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กติตกิรรมประกาศ 

การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยความอนุเคราะห์เป็นอยา่งดีจาก รศ.ดร.กาญจนา  
โชคถาวร ท่ีปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีไดเ้สียสละเวลาในการให้ความรู้ ค  าแนะน าและค าปรึกษา
ท่ีมีประโยชน์ต่อการศึกษา อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและตรวจแกข้อ้บกพร่องจุดต่างๆจนท าให้การ
คน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จสมบูรณ์ได ้และขอกราขอบพระคุณ รศ.ดร.ประเสริฐ  ไชยทิพย ์กรรมการท่ี
ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระและ รศ.กญัญา กุนทีกาญจน์ ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบ
อิสระ มาดว้ย ณ ท่ีน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูป้ระสิทธิประสาท
วิชาทุกท่านท่ีคอยอบรมสั่งสอนให้ผูศึ้กษามีความรู้และจริยธรรมในการด าเนินชีวิตจนกระทั้งไดรั้บ
ความส าเร็จในการศึกษาคร้ังน้ี  

ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ี ลูกจา้ง ตลอดจนเจา้หนา้ท่ีบรรณารักษห์อ้งสมุดประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ 
ท่ีให ้ความช่วยเหลือดว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และทุกคนในครอบครัวท่ีให้โอกาสในการศึกษา ให้ข้อคิด 
ค าแนะน า และเป็นก าลงัใจส าคญัในการศึกษาคร้ังน้ีจนเสร็จสมบูรณ์ 
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หุน้ระยะยาวธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 

 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้น

ระยะยาว (CG-LTF) ธนาคารยูโอบี จ  ากัด (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 300 ชุด โดยมี
วตัถุประสงคข์องการศึกษาเพื่อท าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นสังคมและเศรษฐกิจ และเพื่อศึกษา
ถึงพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของลูกคา้ธนาคารยโูอบี 
จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ และการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุน
เปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของลูกค้าธนาคารยูโอบี จ  ากัด (มหาชน) ในจังหวดั
เชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั เป็นกลุ่มนักลงทุน จ านวนทั้งหมด 300 ตวัอย่าง ซ่ึงใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและน ามาวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิง
พรรณา และเชิงปริมาณ โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 30 ถึง 39 ปี สมรสแลว้ 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพลูกจา้งหรือพนกังานบริษทัเอกชน และมีรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ีย
ต่อเดือนประมาณมากกวา่ 50,000 บาท นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอ้งการลงทุนเพื่อน าไปเก็ง
ก าไร ซ่ึงลูกคา้ส่วนใหญ่จะตดัสินใจเลือกลงทุนดว้ยตวัเอง มีการใช้จ  านวนเงินในการลงทุนไม่เกิน 
50,000 บาท ส่วนใหญ่มีระยะในการถือครองกองทุนไม่เกิน 1 ปี ความถ่ีในการซ้ือกองทุนในรอบ 1 ปี 
จ  านวน 1 – 5 คร้ัง  ส่วนใหญ่จะไม่มีการตั้งงบประมาณในการซ้ือกองทุนในแต่ละปี  ลูกคา้มีความ 
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คาดหวงัถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุนมากกว่า 30%  ปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการลงทุนของลูกคา้ พบว่า ผูล้งทุนให้ความส าคญักบัผลตอบแทนท่ีสูงกว่าผลตอบแทนจากการ
ฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน รองลงมาคือมีช่องทางซ้ือขายท่ีหลากหลาย และมีการป้องกนัความเส่ียง
จากอตัราแลกเปล่ียน ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

 
This research studies the factors that affect Chiang Mai customers to invest in the “Good 

Corporate Governance Long Term Equity Fund” (CG-LTF) of UOB Thailand Co., Ltd. The number 
of samples used in this study is 300, performed by questionnaires. The purposes of the research are 
1) to study  the basic information of Chiang Mai society and its economy 2) to the study the behavior 
of the investors on “UOB’s CG-LTF” in Chiang Mai 3) to study the factors that affect Chiang Mai 
investors on investing on “UOB’s CG-LTF”.  The samples of the study are 300 investors of “UOB’s 
CG-LTF”. The collected data analysis are both ‘Descriptive’ and ‘Quantitative’, consisting of 
‘Frequency Distributions’, ‘Percentage’, ‘Mean ; and ‘S.D.’. 

From the study, it is found that most of the samples are women, aged from 30 to 39 years old. 
Many of them are married, graduated with a PH.D., work as employees, and obtain a salary of more 
than 50,000 baht. In addition, most of the samples invested in order to speculate the profit, and chose 
to invest by themselves. The money they used to invest is not more than 50,000 baht and the period 
of holding the fund is less than 1 year. Moreover, the frequency of buying the fund within a 1-year 
period is from 1 to 5 times. Many of them had not specified the amount invested in each year. And 
the customers expected a profit of more than 30% after buying any unit trust. On the other hand, the 
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affecting factors found in the study of ‘UOB’s CG-LTF’ customers’ behaviors are respectively placed 
by importance that , first, the investors’ expectation of getting greater return than to have their money 
in a regular deposit, second, the various channels in dealing the fund, and  finally, the ways to prevent 
losses by using ‘exchange rates’. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

กองทุนรวม (Mutual Fund) เป็นโครงการลงทุนท่ีระดมเงินทุนจากนกัลงทุนมารวมกนัเป็นเงิน
ลงทุนกอ้นใหญ่แลว้น าไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลจากนั้นก็จะน าเงินท่ีระดมไดไ้ปลงทุน
ในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นประเภทต่างๆ ตามนโยบายการลงทุนท่ีไดร้ะบุไวใ้นหนงัสือช้ีชวนเสนอ
ขายแก่นกัลงทุนนั้น ทั้งน้ีนกัลงทุนแต่ละรายจะไดรั้บหน่วยลงทุน (UnitTrust) เพื่อเป็นหลกัฐานยืนยนั
ฐานะความเป็นเจา้ของในเงินท่ีตนไดล้งทุนไปโดยมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม(บลจ.) เป็นผู ้
จดัตั้งและท าหนา้ท่ีบริหารกองทุนรวมให้ไดผ้ลตอบแทนแลว้น ามาเฉล่ียคืนให้กบันกัลงทุนแต่ละราย
ตามสัดส่วนท่ีลงทุนไว้แต่แรก ในกองทุนรวมนั้ นกองทุนรวมถือเป็นเคร่ืองมือในการลงทุน 
(Investment vehicle) ส าหรับผูล้งทุนรายย่อยท่ีประสงค์จะน าเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนแต่
ติดขดัดว้ยอุปสรรคหลายประการ ท าให้การลงทุนดว้ยตนเองไม่สามารถไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ี
ตอ้งการเช่นผูล้งทุนท่ีมีทุนทรัพยจ์  านวนจ ากดั ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยป์ระเภท
ต่างๆไดม้ากพอ เพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุนหรือผูล้งทุนท่ีไม่มีประสบการณ์ความรู้ความช านาญ
ในการลงทุน หรือผูล้งทุนท่ีไม่มีเวลาจะศึกษาคน้หาและติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตดัสินใจการ
ลงทุนกองทุนรวม จึงเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพมีการจดัการลงทุนอยา่งเป็นระบบ 
โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนไดรั้บผลตอบแทนท่ีดีสุดภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีผูล้งทุนยอมรับได ้
โดยมีบริษทัจดัการกองทุนเป็นผูดู้แลซ่ึงบริษทัจดัการตอ้งเป็นบริษทัหลกัทรัพยท่ี์ได้รับใบอนุญาต
จดัการลงทุนจากกระทรวงการคลงัเท่านั้น บริษทัจดัการเป็นผูก้  าหนดโครงการกองทุนรวมนโยบาย
การลงทุน และวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอขออนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์และต้องบริหารจัดการลงทุนตามวตัถุประสงค์และนโยบายการลงทุนนั้นโดย
เคร่งครัด ทั้งน้ีบริษทัจดัการจะแจง้นโยบายการลงทุนและวตัถุประสงคใ์นการลงทุนให้ผูล้งทุนทราบ
ในหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีแจกจ่ายให้แก่ผูล้งทุนและผูท่ี้สนใจลงทุนไดศึ้กษาก่อนท่ีจะ
ลงทุนธนาคารพาณิชยเ์องก็เป็นช่องทางหน่ึงท่ีส าคญั ส าหรับประชาชนผูส้นใจลงทุนในกองทุนรวม
ซ่ึงข้ึนอยูก่บันโยบายการลงทุนของแต่ละกองทุนและนโยบายการลงทุนดงักล่าวนั้นบริษทัหลกัทรัพย์
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จดัการกองทุนของแต่ละบริษทัเป็นผูค้วบคุมดูแลกองทุนและการออกตราสารเพื่อให้ธนาคารพาณิชย์
เป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายกองทุนไปสู่ประชาชนผูล้งทุนต่อไป 

ปัจจุบนัมีบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนมาเพื่อมาควบคุมดูแล และบริหารกองทุน
ของตน มีทั้งส้ินจ านวน 15 บริษทัและมีสัดส่วนทางตลาด จ านวนกองทุนท่ีออกมาเสนอขายแตกต่าง
กัน โดยกองทุนท่ีมีการเสนอขายนั้นธนาคารพาณิชยจ์ะเป็นผูจ้  าหน่ายกองทุนเหล่านั้น ซ่ึงบริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั มีสัดส่วนทางการตลาดมาเป็นล าดบัท่ี 1 เท่ากบัร้อยละ 
22.85 ตามมาดว้ยล าดบัท่ี 2 คือ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ  ากดั ดว้ยสัดส่วนเท่ากบั
ร้อยละ 20.79 และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จ ากดั จดัอยู่ในสัดส่วน ล าดบัท่ี 9 
เท่ากบัร้อยละ 3.37(สมาคมบริษทัจดัการลงทุน (AIMC), 2557: ออนไลน์) 

ตำรำงที่ 1.1  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและจ านวนกองทุนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ไทย)
จ ากดั โดยจ าแนกตามนโยบายการลงทุนขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

ล ำดบั ประเภทกองทุน 
จ ำนวน 

(กองทุน) 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 

( บำท ) 
1 กองทุนรวมตรำสำรทุน 13 19,560,206,813 

 กองทุนเปิด ไทย แวลู โฟกสั อิควต้ีิ ปันผล 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำกบั 10,345,928,618 บำท 

  
 

2 กองทุนรวมตลำดเงนิ และตรำสำรหนี ้ 6 33,295,091,024 
 กองทุนเปิด ยโูอบี อินคมั เดลี 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำกบั 24,174,869,174 บำท 
  

3 กองทุนรวมตรำสำรหนีโ้รลโอเวอร์ 6 846,260,184 
 3.1กองทุนเปิด ยโูอบี โพรเทค 3 เอม็ 3 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำกบั 261,075,872 บำท  
  

4 กองทุนรวมผสม 11 10,106,915,335 
 4.1 กองทุนเปิด ไทย ทริกเกอร์ 3% พลสั 3%  

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำกบั 3,164,456,096 บำท 
  

5 กองทุนรวม  LTF 5 10,695,122,912 
 5.1 กองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุน้ระยะยาว 

 (CG-LTF) 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำกบั 3,504,410,529 บำท 

  

6 กองทุนรวม RMF 13 4,872,940,818 
 6.1 กองทุนเปิด ยโูอบี ตราสารทุนเพ่ือการเล้ียงชีพ 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำกบั 1,694,512,289 บำท 
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ตำรำงที่ 1.1  มูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและจ านวนกองทุนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ไทย)
จ ากดั โดยจ าแนกตามนโยบายการลงทุนขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 (ต่อ) 

ล ำดบั ประเภทกองทุน 
จ ำนวน 

(กองทุน) 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 

( บำท ) 
7 กองทุนรวมต่ำงประเทศ 46 40,477,418,122 
 7.1 กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท ยเูอส ไฮ ยลิด ์ฟันด์ 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำกบั 2,980,401,616 บำท 
  

8 กองทุนรวมทองค ำ / น ำ้มนั 3 310,831,463 
 8.1 กองทุนเปิด ยโูอบี สมาร์ท โกลด ์ฟันด ์- H 

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำกบั 208,885,589 บำท 
  

9 กองทุนรวมอทีเีอฟ / อสังหำริมทรัพย์ 3 4,956,561,483 
 9.1 กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ยโูอบี ฟรีโฮลด ์เอท ทอง

หล 
มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำกบั 2,583,039,300 บำท 

  

10 กองทุนรวมอืน่ ๆ 1 544,286,448 
 10.1 กองทุนเปิด เจแปน ทริกเกอร์ ฟันด ์4% พลสั 4%  

มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิเท่ำกบั 544,286,448 บำท  
  

 มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิรวม 107 125,665,634,602 

 
จากขอ้มูลในตารางท่ี 1.1 แสดงขอ้มูลของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ

กองทุนยโูอบี(ไทย) จ ากดั ซ่ึงจ าแนกประเภทกองทุนตามนโยบายการลงทุนและแสดงขอ้มูลกองทุน
รวมท่ีมียอดการลงทุนสูงสุดในแต่ละประเภทของกองทุนรวม ในล าดบัท่ี 1 กองทุนรวมตราสารทุน
เป็นกองทุนรวมท่ีมีนโยบายการลงทุน เน้นการลงทุนในหุ้นสามัญโดยจะเน้นลงทุนในหุ้นท่ีมี
ปัจจยัพื้นฐานดีจ่ายเงินปันผลสูงผลตอบแทนของกองทุนประเภท คือเงินปันผลและก าไรส่วนเกินทุน
ซ่ึงกองทุนรวมตราสารทุนมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิรวมเท่ากบั 19,560,206,813 บาทและมีการลงทุนใน
กองทุนกองทุนเปิด ไทยแวลูโฟกสั อิควิต้ี ปันผล มากท่ีสุด เท่ากบั 10,345,928,618 บาท  ล าดบัท่ี 2 
กองทุนรวมตลาดเงินและตราสารหน้ีเป็นกองทุนรวม มีนโยบายการลงทุนเนน้การลงทุนในตราสาร
หน้ีทั้งของภาครัฐและเอกชนหรือลงทุนในตราสารหน้ีทั้งระยะสั้นและระยะยาวเช่น ตัว๋สัญญาใชเ้งิน
หุ้นกูบ้ตัรเงินฝากเป็นตน้รายไดข้องกองทุนรวมประเภทน้ี จึงมาจากดอกเบ้ียซ่ึงกองทุนรวมตลาดเงิน
และตราสารหน้ีมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิรวมเท่ากบั 33,295,091,024 บาทและมีการลงทุนในกองทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคมั เดลี  มากท่ีสุด ซ่ึงมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิรวมเท่ากบั 24,174,869,174 บาท 
รองลงมาล าดบัท่ี 3 กองทุนรวมตราสารหน้ีโรลโอเวอร์ มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิรวมเท่ากบั 846,260,184 
บาท ล าดบัท่ี 4 กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพมีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิรวมเท่ากบั 10,106,915,335 บาท 
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และล าดบัท่ี 5 กองทุนรวม LTF มีนโยบายการลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเท่ากับ 10,695,122,912 บาทและมีการลงทุนในกองทุนเปิด
บรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว  (CG-LTF) มากท่ีสุด เท่ ากับ  มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมเท่ ากับ 
3,504,410,529 บาท 

จากขอ้มูลขา้งตน้กองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิรวม
เท่ากบัร้อยละ 32.77 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากองทุนบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) เป็นกองทุนท่ี
ไดรั้บความนิยมและมีผูส้นใจลงทุนเป็นจ านวนมาก 

กองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) มีนโยบายในการลงทุนโดยมุ่งเนน้ลงทุนใน
ตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงมีปัจจัยพื้นฐานและผล
ประกอบการดี และมีแนวโนม้การเจริญเติบโตในอตัราสูง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพยสิ์น
สุทธิ โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีต้องการสิทธิในการ
ลดหยอ่นภาษีเงินได ้และสามารถลงทุนระยะยาว (อยา่งนอ้ย 5 ปี) และรับความเส่ียงจากความผนัผวน
ของตลาดหุน้ได ้
 

ตำรำงที่ 1.2   ขอ้มูลมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และจ านวนลูกคา้ที่เปิดบญัชี  กองทุนเปิดบรรษทัภิบาล
หุ้นระยะยาว (CG-LTF) ในจังหวดัเชียงใหม่ ของธนาคารยูโอบี  จ ากัด (มหาชน)  
ทั้งหมดจ านวน 6 จงัหวดัขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

จังหวดั 
จ ำนวนผู้ลงทุน หน่วยลงทุน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 

คน 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

หน่วย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

บำท 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

เชียงใหม่ 1,211 41.71 22,074,377.24 51.59 241,999,255.97 51.59 
เชียงราย 535 17.21 5,284,679.32  12.35 57,920,085.64 12.35 
นครสวรรค ์ 501 15.76 4,862,951.74  11.37 53,338,800.15 11.37 
พิษณุโลก 324 11.91 5,056,055.47  11.82 55,454,968.76 11.82 
ล าปาง 226 7.34 4,652,628.64  10.87 51,031,891.97 10.88 
ล าพนู 172 6.07 854,460.27  2.00 9,367,361.64 2.00 

รวม 2,969 100 42,785,152.68  100 469,112,364.13 100 
ท่ีมา : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ไทย) จ ากดั 
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เม่ือพิจารณาข้อมูลของธนาคาร ยูโอบี จ ากัด(มหาชน) ในเขตภาคเหนือ ซ่ึงปัจจุบนัมีสาขา
จ านวน 9 สาขา ในตารางท่ี 1.1 แสดงขอ้มูลมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และจ านวนลูกคา้ท่ีเปิดบญัชี กองทุน
เปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ในเขตภาคเหนือทั้ งหมด จากข้อมูลพบว่าในจังหวดั
เชียงใหม่มีมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิของลูกคา้ท่ีเปิดบญัชี กองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุน้ระยะยาว (CG-LTF) 
มีสัดส่วนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 44.71 รองลงมาคือ จังหวดัเชียงราย  เท่ากับร้อยละ 17.21 จังหวดั
นครสวรรค์ เท่ากบัร้อยละ 15.76  จงัหวดัพิษณุโลก เท่ากบัร้อยละ 11.91 จงัหวดัล าปาง และจงัหวดั
ล าพนูเท่ากบัร้อยละ 7.34 และ 6.07 ตามล าดบั 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผูศึ้กษาสนใจท่ีจะท าการศึกษาข้อมูลของลูกคา้ท่ีลงทุนใน
กองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุน้ระยะยาว (CG-LTF) ของธนาคาร ยโูอบี จ ากดั(มหาชน) เฉพาะในจงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงมีทั้งหมดจ านวน 4 สาขา เน่ืองจากเป็นจงัหวดัท่ีมีสัดส่วนของผูล้งทุนในกองทุนเปิด
บรรษทัภิบาลหุน้ระยะยาว (CG-LTF) สูงสุดในเขตภาคเหนือ 

จากขอ้มูลตารางท่ี 1.2 แสดงขอ้มูลมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิและจ านวนลูกคา้ท่ีเปิดบญัชีของกองทุน
เปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF)ในจงัหวดัเชียงใหม่ของธนาคารยูโอบีจ ากัด (มหาชน) 
ทั้งหมดจ านวน 4 สาขาซ่ึงสาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ตมีจ านวนลูกคา้ 412  รายรวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
เท่ากบัร้อยละ 38.65 รองลงมาสาขาเชียงใหม่-ห้วยแกว้จ านวนลูกคา้ 324 รายรวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ
เท่ากบัร้อยละ 34.73 สาขาศรีดอนไชยจ านวนลูกคา้ 257  รายรวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเท่ากบัร้อยละ 
13.56 และสาขาถนนไฮเวย์ - เชียงใหม่จ  านวนลูกคา้ 218 รายรวมมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเท่ากบัร้อยละ 
13.05 ซ่ึงจ านวนลูกคา้ในจงัหวดัเชียงใหม่รวมทั้งส้ินเท่ากบั 1,211 รายและมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเท่ากบั 
241,999,255.97 บาท (บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนยโูอบี (ไทย) จ ากดั, 2557) 

ตำรำงที่ 1.3  ขอ้มูลมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ และจ านวนลูกคา้ท่ีเปิดบญัชี กองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้น
ระยะยาว (CG-LTF) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ของธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ทั้งหมด
จ านวน 4 สาขาขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

จงัหวดั 
จ ำนวนผู้ลงทุน หน่วยลงทุน มูลค่ำทรัพย์สินสุทธิ 

คน 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

หน่วย 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

บำท 
สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

เซ็นทรัล แอร์พอร์ต 412 34.03 8,532,090.32 38.65 93,536,452.93 38.65 
เชียงใหม่-หว้ยแกว้ 324 26.75 7,667,263.51 34.73 84,055,508.96 34.73 
ศรีดอนไชย 257 21.22 2,994,144.85 13.56 32,824,510.61 13.56 
ถนนไฮเวย ์- เชียงใหม่ 218 18.00 2,880,878.55 13.05 31,582,783.47 13.05 

รวม 1,211 100 22,074,377.23 100 241,999,255.97 100 
ท่ีมา : บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ยโูอบี (ไทย) จ ากดั, 2557 
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ปัจจุบนัในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงมีจ านวนธนาคารพาณิชยท์ั้งส้ิน 12 ธนาคาร ซ่ึงท าให้เกิดการ
แข่งขนัในเร่ืองของผลิตภณัฑท่ี์ออกมาเสนอและเป็นทางเลือกในการลงทุนใหก้บัประชาชนดงันั้นจาก
การท่ีนกัลงทุนสนใจการลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของธนาคารยโูอ
บีจ ากดั(มหาชน) เน่ืองจากกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) มีความเส่ียงในการลงทุน
ท่ีต ่าเนน้การลงทุนในตราสารหน้ีภาครัฐบาลผลตอบแทนจากกองทุนรวมนั้น ให้ผลตอบสูงกวา่อตัรา
ดอกเบ้ียเงินฝากประจ าและไม่ตอ้งเสียภาษีร้อยละ 15 ของผลตอบแทนท่ีไดรั้บทั้งยงัมีสภาพคล่องสูง
ในการลงทุน คือสามารถซ้ือ-ขายกองทุนไดทุ้กวนัท าการและรับเงินคืนในวนัท าการถดัไป การศึกษา
ในคร้ังน้ีตอ้งการศึกษาถึงปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้น
ระยะยาว (CG-LTF) ของลูกคา้ธนาคารยโูอบีจ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการศึกษาถึง
พฤติกรรมของผูล้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ซ่ึงผลการศึกษาสามารถน ามาใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑข์องกองทุนรวมใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัลงทุน 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) 
ของลูกคา้ธนาคารยูโอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของ
ลูกคา้ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3) เพื่อทราบถึงทิศทางของกองทุนและก าหนดนโยบายการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานดา้นการตลาด ส าหรับใช้สนบัสนุนแนวทางการวางกลยุทธ์ทางการตลาดในดา้นกองทุน
รวมเพื่อเพิ่มปริมาณลูกคา้ และเพิ่มมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ ต่อไป  

4) เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจของนกัลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาว
ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) 

1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิ
บาล หุ้นระยะยาวธนาคารยูโอบี จ  ากัด (มหาชน)  ในจังหวดัเชียงใหม่ ประกอบด้วย 4 สาขา 
ประกอบดว้ย สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต สาขาเชียงใหม่-ห้วยแก้ว สาขาศรีดอนไชย และสาขาถนน
ไฮเวย ์– เชียงใหม่  
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ผูว้จิยัไดศึ้กษาทฤษฎีดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและใชแ้นวคิดท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบดว้ย 7Ps เพื่อให้ททรายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาล 
หุน้ระยะยาวธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) 

1.4 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งจึงท าให้ผูว้ิจยัได้
ก าหนดกรอบแนวคิดในกองทุนเปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ธนาคารยูโอบี จ  ากัด 
(มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

 เพศ 

 อาย ุ

 สถานภาพ 

 ระดบัการศึกษา 

 อาชีพ 

 รายไดส่้วนบุคคล 

 

พฤตกิรรมกำรลงทุนของลูกค้ำในกองทุนเปิด

บรรษัทภิบำลหุ้นระยะยำว (CG-LTF) ธนำคำร

ยูโอบี จ ำกดั (มหำชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 วตัถุประสงคใ์นการลงทุน 

 ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุน 

 จ านวนเงินในซ้ือขายหน่วยลงทุนเฉล่ียต่อ

คร้ัง 

 ความเส่ียงของลูกคา้ 

 การติดตามผลด าเนินงาน 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรลงทุนของลูกค้ำใน

กองทุนเปิดบรรษัทภิบำลหุ้นระยะยำว 

(CG-LTF) ของธนำคำรยูโอบี จ ำกดั 

(มหำชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ดา้นบริษทั 

 ดา้นราคาและมูลค่าคงเหลือ 

 ดา้นช่องทางการซ้ือขาย 

 ดา้นค่าธรรมเนียม 

 ดา้นระยะเวลาท าการซ้ือขาย 

 ดา้นนโยบายของกองทุน 

 ดา้นการลงทุน 
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1.5  นิยำมค ำศัพท์ 

กองทุนเปิด (Open End Fund) หมายถึง กองทุนรวมท่ีสามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนไดไ้ม่มี
ก าหนดอายุโครงการ และบริษทัจดัการรับซ้ือคืนหน่วย ลงทุนตามก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ี
ชวน เช่น ทุก วนั ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือนกองทุนเปิดเป็นท่ี
นิยมมากกวา่กองทุน ปิด เพราะมีสภาพคล่องมากกวา่กองทุนปิด 

กองทุนปิด (Closed - End Fund)  คือ กองทุนรวมชนิดท่ี บลจ. ไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุน โดย
จะมีการก าหนดอายุโครงการอยา่งชดัเจนแน่นอน และเปิดให้มีการจองซ้ือหน่วยลงทุนเพียงคร้ังเดียว
เม่ือเร่ิมตน้โครงการ หลงัจากนั้นก็จะไม่มีการออกขายหน่วยลงทุนเพิ่มเติมแต่อยา่งใด ท าให้จ  านวน
ของหน่วยลงทุนของกองทุนคงท่ี ไม่มีการเพิ่มข้ึน หรือลดลง นอกจากน้ี นกัลงทุนเองก็ยงัไม่สามารถ
ท่ีจะขายคืนหน่วยลงทุนให้แก่ บลจ. หรือตวัแทนสนบัสนุนการขายก่อนครบก าหนดอายุโครงการได ้
ตอ้งถือเอาไวเ้พื่อรอขายคืนเม่ือครบก าหนดอายุโครงการเท่านั้น เพราะทาง บลจ. จะน าเงินท่ีไดจ้าก
การขายหลกัทรัพยท์ั้งหมดท่ีอยูใ่นกองทุนเพื่อมาซ้ือคืน หรือรับไถ่ถอนหน่วยลงทุนก็ต่อเม่ือกองทุน
หมดอายลุง (ราคาท่ี บลจ. รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนจะมีมูลค่าเท่ากบั NAV ต่อหน่วย เม่ือครบก าหนดอายุ
โครงการแลว้) 

กองทุนรวม Feeder Fund หมายถึง กองทุนรวมท่ีมีนโยบายน าเงินส่วนใหญ่ไปลงทุนใน
กองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว 

กองทุนรวมหุ้นระยะยำว (Long Term Equity Fund : LTF) หมายถึง กองทุนท่ีมีนโยบายการ
ลงทุนแบบเดียว คือ ลงทุนในหุน้ท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยอาจเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET 50 หุ้นตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุ้นตามท่ีบริษทัจดัการเห็นควรก็ได ้ ข้ึนอยู่กบัรายละเอียดนโยบายการ
ลงทุนของกองทุนรวมหุน้ระยะยาวแต่ละกอง 

กองทุนเปิดบรรษัทภิบำลหุ้นระยะยำว (CG-LTF) หมายถึง กองทุนท่ีมีนโยบายในการลงทุน
โดยมุ่ง เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนท่ีมีระบบธรรมาภิบาลท่ีดี รวมถึงมี
ปัจจยัพื้นฐานและผลประกอบการดี และมีแนวโนม้การเจริญเติบโตในอตัราสูง ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 65 
ของมูลค่าทรัพยสิ์นสุทธิ โดยกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย นั้นส่วนใหญ่เป็นนกัลงทุนท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
ตอ้งการสิทธิในการลดหยอ่นภาษีเงินได ้และสามารถลงทุนระยะยาว (อย่างน้อย 5 ปี) และรับความ
เส่ียงจากความผนัผวนของตลาดหุน้ได ้
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บริษัทหลักทรัพย์จัดกำรกองทุน (บลจ) หมายถึง บริษทัท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวกบั
การรับบริหารเงินให้แก่ลูกค้าในรูปของการจดัการแบบกองทุนรวม (Mutual Fund) กองทุนส่วน
บุคคล (Private Fund) และกองทุนส ารองเล้ียงชีพ (Provident Fund) 

กองทุนรวมตรำสำรทุน หมายถึง กองทุนรวมท่ีเนน้ลงทุนในหุน้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ท่ีมีปัจจยัพื้นฐานดี และมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจสูง  จึงสร้างโอกาสผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจาก
การปรับตวัของราคาหลกัทรัพย ์เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการผลตอบแทนในระดบัสูงและสามารถ
ยอมรับความเส่ียงจากการปรับตวัผนัผวนของกองทุนได ้ทั้งน้ี กองทุนจะมีการบริหารแตกต่างกนั 

ขนำดของกองทุน หมายถึง ปริมาณการซ้ือขาย หรือความนิยมของผูล้งทุน อาจมีปริมาณเพิ่มข้ึน
หรือลดลงไดห้ากมีผูส้นใจน าเงินมาซ้ือหน่วยลงทุนเพิ่มข้ึน ขนาดของกองทุนนั้นก็ใหญ่ข้ึน หรือหาก
มีผูล้งทุนมาขายคืนหน่วยลงทุนมากกวา่ท่ีซ้ือ ขนาดของกองทุนก็จะเล็กลง 

ควำมเส่ียงในกำรลงทุน หมายถึง การท่ี “อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นได้รับ จริง” (Actual 
return) คาดเคล่ือน หรือ เบ่ียงเบน หรือ แตกต่าง ไปจาก “อตัราผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนนั้นคาดหวงัไวว้า่
จะไดรั้บ (Expected return)  

 (1) ควำมเส่ียงน้อยที่สุด หมายความว่าการคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน จะมีความ 
ผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด   

(2) ควำมเส่ียงมำกที่สุด หมายความว่าการคาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุน อาจจะผิด 
พลาดไดมากท่ีสุด 

ฉะนั้น ไม่วา่ผูล้งทุนจะขาดทุน หรือไดก้ าไรนอ้ยกวา่ท่ีคาดไวห้รือไดก้ าไรมากกวา่ท่ีคาดไว ้
ถือเป็นความเส่ียงทั้งส้ิน 

กองทุนรวมมีประกัน  หมายถึง กองทุนรวมท่ีบริษทัจดัการจดัใหมี้สถาบนัการเงินเป็นผูป้ระกนั
ต่อผูถื้อหน่วยลงทุนวา่ จะจ่ายเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน ตามจ านวนเงินท่ีประกนัไว ้
เป็นบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน เม่ือถือหน่วยลงทุนครบอายุตามระยะเวลาประกนัท่ี
ก าหนด วตัถุประสงค์ของการจดัให้มีกองทุนรวมมีประกนั ก็เพื่อท่ีจะท าให้ผูล้งทุนมีความมัน่ใจว่า 
เงินลงทุนของตนจะไม่สูญ นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมมีประกนั การลงทุนอาจเป็นแบบใด
แบบหน่ึงในมาตรฐาน 10 แบบตามท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ผูล้งทุนตอ้งพิจารณาให้ถ่ีถว้นก่อนการ
ลงทุน สถาบนัการเงินท่ีเป็นผูป้ระกนัของกองทุนรวมมีประกนั ตอ้งมีคุณสมบติัอย่างใดอย่างหน่ึง
ต่อไปน้ี 
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(1) เป็นธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตั้งข้ึน หรือธนาคารพาณิชย์
ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย ์หรือบริษทัเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ
เงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ทั้ งน้ี ผูป้ระกันดังกล่าวจะต้องสามารถด ารง
เงินกองทุนและกนัเงินส ารองไดต้ามหลกัเกณฑข์องกฎหมายท่ีควบคุมการประกอบธุรกิจนั้น 

(2) เป็นธนาคารต่างประเทศท่ีไดรั้บการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือในส่ีอนัดบัแรกจากสถาบนั
การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ไดรั้บการยอมรับจากส านกังาน ก.ล.ต. 
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บทที ่2 

ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

จากการศึกษาของผูท้  าการวิจยัไดท้  าการรวบรวมแนวคิด และทฤษฎีท่ี เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุน และการเลือกลงทุนในกองทุนแบบเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว 
กบัทางธนาคารยูโอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก ได้
น าเสนอการใช้ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีมีผลต่อการลงทุน และผูบ้ริโภค รวมไปถึงความเส่ียงท่ีจะ
เกิดข้ึนต่อการลงทุน  ส่วนท่ี 2 ไดร้วบรวมแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบักองทุนรวมและบรรษทัภิบาลเพื่อให้
รู้กรอบแนวความคิด ท่ีมีผลต่อการลงทุน โดยใหผู้ท่ี้ศึกษาเกิดความเขา้ใจเก่ียวกบัทฤษฎีบรรษทัภิบาล
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง และในส่วนท่ี3 เป็นการน าเสนอผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.1 แนวความคิดทฤษฎทีางเศรษฐศาสตร์  

2.1.1 ทฤษฎกีารลงทุน 

การลงทุน หมายถึง ภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลาหน่ึงของเงินทุนจ านวนหน่ึงเพื่อให้ ไดม้า
ซ่ึงผลตอบแทนในอนาคตท่ีมากพอจะชดเชยกับภาระผูกพนัในช่วงระยะเวลาท่ีน าเงินมา ลงทุน 
รวมถึงอตัราเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนในอนาคตของเงินลงทุนจานวนนั้นดว้ย (Reilly, 1979, 5)  
ดงันั้นนักลงทุน แต่ละรายจะคาดหวงัผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนต่างกนัโดยอาจ ข้ึนอยู่กบั
จุดมุ่งหมาย และวตัถุประสงคข์องการลงทุนนัน่เอง  

จุดมุ่งหมายการลงทุนของนกัลงทุนแต่ละรายแตกต่างกนั บางรายลงทุนเพื่อหวงั รายได ้บาง
รายหวงัก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์และบางรายตอ้งการทั้งสองอยา่ง ซ่ึงแต่ละรายจะ มีวตัถุประสงค์
ในการลงทุนของตวัเอง  

นกัลงทุนต่างก็มีจุดหมายการลงทุนของตวัเองตามความตอ้งการ และภาวะแวดลอ้ม ของนกั
ลงทุนซ่ึงสามารถแบ่งจุดมุ่งหมายได ้ดงัน้ี (เพชรี ขมุทรัพย,์ 2544, 4 - 5)  
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1) ความปลอดภยัของเงินทุน (Security of Principal) นอกจากจะหมายความถึง การรักษา
เงินลงทุนเร่ิมแรกใหค้งไวแ้ลว้ ยงัหมายความรวมถึงการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงเกิดจาก อ านาจซ้ือลดลง
อนัเป็นผลจากภาวะเงินเฟ้ออีกดว้ย  

2) เสถียรภาพของรายได ้(Stability of Income) นกัลงทุนส่วนมากจะลงทุนใน หลกัทรัพยท่ี์
ใหร้ายไดส้ม ่าเสมอ เช่น ดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล เป็นตน้ ทั้งน้ีนกัลงทุนสามารถท า แผนการใชเ้งินทุน
ไดว้า่จะน ารายไดน้ี้ไปใชเ้พื่อการบริโภค หรือเพื่อลงทุนใหม่ต่อไป นอกจากน้ี ดอกเบ้ีย หรือเงินปันผล
ท่ีไดรั้บเป็นประจ าในวนัน้ีย่อมมีค่ามากกว่าดอกเบ้ีย หรือเงินปันผลท่ีได ้สัญญาว่าจะให้ในอนาคต
เพราะสัญญาท่ีใหไ้วน้ั้นอาจไม่ไดต้ามสัญญาก็เป็นได ้ 

3) ความงอกเงยของเงินลงทุน (Capital Growth) โดยทัว่ไปแลว้นกัลงทุนมี จุดมุ่งหมายวา่
จะตอ้งทาให้เงินลงทุนมีผลดาเนินการท่ีงอกเงย ทั้งน้ีไม่ไดห้มายความว่าการเพิ่มพูน ของเงินทุนจะ
เกิดข้ึนไดจ้ากการลงทุนในหุ้นของบริษทัท่ีก าลงัขยายตวั (Growth Stock) เท่านั้น แต่การนารายไดท่ี้
ได้รับไปลงทุนใหม่ก็สามารถท าให้เกิดการงอกเงยของเงินทุนได้ดีพอๆ กบัการลงทุนในหุ้นของ
บริษทัท่ีก าลงัขยายตวั นกัลงทุนส่วนมากเพิ่มมูลค่าของเงินทุนโดยการน าดอกเบ้ียและเงินปันผลท่ี
ไดรั้บไปลงทุนใหม่ ซ่ึงช่วยให้นกัลงทุนสามารถปรับฐานะการลงทุนในระยะยาวให้ ดีข้ึนโดยทาให้
การจดัการการคล่องตวั และยงัรักษาอ านาจซ้ือใหค้งไว ้ 

4) ความคล่องตวัในการซ้ือขาย (Marketability) โดยส่วนมากหลกัทรัพยท่ี์ควรซ้ือขายควร
จะซ้ือ หรือขายไดง่้าย และรวดเร็ว ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัราคา ขนาดของตลาดหลกัทรัพยท่ี์หุน้นั้น จดทะเบียน 
ขนาดของบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพย ์และความสนใจท่ีนกัลงทุนมีต่อหุน้น้ี  

5) ความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสดได้ทนัที (Liquidity) เม่ือหลกัทรัพยท่ี์ลงทุน มี
สภาพคล่องสูง ความสามารถในการหากาไรย่อมลดลง นักลงทุนต้องการลงทุนในหลักทรัพยท่ี์ 
ใกลเ้คียงกบัเงินสดก็เพราะวา่หากโอกาสลงทุนท่ีน่าดึงดูดใจมาถึง ก็สามารถมีเงินพร้อมท่ีจะลงทุน ได้
ทนัทีการจดัการสาหรับเงินทุนส่วนน้ีนกัลงทุนอาจแบ่งสรรปันส่วนจากเงินลงทุนเพื่อการน้ี หรือ อาจ
ใชเ้งินปันผลหรือดอกเบ้ียท่ีไดรั้บมาเพื่อซ้ือหุน้ใหม่ก็ได ้

6) การกระจายเงินทุน (Diversification) หมายถึงการกระจายความเส่ียงโดยท่ี นักลงทุน
สามารถป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนในหลกัทรัพยใ์ดเพียงหลกัทรัพยเ์ดียว โดย สามารถกระจาย
ความเส่ียงได ้4 วธีิ ดงัน้ี  

6.1) ลงทุนผสม ระหว่างหลกัทรัพยท่ี์มีหลกัประกนัในเงินลงทุน และมีรายได้จากการ
ลงทุนแน่นอนกบัหลกัทรัพยท่ี์มีรายไดแ้ละราคาเปล่ียนแปลงข้ึนลงตามภาวะเศรษฐกิจ  
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6.2) ลงทุนในหลกัทรัพยห์ลายๆ อยา่งปนกนัไป  

6.3) ลงทุนในหลกัทรัพยข์องธุรกิจท่ีมีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์ และความแตกต่างใน
ลกัษณะการผลิตเพื่อลดความเส่ียงเร่ืองน ้าท่วมหรือภยัธรรมชาติ เป็นตน้  

6.4) ลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจท่ีมีลกัษณะการผลิตท่ีต่างกนัตั้ งแต่วตัถุดิบไป จน
สินคา้ส าเร็จรูป หรืออาจลงทุนในกิจการท่ีประกอบธุรกิจในลกัษณะเดียวกนั  

7) ความพอใจในดา้นภาษี (Favorable Tax Status) เน่ืองจากการจ่ายภาษีของ นกัลงทุนเป็น
ปัจจยัส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีผูบ้ริหารเงินลงทุนตอ้งใหค้วามสนใจ ซ่ึงนกัลงทุนอาจเล่ียงการเสียภาษีเงินได้
จากรายได ้และก าไรจากการขายหลกัทรัพย ์ไดโ้ดยลงทุนในพนัธบตัรท่ีไดรั้บ การยกเวน้ภาษี หรือซ้ือ
หลกัทรัพยท่ี์ไม่มีการจ่ายเงินปันผลแต่จะไดใ้นรูปก าไรจากการขาย  

2.1.2  ทฤษฎอีรรถประโยชน์ทีค่าดหวงั  

แนวคิดทฤษฎีอรรถประโยชน์ท่ีคาดหวงั (Expected Utility Theory) ช่วยอธิบาย พฤติกรรมการ
ตดัสินใจของบุคคลผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์โดยอาศยัความสมเหตุสมผล และความน่าจะเป็น
เน่ืองจากการตดัสินใจทางการเงินจะตอ้งตดัสินใจภายใตค้วามเส่ียง หรือ ความไม่แน่นอนของผลลพัธ์ท่ีจะ
เกิดข้ึนจากการตดัสินใจนั้น ดงันั้นการท่ีนกัลงทุนจะตอ้งตดัสินใจ ท่ีจะลงทุนในสินทรัพยท์ั้งหลายไม่วา่จะ
เส่ียงน้อย หรือเส่ียงมากก็ตามแต่การตดัสินใจท่ีจะเกิดข้ึนน้ี จะตอ้งอยู่ภายใตอ้รรถประโยชน์ท่ีคาดหวงั
สูงสุดของนกัลงทุน ซ่ึงอรรถประโยชน์จากการลงทุนนั้น คือการไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนนัน่เอง 
และการท่ีจะพิจารณาว่านกัลงทุนไดรั้บ อรรถประโยชน์จากการลงทุนมากน้อยเพียงไร ข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ของนกัลงทุนแต่ละคน โดยทัว่ไปเราสามารถแบ่งนกัลงทุนออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี (Haugen, 1997, 
134 - 136)  

1) นกัลงทุนท่ีหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk - Averse Investor) หมายถึง นกัลงทุน ประเภทน้ี
ในทุกระดบัผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน อรรถประโยชน์จะเพิ่มข้ึนในอตัราลดน้อยถอยลง (Diminishing 
Marginal Utility) เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้นกัลงทุนตอ้งเผชิญ ความเส่ียงท่ีมากข้ึน และ
เน่ืองจากนกัลงทุนประเภทน้ีไม่ชอบความเส่ียง อรรถประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บ จากการเพิ่มผลตอบแทน
จะเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีลดน้อยถอยลง และจะต้องได้รับความเส่ียงท่ีมากข้ึน ซ่ึงสามารถแสดง
อรรถประโยชน์ของนกัลงทุนประเภทได ้

2) นกัลงทุนท่ีไม่สนใจความเส่ียง (Risk - Neutral Investor) หมายถึง นกัลงทุนประเภทน้ีทุก 
ระดบัของผลตอบแทนจะเพิ่มข้ึน และจะท าใหอ้รรถประโยชน์ท่ีไดรั้บเพิ่มมากข้ึนใน อตัราท่ีคงท่ี 
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 (Constant Marginal Utility) 

3) นกัลงทุนท่ีชอบความเส่ียง (Risk - Loving Investor) นัน่หมายความว่า เป็นนกัลงทุนท่ี
ชอบความเส่ียงในทุกระดบัของผลตอบแทนท่ีเพิ่มข้ึน และอรรถประโยชน์ก็จะเพิ่มข้ึนใน อตัราท่ีเพิ่ม 
(Increasing Marginal Utility) ถึงแมว้า่จะมีความเส่ียงเพิ่มข้ึนจากผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนตาม 

2.1.3  ทฤษฎกีารกระจายความเส่ียง  

การลงทุนในสินทรัพยต่์างๆ ลว้นมีความเส่ียงทั้งส้ิน แต่นกัลงทุนส่วนใหญ่อาจมีการกระจาย
ความเส่ียงในการลงทุนโดยท่ีความเส่ียงจากการลงทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี (Brealey, Myers and 
Allen, 2008, 186 - 188)  

1) ความเส่ียงท่ีเป็นระบบ (Systematic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจยัท่ีบริษทั ไม่
สามารถควบคุมได ้และส่งผลกระทบต่อทุกๆ หลกัทรัพยใ์นตลาดหลกัทรัพยค์วามเส่ียงท่ีจดัอยู่ ในความ
เส่ียงท่ีเป็นระบบไดแ้ก่ ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียง ท่ีเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงในอ านาจซ้ือ และความเส่ียงในตลาด เป็นตน้  

2) ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบ  (Unsystematic Risk) คือ ความเส่ียงท่ีท าให้ธุรกิจนั้ น เกิดการ
เปล่ียนแปลงผิดไปจากธุรกิจอ่ืน หรือความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนเฉพาะกบัตวัธุรกิจนั้นๆ ไม่มีผล ต่อธุรกิจอ่ืน 
ไดแ้ก่ การนดัหยดุงานของคนงานในธุรกิจ ความผดิพลาดของผูบ้ริหาร การคน้พบส่ิง ใหม่ การแข่งขนัดา้น
การโฆษณา การเปล่ียนแปลงรสนิยมของผูบ้ริโภค ส่ิงเหล่าน้ีเกิดข้ึนแลว้จะ ท าให้อตัราผลตอบแทนตอ้ง
เปล่ียนแปลงไป ความเส่ียงลกัษณะน้ีไดแ้ก่ ความเส่ียงทางธุรกิจซ่ึง เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง
ความสามารถในการหาก าไรของบริษัทซ่ึงเป็นเหตุให้ ผู ้ลงทุนต้องสูญเสียรายได้หรือเงินลงทุน 
ประกอบดว้ย ความเส่ียงทางการเงิน ความเส่ียงทางการบริหาร และความเส่ียงทางอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
ความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบน้ีสามารถลด หรือท าให้หมดไปจากการลงทุนของนกัลงทุน ไดโ้ดยการกระจาย
การลงทุนในหลายๆ หลกัทรัพย ์และหากหลกัทรัพยท่ี์นกัลงทุนเลือกลงทุนเพื่อการกระจายความเส่ียงมี
ความเหมาะสมและเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพก็จะสามารถขจดัความเส่ียงท่ีไม่เป็นระบบน้ีออกไป
จากการลงทุนได ้โดยจะเหลือความเส่ียงท่ีเป็นระบบ 

2.1.4  ทฤษฎพีฤติกรรมของผู้บริโภค  

พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนการตดัสินใจ และลกัษณะกิจกรรมของแต่ละ บุคคล
เม่ือท าการประเมินผลการจดัหา การใช้ และการใช้จ่ายเก่ียวกบัสินคา้และบริการ (Engel, Blackwell 
and Miniard, 1993, 5)  
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พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การกระท าใดๆ ของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั การ
เลือกสรร การซ้ือ การใชสิ้นคา้ และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจ ซ่ึงเป็นตวัน า หรือ ตวัก าหนด
การกระท าดงักล่าว เพื่อตอบสนองความจ าเป็น และความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ไดรั้บความพอใจ 
(ดารา ทีปะปาล, 2542, 4)  

การวเิคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการคน้หา หรือศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการด าเนินชีวิต
อย่างไร และยงัรวมถึงการตดัสินใจซ้ือ ใช้สินคา้ และบริการท่ีจะท าให้ผูบ้ริโภคพึงพอใจ ทั้งท่ีเป็น
บุคคล กลุ่ม หรือองคก์าร ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถก าหนดกลยทุธ์ทาง การตลาด ท่ี
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค (อดุลย ์จาตุรงคกุล, 2546, 68 - 82)  

1) ดา้นจิตวทิยาของผูบ้ริโภค (Psychological Factors)  

1.1) การจูงใจ เน่ืองจากผลิตภณัฑ์แต่ละชนิดมีการดึงดูดความต้องการของผูบ้ริโภคท่ี
แตกต่างกนั ดงันั้นผลิตภณัฑ์ควรท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนกบัผูบ้ริโภค และควรพิจารณาดว้ยว่า
แรงจูงใจท่ีสร้างข้ึนมานั้นสามารถดึงดูดผูบ้ริโภคไดม้ากนอ้ยเพียงใด  

1.2) การรับรู้ ซ่ึงการรับรู้ของผูบ้ริโภคแต่ละคนแตกต่างกนัหรือไม่เท่าเทียมกนั และ การ
รับรู้ก็ไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัส่ิงกระตุน้ทางกายภาพเท่านั้นแต่ข้ึนอยูก่บัส่ิงกระตุน้ท่ีอยูร่อบๆ และเง่ือนไขของ
แต่ละคนอีกดว้ย  

1.3) การเรียนรู้ โดยส่วนใหญ่พฤติกรรมผูบ้ริโภคเกิดจากการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการ
เรียนรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์นั้นๆ ทั้งก่อน และหลังการซ้ือเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผูบ้ริโภคท่ีจะ
น าไปใชน้ัน่เอง  

1.4) ทศันคติ เป็นส่ิงท่ีส าคญัเพราะทศันคติจะมีผลโดยตรงต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้
หรือบริการ และในทางกลบักนัประสบการณ์จากการใชสิ้นคา้ดงักล่าวก็มีผลต่อทศันคติของผูบ้ริโภค
ดว้ยเหมือนกนั  

2) ด้านส่วนบุคคลของผูบ้ริโภค (Personal Factors) เป็นการพิจารณาข้อมูลเก่ียวกับตวั
ผูบ้ริโภคเองโดยอาศยัปัจจยัหลกั ๆ คือ  

2.1) อายุและระยะเวลาของช่วงชีวิต ผูบ้ริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการ   
  ผลิตภณัฑท่ี์แตกต่างกนั และนอกจากน้ีในช่วงอายขุองคนก็จะมีความตอ้งการท่ีแตกต่าง ไปตามช่วง 
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ชีวติของตน  

2.2) อาชีพท่ีแตกต่างกนัของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็น และความตอ้งการสินคา้
และบริการท่ีแตกต่างกนั  

2.3) ฐานะทางเศรษฐกิจหรือรายได้ ซ่ึงรายรับ และรายจ่ายของบุคคลมีผลกระทบต่อ
อ านาจซ้ือและทศันคติต่อการซ้ือสินคา้และบริการดว้ยเหมือนกนั  

2.4) รูปแบบการดารงชีวิต จะสะทอ้นออกมาในรูปของกิจกรรม ความสนใจ และความ
คิดเห็นซ่ึงส่งผลต่อการเลือกผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

3) ด้านสังคม (Social Factors) เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องในชีวิตประจ าวนั และมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซ้ือ  

3.1) กลุ่มอา้งอิง เป็นกลุ่มบุคคลท่ีผูบ้ริโภคสัมพนัธ์ดว้ย และมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือของผูบ้ริโภคดว้ยทั้งมาก และนอ้ย ไดแ้ก่ กลุ่มเพื่อน ผูมี้อิทธิพล เป็นตน้  

3.2) ครอบครัว เป็นกลุ่มสังคมท่ีมีความผูกพนัหรือมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกันทาง
สายเลือด เป็นเครือญาติหรือเป็นสามีภรรยากนั ซ่ึงเป็นผูมี้อิทธิพลทางความคิดของผูบ้ริโภคด้วย
เหมือนกนั  

3.3) บทบาท และสถานภาพ ผูบ้ริโภคมีบทบาท และสถานภาพท่ีเปล่ียนแปลงตามแต่ละ
ช่วงเวลา ดงันั้นในบางคร้ังผูบ้ริโภคอาจเลือกสินคา้ และบริการท่ีส่ือถึงบทบาท และสถานภาพใน
สังคมก็เป็นได ้ 

4) ด้านวฒันธรรม และประเพณี (Cultural Factors) เป็นการพิจารณาปัจจยัภายนอกตัว
ผูบ้ริโภคท่ีหล่อหลอมความนึกคิด ความเช่ือ ค่านิยมของผูบ้ริโภคอนัจะนาไปสู่การ แสดงออกของ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมหน่ึง  

4.1) วฒันธรรม และวฒันธรรมย่อย เป็นวิถีทางหรือรูปแบบการดารงชีวิตท่ีผูบ้ริโภค
ไดรั้บการถ่ายทอดมากจากอดีตและบรรพบุรุษ ซ่ึงอาจมีความแตกต่างกนัไปตามเช้ือชาติ ศาสนา ความ
เช่ือ และภูมิลาเนาของกลุ่มผูบ้ริโภค  

4.2) ชนชั้นทางสังคม มนุษยล์ว้นมีการแบ่งลาดบัชั้นทางสังคม โดยท่ีบุคคลท่ีอยู่ในชั้น
เดียวกนัจะมีแนวโนม้ท่ีจะเลือกผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีคลา้ยคลึงกนั  
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นอกจากปัจจยัท่ีกล่าวมาแล้วส่ิงกระตุน้ยงัถือเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการซ้ือถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ี
นกัการตลาดควรท่ีจะสนใจเพราะถือเป็นเหตุจูงใจให้เกิดการซ้ือสินคา้โดยท่ีเหตุจูงใจน้ีอาจเกิดจาก
ดา้นเหตุผลหรือดา้นจิตวทิยาอารมณ์ก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ  

1) สิ่ งกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เ ป็นสิ่งกระตุน้ ที ่น ักการตลาด
สามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึน และยงัเป็นส่ิงกระตุน้ที่เ กี่ยวขอ้งกบัส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix)  

1.1) ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) เช่น ออกแบบผลิตภณัฑใ์หส้วยงามเพื่อกระตุน้
ความตอ้งการซ้ือ  

1.2) ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การก าหนดราคาสินคา้ให้เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ 
โดยพิจารณาผูบ้ริโภคเป็นเป้าหมาย  

1.3) ส่ิงกระตุน้ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย (Distribution) เช่น การจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ใหท้ัว่ถึง เพื่อใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้ริโภคถือวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ  

1.4) ส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เช่น การโฆษณาสม ่าเสมอ การ
ใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบับุคคลทัว่ไป 
เหล่าน้ีถือวา่เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการซ้ือ  

2) ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ีอยู่ภายนอก
องคก์าร ซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่  

2.1) ส่ิงกระตุ้นทางเศรษฐกิจ (Economic) เช่น ภาวะเศรษฐกิจ รายได้ของผูบ้ริโภค 
เหล่าน้ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของบุคคล  

2.2) ส่ิงกระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technological) เช่น เทคโนโลยีใหม่ดา้นฝาก-ถอนเงิน
อตัโนมติัสามารถกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคใหใ้ชบ้ริการของธนาคารมากข้ึน  

2.3) ส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง (Law and Political) เช่นกฎหมายเพิ่ม หรือลด
ภาษีสินคา้ใดสินคา้หน่ึงจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มหรือลดความตอ้งการของผูซ้ื้อ  

2.4) ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยในเทศกาล
ต่างๆ จะมีผลกระตุน้ใหผู้บ้ริโภคเกิดความตอ้งการซ้ือสินคา้ในเทศกาลนั้น  
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จากท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความส าคญัมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
โลกเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบนัน้ีท่ีมีการส่ือสารการตลาดท่ีกา้วหน้า สามารถเขา้ถึงผูบ้ริโภคให้รับ ขอ้มูล
ข่าวสารไดห้ลายทาง จึงทาใหบ้ริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมตอ้งมีการพฒันานโยบาย การลงทุน
รวมถึงกลยทุธ์ต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของนกัลงทุน 

2.2 แนวคิด ทฤษฎเีกีย่วกบักองทุนรวมและบรรษัทภิบาล 

2.2.1 การลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

1)  ความเป็นมาของกองทุน 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งแรกของประเทศไทยไดจ้ดัตั้งข้ึนในปี พ.ศ. 
2518 โดยความร่วมมือกนัระหว่างรัฐบาลไทยและบรรษทัการเงินระหว่างประเทศ ( International 
Finance Corporation – IFC ) ซ่ึงเป็นหน่วยงานหน่ึงของธนาคารโลก และไดมี้การจดัตั้งและจดัการ
กองทุนรวมโครงการแรกในปี พ.ศ. 2520 ภายใตช่ื้อ “โครงการกองทุนสินภิญโญ” ดว้ยขนาดกองทุน 
100 ลา้นบาทและมีอายโุครงการ 10 ปี  

ในปี พ.ศ. 2535 พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 มีผลบงัคบั
ใช้จึงไดมี้การจดัตั้งส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยข้ึ์น เพื่อท าหน้าท่ี
ก ากบัดูแลและส่งเสริมพฒันาธุรกิจหลกัทรัพย ์ธุรกิจจดัการลงทุน และตลาดทุนของประเทศ โดยใน
วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2535 กระทรวงการคลงัได้พิจารณาให้ใบอนุญาตการจดัการกองทุนรวมแก่
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่เพิ่มอีก 7 บริษทั รวมกบับริษทัเดิมอีก 1 บริษทั
เป็น 8 บริษทั มีผลใหธุ้รกิจการจดัการกองทุนรวมขยายตวัข้ึนอยา่งรวดเร็วและกลายเป็นส่วนส าคญัใน
การพฒันาตลาดทุนของประเทศไทย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 – 2540 กลุ่มผูท่ี้ผ่านการพิจารณาดงักล่าวไดท้ยอยจดัตั้งบริษทั
ข้ึนเพื่อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลงั 
ซ่ึงมีกลุ่มท่ีสามารถด าเนินการจดัตั้งบริษทัไดเ้พียง 6 บริษทั รวมกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน
รวมท่ีจดัตั้งแลว้ก่อนหนา้น้ีเป็น 14 บริษทั ขอ้มูลล่าสุด ณ วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2552 มีบริษทัหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนรวมทั้งส้ิน 22 บริษทั (ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย.์ 
2552 : ออนไลน์) 

กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทุน (investment vehicle) ส าหรับผูล้งทุนรายย่อยท่ี
ประสงคจ์ะน าเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขดัดว้ยอุปสรรคหลายประการ ท่ีท าใหก้าร 
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ลงทุนดว้ยตนเองไม่สามารถไดผ้ลลพัธ์ตามเป้าหมายท่ีตอ้งการ เช่น 
(1) มีทุนทรัพยจ์  านวนจ ากดั ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลกัทรัพยต่์างประเภทไดม้าก

พอ เพื่อลดความเส่ียงจากการลงทุน 
(2) ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญในการลงทุน 
(3) ไม่มีเวลา จะศึกษาคน้หา และติดตามขอ้มูลเพื่อใชใ้นการตดัสินใจการลงทุน 

กองทุนรวม จึงเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ มีการจดัการลงทุนอย่างเป็น
ระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนท่ีดีสุด ภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีผูล้งทุน
ยอมรับได ้และมีลกัษณะเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษทัจดัการ ผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีกองทุน
รวมไดจ้ะไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งเสียภาษี เช่น กองทุนรวมลงทุนในตราสารทุนไดรั้บเงินปันผล และหรือ
ก าไรส่วนเกินทุน ไม่ตอ้งเสียภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ชุรีพร สีสนิท. (2553). ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของลูกคา้  
         บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร. หนา้ 19. 

ภาพที ่2.1  แสดงขอ้มูลของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบักองทุนรวม 

2) โครงสร้างของกองทุนรวม 

โครงสร้างของกองทุนรวม ถูกก าหนดข้ึนเพื่อผลประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน โดย

ประกอบดว้ยผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ท าหนา้ท่ีต่าง ๆ และผูก้  ากบัดูแล ทั้งท่ีเป็นองคก์รของภาคเอกชน

และภาครัฐ ไดแ้ก่ 
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(1) บริษัทจัดการ ต้องเป็นบริษัทหลักทรัพย์ท่ีได้รับใบอนุญาตจัดการลงทุนจาก
กระทรวงการคลงัเท่านั้น บริษทัจดัการเป็นผูก้  าหนดโครงการกองทุนรวม นโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอขออนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และต้องบริหารจัดการลงทุนตาม
วตัถุประสงคแ์ละนโยบายการลงทุนนั้นโดยเคร่งครัด ทั้งน้ี บริษทัจดัการจะแจง้นโยบายการลงทุนและ
วตัถุประสงคใ์นการลงทุนให้ผูล้งทุนทราบ ในหนงัสือช้ีชวนเสนอขายหน่วยลงทุนท่ีแจกจ่ายให้แก่ผู ้
ลงทุนและผูท่ี้สนใจลงทุนไดศึ้กษาก่อนท่ีจะลงทุน 

(2) ผูดู้แลผลประโยชน์ เป็นสถาบนัการเงิน ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. 
ก าหนดและตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทัจดัการ ผูดู้แลผลประโยชน์จะ
เป็นตวัแทนของผูถื้อหน่วยลงทุน ท าหนา้ท่ีรักษาผลประโยชน์ทั้งมวลของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น 

(2.1) ดูแลใหบ้ริษทัจดัการจดัการกองทุนให้เป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละนโยบาย
การลงทุนของโครงการลงทุน ท่ีไดรั้บอนุมติัจากส านกังาน ก.ล.ต. และท่ีไดจ้ดแจง้ไวใ้นหนังสือช้ี
ชวน 

(2.2) ท าหนา้ท่ีช าระราคาค่าซ้ือและรับช าระราคาจากการขายทรัพยสิ์น 
(2.3) เก็บรักษาทรัพยสิ์นทั้งหมดของกองทุนรวม 
(2.4) สอบทานความถูกตอ้งของมูลค่าทรัพยสิ์นของกองทุนรวม 
(2.5) ด าเนินคดีฟ้องร้องแทนผูถื้อหน่วยลงทุนหากบริษทัจดัการปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมิ

ชอบ 
(3) ตวัแทนสนับสนุนการขายหน่วยลงทุน ปัจจุบนับุคคลท่ีจะท าหน้าท่ีเสนอขาย

หน่วยลงทุนของกองทุนรวมได ้ตอ้งเป็นบุคคลท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต. เท่านั้น ตวัแทน
สนับสนุนขายหน่วยลงทุน ตอ้งมีคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายก าหนด และผ่านการทดสอบความรู้ใน
หลักสูตรการเป็นตัวแทนขายจากสถาบันท่ีส านักงาน ก.ล.ต. เห็นชอบ ข้ึนทะเบียนรายช่ือกับ
ส านกังาน ก.ล.ต. ตอ้งปฏิบติัและท าหนา้ท่ีในการขายตามกรอบท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อป้องกนัการขาย
และการโฆษณาชวนเช่ือให้ผูล้งทุนเขา้ใจผิดในสาระส าคญั ตวัแทนสนบัสนุนขายหน่วยลงทุนหรือท่ี
เรียกกนัอยา่งเป็นทางการวา่ ผูท้  าหนา้ท่ีขายหรือรับซ้ือคืนหน่วยลงทุนกองทุนรวม มี 2 ระดบัไดแ้ก่ 

(3.1) ตวัแทนสนบัสนุนการขาย-ระดบัหน่ึง [ Investment Planner (IP)] หมายถึง 
บุคคลท่ีสามารถให้ ค  าแนะน าในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมแก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและ
ผูส้นใจลงทุนทัว่ไป ทั้งท่ีเป็น ค าแนะน าทัว่ไป และ ค าแนะน าเฉพาะเจาะจง 

(3.2) ตวัแทนสนบัสนุนการขาย-ระดบัสอง [ Fundamental Guide (FG) ] หมายถึง
บุคคลท่ี สามารถให ้ค าแนะน าในการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม แก่ผูถื้อหน่วยลงทุนและ 
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ผูส้นใจลงทุน ทัว่ไป เฉพาะท่ีเป็น ค าแนะน าทัว่ไป เท่านั้น 

(4) นายทะเบียนหน่วยลงทุน เป็นสถาบนัการเงินท่ีไดรั้บอนุญาตจากส านกังาน ก.ล.ต.
ให้มีหน้าท่ีดูแลทะเบียนรายช่ือผูถื้อหน่วยลงทุน ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหน่วยลงทุน เช่น
การจ่ายเงินปันผล และสิทธิประโยชน์ อ่ืน ๆ บริษทัจดัการอาจท าหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหน่วยลงทุน 
ส าหรับกองทุนรวมภายใตก้ารจดัการของตนก็ได ้

(5) ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เป็นบุคคลท่ีได้รับอนุญาตให้เป็นผูส้อบบญัชี และมีช่ือข้ึน
ทะเบียนไวก้บัส านกังาน ก.ล.ต. ตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มกบับริษทัจดัการมี
หน้าท่ีตรวจสอบบญัชีทรัพยสิ์นของกองทุนรวม ตรวจสอบและให้ความเห็นชอบงบการเงินของ
กองทุนใหถู้กตอ้งตามมาตรฐานบญัชี 

(6) สมาคมบริษทัจดัการลงทุน จดัตั้งข้ึนภายใตพ้ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 เป็นสมาคมท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจหลกัทรัพย ์จดทะเบียนสมาคมกบัส านกังาน 
ก.ล.ต. มีบริษทัจดัการท่ีประกอบธุรกิจหลกัทรัพยป์ระเภทการจดัการกองทุนรวม การจดัการกองทุน
ส่วนบุคคล และการจดัการกองทุนส่วนบุคคลท่ีเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็นสมาชิก สมาคมมีหนา้ท่ี
ก าหนดจรรยาบรรณ และวางมาตรฐานในการปฏิบติั ให้บริษทัสมาชิกยดึถือและปฏิบติัเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัทุกราย ก าหนดบทลงโทษเม่ือบริษทัสมาชิกฝ่าฝืนและไม่ปฏิบติัตาม 

(7) ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นองค์กรของ
ภาครัฐ ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลธุรกิจหลกัทรัพย ์รวมถึงการจดัการลงทุน ออกระเบียบ ขอ้บงัคบัประกาศ 
หรือ ขอ้ก าหนดตามความในกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

3) ประเภทของกองทุนรวม  

ด้วยกองทุนรวมเป็นเสมือนหน่ึงเคร่ืองมือในการลงทุนของผูล้งทุน ดงันั้น จึงตอ้งมีความ
หลากหลายเพื่อให้มีความเหมาะสมกบัแต่ละลกัษณะของผูล้งทุน โดยทัว่ไปกองทุนรวมสามารถแบ่ง
ออกได ้ดงัน้ี 

(1) แบ่งตามประเภทของการขายคืนหน่วยลงทุน 

(1.1) กองทุนปิด (Closed-End fund) กองทุนรวมท่ีมีหน่วยลงทุนคงท่ี ไม่เพิ่มข้ึนและไม่
ลดลง และเปิดให้มีการจองซ้ือเพียงคร้ังเดียวเม่ือจดัตั้งโครงการ มีก าหนดอายุโครงการแน่นอน และ
บริษทัจดัการไม่รับซ้ือคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนดอายุโครงการ ผูถื้อหน่วยลงทุนไม่สามารถไถ่
ถอนหน่วยลงทุนก่อน ครบก าหนดอายุโครงการได ้โดยส่วนใหญ่แลว้ อายุโครงการของกองทุนรวม
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ในประเทศไทย จะมีก าหนด 3 ปี 5 ปี หรือ 10 ปี และเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ให้แก่ผูถื้อหน่วยลงทุน
บริษทัจดัการอาจน าหน่วยลงทุนของกองทุนปิดไปจดทะเบียนซ้ือขายในตลาดรอง(ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย) หรือจดัใหมี้ ตวัแทนจดัการซ้ือขาย (Market maker) 

(1.2) กองทุนเปิด (Open-End fund) กองทุนรวมท่ีสามารถเพิ่มหรือลดหน่วยลงทุนได ้ไม่
มีก าหนดอายโุครงการ และบริษทัจดัการรับซ้ือคืนหน่วย ลงทุนตามก าหนดเวลาท่ีระบุไวใ้นหนงัสือช้ี
ชวน เช่น ทุกวนั ทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส หรือทุกหกเดือน กองทุนเปิดจึงเป็น
ท่ีนิยม มากกวา่กองทุนปิด เพราะมีสภาพคล่องมากกวา่ 

 
ท่ีมา :  http://playhoon.blogspot.com/2013/05/blog-post_24.html 

ภาพที ่2.2  แสดงการเปรียบเทียบกองทุนปิดและกองทุนเปิด 

4) ความหมายของ LTF 

LTF ย่อมาจากค าว่า Long Term Equity Fund หรือเรียกในช่ือไทยว่า “กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว” เป็นกองทุนรวมท่ีเน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนบัสนุนให้จดัตั้งข้ึนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผูล้งทุน
สถาบนั (ซ่ึงก็คือ กองทุนรวม) ท่ีจะลงทุนระยะยาวในตลาดหลกัทรัพยฯ์ การเพิ่มผูล้งทุนสถาบนั
ดงักล่าวจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากข้ึน ทั้งน้ี ผูท่ี้ลงทุนใน LTF ท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะ
ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน โดยใหสิ้ทธิผูล้งทุนน าเงินลงทุนในแต่ละ
ปีมาใชล้ดหยอ่นภาษีได ้แต่ไม่สามารถโอน จ าน า หรือน าหน่วยลงทุนไปเป็นหลกัประกนัได ้
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LTF เหมาะกบัคนทุกกลุ่มท่ีตอ้งการลงทุนในหุน้ระยะยาว แต่อาจไม่มีความช านาญเก่ียวกบั 

การลงทุนในหุน้ หรือไม่มีเวลา จึงลงทุนผา่นกองทุนรวม ทั้งน้ี ผูล้งทุนจะตอ้งเขา้ใจและยอมรับความ 
เส่ียงจากการลงทุน และเง่ือนไขเก่ียวกบัระยะเวลาในการลงทุนได ้นัน่ก็คือ ลงทุนแลว้ถือหน่วยลงทุน
ไวไ้ม่น้อยกว่า 5 ปี ดว้ยเหตุน้ีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2547 จึงก าหนดให้มีการจดัตั้ง
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวข้ึน โดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุนเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนใน
กองทุน LTF 

5) สิทธิประโยชน์ทางภาษีของผู้ลงทุน 

LTF เป็นช่องทางหน่ึงท่ีช่วยให้ผูมี้หน้าท่ีเสียภาษีเงินได้น้อยลง และเป็นช่องทางช่อง
ทางการประหยดัภาษีท่ีมีขอ้ไดเ้ปรียบมากกวา่การประหยดัภาษีแบบอ่ืน คือ 

(1) ไม่ตอ้งลงทุนยาวนานลงทุนเพียง 5 ปีปฏิทินก็สามารถไถ่ถอนคืนได ้หรือถา้อยาก
ลงทุนต่อก็ท าได ้

(2) ไม่มีขอ้ผกูพนัวา่ตอ้งลงทุนต่อเน่ืองทุกปี ถา้ตอ้งการลดหยอ่นภาษีปีไหนก็ค่อยลงทุน
ในปีภาษีนั้น 

(3) มูลค่าท่ีสามารถลงทุนเพื่อลดหยอ่นภาษีไดสู้งถึง 15%ของรายไดสู้งสุดถึง 500,000
บาทต่อปี ดังนั้นใครท่ีเสียภาษีในอตัราท่ีสูงก็จะยิ่งได้ประโยชน์จาก LTF ยิ่งฐานภาษีสูงมากก็ยิ่ง
ประหยดัไดม้าก 

(4) ก าไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital gain) ไม่ตอ้งเสียภาษีเงินได้ หากลงทุน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
 

6) ลกัษณะการผดิเง่ือนไขการลงทุนของ LTF 

การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนด 5 ปีปฏิทิน ถือวา่ผิดเง่ือนไขการลงทุนทั้งน้ี กรณีผู ้
ลงทุนเสียชีวติหรือทุพพลภาพ ท าใหไ้ม่สามารถปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว จะไม่ถือวา่ผดิเง่ือนไขการ
ลงทุน 

เม่ือการผิดเง่ือนไขการลงทุนแลว้ ผูล้งทุนจะไม่ไดรั้บสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไปและ
ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 

(1) ตอ้งคืนเงินภาษีท่ีได้รับยกเวน้ไป เฉพาะยอดเงินลงทุนท่ีขายคืนพร้อมเงินเพิ่มใน
อตัราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยนบัตั้งแต่เดือนเมษายน ของปีท่ีผูล้งทุนยืน่ขอยกเวน้ภาษี จนถึงเดือนท่ีมี
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การยืน่คืนเงินภาษี ดงันั้น ผูล้งทุนจึงควรยืน่ขอคืนเงินภาษีพร้อมเงินเพิ่มทนัทีท่ีมีการท าผิดเง่ือนไขการ
ลงทุน โดยไม่จ  าเป็นตอ้งรอใหถึ้งรอบช าระภาษีตามปกติ 

(2)      ตอ้งจ่ายภาษีของก าไรส่วนเกินทุน (Capital gain) โดยน าก าไรท่ีไดรั้บจากการขายคืน
ไปรวมเป็นเงินได้ของปีท่ีขายคืนเพื่อเสียภาษีเงินได้ ซ่ึงในทางปฏิบติัเม่ือผูล้งทุนขายคืน บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมจะหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 3% ของก าไรส่วนเกินทุนไวก่้อน 

 
7) ประเภทของ LTF 

7.1)  แบ่งตามสัดส่วนการลงทุน วธีิน้ีแบ่งได ้3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) LTF ที่ลงทุนในหุ้นเต็มที่แบบกองทุนหุ้น คือ กลุ่มน้ีผูจ้ ัดการกองทุนจะบริหาร
กองทุน LTF ของตนเหมือนกบักองทุนหุ้นและลงทุนเต็มท่ีในหุ้นเพื่อสร้างผลตอบแทนใหก้บัผูล้งทุน
มากท่ีสุดภายใตค้วามเส่ียงท่ียอมรับได ้

2) LTF ที่ลงทุนในหุ้นบางส่วนและก าหนดสัดส่วนไว้ชัดเจน คือ กองทุน LTF ในกลุ่ม
น้ีจะมีความเส่ียงนอ้ยกวา่กลุ่มแรก เพราะเงินท่ีมีจะถูกน าไปลงทุนในหุ้นเพียงบางส่วนและบอกให้ผู ้
ลงทุนรู้ว่าจะลงทุนก่ีเปอร์เซ็นต์ เช่น ลงทุนในหุ้นเพียง70% อีก 30% ลงทุนในตราสารหน้ี ท าให้มี
ความผนัผวนนอ้ยกวา่ ทั้งขาข้ึนและขาลง เหมาะส าหรับผูต้อ้งการลงทุนในระดบัความเส่ียงท่ีต ่ากว่า
กองทุนหุน้ทัว่ไปแต่ ยอมรับโอกาสท่ีจะไดผ้ลตอบแทนนอ้ยลงได ้

3) LTF ที่ลงทุนในหุ้นเพียงบางส่วนแต่ไม่ก าหนดสัดส่วนที่ชัดเจน คือ LTF กลุ่มน้ีจะ
คลา้ยกบักลุ่มท่ี 2 คือเงินท่ีมีในกองทุนจะลงทุนในหุ้นเพียงบางส่วนแต่ไม่ก าหนดชดัเจนวา่เท่าไร LTF 
มีความเส่ียงนอ้ยกวา่กลุ่มแรก กลุ่มน้ีจะมีเป้าหมายในการดูแลรักษาเงินตน้ของผูล้งทุนไม่ให้ขาดทุน
มากกว่ามุ่งหาผลตอบแทน เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีตอ้งการให้เงินตน้ไม่ขาดทุนมากกว่าเน้นเร่ือง
ผลตอบแทน 

7.2) แบ่งตามนโยบายการจ่ายปันผล เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1)  LTF ที่มีนโยบายการจ่ายปันผล คือ กลุ่มน้ีเหมาะส าหรับผูท่ี้อยากไดเ้งินก าไรคืนบา้ง
ระหวา่งการลงทุน แต่เงินปันผลท่ีไดจ้ะตอ้งเสียภาษี 

2)  LTF ที่ไม่มีนโยบายจ่ายปันผล คือ กลุ่มน้ีเหมาะส าหรับผูไ้ม่ตอ้งการเสียผลประโยชน์
จากภาษีเงินปันผลโดยยอมท่ีจะไม่รับผลตอบแทนคืนระหวา่งลงทุน 
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7.3) แบ่งตามนโยบายการลงทุน เป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) LTF ที่บริหารเชิงรุก คือ ผูจ้ดัการกองทุนจะเน้นบริหารให้ได้ผลตอบแทนเต็มท่ีมี
เป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้สูงท่ีสุด ภายใต้ความเส่ียงท่ีประเมินแล้วยอมรับได้ เหมาะ
ส าหรับผูต้อ้งการลงทุนในหุน้ท่ีเช่ือในความสามารถการคดัเลือกหุ้นของผูจ้ดัการกองทุน 

2) LTF ที่บริหารเชิงรับ หรือ LTF ที่เป็นกองทุนรวมดัชนี คือ ผูจ้ ัดการกองทุนจะ
บริหารLTF ให้ได้ผลตอบแทนข้ึนลงตามการข้ึนลงของดชันีอา้งอิง เหมาะส าหรับผูล้งทุนท่ีเช่ือว่า
ผลตอบแทนของดชันีอา้งอิงจะเพิ่มข้ึนในระยะเวลาท่ีลงทุน โดยไม่ตอ้งการเส่ียงกบัการบริหาร และ
การเลือกหุน้ของผูจ้ดัการกองทุน 

8) ผลตอบแทนจากการลงทุน 

ใน LTF เป็นช่องทางการลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดีกว่าการลงทุนแบบอ่ืน เพราะนโยบาย
ของ LTF ก็คือลงทุนในหุ้น จากขอ้มูลผลตอบแทนของการลงทุนในทรัพยสิ์นต่างๆ ของประเทศไทย
ช่วง 30 ปีท่ีผา่นมา (2518-2548) การลงทุนในหุน้ให้ผลตอบแทนสูงถึงร้อยละ 12 ต่อปี แมว้า่ในช่วงปี 
2540-2544 จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจท าให้ราคาหุ้นลดลงอย่างมาก ส่วนพนัธบตัรในช่วงเดียวกนัให้
ผลตอบแทนร้อยละ 10 ต่อปีทั้งท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากช่วงวิกฤติเศรษฐกิจมากนักเพราะเป็น
สินทรัพยท่ี์ให้ผลตอบแทนคงท่ี ส่วนเงินฝากธนาคารให้ผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี และทองค าให้
ผลตอบแทนเพียงร้อยละ 3 ต่อปี   
 

2.2.2  แนวความคิดบรรษัทภิบาล 

บรรษัทภิบาล หรือ Corporate Governance ในภาษาอังกฤษนั้ นเป็นหน่ึงในแนวคิดท่ีมี    
อิทธิพลอย่างมากในทฤษฎีการบริหารธุรกิจในปัจจุบนั โดยแนวคิดดังกล่าวนั้นเป็นการก าหนด 
เง่ือนไขเก่ียวกบัผลประโยชน์ของบุคคลท่ีมีอ านาจในการบริหารกิจการกบั ผลประโยชน์ของบุคคล ท่ี
ลงทุนไปกบักิจการในฐานะผูใ้ห้การสนับสนุนทางการเงิน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของ ผูถื้อหุ้น หรือ 
เจา้หน้ี ซ่ึงพฒันาจากความหมายของบรรษทัภิบาลท่ีถูกกล่าวถึงในคร้ังแรก (Richard Eells 1960) ท่ี มุ่ง
เพียงเป้าหมายของบริษทัเป็นอยา่งมาก  

จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้า่ในทางวชิาการในต่างประเทศนั้น บรรษทัภิบาลมิใช่เร่ืองใหม่ 
หากแต่เป็นเร่ืองท่ีมีการศึกษากนัมาค่อนขา้งนานพอสมควร อยา่งไรก็ตามก็ไม่อาจปฏิเสธ ไดว้า่ในช่วง 
20 ปีท่ีผา่นมาความต่ืนตวัต่อแนวคิดบรรษทัภิบาลค่อนขา้งจะชดัเจนข้ึนมากเน่ืองจาก 
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(1)  กระแสของการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในรอบทศวรรตท่ีผา่นมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการแปร
รูปในประเทศองักฤษช่วงทศวรรต 1980 ซ่ึงการแปรรูปนั้นท าให้เกิดค าถามวา่กิจการ ดัง่กล่าวควรเป็น
เจา้ของและบริหารโดยฝ่ายใด เอกชนหรือภาครัฐ การวางกลไกบรรษทัภิบาลส าหรับรัฐวิสาหกิจท่ีถูก
แปรรูปจึงไดก้ระตุน้ความสนใจต่อบรรษทัภิบาลมากข้ึน (Biais B, E. Perotti, 2002, 11 )  

(2) การเติบโตของกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (Pension Fund) และเงินออม ของประชาชนท่ีมี
ปริมาณสูง ท าใหเ้กิดเป็นอ านาจในการต่อรองในการลงทุนและเป็นปัจจยัท่ีมี อิทธิพลต่อบรรษทัภิบาล
ขององค์กรท่ีกองทุนเขา้ไปร่วมลงทุน การมีบรรษทัภิบาลท่ีน่าเช่ือถือจึง เป็นส่ิงท่ีกองทุนต่าง ๆ ให้
ความสนใจมาก ท าใหอ้งคก์รธุรกิจต่างๆ ตอ้งตอบสนองเพื่อดึงดูดเงินลงทุนเขา้สู่กิจการของตน 

(3) วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียตะวนัออกในปี 1997 เป็นสาเหตุท่ี ส าคญัอีกประการ
หน่ึง เน่ืองจากการศึกษาสาเหตุของวกิฤตการณ์ดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงความ อ่อนแอของมาตรการ
ต่าง ๆ ในการให้ความคุม้ครองแก่ผูล้งทุน รวมถึงความอ่อนแอโครงสร้าง บรรษทัภิบาลในภูมิภาค   
ดงักล่าว จากวิกฤตดงักล่าวท าให้เกิดขอ้สรุปจาก องค์กรระหว่างประเทศ ต่าง ๆ เช่นองค์กรการเงิน
ระหว่างประเทศ ว่าการวางมาตรการบริหารในภาพกวา้ง (Macro Management) อาจไม่เพียงพอ จึง
ตอ้งมีการวางมาตรการท่ีเป็นรายละเอียดเพิ่มเติม เช่นใน ประเทศ เกาหลี  

1) ความหมายของบรรษัทภิบาล 

ในการท่ีจะนิยามว่าบรรษัทภิบาลคืออะไรนั้ น ผู ้นิยามจะต้องก าหนดขอบเขตของ
ความสัมพนัธ์ในการให้ค  านิยามไว ้เน่ืองจากบรรษทัภิบาลนั้นเป็นเร่ืองของความสัมพนัธ์ระหวา่งผู ้มี
ส่วนไดเ้สียหลายฝ่าย การนิยามโดยเจาะจงไปยงัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงยอมจะให้ความหมาย
ท่ีแตกตางกนัได ้จากการท่ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ พบวา่มีการนิยามความหมาย
ของแนวคิดดงักล่าวไวอ้ยา่งกวา้งขวา้ง ดงัมีรายละเอียดต่อไปน้ี  

จากเอกสารขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา (OECD, 1999, 1) ได้
นิยามความหมายของบรรษทัภิบาลไวว้า่ บรรษทัภิบาลคือกลุ่มของความสัมพนัธ์ ระหวา่งฝ่ายจดัการ
ของบริษทั กรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นของบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ โดย บรรษทัภิบาลจะเป็น
เคร่ืองมือในการจดัโครงสร้างของบริษทัตามท่ีมีการวางเป้าหมายของบริษัทไว ้รวมถึงการก าหนด
วิธีการเพื่อให้ฝ่ายจดัการและกรรมการของบริษทัปฏิบติัตามเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ี เป็นประโยชน์แก่
บริษทั และผูถื้อหุ้น นอกจากนั้นยงัควรท่ีจะมีบทบาทในการให้การสนบัสนุนการควบคุมบริษทัอยา่ง
มีประสิทธิภาพเพื่อกระตุน้ใหบ้ริษทัใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า 
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Cadbury Report on Financial Aspect of Corporate Governance (Richard Smerdon, 1988, 1) 
 นิยามความหมายของ บรรษทัภิบาลไวว้า่ บรรษทัภิบาลหมายถึงระบบท่ีใชใ้นการก ากบัและควบคุม
กิจการ 

Stanford Law School ได้ให้ค  านิยามความหมายของบรรษัทภิบาลไวว้่า บรรษัทภิบาล
หมายถึงกลไกท่ีในการช้ีน าการควบคุมอ านาจของผูถื้อหุ้นและผู ้ทรงสิทธิตามสัญญา หรือเจา้หน้ีอ่ืน 
ๆ รวมถึงผูมี้    ส่วนเก่ียวของต่างๆไม่วา่จะเป็นลูกจา้งของบริษทั ลูกคา้ หรือผูส่้งสินคา้ให้กบับริษทั 
ภายใตก้ารก ากบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือโดยการก ากบัภายใตก้ฎหมาย (Kenneth E. Scott, 1999, 
2) 

Adrei Shleifer และ  Robert W. Vishny จาก  The Nobel Symposium on Law and Finance 
19966 นิยามไวว้่า บรรษทัภิบาล หมายถึงวิถีทางท่ีผูใ้ห้การสนบัสนุนทางการเงินกบักิจการสามารถ
มัน่ใจไดว้า่จะไดรั้บผลตอบแทนจากกิจการ วิถีทางท่ีผูส้นบัสนุนทางการเงินจะควบคุมให้ฝ่ายจดัการ
ใหผ้ลตอบแทนกลบัคืนสู่ตนรวมทั้งวถีิทางท่ี ผูส้นบัสนุนทางการเงินจะสามารถมัน่ใจไดว้า่ฝ่ายจดัการ
จะไม่มีการยกัยอกเงินลงทุนหรือน าเงินลงทุนไปในโครงการท่ีไม่เกิดประโยชน์ (Adrei Shleifer and 
Robert W. Vishny, 1996, 2)  

นวพร เรืองสกุล (นวพร เรืองสกุล, 2545, 24) ไดก้ล่าวถงความหมายของบรรษทัภิบาล ไวว้า่
เป็นวธีิทางในการท่ีจะไปสู่เป้าหมายคือความมัง่คัง่ของผูถื้อหุน้ 

สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์ (สมชาย ภคภาสน์วิวฒัน์, 2548, 145) บรรษทัภิบาล หมายถึงการ
ปกครอง หรือการบริหารจดัการ (Corporate Government) จึงหมายถึงการบริหารองค์กรธุรกิจ หรือ
การบริหารบริษทันัน่เอง ในการบริหารธุรกิจ หรือบริษทันั้นสาระส าคญัก็คือ การก าหนดทิศทางการ
ด าเนินธุรกิจ โดยหวงัผลตอบแทนท่ีเหมาะสมส าหรับผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในบริษทันัน่ก็คือ ผูถื้อหุ้น ซ่ึง
จะไดผ้ลตอบแทนจากการบริหารงานของบริษทัในรูปของเงินปันผล  ในขณะเดียวกนัฝ่ายบริหารและ
พนกังานจะไดผ้ลประโยชน์ในรูปของเงินเดือน โบนสั ค่าจา้ง และสวสัดิการ เช่นเดียวกบัในกรณีของ
คณะกรรมการของบริษทั (Board of Director) ก็จะไดผ้ลประโยชน์ในรูปของผลตอบแทน เบ้ียประชุม 
หรือ โบนสั องค์ประกอบท่ีไดก้ล่าวถึงทั้งหมดนั้น ถือไดว้่ามีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบับริษทั และมี
ส่วนในการบริหารและก าหนดทิศทางตลอดจนผลประกอบการของธุรกิจ นอกจากองค์ประกอบ
ดงักล่าวแลว้ ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจในทางออ้ม กล่าวคือ เป็นองคป์ระกอบ
ท่ีไม่มีส่วนในการก าหนดทิศทางการบริหารบริษทัโดยตรง แต่มีส่วนกระทบต่อการบริการงานของ
ธุรกิจในทางออ้ม องคป์ระกอบเหล่าน้ีคือ ลูกคา้ ซพัพลายเออร์ เจา้หน้ี และชุมชน 
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บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ (บวรศกัด์ิ อุวรรณโณ, 2542, 18) บรรษทัภิบาล ในความหมายสากล 
หมายถึงระบบ โครงสร้างและกระบวนการต่าง ๆ ท่ีวางกฎเกณฑ์ความสัมพนัธ์ระหว่างเศรษฐกิจ 
การเมืองและสังคม เพื่อประเทศเพื่อภาคต่าง ๆ ของสังคมจะพฒันาและอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสันติสุข 

เกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ (เกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ, 2543, 26) บรรษทัภิบาลในภาคเอกชน 
หมายถึง การบริหารจดัการธุรกิจ ท่ีเป็นธรรมและโปร่งใส โดยผูท่ี้มีอ านาจบริหารจดัการธุรกิจนั้น ๆ มี
ความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีและผลกระท าของตนต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัทุกราย ซ่ึงอาจหมายถึง ผู้
ถือหุน้ เจา้หน้ี พนกังาน ลูกคา้ ตลอดจนประชาชนทัว่ไป 

เกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ (เกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ, 2542 ,22–23) บรรษทัภิบาล (Corporate 
Governance) หมายถึง องค์กรธุรกิจหรือวิสาหกิจขนาดใหญ่ท่ีมีระบบการบริหารงาน และการ
ด าเนินงานท่ีเป่ียมด้วยความเอ้ืออาทร มองเห็นคุณค่าและศกัด์ิศรีแห่งความเป็นคนของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งในกลุ่มต่าง ๆเพื่อท่ีจะให้ทั้งตนเองและสังคมแวดลอ้มต่างได้รับประโยชน์ ด ารงอยู่อย่าง
ผาสุขและมีดุลยภาพหรือเราอาจจะกล่าวได้ว่าบรรษทัภิบาลเป็นการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นว่า
องคก์รธุรกิจเป็นประชากรท่ีดีของสังคม เน่ืองจากบรรษทัภิบาลท่ีดีจะเป็นวถีิการบริหารงานในองคก์ร
แห่งอนาคตท่ีจะน าไปสู่ความเติบโต ความรุ่งเรืองและความผาสุขในการอยูร่่วมกนัระหวา่งธุรกิจและ
สังคมแวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งเร่ิมตน้จากเจา้ของ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ ไปจนถึงสมาชิกทุกคนและทุกระดบัใน
องคก์ร ตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมด 

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ให้ความหมายของบรรษทัภิบาลว่า บรรษทัภิบาลท่ีดี 
หมายถึง การบริหารจดัการธุรกิจท่ีเป็นธรรม โปร่งใส และเสมอภาค โดยผูมี้อ านาจบริหารและอ านาจ
ในการตดัสินใจในธุรกิจนั้น ๆ มีความรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและผลการกระท าของตนต่อผูท่ี้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริษทั (Stakeholders) ทุกฝ่าย ซ่ึงรวมถึง ผูถื้อหุ้น เจ้าหน้ี พนักงาน รัฐลูกค้า ตลอดจน
ประชาชนทัว่ไป คณะกรรมการ (Board) มีหน้าท่ีก ากับดูแลและติดตามตรวจตรา (Monitor) การ
บริหารงานของผู ้บริหาร  (Management) ให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และนโยบายของบริษัท 
ในขณะท่ีผูบ้ริหารเองก็จะตอ้งบริหารธุรกิจเพื่อท่ีจะสร้างผลก าไรใหแ้ก่บริษทัซ่ึงมีผูถื้อหุน้ทุกรายเป็น
เจา้ของ โดยไม่เลือกปฏิบติัระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่และรายย่อย ในขณะเดียวกนัทั้งกรรมการและ
ผูบ้ริหารมีความรับผิดชอบร่วมกนัต่อผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียรายอ่ืนกบับริษทัด้วย เช่นเจา้หน้ีในการ
ชดใช้หน้ีตามภาระผูกพนั รัฐในการจ่ายภาษีและในการปฏิบติัตามกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจ
ต่าง ๆ พนักงานให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี ลูกค้าให้ได้รับสินค้าท่ีมีคุณภาพหรือมีบริการท่ีดี  ตลอดจน
ประชาชนใหไ้ดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มท่ีดีอีกดว้ย 
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กล่าวโดยสรุปแลว้นั้น บรรษทัภิบาล คือ การท่ีบริษทัจดัให้มีการด าเนินงานอย่างโปร่งใส
รับผิดชอบต่อทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้องด้วยความเป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ทุกกรณี และบรรษัทภิบาลนั้ น เป็นกลไกท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูส้นบัสนุนทางการเงินไม่ว่าจะอยูใ่นฐานะผูล้งทุน หรือเจา้หน้ีของกิจการ โดยบรรษทัภิบาลจะเป็น
หลกัประกนัใหก้บัผูส้นบัสนุนทางการเงินวา่จะไดรั้บผลประโยชน์ตอบแทนจากการลงทุนนั้น รวมถึง
เป็นหลกัประกนัใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งกบักิจการวา่จะไดรั้บการปฏิบติัอยา่งสมประโยชน์ และเท่าเทียมกนั  

2) แนวคิดอนัเป็นทีม่าของแนวคิดบรรษัทภิบาล 

แนวคิดบรรษทัภิบาลนั้นเป็นแนวคิดท่ีเกิดข้ึนมาจากความสัมพนัธ์และผลประโยชน์ของ
บุคคลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัภายในองค์กรธุรกิจ โดยธุรกิจในปัจจุบนันั้น ในทาง ทฤษฎีแล้ว มีการ
แบง่แยกความเป็นเจา้ของกบัอ านาจการจดัการโดยชดัเจน การแบ่งแยกความเป็นเจา้ของกบัอ านาจการ
จัดการดังกล่าวท าให้ เกิด แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ทั้ งในทางเศรษฐศาสตร์ และในทางการ
บริหารธุรกิจ ซ่ึงเป็นท่ีมาของแนวคิดบรรษทัภิบาลในปัจจุบนั ดงัมีรายละเอียด ต่อไปน้ี  

2.1) แนวคิดเร่ืองตัวแทน 

 บรรษทัภิบาลนั้นโดยทัว่ไปแลว้จะเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ในลกัษณะของตวัการกบั
ตวัแทน โดยมีลกัษณะของตวัแทนคนเดียวโดยมีตวัการหลายคนดัง่จะเห็นไดจ้าก ประธานกรรมการ
ผูจ้ดัการ (CEO) ของบริษทับริษทัหน่ึงจะเป็นตวัแทนของตวัแทนหลายคนเช่น ผูถื้อหุ้น เจา้หน้ีของ
บริษทั    ผูส่้งสินคา้ให้กบั บริษทั ลูกคา้ของบริษทั รวมถึงบุคคลอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัประธาน
กรรมการ   ผูจ้ดัการในทางธุรกิจในฐานะของตวัแทนบริษทั ซ่ึงเป็นท่ีมาของปัญหาทัว่ไปของ ตวัแทน 
(Common Agency Problems)  โดยปัญหาของความสัมพนัธ์ดงักล่าวนั้น ส่งผลให้เกิดเป็นกฎเกณฑ์
เก่ียวกบับรรษทัภิบาล โดยเป็นส่ิงท่ีไดจ้ากความสัมพนัธ์ ต่างๆภายใตส้ัญญาตวัแทนระหวา่งผูมี้ส่วน
ไดเ้สียต่างๆในฐานะตวัการกบัตวัแทน(Bernheim B.D. and Michael Whinston, 1986, 923-942) 

แนวคิดตวัแทน กล่าวถึง บุคคลจะมีแรงจูงใจจากผลประโยชน์ท่ีตนเองจะไดรั้บ ดงันั้นฝ่าย
จดัการจะพยายามเพิ่มมูลค่ากิจการให้สูงท่ีสุด ตราบเท่าท่ีการกระท าเช่นนั้น จะไม่ขดัต่อผลประโยชน์
ท่ีตนเองจะได้รับ (Conflict of Interest) โดยทฤษฎีน้ีจะกล่าวถึงความสัมพนัธ์ในลักษณะการเป็น
ตัวแทน (Agency Relationship) ซ่ึงจะเกิดข้ึนเม่ือมีบุคคล หรือกลุ่มบุคคลหน่ึงเรียกว่าตัวการ 
(Principal) กระท าการดงัต่อไปน้ี 

(1) จา้งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเรียกว่า ตวัแทน (Agent) ในการให้บริการ
หรือบริหารงานแทน 
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(2) ตอ้งมีการมอบอ านาจในการตดัสินใจให้แก่ Agent Agency Relationship ขั้นพื้นฐานจะ
เกิดข้ึนใน 2 ลกัษณะ 

(2.1) ระหวา่งผูถื้อหุน้ กบัฝ่ายจดัการ 
(2.2) ระหวา่งผูถื้อหุน้ กบัเจา้หน้ี 

และปัญหาของตวัแทน(Agency Problem) จะเกิดข้ึนเม่ือ ฝ่ายจดัการของบริษทัถือหุ้นสามญั
นอ้ยกวา่ 100 เปอร์เซ็นต ์ก่อให้เกิดการท าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ในความเป็นจริงฝ้ายจดัการไม่ได้
ตอ้งการพยายามสร้างผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความมัง่คัง่ หรือการลดตน้ทุนเพื่อสร้างก าไรเพราะว่า
ไม่ใช่การสร้างผลประโยชน์ท่ีดีท่ีสุดส าหรับฝ่ายจดัการท่ีไม่ใช่ผูถื้อหุ้น (ศิลป์ชัย ปวีณพงษ์พฒัน์, 
2546)  

2.2) แนวคิดเร่ืองความส าคัญของผู้ถือหุ้น (Shareholder Value)    

บริษทันั้นเกิดข้ึนจากเงินลงทุนของผูถื้อหุ้นโดยประสงค์ท่ีจะสร้างก าไรสูงสุดจากเงิน
ลงทุน ดังนั้ นภายใต้สมมติฐานของการมีกรอบความสัมพันธ์ ท่ีไม่มีผูเ้ก่ียวข้องใดๆ เสียเปรียบ 
(Complete Contract) การสร้างก าไรสูงสุดใหก้บัผูถื้อหุน้จึงอาจเป็นเร่ืองท่ีเหมาะสม  

อยา่งไรก็ดีการท่ีบริษทัมุ่งท่ีจะสร้างก าไรสูงสุดให้กบัผูถื้อหุ้นก็อาจน าไปสู่ปัญหาเร่ือง
ของความเส่ียงของการด าเนินงาน ซ่ึงอาจเกิดจากการเขา้ ด าเนินงานในธุรกิจท่ีเส่ียงเกินสมควร หรือ
เกิดจากการลดความเส่ียงจากการใชเ้งินลงทุนของผูถื้อหุน้จนท าใหเ้กิดภาวะหน้ีสินลน้พน้ตวัได ้ 

2.3) แนวคิดในการน าเสนอข้อมูลต่อผู้ใช้งบการเงิน 

ในการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัท่ีมีความซบัซ้อน และเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบักิจการตอ้งการทราบความเป็นไปของกิจการตลอดเวลาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานเพื่อช่วยในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ฝ่ายจดัการเป็นผูมี้หน้าท่ี
รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินควรเปิดเผยขอ้มูลตามขอ้ก าหนดท่ีระบุไวใ้นแม่บท 
การบญัชีและมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวข้องเพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้งบการเงิน การ
เปิดเผยขอ้มูลท่ีจ  าเป็น จะช่วยให้งบการเงินมีความสมบูรณ์ยิง่ข้ึนและไม่ท าให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผดิ
ในข้อมูลท่ีน าเสนอ และช่วยให้งบการเงินมีลักษณะเชิงคุณภาพ (ซ่ึงได้แก่ ความเข้าใจได้ความ
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเช่ือถือได ้และการเปรียบเทียบกนัได)้ กิจการจึงควรเปิดเผยขอ้มูลท่ี
จ าเป็น และเป็นการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควร (Fair) สมบูรณ์ (Full) และเพียงพอ(Adequate) การ
เปิดเผยขอ้มูลรวมถึง การแสดงรูปแบบ การจดัรายการ ค าอธิบาย ค าศพัท์ท่ีใช้ เกณฑ์ท่ีใช้ในการ
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ค านวณ และรายละเอียดเพื่อช่วยให้ตีความหมายงบการเงินได้ดีข้ึน ขอ้มูลดงักล่าวอาจเป็นตวัจริง
หรือไม่เป็นตวัจริงก็ได ้ขอ้มูลอาจเปิดเผยไวใ้นงบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน รายละเอียด
ประกอบหรือตารางประกอบ ขอ้มูลท่ีควรเปิดเผย ไดแ้ก่ขอ้มูลทัว่ไป รายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี
เกิดข้ึนในระหว่างงวดบญัชี (เช่น การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ
รายการพิเศษ ข้อผิดพลาดท่ีส าคญั) การเปิดเผยข้อมูลจะช่วยให้ผูใ้ช้งบการเงินสามารถน าขอ้มูล
ทางการบญัชีของกิจการหน่ึงไปเปรียบเทียบกบัอีกกิจการหน่ึง หรือเปรียบเทียบกบัขอ้มูลของกิจการ
เดียวกนัในแต่ละงวดบญัชีได ้หลกัการท่ีส าคญัของการเปิดเผย ขอ้มูลคือ กิจการควรเปิดเผยข้อมูล 
หากการเปิดเผยขอ้มูลนั้นจะช่วยอธิบายถึงฐานะการเงินผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของ
กิจการในระหว่างงวดได ้อย่างไรก็ตาม ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไม่เป็นขอ้มูลท่ีเปิดเผยแล้วท าให้กิจการ
เสียหาย เช่น ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัทางธุรกิจ (เมธากุล เกียรติกระจาย และศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2544, 
510, 548-549 ) 

งบการเงินเป็นการเสนอขอ้มูลทางการเงินท่ีมีแบบแผน เพื่อแสดงฐานะการเงินและรายการ
ทางบญัชีของกิจการ งบการเงินจดัท าข้ึนโดยวตัถุประสงค์ในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผล
การด าเนินงาน และกระแสเงินสดของกิจการ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจ และยงัเป็นการแสดงถึงผลงานของฝ่ายบริหารซ่ึงไดรั้บความไวว้างใจใหดู้แลทรัพยากรของ
กิจการงบการเงินจึงควรให้ข้อมูล คือ 1. สินทรัพย์ 2. หน้ีสิน 3. ส่วนของเจ้าของ 4. รายได้และ
ค่าใชจ่้าย รวมถึงรายการก าไรและรายการขาดทุน 5. กระแสเงินสด 

ขอ้มูลดงักล่าวและขอ้มูลอ่ืนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงิน
สามารถคาดคะเนเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตของกิจการ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคาดคะเนเก่ียวกบั
จงัหวะเวลาและความแน่นอนท่ีกิจการจะก่อให้เกิดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด โดยผูบ้ริหาร
ของกิจการมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 

ส่วนประกอบของงบการเงิน งบการเงินท่ีสมบูรณ์ตอ้งประกอบดว้ย 1. งบดุล 2.งบก าไร
ขาดทุน 3. งบใดงบหน่ึง เช่น งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของเจา้ของ หรือ งบก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ 4. งบกระแสเงินสด 5.นโยบายการบญัชีและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

นอกจากน้ีแต่ละบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีเฉพาะเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล
ทางบญัชีของบริษทัด้วย น าเสนองบการเงินอย่างถูกต้องและยุติธรรมหรือถูกต้องตารมควรเพื่อ
ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน (สมาคมนกับญัชีและผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย, 2546) 
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2.4) แนวคิดทฤษฎผู้ีมีส่วนเกีย่วข้อง (Stakeholder Theory) 

ทฤษฎีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งได้รับการพฒันามาต่อเน่ืองตามล าดบัตั้งแต่ทศวรรษ 1970 ท่ี
น าเสนอตวัแบบผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง แสดงถึงความรับผิดชอบของบริษทัต่อกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวข้อง
หลากหลายกลุ่ม และตั้งแต่นั้นมาก็มีบทบาทมากข้ึน 

Donaldson and Presston อธิบายกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับริษทัวา่ประกอบดว้ย ผูล้งทุน 
รัฐบาล กลุ่มการเมือง ผูใ้ห้บริการจดัการสินคา้และบริการ สมาคมการคา้ พนกังาน ลูกคา้ และชุมชน 
(Donaldson and Presston, 1995, 65-91) 

 
ท่ีมา: Donaldson and Presston, 1995, 65-9 

ภาพที ่2.3  ทฤษฎีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

Steiner and Seiner (Steiner and Seiner, 1997) อธิบายผูเ้ก่ียวขอ้งกบัองค์กรธุรกิจไวใ้นตวั
แบบผูเ้ก่ียวขอ้งวา่ กิจการเป็นศูนยก์ลางของความสัมพนัธ์ร่วมกบักลุ่มบุคคลและกลุ่มซ่ึงเรียกวา่กลุ่ม
ผูเ้ก่ียวขอ้ง กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งคือผูไ้ดป้ระโยชน์และ ผลกระทบจากการด าเนินการของกิจการ กิจการ
ใหญ่ๆมีขอบเขตการด าเนินการกวา้งขวางสามารถแบ่งผูเ้ก่ียวขอ้งตามความสัมพนัธ์ได ้ออกเป็น 2 
ระดบั คือ  

1) กลุ่มท่ีมีความส าคัญต่อความอยู่รอดของกิจการ ได้แก่เจ้าของหรือผู ้ถือหุ้น ลูกค้า 
พนกังาน ชุมชน และรัฐบาล และอาจรวมถึงกลุ่มอ่ืนๆ เช่นผูจ้ดัหารสินคา้และบริการให้บริษทั หรือ
เจา้หน้ีดว้ยก็ได ้ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 บริษทั 

ผูล้งทุน

ลงทุน 
กลุ่มการเมือง 

ลูกคา้ 

ชุมชน 

พนกังาน 

สมาคมการคา้ 

ผูใ้หบ้ริการ 

รัฐบาล 
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2) กลุ่มท่ีไม่ได้มีผลต่อความอยู่รอดแต่กระทบต่อการด าเนินการของกิจการได้แก่ กลุ่ม
ผลประโยชน์ต่างๆ นักส่ิงแวดล้อม ส่ือมวลชน สมาคมการค้า ตลอดจนคู่แข่งขนั และหากนิยาม
ขอบเขตกวา้งข้ึน ก็สามารถรวมถึงผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น สถาบนัการศึกษา องค์กรธรรมชาติต่างๆ 
เพราะพวกเขาอาจไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินการของกิจการได ้

2.5) ทีม่าของกลไกบรรษัทภิบาล 

นอกจากนั้นเพื่อพฒันากลไกบรรษทัภิบาลให้เป็นกลไกท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม  
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันาได้แนะน าให้กลไกบรรษทัภิบาลควรท่ีจะ
ประกอบดว้ยหลกัพื้นฐาน 5 ประการดงัน้ี  

1)     ตอ้งเป็นกลไกท่ีค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุน้ (The Rights of shareholders)  

2) ตอ้งเป็นกลไกท่ีก าหนดสิทธิของผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียม (The Equitable treatment 
of Shareholders)  

3) ตอ้งเป็นกลไกท่ีเปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถมีส่วนร่วมในกลไกบรรษทัภิ
บาลได ้(The Role of Stakeholders in Corporate Governance)  

4) ตอ้งเป็นกลไกท่ีเอ้ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดเผยของขอ้มูลองคก์รท่ีจ าเป็นต่อ
การตดัสินใจของผูมี้สวนไดเ้สีย (Disclosure and Transparency)  

5) ต้องเป็นกลไกท่ีมีการก าหนดความรับผิดของคณะกรรมการไวอ้ย่างชัดเจน                
(The Responsibilities of the Board)  

บรรษทัภิบาลนั้นเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวของโดยตรงกบัผลประโยชน์ของกิจการทั้ง ในแง่ของ     
ผลประโยชน์ของเจ้าของกิจการ และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับกิจการ ดังนั้ นลักษณะของ กลไก
บรรษทัภิบาลของกิจการแต่ละประเภทจึงมีลกัษณะเฉพาะของกลไกในการควบคุม แตกต่าง กนัไป
ตามเง่ือนไของค์ประกอบและโครงสร้างของกิจการแต่ละประเภท อยา่งไรก็ตามกลไกบรรษทัภิบาล
จะมีท่ีมาหลกั ๆ อยู ่2 แหล่งดว้ยกนั  

1) กลไกทีเ่กดิจากแรงกดดันภายในกจิการ (Internal Force)  
 กลไกลกัษณะน้ีเกิดข้ึนจากผูท่ี้มีผลประโยชน์เก่ียวข้องโดยตรงกบัผลประโยชน์ของ

กิจการ เช่น ผูถื้อหุ้นของกิจการ หรือเจา้หน้ีรายใหญ่ของกิจการ โดยมกัจะเป็นการ เรียกร้องให้มีการ
ก ากบัดูแลการท างานของกิจการเพื่อให้สนองตอบความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งเต็มท่ี โดยทัว่ไป
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กลไกลกัษณะน้ีจะอยู่ในรูปของกฎเกณฑ์ภายในของบริษทั เช่น  ขอ้บงัคบัของ บริษทัเก่ียวกบัการ
แต่งตั้งกรรมการบริษทั ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการตรวจสอบการด าเนินงานของบริษทั ขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การข้ึนเงินเดือนและจ่ายโบนสัให้กบัพนกังาน หรือขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการพนกังานในรูปแบบต่างๆ 
เป็นตน้ 

2) กลไกทีเ่กดิขึน้จากแรงกดดันภายนอกกจิการ (External Force) 

 กลไกบรรษทัภิบาลในกรณีน้ีจะเกิดจากการท่ีบุคคลท่ีสามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์
ของกิจการเป็นผูส้ร้างแรงกดดนัให้กบักิจการในการก าหนดกฎเกณฑ์ในการก ากบัดูแลกิจการของ
ตนเอง โดยบุคคลท่ีสามนั้น อาจจะอยูใ่นลกัษณะของผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการด าเนินการของกิจการ
ก็ได้ เช่น ผูไ้ด้รับผลกระทบจากส่ิงแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม เรียกร้องให้โรงงานต้อง
รับผิดชอบในการก ากบัดูแลกิจการของตนเองไม่ให้สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรืออาจอยูใ่นรูป
ของกลไกทางตลาดท่ีจะสร้างแรงกดดนัใหก้บับริษทัผา่นทางกลไกตลาด เช่นการหนัไปซ้ือสินคา้ราคา
ถูกของผูผ้ลิตรายอ่ืนท่ีมีราคาถูกกว่าจะท าให้ผูป้ระกอบการต้อง พิจารณามาตรการต่างๆ เพื่อ
พฒันาการก ากบัดูแลกิจการของตนในแง่ของการควบคุมตนทุนเพื่อให้ ตนสามารถท่ีจะแข่งขนัใน
ตลาดได ้แมว้า่ในความเป็นจริงแลว้ แมฝ่้ายจดัการจะไมด่ าเนินการใดๆผูถื้อหุ้น หรือเจา้หน้ีก็จะไดรั้บ
ผลตอบแทนของตนอยูเ่ช่นเดิม 

กลไกในลกัษณะน้ีรวมถึงการก าหนดกลไกบรรษทัภิบาลโดยภาครัฐเพื่อป้องกนัผลกระทบ
จากการด าเนินงานของกิจการบางประเภทเป็นการเฉพาะ อาจมีค าถามวา่การก าหนดกลไกบรรษทัภิ
บาลโดยภาครัฐนั้นเป็นการแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอาจจะเป็นเหตุให้เกิดกลไกท่ีให้
เปรียบผูมี้ส่วนไดเ้สียฝ่ายหน่ึงหรือไม่ หากผูถื้อหุ้นหรือฝ่ายจดัการมีขอ้มูล เก่ียวกบัผลกระทบในดา้น
ต่างๆ และสามารถวางกลไกบรรษทัภิบาลเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆได้อย่าง
รัดกุม  

แมข้อ้โตแ้ยง้ดงักล่าวอาจฟังดูมีเหตุผล อย่างไรก็ตามรัฐก็ยงัมีความจ าเป็นในการก าหนด
มาตรการในการก ากบัดูแลเป็นการเฉพาะเน่ืองจาก  

1) การก าหนดกลไกบรรษทัภิบาลของกิจการอาจมีเบ่ียงเบนจาก การรักษาผลประโยชน์
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกรายไปเป็นการรักษาประโยชน์บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงเป็นการเฉพาะ  เช่น
การเขียนขอ้บงัคบับริษทัให้เอ้ือต่อการ ป้องกนัการเขา้ครอบง ากิจการ หรือในทางกลบักนัอาจเขียนให้
สะดวกต่อการปันราคาหุ้นเม่ือมีการพยายามเขาครอบง ากิจการโดยไม่ค  านึงถึงผลกระทบต่างๆ ท่ีจะ
เกิดกบัเจา้หน้ีหรือลูกจา้งของบริษทั  
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2) แมบ้ริษทัจะก าหนดกลไกท่ีรองรับสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สียต่างๆไวอ้ยา่งรัดกุมก็ตาม แต่
เน่ืองจากกลไกดงักล่าวนั้นเป็นเพียงสัญญาท่ีบริษทั ให้ไวก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงเป็นสัญญาท่ีปราศจาก
หลกัประกนัใดๆว่าบริษทัจะตอ้งท าตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีก าหนดไว ้หรือบริษทัอาจมีการเปล่ียนแปลง
กลไก ดงักล่าวเพื่อให้สอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของบริษทัในขณะนั้นก็ยอมท าได ้การก าหนดมาตรการ
ของรัฐจึงมีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งในการก าหนดกลไกบรรษทัภิบาลท่ีเป็นหลกัประกนัให้กบัผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งต่างๆ วา่ตนมีเคร่ืองมือในการปกป้องสิทธิของตน  

บรรษทัภิบาลแบ่งออกเป็นระดบัต่าง ๆ ได ้4 ระดบั ดงัน้ี (เกียรติศกัด์ิ จีรเธียรนาถ, 2542,19 ) 

1) โลกาภิบาล  (Global Governance) เป็นระดับนานาชาติหรือสังคมโลกต้องการเพื่อ
ก่อให้เกิดความรุ่งเรืองและสันติสุขแก่มวลมนุษยชาติ การค านึงถึงศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยพ์ร้อม
กบัการจดัสรรทรัพยากรโลกดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

2) รัฐภิบาล (National Governance) เป็นระดับประเทศต้องการ มุ่งสร้างความมัง่คัง่และ
ผาสุขของคนในชาติแต่ตอ้งไม่ไปล่วงละเมิดกติกาของสังคมโลก 

3) สังคมภิบาล (Social Governance) เป็นระดบัสังคมของแต่ละประเทศตอ้งการ มุ่งสู่ความ
สมดุลของการสร้างความมัง่คัง่และสันติสุขแก่สังคมนั้น ๆ โดไม่ไปเบียดเบียนหรือยื้อแยง่สังคมอ่ืน
นัน่คือ การเคารพสิทธิพื้นฐานของสังคมอ่ืน ๆ ในชาติของตน 

4) บรรษทัภิบาล (Corporate Governance) เป็นระดบัองค์กรหรือบรรษทัตอ้งการเป็นการ
หล่อหลอมโครงสร้างและกระบวนการของการน าและควบคุมองค์กรไปสู่เป้าหมาย จริยธรรมและ
คุณธรรมของคนในองคก์ร และความสามารถของภูมิปัญญาเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดพลานุภาพเต็มท่ีใน
การไปสู่เป้าหมายขององคก์ร นัน่คือการสร้างสมรรถนะการแข่งขนัและเสถียรภาพเกิดข้ึนแก่องค์กร 
ทั้งการสร้างก าไร (Profitability) ความมีเสถียรภาพ (Stability) ความเจริญเติบโต (Growth) การเผื่อแผ่
สังคม (Contribution to Society) 

2.6) วตัถุประสงค์ของการมีบรรษัทภิบาล 

1)  เพื่อก าหนดภารกิจขององค์กรให้สอดคล้องและบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรอย่าง
ย ัง่ยนื 

2) เป็นการสร้างความเช่ือมัน่แก่บุคคลภายนอก 

3) เป็นการป้องสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยการก าหนดระเบียบวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัความโปร่งใส 
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 ความยติุธรรม และการจดัท ารายงานตามความรับผดิชอบ 

4) เป็นการสร้างความมัน่ใจแก่นกัลงทุนว่าจะสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนกัลงทุนท่ี
ระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม 

5) การรักษาผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายโดยค านึงถึงทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม
และเท่าเทียมกนั 

2.7) องค์ประกอบหลกัของบรรษัทภิบาล 

องค์ประกอบเป็นส่ิงส าคัญและจ าเป็นท่ีธุรกิจจะต้องท าความเข้าใจเพื่อท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจ ไดแ้ก่ (พรนพ พุกพนัธ์ุ. 2544 : 252-256) 

1)  โครงสร้างและกระบวนการ  (Structure and Process) การจัดโครงสร้างและ
กระบวนการเป็นการน าองคก์รไปสู่เป้าหมายเป็นส่วนท่ีเป็นรูปธรรมสามารถจบัตอ้งได ้ประกอบดว้ย
โครงสร้างองค์กร การก าหนดอ านาจหน้าท่ี คู่มือค าสั่งระเบียบปฏิบัติ ระบบงานต่าง ๆ ดังนั้ น
โครงสร้างและกระบวนการตอ้งเอ้ือให้การน าและการควบคุมองค์กรไปสู่วตัถุประสงค์ขององค์กร
ท่ีตั้งไว ้

2)  จริยธรรมและคุณธรรมของคนในองค์กร (Ethics and Intergrity of People) โดยให้
ความส าคญัมากในระดบัท่ีสูงท่ีตอ้งมีการปฏิบติัให้เป็นเยี่ยงอย่าง โดยผูบ้ริหารระดบัสูงตอ้งท าเป็น
ตวัอยา่งก่อนเพื่อไม่ใหมี้การละเลยในระดบัล่าง 

3)  ความสามารถและภูมิปัญญา (Competence and Wisdom) ความสามารถของคนใน
องคก์รท่ีมีขีดความสามารถในการน าเอาความรู้(Khowledge) มาสร้างทกัษะ (Skills) เกิดความช านาญ
ท่ีเพียงพอ (Proficiency) น าไปสู่ความเช่ียวชาญ(Expertise) และน าไปปฏิบัติได้อย่างชาญฉลาด
เหมาะสมกบัสภาวะขององคก์ร 

4) บรรษทัท่ีดีตอ้งรวมเอา 3 องค์ประกอบเขา้ดว้ยกนัเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายขององคก์ร 
คือ การสร้างสมรรถนะ การแข่งขนั และเสถียรภาพใหเ้กิดข้ึนแก่องคก์ร 

2.8) ประโยชน์ของบรรษัทภิบาล 

การบริหารอยา่งโปร่งใสมีคุณภาพด้วยระบบธรรมาภิบาลเป็นหัวใจส าคญัอยา่งยิ่งของ
ทุกองคก์ารจะไดรั้บจากการมีบรรษทัภิบาลท่ีดี คือ  
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1) เป็นการจดัระบบก ากบัดูแลกิจการให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล ท าให้รับความ
น่าเช่ือถือ  

2) สามารถหาเงินลงทุนไดง่้าย และมีตน้ทุนท่ีต ่าเน่ืองจากความน่าเช่ือถือของกิจการ  

3) สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูล้งทุนและถือหุ้นท่ีตอ้งการขอ้มูลท่ีเพียงพอและ
โปร่งใสเพื่อการตดัสินใจลงทุน  

4) ท าให้บริษทัรู้สถานะของตวัเองเพื่อน าไปก าหนดวิสัยทศัน์ ทิศทางและเป้าหมายใน
การด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

5) สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจการและผูถื้อหุ้นภายใตก้ารรักษาความสามารถในการ
แขง่ขนัและการเติบโตอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื 

2.9) คุณลกัษณะของบรรษัทภิบาลทีด่ี  

บรรษทัภิบาลท่ีดีขององค์กรต่างๆ จะแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัมุมมองของแต่ละองค์กรว่า
ให้ความส าคญักบัเร่ืองใด ซ่ึงองคป์ระกอบหลกัของธรรมาภิบาล ประกอบดว้ย (กรกนก ทิพรส และ   
ปพฤกษ ์ อุตสาหะวาณิชกิจ, 2547, 197-201) 

1) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบในบทบาทภาระหน้าท่ี     
การปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีก าหนดไวต้ามกระบวนการให้วตัถุประสงค์และส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
และเหมาะสมสามารถท่ีจะถูกตรวจสอบและผลการด าเนินงานได้ทั้ งในเชิงปริมาณ คุณภาพและ 
ประสิทธิภาพ  

2) ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การด าเนินงานท่ีเปิดเผยตรงไปตรงมาเปิด 
โอกาสให้บุคคลมีส่วนไดส่้วนเสียของกิจการหรือบุคคลภายนอกสามารถเขา้ถึงข่าวสารต่างๆไดแ้ละ
สามารถรับทราบขอ้มูลรวมทั้งตรวจสอบการปฎิบติังานของฝ่ายบริหารได ้ 

3) ความซ่ือสัตย ์(Honesty) หมายถึง การประพฤติปฏิบติัอยา่งตรงไปตรงมา ไม่คดโกง
และไมห่ลอกลวง เช่น ผูป้ระกอบการธุรกิจ SMEs แข่งขนัทางธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมและความชอบ
ธรรม  

4) ความยุติธรรม (Fairness) หมายถึง การมีความชอบด้วยเหตุผลและมีความชอบธรรม 
ปฏิบติัต่อบุคคลอ่ืนอยา่งเท่าเทียมกนั  
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5) ความน่าเช่ือถือ (Accoutability) หมายถึง การมีความไวใ้จและนบัถือต่อการกระท า 
ต่อฝ่ายต่างๆหรือบุคคลอ่ืน  

6) ความเป็นอิสระ (Indipendence) หมายถึง ความเป็นไทไม่ข้ึนตรงต่อบุคคลใดบุคคล
หน่ึง มีเสรีภาพทางดา้นความคิดและการกระท าโดยไม่ขดัต่อกฎหมาย  

7) ความรับผดิชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง ความผกูพนัของผูบ้ริหาร
ในการท่ีจะตดัสินใจในการกระท าใดๆ ท่ีสร้างประโยชน์ให้องค์การและสังคมส่วนร่วมไป พร้อมๆ
กนั องคก์ารจะตอ้งปฏิบติัต่อกลุ่มคนต่างๆ มากมายท่ีประกอบกนัข้ึนเป็นสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและ
ภายนอก ในฐานะท่ีบุคคลเหล่านั้นเป็นผูท่ี้มีส่วนไดเ้สีย 

องค์กรธุรกิจ หรือบริษทัท่ีดีนั้น จะตอ้งมีการจดัระบบหรือระเบียบความสัมพนัธ์ของ
องคป์ระกอบท่ีเรียกวา่ ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งสมดุล กล่าวคือ บริษทัหรือธุรกิจท่ีดีจะตอ้งมีการสร้างส่ิงท่ี 
เรียกว่า บรรษทัภิบาล (Corporate Good Govermance) องค์ประกอบของ บรรษทัภิบาล(Corporate 
Good Govermance) คือ  

ประการแรก เป็นการบริหารบริษทั หรือธุรกิจในลกัษณะท่ีสร้างความกลมกลืนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนสังคม ตอ้งไม่ลืมวา่ธุรกิจนั้นมิไดเ้กิดข้ืนหรือด าเนินการ
ในสุญญากาศ การการด าเนินการในบริบท (Context) ของชุมชนและสังคม การก าหนดทิศทางและ
การบริหารบริษทัยอมมีส่วนกระทบกบัสังคมหรือชุมชน อย่างใดอย่างหน่ึงบริษทัท่ีมีลกัษณะเป็น 
บรรษทัภิบาล (Corporate Good Govermance) จึงตอ้งมีการจดัระบบการบริหารในลกัษณะท่ีไม่ ส่ง 
ผลกระทบต่อสังคม ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียเช่นกนั (สมชาย ภคภาสน์ ววิฒัน์, 2548, 
145)  

ประการท่ีสอง เป็นการบริหารท่ีมีดุลยภาพระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ทั้งท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง และในทางอ้อม บริษทัท่ีมีลกัษณะเป็น บรรษทัภิบาล (Corporate Good Govermance) จึงมี
ลักษณะท่ีมีการบริหารในลกัษณะท่ีสามารถตอบสนองต่อองค์ประกอบหรือผูมี้ส่วนได้เสียอย่าง 
สมดุล  

ประการท่ีสาม เป็นการบริหารธุรกิจโดยค านึงถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินการ 
ดงั  กล่าวน้ี การมีส่วนร่วม (Participation) ของผูมี้ส่วนไดเ้สียจึงถือเป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงในการ 
ก าหนดคุณสมบติัของ บริษทัท่ีมีลกัษณะเป็น บรรษทัภิบาล (Corporate Good Govermance)  

ประการท่ีส่ี การมีความโปร่งใส (Transparency) บริษัทหรือธุรกิจท่ีมีลักษณะเป็น 
(Corporate Good Govermance) หมายถึง มีการบริหารงานท่ีเปิดโอกาสมีการตรวจสอบบนพื้นฐาน  
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ของการบริหารอยา่งโปร่งใสนัน่เอง  

ประการท่ีห้า เป็นการบริหารอยา่งมีความรับผิดชอบ (Accountability) บริษทัหรือ ธุรกิจท่ีมี
ลักษณะเ ป็น  (Corporate Good Govermance) หมาย ถึง  เ ป็นการบริหาร ท่ี มีความ รับผิดชอบ
(Accountability) ของฝ่ายบริหารท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ซ่ึงมิใช่จ ากดัเพียงแค่ผูถื้อหุน้ แต่หมายรวมถึง ผู ้
เล่นหุ้นในกรณีท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ รวมทั้งการรับผิดชอบต่อชุมชนและ 
ประชาชนโดยทัว่ไปอีกดว้ย  

ประการท่ีหก การมีผูบ้ริหารท่ีมีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ((Ethics and Code of Conduct) 
กล่าวคือ บริษทัหรือธุรกิจท่ีมีลกัษณะเป็น (Corporate Good Govermance) นั้นจะตอ้งมี ฝ่ายบริหารท่ี
ค านึงถึงความส าคญัของจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจและมีจรรยาบรรณในวชิาชีพผูมี้บทบาทหลกัใน
การส่งเสริมธรรมาภิบาล  

2.2.3  บรรษัทภิบาลในประเทศไทย 

1) ความเป็นมา 

บรรษทัภิบาลในสมยันายกรัฐมนตรี พนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร ในค าแถลงนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาเม่ือ วนัจนัทร์ท่ี 6 
กุมภาพนัธ์ 2544 ระบุว่าปัญหาเร่งด้วยและส าคญัยิ่งของ รัฐบาล คือ การเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ 
ปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตของระบบเศรษฐกิจ การบริหารสังคมและการเมือง โดยจะต้อง
ด าเนินการพร้อมๆกนัเพื่อใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัการณ์ โดยปัญหามี 2 ส่วนคือ 

1) หยดุการหดตวัของเศรษฐกิจท่ีก าลงัก่อปัญหาทางสังคมใหก้บัประเทศ 

2) การแกไ้ขและปรับเปล่ียนโครงสร้างใหม่ให้กบัระบบเศรษฐกิจ และสังคมไปสู่ความ
เสถียรภาพและความมัน่คงอนัย ัง่ยนืของประเทศชาติ 

และ ส่วนท่ี 2 นโยบายเศรษฐกิจขอ้ 2.2 (4) เร่งพฒันาตลาดเงินและตลาดทุนเพื่อให้เป็น
กลไกท่ีมีประสิทธิภาพในการระดมทุน และส่งเสริมการออมระยะยาวทางภาคธุรกิจและประชาชน 
ตลอดจนจดัโครงการภาษีอากรให้สอดคลอ้งและเสมอภาค รวมทั้งส่งเสริมให้องคก์รธุรกิจท่ีดี และมี
ศกัยภาพงานสามารถเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์พื่อให้ภาคเศรษฐกิจท่ีส าคญัและสอดคลอ้ง
กบัยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดเงิน และตลาดทุนได้อย่างเต็มท่ี 
(ส านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2544) 
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ต่อมา ดร.สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์รองนายกรัฐมนตรีขณะนั้นไดเ้ห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วนใน
การฟ้ืนฟูตลาดทุนไทย จึงมีนโยบายให้จดัการประชุมเพื่อจดัท าแผนแม่บทในการพฒันาตลาดทุนข้ึน 
ซ่ึงการประชุมในคร้ังนั้นผูแ้ทนจากภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐไดใ้ห้ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์
หลายประการ โดยมาตรการส าคญัท่ีท่ีประชุมให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การสร้างบรรษทัภิบาลใน
ตลาดทุน และในช่วงตน้ปี 2545 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2545 ไดใ้ห้ความ
เห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการบรรษทัภิบาลแห่งชาติข้ึนชุดหน่ึงมี
นายกรัฐมนตรี หรือรองรนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ (รวมประธาน) มีจ  านวน 21 คน มีอ านาจหนา้ท่ีทั้งก าหนดนโยบาย มาตรการ วางระบบ 
วิธีการด าเนินการ เสนอแนะนโยบาย การปรับปรุงกฎระเบียบขอ้บงัคบั กฎหมาย เพื่อให้ถึงระดบั
บรรษทัภิบาลท่ีตอ้งการ ท่ีเป็นยอมรับของสากล เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งและประชาชน
มีส่วยร่วม เผยแพร่ให้เป็นท่ีรับรู้ และเกิดความเช่ือมั่นของต่างประเทศ รวมทั้ งอ านาจแต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานทั้งจากภาครัฐและเอกชนไดด้ว้ย 

นายกรัฐมนตรีพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร สมยัท่ี 2 ยงัคงมีความต่อเน่ืองในวาระบรรษทัภิ
บาลแห่งชาติจามนยัยะท่ีแสดงไวใ้นค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีพนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร 
ต่อรัฐสภาเมือวนัพุธ ท่ี 23 มีนาคม 2548 วา่ ประเทศจะมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่งและมีสังคม
ท่ีสงบสุขจะตอ้งมีพื้นฐานของกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และการบริหารกิจการท่ีดี โดยเฉพาะ
ความโปร่งใส และปลอดความทุจริตในทุกระดบัและทุกวงการทั้งภาครัฐและเอกชน ในส่วนของ
ภาคเอกชนนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะส่งเสริมกระบวนการบริหารจดัการท่ีดีในภาคเอกชน 
โดยเฉพาะระบบการตรวจสอบกิจการท่ีโปร่งใส และสนับสนุนให้ภาคเอกชนยึดมั่นในความ
รับผิดชอบต่อลูกคา้ ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย (ส านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 
2548) 

นายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์คณะรัฐบาลนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์
ในการแถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัศุกร์ ท่ี 3 พฤศจิกายน 2549  (ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2549) ไม่พบวา่มรการระบุวาระบรรษทัภิบาลในค าแถลงนโยบายเหมือนเช่น
รัฐบาล อาจเน่ืองจากเป็นถอ้ยแถลงท่ีสั้ นและมีเร่ืองอ่ืนท่ีเป็นวาระด่วน และส าคญั แต่อย่างไรก็ตาม
นายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท ์ก็ไดส้นบัสนุนนโยบายบรรษทัภิบาลอยา่งต่อเน่ืองโดยไดเ้ป็น
ประธานในการปรชุมคณะกรรมการบรรษทัภิบาลคร้ังท่ี 8 

นายกรัฐมนตรีนายสมคัร สุนทรเวช และนายสมชาย วงศส์วสัด์ิ  คณะรัฐบาลนายกรัฐมนตรี
นายสมคัร สุนทรเวช ในการแถลงนโยบายต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เม่ือวนัจนัทร์ ท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 
2551 (ส านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551) ไดก้ล่าวถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพของตลาดทุน
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ให้ทดัเทียมกบัตลาดหลกัในภูมิภาคและตลาดโลกทั้งด้านธรรมาภิบาล ราคา และคุณภาพ โดยให้
ความส าคญัแก่การปรับปรุงมาตรการส่ิงจูงใจเพื่อสนบัสนุนการออมของประเทศ การเพิ่มบทบาทของ
ตลาดทุนและตลาดตราสารหน้ีในการเป็นแหล่งทุนส าหรับการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ และ
การจดัใหมี้กลไกลเพื่อก ากบัดูแลการพฒันาตลาดทุนใหป้ระสานสอดคลอ้งกบัการพฒันาตลาดเงิน แต่
อาจเน่ืองจากนายกรัฐมนตรีนายสมคัร ด ารงต าแหน่งในเวลาอนัสั้น จึงไม่ปรากฏประเด็นเก่ียวขอ้งกบั
บรรษทัภิบาลอยา่งชดัเจนมากนกั จนมาถึงในสมยันายกรัฐมนตรีนาสมชาย วงศ์สวสัด์ิ ในการแถลง
นโยบายต่อสภานิติบญัญัติแห่งชาติ เม่ือวนัอังคารท่ี 7 ตุลาคม 2551 ยงัคงใช้นโยบายในส่วนน้ี
เหมือนกบัท่ีรัฐบาลชุดก่อนไดเ้สนอต่อสภานิติบญัญติั โดยมีการก าหนดกลยุทธ์/วิธีการไวก้วา้งๆ วา่
จดัท าแผนแม่บทการพฒันาตลาดทุนไทยในระยะปานกลาง 

นายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธ์ เวชชาชีวะ พบวา่มีการระบุโครงการ การส่งเสริมและการพฒันา
ตลาดทุนไทย และส่งเสริมการยกระดบับรรษทัภิบาลท่ีดีของบริษทัจดทะเทียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ว้
ในแผนงาน/โครงการส าคญัท่ี 7 ภายใตก้ลยทุธ์/วธีิการด าเนินการ เร่ืองการเพิ่มความเขม้แขง็ของตลาด
เงินและตลาดทุน อยูใ่นแผนบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2552- 2554 

ดงันั้นจะให้ไดว้า่ประเทศไทยเร่ิมมีการต่ืนตวัมากในกระแส บรรษทัภิบาล โดยมองเห็นถึง
การขบัเคล่ือนจากฝ่ายของรัฐบาลมาอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ 2544 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงรัฐบาลได้บรรจุ 
ประเด็นเก่ียวกับ บรรษทัภิบาลไวใ้นนโยบาย โดยมีการปรับเปล่ียน และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาพของเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพื่อให้เอ้ือประโยชน์แก่ผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์ จึงนบัไดว้า่
ประเทศไทยมีความพยายามเร่ืองบรรษทัภิบาลเพื่อพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2) ภาพรวมของบรรษัทภิบาลของธนาคารพาณชิย์ในปัจจุบัน 

บรรษทัภิบาลของธนาคารพาณิช์ในปัจจุบนั  ดว้ยเอกลกัษณ์ของธุรกิจธนาคารพาณิชย ์   การ
ประเมินภาพรวมของบรรษทัภิบาลตามแนวทางของธุรกิจทัว่ๆ คงไม่สามารถท่ีจะน ามาใช้ในการ
ประเมินได ้เน่ืองมาจากธุรกิจธนาคารพาณิชย ์นั้นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัท่ีสุด คือผูฝ้ากเงินและระบบ
เศรษฐกิจ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

3) บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียกบับรรษัทภิบาล  

พื้นฐานของบรรษทัภิบาลของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทใดก็ตามคือการสร้าง
หลักประกันให้กับผูล้งทุนว่าจะได้รับการคุ้มครองสิทธิและได้รับผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม           
อย่างไรก็ตามบรรษทัภิบาลก็ยงัมีความส าคัญต่อผูมี้ส่วนได้เสียกับกิจการด้วย ในธุรกิจธนาคาร 
พาณิชยน์ั้น บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบทบาทของผูฝ้ากเงิน และระบบเศรษฐกิจ 
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นั้น เป็นบทบาทท่ีต้องค านึงถึงในการก าหนดกรอบบรรษทัภิบาลท่ีเหมาะสม อย่างไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาจากกมุมมองของกฎหมายแลว้นั้น ผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีจะไดรั้บ
ผลกระทบโดยตรงจากความลม้เหลวในการบริหารงาน แต่กลบัไม่มีสิทธิหรือบทบาทตามกฎหมายใน
การบริหารกิจการ เน่ืองจาก  

สิทธิและความสัมพนัธ์ตามกฎหมายของผูฝ้ากเงินกบัธนาคารอยูใ่นฐานะของเจา้หน้ีและ
ลูกหน้ี ผูฝ้ากเงินในฐานะเจา้หน้ีจึงมีสิทธิเพียงเรียกใหช้ าระหน้ีตามสัญญาไดเ้ท่านั้น  

เม่ือเกิดการบริหารท่ีท าให้เกิดความเสียหายข้ึนกบัธนาคารพาณิชย ์ผูฝ้ากเงินไม่มีสิทธิ
แทรกแซงการบริหารนั้นได ้ 

หากเกิดความเสียหายข้ึนจากการบริหาร ผูฝ้ากเงินมีสิทธิเพียงการขอรับช าระหน้ีตาม
ภาระหน้ีท่ีธนาคารมีอยูก่บัตนเองเท่านั้น ผูฝ้ากไม่มีสิทธิท่ีจะฟ้องผูบ้ริหารท่ีท าให้เกิดความเสียหายแก่
ผูฝ้ากได ้ 

แมก้ฎหมายจะให้สิทธิต่างๆ มากข้ึน แต่หากความคุม้ครองท่ีมีอยูต่ามกฎหมาย เช่น การ
ประกนัเงินฝากโดยกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและพฒันาระบบสถาบนัการเงินยงัคงมีอยู่ ผูฝ้ากเงินก็จะ
ยงัคงขาดความเอาใจใส่ท่ีจะดูแลและปกป้องสิทธิในเงินฝากของตน (Moral Hazard)  

 แมผู้ก้  ากบัดูแลจะเป็นผูมี้บทบาทในการสร้างบรรษทัภิบาลให้กบัธนาคารพาณิชยเ์พื่อ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็ตาม แต่ดว้ยความจ าเป็นทางธุรกิจธนาคารพาณิชยท่ี์ตอ้งการ   ความคล่องตวั 
รวมถึงบทบญัญติัท่ีมีขอ้จ ากดับางประการในการแกไ้ขปัญหา ท าใหบ้ทบาทและการมีส่วนร่วมในการ
สร้างบรรษทัภิบาลท าไดย้าก 

นอกจากปัจจยัทางดา้นกฎหมายแลว้ ปัจจยัดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจของธนาคารพาณิชยท่ี์มีความเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาก็เป็นอุปสรรคส าคญั ประการหน่ึงใน
การมีส่วนร่วมสร้างบรรษทัภิบาลของธนาคารพาณิชย์ เช่น ผูฝ้ากเงินขาดความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
การตรวจสอบผลประกอบการท าให้ไม่ทราบสถานะและการด าเนินงานของ ธนาคาร ผู ้ก  ากบัไม่มี
ความรู้หรือไมเ่ขา้ใจธุรกรรมใหม่ท่ีเกิดข้ึนในตลาดท าใหก้ ากบัดูแลไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้ 
 

4) การเปิดเผยข้อมูล  

ธนาคารพาณิชยจ์ะตอ้งเสนอ และประกาศรายงานทางการเงินอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง และ  
ตอ้งเสนอรายงาน และประกาศงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง ซ่ึงรายงานทางการ
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เงินทั้งสอง กรณีนั้นเป็นรายงานท่ีกฎหมายก าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ตอ้งจดัท า ผลจากมาตรการ
ดงักล่าวท าให้ ลูกคา้ และผูก้  ากบัธนาคารพาณิชยส์ามารถทราบถึงสถานะการด าเนินงานของธนาคาร
ได้ ซ่ึงถือเป็นการเปิดเผยข้อมูลในระดบัหน่ึง แต่ก็ยงัคงไม่เพียงพอท่ีเจ้าหน้ีจะใช้ในการพิจารณา
เพื่อให้ธนาคารพาณิชยก์ูย้ืมเงิน อย่างไรก็ดีขอ้มูลดงักล่าวก็คงยงัไม่เพียงพอท่ีจะใช้ในการพิจารณา
ฐานะทาง การเงินของธนาคารพาณิชย์ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ดว้ยเหตุท่ีกิจการธนาคารเป็นธุรกิจท่ีมีความ
เปล่ียน รวดเร็ว ขอ้มูลท่ีไดม้าจากการเปิดเผยขอ้มูลเป็นรายเดือนตามกฎหมายจึงยอมไม่เพียงพอท่ีจะ
ช่วยให้ ลูกคา้ทราบถึงขอ้เท็จจริงทางการเงินท่ีเกิดข้ึนในธนาคารได ้แต่ผูก้  ากบัดูแลนั้นอาจได้ขอ้มูล
จาก แหล่งอ่ืนได้ โดยสามารถใช้อ านาจในฐานะผูต้รวจการธนาคารพาณิชย์เพื่อทราบ       ขอ้มูล
เก่ียวกบัการ ด าเนินธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารพาณิชยไ์ด ้ซ่ึงจะช่วยใหผู้ก้  ากบัดูแลสามารถก ากบัดูแล
กิจการ ของธนาคารพาณิชยไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นย  ามากข้ึน แต่ขอ้มูลดงักล่าวก็เป็นขอ้มูลท่ีถูกจดัเป็น
ความลบัของธนาคาร ซ่ึงทราบเฉพาะในหมู่ผูต้รวจสอบดว้ยกนัเทา่นั้น ทั้งกฎหมายยงับญัญติั ความผิด
เก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีรับรู้จากการการปฏิบติัตามอ านาจและหน้าท่ี ตอ้งโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงปี 
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท ขอ้มูลดงักล่าวจึงเป็นขอ้มูลท่ีไม่อาจเปิดเผยต่อสาธารณะ ได้แมจ้ะมี
ส่วนท าให้ประชาชนสามารถทราบถึงข้อเท็จจริงทางการเงินต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนไดก้็ตาม  

นอกจากนั้น การท่ีขอ้มูลไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนท าให้ผูบ้ริหารธนาคารพาณิชย์ไม่     
ตอ้งรับผิดชอบต่อในการตอบปัญหาต่อประชาชนถา้มีการบริหารงานท่ีผิดพลาดเกิดข้ึน ในบางดา้น 
เช่น การบริหารสินเช่ือผิดพลาดท าให้เกิดหน้ีเสียจ านวนมาก การขาดทุนจากการซ้ือขาย เงินตรา
ต่างประเทศ เป็นตน้ ส่งผลใหผู้บ้ริหารอาจด าเนินการแกไ้ขปัญหาชา้ลง เน่ืองจากปราศจาก แรงกดดนั
ให้ตรวจสอบการด าเนินงานจากประชาชน คงมีแต่เพียงแรงกดดนัจากผูต้รวจสอบ ธนาคารพาณิชย ์
ดว้ยเหตุดงักล่าวความรับผิดในกรณีท่ีเกิดความเสียหายกบัธนาคารพาณิชยจึ์งตกอยู ่ท่ีผูก้  ากบัดูแล
ธนาคารพาณิชยแ์ทนท่ีจะเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริหารจะต้องรับผิดชอบ และท าให้ผูก้  ากบัดูแลกลายเป็นผูท่ี้
ตอ้งรับรองฐานะของธนาคารพาณิชยไ์ปโดยปริยาย 

5) ความโปร่งใส  

หลกัเกณฑ์ส่วนใหญ่ ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยู่กบัดุลยพินิจของธนาคารแห่งประเทศไทย 
และกระทรวงการคลงัในฐานะผู ้ก  ากบัดูแลอยู่ ซ่ึงการใช้ดุลยพินิจนั้นเองท าให้เกิดความไม่ชดัเจน
ข้ึน ดงันั้นการพิจารณาปัจจยัเร่ืองความโปร่งใสจึงตอ้งพิจารณาถึงความชดัเจนของกฎเกณฑ์ต่างๆ  
ดว้ย 

ตวัอยา่งท่ีดีส าหรับกรณีน้ีเช่น การใชอ้ านาจแทรกแซงการด าเนินกิจการของธนาคารพาณิชย ์
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ตามมาตรา 24 ทวิ และมาตรา 24 ตรี แห่งพระราชบญัญติัการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ท่ีอาศยัดุลย
พินิจของธนาคารแห่งประเทศไทย ในการพิจารณาว่าธนาคารพาณิชย์แห่งใดมีฐานะหรือการ
ด าเนินการอยูใ่นลกัษณะอนัอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์ของ ประชาชน และมีค าสั่ง
ให้แก้ไขฐานะการด าเนินงานได้ หรือตามมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญติั ดงักล่าวท่ีบญัญติั    เป็น
อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัเป็นผูมี้อ านาจในการใช้ดุลยพินิจ พิจารณาสั่งควบคุม
ธนาคารพาณิชยไ์ด ้ ตวัอยา่งทั้งสองกรณีเป็นการใช้อ านาจตามกฎหมายในการสั่งการเพื่อแทรกแซง
การด าเนินงานของธนาคารพาณิชย์ ซ่ึงจะส่งผลทั้งต่อผูถื้อหุ้นของธนาคารพาณิชยน์ั้น รวมถึงส่งผล 
กระทบต่อผูฝ้ากเงิน และลูกคา้ของธนาคารพาณิชยด์ว้ย เน่ืองจากหากมีการแทรกแซงโดยใช้อ านาจ 
ตามกฎหมายในขณะท่ีธนาคารไมมี่ปัญหาก็ยอ่มท าใหธุ้รกิจของธนาคารพาณิชยต์อ้งไดรั้บ ผลกระทบ 
แต่ด้วยความไม่ชัดเจนของขอบเขตการใช้ดุลยพินิจตรากฎหมาย ธนาคารแห่ง ประเทศ ไทยหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัจึงอาจมีค าสั่งเช่นว่านั้นได้ โดยผลของค าสั่งดังกล่าวจะ ท าให้
ผูบ้ริหารท่ีผูถื้อหุ้นคดัเลือกมาไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้และอาจส่งผลกระทบ   ต่อการบริหาร สิ
นทรัพยท าให้การปล่อยเงินให้กูย้มืตอ้งมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการควบคุม ส่งผลให้ผูกู้ท่ี้ เป็น
ลูกคา้ของธนาคารไม่ได้รับเงินกู้ยืมตามระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงอาจส่งผลต่อการช าระเงินคืนจาก 
โครงการท่ีให้กูย้ืมส่งผลให้เกิดเป็นหน้ีเสีย และกระทบต่อมูลค่าสินทรัพยข์องธนาคารท่ีผูฝ้ากเงินมี 
ส่วนอยูใ่นท่ีสุด เม่ือเกิดกรณีดงัตวัอยา่งพร้อมๆกนั จึงยอ่มไม่อาจปฏิเสธไดว้า่การแทรกแซงท าให้เกิด
ความเสียหายต่อผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่างๆ ของธนาคารพาณิชย ์

ประเด็นท่ีตอ้งพิจารณาคือ ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจขององคก์รก ากบัดูแลนั้นมีขอบเขตอยูท่ี่
ใด ซ่ึงหากพิจารณาตามกฎหมายท่ีบญัญติัไวน้ั้นยอ่มจะไม่พบค าตอบท่ีแน่นอนทางเดียวท่ีจะทราบได้
คือการยอ้นดูกรณีต่างๆ ท่ีเคยมีการสั่งการไวว้า่อยูบ่นพื้นฐานใด และมีเหตุผลใด ในการสั่งการ แต่การ
สั่งการดงักล่าวก็เป็นความลบัในการด าเนินงานของธนาคารพาณิชย ์ซ่ึงตาม กฎหมาย  แลว้ไม่สามารถ
เปิดเผยได้  เร่ืองดังกล่าวจึงยงัคงไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชน และยงัคง เป็นค าถามส าหรับ
ประชาชนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งต่อไปวา่อะไรคือความชดัเจนของเกณฑด์งักล่าว  

6) ความรับผดิชอบของหน่วยงานก ากบัดูแล  

องคก์รท่ีท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลธนาคารพาณิชยมี์ดว้ยกนัทั้งส้ิน 2 องคก์ร คือ 

1) ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะผูก้  ากบัดูแลกิจการธนาคารพาณิชย ์และในฐานะท่ี
ปรึกษาของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัในการให้ค  าปรึกษาเพื่อสั่งการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ก ากบัดูแลกิจการธนาคารพาณิชย ์
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2)  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั ในฐานะรัฐมนตรีรักษาการตาม พระราชบญัญติัการ
ธนาคารพาณิชยพ.ศ. 2505 โดยรัฐมนตรีมีหน้าท่ีตามกฎหมายในการตดัสินใจ ในเร่ืองท่ีมีความส าคญั
ต่อภาพรวมของระบบธนาคารพาณิชย์ เช่นการอนุญาติให้ประกอบกิจการ ธนาคารพาณิชย ์การสั่ง
ควบคุม หรือเพิกถอนใบอนุญาต การก าหนดอตัราเงินกองทุนต่อสินทรัพย ์เส่ียง    เป็นตน้ บทบาท
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัจึงมีฐานะเป็นผูก้  าหนดนโยบายในการ ก ากบัดูแลธนาคาร
พาณิชยโ์ดยรวม  

อย่างไรก็ตามหน้าท่ีตามกฎหมายดงักล่าวไดบ้ญัญติัให้อ านาจในบางกรณีเป็นเร่ืองท่ี
ตอ้งท ารวมกนัระหว่างองคก์รทั้งสองแห่ง โดยมีขั้นตอนท่ีตอ้งรับผิดชอบต่างกนั อยา่งไรก็ดี ในทาง
ปฏิบติัยอ่มไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ในช่วงท่ีเกิดวิกฤติ หรือปัญหาท่ีตอ้งการการแกไ้ขโดยด่วน การท างาน
ตามขั้นตอนย่อมถูกย่อให้กระชบัเพื่อสอดคลอ้งกบัการแกไ้ขสถานะการณ์ ซ่ึงอาจเป็นให้ เกิดความ
สับสนในหนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละองคก์ร และท าใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีล่าชา้และ ไม่เหมาะสม
กบัสถานการณ์และปัญหาท่ีเกิดข้ึน และในบางกรณีการก าหนดนโยบายท่ีหวงัผลท่ี    ต่างกนัของ
หน่วยงานภายในองคก์รเดียวกนัก็เป็นปัญหา และเป็นท่ีมาของความขดัแยง้ในการ ปฏิบติัหนา้ท่ีตาม
กฎหมายได ้

แมว้า่การกระจายอ านาจขององคก์รก ากบัดูแลจะช่วยให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลย์
อ านาจในการใชดุ้ลยพินิจก็ตาม แต่ในขณะเดียวกนัเหตุการณ์ท่ีผา่นมาในอดีตก็พิสูจน์ให ้เห็นดว้ย   วา่
มาตรการดงักล่าวท าใหเ้กิดความไม่ชดัเจนของหนา้ท่ีและความรับผิดชอบในการก ากบัดูแล และแกไ้ข
ปัญหาในสถาบนัการเงินดว้ยเช่นกนั เม่ือพิจารณาจากภาพรวมของบรรษทัภิบาล ภายใตก้ฎหมายใน
ปัจจุบนั จะเห็นได้ว่ามาตรการทางกฎหมายยงัคงมีช่องโหว่และไม่เอ้ือต่อการ สร้างประสิทธิภาพ
ให้กบัธุรกิจธนาคารพาณิชย์อยู่มาก ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง พฒันามาตรการทาง
กฎหมายเก่ียวกับการก ากับดูแลธนาคารพาณิชย์ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการก ากับดูแล และ
เสริมสร้างบรรษทัภิบาลของธนาคารพาณิชยเ์พื่อประโยชน์ของระบบเศรษฐกิจโดยรวมต่อไป 

2.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

สุวิทย์ พรหมสุวรรณ์ (2545) ศึกษาความรู้ความเขา้ใจต่อการลงทุนกองทุนรวมกรณีศึกษาลูกคา้
บัญชีเ งินฝากประจ ากับธนาคารพาณิชย์ในอ า เภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามลูกคา้บญัชีเงินฝากประจ ากบัธนาคารพาณิชยใ์นอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน200 
ตวัอยา่งวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาโดยวธีิการน าเสนอตารางความถ่ีร้อยละค่าเฉล่ียพบวา่
ระดบัความรู้ความเขา้ใจกองทุนรวมของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นระดบัต ่าร้อยละ69.0 และส่วนใหญ่
คิดวา่จะไม่ลงทุนในกองทุนรวมในอนาคตซ่ึงพนกังานรัฐวิสาหกิจจะมีความรู้ความเขา้ใจในกองทุน
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รวมมากท่ีสุดรองลงมาคืออาชีพพนกังานบริษทัเอกชนและผูท่ี้มีความรู้ในระดบัปริญญาโทมีระดบั
ความรู้ความเขา้ใจในกองทุนรวมมากท่ีสุดโดยกลุ่มผูท่ี้มีประสบการณ์การลงทุนในกองทุนรวมให้
เหตุผลท่ีลงทุนในกองทุนรวมเน่ืองจากใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่การฝากเงินกบัสถาบนัการเงินถึงร้อยละ 
59.7 เหตุผลรองลงมาคือผูบ้ริหารกองทุนรวมมีความเป็นมืออาชีพสามารถกระจายการลงทุนท่ี
เหมาะสมสามารถท่ีจะเลือกลงทุนในหลกัทรัพยห์รือทรัพยสิ์นอยา่งถูกหลกัวิชาการเพื่อท่ีจะให้ความ
เส่ียงในการลงทุนต ่าลงผูล้งทุนส่วนใหญ่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุนรวมพบว่าได้รับ
ค าแนะน าจากพนกังานของสถาบนัการเงินเช่นพนกังานธนาคารรองลงมาจากเพื่อนๆหรือญาติแนะน า 

ธัญมาศ เชาว์ธุลี (2547) ศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนในการลงทุนดว้ยกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพกบัการลงทุนในกองทุนเปิดอ่ืนของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทยพาณิชยจ์  ากดั
โดยรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาจากนกัลงทุนในกองทุนต่างๆของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนไทย
พาณิชยจ์  ากดัท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจากผูล้งทุนในแต่ละหน่วยลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนเปิดอ่ืนจ านวน 8 กองทุนๆละ50 คนรวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 คนโดย
ใชก้ารวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยค่าความถ่ีและค่าร้อยละพบวา่นกัลงทุนสนใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนเปิดอ่ืนนั้นมาจากปัจจยัส าคญัคือสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ
การลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพผลตอบแทนท่ีนกัลงทุนไดรั้บจากการฝากเงินต ่ากวา่ในอดีต
และการท่ีนกัลงทุนไม่มีเวลาในการลงทุนดว้ยตนเองเน่ืองจากการลงทุนมีความยุง่ยากซบัซ้อนดงันั้น
การใชบ้ริการซ้ือหน่วยลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมจึงเป็นทางออกท่ีเหมาะสม 

สุชน การวฒันาศิริกุล (2548) ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการลงทุนในกองทุนรวมพรีมาเวสทข์อง
ลูกคา้ของธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงในเขตอ าเภอเมืองจงัหวดัเชียงใหม่โดยท าการสอบถามลูกค้า
ธนาคารพาณิชยด์งักล่าวจากแบบสอบถาม 200 รายซ่ึงได้รับตอบกลบั 150 รายแบ่งเป็นผูล้งทุนใน
กองทุนรวมตราสารหน้ี 35 รายผูล้งทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 32 รายผูล้งทุนในกองทุนรวมผสม 
33 รายผูล้งทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพ 50 รายโดยท าการศึกษาขอมูลพื้นฐานทางดา้นสังคม
เศรษฐกิจและศึกษาพฤติกรรมของลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนรวมโดยวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดโ้ดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาประกอบดว้ยค่าความถ่ีและค่าร้อยละพบวา่ผูล้งทุนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุในช่วง 41 
ถึง 50 ปีสถานภาพสมรสระดับการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพข้าราชการ /ลูกจา้งประจ ารายได้เฉล่ีย
ในช่วง 50,001 บาทถึง 100,000 บาทและการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนพบว่าผูล้งทุนจะลงทุนใน
กองทุนรวมทุกประเภทแลว้ยงัออมเงินในรูปของการฝากประจ าดว้ยและการหาขอ้มูลก่อนการลงทุน
ค าแนะน าจากพนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งการอ่านบทวิเคราะห์มีผลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนรวมและ
การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมโดยมีค าตอบให้เลือกมากปานกลางน้อยซ่ึงพบวา่
ปัจจยัท่ีมีผลต่อนกัลงทุนคือเร่ืองของผลตอบแทนความชอบในการเลือกลงทุนหลายประเภทได้รับ
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ค าแนะน าจากบุคคลรอบขา้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีการประชาสัมพนัธ์ของกองทุนรวม
ผา่นส่ือต่างๆ 

ฐิตารีย์  รกรากทอง (2549) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีทีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้น ระยะยาว โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้สนใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวใน
เขต กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี คิด
เป็น ร้อยละ 80.50 มีอายุการท างานไม่เกิน 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.00 มีรายได้ของครอบครัวใน
ระดบั 40,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน ร้อยละ 46.50 และส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานในระดบัผูป้ฏิบติังาน
ร้อยละ 59.50 ทั้งน้ี ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนัของผูล้งทุน พบวา่ ผูล้งทุนส่วนใหญ่ออมเงินโดยการ
ฝากเงิน กบัธนาคารพาณิชย ์ร้อยละ 55.50 รองลงจะใชว้ธีิเก็บไวเ้องและซ้ือหลกัทรัพย ์คิดเป็นร้อยละ 
14.00 และร้อยละ 10.00 ตามล าดบั ผลการศึกษาสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว พบวา่ 
กลุ่ม ตวัอยา่งส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.00 มีสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอยูใ่นระดบัต ่า 
ส่วน มูลเหตุในการตดัสินใจลงทุน ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.00 พิจารณาถึงผลตอบแทนท่ีไดรั้บ และร้อย
ละ 84.50 เป็นการตดัสินใจด้วยตนเอง มีเพียงร้อยละ 15.50 ท่ีตดัสินใจโดยการปรึกษาครอบครัว 
นอกจากน้ี การศึกษาปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบวา่ 
ผูต้อบแบบสอบถามร้อยละ 59.00 มีการรับรู้และมีความเขา้ใจเร่ืองกองทุนรวมหุน้ระยะยาวในระดบั 
ปานกลาง ร้อยละ 48.00 ไดรั้บขอ้งมูลข่าวสารเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวค่อนขา้งนอ้ย และใน 
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ร้อยละ 81.00 จะใชข้อ้มูลข่าวสารมาประกอบการพิจารณาใน 
การตดัสินใจลงทุน และผลการศึกษาความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ซ่ึง
ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนปีท่ีท างาน รายได้ครอบครัว ต าแหน่งงาน) กบัการตดัสินใจ
ลงทุน พบวา่ ทุกปัจจยัดงักล่าวลว้นมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเล้ียงชีพทั้งส้ิน  

อัฉรีวรรณ ผดุงนิธิมานนท์ (2552)ได้ศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ลงทุนและพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนเปิด  ยูโอบี ชัวร์ เดลี ของลูกค้าธนาคารยูโอบี  จ ากัด 
(มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 รายการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ส่วนการศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการลงทุนใชก้ารเรียงล าดบัความส าคญัจากมากไปนอ้ยผลการศึกษาพบวา่ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียส่วนใหญ่ 42 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีข้ึนไป ท างานบริษทัเอกชน 
มีรายไดเ้ฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 30,001 ถึง 50,000บาท มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเฉล่ีย 4 คน พกัอาศยัอยู่
บา้นของตนเองปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนเปิด ยูโอบี ชวัร์ เดลี มากท่ีสุดสามอนัดบัแรกคือ
ผลตอบแทนของกองทุนสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝากประจ าระยะเวลาสามเดือนของธนาคารพาณิชย ์
ผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากการลงทุนในกองทุนไดรั้บการยกเวน้ภาษีอตัราร้อยละ 15 และกองทุนมีสภาพ
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คล่องสูงสามารถท าการซ้ือขายไดทุ้กวนัท าการ ตามล าดบัพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง
พบว่าลูกคา้ท่ีรับราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษทัเอกชน ส่วนใหญ่ใช้เงินในการ
ลงทุนคนละไม่เกิน 100,000 บาท ผูเ้กษียณอายุ พ่อบา้น แม่บา้น และอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ใช้เงินในการ
ลงทุนจ านวน 300,001 ถึง 500,000 บาท ส่วนผูป้ระกอบธุรกิจส่วนตวั ส่วนใหญ่ใช้เงินในการลงทุน
จ านวนมากกวา่ 500,000 บาท ลูกคา้ทุกกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีระยะเวลาถือครองกองทุนไม่เกิน 1 ปี มี
ความถ่ีในการซ้ือกองทุนเฉล่ีย 4 คร้ังต่อปีท าการซ้ือขายกองทุนเดือนละ 1 คร้ัง และส่วนใหญ่ไม่มีการ
ตั้งงบประมาณการซ้ือกองทุนในแต่ละปี ลูกคา้ทุกกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีการศึกษาขอ้มูลก่อนการ
ลงทุน โดยไดรั้บขอ้มูลจากการแนะน าของพนกังานธนาคาร ยโูอบี จ ากดั(มหาชน) 
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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการศึกษาแบบเชิงพรรณนาและน าวิธีวิจยัเชิงส ารวจมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชน้ี้ คือ การใชแ้บบสอบถาม โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่งน้ีจะถูก
น ามาทดสอบเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอน
ในการศึกษาดงัน้ี 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

กรอบแนวคิด สามารถอธิบายไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิ
บาลหุน้ระยะยาว (CG-LTF) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 

1) ปัจจัยด้านบริษัท สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

1.1) ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร  ถ้าธนาคารมีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับเป็น
อย่างดีท าให้ลูกคา้เช่ือมัน่มากข้ึน หากธนาคารไม่น่าเช่ือถือหรือท าให้ผูล้งทุนไม่กลา้ตดัสินใจเลือก
ลงทุน ผูเ้ลือกลงทุนในกองทุนเปิดจะลดลง 

1.2) การบริหารจัดการของธนาคารมีความโปร่งใส  ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) มีการ
ประชาสัมพนัธ์ ใหข้อ้มูลข่าวสารในการลงทุนในกองทุนให้ลูกคา้ไดรั้บรู้ขอ้มูล ข่าวสารอยา่งต่อเน่ือง
และโปร่งใสเก่ียวกบักองทุนท าใหผู้ล้งทุนมีความเช่ือมัน่ท่ีจะเลือกลงทุนกบักองทุนเปิด 

1.3) ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ของผูจ้ดัการกองทุน  ถ้าผูจ้ดัการกองทุนเป็นผูมี้ช่ือเสียง มี
ความสามารถและความเช่ียวชาญในการบริหารกองทุนท่ีผา่นมาประสบความส าเร็จมีส่วนส าคญัท่ีท า
ใหลู้กคา้มีความเช่ือมัน่ท่ีจะเลือกลงทุนกบักองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ธนาคารยู
โอบี จ ากดั (มหาชน) 

1.4) พนักงานของธนาคารมีบริการให้ค าแนะน าด้านการลงทุนทีห่ลากหลาย การใหบ้ริการ 



 

50 

ของพนกังานธนาคาร หากสามารถใหบ้ริการทางการเงินท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว ตลอดจนมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ี
ดีต่อลูกคา้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมกนั ตอบสนองความตอ้งการของผูม้าใชบ้ริการของธนาคารไดดี้ ยิ่งท า
ใหลู้กคา้เลือกเพิ่มมากข้ึน 

2) ด้านราคาและมูลค่าคงเหลอื สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

กองทุนน้ีใชเ้งินลงทุนจ านวนน้อยขั้นต ่าเพียง 2,000 บาท ผูล้งทุนสามารถซ้ือกองทุนขั้นต ่า
ในจ านวนเงินท่ีนอ้ย ท าใหผู้ล้งทุนท่ีตอ้งการลงทุนและการซ้ือในคร้ังต่อไปเร่ิมตน้เพียง 1 บาท ท าใหผู้ ้
ลงทุนมีความประสงคท่ี์จะเร่ิมตน้ลงทุนในจ านวนนอ้ยจะสามารถตดัสินใจเลือกลงทุนไดง่้ายข้ึน 

3) ด้านช่องทางการซ้ือขาย สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

หากผูล้งทุนมีช่องทางซ้ือขายท่ีหลากหลาย สามารถตดัเงินผา่นบญัชีหรือตดัผา่นบตัรเครดิต
เม่ือมีการซ้ือหน่วยลงทุนไดท้นัที หรือถา้มีระบบซ้ือขายมีความสะดวก, รวดเร็ว, ทนัสมยั, มีมาตรฐาน
และเป็นท่ียอมรับท าใหผู้ล้งทุนสนใจท่ีจะเลือกลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มข้ึน หากช่องทางการซ้ือขายมี
ทางเลือกในการรับซ้ือขายนอ้ย หรือตอ้งเดินทาง ท าใหเ้กิดความยุง่ยากและเสียเวลา อาจท าใหผู้ล้งทุน
หนัไปเลือกลงทุนดา้นอ่ืนท่ีสะดวกกวา่ 

4) ด้านค่าธรรมเนียม สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

หากมีอตัราค่าคอมมิชชัน่ท่ีจดัเก็บหรือมีการเก็บค่าคอมมิชชัน่ขาเดียววา่จะซ้ือและขายในอตัรา
ท่ีนอ้ยจะท าใหผู้ล้งทุนมีความตอ้งการท่ีจะเลือกลงทุนมากข้ึน 

5) ด้านระยะเวลาท าการซ้ือขาย สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

เม่ือธนาคารมีสภาพคล่องท่ีสามารถท าการซ้ือ-ขายไดทุ้กวนัท าการ ผูล้งทุนสามารถท าการซ้ือ-
ขาย กองทุนไดทุ้กวนัท าการของทางธนาคาร ท าใหผู้ล้งทุนเลือกลงทุนในกองทุนมากข้ึน 

6) ด้านนโยบายของกองทุน สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

หากกองทุนมีนโยบายในการป้องกันความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน สามารถท าการ
สับเปล่ียนกบักองทุนตลาดเงินได ้มีแนวทางในการบริหารความเส่ียงให้แก่ผูล้งทุน ผูล้งทุนจะมีความ
เช่ือมัน่ในการเลือกลงทุนมากข้ึน 
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7) ด้านการลงทุน สามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 

7.1) ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน หากได้อัตรา
ผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการลงทุนท่ีสูงกวา่จะท าให้ผูล้งทุนเลือกลงทุนกบักองทุนเปิด หากผลตอบแทน
ท่ีไดจ้ากการลงทุนนอ้ยกวา่ผลตอบแทนจากการฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน ผูล้งทุนจะไม่เลือกลงทุน
กบักองทุนเปิด และหนัไปฝากเงินฝากประจ าแทน 

7.2)  ผลตอบแทนในการลงทุนได้รับการยกเวน้ภาษี  การลงทุนในกองทุนเปิดยงัได้รับ
ผลประโยชน์จากผลตอบแทนท่ีได้รับ ไม่ตอ้งเสียภาษีร้อยละ 15 ซ่ึงต่างจากการฝากเงินประจ ากบั
ธนาคาร ท าใหผู้ล้งทุนหนัมาลงทุนกบักองทุนเปิดเพิ่มมากข้ึน 

7.3)  ความเส่ียงในการลงทุน ความเส่ียงเกิดจากการเปล่ียนแกลงของราคาตราสารท่ีกองทุน
ลงทุน ซ่ึงอาจเกิดจากปัจจยัต่างๆ เช่น การเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจและการเมืองทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ หากกองทุนแนวโน้นการเติบโตท่ีสม ่าเสมอและมีเสถียรภาพทางการเงินจะท าให้
ลูกคา้มีความมัน่ใจในการลงทุนเพิ่มข้ึน 

7.4)  ผลการด าเนินงานในอดีต หากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นท่ีน่าเช่ือถือและเป็นท่ี
ยอมรับจากกลุ่มลูกคา้เดิมและจะท าให้ผูท่ี้สนใจจะร่วมลงทุนกบักองทุนในคร้ังแรกมีความมั่นใจ
เพิ่มข้ึนในการตดัสินใจท่ีจะเลือกลงทุน 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูลุ้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีทั้งหมด  4 สาขา ดงัน้ี สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต สาขาเชียงใหม่-ห้วยแกว้ 
สาขาศรีดอนไชย สาขาถนนไฮเวย-์เชียงใหม่ จ  านวนทั้งส้ิน 1,211 ราย  

กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งโดยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใช้
สูตรของ Taro Yamane โดยก าหนดค่าความคาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่งท่ี 5% จากระดบัความเช่ือมัน่ 
95% จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง 300 ตวัอยา่ง จากจ านวนลูกคา้ผูลุ้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาล
หุ้นระยะยาว (CG-LTF) ในจงัหวดัเชียงใหม่ และท าการเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีโควตาจ าแนกตามสาขาของ
ธนาคารยโูอบีจ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
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  n =         
N

1+Ne2 

   = 
1.211

1+(1,211) (0.05)2 

   =           300 
หมายเหตุ  n    =  ขนาดตวัอยา่ง  
  N   =  จ านวนประชากรทั้งหมดท่ีศึกษา  
  e   = ความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง  

ตารางที ่3.1 แสดงการจ าแนกการเก็บขอ้มูลในแต่ละสาขา ดงัต่อไปน้ี 

สาขา 
จ านวน 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
เซ็นทรัล แอร์พอร์ต 412 102 
เชียงใหม่-หว้ยแกว้ 324 80 
ศรีดอนไชย 257 64 
ถนนไฮเวย ์– เชียงใหม่ 218 54 
รวม 1,211 300 

 
3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในการศึกษา 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมมาจากการใช้แบบสอบถามของลูกคา้
ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีไดล้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะ
ยาว (CG-LTF) ท่ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ยูโอบี  (ไทย) จ ากัด ซ่ึงค าถามใน
แบบสอบถามจะมีค าถามปลายปิด (Closed Ended Questions) และค าถามปลายเปิด (Opened Ended 
Questions) โดยท่ีมีมาตรวัดเป็นทั้ งแบบนามบัญญัติ (Nominal) แบบอันตรภาค (Interval) และ
อตัราส่วน (Ration) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ 
เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดส่้วนบุคคลเฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเ ก่ียวกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ วตัถุประสงคใ์นการลงทุน ผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุน จ านวนเงินในการ
ซ้ือขายหน่วยลงทุนเฉล่ียต่อคร้ัง ความเส่ียงของลูกคา้ และการติดตามผลด าเนินงานของลูกคา้ 



 

53 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาวธนาคารยูโอบี จ  ากดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
บริษทั ดา้นราคาและมูลค่าคงเหลือ ดา้นช่องทางการซ้ือขาย ดา้นค่าธรรมเนียม ดา้นระยะเวลาท าการ
ซ้ือขาย ดา้นนโยบายของกองทุน และดา้นการลงทุน 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นเพิ่มเติม 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากสถาบนัและ
องค์กรท่ีเก่ียวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมบริษทัจัดการลงทุน  ตลอดจนข้อมูลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยการคน้ควา้จากเอกสาร รายงาน และวิทยานิพนธ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน
การคน้ควา้ต่อไป 

นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัได้มีการน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาและ
คณะกรรมการเพื่อท่ีตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง ครอบคลุมเน้ือหาว่าตรงกับ
วตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ี เพื่อทดสอบความเท่ียงตรงของเคร่ืองมือในการวจิยัน้ีและความสมบูรณ์
ของแบบสอบถามก่อนน าไปใช ้

3.4 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ในการศึกษา 

งานศึกษาน้ีผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดมาตรวจดูความ
สมบูรณ์และความถูกต้องของการตอบแบบสอบถามแล้วน ามาท าการลงรหัส (Coding) ใน
แบบสอบถามทุกฉบบัเพื่อจะน าขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกรหัสแลว้มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS ซ่ึงจะช่วยวดัและวิเคราะห์ผลว่าเป็นไปตามสมมติฐานท่ีได้ตั้งข้ึนหรือไม่ ซ่ึงผลท่ีได้จากการ
วเิคราะห์จะถูกน ามาแปรความหมายแลว้บนัทึกขอ้มูล 

การวิ เคราะห์ข้อมูล เป็นการวิ เคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Method) เ ชิงปริมาณ 
(Quantitative Method) และสถิติภาคอ้างอิง (Inferential Statistic) โดยได้มีการแบ่งการวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ส่วนตามวตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 

1) การศึกษาถึงขอ้มูลพื้นฐานทางดา้นสังคม และเศรษฐกิจ ของกลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุน
เปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของลูกค้าธนาคารยูโอบี  จ ากัด (มหาชน) ในจังหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนโดยใช้
วธีิการเก็บแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดว้ยความถ่ี ค่าร้อยละ 
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2) การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว 
(CG-LTF) ของลูกคา้ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลปฐมภูมิ 
ไดจ้ากการสอบถามผูล้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของลูกคา้ธนาคารยู
โอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยให้กลุ่มตวัอยา่งตอบวา่ปัจจยัทั้งหมด 7 ปัจจยั ท่ีมีผลต่อ
การลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุน้ระยะยาว (CG-LTF)  

3) การศึกษาถึงพฤติกรรมในการลงทุนของกลุ่มลูกคา้ท่ีลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุน้
ระยะยาว (CG-LTF) ของลูกคา้ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 
การหาขอ้มูลก่อนการลงทุน จ านวนเงินท่ีลงทุน ระยะเวลาถือครองกองทุนรวม ความถ่ีในการซ้ือ
กองทุนแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บเก่ียวกบักองทุน การลงทุนในกองทุนอ่ืน ๆ กบั บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการ
กองทุนยโูอบี จ ากดั (มหาชน) การซ้ือกองทุนประเภทน้ี กบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนอ่ืนๆ โดย
ใชว้ธีิการเก็บแบบสอบถาม และวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดว้ยความถ่ี ค่าร้อยละ 

3.5   วธีิการศึกษา 

ศึกษาจากระดับความส าคัญของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนเปิด
บรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของลูกคา้ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมของลูกคา้ ซ่ึงอาศยัขอ้มูลจากแบบสอบถามในส่วนท่ี  
1, 2 และ 3 โดยมีการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

1) การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุน
ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของลูกคา้ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ใน
จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีการแบ่งปัจจยัออกเป็น 7 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบริษทั ดา้นราคาและมูลค่าคงเหลือ 
ดา้นช่องทางการซ้ือขาย ดา้นค่าธรรมเนียม ดา้นระยะเวลาท าการซ้ือขาย ดา้นนโยบายของกองทุน และ
ดา้นการลงทุน  โดยใชเ้กณฑ์ในการวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) มาเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ ซ่ึง
การวดัน้ีจะเป็นมาตราวดัทศันคติความรู้สึกของคน ซ่ึงจะแบ่งระดบัความส าคญัออกเป็น 5 ระดบัเพื่อ
เป็นเกณฑใ์นการแปลผลแต่ละช่วงคะแนนเฉล่ีนของระดบัความส าคญั ดงัน้ี 

ระดบัความส าคญัมากท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น  5 คะแนน 
ระดบัความส าคญัมาก ใหค้ะแนนเป็น  4 คะแนน 
ระดบัความส าคญัปานกลาง ใหค้ะแนนเป็น  3 คะแนน 
ระดบัความส าคญันอ้ย ใหค้ะแนนเป็น  2 คะแนน 
ระดบัความส าคญันอ้ยท่ีสุด ใหค้ะแนนเป็น  1 คะแนน 
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นอกจากน้ียงัใชเ้กณฑ์ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) เพื่อหาความกวา้งของชั้นแต่ละ
ชั้นในการตีความขอ้มูลท่ีได ้โดยมีสูตรค านวณดงัน้ี 

  พิสัย = ค่าคะแนนสูงสุด – ค่าคะแนนต ่าสุด 
     จ านวนอนัตรภาคชั้น 
   = 5 – 1 
       5 
   = 0.8 

หลงัจากไดรู้้ค่าพิสัยแลว้จะน าเอาขอ้มูลท่ีไดม้าค านวณหาค่าเฉล่ียและแปลความหมายค่าเฉล่ีย
ตามเกณฑข์องช่วงคะแนนเท่ากนั (Class Interval) ดงัน้ี 

 4.20 < x ≤ 5.00  แสดงวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมากท่ีสุด 
 3.40 < x ≤ 4.20  แสดงวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัมาก 
 2.60 < x ≤ 3.40  แสดงวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัปานกลาง 
 1.80 < x ≤ 2.60  แสดงวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญันอ้ย 
 1.00 < x ≤ 1.80  แสดงวา่  ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญันอ้ยท่ีสุด 
 

2) การวิเคราะห์หาปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มลูกคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผล
ต่อระดบัความส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-
LTF) ของลูกคา้ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงจะน าขอ้มูลระดบัความส าคญั
ของปัจจยัจากค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลในขอ้ 1) ท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้มาท าการทดสอบ 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-
LTF) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการสอบถามลูกคา้ธนาคาร    ยโูอบี 
จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 300 ชุด สามารถแสดงผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกคา้ ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานะภาพสมรสระดบั
การศึกษา, อาชีพ, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนท่ี 2 การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว 
(CG-LTF) ธนาคารยูโอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ไดแ้ก่ วตัถุประสงค์ในการลงทุน ผูมี้
ส่วนร่วมในการตดัสินใจลงทุน จ านวนเงินในการซ้ือขายหน่วยลงทุนเฉล่ียต่อคร้ัง ความเส่ียงของ
ลูกคา้ และการติดตามผลด าเนินงานของลูกคา้  

ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาล หุ้นระยะยาวธนาคาร
ยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบริษทั, ปัจจยัดา้นราคาและมูลค่า
คงเหลือ, ปัจจยัดา้นช่องทางการซ้ือขาย, ปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียม, ปัจจยัดา้นระยะเวลาท าการซ้ือขาย, 
ปัจจยัด้านนโยบายของกองทุน และปัจจยัด้านการลงทุน และแสดงผลทดสอบสมมติฐานระดับ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในดา้นต่างๆ 

4.1 ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของลูกค้าในกองทุนเปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) 
ธนาคารยูโอบ ีจ ากดั (มหาชน) ในจังหวดัเชียงใหม่ 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
เพศ จ านวน  (ราย) ร้อยละ 

ชาย 123 41.0 
หญิง 177 59.0 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในกองทุนเปิด บรรษทัภิบาลหุน้ระยะยาว(CG-
LTF) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึง
เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 59 และเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 41 ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเพศหญิงมกัมี
การวางแผนในการออมมากกว่าเพศชาย จึงท าให้เลือกท่ีจะออมเงินผา่นกองทุนรวมร่วมกบัการออม
เงินประเภทอ่ืนๆ 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
อายุ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

20-29 49 16.3 
30–39 106 35.3 
40-49 60 20.0 
50–59 50 16.7 
60 ปีข้ึนไป 35 11.7 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในกองทุนเปิด บรรษทัภิบาลหุน้ระยะยาว(CG-
LTF) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่อายุประมาณ 30 ถึง 39 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 35.3 รองลงมาช่วงอายุ 40 ถึง 49 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.0 ช่วงอายุ 50 ถึง 59 ปี คิดเป็นร้อยละ 
16.7 ช่วงอาย ุ20 ถึง 29 ปี คิดเป็นร้อยละ16.3 ช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 11.7 สรุปไดว้า่ ลูกคา้
ในช่วงอาย ุ30 ถึง 39 เป็นช่วงวยัท่ีมีการวางแผนในการลงทุนมากท่ีสุด  

ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานะเพศ 

สถานะภาพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 
โสด 88 29.3 
สมรส 173 57.7 
หยา่ / หมา้ย 39 13.0 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีผูล้งทุนในกองทุนเปิด บรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-
LTF) ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่สถานะภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.7 
รองลงมาสถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 29.3 สถานะภาพหย่า/หมา้ย คิดเป็นร้อยละ 13.0 ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผูท่ี้สมรสแลว้มีการวางแผนครอบครัวในเร่ืองการออมเงินเพื่ออนาคตมากกวา่ผูท่ี้มี 
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สถานภาพอ่ืน  

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดบัการศึกษา จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี 19 6.3 
ระดบัปริญญาตรี 198 66.0 
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 83 27.7 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในกองทุนเปิด บรรษทัภิบาลหุน้ระยะยาว(CG-
LTF) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีความรู้ระดบัปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 66.0 อาจเน่ืองจากกลุ่มคนเหล่าน้ีจะมีความรู้ความเขา้ใจการลงทุนในกองทุนดีพอควร และมี
ความตอ้งการในการออมเงิน รองลงมาคือระดบัสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 27.7 ต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 6.3  

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพ 
อาชีพ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 78 26.0 
ลูกจา้ง/พนกังานบริษทัเอกชน 129 43.0 
เกษียณอาย ุ/พอ่บา้น/แม่บา้น 26 8.7 
ประกอบธุรกิจส่วนตวั/คา้ขาย/อาชีพอิสระ 67 22.3 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในกองทุนเปิด บรรษทัภิบาลหุน้ระยะยาว(CG-
LTF) ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นพนักงาน
บริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 43 รองลงมาประกอบอาชีพขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจ คิดเป็น
ร้อยละ 26 ประกอบธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 22.3 และผูเ้กษียณอายุ พ่อบา้น แม่บา้น คิดเป็นร้อย
ละ 8.7  
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ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได ้
รายได้ จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000บาท 11 3.7 
10,001 – 30,000 บาท 94 31.3 
30,001 – 50,000 บาท 78 26.0 
มากกวา่ 50,000บาท 117 39.0 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในกองทุนเปิด บรรษทัภิบาลหุน้ระยะยาว(CG-
LTF) ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
50,000บาท คิดเป็นร้อยละ 39.0 ซ่ึงอาจกล่าวไดว้่าผูท่ี้มีรายไดสู้งมีความสามารถกระจายการลงทุน
ดา้นการออมทรัพยไ์ดห้ลากหลายทาง รองลงมาคือผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 – 30,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 31.3 ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,001 – 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.0 ผูท่ี้มีรายไดเ้ฉล่ีย
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 10,000บาท คิดเป็นร้อยละ 3.7  

4.2 การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้าในกองทุนเปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) 
ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ในจังหวดัเชียงใหม่ 

ตารางที่ 4.7 แสดงจ านวนและ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามวตัถุประสงคท่ี์ท่านลงทุน
ในกองทุนเปิด 
วตัถุประสงค์ทีท่่านลงทุนในกองทุนเปิด จ านวน (ราย) ร้อยละ 

เพื่อออม 131 43.7 
เพ่ือเก็งก าไร 111 37.0 
เพื่อกระจายความเส่ียง 15 5.0 
เพ่ือหาช่องทางการลงทุนใหม่ 22 7.3 
อ่ืนๆ เช่น ลดหยอ่นภาษี 21 7.0 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.7  พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีวตัถุประสงคใ์นการลงทุน แบบกองทุน
เปิด คือ เพื่อออม ร้อยละ 43.7 รองลงมาเพื่อเก็งก าไร ร้อยละ 37  เพื่อหาช่องทางการลงทุนใหม่ ร้อยละ 
7.3 อ่ืนๆ เช่น เพื่อการลดหยอ่นภาษี ร้อยละ 7 และเพื่อกระจายความเส่ียง ร้อยละ 5  

จากผลการศึกษาใน ตารางท่ี 4.7 ท าใหท้ราบถึงความตอ้งการของลูกคา้รายยอ่ยท่ีตอ้งการลงการ 
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เพื่อการเก็บออมเป็นส่วนใหญ่ เพราะอาจจะเน่ืองมาจากมองเห็นว่า การออมสามารถสร้าง
รายได ้ดงันั้นการลงทุนแบบระยะยาวจึงตอบความตอ้งการของผูล้งทุนไดอ้ยา่งดี 

ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจลงทุน 

บุคคลทีม่ส่ีวนร่วมในการตดัสินใจลงทุน จ านวน (ราย) ร้อยละ 
ตวัท่านเอง 196 65.3 
ครอบครัว 24 8.0 
เจา้หนา้ท่ีการตลาด 80 26.7 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ นั้นตอ้งการบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจในการลงทุน โดยส่วนใหญ่แล้วนั้น ร้อยละ 65.3 ท าด้วยตวัเอง รองลงมา ร้อยละ 26.7 
ตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีการตลาดเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และร้อยละ 8 ตอ้งการให้ครอบครัวมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจในการลงทุน 

จากผลการศึกษาใน ตารางท่ี 4.8 การตดัสินใจ หรือการมีส่วนร่วมในการลงทุนนั้น ส่วนใหญ่
แล้วผูล้งทุนมกัจะตดัสินใจด้วยตวัเองเสียเป็นส่วนใหญ่ อาจจะเน่ืองมาจากความสะดวกในการ
ตดัสินใจ หรือการลงทุน โดยอาจจะมีการปรึกษาเจา้หนา้ท่ีทางการเงินเป็นบางคร้ังเพื่อความแน่ใจใน
การลงทุนกบักองทุน 

ตารางที่ 4.9  แสดงจ านวนและ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามจ านวนเงินท่ีใช้ในการ
ลงทุน 

จ านวนเงนิทีใ่ช้ในการลงทุน 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ไม่เกิน 50,000 บาท 75 25.0 
50,001 – 100,000 บาท 53 17.7 
100,001 – 300,000 บาท 68 22.7 
300,001 – 500,000 บาท 31 10.3 
มากกวา่ 500,000 บาท 73 24.3 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 
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จากตารางท่ี 4.9 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น ใช้จ  านวนเงินท่ีใชส้ าหรับการลงทุน 
คิดเป็นร้อยละ 25 ใช้จ  านวนเงินในการลงทุน ไม่เกิน 50,000 บาท รองลงมาคิดเป็นร้อยละ 24.3 ใช้
จ  านวนเงินในการลงทุนท่ีมากกวา่ 500,000บาท  ร้อยละ 22.7  ใชจ้  านวนเงินในการลงทุน 100,001 – 
300,000 บาท ร้อยละ 17.7 ใชจ้  านวนเงินในการลงทุน 50,001 – 100,000 บาท และคิดเป็นร้อยละ 10.3 
ใชจ้  านวนเงินในการลงทุน 300,001 – 500,000 บาท 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.9 แสดงให้เห็นถึงการจ านวนเงินท่ีใช่ในการลงทุน ของผูล้งทุน 
จากขอ้มูลนั้นแสดงให้เห็นวา่ จ  านวนเงินในการลงทุนนั้นมีความ ใกลเ้คียงกนั ซ่ึงอาจจะข้ึนอยูก่บัตวั
ของกองทุน และตวัของผูล้งทุนมีความสนใจมากน้อยเพียงใด หรือจ านวนเงินในการลงทุนของผู ้
ลงทุนมากน้อยเพียงใด เช่นกัน ซ่ึงข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ท าให้ทราบว่าผูล้งทุนส่วนใหญ่
ตอ้งการลงทุนในจ านวน ไม่เกิน 50,000 บาท ซ่ึงอาจจะมีโอกาสขยายวงเงินในล าดบัต่อไป 

ตารางที่ 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาถือครองการ
ลงทุน 
ระยะเวลาถือครองการลงทุน จ านวน (ราย) ร้อยละ 

ไม่เกิน 1 ปี 152 50.7 
มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี 24 8.0 
มากกวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 13 4.3 
มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป 111 37 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น ตอ้งการระยะเวลาในการถือครอง
สิทธ์ิการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 50.7 คือ ไม่เกิน 1 ปี รองลงมาร้อยละ 37 ตอ้งการถือครองในเวลา 
มากกวา่ 5 ปีข้ึนไป ร้อยละ 8 ตอ้งการถือครองการลงทุน มากกวา่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี และคิดเป็นร้อย
ละ 4.3 ตอ้งการถือครองการลงทุน มากกวา่ 3 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.10 แสดงให้เห็นว่าผูล้งทุนลงส่วนใหญ่ ตอ้งการลงทุนใน
ระยะเวลาอนัสั้น เพื่อให้ไดผ้ลตอบแทนท่ีเร็วข้ึน และมีกลุ่มหน่ึงเป็นผูล้งทุนท่ีตอ้งการครอบครอง
หรือลงทุน ในระยะยาว เพื่อตอบสนองความตอ้งการทางดา้นการออม หรือเก็งก าไล โดยลงทุนระยะ
ยาวท่ีไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า 
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ตารางที ่4.11 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการซ้ือกองทุนในรอบ 
1 ปี 

ความถี่ในการซือ้กองทุนในรอบ 1 ปี 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1 – 5 คร้ัง 224 74.7 
6 - 10 คร้ัง 58 19.3 
11 – 20 คร้ัง 18 6.0 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.11 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น มีความถ่ีในการซ้ือกองทุนใน
รอบ 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 74.7 ซ้ือ 1 – 5 คร้ังต่อปี รองลงมาร้อยละ 19.3 ซ้ือ 6 – 10 คร้ังต่อปี และคิด 
เป็นร้อยละ 6 ซ้ือ 11 – 20 คร้ังต่อปี 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.11 แสดงถึงความถ่ีของผูล้งทุนในการซ้ือกองทุน ในรอบ 1 ปี 
แสดงให้เห็นว่า ส่วนใหญ่แล้วนั้นผูล้งทุน มีความระมดัระวงัในเร่ืองของการลงทุนเป็นอย่างมาก 
เพราะตอ้งดูปัจจยัในหลายๆด้าน เพื่อประกอบการตดัสินใจในการลงทุน ดงันั้นความถ่ีในการซ้ือ
กองทุนในรอบ 1 ปี จึงนอ้ยคร้ัง 

ตารางที่ 4.12 จ านวนและ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามการตั้งงบประมาณการซ้ือ
กองทุนในแต่ละปี 

การตั้งงบประมาณการซือ้กองทุนในแต่ละปี 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

ไม่มีการตั้งงบประมาณ 215 71.7 
มีการตั้งงบประมาณ 85 28.3 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่นั้น คิดเป็นร้อยละ 71.7 ไม่มีการตั้ง
งบประมาณในการลงทุน และ คิดเป็นร้อยละ 28.3 ไดมี้การตั้งงบประมาณท่ีใชส้ าหรับการลงทุน 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.12 แสดงให้เห็นว่าส่วนใหญ่ผู ้ลงทุน ไม่ได้มีการตั้ ง
งบประมาณเอาไวก่้อน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูล้งทุนมีความระมดัระวงัในการลงทุนแต่ละคร้ังและดู
ความเหมาะสมของการซ้ือ ในแต่ละคร้ัง โดยตอ้งศึกษาปัจจยัหลายๆดา้นท่ีเขา้มา ดงันั้น งบประมาณ
ของผูล้งทุน จึงไดไ้ดต้ั้ง หรือก าหนดไวอ้ยา่งตายตวั 
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ตารางที ่4.13 จ านวนและ ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามผลตอบแทนท่ีท่านคาดหวงัจาก
การลงทุนในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุน 

ผลตอบแทนทีท่่านคาดหวงัจากการลงทุนในแต่ละคร้ังทีซื่้อ
ขายหน่วยลงทุน 

จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 10% 53 17.7 
10% - 20% 37 12.3 
21% - 30% 37 29.0 
มากกวา่ 30% 123 41.0 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการผลตอบแทน โดยคาดหวงั
จากการลงทุน นั้นคิดเป็นร้อยละ 41 คือต้องการผลตอบแทนท่ีมากกว่า 30 % รองลงมาต้องการ
ผลตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 29 คือ 21% - 30% ร้อยละ 17.7 ตอ้งการผลตอบแทนท่ีนอ้ยกวา่ 10% และ
คิดเป็นร้อยละ 12.3 ซ่ึงตอ้งการผลตอบแทน 10% - 20% 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.13 เก่ียวกบัผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนคาดวา่จะไดรั้บ เม่ือซ้ือขาย
หน่วยลงทุน โดยส่วนใหญ่ผูล้งทุนตอ้งการผลตอบแทนในจ านวนมาก คือ มากกว่า30 % เพราะการ
ลงทุน ผูล้งทุนก็ตอ้งมีความคาดหวงัท่ีจะไดรั้บผลตอบแทน หรือผลประโยชน์ในจ านวนท่ีมากกวา่ท่ีผู ้
ลงทุนไดซ้ื้อหรือขายลงไป 

ตารางที่ 4.14 จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตาม การหาขอ้มูลกองทุนก่อนการ
ลงทุน 

การหาข้อมูลกองทุนก่อนการลงทุน 
จ านวน  
(ราย) 

ร้อยละ 

1. มีการหาขอ้มูล 296 98.7 
1.1. พนกังานธนาคาร 189 63.9 
1.2. หนงัสือพิมพ ์ 15 5.1 
1.3. อินเตอร์เน็ต 82 27.7 
1.4. แผน่พบั/ใบปลิว/เอกสารช้ีชวนต่างๆ 3 1.0 
1.5. อ่ืนๆ เช่น คนใกลชิ้ด 7 2.4 

2. ไม่มีการหาขอ้มูล 4 1.3 
รวม 300 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการหาขอ้มูลกองทุนก่อนการลงทุน 
คิดเป็นร้อยละ 98.7 โดยส่วนใหญ่มีการหาขอ้มูลจากพนกังานธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงมามี
การหาขอ้มูลจากอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 27.7 การหาขอ้จากหนงัสือพิมพ ์คิดเป็นร้อยละ 5.1 มีการ
หาขอ้มูลจากคนใกลชิ้ด คิดเป็นร้อยละ 2.4 มีการหาขอ้มูลจากแผน่พบั ใบปลิวหรือเอกสารช้ีชวนต่างๆ 
คิดเป็นร้อยละ 1 และมีผูท่ี้ไม่มีการหาขอ้มูลก่อนการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 1.3 

จากผลการศึกษาในตารางท่ี 4.14 พบว่ามีการหาข้อมูลเก่ียวกับกองทุนมาก่อนท่ีจะซ้ือ
กองทุน โดยส่วนมากแล้วนั้นจะเขา้มาปรึกษา หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงกบัทางธนาคาร หรือ
พนกังานธนาคาร เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัทั้งสองฝ่ายเก่ียวกบั กองทุนท่ีจะซ้ือขาย โดยมีส่วน 
นอ้ยท่ีไม่ไดศึ้กษาขอ้มูลมาก่อน ก่อนท่ีจะมาซ้ือกองทุน 

ตารางที ่4.15 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

แหล่งข้อมูลทีไ่ด้รับ 
จ านวน   
(ราย) 

ร้อยละ 

ศึกษาดว้ยตนเอง 28 9.3 
รับค าแนะน าจากพนกังาน 182 60.7 
รับค าแนะน าจากผูท่ี้เคยลงทุน  56 18.7 
ส่ือโฆษณาและวารสารต่างๆ 4 1.3 
หนงัสือช้ีชวนการลงทุน 3 1.0 
อินเตอร์เน็ต 25 8.7 
อ่ืนๆ คนใกลชิ้ด 2 0.7 

รวม 300 100 
 ท่ีมา : จากการศึกษา 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานของทาง
ธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมาไดรั้บค าแนะนะจากผูท่ี้เคยลงทุน คิดเป็นร้อยละ 18.7  ไดศึ้กษา
ขอ้มูลดว้ยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 9.3 ไดรั้บขอ้มูลจากทางอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 8.3 ไดรั้บขอ้มูล
จากส่ือโฆษณา วารสารต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 1.3 ไดรั้บขอ้มูลจากหนงัสือช้ีชวนการลงทุน 1.0 ไดรั้บ
ขอ้มูลจากคนใกลชิ้ด เช่น เพื่อนและลูก คิดเป็นร้อยละ 0.7 

ผลการศึกษา จากตารางท่ี 4.15 ผูล้งทุนส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลการลงทุนในกองทุนจาก
ค าแนะน าของพนกังานของทางธนาคาร เน่ืองจากผูล้งทุนส่วนใหญ่เป็นลูกคา้เดิมของทางธนาคาร มี
การใชบ้ริการกบัทางธนาคาร ท าให้พนกังานของทางธนาคารมีโอกาสท่ีจะไดพ้บกบัผูล้งทุนโดยตรง
และมีการแนะน าประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบักองทุนใหลู้กคา้ไดรั้บทราบ 
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ตารางที่ 4.16  จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการลงทุนในกองทุนประเภทน้ี
ของบลจ. อ่ืนๆ 

ลงทุนในกองทุนประเภทนีข้องบลจ.อืน่ๆ 
จ านวน 
(ราย) 

ร้อยละ 

1. ลงทุน 44 14.7 
1.1 กองทุนเปิดกรุงศรีหุน้ระยะยาว SET 50 3 6.8 
1.2 กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 75/25 3 6.8 
1.3 กองทุนเปิดกรุงไทยหุน้ระยะยาว 70/30 12 27.3 
1.4 กองทุนเปิดเค 70 : 30 หุน้ระยะยาวปันผล 21 47.7 
1.5 กองทุนเปิดไทยพาณิชยหุ์น้ระยะยาวปันผล 70/30 5 11.4 

2. ไม่ลงทุน 256 85.3 
รวม 300 100 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่มีการลงทุนในกองทุนประเภทน้ี
ของบลจ.อ่ืน คิดเป็นร้อยละ 85.3 และลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการลงทุนในกองทุนประเภทน้ีของบลจ.
อ่ืน นอกเหนือจากกองทุนเปิด บรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) 
คิดเป็นร้อยละ 14.7  

สรุปผลการศึกษา จากตารางท่ี 4.16 ผูล้งทุนส่วนใหญ่ไม่มีการลงทุนในกองทุนประเภทน้ีขอ
งบลจ.อ่ืนนอกเหนือจากกองทุนเปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) ธนาคารยูโอบี  จ ากัด 
(มหาชน) ท าให้ทราบวา่ ผูล้งทุนท่ีลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) ธนาคาร
ยโูอบี จ ากดั (มหาชน)มีความมัน่ใจในกองทุน จึงไม่มีความตอ้งการในการลงทุนกบับลจ.อ่ืน 

ตารางที ่4.17 จ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามการลงทุนในกองทุนคร้ังต่อไป 
การลงทุนในกองทุนคร้ังต่อไป จ านวน ร้อยละ 

ลงทุน 298 99.3 
ไม่ลงทุน 2 0.7 

รวม 300 100 
ท่ีมา : จากการศึกษา 

 จากตารางท่ี 4.17 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เลือกท่ีจะลงทุนในคร้ังต่อไปกบั
กองทุน คิดเป็นร้อยละ 99.3 ไม่ลงทุน คิดเป็นร้อยละ 0.7   

 ผลการศึกษา จากตารางท่ี 4.17 ผูล้งทุนส่วนใหญ่ตอ้งการท่ีจะร่วมลงทุนในกองทุนเปิด 



 

66 

บรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในคร้ังต่อไปเกือบ 100 % โดยมี
ส่วนนอ้ยท่ีไม่ตอ้งการร่วมลงทุนต่อ 

4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนของลูกค้าในกองทุนเปิดบรรษัทภิบาลหุ้นระยะยาวธนาคารยูโอบี จ ากดั 
(มหาชน)  

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาวธนาคารยูโอบี 
จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบริษทั ดา้นราคาและมูลค่าคงเหลือ ดา้น
ช่องทางการซ้ือขาย ดา้นค่าธรรมเนียม ดา้นระยะเวลาท าการซ้ือขาย ดา้นนโยบายของกองทุน และดา้น
การลงทุน โดยใชส้ถิติพื้นฐาน คือการหาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) แลว้น ามาอ่านค่า
เพื่อใชใ้นการอภิปรายผลและน าเสนอผลการศึกษาในรูปตาราง ไดผ้ลการศึกษา ดงัน้ี 

1) ปัจจัยด้านบริษัท   

จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูล้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) 
ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนด้าน
บริษทั อนัดับหน่ึงคือ พนักงานของธนาคารมีบริการให้ค  าแนะน าด้านการลงทุนท่ีหลากหลาย  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.43 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการให้บริการของพนกังานธนาคาร ตอบสนองความตอ้งการ
ของผูม้าใช้บริการของธนาคารไดดี้ ยิ่งท าให้ลูกคา้เลือกเพิ่มมากข้ึน รองลงมาคือ ช่ือเสียงและความ
น่าเช่ือถือของธนาคาร มีค่าเฉล่ีย 4.40 ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ของผูจ้ดัการกองทุน ค่าเฉล่ีย 4.35 และ
การบริหารจดัการของธนาคารมีความโปรงใส่ มีค่าเฉล่ีย 4.3 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4.18 

ตารางที ่4.18  ปัจจยัดา้นบริษทัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว 
(CG-LTF) ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุน x SD ระดบั อนัดบั 

1) ปัจจยัด้านบริษัท 
1.1)พนกังานของธนาคารมีบริการใหค้  าแนะน าดา้น 
การลงทุนท่ีหลากหลาย 

4.43 0.60 มากท่ีสุด 1 

1.2)ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร 4.40 0.62 มากท่ีสุด 2 
1.3) ประสบการณ์ วสิยัทศัน์ของผูจ้ดัการกองทุน 4.35 0.63 มากท่ีสุด 3 
1.4) การบริหารจดัการของธนาคารมีความโปร่งใส 4.30 0.60 มากท่ีสุด 4 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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สมมติฐานข้อที่ 1  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนใน
ดา้นบริษทั 

Ho : ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในดา้นบริษทั 
Ha :  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในดา้นบริษทั 
ผลการทดสอบด้วยค่า F-test ท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 (ตารางท่ี 4.19)โดยภาพรวม 

พบวา่ อาชีพท่ีต่างกนัให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นบริษทัไม่สัมพนัธ์กนั โดยมีค่า Sig. ท่ีมากกวา่ 
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง Ha หมายความวา่ 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนดา้นบริษทั  

ตารางที่ 4.19 การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ   
 การลงทุนในดา้นบริษทั 

ปัจจยัด้านบริษัท 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านอาชีพ 

F Sig. 

1.1) ช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของธนาคาร 1.070 0.362 
1.2) การบริหารจดัการของธนาคารมีความโปร่งใส 0.435 0.728 
1.3) ประสบการณ์ วสิยัทศัน์ของผูจ้ดัการกองทุน 0.152 0.928 
1.4) พนกังานของธนาคารมีบริการใหค้  าแนะน าดา้น 

     การลงทุนท่ีหลากหลาย 
0.396 0.756 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

2) ปัจจัยด้านราคาและมูลค่าคงเหลอื 

จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูล้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในดา้น
ราคาและมูลค่าคงเหลือ อนัดบัหน่ึงคือ มูลค่าคงเหลือในบญัชีหลงัการขายหน่วยลงทุนเท่าไรก็ได ้  มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40 รองลงมาคือ ราคาขั้นต ่าในการขายแต่ละคร้ังเท่าไรก็ได ้มีค่าเฉล่ีย 4.38  ราคาขั้น
ต ่าในการซ้ือแต่ละคร้ังเท่าไรก็ได ้ค่าเฉล่ีย 4.37 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการ
ให้มีมูลค่าคงเหลือในบญัชีหลงัการขายหน่วยลงทุนเท่าไรก็ไดม้ากท่ีสุด ดงัตารางท่ี 4.20 
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ตารางที ่4.20  ปัจจยัดา้นราคาและมูลค่าคงเหลือท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิ
บาลหุน้ระยะยาว (CG-LTF) ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุน x SD ระดบั อนัดบั 

2) ปัจจยัด้านราคาและมูลค่าคงเหลอื 
2.1) มูลค่าคงเหลือในบัญชีหลังการขายหน่วยลงทุน
เท่าไรก็ได ้

4.40 0.57 มากท่ีสุด 1 

2.2) ราคาขั้นต ่าในการขายแต่ละคร้ังเท่าไรก็ได ้ 4.38 0.59 มากท่ีสุด 2 
2.3) ราคาขั้นต ่าในการซ้ือแต่ละคร้ังเท่าไรก็ได ้ 4.37 0.60 มากท่ีสุด 3 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

สมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ในดา้นราคาและมูลค่าคงเหลือ 

Ho :  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในด้าน
ราคาและมูลค่าคงเหลือ 

Ha :  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในด้าน
ราคาและมูลค่าคงเหลือ 

ผลการทดสอบดว้ยค่า F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (ตารางท่ี 4.21) โดยภาพรวม 
พบวา่ อาชีพท่ีต่างกนัให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นราคาและมูลค่าคงเหลือไม่สัมพนัธ์กนั โดยมี
ค่า Sig. ท่ีมากกวา่ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
Ha หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนดา้นราคา
และมูลค่าคงเหลือ 

ตารางที ่4.21  การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
 การลงทุนในดา้นราคาและมูลค่าคงเหลือ 

ปัจจยัด้านราคาและมูลค่าคงเหลอื 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านอาชีพ 

F Sig. 

1 ราคาขั้นต ่าในการซ้ือแต่ละคร้ังเท่าไรก็ได ้ 1.146 0.331 
2 ราคาขั้นต ่าในการขายแต่ละคร้ังเท่าไรก็ได ้ 0.811 0.489 
3 มูลค่าคงเหลือในบญัชีหลงัการขายหน่วยลงทุนเท่าไรก็ได ้ 0.244 0.865 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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3) ปัจจัยด้านช่องทางการซ้ือขาย   

จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูล้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในดา้น
ช่องทางการซ้ือขาย อนัดบัหน่ึงคือ มีช่องทางซ้ือขายหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 รองลงมาคือ 
สามารถตดัเงินผ่านบญัชีหรือตดัผ่านบตัรเครดิตเม่ือมีการซ้ือหน่วยลงทุนได้ทนัที มีค่าเฉล่ีย 4.52  
ระบบซ้ือขายมีความสะดวก, รวดเร็ว, ทนัสมยั, มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ ค่าเฉล่ีย 4.51  บลจ. ยโูอ
บี (ไทย) จ ากดัมีการจดัท าการตลาดและการประชาสัมพนัธ์กองทุน ค่าเฉล่ีย 4.42 ดงัตารางท่ี 4.22 

ตารางที ่4.22 ปัจจยัดา้นช่องทางการซ้ือขายท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาล 
 หุน้ระยะยาว (CG-LTF) ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุน x SD ระดบั อนัดบั 

3) ปัจจยัด้านช่องทางการซ้ือขาย 
3.1) มีช่องทางซ้ือขายหลากหลาย 4.52 0.587 มากท่ีสุด 1 
3.2) สามารถตดัเงินผา่นบญัชีหรือตดัผ่านบตัรเครดิตเม่ือ
มีการซ้ือหน่วยลงทุนไดท้นัที 

4.52 0.569 มากท่ีสุด 2 

3.3)ระบบซ้ือขายมีความสะดวก, รวดเร็ว, ทันสมยั, มี
มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 

4.51 0.57 มากท่ีสุด 3 

3.4) บลจ. ยูโอบี (ไทย) จ ากดัมีการจดัท าการตลาดและ
การประชาสมัพนัธ์กองทุน 

4.42 0.61 มากท่ีสุด 4 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

สมมติฐานข้อที่ 3  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ในดา้นช่องทางการซ้ือขาย 

Ho :  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในด้าน
ช่องทางการซ้ือขาย 

Ha :  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในด้าน
ช่องทางการซ้ือขาย 

ผลการทดสอบด้วยค่า F-test ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 (จากตารางท่ี 4.23) โดย
ภาพรวม พบวา่ อาชีพท่ีต่างกนัให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการซ้ือขายสัมพนัธ์กนั โดย
มีค่า Sig. ท่ีนอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ การมีช่องทางซ้ือขายหลากหลาย จึงปฏิเสธ
ฐานหลกั Ho และยอมรับสมมติฐาน Ha หมายความว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพมีความสัมพนัธ์
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนดา้นช่องทางการซ้ือขาย ไดแ้ก่ การมีช่องทางซ้ือขายหลากหลาย 
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และอาชีพท่ีต่างกนัให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นช่องทางการซ้ือขายไม่มีความสัมพนัธ์
กนั โดยมีค่า Sig. ท่ีมากกวา่ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Ha หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ดา้นช่องทางการซ้ือขาย ในส่วนของความสามารถตดัเงินผ่านบญัชีหรือตดัผ่านบตัรเครดิตเม่ือมีการ
ซ้ือหน่วยลงทุนไดท้นัที ระบบซ้ือขายมีความสะดวก, รวดเร็ว, ทนัสมยั, มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ 
และบลจ. ยโูอบี (ไทย) จ ากดัมีการจดัท าการตลาดและการประชาสัมพนัธ์กองทุน 

ตารางที ่4.23  การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
 การลงทุนในดา้นช่องทางการซ้ือขาย 

ปัจจยัด้านช่องทางการซ้ือขาย 
ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ 

F Sig. 

1) มีช่องทางซ้ือขายหลากหลาย 2.806 0.040* 
2) สามารถตดัเงินผา่นบญัชีหรือตดัผา่นบตัรเครดิตเม่ือมีการซ้ือ
หน่วยลงทุนไดท้นัที 

0.837 0.475 

3) ระบบซ้ือขายมีความสะดวก, รวดเร็ว, ทนัสมยั, มีมาตรฐานและ
เป็นท่ียอมรับ 

0.590 0.622 

4) บลจ. ยโูอบี (ไทย) จ ากดัมีการจดัท าการตลาดและการ
ประชาสมัพนัธ์กองทุน 

0.927 0.428 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

4) ปัจจัยค่าธรรมเนียม  

จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูล้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) 
ธนาคารยูโอบี จ ากัด (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนด้าน
ค่าธรรมเนียม มีความส าคญัมากเท่าๆกนั เก็บค่าคอมมิชชั่นขาเดียวว่าจะซ้ือและขายก็ตาม มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.49 และ อตัราค่าคอมมิชชัน่ท่ีจดัเก็บ (เช่น 0.1%,0.3%เป็นตน้) มีค่าเฉล่ีย 4.49 ดงัตารางท่ี 4.24 

ตารางที่ 4.24  ปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้น
ระยะยาว (CG-LTF) ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุน x SD ระดบั อนัดบั 

4. ปัจจยัด้านค่าธรรมเนียม 
- เก็บค่าคอมมิชชัน่ขาเดียววา่จะซ้ือและขายก็ตาม 4.49 0.58 มากท่ีสุด 1 
- อตัราค่าคอมมิชชัน่ท่ีจดัเก็บ 
(เช่น 0.1%,0.3%เป็นตน้) 

4.49 0.57 มากท่ีสุด 2 

ท่ีมา : จากการศึกษา 
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สมมติฐานข้อที่ 4  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ในดา้นค่าธรรมเนียม 

Ho :  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในด้าน
ค่าธรรมเนียม 

Ha :  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในด้าน
ค่าธรรมเนียม 

ผลการทดสอบด้วยค่า F-test ท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.05 (จากตารางท่ี 4.25) โดย
ภาพรวม พบวา่ อาชีพท่ีต่างกนัให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นค่าธรรมเนียมไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
โดยมีค่า Sig. ท่ีมากกว่า ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Ha หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ดา้นค่าธรรมเนียม 

ตารางที ่4.25  การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
 การลงทุนในดา้นค่าธรรมเนียม 

ปัจจยัด้านค่าธรรมเนียม 
ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ 

F Sig. 

1 อตัราค่าคอมมิชชัน่ท่ีจดัเก็บ (เช่น 0.1%,0.3%เป็นตน้) 0.358 0.784 
2 เก็บค่าคอมมิชชัน่ขาเดียววา่จะซ้ือและขายก็ตาม 1.111 0.345 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

5) ปัจจัยด้านระยะเวลาท าการซ้ือขาย   

จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูล้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในดา้น
ระยะเวลาท าการซ้ือขาย อนัดบัหน่ึงคือ สภาพคล่องเพราะสามารถท าการซ้ือ-ขายไดทุ้กวนัท าการ มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 รองลงมาคือ ระยะเวลาท่ีไดรั้บเงินคืนจากการขายกองทุน มีค่าเฉล่ีย 4.30 และ
ระยะเวลาในการรับรู้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV)  ค่าเฉล่ีย 4.26  ดงัตารางท่ี 4.26 
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ตารางที ่4.26  ปัจจยัดา้นระยะเวลาท าการซ้ือขายท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิ 
 บาลหุน้ระยะยาว (CG-LTF) ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุน x SD ระดบั อนัดบั 

5) ปัจจยัด้านระยะเวลาท าการซ้ือขาย 
5.1)สภาพคล่องเพราะสามารถท าการซ้ือ-ขายไดทุ้กวนัท า
การ 

4.42 0.64 มากท่ีสุด 1 

5.2) ระยะเวลาท่ีไดรั้บเงินคืนจากการขายกองทุน 4.30 0.60 มากท่ีสุด 2 
5.3) ระยะเวลาในการรับรู้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) 4.26 0.67 มากท่ีสุด 3 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

สมมติฐานข้อที่ 5  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ในดา้นระยะเวลาท าการซ้ือขาย 

Ho :  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในด้าน
ระยะเวลาท าการซ้ือขาย 

Ha :  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในด้าน
ระยะเวลาท าการซ้ือขาย 

ผลการทดสอบดว้ยค่า F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (ตารางท่ี 4.27) โดยภาพรวม 
พบวา่ อาชีพท่ีต่างกนัให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นระยะเวลาท าการซ้ือขายไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
โดยมีค่า Sig. ท่ีมากกว่า ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Ha หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ดา้นค่าธรรมเนียม 

ตารางที่ 4.27 การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
 การลงทุนในดา้นระยะเวลาท าการซ้ือขาย 

ปัจจยัด้านระยะเวลาท าการซ้ือขาย 
ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ 

F Sig. 

1) สภาพคล่องเพราะสามารถท าการซ้ือ-ขายไดทุ้กวนัท าการ 0.384 0.765 
2) ระยะเวลาท่ีไดรั้บเงินคืนจากการขายกองทุน 0.064 0.979 
3) ระยะเวลาในการรับรู้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (NAV) 0.156 0.926 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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6) ปัจจัยด้านนโยบายของกองทุน  

จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูล้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย ปัจจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนใน
ดา้นนโยบายของกองทุน อนัดบัหน่ึงคือ มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.51 รองลงมาคือ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล มีค่าเฉล่ีย 4.50  สามารถท าการสับเปล่ียนกบักองทุนตลาด
เงินได ้ ค่าเฉล่ีย 4.47  และราคาตลาดอา้งอิงท่ีใชใ้นการรับรู้มูลค่าสินทรัพย ์มีค่าเฉล่ีย 4.45 ดงัตารางท่ี 
4.28 

ตารางที่ 4.28 ปัจจยัดา้นนโยบายของกองทุนท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิ  
บาลหุน้ระยะยาว (CG-LTF) ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุน x SD ระดบั อนัดบั 

6) ปัจจยัด้านนโยบายของกองทุน 
6.1) มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 4.51 0.55 มากท่ีสุด 1 
6.2)มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 4.50 0.56 มากท่ีสุด 2 
6.3)สามารถท าการสบัเปล่ียนกบักองทุนตลาดเงินได ้ 4.47 0.56 มากท่ีสุด 3 
6.4)ราคาตลาดอา้งอิงท่ีใชใ้นการรับรู้มูลค่าสินทรัพย ์ 4.45 0.57 มากท่ีสุด 4 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

สมมติฐานข้อที่ 6  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ในดา้นนโยบายของกองทุน 

Ho :  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในด้าน
นโยบายของกองทุน 

Ha :  ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในด้าน
นโยบายของกองทุน 

ผลการทดสอบดว้ยค่า F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (ตารางท่ี 4.29) โดยภาพรวม 
พบวา่ อาชีพท่ีต่างกนัให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัด้านนโยบายของกองทุนไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
โดยมีค่า Sig. ท่ีมากกว่า ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง Ha หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ดา้นนโยบายของกองทุน 
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ตารางที ่4.29  การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการ 
 ลงทุนในดา้นนโยบายของกองทุน 

ปัจจยัด้านนโยบายของกองทุน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
ด้านอาชีพ 

F Sig. 

1) มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 0.120 0.948 
2) ราคาตลาดอา้งอิงท่ีใชใ้นการรับรู้มูลค่าสินทรัพย ์ 0.091 0.965 
3) สามารถท าการสบัเปล่ียนกบักองทุนตลาดเงินได ้ 0.027 0.994 
4) มีนโยบายจ่ายเงินปันผล 1.256 0.290 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

7) ปัจจัยด้านการลงทุน   

จากการสอบถามกลุ่มตวัอย่างผูล้งทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) 
ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 300 ราย ปัจจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนใน
ดา้นการลงทุน อนัดบัหน่ึงคือ ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 รองลงมาคือ ผลตอบแทนในการลงทุนไดรั้บการยกเวน้ภาษี มีค่าเฉล่ีย 4.64  ความ
เส่ียงในการลงทุน  ค่าเฉล่ีย 4.59  และผลการด าเนินงานในอดีต มีค่าเฉล่ีย 4.54  ดงัตารางท่ี 4.30 

ตารางที ่4.30  ปัจจยัดา้นบริษทัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว  
 (CG-LTF) ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อการลงทุน x SD ระดบั อนัดบั 

7) ปัจจยัด้านการลงทุน 
7.1) ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินกับ
สถาบนัการเงิน 

4.71 0.48 มากท่ีสุด 1 

7.2) ผลตอบแทนในการลงทุนไดรั้บการยกเวน้ภาษี 4.64 0.52 มากท่ีสุด 2 
7.3) ความเส่ียงในการลงทุน 4.59 0.55 มากท่ีสุด 3 
7.4) ผลการด าเนินงานในอดีต 4.54 0.55 มากท่ีสุด 4 

ท่ีมา : จากการศึกษา 

สมมติฐานข้อที่ 7  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ในดา้นการลงทุน 

Ho :  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในดา้นการ
ลงทุน 
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Ha :  ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์ต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนในดา้นการ
ลงทุน 

ผลการทดสอบดว้ยค่า F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 (ตารางท่ี 4.31) โดยภาพรวม 
พบวา่ อาชีพท่ีต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการลงทุนสัมพนัธ์กนั โดยมีค่า Sig. ท่ีนอ้ยกวา่ 
ระดับนัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ได้แก่ ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินกับสถาบนั
การเงิน และผลตอบแทนในการลงทุนได้รับการยกเวน้ภาษี จึงปฏิเสธฐานหลัก Ho และยอมรับ
สมมติฐาน Ha หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพมีความสัมพนัธ์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนดา้น
การลงทุนไดแ้ก่ ผลตอบแทนสูงกวา่ผลตอบแทนจากการฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน และผลตอบแทน
ในการลงทุนไดรั้บการยกเวน้ภาษี 

และอาชีพท่ีต่างกนัใหร้ะดบัความส าคญัต่อปัจจยัดา้นการลงทุนไม่มีความสัมพนัธ์กนั โดยมี
ค่า Sig. ท่ีมากกวา่ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน Ho และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
Ha หมายความวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนดา้นการ
ลงทุน ไดแ้ก่ ความเส่ียงในการลงทุน และผลการด าเนินงานในอดีต 

ตารางที่ 4.31 การทดสอบระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ 
 การลงทุนในดา้นการลงทุน 

ปัจจยัด้านการลงทุน 
ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ 

F Sig. 

1 ผลตอบแทนสูงกวา่ผลตอบแทนจากการฝากเงินกบั   
   สถาบนัการเงิน 

3.326 0.020* 

2 ผลตอบแทนในการลงทุนไดรั้บการยกเวน้ภาษี 3.770 0.011* 
3 ความเส่ียงในการลงทุน 1.433 0.233 
4 ผลการด าเนินงานในอดีต 1.908 0.128 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา และ ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว 
(CG-LTF) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยท าการสอบถามลูกคา้ธนาคาร     ยู
โอบี จ  ากัด(มหาชน) ในจังหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 300 ชุด ซ่ึงมีวตัถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ
ท าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ และเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการลงทุนใน
กองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของลูกคา้ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดั
เชียงใหม่ โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงประกอบดว้ย ความถ่ี และค่าร้อยละและการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมี
ผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ของลูกคา้ธนาคารยูโอ
บี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิเคราะห์จากค่าเฉล่ีย ( X ) สามารถสรุปผลการศึกษาและ
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทุนในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-LTF) ธนาคาร     ยโูอ
บี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซ่ึง
เป็นเพศหญิง จ านวน 177 ราย คิดเป็นร้อยละ59 และเป็นเพศชาย จ านวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ41 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเพศหญิงมกัมีการวางแผนในการออมมากกวา่เพศชาย มีอายปุระมาณ 30 ถึง 39 ปี 
จ  านวน 106 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.3 สถานภาพของลูกคา้กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่จะสมรสแลว้ จ านวน 
173 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.7 ส าหรับระดบัการศึกษาส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 
198 ราย คิดเป็นร้อยละ 66 ลูกค้ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพลูกจ้างหรือพนักงาน
บริษทัเอกชน จ านวน 129 ราย คิดเป็นร้อยละ 43 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 50,000 บาท จ านวน 
117 ราย คิดเป็นร้อยละ 39 ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดสู้งจะมีความสามารถในการลงทุน
มาก 

ในการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว (CG-
LTF) ธนาคารยโูอบี จ  ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี 
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วตัถุประสงค์ในการลงทุน แบบกองทุนเปิด เพื่อการออม จ านวน 131 รายคิดเป็นร้อยละ 43.7 
รองลงมาเพื่อน าไปเก็งก าไร จ านวน 111 ราย คิดเป็นร้อยละ 37 ลูกคา้ส่วนใหญ่จะตดัสินใจเลือกลงทุน
ดว้ยตวัเอง จ านวน 196 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.3 รองลงมาตอ้งการให้เจา้หนา้ท่ีการตลาดเขา้มามีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ จ านวน 80 คิดเป็นร้อยละ 26.7 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นไดว้่าส่วนใหญ่แลว้ผู ้
ลงทุนมกัจะตดัสินใจดว้ยตวัเองเสียเป็นส่วนใหญ่ อาจจะเน่ืองมาจากความสะดวกในการตดัสินใจ 
หรือการลงทุน โดยอาจจะมีการปรึกษาเจา้หนา้ท่ีทางการเงินเป็นบางคร้ังเพื่อความแน่ใจในการลงทุน
กบักองทุน ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการใชจ้  านวนเงินในการลงทุนไม่เกิน 50,000 บาท จ านวน 
75 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ส่วนใหญ่มีระยะในการถือครองกองทุนไม่เกิน 1 ปี จ  านวน 152 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 50.7 ลูกคา้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีความถ่ีในการซ้ือกองทุนในรอบ 1 ปีจ  านวน 1-5 คร้ัง  
จ  านวน 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 74.7 การตั้งงบประมาณการซ้ือกองทุนในแต่ละปี ซ่ึงส่วนใหญ่กลุ่ม
ลูกคา้ตวัอยา่งไม่มีการตั้งงบประมาณในการซ้ือกองทุน จ านวน 215 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.7 ส่วนใหญ่
ลูกคา้มีความคาดหวงัถึงผลตอบแทนจากการลงทุนในแต่ละคร้ังท่ีซ้ือขายหน่วยลงทุน มากกวา่ 30% 
จ านวน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 41 ในการหาขอ้มูลก่อนการลงทุน ส่วนใหญ่ลูกคา้กลุ่มตวัอย่างจะมี
การหาขอ้มูลก่อนการลงทุน จ านวน 296 คิดเป็นร้อยละ 98.7 ซ่ึงเป็นการหาขอ้มูลจากพนกังานของ
ทางธนาคาร มากท่ีสุดเป็นจ านวน 189 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.9 ซ่ึงแหล่งขอ้มูลท่ีไดรั้บมา ส่วนใหญ่
เป็นการไดรั้บค าแนะน าจากพนกังานของทางธนาคาร จ านวน 182 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.7 รองลงมา
เป็นการศึกษาดว้ยตนเอง จ านวน 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.3 วา่ ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีการ
ลงทุนในกองทุนประเภทน้ีของบลจ.อ่ืนนอกเหนือจากกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-
LTF) ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) จ านวน 256 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.3 ท าใหท้ราบวา่ ลูกคา้ท่ีลงทุน
ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว(CG-LTF) ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน)มีความมัน่ใจใน
กองทุน จึงไม่มีความตอ้งการในการลงทุนกบับลจ.อ่ืน และลูกคา้กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เลือกท่ีจะ
ลงทุนในคร้ังต่อไปกบักองทุน จ านวน 298 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.3 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาวธนาคารยูโอบี 
จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 7 ปัจจยัดว้ยกนั ผลการศึกษาน้ีพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน
ด้านบริษทั คือ พนักงานของธนาคารมีบริการให้ค  าแนะน าด้านการลงทุนท่ีหลากหลาย  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.43 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากการให้บริการของพนกังานธนาคาร ตอบสนองความตอ้งการของผูม้า
ใชบ้ริการของธนาคารไดดี้ ยิง่ท  าใหลู้กคา้เลือกเพิ่มมากข้ึน ปัจจยัดา้นราคาและมูลค่าคงเหลือ คือ มูลค่า
คงเหลือในบญัชีหลงัการขายหน่วยลงทุนเท่าไรก็ได ้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.40  อาจจะเน่ืองมาจากการท่ีผู ้
ลงทุนไม่ไดมี้การตั้งงบประมาณ โดยอาศยัหรือรอค าปรึกษาจากพนกังานท่ีมีความเชียวชาญ ก่อนการ
ลงทุน ปัจจยัดา้นช่องทางการซ้ือขาย คือ มีช่องทางซ้ือขายหลากหลาย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.52 ปัจจยัดา้น
ค่าธรรมเนียม คือ เก็บค่าคอมมิชชัน่ขาเดียวว่าจะซ้ือและขายก็ตาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.49 ปัจจยัดา้น
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ระยะเวลาท าการซ้ือขาย คือ สภาพคล่องเพราะสามารถท าการซ้ือ-ขายไดทุ้กวนัท าการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.42 ปัจจยัดา้นนโยบายของกองทุน คือ มีการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
4.51 ปัจจยัดา้นการลงทุน คือ ผลตอบแทนสูงกว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.71 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากลูกคา้ส่วนใหญ่ ตอ้งการผลตอบแทนท่ีมีมูลค่าสูงกวา่การลงทุน 
โดยในขั้นตน้ผูล้งทุนจะไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัผลประโยชน์ท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ เช่น เงินปันผล อีก
ทั้งจะไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนกบักองทุน และผลการด าเนินงานในอดีตวา่ มีการ
กา้วหนา้ หรือ มีปัญหาอยา่งไร เพื่อจะไดด้ าเนินการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งตรงจุด 

ผลการทดสอบดว้ยค่า F-test ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยภาพรวม พบว่า อาชีพท่ี
ต่างกนัให้ระดบัความส าคญัต่อปัจจยัด้านต่างๆ ได้แก่ ปัจจยัด้านบริษทั ปัจจยัด้านราคาและมูลค่า
คงเหลือ ปัจจยัด้านช่องทางการซ้ือขายปัจจยัด้านค่าธรรมเนียม ปัจจยัด้านระยะเวลาท าการซ้ือขาย 
ปัจจยัดา้นนโยบายของกองทุน และปัจจยัดา้นการลงทุน  โดยมีค่า Sig. ท่ีมากกวา่ ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 จึงกล่าวได้ว่าทั้งสองไม่มีความสัมพนัธ์กนั และอาชีพท่ีต่างกนัให้ระดบัความส าคญัต่อ
ปัจจยัดา้นช่องทางการซ้ือขายสัมพนัธ์กนั โดยมีค่า Sig. ท่ีนอ้ยกวา่ ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ 
การมีช่องทางซ้ือขายหลากหลาย และปัจจยัดา้นการลงทุนสัมพนัธ์กนั โดยมีค่า Sig. ท่ีนอ้ยกวา่ ระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดแ้ก่ ผลตอบแทนสูงกวา่ผลตอบแทนจากการฝากเงินกบัสถาบนัการเงิน และ
ผลตอบแทนในการลงทุนไดรั้บการยกเวน้ภาษี  

5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ในกองทุนเปิดบรรษทัภิบาลหุ้นระยะยาว 
(CG-LTF) ธนาคารยูโอบี จ ากดั (มหาชน) ในจงัหวดัเชียงใหม่ สามารถน าผลท่ีได้จากการศึกษาไป
ประยกุตใ์ชใ้นดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1) จากการศึกษาพบวา่ลูกคา้กลุ่มตวัอยา่งท่ีสนใจลงทุนในกองทุนเปิดจะมีการศึกษาขอ้มูลจาก 
สอบถามจากพนักงานของธนาคารเป็นหลัก ดังนั้นธนาคารยูโอบี จ  ากัด (มหาชน) ควรมีการจัด
ฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานและผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อท่ีจะสามารถให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแก่ผู ้
ลงทุนและผูท่ี้สนใจจะลงทุนในกองทุนไดอ้ยา่งชดัเจน 

2) จากการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของลูกคา้พบว่าลูกคา้ส่วนใหญ่มีการหาขอ้มูลก่อนการ
ลงทุน ซ่ึงจะมีการศึกษาขอ้มูลจากพนักงานของทางธนาคารเป็นหลกั แต่ขอ้มูลด้านอ่ืนๆ เช่น จาก
หนงัสือพิมพ ์อินเทอร์เน็ต หนงัสือช้ีชวนการลงทุน หรืออ่ืนๆ ยงัไดรั้บนิยมนอ้ย ซ่ึงทางธนาคารควรมี
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นโยบายทางการตลาดและจดัการประชาสัมพนัธ์ในดา้นอ่ืนๆให้ผูท่ี้สนใจลงทุนสามารถเขา้ถึงไดง่้าย
กวา่เดิม 

3) จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุนของลูกคา้ พบวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่ ให้ความส าคญัใน
เร่ืองของอตัราผลตอบแทนของกองทุน ดงันั้นควรมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ส าหรับผูล้งทุนในกองทุน
เปิดน้ีเนน้ท่ีผลตอบแทนเป็นหลกั ซ่ึงถา้หากผูล้งทุนพอใจในผลตอบแทนแลว้ก็อาจจะชกัชวนผูส้นใจ
รายอ่ืนเขา้ร่วมมากข้ึน  

4) จากการศึกษาท่ีแสดงถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการลงทุน ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย กองทุน 
สถาบนัการเงินควรท่ีจะมีความหลากหลายช่องทางท่ีการจดัจ าหน่ายกองทุน เพื่ออ านวยความสะดวก 
สบาย และรวดเร็วต่อผูล้งทุนท่ีใหค้วามสนใจกองทุน เช่น การใหบ้ริการออนไลน์ การใหบ้ริการผา่นตู้
กดเงินสด และเคาร์เตอร์เซอร์วิสตามห้างสรรพสินคา้ โดยบริการนั้นจะตอ้งไดม้าตรฐานและโปร่งใส
ต่อการลงทุน 

5) สถาบนัทางการเงินควรจดัโปรโมชั่น และน าเสนอขอ้มูลการลงทุน หรือกองทุนให้กับ
ลูกคา้ โดยจดักองทุนแบบระยะยาวตามอาชีพ และตามก าลงัทรัพยข์องผูล้งทุน โดยเสนอผลประโยชน์
ท่ีน่าสนใจส าหรับแต่ละอาชีพ ซ่ึงพนกังานจะตอ้งเสนอขอ้ดี – ขอ้เสีย ของกองทุนให้กบัผูล้งทุนอยา่ง
โปร่งใส 

6) สถาบนัทางการเงิน ควรท่ีจะมีการจดัตั้งกลุ่มกองทุน โดยใหผู้มี้ความเชียวชาญทางดา้นกอง
ทุน เขา้มาท าความเขา้ใจเก่ียวกบักองทุน ว่ามีผลดี ผลเสีย ความเส่ียงมาก น้อย เพียงใดต่อการลงทุน 
ซ่ึงจดัให้มีการอบรมให้ความรู้ อาจจะท าให้ผูล้งทุนมีความเขา้ใจในตวักองทุนมากข้ึน และกลา้ท่ีจะ
ลงทุนมากข้ึน ส่วนสถาบนัทางการเงินก็จะไดรั้บความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจ ท าให้ผูล้งทุนมี
ความมัน่ใจท่ีจะร่วมลงทุนต่อไป 
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