รับผลตอบแทนจากการนํากําไรไปลงทุนต่อ

3.54

0.86

มาก

5. พอใจผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยกองทุน

3.65

0.77

มาก

6. เงินทุนมีความปลอดภัย ไม่สูญหายจากการลงทุน

3.70

0.77

มาก

7. ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ลงทุน

3.75

0.82

มาก

8. ผลตอบแทนสูงกว่าการออมเงินประเภทอื่นๆ

3.92

0.91

มาก

9. พอใจผลตอบแทนในด้านการลดหย่อนภาษี

3.98

0.87

มาก

10. พอใจผลตอบแทนจากกําไรส่วนเกินจากการลงทุน
(Capital Gain)
ภาพรวม

3.74

0.81

มาก

3.73

0.58

มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 พบว่าด้านผลตอบแทน โดยรวมมีความสําคัญอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น
อันดับแรก คือ พอใจผลตอบแทนในด้านการลดหย่อนภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 รองลงมา คือ
ผลตอบแทนสูงกว่าการออมเงินประเภทอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 พอใจผลตอบแทนจากการลงทุน
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 พอใจ
ผลตอบแทนจากกําไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 เงินทุนมีความ
ปลอดภัย ไม่สญ
ู หายจากการลงทุน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.70 พอใจผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วย
กองทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 พอใจผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.59
ตราสารทุนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 และ ได้รับผลตอบแทน
จากการนํากําไรไปลงทุนต่อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ ใช้สถิติเชิงพรรณนา
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงดังตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 : ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปัจจัยด้านความ
น่าเชื่อถือ
ด้านความน่าเชื่อถือ
1. พอใจในความรวดเร็วของการให้บริการ

Mean
3.89

S.D.
0.75

แปลผล
มาก

2. เชื่อมั่นในการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า

3.86

0.81

มาก

3. มั่นใจในความซื่อสัตย์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

3.78

0.79

มาก

4. เชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

3.95

2.15

มาก

5. เชื่อถือในการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนกับผู้ลงทุน
6. พอใจในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน

3.74

0.81

มาก

3.79

0.87

มาก

3.59

0.80

มาก

3.66

0.81

มาก

3.55

0.90

มาก

3.75

0.65

มาก

7. มั่นใจในการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
8. เชื่อมั่นในการดําเนินนโยบายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
9. มั่นใจว่าจะไม่มีความผิดพลาดของการดําเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน
ภาพรวม

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.13 พบว่าด้านความน่าเชื่อถือ โดยรวมมีความสําคัญอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็น
อันดับแรก คือ เชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.95 รองลงมา คือ พอใจความรวดเร็วของการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 เชื่อมั่นในการรักษา
ข้อมูลความลับของลูกค้า มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.86 พอใจในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 มั่นใจในความซื่อสัตย์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ
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3.78 เชื่อถือในการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกับผู้ลงทุน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.74 เชื่อมั่นในการดําเนินนโยบายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.66 มั่นใจในการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีค่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.59 และ มั่นใจว่าจะไม่มีความผิดพลาดของการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
ส่วนที่ 5 ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม (บลจ.)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความสําคัญของปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) แสดงดังตารางที่ 4.14
ตารางที่ 4.14: ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความสําคัญของปัจจัยด้านภาพลักษณ์
ด้านภาพลักษณ์
Mean S.D.
1. ภาพลักษณ์ตราสินค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นที่จดจํา 3.72 0.77

แปลผล
มาก

2. ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือในแง่ของการดําเนินงาน
ภายใน
3. ภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
4. คุ้นเคยต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

3.75

0.76

มาก

3.48

0.82

มาก

3.57

0.81

มาก

5. รับรู้ภาพลักษณ์จากโฆษณาเชิญชวนในการลงทุนของบริษัทฯ

3.51

0.83

มาก

6. ยอมรับในภาพลักษณ์ธรรมาภิบาลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน
7. รู้สึกผูกพันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

3.53

0.84

มาก

3.27

0.90

ปานกลาง

8. ภาพลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน
9. มั่นใจในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน

3.61

0.87

มาก

3.74

0.84

มาก

3.58

0.60

มาก

ภาพรวม
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.14 พบว่าด้านภาพลักษณ์ โดยรวมมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.58 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากทีส่ ุดเป็นอันดับแรก
คือ ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือในแง่ของการดําเนินงานภายใน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75
รองลงมา คือ มั่นใจในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ภาพลักษณ์ตราสินค้าของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นที่จดจํา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 ภาพลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงความ
ทันสมัยของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 คุ้นเคยต่อภาพลักษณ์ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ยอมรับในภาพลักษณ์ธรรมาภิบาลของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 รับรู้ภาพลักษณ์จากโฆษณาเชิญชวนในการลงทุน
ของบริษัทฯ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 ภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และ รู้สึกผูกพันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.27
ส่วนที่ 6 ข้อมูลระดับการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดงดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 : ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1. การลงทุนมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุน

Mean S.D.
3.98 0.82

แปลผล
มาก

2. ตัดสินใจลงทุนเนื่องจากมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการ

3.87

0.84

มาก

3. ตัดสินใจลงทุนเพื่อการวางแผนในอนาคต

3.99

0.89

มาก

4. ตัดสินใจลงทุนจากความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์และบริการที่เคยใช้

3.85

0.80

มาก

5. ตัดสินใจลงทุนเนื่องจากศึกษาหาข้อมูลมาก่อน
6. ตัดสินใจลงทุนเนื่องจากได้รับเงื่อนไขที่ดีที่สุด
ภาพรวม

3.94

0.85

มาก

4.09
3.95

0.81
0.63

มาก
มาก

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.15 พบว่าการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว โดยรวมมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็นราย
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ข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเป็นอันดับแรก คือ ตัดสินใจลงทุนเนือ่ งจากได้รับเงื่อนไขที่ดีที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 รองลงมา คือ ตัดสินใจลงทุนเพื่อการวางแผนในอนาคต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99
การลงทุนมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 ตัดสินใจลงทุน
เนื่องจากศึกษาหาข้อมูลมาก่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ตัดสินใจลงทุนเนื่องจากมีความมั่นใจใน
ผลิตภัณฑ์และบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 และ ตัดสินใจลงทุนจากความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์
และบริการที่เคยใช้ มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.85
4.3 ผลการทดสอบสมมติฐาน
เป็นการทดสอบสมมติฐานเพือ่ ทดสอบตัวแปรที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา จํานวน 4 สมมติฐาน ตัวแปรอิสระ
ได้แก่ ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ และ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจ
ออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา ทําการวิเคราะห์
โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) แบบ Enter แสดงดัง
ตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 : แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา
ตัวแปรอิสระ

Beta

(ค่าคงที่)

B
0.640

t
4.157

Sig
0.000*

ด้านส่วนประสมทางการตลาด

0.123

0.127

2.767

0.006*

ด้านผลตอบแทน

0.275

0.253

4.669

0.000*

ด้านความน่าเชื่อถือ

0.320

0.328

6.682

0.000*

ด้านภาพลักษณ์

0.176

0.167

3.722

0.000*

Adjust R2 = 0.550, F = 122.675, p < 0.05*
ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.16 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออมเงิน
ผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา พบว่าค่าสถิติทดสอบได้
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ค่าอยู่ที่ F = 122.675 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่า ตัวแปรอิสระอย่างน้อย
1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม
โดยปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด มีค่า Sig เท่ากับ 0.006 ด้านผลตอบแทน มีค่า Sig
เท่ากับ 0.000 ด้านความน่าเชื่อถือ มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 และด้านภาพลักษณ์ มีค่า Sig เท่ากับ
0.000 ซึ่งทุกปัจจัยมีค่า Sig น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลตอบแทน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านภาพลักษณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการ
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
เมื่อพิจารณาน้ําหนักของผลกระทบของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการ
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา พบว่า ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ
(Beta = 0.328) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานเงินเดือนประจํามากที่สุด รองลงมา คือ ปัจจัยด้านผลตอบแทน (Beta = 0.253) ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ (Beta = 0.167) และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด (Beta = 0.127) ตามลําดับ
เมื่อค่าสัมประสิทธิ์การกําหนด (Adjust R Square = 0.550) พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ด้านผลตอบแทน ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านภาพลักษณ์ สามารถอธิบายการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจําได้
55.0% ส่วนที่เหลืออีก 45.0% มาจากปัจจัยด้านอื่นๆ
สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลตอบแทน ด้านความน่าเชื่อถือ และ
ด้านภาพลักษณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานเงินเดือนประจํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
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4.4 สรุปการทดสอบสมมติฐาน
ตารางที่ 4.17 : สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
สมมติฐานที่ 1: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
สมมติฐานที่ 2: ปัจจัยผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงิน
ผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
สมมติฐานที่ 3: ปัจจัยความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว
สมมติฐานที่ 4: ปัจจัยภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว

ผลการทดสอบสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน
ยอมรับสมมติฐาน

ยอมรับสมมติฐาน

ผลการศึกษาตามตารางที่ 4.17 พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลตอบแทน
ด้านความน่าเชื่อถือ และด้านภาพลักษณ์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งหมด 4
สมมติฐาน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานเงินเดือนประจําในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตัดสินใจออมเงินโดยวิธี
ลงทุนผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา ศึกษาการเข้าถึงข้อมูลและ
ความสนใจของพนักงานเงินเดือนประจําที่มีต่อต่อการออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) และศึกษาถึงระดับความสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) จากการ
สุ่มกลุม่ ประชากรตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยพิจารณาสุ่มจากพนักงานบริษัทใน
สาขาอาชีพต่างๆที่มีช่วงอายุระหว่าง 20-55 ปี ในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษัท
ที่รับเงินเดือนประจําในกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ระดับความสําคัญ
ของปัจจัย ด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ และ
ปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ส่วนที่ 3 ระดับการตัดสินใจ
ออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา เครื่องมือในการ
วิจัยมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient ) ที่ระหว่าง 0.8110.904 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามเชื่อถือได้ ซึ่งผู้วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง และ
นํามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติแล้วจึงทําการสรุปผล อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัย ด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.)
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อ
ทดสอบสมมติฐาน
5.1 สรุปผลการศึกษา และผลการทดสอบทางสมมติฐาน
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จํานวน 236 คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 มีช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี จํานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ
47.3 การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 เป็นพนักงานบริษัทเอกชน
จํานวน 257 คน คิดเป็นร้อยละ 64.3 มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001-30,000 บาท จํานวน 119
คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ออมเงินโดยซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จํานวน 400 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100.0 และซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกปี จํานวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5
โดยซื้อหน่วยลงทุนน้อยกว่า 10,000 บาทต่อครั้ง จํานวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 ออมเงินผ่าน
การลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อคาดหวังผลตอบแทน และลดหย่อนภาษี จํานวนเท่ากัน คือ
164 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 และลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผ่านธนาคารพาณิชย์โดยตรง
จํานวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.8
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาด ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือ และปัจจัยด้านภาพลักษณ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านความ
น่าเชื่อถือมากที่สุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.75 รองลงมาเป็นด้านผลตอบแทน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ด้าน
ส่วนประสมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 และด้านภาพลักษณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58
ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านส่วนประสมทางการตลาด กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญต่อช่องทางการจัด
จําหน่ายมีความสะดวกเข้าถึงง่ายมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 และความเหมาะสมของอัตราการ
จัดเก็บค่าคอมมิชชั่นน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.44
ด้านผลตอบแทน กลุม่ ตัวอย่างให้ระดับความสําคัญต่อพอใจผลตอบแทนในด้านการ
ลดหย่อนภาษีมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และได้รับผลตอบแทนจากการนํากําไรไปลงทุนต่อน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.54
ด้านความน่าเชื่อถือ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญต่อเชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และมั่นใจว่าจะไม่มีความ
ผิดพลาดของการดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55
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และด้านภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (บลจ.) กลุม่ ตัวอย่างให้ระดับ
ความสําคัญต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือในแง่ของการดําเนินงานภายในมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และรู้สกึ ผูกพันต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.27
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา พบว่าการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว โดยรวมมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.95 เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญต่อการตัดสินใจลงทุนเนื่องจากได้รับเงื่อนไขที่ดีที่สุด สูงทีส่ ุด
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 และ ตัดสินใจลงทุนจากความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่ คยใช้น้อย
ที่สุด มีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.85
ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ตามสมมติฐานพบว่าจากสมมติฐานที่ตั้งไว้ทั้งหมด 4 ข้อ
ต่อไปนี้
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงิน
ผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับสมมติฐาน หมายถึง ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับสมมติฐาน หมายถึง ปัจจัยผลตอบแทนมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับ
สมมติฐาน หมายถึง ปัจจัยความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05
สมมติฐานข้อที่ 4 ปัจจัยภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผลการทดสอบสมมติฐาน คือ ยอมรับ
สมมติฐาน หมายถึง ปัจจัยภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) มีอทิ ธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05
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5.2 การอภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานเงินเดือนประจําในกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา จากผลการศึกษาสรุปว่า ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานเงินเดือนประจํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ภัทรพร เฉลิมบงกช และมารยาท โยทองยศ (2553) ที่ได้ทําการศึกษาถึงทัศนคติ ส่วนประสมทาง
การตลาด กับพฤติกรรมการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กรณีศึกษาผูใ้ ช้บริการธนาคารสแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด (ไทย) จํากัด (มหาชน) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการใช้บริการของลูกค้า
อยู่ในระดับมาก เนื่องจากพนักงานเป็นส่วนประกอบสําคัญขององค์กรที่จะสามารถทําให้ผู้ลงทุนเข้าใจ
ในผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการบริการที่ดีมีคณ
ุ ภาพก็จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และ สถาบันการเงินมี
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความหลากหลายจะสามารถช่วยให้การตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
ครอบคลุม จากผลการศึกษาการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของพนักงานเงินเดือน
ประจําชิ้นนี้ ในด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดพบว่า การบริการ การปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ให้บริการ และการมีผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการล้วนมีความสําคัญในระดับมาก ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยดังกล่าว เนื่องจากผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ
ฉะนั้นการบริการที่ดีจะแสดงถึงความเป็นมืออาชีพและทําให้เกิดความเชื่อมั่นที่จะลงทุนหรือใช้บริการ
ทางด้านการเงินของผู้บริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภัสสร วารีศรี และสุบรรณ
เอี่ยมวิจารณ์ (2555) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อย
ในประเทศไทย พบว่า การบริการที่ดีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากที่สดุ เนื่องจากกก
องทุนรวมนั้นเหมาะสําหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีความคุ้นเคยกับตลาดทุนเพียงพอ ขาดความรู้
ความชํานาญในการลงทุนและมีเงินลงทุนที่ค่อนข้างจํากัด และไม่มีเวลาคอยติดตามสถานการณ์ถ้า
ได้รับความสะดวกในการซื้อหน่วยลงทุนและได้รับคําแนะนําที่พียงพอในเรื่องลักษณะการลงทุนที่
เหมาะสมจากและสิทธิพิเศษต่างๆพนักงานตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เป็นสิ่งจูงใจที่
ทําให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในกองทุนรวม นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณักษ์ กุลสิ ร์ และ
วิภาพร ตรีทิพยโชค (2553) ซึ่งได้ศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนของผู้ลงทุนกองทุนรวมภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์
จํากัด พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ในด้านความเป็นมืออาชีพถือเป็นจุดแข็งของ
บริษัทที่ผลู้ งทุนมอบความไว้วางใจว่าบริษัทมีการรักษาความเป็นมาตรฐานในการบริหารจัดการ
กองทุน และบริษัทควรจัดหน่วยงานที่ดูแลด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาและปรับปรุง เพิ่มความ
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หลากหลายของผลิตภัณฑ์กองทุนโดยพิจารณาจากคู่แข่งเป็นสําคัญ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้
ลงทุน และมีให้ความสําคัญกับนโยบายที่ชัดเจน ในด้านราคาพบว่าบริษัทฯ ควรมีการปรับลด
ค่าธรรมเนียมเป็นช่วงเพื่อกระตุ้นยอดขาย และควรพิจารณาเลือกรูปแบบในการลงทุนโดยให้
ผลตอบแทนทีค่ าดหวังเป็นไปอย่างใกล้เคียง หรือเหนือกว่าคู่แข่ง ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควร
เพิ่มเคาเตอร์บริการ เพิ่มตัวแทนขายผ่านสถาบันการเงินหรือธนาคาร และจัดประชาสัมพันธ์ในสื่อ
ต่างๆ ด้านการตลาด จัดโครงการส่งเสริมการขายโดยให้สื่อเป็นตัวกลางในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน
โดยเพิ่มความน่าสนใจในการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดผู้ลงทุน ด้านบุคลากร ผู้ลงทุนมีระดับความเห็น
ดีมากในเรื่องของความสุภาพและการบริการ บุคลากรจึงเป็นสิ่งสําคัญที่เป็นแรงผลักดันที่กระตุ้นให้ผู้
ลงทุนเกิดความสนใจในการลงทุน ฉะนั้นการฝึกอบรมพนักงานจึงเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อสร้างความพึงพอใจและความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ เพื่อการให้
ข้อมูลที่ครบถ้วนและเหมาะสมแก่ผลู้ งทุน ในด้านของลักษณะทางกายภาพพบว่า รูปแบบของสาขา
สํานักงานควรเป็นระเบียบและมาตรฐาน โดยปรับทัศนียภาพให้มีความเหมาะสม ด้านกระบวนการ
การสร้างสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนและการสร้างขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งการรักษา
ความปลอดภัยมีส่วนสําคัญทีช่ ่วยให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน
2. ด้านผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา จากผลการศึกษาสรุปว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดา ปีตะวรรณ และบุญชัย
วิริยะยรรยงสุข (2552) ได้ทําการศึกษา การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทน และความเสี่ยง
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของ
ธนาคารพาณิชย์กับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่มิใช่ธนาคารในประเทศ
ไทย พบว่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์การจัดการกองทุนรวมของ
ธนาคารพาณิชย์มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมของสถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคารเล็กน้อยคือ -0.00234% และ -0.0273% ต่อเดือนตามลําดับ ในด้านความ
เสี่ยงพบว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์การจัดการกองทุนรวมของ
ธนาคารพาณิชย์มีค่าความเสีย่ งต่ํากว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่บริหารจัดการโดยบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ซึ่งอาจเป็นผลมาจากนโยบายการลงทุน
ความสามารถในการบริหารการลงทุน ความสามารถของผูจ้ ัดการกองทุน รวมถึงการเข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่สาํ คัญต่อผลดําเนินงาน และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดของจิรัตน์ สังข์แก้ว (2544) ได้อธิบายถึงผลตอบแทนจาก
การลงทุนว่า จุดมุ่งหมายหลักของผู้ลงทุนคือ เพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนสูงสุด ซึ่งอาจแยกแยะเป็น
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รายละเอียดของวัตถุประสงค์การลงทุนได้ดังนี้ 1) เงินต้นหรือเงินลงทุนจะต้องไม่สูญหาย 2) เงินต้น
หรือเงินลงทุนควรมีค่าเพิ่มขึน้ ไม่ลดค่าลงเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ 3) ตราสารที่ลงทุนนั้นควรซื้อขาย
ง่าย หรือเป็นที่ต้องการของตลาด (มี Marketability) 4) สามารถเปลี่ยนตราสารที่ลงทุนเป็นเงินสดได้
ในเวลาที่รวดเร็ว โดยไม่ขาดทุน (มี Liquidity) ผลตอบแทน (Return) จากการลงทุนประเภทใด
ประเภทหนึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ Yield คือกระแสเงินสดหรือรายได้ที่ผู้ลงทุนดีรับ
ระหว่างช่วงระยะเวลาลงทุน อาจอยู่ในรูปของเงินสดปันผลหรือดอกเบี้ยที่ผู้ออกตราสารหรือ
หลักทรัพย์จ่ายให้แก่ผู้ถือ และ Capital Gain (Loss) คือกําไร หรือ ขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ได้
ในราคาที่สูงขึน้ หรือต่ําลงกว่าราคาซื้อหรือเรียกว่าเป็น การเปลี่ยนแปลงของราคา (Price Change)
ของหลักทรัพย์นั่นเอง
3. จากผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสําคัญด้านความน่าเชื่อถือมากที่สุด อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนงค์นุช เทียน
ทอง และกัญญารัตน์ วงษ์ชมพู (2554) ได้ทําการศึกษาพฤติกรรมและรูปแบบการออมของพนักงาน
สถาบันการเงินและข้าราชการในจังหวัดอุดรธานีโดยสํารวจกลุ่มประชากรพนักงานสถาบันการเงิน
และข้าราชการในจังหวัดอุดรธานีที่มีอายุตั้งแต่ 23-60 ปี จํานวน 400 ราย พบว่าปัจจัยสําคัญทีม่ ีผล
ต่อการเลือกการออมและการลงทุนทางการเงินคือความมั่นคงของสถาบันการเงิน แต่กลุ่มข้าราชการ
จะให้ความสําคัญกับผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มเข้ามาด้วย กลุ่มตัวอย่างรวมจะให้ความสําคัญของ
ปัจจัยความมั่นคงของสถาบันการเงินมากที่สุด และให้ความสําคัญมากกับปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ภาวะ
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้หักค่าใช้จ่าย เงินปันผล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ผลตอบแทนจากการ ลงทุน คุณภาพการให้บริการของพนักงาน ความรู้ความ เข้าใจในการออมเงิน
และลงทุน ภาระภาษี อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน ความเสี่ยง ตามลําดับ และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Crotts & Turner (1999 อ้างใน มีนา อ่อนบางน้อย, 2553) ให้นิยามเกี่ยวกับการให้
ความไว้วางใจว่า ความไว้วางใจที่มีต่อกันส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจากการที่อีกฝ่ายสามารถให้
ผลประโยชน์สงู สุดแก่อีกฝ่ายได้ ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 ระดับดังนี้ 1) ความไว้วางใจที่ไม่ประกอบด้วย
เหตุผล (Blind Trust) เป็นความไว้วางใจที่ไม่มีการศึกษาข้อมูลหรือรับรูถ้ ึงข้อมูลของอีกฝ่ายหนึ่งเลย
แต่มีความรู้สึกที่อยากไว้วางใจจึงเป็นความไว้วางใจที่ไร้ซึ่งเหตุผล 2) ความไว้วางใจที่มีแบบแผน
(Calculative Trust) การตัดสินใจเลือกที่จะไว้วางใจโดยคํานึงจากผลประโยชน์อาจเป็นในรูปแบบ
ของตัวเงิน เช่น ค่าใช้จ่าย ทีอ่ ีกฝ่ายหนึ่งสามารถให้ได้จึงเริ่มดําเนินความสัมพันธ์ 3) ความไว้วางใจที่
พิสูจน์ได้ (Verifiable Trust) เป็นความไว้วางใจที่อาศัยการตรวจสอบว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีคุณสมบัติ
เพียงพอให้ตัดสินใจทีส่ มควรจะให้ความไว้วางใจหรือไม่ 4) ความไว้วางใจจากการได้รับมอบ (Earned
Trust) เป็นความไว้วางใจที่ได้จากการที่อีกฝ่ายหนึ่งมอบความไว้วางใจให้ก่อนจากประสบการณ์ที่ได้
กระทํามาก่อน 5) ความไว้วางใจต่อกัน (Reciprocal) เป็นความไว้วางใจที่ต่างฝ่ายต่างให้ซึ่งกันและ

76

กัน (Mutually Trust) ที่เกิดจากความเชื่อถือต่อกันและกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ประภัสสร วารีศรี และสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2555) ได้ทําการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนรายย่อยในประเทศไทย พบว่าชื่อเสียงของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมมากทีส่ ุด ในเรื่องของชื่อเสียงนั้น เนื่องจากผู้
ลงทุนต้องการฝากเงินให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ ชื่อเสียงของบริษัท
หลักทรัพย์จึงเป็นสิ่งสําคัญทีส่ ะท้อนให้นักลงทุนเลือกที่จะลงทุนกับบริษทั หลักทรัพย์นนั้ ๆ เนื่องจากมี
การจัดการที่ดี ภาพลักษณ์ดี และหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ได้รับก็จะเป็นไปตามที่นักลงทุน
คาดหวังไว้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกษม สวัสดี, เพ็ญพิสุทธิ์ ไชยกาญจน์, วัลลภ ลิปิพันธ์ และ
ธีรทร วัฒนกูล (2556) ได้ทําการศึกษาถึง ธรรมมาภิบาลของสถาบันการเงินกับการบริหารจัดการ
สถาบันการเงินของไทย พบว่า สถาบันการเงินจะดํารงอยู่ได้จึงขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดี และมี
การวางแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การกําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
วัตถุประสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) ฯลฯ บนหลักธรรมภิบาลของการประกอบธุรกิจสถาบัน
การเงิน ซึ่งธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจจะช่วยสร้างความมั่นคง และความเชื่อมั่นจากประชาชนใน
การใช้บริการ หากประชาชนขาดความเชื่อมั่นและไว้ใจแล้วนั้น ประชาชนก็จะทําการทยอยถอนเงิน
ออกจากธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบไม่เพียงแต่ตัวสถาบันการเงินเอง แต่ส่งผลไปยัง
ระบบเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย นอจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิตนา ฐานิตธนกร และ
บุษราคัม คงจินดา (2555) ได้ทําการศึกษาความพึงพอใจในการซื้อหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย พบว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรมีการชี้แจ้งรายละเอียดของ
อัตราผลตอบแทนและค่าธรรมเนียมอย่างชัดเจน เพื่อให้ผลู้ งทุนเกิดความเข้าใจและไว้วางใจมากที่สดุ
และควรมีการกําหนดจํานวนเงินขั้นต่ําในการซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไป เพื่อให้ผู้ซอื้ หน่วยลงทุน
พึงประเมินความสามารถในการซื้อตามรายได้ที่ได้รับ
4. ด้านภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา จากผลการศึกษาสรุปว่า ปัจจัยด้านภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐดนัย พงศ์สถาพร (2555) ได้
ทําการศึกษาถึงคุณธรรมของผู้บริโภค ความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณค่าตราสินค้า ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของธนาคารกรุงไทย ของผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร พบว่า
คุณค่าภาพลักษณ์ตราสินค้า ในด้านการรู้จักตราสินค้ามีผลในทางบวกต่อการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวและส่งผลถึงความถี่ในการลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนของธนาคารกรุงไทยอย่างมีนัยยะสําคัญทาง
สถิติ ซึ่งตราสินค้าใดๆทีส่ ามารถอยู่ในใจผูบ้ ริโภค ย่อยแสดงว่าตราสินค้านั้นมีความมัน่ คงอยู่ในใจของ
ผู้บริโภคที่มีคณ
ุ ภาพและเชื่อถือได้จึงมักถูกเลือกซื้อมากกว่าตราสินค้าที่ไม่เป็นที่รู้จัก ในกรณีศึกษานี้
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ธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ จึงมีความได้เปรียบทางด้านการรู้จักตราสินค้าใน
การลดการแข่งขันของคู่แข่งซึ่งเพิ่มโอกาสการลงทุนและชักชวนผู้อื่น
จากผลการศึกษาการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงาน
เงินเดือนประจําในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลในการตอบคําถามในการวิจัยโดยตัวแปร ส่วน
ประสมทางการตลาด ผลตอบแทน ความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และ
ภาพลักษณ์ของบริษัทจัดการกองทุนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวทั้งหมด ซึ่งยอมรับสมมติฐานทุกข้อในบทที่ 1 ซึ่งอาจพิจารณาเป็นรายด้านได้ดังนี้
1. ด้านส่วนประสมทางการตลาด ความสําคัญในด้านช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสําคัญ
มากที่สุด และ ความเหมาะสมของอัตราการจัดเก็บคอมมิชชั่นน้อยที่สุด
2. ด้านผลตอบแทน ความสําคัญในด้านการลดหย่อนภาษีมีความสําคัญมากที่สุด และการ
ได้รับผลตอบแทนนั้นไปลงทุนต่อน้อยที่สุด
3. ด้านความน่าเชื่อถือของบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ความสําคัญในด้านความเชื่อถือ
ในคุณภาพผลิตภัณฑ์มีความสําคัญมากทีส่ ดุ และความมัน่ ใจว่าจะไม่มคี วามผิดพลาดของการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนน้อยที่สุด
4. ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ความสําคัญในด้านการดําเนินงาน
ภายในมีความสําคัญมากทีส่ ดุ และความรูส้ ึกผูกพันกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนน้อยที่สุด
จากผลการศึกษาพบว่าเหตุผลสําคัญของพนักงานเงินเดือนประจําที่ตัดสินใจเลือกออมเงิน
ผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวร้อยละ 41 คือ การได้รับการลดหย่อนภาษี และได้ด้าน
ผลตอบแทนเป็นสําคัญ เนื่องจากพนักงานเงินเดือนประจําจะต้องเสียภาษีตามฐานเงินเดือนทุกปี เมื่อ
มีเครื่องมือที่ช่วยในด้านการออม และประหยัดภาษีได้นั้น จึงทําให้เกิดการเก็บออมร่วมกับการจ่าย
ภาษีที่มีมูลค่าที่ลดลงเป็นผลตอบแทนที่ได้ในเวลาเดียวกัน และด้วยเหตุผลของความมีสภาพคล่องสูง
มีโอกาสทํากําไรจากการลงทุน (Capital Gain) ในอนาคตมากกว่าผู้ที่ออมเงินในรูปแบบปกติ มีกลไก
ปกป้องผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การกํากับดูแลจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ลงทุนเสียเปรียบจากการดําเนินธุรกิจที่ไม่
เป็นธรรมหรือไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ซึงเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผูล้ งทุนได้เป็น
อย่างดี จึงเป็นปัจจัยที่ทําให้การลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นทางเลือกที่เหมาะสมและนิยมใน
หมู่พนักงานเงินเดือนประจํา
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5.3 ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลไปใช้ทางธุรกิจ
จากการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานเงินเดือนประจําในกรุงเทพมหานคร สามารถนําผลการศึกษานี้ไปใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
การลงทุนใหม่ ๆ เพื่อเชิญชวนผู้ที่ยังไม่เคยออมเงินผ่านการลงทุนมาก่อน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุระหว่าง 31-40 ปี และซื้อหน่วยลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวทุกปี ผู้ประกอบการควรขยายฐานลูกค้าโดยเสนอขายให้กับกลุ่มพนักงาน
เงินเดือนประจําที่อายุต่ํากว่า 31 ปี โดยนําเสนอถึงข้อดีด้านการออมเงิน เพื่อเพิ่มความมั่นคงและทํา
ให้มีโอกาสเพิ่มความมั่งคั่งของผู้ลงทุนในอนาคต โดยมุ่งหวังให้ผู้ลงทุนใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผน
ชีวิตในระยะยาวเพื่อการเกษียณไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในบั้นปลาย และสามารถนําไปลดหย่อนภาษี
หากลูกค้าฐานเงินเดือนอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีบุคคลธรรมดา นอกจากนี้ควรกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อ
ถี่มากขึ้นเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านราคา เนื่องจากราคากองทุนมีขึ้นและลงหลายรอบใน 1
ปี
2. ด้านส่วนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบว่าด้านส่วนประสมทางการตลาดมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือน
ประจํา โดยกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญต่อช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสะดวกเข้าถึงง่ายมาก
ที่สุด ดังนั้นผู้ประกอบการควรพิจารณาความครอบคลุมของช่องทางการจัดจําหน่ายว่ามีเพียงพอ และ
สะดวกต่อการเข้าถึงของลูกค้าหรือไม่ หากจําเป็นต้องเพิ่มสามารถเพิ่มโดยหาพันธมิตร (Partner) เช่น
สถาบันการเงิน เป็นต้น เนื่องจากสถาบันการเงินต่าง ๆ จะมีสาขาที่กระจายอยู่ตามบริเวณต่าง ๆ ซึ่ง
ช่วยอํานวยความสะดวกแก่ผบู้ ริโภค โดยที่ผู้ประกอบการไม่จําเป็นต้องลงทุนเช่า หรือสร้างสถานที่
แต่อาจจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นให้แก่สถาบันการเงินที่เป็นพันธมิตร ทั้งนี้ควรพิจารณาถึงค่าคอมมิชชั่นที่
ลูกค้าต้องจ่าย ว่ามากหรือน้อยกว่าสถานประกอบการอื่นอย่างไร เมื่อเทียบกับผลประกอบการของ
กองทุน เพราะหากผลประกอบการกองทุนดี ผู้บริโภคก็อาจยอมจ่ายคอมมิชชั่นเพื่อแลกการได้
ผลตอบแทนสูงขึ้น
3. ด้านผลตอบแทน จากผลการศึกษาพบว่าด้านผลตอบแทนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออม
เงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ระดับความสําคัญต่อหัวข้อพอใจผลตอบแทนในด้านการลดหย่อนภาษีมากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการ
ควรเสนอขายผลิตภัณฑ์โดยใช้การลดหย่อนภาษีมาจูงใจผู้บริโภค โดยอาจมีการออกแบบ
แอปพลิเคชั่น หรือโปรแกรม ให้ผู้บริโภคใช้คํานวณได้ทันที ณ จุดขาย (Point of sale) เพราะ
ผู้บริโภคแต่ละคนมีฐานภาษีแตกต่างกัน เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นเป็นยอดเงินที่สามารถช่วยลดหย่อน
ภาษีได้ จะช่วยทําให้ผู้บริโภคเข้าใจและเห็นประโยชน์ชัดเจนมากขึ้น
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4. ด้านความน่าเชื่อถือ จากผลการศึกษาพบว่าด้านความน่าเชื่อถือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือนประจํา โดยกลุ่มตัวอย่าง
ให้ระดับความสําคัญต่อเชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมากที่สุด
เนื่องจากธุรกิจการเงิน ความน่าเชื่อถือนับเป็นสิ่งสําคัญ ดังนั้นผู้ประกอบการควรสร้างการรับรู้ด้าน
ความน่าเชื่อถือของกองทุน นําเสนอประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ผลประกอบการย้อนหลัง
หรือนําเสนอการวางแผนการลงทุนที่ดีและถูกต้องให้แก่ผบู้ ริโภค รวมถึงรางวัลต่าง ๆ ที่กองทุนได้รับ
เพื่อสร้างความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้บริโภค
5. ด้านภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) จากผลการศึกษาพบว่า
ด้านภาพลักษณ์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ
พนักงานเงินเดือนประจํา โดยกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสําคัญต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มีความ
น่าเชื่อถือในแง่ของการดําเนินงานภายในมากที่สุด ดังนั้น ผู้ประกอบการควรวางแผนกระบวนการ
ทํางาน เช่น การแนะนําการลงทุนให้แก่ผู้บริโภค การสมัครเพื่อลงทุน เป็นต้น เพื่อให้ผบู้ ริโภคมั่นใจว่า
กระบวนการสมัครเชื่อถือได้ ผู้ขายมีความรูค้ วามเข้าใจในกองทุนเป็นอย่างดี สามารถอธิบายข้อดี
ข้อเสียของการลงทุนได้ ซึ่งเป็นการแสดงความจริงใจต่อผูบ้ ริโภค
5.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป
เพื่อให้ผลวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น
ผู้วิจัยขอเสนอข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไปนี้
1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านกองทุนรวมหุ้นระยาว เช่น
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม ฯลฯ เพื่อขยายขอบเขตการวิจัยให้กว้างขึ้น และเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ
2. ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กับ
เพื่อให้ทราบความแตกต่างระหว่างบุคคลแต่ละกลุ่มว่ามีพฤติกรรมการลงทุนแตกต่างกันอย่างไร เพื่อ
ทําให้ได้กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการจะได้นําเสนอผลิตภัณฑ์ให้จูงใจบุคคลในแต่ละกลุ่มได้อย่าง
เหมาะสม
3. ควรศึกษากลุ่มบุคคลนอกเหนือจากพนักงานเงินเดือนประจําที่มีการออมเงินผ่านการ
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพื่อศึกษาวัตถุประสงค์ของการออมเงิน ซึ่งอาจมีความแตกต่าง
ไปจากพนักงานเงินเดือนประจํา ผู้ประกอบการจะได้ทราบลักษณะและพฤติกรรมของนักลงทุนอีก
กลุ่มหนึ่ง
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แบบสอบถาม
เรื่อง: การตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว (LTF) ของพนักงานเงินเดือน
ประจําในกรุงเทพมหานคร
คําชี้แจง: แบบสอบถามฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยคําตอบ
ของท่านจะถูกจัดเก็บเป็นความลับและนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ผู้วิจัย
ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงในการสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย ลงในช่องคําตอบที่ตรงกันท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (โปรดเลือกคําตอบเพียง 1 ข้อเท่านั้น)
1. เพศ
( ) หญิง
( ) ชาย
2. อายุ
( ) 20-30
( ) 31-40
( ) 41-50
( ) มากกว่า 50 ปี
3. ระดับการศึกษา
( ) ต่ํากว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท ( ) สูงกว่าปริญญาโท
4. อาชีพ
( ) ข้าราชการ
( ) พนักงานเอกชน ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ ( ) แม่บ้าน/พ่อบ้าน
( ) เกษียณอายุ
( ) ธุรกิจส่วนตัว
( ) อื่นๆ____________________________
5. รายได้ตอ่ เดือน (บาท)
( ) ต่ํากว่า 15,000
( ) 15,001-20,000 ( ) 20,001-30,000 ( ) 30,001-40,000
( ) 40,001-50,000
( ) มากกว่า 50,000
6. ท่านออมเงินในรูปแบบใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) เงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ ออมทรัพย์/ฝากประจํา ( ) ลงทุนในทองคํา
( ) ลงทุนในหุน้ /พันธบัตรและตราสารหนีต้ า่ งๆ
( ) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)
( ) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
( ) การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
( ) ประกันชีวิต
( ) อื่นๆ_________________
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7. ความถี่ในการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
( ) ทุกเดือน
( ) ทุกไตรมาส
( ) ทุกครึ่งปี
( ) ทุกปี
8. จํานวนเงินในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละครั้ง (บาท)
( ) น้อยกว่า 10,000
( ) 10,001-20,000
( ) 20,001-30,000
( ) 30,001-40,000
( ) 40,001-50,000
( ) มากกว่า 50,000
9. ความคาดหวังในการออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
( ) ผลตอบแทน
( ) ลดหย่อนภาษี
( ) เก็งกําไร
( ) กระจายความเสี่ยง ( ) อื่นๆ____________________________
10. ท่านเลือกออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในช่องทางใด
( ) ธนาคารพาณิชย์โดยตรง
( ) บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (บลจ.)โดยตรง
( ) ผ่านระบบInternet ของบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม (บลจ.)
ส่วนที่ 2: ระดับความสําคัญของปัจจัยมีผลต่อการตัดสินใจออมเงินผ่านการลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะ
ยาว
คําชี้แจง: กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในช่องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดในแต่ละข้อ เพียง
ข้อละหนึ่งคําตอบ (ระดับ 5 = เห็นด้วยมากที่สดุ , 4 = เห็นด้วยมาก, 3 = เห็นด้วยปานกลาง, 2 = เห็น
ด้วยน้อย, 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด)
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix 7P)
5 4 3 2 1
1. การส่งเสริมทางการตลาดมีความน่าสนใจ
2. ช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสะดวกเข้าถึงง่าย
3. การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเป็นไปอย่างสม่าํ เสมอ
4. การบริการแสดงถึงความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ มีความรู้ในการ
แนะนําผลิตภัณฑ์
5. ผลิตภัณฑ์มคี วามเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุน
6. ความเหมาะสมของอัตราการจัดเก็บค่าคอมมิชชั่น
7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทีใ่ ห้บริการมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
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ปัจจัยในด้านผลตอบแทน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. ท่านพอใจผลตอบแทนจากการลงทุน
2. ตราสารทุนสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว
3. ท่านพอใจผลตอบแทนในรูปแบบของเงินปันผล
4. ท่านสามารถได้รับผลตอบแทนจากการนํากําไรไปลงทุนต่อ
5. ท่านพอใจผลตอบแทนจากการขายคืนหน่วยกองทุน
6. เงินทุนมีความปลอดภัย ไม่สูญหายจากการลงทุน
7. ผลตอบแทนเหมาะสมกับความเสี่ยงของผู้ลงทุน
8. ผลตอบแทนสูงกว่าการออมเงินประเภทอื่นๆ
9. ท่านพอใจผลตอบแทนในด้านการลดหย่อนภาษี
10. ท่านพอใจผลตอบแทนจากกําไรส่วนเกินจากการลงทุน (Capital Gain)
ปัจจัยในด้านความน่าเชื่อถือ
1. ท่านพอใจความรวดเร็วของการให้บริการ
2. ท่านเชือ่ มั่นในการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า
3. ท่านมั่นใจในความซื่อสัตย์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
4. ท่านเชื่อถือในคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
5. ท่านเชื่อถือในการติดต่อสือ่ สารทีช่ ัดเจนระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนกับผูล้ งทุน
6. ท่านพอใจในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน
7. ท่านมั่นใจในการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้งของบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน
8. ท่านเชื่อมั่นในการดําเนินนโยบายการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน
9. ท่านมั่นใจว่าจะไม่มคี วามผิดพลาดของการดําเนินงานของบริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุน

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1
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ปัจจัยในด้านภาพลักษณ์

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. ภาพลักษณ์ตราสินค้าของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเป็นที่จดจํา
2. ภาพลักษณ์ของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อถือในแง่ของการดําเนินงานภายใน
3. ภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม
4. ท่านคุ้นเคยต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
5. ท่านรับรู้ภาพลักษณ์จากโฆษณาเชิญชวนในการลงทุนของบริษัทฯ
6. ท่านยอมรับในภาพลักษณ์ธรรมาภิบาลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน
7. ท่านรู้สึกผูกพันต่อบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
8. ภาพลักษณ์สะท้อนให้เห็นถึงความทันสมัยของบริษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุน
9. ท่านมั่นใจในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน
ปัจจัยในด้านการตัดสินใจ

ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1. การลงทุนมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ลงทุน
2. ท่านตัดสินใจลงทุนเนื่องจากมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
3. ท่านตัดสินใจลงทุนเพื่อการวางแผนในอนาคต
4. ท่านตัดสินใจลงทุนจากความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์และบริการที่เคยใช้
5. ท่านตัดสินใจลงทุนเนื่องจากศึกษาหาข้อมูลมาก่อน
6. ท่านตัดสินใจลงทุนเนื่องจากได้รับเงื่อนไขที่ดที ี่สดุ
ส่วนที่ 3: ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ขอขอบพระคุณทุกท่านในความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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