
Ref. code: 25595804010279BSW

 
 

 
 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน 
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปี พ.ศ. 2559 กรณีศึกษา 

ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 
 
 
 

โดย 
 

นางสาวอนันตญา ประยูรรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2559 
ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



Ref. code: 25595804010279BSW

 
 

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการถือหน่วยลงทุน 
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปี พ.ศ. 2559 กรณีศึกษา 

ลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ในเขต 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
 

โดย 
 

นางสาวอนันตญา ประยูรรักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2559 

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



Ref. code: 25595804010279BSW

 
 

CHANGING IN HOLDING PERIOD OF LONG TERM EQUITY FUND 
(2016) AND INVESTMENT BEHAVIORS OF BANGKOK BANK 

CUSTOMERS IN BANGKOK METROPOLITAN REGION  
 
 

BY 
 

MISS ANANTAYA PRAYOONRUK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF  

THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
BUSINESS ECONOMICS 

FACULTY OF ECONOMICS 
THAMMASAT UNIVERSITY 

ACADEMIC YEAR 2016 
COPYRIGHT OF THAMMASAT UNIVERSITY





Ref. code: 25595804010279BSW

(1) 
 
หัวข้อการค้นคว้าอิสระ พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีมีต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา 

การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปี พ.ศ. 
2559 กรณีศึกษาลูกค้าของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ชื่อผู้เขียน นางสาวอนันตญา ประยูรรักษ์ 
ชื่อปริญญา เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
 เศรษฐศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี เลาวกุล 
ปีการศึกษา 2559 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายหลังจาก
การบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) (การเปลี่ยนนโยบายจากการถือหน่วยลงทุนจาก 5 ปี
ปฏิทินเป็น 7 ปีปฏิทิน เพ่ือสิทธิในการลดหย่อนภาษี) และเปรียบเทียบการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวระหว่างก่อนและหลังการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ลงทุนที่ลงทุนกับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 400 คน โดย
ศึกษาจากแบบสอบถาม และใช้สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก และการวิเคราะห์
การถดถอยแบบก าลังสองน้อยที่สุด ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลท าให้ผู้ลงทุนมีโอกาสที่จะลดการลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ได้แก่ เพศหญิง, ผู้มีสถานภาพสมรส, กลุ่มผู้ลงทุนที่มีรายได้ 30,000-39,999 บาทต่อเดือน, 
กลุ่มผู้ลงทุนที่มีรายได้ 40,000-49,999 บาทต่อเดือน, กลุ่มผู้ลงทุนที่มีรายได้ตั้งแต่ 50,000 บาทต่อเดือน
ขึ้นไป ผู้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี แต่ผู้ลงทุนที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการมีโอกาสไม่ลดการลงทุน 
นโยบายการเพ่ิมการถือครองหน่วยลงทุนเป็น 7 ปีปฏิทินเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ลงทุนลดการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (จ านวนเงินลงทุนก่อนนโยบายการเพ่ิมการถือครองหน่วยลงทุน เป็น 7 ปี
ปฏิทินมีค่าเฉลี่ย 159,740 บาท และจ านวนเงินลงทุนหลังนโยบายดังกล่าวมีค่าเฉลี่ย 144,932.50 บาท) 

 
ค าส าคัญ: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว, กฎกระทรวงฉบับที่ 317  

 



Ref. code: 25595804010279BSW

(2) 
 
Independent Study Title CHANGING IN HOLDING PERIOD OF LONG TERM  

EQUITY FUND (2016) AND INVESTMENT  
BEHAVIORS OF BANGKOK BANK CUSTOMERS IN  
BANGKOK METROPOLITAN REGION 

 
 
 
Author Miss Anantaya Prayoonruk 
Degree Master of Arts  
Department/Faculty/University Business Economics 
 Economics 
 Thammasat University 
Independent Study Advisor Assistant Professor Duangmanee Laovakul, Ph.D. 
Academic Year 2016 
 

ABSTRACT 

 
The objective of this study is to investigate the long term equity fund 

(LTF) investing behaviors of Bangkok Bank’s investors in Bangkok and the metropolitan 
region after the Ministry of Finance, ministerial regulations No.317 (B.E.2559)-changing 
the holding period of LTF from five to seven years for tax deduction purpose, began 
to be enforced. This study also compared the amount of investment in LTF before 
and after the ministerial regulations No.317. Simple random sampling was used to 
collect data via questionnaire. Respondents consisted of 400 residents of Bangkok 
and the metropolitan region. Descriptive statistic, Logistic Regression and Ordinary 
Least Squares are used to analyze the data. 

After the new regulation began to be enforced, female investors, married 
investors, those with bachelor degree, or those with a monthly income of THB 30,000 
or above were more likely to reduce their investment in LTF. Investors who are 
business owners were less likely to reduce their investment. Interestingly, the new 
regulation causes a reduction in LTF investment. The average amount of the LTF 
investment was reduced from THB 159,740 to THB 144,932. 
 
Keywords: Long Term Equity Fund, Ministerial Regulations No.317 (B.E.2559)  
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การศึกษาค้นคว้าอิสระส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาและการชี้แนะ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงมณี เลาวกุล ที่ให้ความกรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการสอบและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ รวมถึงขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. เอ้ือมพร พิชัยสนิธ ที่สละ
เวลามาเป็นกรรมการในการสอบอีกทั้งให้ข้อแนะน าและการชี้แนะ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณทุก
ท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ลงทุนของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ที่สละเวลาให้ข้อมูลในการตอบแบบอบถาม ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษา  

ขอขอบพระคณุคณาจารย์ทุกท่านในโครงการ และเพ่ือนโครงการปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ ส าหรับมิตรภาพที่ดีๆ ความรู้ และค าแนะน าดีๆ อีกทั้งพ่ีๆ เจ้าหน้าที่โครงการฯ ที่ให้ค าแนะน า 
ให้ความช่วยเหลือสิ่งต่างๆ อยู่สม่ าเสมอ ท้ายที่สุดขอขอบพระคุณครอบครัวที่คอยสนับสนุน และ
ก าลังใจดีๆ   

หากผลการศึกษานี้มีข้อบกพร่องประการใด ผู้ศึกษาขอน้อมรับไว้เพ่ือปรับปรุง และจะ
น ามาแก้ไขในการศึกษาครั้งต่อไป 
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1 
 

บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญของปัญหา 
 

ปัจจุบันผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสามารถที่จะน าเงินได้พึงประเมินหรือในทาง
กฎหมายคือ เงินได้ของบุคคลใดๆ หรือหน่วยภาษีใดที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 
ธันวาคมของปีใดๆ ที่เกิดเงินได้ในปีภาษีนั้น ได้แก่ เงิน ทรัพย์สินที่อาจค านวณเป็นเงินที่ได้รับจริง , 
ประโยชน์ซึ่งอาจค านวณได้เป็นเงิน เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อ่ืนออกให้แทน ตามล าดับที่
กล่าวมา ใช้เกณฑ์เงินสดที่ได้รับจริง และเครดิตภาษีตามกฎหมายก าหนด ผู้มีเงินได้สามารถน าเงินได้
พึงประเมินมาค านวณหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ และสามารถน ามาหักค่าลดหย่อนได้ ซึ่งรายการที่อยู่ใน
เกณฑ์การลดหย่อนมีหลายรายการ เช่น ค่าอุปการะบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม  
ค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา ค่าเบี้ยประกันสุขภาพบิดา มารดา เงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ เงินสะสมกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพ่ือที่อยู่อาศัย เงินสมทบที่
จ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม เบี้ยประกันชีวิต การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพและการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เป็นต้น ดังนั้น การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จึงสามารถน ามาหัก
ค่าลดหย่อนตามเกณฑ์ได้หลังจากน าเงินได้พึงประเมินมาหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์และหักค่าลดหย่อน
ตามเกณฑ์แล้ว ผู้เสียภาษีจะเสียภาษีในอัตราภาษีแบบขั้นบันไดตั้งแต่ร้อยละ 0-35 ขึ้นอยู่กับเงินได้
สุทธิของผู้เสียภาษีนั้น  

กองทุนรวมคือ เครื่องมือในการลงทุนโดยมีการรวบรวมเงินลงทุนจากผู้ลงทุนรายย่อยที่
ประสงค์น าเงินลงทุนมาลงทุนในตลาดทุนและตลาดเงิน การลงทุนประเภทนี้มีข้อดีคือ ทางสถาบัน
การเงินจะจัดหาผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านกองทุนรวมมาดูแลกองทุนโดยการดูแล
เรื่องผลการด าเนินงาน ความน่าเชื่อถือ และการกระจายการลงทุน ลักษณะการด าเนินงานของกองทุน
รวมนั้นจะมีการด าเนินงานภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) และมี
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก ากับดูแล อาทิเช่น การก าหนด
ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองทุนรวม  

กองทุนรวมมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาตลาดทุนไทยสามารถแบ่งได้เป็น กองทุนเพ่ือ
การลงทุน และกองทุนเพ่ือการลดหย่อนภาษี โดยนักลงทุนมักมีความสนใจในการลงทุนในกองทุน
เนื่องจากได้รับยกเว้นภาษีจากก าไรส่วนเกินทุน (Capital Gain) ส าหรับบุคคลธรรมดา การลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะได้ประโยชน์ในด้านของก าไรส่วนเกินทุน หรือหากเป็นกองทุนที่มีนโยบาย
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จ่ายเงินปันผล ผู้ลงทุนก็จะได้ในส่วนของเงินปันผล และยังสามารถน าเงินที่ลงทุนมาหักลดหย่อนภาษี
ได้เพ่ิม กองทุนรวมเพ่ือการลงทุน สามารถเลือกลงทุนได้ตามนโยบายของผู้จัดการกองทุนโดยผลตอบแทน
ที่เกิดขึ้นสามารถแบ่งได้เป็น เงินปันผล (Dividend) เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมักเป็น
การกระจายก าไร เมื่อบริษัทได้ก าไรหรือส่วนเกินบริษัทสามารถน าไปลงทุนในธุรกิจต่อไปหรือเลือกจ่าย
คืนให้ผู้ถือหุ้น เงินปันผล สามารถเรียกได้ว่าเป็นเงินส่วนแบ่งก าไรที่ได้รับ จัดว่าเป็นเงินได้ที่ไม่ได้รับ
ยกเว้นในการเสียภาษี และให้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แล้วร้อยละ 10 ไม่ต้องน ามารวมเป็นเงินได้ที่ต้องเสีย
ภาษีตามแบบ หรือสามารถเลือกไม่ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่จะน ามารวมเป็นเงินได้เพ่ือเสียภาษี ในส่วน
ของก าไรส่วนเกินทุน เป็นเงินที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี ส าหรับกองทุนรวมเพ่ือการลดหย่อนภาษี 
สามารถเลือกลงทุนได้ตามนโยบายที่เหมาะสม ส าหรับผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนในส่วนของเงินปันผล 
ซึ่งเป็นเงินได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี และให้หัก ณ ที่จ่ายไว้แล้ว ร้อยละ 10 โดยไม่ต้องน ามารวมเป็นเงินได้
ที่ต้องเสียภาษีตามแบบ หรือสามารถเลือกไม่ให้หักภาษี ณ ที่จ่าย แต่จะน ามารวมเป็นเงินได้เพ่ือเสียภาษี 
และก าไรส่วนเกินทุน เป็นเงินที่ได้รับการยกเว้นการเสียภาษี อีกทั้งยังสามารถใช้สิทธิในการลดหย่อน
ภาษีได้เพ่ิมข้ึนอีก หากมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของการลงทุน 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้น
รัษฎากร โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ หน่วยลงทุนที่ลงทุนก่อนปี พ.ศ. 2559 ต้องมีการถือครองหน่วย
ลงทุนไว้ 5 ปีปฏิทิน โดยในการลงทุนไม่มีข้ันต่ าแต่ต้องลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่
ต้องเสียภาษี แต่หน่วยลงทุนที่ลงทุนในปี พ.ศ. 2559-2562 ต้องมีการถือครองหน่วยลงทุนไว้ 7 ปีปฏิทิน 
ซึ่งการลงทุนไม่มีขั้นต่ า แต่ต้องลงทุนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี เหตุผลใน
การใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้สิทธิทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้ลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นการสนับสนุนส่งเสริม
ให้ประชาชนลงทุนในระยะเวลายาว รวมถึงมีการรักษาเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จึงมีการปรับเงื่อนไขหลักเกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ในด้านภาษี เป็นการขยายเวลาการยกเว้นเงินได้
พึงประเมินที่ไม่ต้องน ามารวมเพ่ือค านวณเสียภาษีเงินได้ส าหรับบุคคลธรรมดา  

ดังนั้น  การบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่า ในการ
เลือกใช้สิทธิของผู้ลงทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการซื้อหน่วยลงทุนไปจากเดิมอย่างไร 
การบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ส่งผลให้บุคคลกลุ่มใดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน
การลงทุน เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนก าหนดทิศทางที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ลงทุนที่ลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF: Long Term Equity Fund) ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF: 
Long Term Equity Fund) กับธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพและปริมณฑลภายหลังจากการบังคับใช้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 

2. เปรียบเทียบการลงทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF: Long Term Equity Fund) ระหว่างก่อน
และหลังการบังคับใช้กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร 

 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ทราบถึงพฤติกรรมของผู้ลงทุนซึ่งจะน าไปสู่การวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับธุรกิจ 
2. สามารถน าผลการวิจัยมาเป็นข้อมูลส าหรับศึกษาแนวโน้มในการตัดสินใจเลือกลงทุน

ของผู้ลงทุน 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

งานวิจัยนี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างของผู้ลงทุนที่ลงทุนกับธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล ซึ่งมีจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน เก็บข้อมูลช่วงระยะเวลาเดือนกุมภาพันธ์ ถึงช่วงเดือน
มีนาคม พ.ศ. 2560 
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บทที่ 2  
ทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF: Long Term Equity Fund) เป็นกองทุนที่ผู้ลงทุนสามารถ
ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี การจัดตั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการพัฒนา
ตลาดทุนไทย เพ่ิมจ านวนผู้ลงทุนสถาบันในประเทศโดยเกิดการลงทุนในตลาดทุนไทย  การลงทุนใน
ระยะยาวก่อให้เกิดเสถียรภาพ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวเน้นลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยมีการเริ่มซื้อขายหน่วยลงทุน
ในช่วง พ.ศ. 2547 มีการให้ใช้สิทธิทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนรวม LTF โดยก่อนปี พ.ศ. 2559 
มีเงื่อนในการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนของ LTF ไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน 
มีการนับแยกกันในเงินแต่ละก้อน เงินที่ลงทุนไม่จ าเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยเงินลงทุนที่สามารถน ามา
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ในปีภาษีนั้น และในปี พ.ศ. 2559 มีการเปลี่ยนแปลง
กฎหมายในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีส าหรับกองทุน LTF การลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2562 มีเงื่อนไขที่
เปลี่ยนแปลงไปคือ ต้องซื้อและถือหน่วยลงทุนของ LTF ไว้ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน มีการนับแยกกันใน
เงินแต่ละก้อนเงินที่ลงทุนไม่จ าเป็นต้องลงทุนต่อเนื่อง โดยเงินลงทุนที่สามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้
สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ในปีภาษีนั้น 

การออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ที่ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร จากการที่อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 4 แห่งประมวลรัษฎากรซึ่งมีการแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2513 และมาตรา 42 (17) 
แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ. 2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ เหตุผลในการประกาศใช้
กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริม การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าวโดยขยาย
ระยะเวลาการยกเว้นเงินได้พึงประเมินที่ไม่ต้องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับ
เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนที่ซื้อตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2562 และเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืน รวมถึงปรับปรุงหลักเกณฑ์
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การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผู้มีเงินได้ต้องถือ
หน่วยลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

เงื่อนไขการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF: Long Term Equity Fund) การซื้อ
หน่วยลงทุนปีใดก็สามารถน ามาลดหย่อนภาษีในปีภาษีนั้น ไม่จ าเป็นต้องลงทุนอย่างต่อเนื่อง ไม่มี
ข้อจ ากัดส าหรับขั้นต่ า แต่สามารถซื้อหน่วยลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องน ามา
เสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยที่เงินในการลงทุนสามารถน ามาลดหย่อนได้จริง การถือครอง
หน่วยลงทุนส าหรับหน่วยลงทุนที่ซื้อก่อนปี 2559 ถือครองหน่วยลงทุน 5 ปีปฏิทิน แต่หน่วยลงทุนที่ซื้อ
ในปี 2559-2562 ถือครองหน่วยลงทุน 7 ปีปฏิทิน 

การผิดเงื่อนไขการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF: Long term Equity Fund) 
การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบก าหนด ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุนยกเว้นกรณีที่ผู้ลงทุนเสียชีวิตหรือ
ทุพพลภาพที่จะถือว่าไม่ผิดเงื่อนไขการลงทุน เมื่อผู้ลงทุนผิดเงื่อนไขผู้ลงทุนจะต้องด าเนินการดังนี้ 

1. ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไปและต้องเพ่ิมเงินในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยนับ 
ตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนยื่นแบบขอยกเว้นภาษี จนถึงเดือนที่มีการยื่นคืนภาษี 
ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงควรยื่นขอคืนภาษีพร้อมเงินเพ่ิมทันทีที่มีการผิดเงื่อนไขการลงทุน โดยไม่จ าเป็นต้อง
รอให้ถึงรอบช าระภาษี 

2. ต้องจ่ายภาษีส าหรับก าไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) โดยน าก าไรที่
ได้จากการขายคืนไปรวมเป็นเงินได้เพ่ือเสียภาษีเงินได้ เมื่อผู้ลงทุนขายคืนบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน หรือ บลจ. หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  
 
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 
 ทฤษฎีอุปสงค์ 

อุปสงค ์(Demand) หมายถึง ปริมาณของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคมีความประสงค์ที่
จะซื้อในช่วงเวลาหนึ่ง ณ ระดับราคาต่างๆ ของสินค้าหรือบริการชนิดนั้น อุปสงค์อาจกล่าวได้ว่าเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณซื้อ (Quantity Demanded) และราคา (Price) ของสินค้าหรือบริการ 
ผู้บริโภคมีความประสงค์ท่ีจะซื้อเป็นความเต็มใจหรือความยินดีที่จะซื้อ (willingness to pay) และใน
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถที่จะจ่าย (ability to pay) ค่าสินค้าหรือบริการในจ านวนที่ต้องการ 
ส่วนจะซื้อได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตหรือผู้ขายยินดีที่จะขายสินค้าหรือบริการนั้นด้วยหรือไม่ การที่
ผู้บริโภคจะยินดีซื้อสินค้าจากราคาที่ก าหนดหรือไม่ขึ้นอยู่กับราคาที่ก าหนดนั้นเกินกว่าราคาสงวน 
(reservation price) ราคาสงวนคือ ราคาสูงสุดที่ผู้บริโภคยินดีจ่ายส าหรับสินค้าแต่ละหน่วย ระดับราคา
สงวนของผู้บริโภคแต่ละคนจะถูกก าหนดจากคุณค่าของสินค้าแต่ละหน่วยว่าให้อรรถประโยชน์ (utility) 
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หรือความพอใจมากหรือน้อย หากราคาที่ก าหนดสูงกว่าราคาสงวน ผู้บริโภคจะไม่ซื้อสินค้าหรือบริการ
หน่วยนั้น แต่ถ้าราคาที่ก าหนดไม่เกินระดับราคาสงวนผู้บริโภคจะยินดีที่จะซื้อสินค้าหรือบริการหน่วยนั้น 
ส่วนความสามารถที่จะจ่ายพิจารณาจากอ านาจซื้อ (purchasing power) ของผู้บริโภคซึ่งก าหนดได้
จากระดับรายได้ของผู้บริโภคและราคาสินค้า ถ้าหากรายได้ที่เป็นตัวเงินไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อราคาสินค้า
สูงขึ้น อ านาจซื้อจะต่ าลง แต่หากราคาสินค้าลดลงอ านาจซื้อจะสูงขึ้นท าให้ความสามารถท่ีจะจ่ายสูงขึ้น 

ปริมาณความต้องการซื้อหรือปริมาณซื้อในสินค้าหรือบริการเมื่อราคาเปลี่ยนแปลงเกิดผล
ทางรายได้ (income effect) เมื่อราคาสินค้าเพ่ิมขึ้นจะท าให้ปริมาณซื้อลดลง ถ้ามองในด้านที่ราคา
เพ่ิมขึ้นท าให้อ านาจการซื้อลดต่ าลง และผลทางการทดแทน (substitution effect) เมื่อราคาสินค้าหรือ
บริการชนิดหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่ราคาสินค้าอ่ืนไม่ได้เปลี่ยนแปลงจะท าให้ผู้บริโภคหันมาซื้อ
สินค้าชนิดที่ราคาต่ าลงแทนชนิดที่มีราคาสูง 

ตัวก าหนดอุปสงค์ของตลาด ในการเพิ่มหรือลดลงของอุปสงค์ข้ึนอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้ 
1. รายได้ของผู้บริโภค 

การเพ่ิมขึ้นของรายได้จะน าไปสู่อุปสงค์ส าหรับสินค้าหรือบริการที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน
การลดลงของรายได้น าไปสู่การลดลงของอุปสงค์ส าหรับสินค้าหรือบริการ สินค้าหรือบริการมี ความ 
สัมพันธ์ในเชิงบวกกับรายได้เรียกว่า สินค้าปกติ (normal goods) กล่าวคือ หากมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าปกติมากขึ้น แต่หากเมื่อมีรายได้เพ่ิมขึ้นผู้บริโภคมีการซื้อสินค้าลดลงสินค้า
ประเภทนี้เรียกว่า สินค้าด้อย (inferior goods) 

2. จ านวนผู้บริโภคในตลาดหรือจ านวนประชากร 
หากมีจ านวนผู้บริโภคหรือประชากรมีจ านวนเพ่ิมจะท าให้ความต้องการซื้อโดยรวม

ที่มีต่อสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งนั้นเพ่ิมขึ้นอุปสงค์ของตลาดเพ่ิมขึ้น แต่ถ้าจ านวนผู้บริโภคหรือ
ประชากรลดลงจะส่งผลต่อความต้องการซื้อโดยรวมลดลงอุปสงค์ของตลาดจึงลดลง 

3. ราคาของสินค้าที่เก่ียวข้อง 
การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าหรือบริการส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค 

รวมถึงเมื่อเป็นสินค้าชนิดอ่ืนที่สามารถใช้ทดแทนกัน (substitutes) หรือเป็นสินค้าที่ใช้ประกอบกัน
(complements) สินค้าที่ใช้ทดแทนกันคือ สินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ใกล้เคียงกัน
กับสินค้าที่ก าลังพิจารณาและสินค้าที่ใช้ประกอบกันคือ สินค้าที่ผู้บริโภคมีความจ าเป็นต้องน าสินค้า
มาใช้ร่วมกัน กรณีของสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน อุปสงค์สินค้าจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับระดับ
ราคาสินค้าอ่ืน แต่ถ้าเป็นกรณีของสินค้าที่เกี่ยวข้องเป็นสินค้าที่ ใช้ประกอบกันอุปสงค์ส าหรับสินค้าที่
ก าลังพิจารณาจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงกันข้ามกับระดับราคาสินค้าชนิดอื่น 
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4. การคาดคะเนของผู้บริโภค 
การคาดคะเนของผู้บริโภคเกี่ยวกับราคาหรือปริมาณของสินค้าอีกทั้งสถานการณ์ทั้ง

ในประเทศต่างประเทศท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรืออุปสงค์ในปัจจุบัน 
5. โครงสร้างทางประชากร 

อุปสงค์ส าหรับสินค้าหรือบริการหลายชนิดมักขึ้นอยู่กับโครงสร้างทางประชากร
ได้แก่ โครงสร้างทางอายุและเพศส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อหรืออุปสงค์ในปัจจุบัน แต่ถ้าเป็นการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรจะไม่สามารถระบุทิศทางของการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ 

6. รสนิยมและความพึงพอใจของผู้บริโภค 
การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมความพึงพอใจที่มีในสินค้าหรือบริการจะส่งผลต่อการ

เปลี่ยนแปลงของรสนิยมและความพึงพอใจที่มีต่อสินค้าหรือบริการส่งผลการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์ของ
ผู้บริโภคในตลาด ซึ่งรสนิยมและความพอใจของผู้บริโภคเกิดจากประสบการณ์และการเรียนรู้รวมถึง
ทัศนคติที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (ภราดร ปรีดาศักดิ์, 2556, น. 40) 
 ทฤษฎีที่ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ทฤษฎีที่ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ ข้อเสนอที่มีการอธิบายถึงการตัดสินใจเลือก
บริโภคสินค้าและบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดภายใต้ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณหรือรายได้ ดังนั้น 
จึงมีผลกระทบต่อการตัดสินใจเมื่อมีรายได้หรือเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น ทฤษฎีที่ว่า
ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีการน าเสนอกันคือ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) และทฤษฎีความ
พอใจเท่ากัน (Indifference Preference Theory) 

ทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory) หมายถึง ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการ
บริโภคสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งๆ ในการสร้างความพอใจให้กับผู้บริโภคได้มากแสดงถึงสินค้านั้นมี
อรรถประโยชน์มาก แต่ถ้าสร้างความพอใจได้น้อยก็สามารถแสดงถึงสินค้านั้นมีอรรถประโยชน์น้อย
ส าหรับผู้บริโภคนั้น ดังนั้น ค าว่า อรรถประโยชน์ต่างกับประโยชน์ดังนี้ สินค้าบางชนิดมีประโยชน์ แต่
อาจไม่มีอรรถประโยชน์ส าหรับผู้บริโภคบางคน อรรถประโยชน์จึงขึ้นอยู่กับความชอบ ความพึงพอใจ 
ตระหนักถึงคุณค่าในสินค้าของผู้บริโภคแต่ละคนไม่เท่ากัน แต่ทุกคนล้วนมีเป้าหมายในการบริโภค
เพ่ือให้ได้รับอรรถประโยชน์สูงสุด 

ลักษณะของอรรถประโยชน์ สามารถวัดเป็นหน่วยได้ เรียกว่า ยูทิล (Util) สามารถแบ่ง
ได้ตามทฤษฎีแบ่งได้ 2 ลักษณะ 

1. อรรถประโยชน์รวม (Total Utility: TU) หมายถึง ระดับความพึงพอใจทั้งหมดที่ผู้บริโภค
สินค้าในปริมาณหนึ่ง 

2. อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม หรือ อรรถประโยชน์หน่วยท้าย (Marginal Utility: MU) 
หมายถึง อรรถประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง เมื่อผู้บริโภคได้เพ่ิม หรือลดลง อรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิมนี้ 
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สามารถวัดได้จากระดับอรรถประโยชน์รวมที่เปลี่ยนไปเมื่อปริมาณสินค้าที่บริโภคเปลี่ยนไปจากเดิม
หนึ่งหน่วย 

ความสัมพันธ์ระหว่างอรรถประโยชน์รวม (TU) และอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม (MU) ที่ระดับ
ต่างๆ ของปริมาณสินค้าที่บริโภคได้ดังนี้หากอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม (MU) มีค่าเป็นบวกอรรถประโยชน์
รวม (TU) จะมีค่าเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่หากอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม (MU) มีค่าเป็นศูนย์อรรถประโยชน์
รวม (TU) จะมีค่าสูงสุดและอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม (MU) มีค่าติดลบอรรถประโยชน์รวม (TU) จะมีค่า
ลดลง จากกฎแห่งการลดน้อยถอยลงของอรรถประโยชน์ส่วนเพ่ิม คือ หากผู้บริโภคได้บริโภคสินค้า
หรือบริการชนิดหนึ่งเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่องโดยการที่บริโภคสินค้าอ่ืนยังคงเดิมอรรถประโยชน์ที่
ได้รับจากการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดนั้นในหน่วยถัดไปจะลดน้อยลงตามล าดับสะท้อนให้เห็นถึง
ความพอใจที่ผู้บริโภคได้รับจากการบริโภคสินค้าหน่วยแรกจะมากกว่าสินค้าหน่วยหลังๆ  

ทฤษฎีความพอใจเท่ากัน เป็นการพิจารณาว่าผู้บริโภคจะบรรลุซึ่งอรรถประโยชน์สูงสุด
ภายใต้งบประมาณที่มีจ ากัดสามารถวิเคราะห์เส้นความพอใจเท่ากัน (indifference curve) ที่จะบอกถึง
อรรถประโยชน์หรือความพอใจที่สามารถสะท้อนปริมาณสินค้าที่ได้บริโภค และเส้นงบประมาณ
(Budget Line) ที่จะบอกถึงขีดความสามารถ คุณสมบัติของเส้นความพอใจเท่ากันสามารถสรุปลักษณะ
ได้ดังนี้  

1. เส้นความพอใจเท่ากันเป็นเส้นที่ทอดลงจากซ้ายไปขวาหรือมีความชันเป็นลบและโค้ง
เว้าเข้าหาจุดก าเนิด (convex to the origin) สะท้อนว่าเพ่ีอรักษาระดับความพอใจเท่าเดิม หากลด
การบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งก็ต้องบริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่งมากขึ้นเป็นการชดเชย แต่ในทางตรงกันข้าม
หากผู้บริโภคเพ่ิมการบริโภคสินค้าชนิดหนึ่งก็สามารถลดการบริโภคสินค้าอีกชนิดลงได้โดยระดับ 
ความพอใจเท่าเดิม 

2. เส้นความพอใจเท่ากันส าหรับผู้บริโภคคนหนึ่งมีได้หลายเส้น หากน าเอาเส้นความพอใจ
หลายๆ เส้นมาเขียนรวมกันจะเรียกแผนผังเส้นความพอใจเท่ากัน ( indifference map) โดยเส้นที่อยู่
ทางขวามือหรือด้านบนจะแสดงความพอใจเท่ากันที่มากกว่าเส้นที่อยู่ด้านซ้ายหรือด้านล่าง 

3. เส้นความพอใจเท่ากันของผู้บริโภคคนใดคนหนึ่งจะตัดกันไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความ
ว่าเส้นความพอใจเท่ากันจะต้องขนานกัน แต่จะมีระดับลดหลั่นกันไปและไม่เหลื่อมกัน 

ดังนั้น ลักษณะของเส้นความพอใจเท่ากันย่อมสะท้อนรสนิยมหรือความชอบของผู้บริโภค 
ระดับความสามารถในการทดแทนกันระหว่างสินค้าโดยความสามารถในการทดแทนไม่ได้ถือในเรื่อง
ของการใช้สอยทางกายภาพ แต่หมายถึง ความสามารถในการทดแทนความพึงพอใจของผู้บริโภคจาก
การได้บริโภคสินค้าชนิดหนึ่งน้อยลง แต่สามารถบริโภคสินค้าอีกชนิดหนึ่งได้มากขึ้น สินค้าที่ทดแทน
ส าหรับแต่ละบุคคลไม่เหมือนกัน 
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เส้นงบประมาณเป็นเส้นรายได้หรืองบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ราคาเป็นปัจจัยที่บอก
ถึงขีดความสามารถของเงินหรือรายได้ดังนั้น ผู้บริโภคจะเลือกเลือกบริโภคสินค้าที่ให้ความพอใจสูงสุด
ภายใต้งบประมาณที่มีจ ากัด เส้นงบประมาณมีลักษณะเป็นเส้นตรงทอดลงจากซ้ายไปขวาแสดงถึง
ผู้บริโภคซื้อสินค้าหนึ่งในปริมาณที่มากจะท าให้ซื้อสินค้าอีกชนิดหนึ่งได้น้อยลง หากเส้นงบประมาณมี
การเปลี่ยนแปลงเกิดได้จากรายได้ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง จะท าให้ผู้บริโภคมีอ านาจในการซื้อเพ่ิมขึ้นถ้า
หากผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้น และระดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงถ้าราคาสินค้าลดลงจะท าให้ผู้บริโภค
มีอ านาจในการซื้อเพ่ิมข้ึน 

ดุลยภาพของผู้บริโภค คือ ภาวะที่ท าให้ผู้บริโภคได้รับอรรถประโยชน์หรือความพอใจสูงสุด
ในการเลือกซื้อสินค้าชนิดต่างๆ ภายใต้ข้อจ ากัดของงบประมาณที่มีอยู่จะไม่มีแนวโน้มที่จะแสดงว่า 
ผู้บริโภคจะปรับเปลี่ยนปริมาณการบริโภคสินค้าชนิดต่างๆ อีก หากมีการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของ
ผู้บริโภคเมื่อระดับรายได้เปลี่ยนหากมีรายได้เพ่ิมขึ้นผู้บริโภคจะได้รับความพอใจสูงขึ้นกว่าเดิมจุด  
ดุลยภาพใหม่จะอยู่บนจุดดุลยภาพเดิม เรียกได้ว่าเป็นผลทางรายได้ (income effect) และเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลงดุลยภาพของผู้บริโภคเม่ือระดับราคาเปลี่ยน เมื่อมีสินค้าราคาลดลงจะท าให้ผู้บริโภค
ได้รับความพอใจมากยิ่งขึ้นผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคือ ผลทางราคา (price effect) โดยผลจากการ
ทดแทนเป็นการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคสินค้าหรือบริการชนิดหนึ่งชนิดใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในราคาสัมพัทธ์ (relative price) ของสินค้าชนิดนั้นกับสินค้าที่ใช้ทดแทนกัน ภายใต้เงื่อนไขที่รายได้ที่
แท้จริงหรือความพอใจของผู้บริโภคยังคงเดิม ส่วนของผลทางรายได้หมายถึง ส่วนเปลี่ยนแปลงในการ
บริโภคสินค้าชนิดหนึ่งๆ เป็นผลที่เกิดจากจากการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่แท้จริง (real income) 

ดังนั้น ทฤษฎีที่ว่าด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งทฤษฎีอรรถประโยชน์และทฤษฎีความ
พอใจเท่ากันท าให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการเพ่ือให้ได้อรรถ 
ประโยชน์ภายใต้ข้อจ ากัดทางรายได้หรืองบประมาณที่มีอยู่ ปัจจัยที่ก าหนดปริมาณการซื้อสินค้าและ
บริการคือ ระดับรายได้ของผู้บริโภค ราคาของสินค้าและบริการ รวมถึงราคาของสินค้าและบริการที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งมีปัจจัยที่ก าหนดปริมาณการซื้อคือ รสนิยมของผู้บริโภค (ภราดร ปรีดาศักดิ์, 2556, น. 153) 

ทฤษฎีการบริโภคและการออม 
ทฤษฎีที่ก าหนดรายได้ประชาชาติดุลยภาพ ศึกษาปัจจัยที่ก าหนดการบริโภคและการ

ออม ซึ่งปัจจัยที่ก าหนดการบริโภคและการออมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลดังนี้ 
1. รายได้พึงใช้จ่าย (Disposable Income) คือ รายได้ที่ภาคครัวเรือนได้รับหักด้วยภาษี

เงินได้ส่วนบุคคล (Personal Income Tax) รายได้ที่พึงใช้จ่ายเป็นรายได้ที่ประชาชนสามารถน าไปใช้จ่าย
เพ่ือการบริโภคและการออม การเปลี่ยนโครงสร้างและอัตราเท่ากัน ท าให้เข้าใจพฤติกรรมในการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการเพ่ือให้ได้รับอรรถประโยชน์ภายใต้ขีดจ ากัดของรายได้และงบประมาณซึ่งมี
ปัจจัยที่ก าหนดปริมาณการซื้อสินค้าและบริการคือ ระดับรายได้ของผู้บริโภคและราคาสินค้าบริการ
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รวมถึงราคาของสินค้าบริการที่เกี่ยวข้องมีปัจจัยการก าหนดปริมาณซื้อก็คือ รสนิยมของผู้บริโภคภาษี
เงินได้ส่วนบุคคลจะส่งผลกระทบต่อรายได้พึงใช้จ่าย หากรัฐบาลเพ่ิมอัตราภาษีเงินได้ส่วนบุคคลรายได้
พึงใช้จ่ายก็จะมีค่าน้อยลงท าให้การบริโภคและการออมลดลงไปด้วย ส่วนการลดอัตราภาษีจะมีผลกระทบ
ในทางตรงกันข้าม 

2. สินทรัพย์ผู้บริโภค สินทรัพย์ที่ครัวเรือนถือครองอยู่มีสภาพคล่อง (liquidity) สูงหรือ
ต่ าไม่เท่ากันสามารถพิจารณาจากความยากง่าย และอัตราเสี่ยงด้านมูลค่าในการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด
ตามปกติสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องเรียงตามล าดับสูงไปหาต่ าได้แก่ เงินสด เงินฝากกระแสรายวัน เงินฝาก
ประจ า พันธบัตร ทองค า หุ้น และที่ดิน ในกรณีที่ผู้บริโภคถือสินทรัพย์สภาพคล่องสูงไว้มากผู้บริโภค
จะรู้สึกว่ามีฐานะทางการเงินมั่นคงเพราะสามารถน ามาใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคสินค้าและบริการได้มาก
แต่ในกรณีผู้บริโภคถือสินทรัพย์สภาพคล่องไว้ต่ ามากผู้บริโภคจะจะไม่แน่ใจว่าสามารถเปลี่ยนแปลงเป็น
เงินสดได้ตามต้องการ 

3. สินค้าคงทนที่ผู้บริโภคมีอยู่ สินค้าที่ผู้บริโภคซื้อมี 2 ชนิด คือ สินค้าประเภทไม่คงทน 
(Nondurable Goods) ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่มและของที่ใช้แล้วหมดรายจ่ายนี้มีสม่ าเสมอมีจ านวน
ค่อนข้างแน่นอน สินค้าประเภทคงทน (Durable Goods) เช่น รถยนต์ โทรศัพท์ หากครัวเรือนมีการ
ครอบครองสินค้าคงทนไว้มากและยังสามารถใช้งานได้ จะช่วยให้สามารถมีรายจ่ายในการซื้อสินค้า
ต่ าลง หากเป็นในกรณีตรงข้ามจะมีรายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าคงทนอยู่ในระดับที่สูง 

4. การคาดการณ์ของผู้บริโภค สิ่งที่ผู้บริโภคคาดการณ์จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมี
หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรายได้ในอนาคต ราคาสินค้า ปริมาณของสินค้า ในการคาดการณ์ของผู้บริโภค
เกี่ยวกับรายได้ในอนาคตมีผลต่อการบริโภคและการออมในปัจจุบัน ซึ่งหากผู้บริโภคคาดการณ์ว่า
รายได้ในอนาคตเพ่ิมขึ้น ผู้บริโภคอาจจะลดการออมเพ่ิมการบริโภคในปัจจุบัน ส่วนการคาดการณ์ใน
ทางตรงข้ามอาจท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเพ่ิมการออมลดการบริโภคในปัจจุบัน ในการคาดการณ์ราคา
สินค้าสามารถสรุปได้ว่า ในช่วงที่มีราคาสินค้ามีแนวโน้มสูงขึ้นผู้บริโภคมักจะคาดการณ์ว่าราคาสินค้านั้น
จะสูงขึ้นต่อไปอีก การใช้จ่ายในการบริโภคจะมีมากการออมจะมีน้อย ในช่วงที่ราคาสินค้ามีแนวโน้ม
ลดลง ผู้บริโภคมักจะคาดการณ์ว่าราคาสินค้าจะลดลงอีกการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคจะมีน้อยแต่การ
ออมจะมีมาก 

5. สินเชื่อเพ่ือการบริโภคและอัตราดอกเบี้ย ในระดับที่สามารถใช้จ่ายได้เท่ากันกรณีที่
ระบบการให้สินเชื่อเพ่ือการบริโภคแบบจ่ายเงินดาวน์ต่ าและดอกเบี้ยต่ า จะจูงใจให้มีการใช้จ่ายเพ่ือ
การบริโภคสูงกว่าในกรณีที่ไม่มีระบบการให้สินเชื่อในลักษณะดังกล่าว แม้ว่าระบบสินเชื่อจะเอ้ือต่อ
การเพ่ิมรายจ่ายเพื่อการบริโภคในปัจจุบันแต่ก็ท าให้ผู้บริโภคมีหนี้สินและภาระการช าระหนี้ในอนาคต
เพ่ิมขึ้น ท าให้ความสามารถในการใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและการออมในอนาคตลดลง อัตราดอกเบี้ย
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เงินฝากสูง จะจูงใจให้ครัวเรือนออมเงินมากขึ้นและใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคน้อยลงส่วนอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากต่ าครัวเรือนจะมีการออมลดลง มีการบริโภคมากยิ่งข้ึน 

6. ค่านิยมทางสังคม (Social Value) ค่านิยมที่เป็นบวกคือ ค่าใช้จ่ายที่พอเหมาะกับฐานะ
ทางเศรษฐกิจโดยไม่สร้างหนี้สินให้มากเกินตัว ค่านิยมทางลบคือ การบริโภคนิยมผู้บริโภคบางกลุ่ม
มุ่งเน้นใช้จ่ายสินค้าและบริการฟุ่มเฟือยมีราคาสูงโดยไม่ค านึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจของตน ท าให้สังคม
นั้นมีการบริโภคสูงแต่มีการออมต่ า 

7. อัตราเพ่ิมของประชากรและโครงสร้างอายุของประชากร ถ้ามีอัตราการเพ่ิมของ
ประชากรในระดับที่สูง รายจ่ายเพ่ือการบริโภคจะเพ่ิมสูงขึ้น แต่ในกรณีตรงกันข้ามรายจ่ายเพ่ือการ
บริโภคจะเพ่ิมในอัตราที่ต่ า นอกจากนี้โครงสร้างอายุประชากรก็มีอิทธิพลต่อรายจ่ายเพ่ือการบริโภค
และการออม ถ้าหากมีประชากรในวัยท างาน 

รายจ่ายเพื่อการลงทุน 
การลงทุน (Investment) หมายถึง การใช้จ่ายมีวัตถุประสงค์ส าคัญ คือ การท าให้การผลิต

สินค้าและบริการในอนาคตเพ่ิมข้ึน ความหมายการลงทุนในทางเศรษฐศาสตร์มุ่งเน้นการเพ่ิมสินค้าทุน
เป็นส าคัญรายจ่ายเพ่ือการลงทุนประกอบด้วยรายจ่ายในสิ่งก่อสร้างใหม่รายจ่ายในสิ่งก่อสร้างใหม่มี
ปัจจัยที่สามารถก าหนดการลงทุนดังต่อไปนี้ 

1. ระดับรายได้ประชาชาติและการเปลี่ยนแปลงรายได้ประชาชาติ เมื่อมีการลงทุนเพ่ิมขึ้น
ก าลังการผลิตในระบบเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึนสามารถผลิตสินค้าและบริการได้เพ่ิมข้ึนได้เพ่ือป้องกันปัญหา
อุปทานส่วนเกิน (Excess Supply) ในตลาดผลผลิตประชาชนจะต้องมีอ านาจในการซื้อเพ่ิมขึ้น ดังนั้น 
รายได้ประชาชาติจึงเป็นสิ่งรองรับการลงทุน การลงทุนจะอยู่ ในระดับต่ าหากรายได้ประชาชาติอยู่ใน
ระดับต่ าหรือเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงแสดงถึงผู้บริโภคมีอ านาจในการซื้อต่ าลงผู้ลงทุนจะชะลอการ
ลงทุนในทางตรงกันข้ามหากรายได้ประชาชาติอยู่ในระดับที่สูงหรือมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นนักลงทุนจะมี
ความคาดหวังว่าจะสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นจึงมีการลงทุนมากยิ่งขึ้น 

2. อัตราดอกเบี้ย (Rate of Interest) คือ ค่าตอบแทนที่ต้องจ่ายให้เจ้าของเงินทุน ดอกเบี้ย
จึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตรวม โดยหากอัตราดอกเบี้ยสูงการลงทุนจะมีน้อยและถ้าอัตรา
ดอกเบี้ยต่ าจะมีการลงทุนมากขึ้น 

3. ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ (Expected Profit) เนื่องจากการลงทุนต้องจ่ายค่าตอบแทน
แก่เจ้าของเงินทุน ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงต้องเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน (Returns) จากการลงทุน
หากต้นทุนต่ ากว่าผลตอบแทนก็จะได้ก าไร อัตราก าไรคือ จ านวนก าไรที่ คิดเป็นร้อยละของเงินลงทุน
หากอัตราก าไรที่คาดว่าจะได้รับอยู่ในระดับที่สูงก็จะเป็นแรงจูงใจให้นักลงทุนตัดสินใจเพ่ิมการลงทุน
หากเป็นกรณีตรงกันข้ามนักลงทุนจะไม่เพ่ิมการลงทุน 
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4. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่มีบทบาทส าคัญต่อการลงทุนในยุค
ปัจจุบัน เนื่องจากภาคธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือรักษาส่วนแบ่งการตลาดของหน่วยผลิต 
ขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น โดยมีการพยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะสร้างความได้เปรียบในการผลิต 

5. นโยบายของรัฐบาลและเสถียรภาพทางการเมือง มีความส าคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
อัตราภาษี การจัดเก็บภาษีอาจจะมีผลได้ทั้งทางบวกและทางลบ ในกรณีการเก็บภาษีจากภาคธุรกิจใน
อัตราขั้นสูงมีการจัดเก็บซ้ าซ้อนจะท าให้ต้นทุนของหน่วยผลิตสูงอาจก่อให้เกิดการเสียเปรียบในการ
แข่งขันกับต่างประเทศ หากมีการการผลิตการลงทุนในประเทศที่อยู่ในระดับต่ าในทางด้านตรงข้าม
หากมีการเก็บภาษีจากภาคธุรกิจในอัตราที่ต่ าไม่จัดเก็บซ้ าซ้อน เป็นการลดต้นทุนสินค้าช่วยให้สามารถ
แข่งขันได้ดีขึ้นการลงทุนการผลิตก็จะดีข้ึน (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, 2556, น. 69) 

 
2.3 วรรณกรรมปริทัศน์ 
 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกลงทุนของผู้บริโภค 

ในหัวข้อนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเลือกลงทุน
ในหลากหลายรูปแบบของผู้บริโภค  
 ปัจจัยท่ีท าให้นักลงทุนเลือกลงทุนในกองทุนรวม 

การศึกษาความสัมพันธ์ในการตัดสินใจเลือกลงทุนของพนักง านเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามที่ท าการทดสอบ 287 คน จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจ  ปัจจัยที่สัมพันธ์
กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและความต้องการของพนักงานเอกชนต่อกองทุน 
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกตัดสินใจในการลงทุนคือ ค าแนะน าและการประชาสัมพันธ์ 
ปัจจัยทางด้านการพิจารณาการลงทุนคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมและความต้องการของพนักงาน
เอกชนที่อยากให้กองทุนปรับปรุงมากคือ ผลตอบแทน (อุบลกาญจน์ ศุภวิริยากร, 2554) จากการศึกษา
อัตราผลตอบแทน สัดส่วนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงสิทธิทางภาษี พบว่า ความต้องการของ
นักลงทุนคือ การลงทุนกองทุนรวมเพ่ือประหยัดภาษี โดยอัตราของผลตอบแทนจะเป็นปัจจัยที่ท าให้
นักลงทุนตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม (จิราพร พรพัฒนกุลฑล, 2553) 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อผลตอบแทนในกองทุนรวมพบว่า อัตราผลตอบแทนตลาด 
ขนาดของกองทุนและมูลค่าหน่วยลงทุนที่ท าการซื้อขายมีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของกองทุน 
(สิริ ประสมศักดิ์, 2544) จากการศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนพบว่า 
ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจภายหลังจากมีการปรับอัตราแลกเปลี่ยนโดยประเทศไทยหันมาใช้ระบบอัตรา
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แลกเปลี่ยนแบบลอยตัวส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน (ยินดี ดิสรา, 2545) จากการศึกษาอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมเพ่ือลดหย่อนภาษี และความเสี่ยงของกองทุนรวมลดหย่อนภาษีพบว่า อัตราผลตอบแทน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้ผลตอบแทนและมีความเสี่ยงต่ออัตราผลตอบแทนมากที่สุด (ภาชลิต  
เถาว์ชาลี, 2550) จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนและผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้พบว่า 
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอาจไม่สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจในการลงทุนของ 
นักลงทุนในปีอ่ืนได้ (นัยนา ไพสินชัยอารี, 2546) จากการศึกษาอัตราผลตอบแทนการด าเนินงานและ
ความเสี่ยงของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวพบว่า ผลการด าเนินงานของกองทุนยังขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้จัดการกองทุน แต่กองทุนที่อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทเดียวกันก็ไม่สามารถระบุเจาะจงได้ว่า
จะมีผลการด าเนินงานที่ดีเหมือนกัน ซึ่งผู้ลงทุนควรศึกษาถึงรายละเอียดการบริหารงานรวมถึง
ความสามารถของผู้จัดการกองทุนก่อนลงทุน (ฐิตินันท์ สินประวัติ, 2555) 

 
ตารางที่ 2.1 งานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนและกองทุน 
 

งานศึกษา สิ่งที่ศึกษา ผลการศึกษา 
จิราพร พรพัฒนกุลฑล 
 
 

1. อัตราผลตอบแทน 
2. สัดส่วนการลงทุน 
3. การเปลี่ยนแปลงสิทธิ

ประโยชน์ทางภาษีที่มีผล
ต่อการลงทุน 

ปีทีท่ าการศึกษา 2553 ระยะเวลาที่
ศึกษา 2544-2553 ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
พบว่า อัตราผลตอบแทนไม่ได้เป็น
แรงจูงใจส าคัญในการลงทุน มีสัดส่วน
การลงทุนเดือนธันวาคมมากที่สุดสืบ 
เนื่องจากผู้ลงทุนน าไปลดหย่อนภาษี 
ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญ 

ฐิตินันท์ สินประวัติ 1. อัตราผลตอบแทนผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว 

2. ความเสี่ยงของกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว 

ปีที่ท าการศึกษา 2555 ระยะเวลาที่
ศึกษา 2553-2555 จากข้อมูลทุติยภูมิ
พบว่า อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสูงกว่า
ตลาด 

นัยนา ไพสินชัยอารี 1. อัตราผลตอบแทนกองทุน
รวมตราสารหนี้ 

2. ผลการด าเนินงานกองทุน
รวมตราสารหนี้ 

 

ปีที่ท าการศึกษา 2546 ระยะเวลาที่
ศึกษา 2543-2545 พบว่า ผลตอบแทน 
มีค่าใกล้เคียงกันแต่ผู้ลงทุนไม่สามารถน า
ข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมาเป็น
เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ 
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ตารางที่ 2.1 งานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนและกองทุน (ต่อ) 
 

งานศึกษา สิ่งที่ศึกษา ผลการศึกษา 

ภาชลิต เถาว์ชาลี 1. อัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวม LTF และ 
RMF 

2. ความเสี่ยงของกองทุนรวม
LTF และ RMF 

 

ปีที่ท าการศึกษา 2550 ระยะเวลาที่
ศึกษา 2547-2550 พบว่า อัตรา
ผลตอบแทนกองทุน LTF ให้
ผลตอบแทนมากกว่ากองทุน RMF 
กองทุน LTF เสี่ยงต่อผลตอบแทน
มากกว่า ในส่วนของผลการด าเนินงาน
ขึ้นอยู่กับปัจจัยมหภาค 

ยินดี ดิสรา 1. ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผล
ต่ออัตราผลตอบแทนของ
หุ้นสามัญ 

ปีที่ท าการศึกษา 2545 ระยะเวลาที่
ศึกษา 2538-2545 พบว่า อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณเงิน และการ
ลงทุนภาคเอกชนส่งผลกระทบต่อ
หลักทรัพย์ในแต่ละกลุ่มธุรกิจมากที่สุด 
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน 

สิริ ประสมศักดิ์ 1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ผลตอบแทนในกองทุนรวม
ตราสารทุนช่วงภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย 

ปีที่ท าการศึกษา 2544 ระยะเวลาที่
ศึกษา 2541-2543 พบว่า ผลตอบแทน
ตลาด,ขนาดกองทุน และมูลค่าการซื้อ
ขายหุ้นของกองทุนรวม มีความสัมพันธ์
กับผลตอบแทน  

อุบลกาญจน์ ศุภวิริยากร 1. พฤติกรรมในการตัดสินใจ
เลือกลงทุน 

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
การตัดสินใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

3. ความต้องการของพนักงาน
เอกชนที่มีต่อกองทุน 

ปีที่ท าการศึกษา 2554 ปัจจัยที่ส่งผลใน
การเลือกลงทุนกับกองทุนรวมคือ ปัจจัย
ด้านค าแนะน าประชาสัมพันธ์ ปัจจัยด้าน
การพิจารณาลงทุนด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และความต้องการที่ต้องการให้
ปรับปรุงมากคือ ผลตอบแทน 
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ตารางที่ 2.1 งานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนและกองทุน (ต่อ) 
 

งานศึกษา สิ่งที่ศึกษา ผลการศึกษา 

ปวิกร จุณณานนท์ 1. ปัจจัยการสื่อสารที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุน 

 

ปีที่ท าการศึกษา 2541 ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจลงทุนคือ เพศ 
ประสบการณ์ ทัศนคติ และ 
ภาวะแวดล้อม 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมของผู้วิจัย 
 

งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกฎหมายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ฉบับปี 2559 กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมถึงการเปรียบเทียบการ
ลงทุนก่อนและหลังออกกฎหมายว่ามีผลต่อผู้บริโภคอย่างไร ในด้านที่เหมือนกับการศึกษาที่ผ่านมาคือ 
ศึกษาด้านพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลในการลงทุนของกองทุนรวม แต่ในด้านที่ศึกษาที่ต่างจากการศึกษา
ที่ผ่านมาคือ ศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกฎหมายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ฉบับปี 2559 
รวมถึงการเปรียบเทียบการลงทุนก่อนและหลังออกกฎหมาย โดยศึกษาถึงพฤติกรรมว่ามีความเหมือน
และแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
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บทที ่3 
วิธีการศึกษา 

 
งานวิจัยนี้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกฎหมายกองทุนรวมหุ้นระยะยาวฉบับปี  

2559 กรณีศึกษาธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยก าหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นกลุ่มผู้บริโภคท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
จ านวนกลุ่มตัวอย่าง ค านวณด้วยวิธี  Yamane ผู้บริโภคที่อยู่ที่อยู่ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล 400 คน 
วิธี Yamane 

n = 
 

      

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
N = ขนาดประชากร 
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง 

จากข้อมูลประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 5,696,409 คน (ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร) และใช้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 95 หรือใช้ค่าความ
คลาดเคลื่อน 0.05 

n = 
 

      

n = 
         

                  
 

n = 399.97  
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3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการลดการลงทุน เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลา

การถือครองหน่วยลงทุนเป็น 7 ปี 
 

Buy คือ การลดการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
Gender คือ เพศ 
Age คือ อายุ 
Status คือ สถานภาการพสมรส 
Income คือ รายได ้
Education คือ การศึกษา 
Occupation คือ อาชีพ 
 

3.3 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเงินลงทุนและปัจจัยต่างๆ  
 
Volume คือ ปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
Gender คือ เพศ 
Age คือ อายุ 
Status คือ สถานภาพการสมรส 
Income คือ รายได ้
Education คือ การศึกษา 
Occupation คือ อาชีพ 
Time คือ ระยะเวลาที่ต้องถือครองหน่วยลงทุน 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบด้วยค าถามปลายปิด (Close End Questions) 
ค าถามเก่ียวกับปริมาณและค าถามมาตราส่วน (Rating scale) โดยแบ่งค าถามเป็นดังนี้ 

3.4.1 เป็นค าถามเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นค าถาม
ปลายปิดแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) ค าถามให้เลือกหลายค าตอบ (Checklist 
Questions) 
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3.4.2 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ความสนใจในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิดแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) 
ค าถามแบบหลายค าตอบ (Checklist Question) และค าถามที่แสดงถึงปริมาณในการลงทุน 

3.4.3 เป็นค าถามที่เก่ียวกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกฎหมายกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวในปี 2559 โดยจัดล าดับทัศนคติ (Attitude Measurement) มีการก าหนดหลักการในการให้คะแนน 
5 ระดับ  

 
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพิจารณาถึงลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษากองทุนรวมหุ้นระยะยาวใช้การวิเคราะห์สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่และร้อยละ 

การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยที่มีการจัดระดับความส าคัญท่ี 5 ระดับ 
4.21-5.00 คะแนน ระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด 
3.41-4.20 คะแนน ระดับความคิดเห็นด้วยมาก 
2.61-3.40 คะแนน ระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
1.81-2.60 คะแนน ระดับความคิดเห็นด้วยน้อย 
1.00-1.80 คะแนน ระดับความคิดเห็นด้วยน้อยที่สุด 

3.5.3 การวิเคราะห์ข้อมูลในด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกฎหมายกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวในปี 2559 โดยใช้ค่าเฉลี่ย และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์
การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) 

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) แบบจ าลองที่
น ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่ตัวแปรตาม (Dependent Variables) เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ 2 ทางเลือก 
(Binary Response) เช่นเลือก และไม่เลือก ซึ่งค่าประมาณของตัวแปรตามจากแบบจะเป็นค่าความ
น่าเป็นของการเกิดเหตุการณ ์

โดยพิจารณาตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เช่น เป็น
รายได้ อาชีพ และอายุ เป็นต้น การที่ใช้การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก จะท าให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีต่อโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (ตัวแปรตาม) พร้อมทั้งศึกษาระดับ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระแต่ละตัวและเป็นการพยากรณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ จาก
สมการที่เหมาะสม หรือใช้สมการโดยการเลือกตัวแปรอิสระที่มีความเหมาะสมเพ่ือท าให้เปอร์เซ็นต์
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ของความถูกต้องในการพยากรณ์มีค่าสูงสุด โมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกกรณีที่มีตัวแปร
อิสระเพียงตัวเดียว โมเดลการวิเคราะห์ถดถอยโลจิสติก สามารถเขียนได้ดังสมการ 

 

Prob (event)  =   eβ0 + β1X 

  1+ e–(β0 + β1X) 
 
หรือ  Prob(event)  =   1 

    1+ e–(β0 + β1X) 

เมื่อ  β0 และ β1 เป็นสัมประสิทธิ์ที่ประมาณได้จากข้อมูล 
X เป็นตัวแปรอิสระ 
e เป็นล็อกธรรมชาติ (Natural LogariThms) มีค่าประมาณ 2.718 

การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก จะประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยวิธี 
Maximum-Likelihood สามารถบอกได้ถึงขนาดและความสัมพันธ์ที่เป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ เพ่ือให้ได้
ค่าประมาณของพารามิเตอร์ที่ใกล้เคียงกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากที่สุด  

การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือแบบจ าลองโลจิสติกมาศึกษาปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ลด
การลงทุน โดยได้แบบจ าลองในการวิเคราะห์ดังนี้ 

 

Y  =  β0 + β1เพศ+ β2อายุ1 + β3อายุ2 +β4อายุ3 + β5สถานภาพ + β6รายได้1 + β7

รายได้2 + β8รายได้3 + β9รายได้4+ β10การศึกษา1 + β11การศึกษา2 + β12อาชีพ1 

+ β13อาชีพ2 + β14อาชีพ3 
 

โดยที่    Y = 0 คือ ไม่ลดการลงทุน 
 = 1 คือ ลดการลงทุน 
ตัวแปรอิสระมีดังนี้ 
Gender (เพศ) = 0 คือ เพศชาย 
 = 1 คือ เพศหญิง 
Age1 (อายุ)     = 0 คือ ไม่ใช่อายุ 20-39 ปี 
 = 1 คือ อายุ 20-39 ปี 
 = 0 คือ ไม่ใช่อายุ 40-59 ปี 
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Age2 (อายุ) = 1 คือ อายุ 40-59 ปี 
 = 0 คือ ไม่ใช่อายุ 60 ปีเป็นต้นไป 
Age3 (อายุ) = 1 คือ อายุ 60 ปีเป็นต้นไป 
Status (สถานภาพ)  = 0 คือ โสด 
 = 1 คือ สมรส 
Income1 (รายได)้      = 0 คือ ไม่ใช่รายได้ 20,000-29,999 บาท/เดือน 
 = 1 คือ รายได ้20,000-29,999 บาท/เดือน 
Income2 (รายได้) = 0 คือ ไม่ใช่รายได ้30,000-39,999 บาท/เดือน 
 = 1 คือ รายได้ 30,000-39,999 บาท/เดือน 
Income3 (รายได้) = 0 คือ ไม่ใช่รายได ้40,000-49,999 บาท/เดือน 
 = 1 คือ รายได้ 40,000-49,999 บาท/เดือน 
Income4 (รายได้) = 0 คือ ไม่ใช่รายได ้50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไป 
 = 1 คือ รายได้ 50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไป 
Education1 (การศึกษา) = 0 คือ ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี 
 = 1 คือ ระดับปริญญาตรี 
Education2 (การศึกษา) = 0 คือ ไม่ใช่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
 = 1 คือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
Occupation1 (อาชีพ) = 0 คือ ไม่ใช่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 = 1 คือ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
Occupation2 (อาชีพ) = 0 คือ ไม่ใช่พนักงานบริษัทเอกชน 
 = 1 คือ พนักงานบริษัทเอกชน 
Occupation3 (อาชีพ) = 0 คือ ไม่ใช่เจ้าของกิจการ 
 = 1 คือ เจ้าของกิจการ 

การวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือแบบจ าลองก าลังสองแบบน้อยที่สุดแบบธรรมดา (OLS) 
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการลงทุนก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบาย และปัจจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อการก าหนดปริมาณการลงทุนโดยมีแบบจ าลองดังนี้ 

Y  =  β0- β1ระยะเวลา-β2เพศ + β3อายุ1 + β4อายุ2 + β5อายุ3-β6สถานภาพ + β7

รายได้1+ β8รายได้2 + β9รายได้3 + β10รายได้4 + β11การศึกษา1 + β12การศึกษา2 

+ β13 อาชีพ1-β14อาชีพ2 + β15อาชีพ3 
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 โดยที่ Y = ปริมาณการลงทุนก่อนนโยบาย 7 ปี และปริมาณการลงทุนหลังนโยบาย 7 ปี 
ตัวแปรอิสระมีดังนี้ 

Gender (เพศ) = 0 คือ เพศชาย 
 = 1 คือ เพศหญิง 
Age1 (อายุ) = 0 คือ ไม่ใช่อายุ 20-39 ปี 
 = 1 คือ อายุ 20-39 ปี 
Age2 (อายุ) = 0 คือ ไม่ใช่อายุ 40-59 ปี 
 = 1 คือ อายุ 40-59 ปี 
Age3 (อายุ) = 0 คือ ไม่ใช่อายุ 60 ปีเป็นต้นไป  
 = 1 คือ อายุ 60 ปีเป็นต้นไป 
Status (สถานภาพ) = 0 โสด 
 = 1 สมรส 
Income1 (รายได้)  = 0 คือ ไม่ใช่รายได้ 20,000-29,999 บาท/เดือน 
 = 1 คือ รายได้ 20,000-29,999 บาท/เดือน  
Income2 (รายได)้  = 0 คือ ไม่ใช่รายได ้30,000-39,999 บาท/เดือน 
 = 1 คือ รายได ้30,000-39,999 บาท/เดือน 
Income3 (รายได)้ = 0 คือ ไม่ใช่รายได ้40,000-49,999 บาท/เดือน 
 = 1 คือ รายได ้40,000-49,999 บาท/เดือน 
Income4 (รายได)้  = 0 คือ ไม่ใช่รายได ้50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไป 
 = 1 คือ รายได ้50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไป 
Education1 (การศึกษา)  = 0 คือ ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี 
 = 1 คือ ระดับปริญญาตรี 
Education2 (การศึกษา)  = 0 คือ ไม่ใช่สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
 = 1 คือ สูงกว่าระดับปริญญาตรี  
Occupation 1 (อาชีพ) = 0 คือ ไม่ใช่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
 = 1 คือ ราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
Occupation2 (อาชีพ) = 0 คือ ไม่ใช่พนักงานบริษัทเอกชน 
 = 1 คือ พนักงานบริษัทเอกชน 
Occupation3 (อาชีพ) = 0 คือ ไม่ใช่เจ้าของกิจการ 
 = 1 คือ เจ้าของกิจการ 
Time (ระยะเวลาการถือครองลงทุน) = 0 คือ ก่อนนโยบาย 
 = 1  คือ หลังนโยบาย 
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3.6 สมมติฐาน  
 

3.6.1 หลังนโยบายการถือครองหน่วยลงทุน 7 ปีปฏิทิน ส่งผลท าให้ปริมาณการลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีปริมาณลดลงจากก่อนการมีนโยบายการถือครองหน่วยลงทุน 7 ปีปฏิทิน
เนื่องจากมีระยะเวลาในการถือครองที่ยาวนานขึ้น ผู้ลงทุนอาจมีความจ าเป็นต้องใช้ เงิน จึงลดการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

3.6.2 เพศมีผลต่อปริมาณการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยเพศหญิงมีการซื้อกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวไม่ลดลง และเพศชายมีการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลดลง เนื่องจากเพศหญิงให้
ความส าคัญในการออมรวมถึงการลงทุนมากกว่าเพศชาย 

3.6.3 อายุมีผลต่อปริมาณการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยเมื่อมีอายุมากขึ้นก็ มี
ปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่ลดลง และเมื่อมีอายุที่น้อยมีปริมาณการซื้อกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวที่ลดลง เพราะอายุมากขึ้นมักจะเห็นความส าคัญในการลงทุนเพ่ือเตรียมตัวที่จะเกษียณ
มากกว่าคนที่อายุน้อย 

3.6.4 สถานภาพมีผลต่อปริมาณการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยสถานภาพสมรสมี
ปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่ลดลง และสถานภาพโสดมีปริมาณการลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวลดลง เนื่องจากสถานภาพสมรสเห็นความส าคัญในการวางแผนทางการเงินมากกว่า
คนที่มีสถานภาพโสด 

3.6.5 รายได้มีผลต่อปริมาณการซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยถ้ามีรายได้มากมีปริมาณ
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวไม่ลดลง และผู้มีรายได้น้อยมีปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวลดลง เนื่องจากผู้ที่มีรายได้มากจะมีโอกาสในการเลือกลงทุนได้มากเพราะไม่มีอุปสรรคใน
ด้านของระยะเวลาท าให้มีโอกาสลงทุนได้มากกว่าผู้มีรายได้น้อย 

3.6.6 การศึกษาส่งผลต่อปริมาณการลงทุน โดยระดับการศึกษาที่สูงมีผลท าให้ปริมาณ
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีปริมาณไมล่ดลง เนื่องจากตระหนักถึงสิทธิในการลดหย่อนภาษี
มากกว่าระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่าและมักจะมีรายได้ที่มากกว่าระดับการศึกษาท่ีต่ ากว่า 

3.6.7 อาชีพส่งผลต่อปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยอาชีพเจ้าของ
กิจการส่งผลท าให้ปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีปริมาณไม่ลดลง เนื่องจากมีสิทธิใน
การลดหย่อนภาษีในด้านอ่ืนทีน่้อยกว่าอาชีพอ่ืน  
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาในการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์จาก

แบบสอบถาม เป็นการสุ่มตัวอย่างที่มีวัตถุประสงค์ (Purposive Random Sampling) มีผลการศึกษา
ดังนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยวิธีวิเคราะห์หาสัดส่วน (ร้อยละ) 

 
ตารางที่ 4.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศหญิง 248 62 

เพศชาย 152 38 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.1 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 248 คน  คิดเป็นร้อยละ 
62 และเป็นเพศชาย 152 คน  คิดเป็นร้อยละ 38 

 
ตารางที่ 4.2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ปี 11 2.8 

20-39 ปี 257 64.2 
40-59 ปี 101 25.2 

60 ปีเป็นต้นไป 31 7.8 

รวม 400 100 
หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
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จากตารางที่ 4.2 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีอายุต่ ากว่า 20 ปี 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.8 มีอายุ 20-39 ปี 257 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.2 อายุ 40-59 ปี 101 คน คิดเป็นร้อยละ 
25.2 และอายุ 60 ปีเป็นต้นไป 31 คน  คิดเป็นร้อยละ 7.8 

 
ตารางที่ 4.3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 273 68.2 
สมรส 127 31.8 

รวม 400 100 
หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.3 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง มีสถานภาพโสด 273 คน คิดเป็น
ร้อยละ 68.2 และสถานภาพสมรส 127 คน  คิดเป็นร้อยละ 31.8 

 
ตารางที่ 4.4 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี 7 1.8 

ระดับปริญญาตรี 224 56 

สูงกว่าระดับปริญญาตรี 169 42.2 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.4 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาต่ ากว่าระดับ
ปริญญาตรี 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 ระดับปริญญาตรี 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และการศึกษาสูง
กว่าระดับปริญญาตรี 169 คน  คิดเป็นร้อยละ 42.2 
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ตารางที่ 4.5 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

อาชีพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นักเรียน/นักศึกษา 24 6.1 
หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 102 25.5 

พนักงานบริษัทเอกชน 225 56.2 

เจ้าของกิจการ 49 12.2 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.5 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 24 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6.1 หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 102 คน  คิดเป็นร้อยละ 25.5 พนักงานบริษัทเอกชน 
225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.2 และเจ้าของกิจการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 

 
ตารางที่ 4.6 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

รายได้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
10,000-19,999 บาท/เดือน 68 17.1 

20,000-29,999 บาท/เดือน 77 19.2 

30,000-39,999 บาท/เดือน 84 21 
40,000-49,999 บาท/เดือน 37 9.2 

50,000 บาท/เดือน เป็นต้นไป 134 33.5 

รวม 400 100 
หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.6 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีรายได้ 10,000-19,999 บาท/เดือน 
68 คน  คิดเป็นร้อยละ 17.1 มีรายได้ 20,000-29,999 บาท/เดือน 77 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.2 มี
รายได้ 30,000-39,999 บาท/เดือน 84 คน  คิดเป็นร้อยละ 21 มีรายได้ 40,000-49,999 บาท/เดือน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2 และมีรายได ้50,000 บาท/เดือน เป็นต้นไป 134 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 
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ตารางที่ 4.7 พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อกฎหมายเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 

พฤติกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวมกีาร
เปลี่ยนแปลง

เง่ือนไขและท่าน
ก็ยังสนใจในการ

ลงทุน 

หลังการปรับ
เง่ือนไขการ

ลงทุนมีผลต่อ
ปริมาณการเลือก

การลงทุน 

ท่านมีการ
ติดตามข้อมูล
เง่ือนไขการ
ลงทุนอย่าง
สม่ าเสมอ 

การปรับเง่ือนไข
ใหม่ท าให้มี

โอกาสในการผิด
เง่ือนไขที่มากขึ้น 

มีการเลือกลงทุน
ในกองทุน

ลดหย่อนภาษีอื่น
นอกจากกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว

หลังมีการ
เปลี่ยนแปลง

เง่ือนไข 

มีความเชื่อมั่นใน
กองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวภาย
หลังจากมีการ
เปลี่ยนแปลง

เง่ือนไข 

N Valid 400 400 400 400 400 400 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.39 3.61 3.37 4.06 3.50 3.50 

Median 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 

Std. Deviation .778 1.005 .748 .939 1.135 .776 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.7 ผู้ลงทุนคิดเห็นว่าการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวมีโอกาสท าให้ผิดเงื่อนไขได้มาก ภายหลังจากการปรับเงื่อนไขมีผลต่อปริมาณการเลือกลงทุนมาก 
โดยนักลงทุนมีการเลือกลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีอ่ืน อีกท้ังนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคิดเห็นด้วยมาก เมื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและผู้ลงทุนยังสนใจลงทุนอยู่โดยผู้ลงทุนคิดเห็นด้วยมาก และผู้ลงทุนมีการ
ติดตามข้อมูลเงื่อนไขการลงทุนอย่างสม่ าเสมอคิดเห็นด้วยปานกลาง  
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ตารางที่ 4.8 ความเห็นต่อการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและนักลงทุนก็ยัง
สนใจในการลงทุน 
 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 5 1.2 

เห็นด้วยน้อย 54 13.5 
เห็นด้วยปานกลาง 124 31.0 

เห็นด้วยมาก 213 53.2 

เห็นด้วยมากที่สุด 4 1 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.8 แสดงพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและผู้ลงทุนก็ยังสนใจในการลงทุน โดยผู้ลงทุนเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 
53.2 ผู้ลงทุนเห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31 เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 13.5 และเห็นด้วย
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.2 

 
ตารางที่ 4.9 ความเห็นต่อเรื่องหลังการปรับเงื่อนไขการลงทุนมีผลต่อปริมาณการเลือกการลงทุน 
 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 13 3.2 

เห็นด้วยน้อย 36 9.0 
เห็นด้วยปานกลาง 124 31.0 

เห็นด้วยมาก 148 37.0 
เห็นด้วยมากที่สุด 79 19.8 

รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.9 แสดงพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกลงทุนภายหลังการปรับเงื่อนไขการ
ลงทุนที่ส่งผลต่อปริมาณการเลือกลงทุนโดยผู้ลงทุนเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 37 เห็นด้วยปานกลาง 
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คิดเป็นร้อยละ 31 เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.8 เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 9 และผู้ลงทุน
เห็นด้วยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.2 
 
ตารางที่ 4.10 นักลงทุนมีการติดตามข้อมูลเงื่อนไขการลงทุนอย่างสม่ าเสมอ 
 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 9 2.2 

เห็นด้วยน้อย 19 4.8 
เห็นด้วยปานกลาง 206 51.5 

เห็นด้วยมาก 147 36.8 

เห็นด้วยมากที่สุด 19 4.8 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.10 แสดงพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกลงทุนจากผู้ลงทุนที่มีการติดตาม
ข้อมูลเงื่อนไขการลงทุนอย่างสม่ าเสมอ ผู้ลงทุนเห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 51.5 เห็นด้วยมาก 
คิดเป็นร้อยละ 36.8 เห็นด้วยมากที่สุดกับเห็นด้วย คิดเป็นร้อยละ 4.8 และผู้ลงทุนเห็นด้วยน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 2.2 
 

ตารางที่ 4.11 การปรับเงื่อนไขใหม่ท าให้มีโอกาสในการผิดเงื่อนไขมากข้ึน 
 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 7 1.8 

เห็นด้วยน้อย 6 1.5 

เห็นด้วยปานกลาง 105 26.2 
เห็นด้วยมาก 121 30.2 

เห็นด้วยมากที่สุด 161 40.2 

รวม 400 100 
หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
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จากตารางที่ 4.11 แสดงพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกลงทุนจากผู้ลงทุนที่มีต่อการปรับ
เงื่อนไขใหม่ท าให้มีโอกาสในการผิดเงื่อนไขมากขึ้น โดยผู้ลงทุนเห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.2 
เห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 30.2 เห็นด้วยปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 26.2 เห็นด้วยน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 1.8 และผู้ลงทุนเห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.5 
 

ตารางที่ 4.12 การเลือกลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีอ่ืนนอกจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหลังมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
เห็นด้วยน้อยที่สุด 39 9.8 

เห็นด้วยน้อย 19 4.8 

เห็นด้วยปานกลาง 115 28.8 
เห็นด้วยมาก 156 39.0 

เห็นด้วยมากที่สุด 71 17.8 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.12 แสดงพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกลงทุนจากผู้ลงทุนในกองทุน
ลดหย่อนภาษีอ่ืนนอกจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหลังจากมีการเปลี่ยนเงื่อนไข โดยผู้ลงทุนเห็นด้วย
มาก คิดเป็นร้อยละ 39 เห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.8 เห็นด้วยมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
17.8 เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 4.8 และเห็นด้วยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.8 
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ตารางที่ 4.13 ความเชื่อมั่นในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายหลังจากเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
 

ความคิดเห็น จ านวน (คน) ร้อยละ 

เห็นด้วยน้อยที่สุด 7 1.8 
เห็นด้วยน้อย 26 6.5 

เห็นด้วยปานกลาง 148 37.0 

เห็นด้วยมาก 196 49.0 
เห็นด้วยมากที่สุด 23 5.8 

รวม 400 100 
หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.13 แสดงพฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกลงทุนจากผู้ลงทุนที่มีต่อความ
เชื่อมั่นในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยผู้ลงทุนเห็นด้วยมาก  
คิดเป็นร้อยละ 49 เห็นด้วยปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37 เห็นด้วยน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.5 เห็นด้วย
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.8 และเห็นด้วยน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.8 
 
ตารางที่ 4.14 ช่องทางในการรู้จักกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 

ช่องทาง จ านวน (คน) ร้อยละ 
Internet 130 32.5 

นิตยสาร 44 11.0 

บอกต่อจากผู้อ่ืน 154 38.5 
อ่ืนๆ  72 18.0 

รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.14 แสดงช่องทางในการรู้จักกองทุนรวมหุ้นระยาวโดยผู้ลงทุนรู้จักผ่าน
การบอกตอ่จากผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 38.5 รู้จักผ่านทาง Internet  คิดเป็นร้อยละ 32.5 รู้จักผ่านอ่ืนๆ  
คิดเป็นร้อยละ 18 และรู้จักผ่านทางนิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 11 
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ตารางที่ 4.15 ระยะเวลาการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 1 ป ี 66 16.5 
1-4 ปี 202 50.5 

5-10 ป ี 127 31.8 

10 ปีขึ้นไป 5 1.2 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.15 แสดงระยะเวลาในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยผู้ลงทุน
ลงทุนมา 1-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.5 ลงทุนมา 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8 ลงทุนมาต่ ากว่า 1 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 16.5 และผู้ลงทุนลงทุนมา 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1.2  
 
ตารางที่ 4.16 การใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี 
 

การใช้สิทธิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เต็มจ านวน 170 42.5 

ไม่เต็มจ านวน 230 57.5 

รวม 400 100 
หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.16 แสดงการใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี โดยผู้ลงทุนลงทุนไม่เต็ม
จ านวน คิดเป็นร้อยละ 57.5 และผู้ลงทุนลงทุนเต็มจ านวน คิดเป็นร้อยละ 42.5 
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ตารางที่ 4.17 เหตุผลที่เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

 

เหตุผลที่เลือกลงทุน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี 333 83.2 
ได้ก าไรส่วนต่าง 42 10.5 

ได้ปันผลจากการลงทุน 25 6.2 

รวม 400 100 
หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.17 แสดงเหตุผลที่เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนลงทุน
เพ่ือใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี คิดเป็นร้อยละ 83.2 ลงทุนเพ่ือได้ก าไรจากส่วนต่าง คิดเป็นร้อยละ 
10.5 และผู้ลงทุนลงทุนเพ่ือได้รับปันผลจากการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 6.2 
 

ตารางที่ 4.18 ปัญหาในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 

ปัญหาในการลงทุน จ านวน (คน) ร้อยละ 

ใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีไม่เต็มสิทธิ 135 33.8 
ไม่เข้าใจในกฎการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 93 23.2 

มีข้อจ ากัดในการใช้สิทธิค่อนข้างมาก 172 43 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.18 แสดงปัญหาในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนพบปัญหา
ข้อจ ากัดในการใช้สิทธิค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 43 ผู้ลงทุนใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ไม่เต็ม
สิทธิ คิดเป็นร้อยละ 33.8 ผู้ลงทุนไม่เข้าใจในกฎการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 
23.2 
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ตารางที่ 4.19 ความใส่ใจในการลดหย่อนภาษี 
 

ความใส่ใจในการลดหย่อนภาษี จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อย 7 1.8 
ปานกลาง 49 12.2 

มาก 160 40 

มากที่สุด 184 46 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.19 แสดงการใส่ใจในการลดหย่อนภาษี พบว่า ผู้ลงทุนให้ความใส่ใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 ให้ความใส่ใจมาก คิดเป็นร้อยละ 40 ให้ความใส่ใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
12 และผู้ลงทุนให้ความใส่ใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.8 
 
ตารางที่ 4.20 หากผู้ลงทุนไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจะน าเงินไปท าสิ่งใด 
 

หากผู้ลงทุนไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อน 
จะน าเงินไปท าสิ่งใด 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ลงทุนในกองทุนอ่ืนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ 160 40 
ลงทุนอื่นๆ  199 49.8 

ฝากเงิน 21 5.2 

ใช้จ่ายส่วนตัว 20 5.0 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.20 แสดงถึงหากผู้ลงทุนไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจะน าเงินไปท า
สิ่งใด  โดยผู้ลงทุนเลือกจะลงทุนอ่ืนๆ  คิดเป็นร้อยละ 49.8 ลงทุนในกองทุนอ่ืนที่สามารถน ามา
ลดหย่อนภาษีได้  คิดเป็นร้อยละ 40 น ามาฝากเงิน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และน ามาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 5 
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ตารางที่ 4.21 การลดหย่อนและผลต่อการตัดสินใจลงทุน 

 

การลดหย่อนและผลต่อการตัดสินใจลงทุน จ านวน ร้อยละ 

ไม่มีผล 110 27.5 
มีผล 290 72.5 

รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.21 แสดงถึงการลดหย่อนภาษีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน คิดเป็น
ร้อยละ 72.5 และผู้ลงทุนที่คิดว่าการลดหย่อนภาษีไม่มีผลในการตัดสินใจเลือกลงทุน คิดเป็นร้อยละ 
27.5 
 
ตารางที่ 4.22 การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากและผลต่อการลงทุน 
 

การลดวงเงินคุ้มครอง จ านวน ร้อยละ 

ไม่ลงทุนมากขึ้น 241 60.2 

ลงทุนมากข้ึน 159 39.8 
รวม 400 100 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.22 แสดงการลดการคุ้มครองเงินฝากไม่ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 60.2 และผู้ลงทุนที่คิดว่าการลดการคุ้มครองเงินฝากมีผลต่อการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 39.8 
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 การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการลดการลงทุน 
 
ตารางที่ 4.23 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

Unweighted Casesa N Percent 

Selected Cases Included in Analysis 400 100.0 

Missing Cases 0 .0 

Total 400 100.0 

Unselected Cases 0 .0 

Total 400 100.0 

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases. 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.23 แสดงจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์ Omnibus Tests 
 

Omnibus Tests Chi-square df Sig. 

Step 1 Step 74.043 14 .000 

Block 74.043 14 .000 

Model 74.043 14 .000 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

การวิเคราะห์ Omnibus Tests มีสมมติฐานดังนี้ 

H0: β1= β2= β3=…=0 หรือการลดการลงทุนไม่ข้ึนกับตัวแปรอิสระทั้งหมด 
H1: การลดการลงทุนขึ้นกับตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว 
จากตารางที่ 4.24 เป็นการทดสอบถึงความสามารถในการพิจารณาโอกาสที่จะลดการ

ลงทุนโดยจากการทดสอบค่า P-Value เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่า 
มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อ 
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ตารางที่ 4.25 ความเหมาะสมของแบบจ าลอง 
 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 462.703a .169 .229 

a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed 
by less than .001. 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.25 เป็นการหาความเหมาะสมของแบบจ าลอง (Goodness of fit) คือ  
-2 Log likelihood มีค่าเท่ากับ  462.703 มีค่า Cox & Snell R Square .169 สามารถอธิบายความ
ผันแปรของตัวแปรได้ร้อยละ 22.9 

 
ตารางที่ 4.26 การพยากรณ์ 

 

 

Observed 

Predicted 

 ปริมาณการลงทุน Percentage 
Correct  ไม่ลดลง ลดลง 

Step 1 ปริมาณการลงทุน ไม่ลดลง 90 68 57.0 

ลดลง 58 184 76.0 

Overall Percentage   68.5 

a. The cut value is .500    

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.26 แสดงการพยากรณ์ที่ถูกต้อง ร้อยละ 68.5 และการพยากรณ์ไม่ถูกต้อง
ร้อยละ 31.5 
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สมการแสดงการลดการลงทุน 
Y = -2.886 + 0.983เพศ*+ 0.533อายุ1 + 1.313อายุ2 +0.199อายุ3 + 0.936

สถานภาพ* + 0.181รายได้1 + 0.958รายได้2* + 2.092รายได้3* + 1.258รายได้4*+ 2.282
การศึกษา1* + 1.687การศึกษา2 -0.547อาชีพ1 -0.970อาชีพ2 -2.711อาชีพ3* 

 
ตารางที่ 4.27 ความสัมพันธ์ของการลดการลงทุนกับปัจจัยต่างๆ  
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ ค่าความคลาด
เคลื่อน 

ค่านัยส าคัญ Odds ratio 

ตัวแปรตาม  Y = 0 คือ ไม่ลดการลงทุน 
Y = 1 คือ ลดการลงทุน 

ตัวแปรอิสระ 
เพศ* 0.983 0.273 0.000 2.673 

อายุ 1 0.533 0.667 0.424 1.704 
อายุ 2 1.313 0.792 0.097 3.718 

อายุ 3 0.199 0.856 0.816 1.220 

สถานภาพ* 0.936 0.333 0.005 2.549 
รายได้ 1 0.181 0.427 0.671 1.199 

รายได้ 2* 0.958 0.426 0.025 2.606 

รายได้ 3* 2.092 0.655 0.001 8.098 
รายได้ 4* 1.258 0.517 0.015 3.519 

การศึกษา 1* 2.282 1.152 0.048 9.801 

การศึกษา 2 1.687 1.159 0.146 5.402 
อาชีพ 1 -0.547 0.624 0.381 0.579 

อาชีพ 2 -0.970 0.583 0.096 0.379 
อาชีพ 3* -2.711 0.755 0.000 0.066 

ค่าคงที่ -2.886 1.357 0.033 0.056 
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ตารางที่ 4.27 ความสัมพันธ์ของการลดการลงทุนกับปัจจัยต่างๆ (ต่อ) 
 

Logistic regression 

Model Summary -2 Log likelihood = 462.703 
Cox & Snell R Square = 0.169 

Nagelkerke R Square = 0.229 

Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square = 74.043 
Classification Table Overall Percentage = 68.5 

*ค่านัยส าคัญ (Sig) < 0.05 
หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการลดการลงทุนกับปัจจัยต่างๆ  
1. เพศ มีค่า Odds ratio เท่ากับ 2.673 นั่นคือ เมื่อปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ เมื่อเปรียบเทียบ

เพศหญิงกับเพศชาย พบว่า เพศหญิงมีโอกาสในการลดการลงทุนมากกว่าเพศชาย 2.673 เท่า และมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากเพศหญิงอาจจะไม่มั่นใจว่าจะต้องใช้จ่ายเงินในช่วงเวลานั้น
หรือไม่ ซึ่งระยะเวลา 7 ปีนับเป็นระยะเวลาค่อนข้างยาวจึงมีโอกาสลดการลงทุนมากกว่าเพศชาย 

2. อายุ 20-39 ปี  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 1.704 นั่นคือ เมื่อปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ เมื่อ
เปรียบเทียบอายุ 20-39 ปีกับอายุต่ ากว่า 20 ปี พบว่า อายุ 20-39 ปีมีโอกาสในการลดการลงทุน
มากกว่าอายุต่ ากว่า 20 ปี 1.704 เท่า แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

3. อายุ 40-59 ปี  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 3.718 นั่นคือ เมื่อปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ เมื่อ
เปรียบเทียบอายุ 40-59 ปีกับอายุต่ ากว่า 20 ปี พบว่า อายุ 40-59 ปีมีโอกาสในการลดการลงทุน
มากกว่าอายุต่ ากว่า 20 ปี 3.718 เท่า แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

4. อายุ 60 ปี  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 1.220 นั่นคือ เมื่อปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ เมื่อ
เปรียบเทียบอายุ 60 ปีกับอายุต่ ากว่า 20 ปี พบว่า อายุ 60 ปีมีโอกาสในการลดการลงทุนมากกว่า
อายุต่ ากว่า 20 ปี 1.220 เท่า แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

5. สถานภาพ  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 2.549 นั่นคือ เมื่อปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ เมื่อ
เปรียบเทียบสถานภาพโสดกับสถานภาพสมรส พบว่า สถานภาพสมรสมีโอกาสในการลดการลงทุน
มากกว่าสถานภาพโสด 2.549 เท่า และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้มีสถานภาพ
สมรส อาจต้องใช้จ่ายในช่วงเวลานั้น เช่น รายจ่ายส าหรับบุตร เป็นต้น จึงมีโอกาสลดการลงทุน
มากกว่าสถานภาพโสด 
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6. รายได้ 20,000-29,999 บาท/เดือน  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 1.199 นั่นคือ เมื่อ
ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ เมื่อเปรียบเทียบรายได้ 20,000-29,999 บาท/เดือน กับรายได้ 10,000-19,999 
บาท/เดือน พบว่า รายได้ 20,000-29,999 บาท/เดือน มีโอกาสในการลดการลงทุนมากกว่ารายได้ 
10,000-19,999 บาท/เดือน 1.199 เท่า แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

7. รายได้ 30,000-39,999 บาท/เดือน  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 2.606 นั่นคือ เมื่อ
ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ เมื่อเปรียบเทียบรายได้ 30,000-39,999 บาท/เดือน กับรายได้ 10,000-19,999 
บาท/เดือน พบว่า รายได้ 30,000-39,999 บาท/เดือนมีโอกาสในการลดการลงทุนมากกว่ารายได้ 
10,000-19,999 บาท/เดือน 2.606 เท่าและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากรายได้นี้เป็น
กลุ่มรายได้สูงจึงมีทางเลือกในการลงทุนอ่ืนๆ ซึ่งสามารถได้ผลตอบแทนสูงหรือมากกว่าเช่นกันจึงมี
โอกาสลดการลงทุนมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ า 

8. รายได้ 40,000-49,999 บาท/เดือน  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 8.098 นั่นคือ เมื่อ
ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่  เมื่อเปรียบเทียบรายได้ 40,000-49,999 บาท/เดือน  กับรายได้ 10,000-19,999 
บาท/เดือน  พบว่า  รายได้ 40,000-49,999 บาท/เดือน มีโอกาสในการลดการลงทุนมากกว่ารายได้ 
10,000-19,999 บาท/เดือน 8.098 เท่าและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากรายได้นี้เป็น
กลุ่มรายได้สูงจึงมีทางเลือกในการลงทุนอ่ืนๆ ซึ่งสามารถได้ผลตอบแทนสูงหรือมากกว่าเช่นกันจึงมี
โอกาสลดการลงทุนมากกว่าผู้ที่มีรายได ้

9. รายได้ 50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไป  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 3.519 นั่นคือ เมื่อ
ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ เมื่อเปรียบเทียบรายได้ 50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไป กับรายได้ 10,000-19,999 
บาท/เดือน พบว่า รายได้ 50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไป มีโอกาสในการลดการลงทุนมากกว่ารายได้ 
10,000-19,999 บาท/เดือน 3.519 เท่าและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากรายได้นี้เป็น
กลุ่มรายได้สูงจึงมีทางเลือกในการลงทุนอ่ืนๆ ซึ่งสามารถได้ผลตอบแทนสูงหรือมากกว่าเช่นกันจึงมี
โอกาสลดการลงทุนมากกว่าผู้ที่มีรายได้ต่ า 

10. การศึกษาระดับปริญญาตรี มีค่า Odds ratio เท่ากับ 9.801 นั่นคือ เมื่อปัจจัยอ่ืนๆ 
คงที่ เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาระดับปริญญาตรี กับการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี พบว่า 
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีโอกาสลดการลงทุนมากกว่าการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี 9.801 
เท่าและมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก ผู้มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีอาจมีปัจจัยอ่ืนที่
ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการลงทุน เช่น เงินเดือนที่ยังไม่สูงมากนักและมีรายจ่ายที่ค่อนข้างมาก จึงท าให้
มีโอกาสลดการลงทุนมากกว่าระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ซึ่งอาจจะไม่ได้ลงทุนมากนักอยู่แล้ว 

11. การศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 5.402 นั่นคือ เมื่อ
ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี กับการศึกษาระดับต่ ากว่า
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ปริญญาตรี พบว่า การศึกษาที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี มีโอกาสลดการลงทุนมากกว่าการศึกษาระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี 5.402 เท่าแต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

12. อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 0.579 นั่นคือ เมื่อปัจจัย
อ่ืนๆ คงที่ เมื่อเปรียบเทียบอาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พบว่า อาชีพ
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีโอกาสไม่ลดการลงทุนมากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 0.579 เท่าแต่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

13. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 0.379 นั่นคือ เมื่อปัจจัย
อ่ืนๆ คงที่ เมื่อเปรียบเทียบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน กับอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พบว่า อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน มีโอกาสไม่ลดการลงทุนมากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 0.379 เท่าแต่ไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

14. อาชีพที่เป็นเจ้าของกิจการ  มีค่า Odds ratio เท่ากับ 0.066 นั่นคือ เมื่อปัจจัย
อ่ืนๆ คงท่ี เมื่อเปรียบเทียบอาชีพที่เป็นเจ้าของกิจการ กับอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พบว่า อาชีพที่เป็น
เจ้าของกิจการ มีโอกาสไม่ลดการลงทุนมากกว่าอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 0.066 เท่าและมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากผู้ลงทุนที่ประกอบอาชีพเจ้าของกิจการมีโอกาสไม่ลดการลงทุน
เนื่องจากอาชีพเจ้าของกิจการไม่มีโอกาสใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้มาก ท าให้เห็นความส าคัญใน
การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 การวิเคราะห์ผลของนโยบายการเพิ่มการถือครองหน่วยลงทุนเป็น 7 ปี และปัจจัยที่
ก าหนดปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

 
ตารางที่ 4.28 ความสัมพันธ์ของตัวแปร 

 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .790a .623 .616 96078.817 

a. Predictors: (Constant), อาชีพ3, ระยะเวลา, รายได2้, เพศ, อาชีพ1, การศึกษา1, รายได3้,  
อายุ3, สถานภาพ, รายได1้, อายุ1, รายได4้, อาชีพ2, อายุ2, การศึกษา2 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
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จากตารางที่ 4.28 แสดงความสัมพันธ์โดยมีค่าสหสัมพันธ์ 0.79 ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ หมายถึง ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงได้ร้อยละ 62.3 ค่า Adjusted R 
Square แสดงถึงตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 61.6 

 
ตารางที่ 4.29 ข้อมูล ANOVA 

 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.198E13 15 7.987E11 86.520 .000a 

Residual 7.237E12 784 9.231E9   

Total 1.922E13 799    

a. Predictors: (Constant), อาชีพ3, ระยะเวลา, รายได2้, เพศ, อาชีพ1, การศึกษา1, รายได3้,  
อายุ3, สถานภาพ, รายได1้, อายุ1, รายได4้, อาชีพ2, อายุ2, การศึกษา2 

b. Dependent Variable: จ านวนเงินลงทุน    

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

จากตารางที่ 4.29 แสดงตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม และค่าเฉลี่ยแต่ละ
กลุ่มแตกต่างกันในตารางพารามิเตอร์อย่างมีนัยส าคัญ 

 
ตารางที่ 4.30 จ านวนเงินลงทุนก่อนนโยบายและหลังนโยบายการถือครอง 7 ปี 

 
  จ านวนเงินลงทุนก่อนนโยบาย

ถือครอง 7 ปี 
จ านวนเงินลงทุนหลงันโยบาย 

ถือครอง 7 ปี 
N Valid 400 400 

Missing 0 0 
Mean 159740.00 144932.50 
Minimum 5000 5000 
Maximum 500000 500000 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
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ตารางที่ 4.30 แสดงจ านวนเงินลงทุนก่อนนโยบายถือครอง 7 ปี มีค่าเฉลี่ย 159,740 บาท 
มีค่าสูงสุด 500,000 บาทค่าต่ าสุด 5,000 บาท และจ านวนเงินลงทุนหลังนโยบายถือครอง 7 ปี มี
ค่าเฉลี่ย 144,932.50 บาท มีค่าสูงสุด 500,000 บาท และมีค่าต่ าสุด 5,000 บาท 

สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเงินลงทุนและปัจจัยต่างๆ  
 Y = 36 ,610.285-14 ,807.500ระยะเวลา *-7 ,799.462เพศ + 66.752อายุ1 
+126,952.327 อายุ2 *+ 74,577.159อายุ3*-19,010.298สถานภาพ* + 14,152.518รายได้1+ 
39,378.433รายได้2* +26,490.617 รายได้3 + 168,115.423รายได้4* + 15,820.764การศึกษา1 + 
30,710.185การศึกษา2 + 31,011.309อาชีพ1-17,140.138อาชีพ2 + 51,093.498อาชีพ3* 

 
ตารางที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเงินลงทุนและปัจจัยต่างๆ  
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ ค่านัยส าคัญ 

ตัวแปรตาม Y = ปริมาณการลงทุนก่อนนโยบาย 7 ปี และปริมาณการลงทุนหลังนโยบาย 7 ปี 
ตัวแปรอิสระ 

ระยะเวลา* -14,807.500 0.030 

เพศ -7,799.462 0.336 
อายุ 1 66.752 0.997 

อายุ 2* 126,952.327 0.000 

อายุ 3* 74,577.159 0.005 
สถานภาพ* -19,010.298 0.036 

รายได้ 1 14,152.518 0.303 

รายได้ 2* 39,378.433 0.003 
รายได้ 3 26,490.617 0.160 

รายได้ 4* 168,115.423 0.000 
การศึกษา 1 15,820.764 0.552 

การศึกษา 2 30,710.185 0.256 

อาชีพ 1 31,011.309 0.116 
อาชีพ 2 -17,140.138 0.359 

อาชีพ 3* 51,093.498 0.025 

ค่าคงที่ 36,610.285 0.294 
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ตารางที่ 4.31 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเงินลงทุนและปัจจัยต่างๆ (ต่อ) 
 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ ค่านัยส าคัญ 

การวิเคราะห์ก าลังสองแบบน้อยที่สุดแบบธรรมดา (OLS) 
Model Summary R = 0.790 

R Square = 0.623 

Adjusted R Square = 0.616 
Anova Sig = 0.000 

*ค่านัยส าคัญ (Sig) < 0.05 
หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเงินลงทุนกับปัจจัยต่างๆ (ตารางที่ 4.31) ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการถือครองเป็น 7 ปีปฏิทินมีผลต่อจ านวนเงินลงทุนอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ลงทุนจะลดการลงทุนลง 14,807.50 บาท เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้าน
ระยะเวลาท าให้ผู้ลงทุนอาจจะมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน จึงตัดสินใจลดการลงทุน 

2. เพศไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
3. อายุ 20-39 ปี ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
4. อายุ 40-59 ปี มีผลต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างมีนัยส าคัญ

ที่ระดับ 0.05 โดยผู้ลงทุนในช่วงนี้เพ่ิมการลงทุนขึ้น 126,952.33 บาท ซึ่งตรงกับสมมติฐาน เนื่องจาก
อายุยิ่งมากขึ้นท าให้เห็นความส าคัญในการลงทุนเพ่ือเตรียมตัวที่จะเกษียณมากข้ึน 

5. อายุ 60 ปีเป็นต้นไป  มีผลต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ลงทุนในช่วงนี้จะเพ่ิมการลงทุนขึ้น 74,577.16 บาท ซึ่งตรงกับสมมติฐาน 
เนื่องจากอายุยิ่งมากขึ้นท าให้เห็นความส าคัญในการลงทุนเพ่ือเตรียมตัวที่จะเกษียณมากขึ้น 

6. สถานภาพมีผลต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 โดยผู้ลงทุนที่มีสถานภาพสมรสจะลดการลงทุนลง 19,010.30 บาท ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐาน 
เนื่องจากผู้ลงทุนที่มีสถานภาพสมรสอาจมีข้อจ ากัดในการลงทุน เช่น มีรายจ่ายของบุตรจึงต้องส ารอง
เงินไว้ใช้จ่าย ไม่สามารถน าเงินไปลงทุนได้ 

7. รายได้ 20,000-29,999 บาท/เดือน ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อจ านวนเงินลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
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8. รายได ้30,000-39,999 บาท/เดือน มีผลต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาวอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ลงทุนในช่วงรายได้นี้จะเพ่ิมการลงทุนขึ้น 39,378.43 บาท 
ซึ่งตรงกับสมมติฐาน เนื่องจากที่มีรายได้มากขึ้นมีโอกาสในการลงทุนได้มาก ไม่มีอุปสรรคในเรื่อง
ระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 

9. รายได้ 40,000-49,999 บาท/เดือน ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อจ านวนเงินลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

10. รายได้ 50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไป มีผลต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ลงทุนในช่วงรายได้นี้จะมีการเ พ่ิมการลงทุนขึ้น 
168,115.42 บาท ซึ่งตรงกับสมมติฐาน เนื่องจากผู้ที่มีรายได้มากขึ้นมีโอกาสในการลงทุนได้มาก ไม่มี
อุปสรรคในเรื่องของระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุน 

11. การศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว  

12. การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อจ านวนเงินลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

13. อาชีพราชการ/รัฐวิสาหกิจ ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว  

14. อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว    

15. อาชีพเจ้าของกิจการมีผลต่อจ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยผู้ลงทุนที่ท าอาชีพนี้จะเพ่ิมการลงทุน 51,093.50 บาท ซึ่งตรงกับสมมติฐาน 
เนื่องจากกลุ่มอาชีพเจ้าของกิจการมีสิทธิลดหย่อนในด้านอื่นๆ น้อยกว่ากลุ่มอาชีพอื่น จึงลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพ่ือใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี  
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 ข้อสรุปผลการวิจัย 

 
ปัจจัยด้านประชากร 
ผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศหญิงมากที่สุด มีอายุในช่วง 20-39 ปี มากที่สุด มีสถานภาพ

โสดมากกว่าสมรส การศึกษาในช่วงระดับปริญญาตรีมากที่สุด มีอาชีพพนักงานเอกชนเป็นส่วนใหญ่   
มีรายได ้50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไปมากที่สุด 

พฤติกรรมของผู้ลงทุนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการถือหน่วยลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ผู้ลงทุนคิดเห็นว่าการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีโอกาสท าให้
ผิดเงื่อนไขได้มาก ภายหลังจากการปรับเงื่อนไขมีผลต่อปริมาณการเลือกลงทุนมาก โดยนักลงทุนมีการ
เลือกลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีอ่ืน อีกทั้งนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหลังจาก
มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขคิดเห็นด้วยมาก เมื่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ
ผู้ลงทุนยังสนใจลงทุนอยู่โดยผู้ลงทุนคิดเห็นด้วยมาก และผู้ลงทุนมีการติดตามข้อมูลเงื่อนไขการลงทุน
อย่างสม่ าเสมอคิดเห็นด้วยปานกลาง 

ข้อมูลและความสนใจในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ช่องทางในการรู้จักกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยผู้ลงทุนรู้จักผ่านช่องทางการบอกต่อจาก

ผู้อ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.5 รู้จักผ่านทางอินเทอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 32.5 รู้จักผ่านช่องทางอ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 18 และรู้จักผ่านนิตยสาร คิดเป็นร้อยละ 11 

ระยะเวลาการลงทุนเป็นผู้ที่ลงทุนเป็นเวลา 1-4 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.5 ลงทุนเป็นเวลา 
5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.8 ลงทุนต่ ากว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.5 และลงทุนเป็นเวลา 10 ปีขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 1.2 

การใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีผู้ลงทุนลงทุนไม่เต็มสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 57.5 และนักลงทุน
ที่ลงทุนเต็มสิทธิในการลดหย่อนภาษี คิดเป็นร้อยละ 42.5 

เหตุผลในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนลงทุนเพ่ือใช้สิทธิในการลดหย่อน
ภาษี คิดเป็นร้อยละ 83.2 ลงทุนเพ่ือได้ก าไรส่วนต่าง คิดเป็นร้อยละ 10.5 และลงทุนเพ่ือได้รับเงินปันผล
จากการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 6.2 
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ปัญหาในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้ลงทุนมีปัญหาข้อจ ากัดในการใช้สิทธิ
ค่อนข้างมาก คิดเป็นร้อยละ 43 ผู้ลงทุนใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้ไม่เต็มสิทธิ คิดเป็นร้อยละ 33.8 
และผู้ลงทุนไม่เข้าใจในกฎการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 23.2 

การใส่ใจในการลดหย่อนภาษีพบว่า ผู้ลงทุนให้ความใส่ใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 
ให้ความใส่ใจมาก คิดเป็นร้อยละ 40 ให้ความใส่ใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12 และผู้ลงทุนให้ความ
ใส่ใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 1.8 

หากผู้ลงทุนไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีจะน าเงินไปลงทุนอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
49.8 ลงทุนในกองทุนอ่ืนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ คิดเป็นร้อยละ 40 น ามาฝากเงิน คิดเป็นร้อยละ 5.2 
และน ามาเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 5 

การลดหย่อนภาษีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน คิดเป็นร้อยละ 72.5 และผู้ลงทุนคิด
ว่าการลดหย่อนภาษีไม่มีผลในการตัดสินใจเลือกลงทุน คิดเป็นร้อยละ 27.5 

การลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากไม่ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยาว  คิดเป็น
ร้อยละ 60.2 และผู้ลงทุนที่คิดว่าการลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากมีผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว คิดเป็นร้อยละ 39.8 

จ านวนเงินลงทุนก่อนและหลังนโยบายการถือครองหน่วยลงทุน 7 ปีปฏิทิน 
จ านวนเงินลงทุนก่อนนโยบายถือครอง 7 ปี  มีค่าเฉลี่ย 159,740 บาท  มีค่าสูงสุด 

500,000 บาท  ค่าต่ าสุด 5,000 บาท  และจ านวนเงินลงทุนหลังนโยบายถือครอง 7 ปี มีค่าเฉลี่ย 
144,932.50 บาท มีค่าสูงสุด 500,000 บาท และมีค่าต่ าสุด 5,000 บาท 

พฤติกรรมการลงทุน (ลดหรือไม่ลดการลงทุน) มีความสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ดังแสดง
ในตารางที่ 5.1 
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ตารางที่ 5.1 โอกาสในการลดการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและปัจจัยต่างๆ  

 

ปัจจัย โอกาสที่จะลดการลงทุน 

เพศ เพศหญิงมีโอกาสที่จะลดการลงทุน 
สถานภาพ สถานภาพสมรสมีโอกาสที่จะลดการลงทุน 

รายได ้ รายได้ 30,000-39,999 บาท/เดือน มีโอกาสที่จะลดการลงทุน 
รายได้ 40,000-49,999 บาท/เดือน มีโอกาสที่จะลดการลงทุน 
รายได้ 50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไป มีโอกาสที่จะลดการการลงทุน 

การศึกษา ระดับปริญญาตรีมีโอกาสที่จะลดการลงทุน 

อาชีพ อาชีพเจ้าของกิจการมีโอกาสที่จะไม่ลดการลงทุน 

หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวกับปัจจัยต่างๆ 
น าเสนอในตารางที่ 5.2 
 
ตารางที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนเงินลงทุนและปัจจัยต่างๆ  

 
ปัจจัย จ านวนเงินลงทุน 

เงื่อนไขการลงทุน การเปลี่ยนเงื่อนไขเป็น 7 ปีปฏิทิน ส่งผลให้ลงทุนลดลง 14,807.50 บาท 
อายุ อายุ 40-59 ปี ส่งผลให้ลงทุนเพิ่มขึ้น 126,952.33 บาท 

อายุ 60 ปีเป็นต้นไป ส่งผลให้ผู้ลงทุนลงทุนเพ่ิมขึ้น 74,577.16 บาท 

สถานภาพ สถานภาพสมรส ส่งผลให้ลงทุนลดลง 19,010.30 บาท 
รายได ้ รายได้ 30,000-39,999 บาท/เดือน ส่งผลให้ลงทุนเพ่ิมข้ึน 39,378.43 บาท 

รายได้ 50,000 บาท/เดือนเป็นต้นไป ส่งผลให้ลงทุนเพ่ิมข้ึน 168,115.42 
บาท 

อาชีพ เจ้าของกิจการ ส่งผลให้ลงทุนเพ่ิมข้ึน 51,093.50 บาท 
หมายเหตุ. จากการรวบรวมผลจากแบบสอบถามและการวิเคราะห์ของผู้วิจัย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

ผลของงานวิจัยท าให้ทราบถึงผลของการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการถือครองหน่วยลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ว่าส่งผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวลดลง
เนื่องจากมีการขยายระยะเวลาในการถือครองจาก 5 ปีปฏิทิน เป็น 7 ปีปฏิทิน ดังนั้น หากต้องการ
สนับสนุนให้ผู้ลงทุนลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเพ่ิมข้ึนไม่ควรขยายระยะเวลาการถือครอง 

การท าการตลาดหากต้องการท าให้ผู้ลงทุนลงทุนมากขึ้นควรมุ่งเน้นผู้ลงทุนในกลุ่มช่วง
อายุ 40-59 ปี กลุ่มอายุ 60 ปีเป็นต้นไป  รวมถึงผู้ลงทุนที่มีรายได้ 30,000-39,999 บาท/เดือน กลุ่มรายได้ 
50,000 บาท/เดือน และผู้ลงทุนที่เป็นเจ้าของกิจการ โดยอาจมีการสนับสนุนพิเศษจัดโปรโมชั่น และ
ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มของผู้ลงทุน 
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แบบสอบถามส าหรับลูกคา้ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
ที่เคยซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

 
การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกฎหมายกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปี 2559 

กรณีศึกษา ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

โครงการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อกฎหมายกองทุนรวมหุ้นระยะยาวปี 2559 กรณี ศึกษา 
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

2. แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบ

ส ารวจรายการ (Checklist)  
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ความสนใจในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว มีลักษณะแบบส ารวจรายการ (Checklist) และปริมาณการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อกฎหมายใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

3. การเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามครั้งนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงขอ
ความร่วมมือจากท่านได้กรุณาให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นความจริง โดยข้อมูลในแบบสอบถามจะถือ
เป็นความลับและน าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเฉพาะครั้งนี้เท่านั้น 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (……..) หน้าข้อความตามความคิดเห็นของท่านหรือ
ข้อเท็จจริงมากที่สุด 
1. เพศ 
 (   ) ชาย (   ) หญิง 
2. อายุ 
 (   ) ต่ ากว่า 20 ปี  (   ) 20-39 ปี  
 (   ) 40-59 ปี  (   ) 60 ปีเป็นต้นไป 
3. สถานภาพ  
 (   ) โสด (   ) สมรส  
4. ระดับการศึกษา  
 (   ) ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  (   ) ระดับปริญญาตรี  
 (   ) สูงกว่าระดับปริญญาตรี 
5. อาชีพ  
 (   ) นักเรียน/นักศึกษา (   ) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ  
 (   ) พนักงานบริษัทเอกชน (   ) เจ้าของกิจการ  
6. รายได้  
 (   ) 10,000-19,999 บาท  (   ) 20,000-29,999 บาท 
 (   ) 30,000-39,999 บาท  (   ) 40,000-49,999 บาท  
 (   ) 50,000 เป็นต้นไป 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และความสนใจในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน (……) หน้าข้อความตามความคิดเห็นของท่านหรือข้อเท็จจริง
มากที่สุด 
 
1. ท่านรู้จักกองทุนรวมหุ้นระยะยาวผ่านอะไร  
 (   ) Internet  (   ) นิตยสาร  (   ) การบอกต่อจากผู้อื่น  (   ) อ่ืน 
2. จ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวก่อนนโยบายการถือครองหน่วยลงทุน 7 ปีปฏิทิน 
 ……………………………………………… 
3. จ านวนเงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหลังนโยบายการถือครองหน่วยลงทุน 7 ปีปฏิทิน 
 ………………………………………………  
4. ท่านลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมาแล้วกี่ปี 
 (   ) ต่ ากว่า 1 ปี  (   ) 1-4 ปี  (   ) 5-10 ปี  (   ) 10 ปีขึ้นไป 
5. ท่านใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 (   ) เต็มจ านวน  (   ) ไม่เต็มจ านวน 
6. ท่านคิดว่าเหตุผลใดที่จะท าให้ท่านเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 (   ) ใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษี  (   ) ได้ส่วนต่างก าไรจากการลงทุน  (   ) ได้ปันผลจากองทุน 
7. ท่านพบปัญหาชนิดใดในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 (   ) ใช้สิทธิในการลดหย่อนได้ไม่เต็มสิทธิ 
 (   ) ไม่เข้าใจในกฎการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 (   ) มีข้อจ ากัดในการใช้สิทธิค่อนข้างมาก  
8. ท่านใส่ใจในการลดหย่อนภาษีมากน้อยแค่ไหน 
 เรียงล าดับจากน้อยสุดไปมากสุด ดังนี้ 1 (   ) 2 (   ) 3 (   ) 4 (   ) 5 (   )  
9. หากท่านไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี 
 (   ) สนใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  
 (   ) ไม่สนใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
10. หากท่านไม่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษีท่านจะน าเงินไปท าสิ่งใด 
 (   ) ลงทุนในกองทุนอ่ืนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้  (   ) ลงทุนอื่นๆ    
 (   ) ฝากเงิน  (   ) ใช้จ่ายส่วนตัว 
11. การปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากท าให้ท่านลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 (   ) ลงทุนมากข้ึน  (   ) ลงทุนไม่มากขึ้น 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อกฎหมายกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่านหรือข้อเท็จจริงมากท่ีสุด 
5 = มีระดับความเห็นด้วยมากที่สุด 
4 = มีระดับความเห็นด้วยมาก 
3 = มีระดับความเห็นด้วยปานกลาง 
2 = มีระดับความเห็นด้วยน้อย 
1 = มีระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืน............................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................................................... 
 
 

พฤติกรรมที่มีผลต่อการเลือกลงทุน 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

1. กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
และท่านก็ยังสนใจในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว 

     

2. หลังการปรับเงื่อนไขการลงทุนมีผลต่อปริมาณ
เลือกการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

     

3. ท่านมีการติดตามข้อมูลเงื่อนไขการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวอย่างสม่ าเสมอ 

     

4. ท่านคิดว่าการปรับเงื่อนไขส าหรับนักลงทุนท าให้มี
โอกาสในการผิดเงื่อนไขที่มากขึ้น 

     

5. ท่านมีการเลือกลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีอ่ืน
นอกจากการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหลังมีการ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 

     

6. ท่านมีความเชื่อมั่นในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข 
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