
 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อลูกคา้ในอ าเภอเชียงค า จงัหวดัพะเยา ต่อการลงทุนในกองทุน

รวมของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ผูศึ้กษาไดศึ้กษา คน้ควา้แนวคิด 
ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการศึกษาดงัน้ี 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกบัการลงทุน  
การลงทุน หมายถึง การกันเงินไวจ้  านวนหน่ึง ในช่วงระยะเวลาหน่ึง เพื่อก่อให้เกิด

กระแสเงินสดรับในอนาคตซ่ึงจะชดเชยใหแ้ก่ผูก้นัเงิน โดยกระแสเงินสดรับน้ี ควรคุม้กบัอตัราเงินเฟ้อ 
และคุม้กบัความไม่แน่นอนท่ีจะเกิดแก่กระแสเงินสดรับในอนาคต  (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2547: 7) 

การกันเงิน หมายถึง การท่ีเจ้าของหรือผูมี้เงินได้ชะลอการใช้เงินจ านวนนั้นในงวด
ปัจจุบนั โดยหวงัว่าช่วงเวลาหน่ึงเงินจ านวนน้ีจะงอกเงยข้ึน  อนัหมายถึงการออมนัน่เอง การน าเงิน
จ านวนน้ีไปซ้ือทรัพยสิ์นทางการเงิน เช่น การฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชย ์การซ้ือพนัธบตัรรัฐบาล  
ซ้ือหุ้นสามญั  ก็เป็นการลงทุนประเภทหน่ึง  เรียกว่า “การลงทุนในทรัพยสิ์นทางการเงิน หรือ การ
ลงทุนในหลกัทรัพย”์ 

การลงทุนในหลกัทรัพย ์(Financial or Securities Investment) การลงทุนตามความหมาย
ทางการเงิน หรือการลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็นการซ้ือสินทรัพย  ์ (Asset) ในรูปของหลักทรัพย ์
(Securities) เช่น พนัธบตัร (Bond) หุ้นกูห้รือหุ้นทุน (Stock) การลงทุนในลกัษณะน้ีเป็นการลงทุน
ทางออ้ม ซ่ึงแตกต่างจากการลงทุนทางธุรกิจ ผูมี้เงินออมเม่ือไม่ตอ้งการท่ีจะเป็นผูป้ระกอบธุรกิจเอง 
เน่ืองจากมีความเส่ียงหรือผูอ้อมยงัมีเงินไม่มากพอ ผูล้งทุนอาจน าเงินท่ีออมไดจ้ะมากหรือนอ้ยก็ตาม
ไปซ้ือหลกัทรัพยท่ี์เขาพอใจท่ีจะลงทุนโดยให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลแลว้แต่
ประเภทหลกัทรัพยท่ี์ท าการลงทุน นอกจากน้ีผูล้งทุนอาจจะไดผ้ลตอบแทนอีกลกัษณะหน่ึงก็คือ ก าไร
จากการขายหลกัทรัพย ์ (Capital Gain) หรือการขาดทุนจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital Loss) อตัรา
ผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนไดจ้ากการลงทุนท่ีเรียกวา่ Yield ซ่ึงไม่ไดห้มายถึงอตัราดอกเบ้ียหรือเงินปันผล
ท่ีไดรั้บเพียงอยา่งเดียว แต่ยงัค านึงถึงก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์หรือขาดทุนจากการขายหลกัทรัพย์
ท่ีเกิดข้ึน หรือท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน Yield ท่ีผูล้งทุนได้รับจากการลงทุนไม่ว่าจะมาก หรือน้อยก็
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ยอ่มข้ึนอยูก่บัความเส่ียง (Risk) ของหลกัทรัพยท่ี์ลงทุนนั้น ๆ โดยปกติแลว้ ผูล้งทุนพยายามเลือก
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ใหผ้ลตอบแทนสูงสุด ณ ระดบัความเส่ียงหน่ึง (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544: 2) 

 

2.1.2  แนวคิดด้านผลตอบแทนและความเส่ียงจากการลงทุน 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ผลตอบแทน (Return) จากการลงทุน ประเภทใดประเภทหน่ึง ประกอบด้วย

องคป์ระกอบ 2 ส่วน คือ (จิรัตน์ สังขแ์กว้, 2543: 155) 
1. Yield คือ กระแสเงินสดหรือรายไดท่ี้ผูล้งทุนไดรั้บระหว่างช่วงระยะเวลาลงทุน 

อาจอยูใ่นรูปของเงินสดปันผล หรือ ดอกเบ้ีย ท่ีผูอ้อกตราสารหรือหลกัทรัพยจ่์ายให้แก่ผูซ้ื้อ 
2. Capital Gain (loss) คือ ก าไร (หรือขาดทุน) จากการขายหลกัทรัพยใ์ดในราคาท่ี

สูงข้ึน (หรือต ่าลง) กว่าราคาซ้ือ หรือเรียกว่าเป็น การเปล่ียนแปลงของราคา (Price Change) ของ
หลกัทรัพยน์ัน่เอง  

ผลประโยชน์ด้านภาษีกับกองทุนรวม 
กองทุนรวมไม่ถือเป็นหน่วยภาษี คือไม่มีหน้าท่ีต้องเสียภาษีเงินได้จากเงินได้ทุก

ประเภทท่ีกองทุนไดรั้บจากการลงทุน ในขณะเดียวกนั เม่ือผูถื้อหน่วยลงทุนไดรั้บผลตอบแทนจาก
กองทุนรวมไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินปันผล หรือก าไรส่วนเกินทุน ผูถื้อหน่วยลงทุนยงัไดรั้บสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีในอตัราต่าง ๆ กนัตามสถานะของผูถื้อหน่วยลงทุน (บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนกรุงไทย จ ากดั (มหาชน), 2554 : ออนไลน์) 

ความเส่ียงจากการลงทุน 
ความเส่ียง (Risk) หรือ ความไม่แน่นอน (Uncertainty) เกิดข้ึนไดเ้ม่ือสภาพท่ีไม่อาจรู้

ไดแ้น่นอนวา่จะเกิดอะไรข้ึน โอกาสท่ีผลตอบแทนท่ีไดรั้บจริง (Actual Return) ต ่า กวา่ผลตอบแทนท่ี
นกัลงทุนคาดหวงัไว ้(Expected Return) อนัเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆ ซ่ึงผูล้งทุนพยายามหลีกเล่ียงความ
เส่ียงหรือลดความเส่ียงใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด แต่ละบุคคลยอมรับความเส่ียงในระดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ข้ึนอยูก่บัความชอบ ทศันคติ แรงจูงใจของผูล้งทุนนั้นว่ามากน้อยเพียงใดซ่ึงในการเลือกลงทุนท่ีให้
ผลตอบแทนท่ีดี หากผูล้งทุนพิจารณาถึงความเส่ียงจากการลงทุน โดยพิจารณาเฉพาะแลว้ จะท าให้เกิด
ความผิดพลาดจากการลงทุนได ้ปกติแล้วความเส่ียงรวม (Total Risk) หาไดจ้ากค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544: 260 – 269)  
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ความเส่ียงทั่วๆ ไปของกองทุนรวม   
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ กล่าวว่า เม่ือมีปัจจยั

บวกหรือลบมากระทบ ท าให้ราคาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินท่ีกองทุนรวมเข้าไปลงทุนมีการ
เปล่ียนแปลง ก็จะส่งผลให้มูลค่า NAV ของกองทุนรวมนั้นเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามไปดว้ย ความเส่ียง
ทัว่ๆ ไป ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการลงทุนในกองทุนรวม ไดแ้ก่ (สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย ์
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548: 8-9) 

1.  ความเส่ียงจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย (Interest Rate Risk) เช่น อตัรา
ดอกเบ้ียในทอ้งตลาดเปล่ียนแปลงข้ึนลงจนส่งผลให้ราคาของตราสารหน้ีท่ีกองทุนรวมเขา้ไปลงทุน
เปล่ียนแปลง เพิ่มข้ึนหรือลดลง ในทิศทางตรงขา้มกบัทิศทางของอตัราดอกเบ้ีย 

2.  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงของภาวะตลาดโดยรวม (Market Risk)  เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจในประเทศซบเซา อาจส่งผลให้ราคาของหลกัทรัพยต่์างๆ ท่ีกองทุนรวมไปลงทุนอยูมี่
แนวโนม้เปล่ียนแปลงลดลง 

3.  ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง (Political Risk) เช่น เกิดการ
ปฏิวติั เปล่ียนแปลงการปกครอง อาจท าให้มีการเปล่ียนแปลงนโยบายการบริหารประเทศและการ
ลงทุนได ้ซ่ึงจะกระทบบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ หรือในกรณีท่ีการเมืองไม่มีความแน่นอน อาจส่งผลให้
ภาวะตลาดชะลอตวั ส่งผลใหร้าคาของหลกัทรัพยใ์นตลาดลดลงหรือชะลอตวัได ้

4.  ความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีกองทุนรวมไปลงทุน (Company Risk) 
เช่น บริษทับริหารงานผิดพลาดจนท าใหผ้ลการด าเนินงานขาดทุน 

5.  ความเส่ียงจากการผิดนดัช าระหน้ี (Credit Risk) เช่น บริษทัท่ีออกตราสารหน้ีซ่ึง
กองทุนรวมเขา้ไปลงทุนมีผลการด าเนินงานย  ่าแย่จนไม่สามารถจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบ้ียให้กับ
กองทุนรวมตามเวลาท่ีก าหนดได ้

6.  ความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่อง (Liquidity Risk) เช่น หลกัทรัพยท่ี์ลงทุนไวมี้
การซ้ือขายเปล่ียนมือไม่มาก อาจท าให้ไม่สามารถซ้ือขายหลกัทรัพยไ์ดใ้นราคาหรือจ านวนท่ีตอ้งการ
ภายในช่วงเวลาอนัเหมาะสม 
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2.1.3  ปัจจัยแวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อการลงทุน 
บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จ ากดั (2554) ไดร้ะบุถึงปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อการ

ลงทุนไว ้4 ประการ ดงัน้ี 
1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจ  เป็นปัจจัยส าคัญท่ีสุดท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุนใน

หลกัทรัพย ์ ปัญหาทางเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบต่อปัญหาอ่ืนๆและอาจก่อให้เกิดผลกระทบทาง
จิตวทิยาต่อผูล้งทุนไดม้ากท่ีสุด ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีผูล้งทุนควรค านึงถึง ไดแ้ก่  

- สภาพคล่องทางการเงิน เม่ือใดก็ตามท่ีเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน 
หมายความว่าธุรกิจหรือกิจการทั้งหลาย ขาดเงินหมุนเวียนท่ีจะใช้ในการด าเนินงาน ย่อมก่อให้เกิด
ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมา 

- อตัราดอกเบ้ีย เม่ือเกิดปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน อตัราดอกเบ้ียจะขยบัตวั
สูงข้ึน ท าให้ตน้ทุนการผลิตขอ ง กิจการ หรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ สูงข้ึนตามไปดว้ย ในทางตรงกนั
ขา้ม หากสภาพคล่องทางการเงินมีมาก อตัรา ดอกเบ้ียจะลดต ่าลง ผูค้นในสังคมจะมีก าลงัซ้ือมากข้ึน 
ส่งผลใหอุ้ตสาหกรรมขยายตวั ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการลงทุน ในหลกัทรัพยก์็จะไดรั้บผลดีตามไปดว้ย 

- อตัราแลกเปล่ียนเงินตราระหว่างประเทศหรือค่าเงิน ปัญหาอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราระหวา่งประเทศ จะเกิดข้ึนเฉพาะอุตสาหกรรม ท่ีตอ้งพึ่งพาวตัถุดิบจากต่างประเทศ หากค่าของ
เงินบาทอ่อนตวัลง ยอ่มท าให้ ค่าใชจ่้าย ในการสั่งสินคา้เขา้มาผลิตหรือจ าหน่ายสูงข้ึนตามไปดว้ย แต่
ส าหรับกิจการท่ีส่งออกสินคา้ หรือบริการ อาจได้รับผลดี อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยซ่ึง
อุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ต้องพึ่ งพาการน าเข้าวตัถุดิบ และมีภาระหน้ีสินต่างประเทศค่อนขา้งมาก 
ค่าเงินบาทท่ีอ่อนตวัลง จะส่งผลในทางลบแก่ธุรกิจ 

- การผลิต ซ่ึงภาพโดยกวา้งอาจหมายรวมไปถึงตลาดการคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใน
ปัจจุบนัคือ ตลาดต่างประเทศ หากอุตสาหกรรมภาคการผลิต และบริการของเรา สามารถผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้ ท่ีตรงตามความตอ้งการ ของประเทศคู่คา้ได ้ ทั้งยงัมีราคาและคุณภาพเหมาะสมหรือ
ดีกวา่สินคา้ จากประเทศคู่แข่ง มีตน้ทุนการผลิตท่ีต ่า ไดรั้บการสนบัสนุนท่ีเขม้แข็งจากภาครัฐ ปัจจยั
เหล่าน้ี ก็จะส่งผลให้สามารถจ าหน่ายสินคา้หรือบริการไดดี้ข้ึน น าเงินตราจากต่างประเทศเขา้มา
เสริมสร้างสภาพคล่องไดม้ากข้ึน และก าลงัซ้ือของประชาชนท่ีมีมากข้ึน จะกระจายผลดีไปยงักิจการ
อ่ืน ๆ ภายในประเทศได ้

- ภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะเศรษฐกิจของประเทศคู่คา้ 
หากอยู่ในสภาพดี ความตอ้งการ สินคา้ย่อมมีมากข้ึน ส่งผลดีต่อยอดขายและเม็ดเงินท่ีกลบัเขา้มาใน
ประเทศไทยในทางตรงขา้ม หากเศรษฐกิจของ ประเทศคู่คา้ประสบปัญหา จะท าให้ยอดจ าหน่ายสินคา้ 
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และบริการของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของประเทศลดนอ้ยลง ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม 

2. ปัจจยัทางการเมือง  เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นได้อย่างรวดเร็วและ
รุนแรง  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ปัจจยัการเมืองในประเทศ  เน่ืองจากรัฐบาลเป็นผูก้  าหนดนโยบายต่างๆ ท่ีมี
ผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ ไม่วา่จะเป็นการก าหนดอตัราภาษี การส่งเสริมการลงทุน การหาตลาด
ต่างประเทศ เป็นตน้ 

3. ปัจจยัท่ีเกิดจากผลกระทบอ่ืนๆ เช่น  ปัจจยัจากธรรมชาติ อนัไดแ้ก่ ฝนแลง้ น ้ าท่วม 
แผน่ดินไหว หรือภยัพิบติัต่างๆ รวมทั้งความไม่สงบภายในประเทศ  หรือบริเวณชายแดนกบัประเทศ
เพื่อนบา้น  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจดา้นอ่ืนๆ 

4. ปัจจยัเก่ียวกบัตลาดหลกัทรัพยห์รือตวัหลกัทรัพย ์ เช่น การเกิดข่าวลือการเก็งก าไร
ท่ีมากเกินไป  จนปัจจยัพื้นฐานรองรับไม่ไหว  กฎระเบียบท่ีเขม้งวดหรือหย่อนยานจนเกินไป  อตัรา
มาร์จิน (Margin) และดอกเบ้ียท่ีไม่เอ้ือต่อนักลงทุน เหล่าน้ีคือปัจจยัทางลบของตลาด ส่วนปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวัหลกัทรัพย ์เช่น ผลก าไร ฐานะการเงินของบริษทัจดทะเบียน การประกาศเพิ่มทุน การ
ประกาศจ่ายเงินปันผล  หรือแมแ้ต่ข่าว  เก่ียวกบัผูบ้ริหารของบริษทัจดทะเบียน ก็อาจส่งผลกระทบต่อ
ราคาหลกัทรัพยไ์ดท้ั้งส้ิน 

 

2.1.4 ปัจจัยด้านจุดมุ่งหมายในการลงทุน 
ผูล้งทุนต่างมีจุดมุ่งหมายในการลงทุนของตวัเองตามความตอ้งการ และภาวะแวดลอ้ม

ของผูล้งทุนซ่ึงสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายในลกัษณะต่าง ๆ ได ้ดงัน้ี (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544, หนา้ 4-6) 
1. ความปลอดภยัของเงินลงทุน (Security of Principal) นอกจากจะหมายถึง การรักษา

เงินทุนเร่ิมแรกใหค้งไวแ้ลว้ ยงัหมายความถึงการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงเกิดจากอ านาจซ้ือท่ีลดลง เป็น
ผลจากภาวะเงินเฟ้อ หรืออาจหมายถึง การลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มีก าหนดระยะเวลาคืนเงินตน้จ านวน
แน่นอน มีก าหนดระยะเวลาไถ่ถอน นอกจากน้ีการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัท่ีมีฐานะมัน่คง และ
ก าลงัขยายตวัก็อยูใ่นความหมายน้ีเช่นกนั  

2. เสถียรภาพของรายได ้(Stability of Income) ผูล้งทุนมกัจะลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ให้
รายไดส้ม ่าเสมอ ทั้งน้ีเน่ืองจากรายไดท่ี้สม ่าเสมอ เช่น อตัราดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิผู ้
ลงทุนสามารถท าแผนการใช้เงินทุนไดว้่า เขาจะน ารายไดท่ี้ไดน้ี้ไปใชเ้พื่อการบริโภคหรือเพื่อลงทุน
ใหม่ต่อไป นอกจากน้ีอตัราดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลท่ีไดรั้บเป็นประจ ายอ่มมีค่ามากกวา่ดอกเบ้ีย หรือ
เงินปันผลท่ีเขาสัญญาวา่จะใหใ้นอนาคตซ่ึงยงัไม่แน่วา่จะไดต้ามท่ีเขาสัญญาหรือไม่ 
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3. ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) ตามกฎทัว่ ๆ ไปแลว้ ผูล้งทุนมกัจะ
ตั้งจุดมุ่งหมายว่าพยายามจดัการให้เงินทุนของเขาเพิ่มพูนข้ึนทั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่า ความงอกเงย
ของเงินทุนท่ีจะเกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ีก าลงัขยายตวั (Growth Stock) เท่านั้น การ
น ารายไดท่ี้ไดรั้บไปลงทุนใหม่ ก็จะก่อให้เกิดการงอกเงยของเงินทุนไดพ้อดี ๆ กบัการลงทุนในหุ้น
ของบริษทัท่ีก าลงัขยายตวั ผูล้งทุนส่วนมากจะเพิ่มมูลค่าของเงินทุนของเขาโดยการน าดอกเบ้ียและเงิน
ปันผลท่ีไดรั้บไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทุนน้ีให้ประโยชน์แก่ผูล้งทุนในแง่ท่ีวา่ (1) เพื่อปรับ
ฐานะผูล้งทุนในระยะยาวให้ดีข้ึน (2) เพื่อรักษาอ านาจซ้ือใหค้งไว ้(3) เพื่อใหก้ารจดัการคล่องตวัดีข้ึน 

4. ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (Market Ability) หมายถึง หลกัทรัพยท่ี์สามารถซ้ือ
หรือขายไดง่้ายและรวดเร็ว ทั้งน้ีจะข้ึนอยู่กบัราคา ขนาดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุ้นนั้นจดทะเบียน 
ขนาดของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์จ านวนผูถื้อหุ้น และความสนใจท่ีประชาชนทัว่ ๆ ไปมีต่อหุ้นนั้น 
หุน้ท่ีมีราคาสูงมกัจะขายไดย้ากกวา่หุน้ท่ีมีราคาต ่ากวา่ ยกตวัอยา่งง่าย ๆ หุ้นราคา 500 บาท ยอ่มขายได้
ยากกวา่หุ้นราคา 50 บาท เป็นตน้ สถานท่ีซ้ือขายหุ้นก็มีส่วนท่ีท าให้หุ้นขายไดค้ล่องหุ้นท่ีซ้ือขายใน 
New York Stock Exchange หรือ American Stock Exchange ยอ่มให้ขอ้มูลแก่ผูล้งทุนมากกวา่ และขาย
ไดเ้ร็วกวา่หุน้ท่ีซ้ือขายในตลาดหุ้นเล็ก ๆ 

5. ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดไดท้นัที (Liquidity) เม่ือหลกัทรัพยท่ี์จะ
ลงทุนมี Liquidity สูง ความสามารถในการหาก าไร (Profitability) ก็ยอ่มจะลดลง ผูล้งทุนท่ีตอ้งการ
ลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์มี Liquidity หรือหลกัทรัพยท่ี์ใกลเ้คียงกบัเงินสด เพราะหวงัวา่หากโอกาสลงทุน
ท่ีน่าดึงดูดใจมาถึง เขาจะไดมี้เงินพร้อมท่ีจะลงทุนไดท้นัที การจดัการส าหรับเงินทุนส่วนน้ี ผูล้งทุน
อาจจะแบ่งสรรปันส่วนจากเงินลงทุนเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ หรืออาจใชเ้งินปันผล หรือดอกเบ้ียท่ีไดรั้บ
มาเพื่อซ้ือหุน้ใหม่ดงักล่าวก็ได ้

6. การกระจายเงินลงทุน (Diversification) วตัถุประสงค์ใหม่ก็คือต้องการท่ีจะ
กระจายความเส่ียง และการกระจายความเส่ียงลงทุนในหลกัทรัพยก์ระท าได ้4 วธีิ คือ 

- ผสมระหวา่งหลกัทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัในเงินลงทุน และมีรายไดจ้ากการลงทุน
แน่นอนกบัหลกัทรัพยท่ี์มีรายได ้และราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามภาวะธุรกิจ 

- ลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายอยา่งปนกนัไป 
- ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีความแตกต่างทางดา้นภูมิศาสตร์ เพื่อลดความ

เส่ียงเร่ืองน ้าท่วมหรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้ 
- ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีลกัษณะการผลิตท่ีต่างกนัแบบ Vertical หรือ 

Horizontal ถา้เป็นแบบ Vertical หมายถึง การลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่วตัถุดิบไปจนสินคา้ส าเร็จรูป 
ถา้เป็นแบบ Horizontal เป็นการลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั 
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7. ความพอใจในดา้นภาษี (Favorable Tax Status) ฐานะการจ่ายภาษีของผูล้งทุนเป็น
ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารลงทุนตอ้งให้ความสนใจ ปัญหาคือวา่จะท าอยา่งไร จึงจะรักษารายได้
และก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์(Capital gain) ให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้ การจ่ายภาษีในอตัรา
กา้วหนา้จากเงินไดพ้ึงประเมินท าใหย้ากแก่การรักษาจ านวนรายไดน้ั้นไว ้ผูล้งทุนอาจเล่ียงการเสียภาษี
เงินได้จากเงินไดพ้ึงประเมินดงักล่าว โดยท าการลงทุนในพนัธบตัรท่ีไดรั้บการยกเวน้ภาษีหรือซ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการจ่ายเงินปันผลในเวลาน้ี แต่จะไดใ้นรูปก าไรจากการขายหลกัทรัพยใ์นอนาคต  
 

2.1.5 ปัจจัยด้านการส่ือสาร 
การส่ือสาร คือ บทบาทของส่ือและการแสวงหาขอ้มูลข่าวสารจากส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม อนัไดแ้ก่ (ปรมะ สตะเวทิน , 2540 : 99-100) 
1. ส่ือบุคคล หมายถึง ตวับุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการส่ือสารกับผูรั้บสาร ในลักษณะ

เผชิญหนา้ทั้งในรูปของการสนทนาหรือในรูปการประชุมกลุ่ม รวมถึงค าแนะน าจากเพื่อน/ญาติพี่นอ้ง 
ซ่ึงการส่ือสารโดยใชส่ื้อบุคคลก่อให้เกิดผลดี  คือ สามารถน าข่าวสารท่ีตอ้งการเผยแพร่ไปเผยแพร่สู่
ผูรั้บสารไดโ้ดยตรง  และจูงใจผูรั้บสารไดโ้ดยวธีิการพูดคุยแบบเป็นกนัเอง 

2. ส่ือมวลชน หมายถึง ส่ือท่ีสามารถน าสารจากผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสาร จ านวนมาก 
ไดอ้ย่างรวดเร็วภายในเวลาเดียวกนั หรือในเวลาใกลเ้คียงกนั ได้แก่ หนงัสือพิมพ ์วิทยุกระจายเสียง  
โทรทศัน์  นิตยสาร  เป็นตน้ ส่ือมวลชลมีขอ้ดี คือ สามารถเผยแพรไดใ้นเวลาอนัรวดเร็ว และสามารถ
ใหค้วามรู้และข่าวสารแก่ผูรั้บสารไดเ้ป็นอยา่งดี 

3. ส่ือเฉพาะกิจ หมายถึง ส่ือทีถูกผลิตข้ึนมาโดยมีเน้ือหาเฉพาะ และจุดมุ่งหมายหลกั
อยูท่ี่ผูรั้บสารเฉพาะกลุ่ม  เช่น หนงัสือ คู่มือ จุลสาร แผน่พบั โปสเตอร์ ภาพ สไลด์ นิทรรศการ เป็นตน้  
ซ่ึงคุณลักษณะท่ีดีของส่ือเฉพาะกิจ คือ ผูส่้งสารสามารถส่งข่าวเฉพาะเร่ืองให้กับผูรั้บสารตาม
เป้าหมายไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง และเหมาะสม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการส่ือสารนั้น 

จากการศึกษางานวิจยัเร่ือง  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวมของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร ของ วารุณี  พรรณนาผลากูล (2552) ซ่ึงไดน้ าทฤษฏีการส่ือสาร
ขา้งตน้เป็นแนวคิดในการศึกษา ซ่ึงผลการศึกษาดา้นปัจจยัดา้นการส่ือสาร พบวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม คือ การไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานขายหน่วยลงทุน  หนงัสือ
ช้ีชวนการลงทุน  และ แผน่พบัแนะน าการลงทุน  ตามล าดบั 

ดงันั้น ส่ือต่างๆจึงมีรูปแบบเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากผูรั้บสารหรือผูล้งทุน เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ซ่ึงเคร่ืองมือดงักล่าวน้ีช่วยให้ได้
ขอ้มูลเชิงลึก ตลอดจนขอ้มูลเบ้ืองตน้ ทศันคติ ความคิดเห็นของผูล้งทุน โดยส่ือประเภทน้ีมีขอ้ดี คือ 
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ท าใหไ้ดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัตวับุคคลหรือผูล้งทุนไดอ้ยา่งละเอียด ครบถว้น และสามารถน ามาวิเคราะห์
เช่ือมโยงกบัประเด็นปัญหา หรือปัจจยัต่างๆ ได ้เป็นตน้ 

 
2.1.6  การบริการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ช่ือเสียง ความมัน่คงและการให้บริการของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) 
รวมทั้งสถาบนัผูรั้บฝากเงินหรือลงทุน สามารถเป็นแรงจูงใจหรือส่ิงกระตุน้ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
ลงทุนของผูล้งทุน โดยในการพิจารณาเลือกซ้ือกองทุนรวมจาก บลจ. มีปัจจยัท่ีช่วยพิจารณาเพิ่มเติม 
ดงัน้ี (สถาบนัพฒันาบุคลากรธุรกิจหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2548: 10-11) 

- บริการท่ีเสนอให้ แต่ละ บลจ.มีบริการท่ีให้ผูล้งทุนต่างกนัไป เช่น มีรูปแบบกองทุน
รวมท่ีตรงกบัความตอ้งการ มีการซ้ือขายผา่น Internet ผา่นตู ้ATM  มีหมายเลขโทรศพัทฟ์รีให้ผูล้งทุน
สอบถามขอ้มูล การจดัสัมมนาใหค้วามรู้แก่ผูล้งทุน เป็นตน้  

- ความสะดวกสบาย ทั้งในเร่ืองการติดต่อซ้ือขาย ซ่ึงควรดูว่าสถานท่ีติดต่อซ้ือขายมี
มากนอ้ยเพียงใด  และในเร่ืองของการเขา้ถึงขอ้มูล  เช่น นอกจากประกาศราคาซ้ือขายทางหนงัสือพิมพ์
แลว้ มีการเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตด์ว้ยหรือไม่ เป็นตน้  

- ความรู้ความสามารถของผูติ้ดต่อผูล้งทุน (หรือเจา้หน้าท่ี บลจ. กรณีติดต่อกบั บลจ.
โดยตรง) ผูติ้ดต่อผูล้งทุน (หรือเจา้หน้าท่ี บลจ.) ท่ีมีคุณภาพ ควรให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการลงทุนได้
อยา่งมีหลกัการ มีความรู้ความเขา้ใจในตลาดทุน  ติดตามภาวการณ์ลงทุนอยา่งต่อเน่ือง เป็นตน้  

- ความสามารถในการจดัการกองทุน ดูได้จากผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ภายใตก้ารจดัการของ บลจ. นั้นๆ ถ้าจะให้ดี ควรเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุนรวมท่ีมี
นโยบายเดียวกนั ซ่ึงจดัตั้งในเวลาใกลเ้คียงกนัของหลายๆ บลจ.ดว้ย 
 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุชน การวฒันาศิริกุล (2548) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึงในกองทุนรวมพรีมาเวสท์ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า       
ผูล้งทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภทเป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 ถึง 50 ปี สถานภาพสมรส แล้ว 
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี ประกอบธุรกิจส่วนตวั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนประมาณ 50,001 บาท ถึง 
100,000 บาท พฤติกรรมในการลงทุนพบว่า ผูล้งทุนในกองทุนรวมแต่ละประเภทซ้ือกองทุนรวมจาก
ธนาคารพาณิชย ์โดยลงทุนประมาณ 100,000 ถึง 500,000 บาท โดยมีการหาขอ้มูลก่อนการลงทุนและ
ท าการอ่านบทวิเคราะห์เก่ียวกบักองทุนรวมเพื่อใช้ในการตดัสินใจลงทุน ได้รับผลประโยชน์จาก
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หนงัสือช้ีชวนในเร่ืองท าให้ทราบนโยบายการลงทุนของกองทุนรวม มีการอ่านรายงานการลงทุนท่ี
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมส่งให้ทุกคร้ัง และติดตามผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ตลอดเวลา ผูล้งทุนในกองทุนรวมพรีมาเวสทส่์วนใหญ่ไม่ไดล้งทุนในกองทุนรวมในเครือของธนาคาร
พาณิชยอ่ื์น 

ในการทดสอบความรู้ความเขา้ใจพบวา่ ผูล้งทุนส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจดีในเร่ืองของ
นโยบายการลงทุน รูปแบบของผลตอบแทนของการลงทุนในกองทุนรวม วิธีการซ้ือและขายกองทุน
รวม ระดบัความเส่ียงของกองทุนรวม บทบาทและหนา้ท่ีของผูบ้ริหารกองทุน และระยะเวลาในการ
ลงทุน โดยเร่ืองท่ีผูล้งทุนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีความรู้ความเขา้ใจไดแ้ก่ เร่ืองค่าใชจ่้ายในการลงทุนใน
กองทุนรวม และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ในการลงทุนนอกเหนือจากผลตอบแทนจากการลงทุน 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมพรีมาเวสท์พบว่า ผูล้งทุนในกองทุนรวมตราสาร
หน้ีให้ความส าคญักบัอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมมากเป็นอนัดบัหน่ึง เน่ืองจากผลตอบแทน
ของกองทุนรวมสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าของธนาคารพาณิชย ์รองลงมา คือ ไดรั้บค าแนะน า
จากเพื่อนฝงู ญาติ และนกัวชิาการ และความชอบในการเลือกลงทุนหลายประเภท ตามล าดบั 

ส่วนผูล้งทุนในกองทุนรวมตราสารทุน และกองทุนรวมผสมให้ความส าคญักบัอตัรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมมากเป็นอนัดบัหน่ึง รองลงมาคือ ความชอบในการเลือกลงทุนหลาย
ประเภทและไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อนฝงู ญาติ นกัวิชาการ ตามล าดบั ส าหรับผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ ให้ความส าคญักบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรเป็นอนัดบัหน่ึง โดยสามารถน าเงิน
จากการลงทุนไปท าการลดหยอ่นภาษีเงินไดป้ระจ าปี รองลงมาคือ การประชาสัมพนัธ์ของกองทุนรวม
ผา่นส่ือต่างๆ และการไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อนฝงู ญาติ นกัวชิาการ ตามล าดบั 

ชินานุตม์ แกว้รัตนกูล (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ลกัษณะประชากรศาสตร์ การรับรู้เก่ียวกบั
การส่ือสารทางการตลาด  และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนทั่วไปใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงลกัษณะประชากรศาสตร์ การรับรู้เก่ียวกบัการส่ือสาร
ทางการตลาด และพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนทัว่ไปในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า เหตุผลท่ีนกัลงทุนทัว่ไปใช้ในการลงทุนในกองทุนรวม มีความสัมพนัธ์กบัอาย ุ
รายไดต่้อเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส ปริมาณการเปิดรับส่ือทางดา้นโฆษณา การส่งเสริมการขาย 
การขายโดยบุคคล และการประชาสัมพนัธ์ ขอ้มูลดา้นความถ่ีเฉล่ียต่อปีท่ีนกัลงทุนทัว่ไปลงทุนใน
กองทุนรวมมีความสัมพนัธ์กบัรายไดต่้อเดือน และอาชีพ ขอ้มูลดา้นจ านวนเงินลงทุนเฉล่ียท่ีนกั
ลงทุนทัว่ไปลงทุนในกองทุนรวม มีความสัมพนัธ์กบัอายุ รายไดต่้อเดือน อาชีพ สถานภาพสมรส 
และปริมาณการเปิดรับส่ือทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ และขอ้มูลดา้นช่องทางท่ีเลือกท าธุรกรรมใน
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กองทุนรวม มีความสัมพนัธ์กบัอายุ อาชีพ ทศันคติต่อกองทุนรวมทางดา้นการโฆษณา และการ
ขายโดยบุคคล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ธมลวรรณ ศรีค า (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จ ากดั ผา่นบริการ
จดัจ าหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์ศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท์ จ ากดั ผ่านบริการจดัจ าหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) 
ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม พรีมาเวสท ์จ ากดั ผา่นบริการจดัจ าหน่ายของธนาคาร กรุง
ศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญัต่อปัจจยัดา้นฐานะทางการเงิน 
ดา้นการรับรู้ข่าวสารผูใ้ชบ้ริการ ดา้นการด าเนินงานของบริษทัจดัการผูใ้ชบ้ริการ ดา้นเง่ือนไขใน
การลงทุนและดา้นสภาพแวดลอ้มอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

การตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
รวม พรีมาเวสท์ จ ากดั ผา่นบริการจดัจ าหน่ายของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่ซ้ือผา่นสาขาของตวัแทนจ าหน่าย (ธนาคารกรุงศรีฯ) โดย
เลือกนโยบายการลงทุนแบบกองทุนเปิดพรีมาเวสทต์ราสารหน้ีเพื่อการเล้ียงชีพ เหตุผลหลกัส าคญัท่ี
เลือกลงทุนคือไดรั้บสิทธิในการลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา การตดัสินใจลงทุนจะตดัสินใจ
ลงทุนดว้ยตวัเองเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซ้ือ ทั้งน้ีผูล้งทุนส่วนใหญ่จะลงทุนเฉล่ียปีละ 
5,000 – 75,000 บาท เฉล่ียปีละ 1 – 2 คร้ัง และช่วงท่ีลงทุนมากท่ีสุดคือช่วงไตรมาสท่ี 4 (ตุลาคม – 
ธนัวาคม) นอกจากน้ีผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบวา่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม มีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ (RMF) ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม พรีมา
เวสท์ จ ากดั ผ่านบริการจดัจ าหน่ายของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ปัทมรัฎ ธรรมธิ (2550) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ  ากดั (มหาชน) สาขาท่าแพ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ผลจากการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพของ
ลูกคา้ธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั (มหาชน) สาขาท่าแพ อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ของกลุ่มตวัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% ไดแ้ก่ การทราบเง่ือนไขการลดหยอ่นภาษีของกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตวัแปรอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ตวัแปรดา้นความรู้ความเขา้ใจในเง่ือนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและ
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กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตวัแปรดา้นการไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลรอบขา้ง/คนรู้จกั/เพื่อนฝูง/ญาติพี่
นอ้ง ส่วนปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กลุ่มตวัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 
ระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 99% ไดแ้ก่ การทราบเง่ือนไขการลดหยอ่นภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 
และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตวัแปรอตัราผลตอบแทนของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว และตวัแปรทางการตลาดและการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ของกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และปัจจยัท่ีมีผลต่อการไม่เลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการ
เล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 99% ไดแ้ก่ การ
ทราบเง่ือนไขการลดหยอ่นภาษีของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ ตวัแปรอตัราผลตอบแทนของกองทุน
รวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว รสนิยมในการเลือกลงทุนและความเส่ียงจากการ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตวัแปรทางการตลาดและการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ของกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ตวัแปรดา้น
ความรู้ความเขา้ใจในเง่ือนไขของการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว ตวัแปรดา้นความเช่ือมัน่ต่อช่ือเสียงของผูบ้ริหารและ/หรือบริษทัจดัการกองทุนหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนรวมไทยพาณิชย ์ มีความน่าเช่ือถือ/มัน่คง ตวัแปรดา้นการไดรั้บค าแนะน าจากบุคคลรอบขา้ง/
คนรู้จกั/เพื่อนฝงู/ญาติพี่นอ้ง 

วารุณี พรรณนาผลากูล (2552) ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือก
ลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
นกัลงทุนผูถื้อหน่วยการลงทุนกองทุนเปิดส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุนประเภทยอมรับความเส่ียงไดบ้า้ง 
วตัถุประสงคข์องการลงทุนคือ ตอ้งการผลตอบแทนท่ีมากกวา่ฝากเงินไวก้บัธนาคาร และปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม พบว่า ล าดบัแรกคือ ปัจจยัด้านขอ้มูลข่าวสาร 
โดยไดผ้ลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในกองทุน รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นภาวะแวดลอ้ม คือ การได้
รับทราบข่าวเก่ียวกบัความมัน่คงของสถาบนัการเงิน และปัจจยัดา้นการส่ือสาร ท่ีไดรั้บค าแนะน าจาก
พนกังานขายหน่วยลงทุน ตามล าดบั 

อฉัรีวรรณ ผดุงนิธิมานนท ์(2552) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุน
เปิด ยโูอบี ชวัร์ เดลี ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบวา่ลูกคา้กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียส่วนใหญ่ 42 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ท างาน
บริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 30,001 ถึง 50,000 บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4 
คน พกัอาศยัอยูบ่า้นของตนเอง 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชวัร์ เดลี มากท่ีสุดสามอนัดบัแรกคือ
ผลตอบแทนของกองทุนสูงกว่าอตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลาสามเดือนของธนาคารพาณิชย ์
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในกองทุนไดรั้บการยกเวน้ภาษีอตัราร้อยละ 15 และกองทุนมีสภาพ
คล่องสูงสามารถท าการซ้ือขายไดทุ้กวนัท าการ ตามล าดบั 

พฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งพบวา่ลูกคา้ท่ีรับราชการ พนกังานรัฐวิสาหกิจ
และพนกังานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่ใชเ้งินในการลงทุนคนละไม่เกิน 100,000 บาท ผูเ้กษียณอายุ
พ่อบา้น แม่บา้น และอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ใชเ้งินในการลงทุนจ านวน 300,001 ถึง 500,000 บาท ส่วนผู ้
ประกอบธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่ใชเ้งินในการลงทุนจ านวนมากกวา่ 500,000 บาท ลูกคา้ทุกกลุ่มอาชีพ
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาถือครองกองทุนไม่เกิน 1 ปี มีความถ่ีในการซ้ือกองทุนเฉล่ีย 4 คร้ังต่อปีท าการ
ซ้ือขายกองทุนเดือนละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่ไม่มีการตั้งงบประมาณการซ้ือกองทุนในแต่ละปี ลูกคา้
ทุกกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีการศึกษาขอ้มูลก่อนการลงทุน โดยไดรั้บขอ้มูลจากการแนะน าของพนกังาน
ธนาคาร ยโูอบี จ ากดั (มหาชน) 

อริยาภณัฑ์ ศรีวิลยั (2553) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมในการลงทุนและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ลงทุนของนกัลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินจงัหวดัเชียงใหม่ ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน    
ธนชาต จ ากดั ผลการศึกษาพบวา่ นกัลงทุนท่ีลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย มีอายุระหวา่ง 51 - 60 ปี สมรสแลว้ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ีย 43,295 บาท ต่อเดือน และมีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย 
934,971 บาทต่อปี ส าหรับนกัลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชายมากกวา่เพศหญิง มีอายุระหวา่ง 41 - 50 ปี สมรสแลว้ จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบ
อาชีพคา้ขาย ธุรกิจส่วนตวั มีรายไดเ้ฉล่ีย 44,567 บาท ต่อเดือน และมีรายไดค้รัวเรือนเฉล่ีย 791,339 
บาทต่อปี 

การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน หมายถึง การท่ีนกัลงทุนน าเงินไปซ้ือหน่วยลงทุน ซ่ึง
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนธนชาต จ ากดั เป็นผูบ้ริหารจดัการกองทุน มีสองลกัษณะคือ กองทุน
เปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) เป็นกองทุนเปิดท่ีลงทุนในตราสารหน้ีระยะสั้ น ตามเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนดคือ ไม่เกิน 1 ปี และ กองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน (T-MONEY) ท่ีลงทุนในตราสาร
ระยะสั้นกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด มีอายุคงเหลือเพียงประมาณ 3-4 เดือนเท่านั้น ใน
การศึกษาความรู้ความเขา้ใจของนกัลงทุนทั้งสองกลุ่มพบวา่ นกัลงทุนมีความรู้ความเขา้ใจในลกัษณะ
ของกองทุนท่ีมีสภาพคล่องในการลงทุนสูง สามารถซ้ือ – ขายไดทุ้กวนัท าการ ก าไรท่ีไดจ้ากการลงทุน
ไม่เสียภาษีบุคคลธรรมดา และ มีนโยบายการลงทุนในตราสารหน้ี 
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การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของนกัลงทุนใน กองทุนรวมตลาดเงินทั้งสองกลุ่ม
พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัลงทุนมากท่ีสุดคือ การท่ีไดรั้บผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากธนาคาร ก าไร
ส่วนเกินท่ีไดไ้ม่เสียภาษีรายไดบุ้คคลธรรมดา และไม่มีค่าธรรมเนียมในการซ้ือ – ขาย ในส่วนของ
พฤติกรรมของนกัลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตบริหารเงิน (T-CASH) พบวา่ นกัลงทุนเคล่ือนยา้ยเงิน
ลงทุนจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ โดยมีพนกังานธนาคารเป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจ
ลงทุนระยะเวลาในการลงทุนของนกัลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนมาแลว้เป็นระยะเวลา 4 ปี มีจ านวนเงิน
ลงทุนทั้งส้ินจนถึงปัจจุบนัเฉล่ีย 152,746.73 บาท ไดรั้บผลตอบแทนทั้งหมดเฉล่ีย 3,463.56 บาท ต่อปี 
มีจ านวนเงินคงเหลือสุทธิเฉล่ีย 240,063.72 บาท ลงทุนซ้ือหน่วยลงทุนเฉล่ีย 0 – 5 คร้ัง ต่อเดือน และ
ขายคืนหน่วยลงทุนเฉล่ีย 6 – 10 คร้ัง ต่อเดือน ในส่วนของนกัลงทุนในกองทุนเปิดธนชาตตลาดเงิน 
(T-MONEY) พบวา่ นกัลงทุนเคล่ือนยา้ยเงินลงทุนจากบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์โดยมีพนกังานธนาคาร
เป็นบุคคลท่ีมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจลงทุน ส่วนใหญ่ลงทุนมาแลว้เป็นระยะเวลา 1 ปี มีจ านวน
เงินลงทุนทั้งส้ินจนถึงปัจจุบนัเฉล่ีย 193,727.16 บาท ไดรั้บผลตอบแทนทั้งหมดเฉล่ีย 1,919.78 บาท 
ต่อปี มีจ านวนเงินคงเหลือสุทธิเฉล่ีย 29,057.59 บาท ลงทุนซ้ือหน่วยลงทุนเฉล่ีย 0 – 5 คร้ัง ต่อเดือน 
และขายคืนหน่วยลงทุนเฉล่ีย 6 – 10 คร้ัง ต่อเดือน โดยนกัลงทุนทั้งสองกลุ่มน้ี ลงทุนโดยผา่นธนาคาร
ธนชาต และติดตามขอ้มูลข่าวสารผา่นการปรับสมุดกองทุนมากท่ีสุด 
 


