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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1).เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท 

พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์ ) 2).เพื่อศึกษาการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน (ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร 

เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์ ) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3).เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตัดสินใจได้แก่ วัตถุประสงค์

ในการลงทุน ความคาดหวังจากการลงทุน การรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ที่มีผลการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของ

พนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ได้แก่ พนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วน

งาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) จำนวน 212 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย แล ะส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 

ANOVA) แล้วพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Linear Regression) 



2 
 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า พนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหาร

ที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับการศึกษา ตำแหน่งและรายได้ต่างกัน ทำให้

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนต่างกัน และปัจจัยความคาดหวังจากการลงทุน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

ของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) 

คำสำคัญ: การตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด มหาชน 

ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) To study the investment decision of the company's 

employees Property Perfect Co., Ltd. Public (Management segment at Metro West Town, 

Kanlapaphruek   2 )  To study the investment decision of the company's employees Property 

Perfect Co., Ltd. Public (Management segment at Metro West Town Kalapapruek) Classified by 

personal factors. 3 )  To study the decision-making factors, including investment objectives 

investment expectations Awareness of information and news with the decision to invest in the 

fund of the company's employees Property Perfect Co., Ltd. Public (Management segment at 

Metro West Town Kalapapruek).     

 The sample group was 2 1 2  people of the company's employees Property Perfect Co., 

Ltd. Public (Management segment at Metro West Town, Kanlapaphruek. The questionnaire was 

used to be a tool for collecting the data. The data collected were analyzed by using the 

frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by 

Independent Sample (t-test), One-Way ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant 

different testing a pair of variables by LSD was used to test hypothesis for each pair in order to 

see which pair are different and Multiple Regression.  

The findings from the company's employees Property Perfect Co., Ltd. Public (Management 

segment at Metro West Town, Kanlapaphruek of the respondents was female between 2 5 - 35 

years old, bachelor's degree, single status and earned a monthly income of 20,00-35,000 Baht. 

who have the different education, position and income have the different Decision Makes 

investment decisions in different funds. And Investment expectation factor Affects the decision 
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invest in the company's employees' funds Property Perfect Co., Ltd. Public (Management 

segment at Metro West Town Kalapapruek). 

Keyword: The decision to invest in the company's employees' funds Property Perfect Public 

Company Limited 

บทนำ 

 ในปัจจุบันรูปแบบการลงทุนของประชาชนมีความหลากหลายมากขึ้น มีการใช้ เครื่องมือทางการเงิน

หลากหลายประเภท เพื่อให้ผู้ต้องการออมเงินมีทางเลือกในการลงทุนให้ ได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ซึ่ง

นอกจากการออมในรูปแบบของเงินฝากที ่ออมไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ เพื ่อรับ

ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยเงินฝากนั้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และไม่สามารถจูงใจผู้ที่มี เงินออมได้ 

ดังนั้นประชาชนบางส่วนจึงหัน ไปแสวงหาการลงทุนกับสินทรัพย์ต่างๆเพื่อต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้น เช่น 

การลงทุนในกองทุนรวม หุ้นกู้ ตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล รวมถึงการลงทุนในหุ้น ซึ่งปัจจุบันการลงทุนในหุ้น 

ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมอย่างมากทั้งในวัยเกษียณ วัยทํางาน และวัยเรียนที่มีเงินออมและประสงค์จะ

บริหารเงินออมของตนให้มีความมั่นคง และมีอิสรภาพทางการเงินในระยะยาวแทน การฝากเงินไว้กับธนาคาร

พาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ ที่ได้รับผลตอบแทนในรูปของ ดอกเบี้ยเงินฝากที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

และไม่สามารถจูงใจผู้ที่มีเงินออมได้ 

 การลงทุนถือเป็นการเพิ่มค่าของเงิน ทำให้ผู้ลงทุนได้รับผลกำไรหรือผลตอบแทนจากการลงทุน ทำให้ผู้

ลงทุนเองมีรายได้ในรูปของดอกเบี้ย เงินปันผล รายได้จากค่าเช่า นอกจากนี้การลงทุนยังเป็นการรักษาอำนาจซื้อ

ของตนจากภาวะเงินเฟ้อ คือถึงแม้จะเกิดเงินเฟ้อขึ้น แต่อำนาจเงินในมือเรา ก็ยังคงอยู่ ไม่ลดลง เป็นผลมาจาก

เรานำเงินต้นที่มีเงินไปลงทุนให้เกิดความงอกเงย และเกิดความมั่นคงทางการเงิน ช่วยให้เราสามารถบรรลุ

เป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว ในโครงการของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งการผลิตและการลงทุนเหล่านี้ จะก่อทำให้เกิดการ

จ้างแรงงาน และส่งผลต่อเนื่องไปสู่ธุรกิจภาคส่วนอ่ืนๆ นอกจากนี้ภาครัฐยัง สามรถนำเงินลงทุนของผู้ลงทุนไปใช้

หมุนเวียนในการพัฒนาประเทศได้ การลงทุนจึงเป็นตัวสะท้อนความมั่งคั่งของประเทศที่สำคัญ 

 ในปัจจุบันมีนักลงทุนรายย่อยหันมาสนใจการลงทุนในกองทุนมากขึ้น เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ของธนาคารพาณิชย์ลดลงอย่างต่อเนื่องทําให้นักลงทุนหันมาสนใจการลงทุนในรูปอื่นมากขึ้น การลงทุนใน

กองทุนจึงเป็นอีกทางเลือกที่ประชาชนหรือผู้ที่มีเงินออมสามารถนําเงินไปลงทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่า

นอกจากนั้นยังได้รับสิทธิทางภาษีและยังช่วยกระจายความเสี่ยงให้แก่นักลงทุนรายย่อยที่ต้องการนําเงินมาลงทุน
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ในตลาดเงินตลาดทุน แต่ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ได้มากพอเพื่อลดความเสี่ยง

จากการลงทุนดังกล่าว กองทุนยังให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนโดยใช้หักลดหย่อนภาษี เป็นอีกทางหนึ่งที่

ช่วยให้ผู้ลงทุนเสียภาษีเงินได้ลดลง รูปแบบการลงทุนแต่ละบริษัทมีนโยบายในการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งรูปแบบ

กองทุน ลักษณะของหุ้นที่ลงทุนและการบริหารของผู้จัดการกองทุน ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกลงทุนในกองทุน ผู้

ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนนั้น ๆ และเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายตรงกับความต้องการของผู้ลงทุน

เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้

เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์ )โดยจําแนกตาม ปัจจัยส่วนบุคคล

และปัจจัยด้านการตัดสินใจที่แตกต่างกัน  ที่มีผลต่อ การตัดสินใจในการเข้าร่วมลงทุนในกองทุนจากปัจจัยที่

กําหนด การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของแต่ละบุคคลสามารถตอบสนองต่อการบริหารทางการเงิน สามารถ

ใช้เป็นแนวทางให้ตรงกับความต้องการของ ผู้ลงทุนแต่ละรายมากข้ึน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน (ส่วนงาน 

บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์ ) 

2.เพื่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ 

เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์ ) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  

3.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการตัดสินใจได้แก่ วัตถุประสงค์ในการลงทุน ความคาดหวังจากการลงทุน การรับรู้ข้อมูล

และข่าวสาร ที่มีผลการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน (ส่วน

งาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) 

ขอบเขตงานวิจัย 

 ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา “การตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์

เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์ )” ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 
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 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด 

มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์ ) จำนวน 212 คน (ข้อมูลจากส่วนงานบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์) ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังนี้มีทั้งสิน 139 คน 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 ขอบเขตด้านตัวแปร ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงาน

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์ ) สำหรับตัวแปร

ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย 

 1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable)ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ ตำแหน่ง รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และปัจจัยด้านการตัดสินใจ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ใน

การลงทุน ความคาดหวังจากการลงทุน การรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร 

 2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพ

เพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์ ) 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของ พนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟคจำกัด 

มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) 

 2. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของ พนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟคจำกัด 

มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของ พนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์

เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) 

ทบทวนวรรณกรรม 

ภาวิณี กาญจนาภา (2559) อ้างใน ธนพล จันทร์แก้วเดช (2562) ได้สรุปว่า ตัวแปรทางประชากรศาสตร์
และพฤติกรรมผู้บริโภค มีดังนี้ (1) เพศหญิงและชายที่แตกต่างกัน มีบทบาทในกระบวนการด้านพฤติกรรมความ
จำเป็นหรือความต้องการผลิตภัณฑ์คุณลักษณะหรือผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ที่แต่ละบุคคลแสวงหาที่จะได้รับ
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จากการซื้อ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์พฤติกรรมการแสวงหาและการเลือกรับสื่อและข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน (2) 
อาชีพเป็นปัจจัยที่มีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับ ปัจจัยทางด้านการศึกษาสถานภาพและรายได้ของบุคคล และ
ยังเป็นปัจจัยที่สามารถนามาใช้ในการอ้างอิงถึงแนวโน้มค่านิยม วิธีการดำเนินชีวิต  และกระบวนการบริโภคของ
บุคคล บุคคลที่มีอาชีพแตกต่างกัน อาจมีความชื่นชอบแตกต่างกัน ในประเภทของผลิตภัณฑ์บางประเภท 

ธนพล จ ันทร ์แก ้วเดช (2562)พฤติกรรมการลงท ุนตราสารหุ ้นของนักลงทุนรายย่อย ในเขต
กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า พฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อย เป็น 2 ด้านคือ 1.ด้านของการ
เน้นคุณค่า และ 2.ด้านการเก็งกำไร1. ด้านของการเน้นคุณค่า ผู้วิจัยสรุปได้ว่า นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ให้ความสำคัญด้านของการเน้นคุณค่า ในระดับที่มาก ซึ่งในการของการเน้นคุณค่าผู้วิจัยได้ แบ่งย่อยออกมาเป็น 
ด้านของ 1.เงินปันผลจากการลงทุนในตราสารหุ้นที่มีผลต่อการลงทุน และ 2.คุณภาพของหลักทรัพย์ที่มีผลต่อ
การลงทุน เมื่อผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์แล้ว พบว่า ด้านของ คุณภาพของหลักทรัพย์มีผลต่ออการลงทุนอยู่ใน
ระดับที่มากที่สุด รองมาคือเงินปันผลจากการลงทุนในตราสารหุ้นอยู่ในระดับมาก2.ด้านของการเก็งกำไร ผู้วิจัย
สรุปได้ว่า นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญด้านของการเน้นคุณค่า ในระดับที่มากซึ่ง้านของการ
เก็งกำไร ผู้วิจัยได้ แบ่งออกป็น 2 ด้าน ได้แก่1.ผู้ลงทุนคาดหวังผลตอบแทนในรูปของกำไรจากการขายหุ้นใน
ระยะสั้น และ 2.ช่วงจังหวะการเครื่อนไหวของราคาหุ้นเป็นส่วนสำคัญต่อการลงทุน เมื่อผู้วิจัยได้ทำการวิเคราะห์
แล้ว พบว่า ด้านของ ช่วงจังหวะการเครื่อนไหวของราคาหุ้นเป็นส่วนสำคัญต่อการลงทุน มีระดับค่าเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากเป็นอันดับแรก รองลงมาคือผู้ลงทุนคาดหวังผลตอบแทนในรูปของกำไรจากการขายหุ้นในระยะสั้น 

 มนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา(2559) กล่าวว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ลงทุนในกองทุนเพื่อการออม 

มีความคาดหวังระยะคืนทุนภายใน1-3ปี สามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร แต่ละครั้งนักลงทุนจะแบ่งสัดส่วน

ทรัพย์สินมาลงทุนอยู่ที่10%-30%ของเงินลงทุน และมองว่าปัจจัยด้านเพศ และอายุ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน 

และเมื่อเปรียบเทียบด้านปัจจัยด้านสถานะของนักลงทุน เช่น นโยบายการจ่ายปันผล การบริหารกองทุน 

แรงจูงใจในการตัดสินใจ และพฤติกรรมของนักลงทุน พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน และพบว่าปัจจัย

ด้านการศึกษา รายได้ และอาชีพก็ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนเช่นกัน ในส่วนของปัจจัยด้านผลตอบแทน พบว่า

ลักษณะกองทุนนโยบายการจ่ายปันผล ก็มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน 

 ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ และ ภัสรา ชวาลกร(2556)อ้างถึงในมนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา(2559)   กล่าวว่า 

ผลตอบแทนจากกองทุน นักลงทุนมีความคาดหวังถึงผลตอบแทนที่ดีและมีความสม่ำเสมอ แยกรายละเอียดได้

ดังนี้ 1.ส่วนแบ่งกำไรในรูปแบบเงินปันผล 2.กำไรส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุน วัดจากมูลค่าทรัพย์สินต่อหน่วยที่

เพิ่มข้ึนจากมูลค่าที่เร่ิมลงทุน ทั้งนี้ผลตอบแทนจากการลงทุนในทรัพย์สินต่างๆนักลงทุนควรทำความเข้าใจ ศึกษา

หาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารที่มีความเป็นจริงมากที่สุด ก่อนการตัดสินใจลงทุนเพราะทุกคร้ัง
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การลงทุนย่อมมีความเสี่ยง หากนักลงทุนไม่ศึกษาหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนหรือได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน นักลงทุนอาจจะ

ตกอยู่ในสภาวะขาดทุน   

 อัจฉรา โยมสินธุ์ (2555)อ้างถึงในมนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา(2559)  กล่าวว่า Asset Allocation เป็น

การวางแผนกระจายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหรือหลักทรัพย์หลายประเภทที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายการลงทุน โดยจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนจะพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจำได้รับ  (expect 

return) จากหลักทรัพย์แต่ละประเภทเพื่อกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับความ

เสี่ยงของนักลงทุนและระยะเวลาที่ต้องการลงทุน หลักทรัพย์เพื่อการลงทุนในรูปของกระแสเงินสดที่คาคว่าจะ

ได้รับ ผลตอบแทนการลงทุนมีความไม่แน่นอน การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนจึงต้องคำนึงถึงความไม่

แน่นอนของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยดามทฤษฎีทางการเงินเพราะฉะนั้น  ผลตอบแทนที่คาคหวังจากการ

ลงทุนจึงหมายถึง ค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนจากการลงทุนตามความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลตอบแทนนั้น   อัตรา

ผลตอบแทน (rate of return) สูงสุดและความเสี่ยงต่ำสุดเป็นสิ่งที่นักลงทุน ต้องการจากการลงทุนในหลักทรัพย์

แต่ผลตอบแทนนั้นจะมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อกัน กล่าวคือ หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนต่ำมักเป็นหลักทรัพย์

ที่มีความเสี่ยงต่ำส่วนหลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงจะมีความเสี่ยงสูง การสร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทน

และความเสี่ยงถือเป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญของนักลงทุน ถ้านักลงทุนมีการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบ

และมีเป้าหมายในการลงทุนอย่างชัดเจน ใช้เครื่องมืออย่างเหมาะสมโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุด

เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้จะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 อัคคกิตต์ สมทอง (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ

การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมกสิกรไทย มองว่าความ

อาวุโสในการทำงาน จะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบันในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ 

ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือบุคลากรในระดับต่างๆ ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมีสาเหตุ

มาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิหลังของบุคคล อีกทั้งไม่สัมพันธ์กับลักษณะของกิจกรรม

การส่งเสริมการขายตลอดจนไม่สัมพันธ์กับการลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอื่น ๆนอกจากนี้ยัง 

พบว่าระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น -ระยะยาวด้านการลงทุนในบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมอ่ืน ๆ ด้วย 

 ชิติพัทธ์ วรารัตน์นิธิกุล (2550) )อ้างถึงในมนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา(2559)  กล่าวไว้ว่า การลงทุนเกิดขึ้น
ได้เมื่อผู้มีเงินออม ได้นําเงินออมเหล่านั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ เช่น ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร เพื่อผลิตสินค้าออกสู่
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ตลาด แต่ผู้มีเงินออมบางรายไม่มีความสามารถและ ประสบการณ์ที่ดีพอในการประกอบอาชีพด้วยตนเอง จึงมี
การนําเงินออมเหล่านั้นไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินทําหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่าง
ผู้มีเงินออมและผู้ลงทุน นอกจากนั้นยังมีการลงทุนอีกลักษณะหนึ่งคือ การนําเอาเงินออมไปซื้อหลักทรัพย์
ประเภท ต่างๆ เงินลงทุนประเภทนี้นับวาเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้น  เนื่องจากทําให้
ธุรกิจสามารถเพิ่มทุนของกิจการจนกิจการมีขนาดใหญ่ขึ ้น ผลทําให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศ มวลรวม
ขยายตัวดีขึ้น ความมังคั่งของประชากร ฐานะทางการเงิน การนําเข้า และการส่งออก ฯลฯ ก็ดีตามไปด้วย นัก
ลงทุนทุกรายจะนําเอาเงินออมส่วนเกินที่เหลือจากการจับจ่ายใช้สอย ไปลงทุนในรูปแบบที่ต่างกันไปตาม
ความสามารถและประสบการณ์ที่แต่ละคนถนัด เพราะในสถานการณ์ความ เป็นจริงในการดํารงชีพ รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคจะไม่สมดุลกันอย่างพอดี ถ้ามีรายได้มากกวาค่าใช้จ่ายในการบริโภค  บุคคลนั้นจะเหลือไว้
เป็นเงินออมและจะเอาเงินออมออกมาใช้ใน อนาคตเมื่อมีความต้องการในการบริโภคที่มากกว่ารายได้ที่ได้รับ 
หรือมิฉะนั้นเขาอาจจะทําเงินออม ให้มีค่ามากข้ึนโดยการนําไปลงทุนดีกว่าจะใชน้ํามาบริโภค เพราะฉะนั้นจะต้อง
พิจารณาว่าจะใช้ บริโภคดีหรือเก็บไว้หาดอกผลแล้วจึงใช้บริโภคในอนาคตที่ดีกว่า แนวคิดอันนี้จึงเป็นสาระที่
สําคัญ ของการออมและการลงทุน ในทางตรงกนข้ามถ้ามีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายในการบริโภคบุคคลผู้นั้น ก็
จะต้องกูยืมเงินมาเพื่อใช้ในการบริโภค หรือมิฉะนั้นก็กูยืมเงินมาลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนใน กู้อัตราที่สูงกวา
อัตราเงินกู้ยืม 

 วรรณรัดน์ ธัญญกิดติกุล (2555) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมทองคำ
ผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใช้บริการของลูกค้าถึงการตัดสินใจเลือก
ลงทุนภายใต้ความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของผลลัพธ์ที ่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่
คาดหวัง ดังนั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทองคำที่ดีควรตอบสนองความต้องการของนักลงทุนเพื่อให้
เกิดความพึงพอใจ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน พบว่า นักลงทุนเพศหญิงที่เพิ่งจบ
การศึกษามามีความคาดหวังผลกำไรจากการลงทุน โดยการเก็งกำไรโดยนักลงทุนเหล่านี้ มีการยอมรับการ
ขาดทุนได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น นอกจากนั้นปัจจัยในเรื่องของชื่อเสียงของบริษัท ช่องทางการซื้อขาย ก็เป็นอีก
หนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนเช่นกัน และปัจจัยที่นักลงทุนให้ความสำคัญมากที่สุด คือปัจจัย
ค่าธรรมเนียม ระยะเวลาการซื้อขายหน่วยลงทุน นโยบายกองทุน สินทรัพย์ที่ได้คืนหลังการขาย ระดับการศึกมา
ก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจโดยนักลงทุนทีม่ีการศึกมาสูงย่อมมีความคาดหวัง และเงื่อนไขในการตัดสินใจการ
ลงทุนมากยิ่งขึ้นจากพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุน แสดงให้เห็นว่า นักลงทุนลงทุนเพื่ อวัตถุประสงค์ให้เกิด
การงอกเงยของเงินลงทุน โดยยอมรับความเสี่ยงสูงที่จะเกิดขึ้นจากการผันผวนของราคาทองคำได้ 

 ชารวี บุตรบารุง (2555) กล่าวว่าการออมทรัพย์คือการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและ
ครอบครัว เชื่อว่าระดับความเสี่ยงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการออม เชื่อว่าอัตราผลตอบแทนมีผลต่อการ
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ตัดสินใจเลือกรูปแบบการออม เชื่อว่าผลตอบแทนจากการออมในระบบมีความแน่นอนมากกว่าการออมนอก
ระบบ ด้านพฤติกรรมการออม พบว่า มีการออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ระดับความสำคัญมากมีความ
พึงพอใจต่อการได้รับสิทธิประโยชน์จากการออม เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล กำไรส่วนต่าง ระดับความสำคัญมา
ท่านมีมีการออมวันนี้ เพื่อเตรียมพร้อมทางการเงินก่อนวัยเกษียณอายุงาน ได้เลือกวิธีการลงทุนในรูปแบบการ
ออมโดยการฝากธนาคารมากที่สุด รองลงมาคือ ออมผ่านการเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ เช่น มาปนกิจสงเคราะห์ 
ส่วนแรงบันดาลใจในการ ออมในระดับมากเพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุ  

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟคจำกัด 

มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 

1.ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน (ส่วน

งาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมี

ความเห็นว่า พนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน (ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ 

กัลปพฤกษ์) ให้ความสำคัญด้านของปัจจัยนโยบายในการแบ่งสัดส่วนลงทุนในกองทุน หากกองทุนเลือกมี

ความสามารถในการปันเงินลงทุนไปอยู่ในกองทุนที่สามารถทำกำไรได้มากก็จะเป็นปัจจัยที่ดีและง่ายต่อการเลือก

กองทุนนั้น และให้ความสำคัญของด้านราคากองทุน หากมีราคาที่สูงเกินไปอาจทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อ

กองทุนนั้นต่ำลง นอกจากนี้ยังพิจารณาด้านของช่องทางการขายและการจ่ายก็ยังมีความสำคัญต่อการตัดสินใจ

ซื้อ หากมีการจ่ายที่สะดวกและง่ายขึ้น เช่นการตัดจากบัตรเครดิตได้ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สามารถตัดสินใจได้

ง่ายขึ้น และอีกปัจจัยหนึ่งที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจคือเรื่องของระยะเวลาในการขายคืนหน่วยลงทุน หาก

ระยะเวลาขายคืนหน่วยลงทุนมีระยะเวลาที่พอเหมาะไม่นานเกินก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนตัดสินใจ

ลงทุนได้ง่ายขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดธนพล จันทร์แก้วเดช (2562) กล่าวว่า ผู้ลงทุนคาดหวังผลตอบแทนในรูป

ของกำไรจากการขายหุ้นในระยะสั้น และช่วงจังหวะการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นเป็นส่วนสำคัญต่อการลงทุน 

และอัจฉรา โยมสินธุ์ (2555) กล่าวว่า การวางแผนกระจายเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหรือหลักทรัพย์

หลายประเภทที่แตกต่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลงทุนและสอดคล้องกับมนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา(2559) 

กล่าวว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ลงทุนในกองทุนเพื่อการออม มีความคาดหวังระยะคืนทุนภายใน1-3ปี 

สามารถรับความเสี่ยงได้พอสมควร แต่ละครั้งนักลงทุนจะแบ่งสัดส่วนทรัพย์สินมาลงทุนอยู่ที่10%-30%ของเงิน

ลงทุน และมองว่าปัจจัยด้านเพศ และอายุ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน และเมื่อเปรียบเทียบด้านปัจจัยด้านสถานะ
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ของนักลงทุน เช่น นโยบายการจ่ายปันผล การบริหารกองทุน แรงจูงใจในการตัดสินใจ และพฤติกรรมของนัก

ลงทุน พบว่ามีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุน 

2.ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วน

งาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2.1พนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)ที่มี

เพศต่างกัน อายุต่างกัน และสถานภาพที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนไม่ต่างกัน  ซึ่งผู้วิจัยมีความ

คิดเห็นว่า ประชากรที่มีเพศ อายุ และสถานภาพที่ต่างกัน มีผลต่ออการตัดสินใจในการเลือกลงทุนในกองทุนไม่

ต่างกัน ไม่ว่าเพศหญิงหรือเพศชาย ช่วงอายุที่มีเงินได้และสถานภาพ ต่างต้องการผลของการตอบสนองต่อการ

ลงทุนที่เหมือนกันคือ ต้องการลงทุนเพื่อผลประโยชน์อันก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองมากที่สุด เช่นเพื่อออมเงิน 

เพื่อลดหย่อนภาษี เพื่อความมั่นคงของสถานะทางการเงินทั้งสิ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) 

อ้างใน ธนพล จันทร์แก้วเดช (2562) กล่าวว่า เพศหญิงและชายที่แตกต่างกัน มีบทบาทในกระบวนการด้าน

พฤติกรรมความจำเป็นหรือความต้องการผลิตภัณฑ์คุณลักษณะหรือผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ที่แต่ละบุคคล

แสวงหาที่จะได้รับจากการซื้อ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์พฤติกรรมการแสวงหาและการเลือกรับสื่อและข้อมูลข่าวสาร

แตกต่างกันและซึ่งไม่สอดคล้องกับ มนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา(2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทนุใน

กองทุนของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร มองว่าปัจจัยด้านเพศ และอายุ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน  

2.2พนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)ที่มี

การศึกษาต่างกัน รายได้ต่อเดือนต่างกันและตำแหน่งที่ต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนต่างกัน ซึ่ง

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การศึกษาต่างกัน รายได้ต่อเดือนต่างกันและตำแหน่งต่ างกัน ย่อมส่งผลต่อการวางแผน

การเงินในชีวิตที่ต่างกัน เพราะการศึกษา สามารถบ่งบอกถึงความรู้ความสามารถในการเลือกลงทุน หากนัก

ลงทุนนั้นมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันหลายระดับ ย่อมทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขของ

การลงทุนที่อาจต่างกันไป และการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของการลงทุนที่ต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน เช่นเดียวกับ

รายได้ หากผู้ลงทุนมีรายได้ไม่เพียงต่อต่อการดำรงชีวิต อัตตราการลงทุนก็ย่อมเกิดน้อยลงไปหรือบางคนอาจไม่

เกิดการลงทุนเลยก็เป็นได้ เมื่อรวมตำแหน่งหน้าที่ก็ย่อมส่งผลต่อประสบการณ์การลงทุนของแต่ละบุคคลเช่นกัน

ซึ่งสอดคล้องกับ อัคคกิตต์ สมทอง (2555) กล่าวว่า ความอาวุโสในการทำงาน จะแสดงถึงความเป็นมาของแต่ละ

บุคคลจากอดีตถึงปัจจุบันในหน่วยงานหรือในองค์กรต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยพนักงานหรือบุคลากรในระดับตา่งๆ 

ซึ่งมีลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์หรือภูมิ

หลังของบุคคล และวรรณรัดน์ ธัญญกิดติกุล (2555) กล่าวว่าระดับการศึกษาก็เป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจโดย
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นักลงทุนที่มีการศึกมาสูงย่อมมีความคาดหวัง และเงื่อนไขในการตัดสินใจการลงทุนมากยิ่งขึ้นจากพฤติกรรมการ

ลงทุนของนักลงทุนและสอดคล้องกับมนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา(2559) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนของนักลงทุนรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านการศึกษา รายได้ และอาชีพก็ส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุน 

3.ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท  พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟคจำกัด 

มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)  

3.1 ด้านวัตถุประสงค์ในการลงทุน ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์

เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงานบริษัท 

พร็อพเพอร์ตี ้เพอร์เฟค จำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)ส่วนใหญ่มองว่า

วัตถุประสงค์ในการลงทุนในเรื่องของการลงทุนทำให้เกิดการออม กาลงทุนเป็นการกระจายความเสี่ยงของเงิน

เฟ้อ และการลงทุนจะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายทางการเงิน ยังไม่มีความสำคัญมากนัก เพราะหากต้องการหวังผล

จากการลงทุนเพื่อเป็นเงินออม หรือต้องการเพิ่มความมั่นคงในชีวิต และการกระจายความเสี่ยงจากสภาวะเงิน

เฟ้อในปัจจุบัน ยังมีความเสี่ยงสูงว่าจะได้รับกำไรและเงินปันผลจากเงินลงทุนเหล่านั้นมากเพียงพอตามความ

ต้องการหรือไม่ ซึ่งจากสถานการณ์ปัจจุบันตัวนักลงทุนบางรายยังต้องชะลอการลงทุนออกไปเพราะสถานกาณ์

ของโลกกที่ยังไม่ปกติ มีทั้งโรคระบาดและสงครามดังนั้นหากมีการลงทุนในตอนนี้อาจจะยังไม่ส่งผลให้ผู้ลงทุน

บรรลุเป้าหมายได้ตามที่ตั้งใจไว้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิด และมนินธ์ปภา จี รวิทย์บุปผา(2559) กล่าวว่าการ

ลงทุนมักจะลงทุนในหลักทรัพย์ที ่ ให้รายได้สม่ำเสมอ เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือเงินปันผล เพื่อเป็นการสร้าง

เสถียรภาพของรายได้ เพิ่มความปลอดภัยด้านการเงิน ป้องกันความเสี่ยงซึ่งเกิดจากอํานาจซื้อที่ลดลงเป็นผลจาก

ภาวะเงินเฟ้อ นักลงทุนต้องการให้เงินลงทุนของตนมีความมั่นคง ไม่ลดหรือเสียหายไป จึงนำเงินไปลงทุนในสว่น

ที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำ เช่น การลงทุนในตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้งินของสถาบันการเงิน เงินฝาก และบัตรเงินฝาก

ธนาคารลงทุน และชิติพัทธ์ วรารัตน์นิธิกุล (2550)อ้างถึงในมนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา(2559)   กล่าวว่า แต่ผู้มีเงิน

ออมบางรายไม่มีความสามารถและประสบการณ์ที่ดีพอในการประกอบอาชีพด้วยตนเอง จึงมีการนําเงินออม

เหล่านั้นไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน เพื่อให้สถาบันการเงินทําหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมและ

ผู้ลงทุน นอกจากนั้นยังมีการลงทุนอีกลักษณะหนึ่งคือ การนําเอาเงินออมไปซื้อหลักทรัพย์ประเภท ต่างๆ เงิน

ลงทุนประเภทนี้นับว่าเป็นส่วนช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถขยายตัวได้เพิ่มขึ้น และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการ

ทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย(2557) อธิบายไว้ว่า การลงทุนนั้นเปรียบเสมือนการออมเพื่อให้ ได้รับ

ผลตอบแทนที่มากข้ึน ผู้ลงทุนจะมี จุดมุ่งหมายว่าจะทํายังไงให้เงินลงทุนที่เขามีอยู่นี้เพิ่มพูนขึ้น ผู้ลงทุนส่วนมาก
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เพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนของเขา โดยนําดอกเบี้ยและเงินปันผลที่ได้รับไปลงทุนใหม่ ความงอกเงยของเงินทนุนี้ให้

ประโยชน์แก่ผู้ลงทุนในแง่ที่ว่า เพื่อปรับฐานะของผู้ลงทุนในระยะยาวให้ดีขึ้น เพื่อให้การจัดการคล่องตัวขึ้น เพื่อ

รักษาอํานาจเงินให้คงที่ไว้ 

3.2 ความคาดหวังจากการลงทุนในกองทุน มีผลต่อการตัดสินใจของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด 

มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็น

ว่า ส่วนใหญ่แล้วพนักงาน บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ 

กัลปพฤกษ์) มีคาดหวังจากการจากการลงทุนเพื่อต้องการที่จะใช้ประโยชน์จากการลงทุนไปใช้ในด้านของลด

หย่อยภาษีเงินได้ เนื่องจากพนักงานจำเป็นต้องยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในทุกๆปี จึงมีความคาดหวังว่าการ

ลงทุนในครั้งนี้ นอกจากจะได้เป็นการออมเงินแล้วยังได้นำบางส่วนใช้สำหรับการลดหย่อนภาษีได้อีกทาง ซึ่ง

สอดคล้องกับวิจัย อัคคกิตต์ สมทอง (2555)ผลการศึกษาพบว่าโดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญต่อการ

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในด้านผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนโดยการนําเงินลงทุนไป

ลดหย่อนภาษีมากที่สุด  และสอดคล้องกับ มนินธ์ปภา จีรวิทย์บุปผา(2559)   ปัจจัยด้านผลตอบแทนที่คาดหวัง

ของนักลงทุน พบว่าลักษณะกองทุนและนโยบายการจ่ายปันผล ก็มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน และ

บทความของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย(2557) ที่กล่าวว่า ความพอใจในดา้น

ภาษี  ในฐานะการจ่ายภาษีของผู้ลงทุนเป็นปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ลงทุนต้องให้ความสนใจว่าจะทําอย่างไรจึง

จะรักษารายได้และกำไรจากการขายหลักทรัพย์  ให้ได้มากที่สุดที่จะมากได้และสามารถนำไปหักจากการที่ต้อง

จ่ายภาษีเงินได้พึงประเมินให้ได้มากที่สุด และชารวี บุตรบารุง (2555) กล่าวว่า ได้เลือกวิธีการลงทุนในรูปแบบ

การออมโดยการฝากธนาคารมากที ่สุด รองลงมาคือ ออมผ่านการเป็นสมาชิกชมรมต่าง ๆ เช่ น มาปนกิจ

สงเคราะห์ ส่วนแรงบันดาลใจในการ ออมในระดับมากเพื่อความมั่นคงในวัยสูงอายุรองลงมาคือ เก็บไว้ใช้ในยาม

เจ็บป่วยหรือยามชรา เก็บไว้ให้บุตร หลานเพื่อประกอบพิธีญาปนกิจ ลดการพึ่งพิงกาครัฐ มีผลตอบแทนคุ้มค่า

และแน่นอน การประชาสัมพันธ์ข้อมลข่าวสาร การนำไปลดหย่อนภาษี ตามลำดับ 

3.3 ด้านการรับรู้ข้อมูลและข่าวสาร ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้

เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)   ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า พนักงาน

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)ส่วนใหญ่ไม่ได้

มองว่าการได้รับข้อมูลและข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย และเงื่อนไขต่างๆมากมายนั้นยังไม่ส่งผลให้เกิดการ

ตัดสินใจเลือกกองทุน แต่กลับมองว่า กองทุนมีความน่าเชื่อถือในตัวเองและเป็นกองทุนที่มีความสามารถในการ

ทำกำไร จะส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น ในการลงทุนทุกครั้งย่อมเกิดความเสี่ยง ผู้ลงทุนจึงต้องมองว่า
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หากกองทุนนั้นมีชื่อเสียงและมีความมั่นคง และความสามารถในการทำกำไรได้มาก นักลงทุนจะตัดสินใจซื้อได้

ง่าย  ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ธนพล จันทร์แก้วเดช (2562) กล่าวว่า การรับข่าวสารด้านการลงทุนผ่านช่องทางที่

หลากหลาย  มีความสำคัญมาก ผู้ลงทุนควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้านเพื่อประกอบการตัดสินใจข้อมูล

ข่าวสารเรื่องราวที่เป็นจริง มีความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ และถูกวิเคราะห์กลั่นกรองจากผู้เชี่ยวชาญ โดยปัจจัย

แว้ดล้อมในการลงทุนด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นมีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนตราสารหุ้นของนักลงทุนรายย่อย

ในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่สอดคล้องประภาพร เดชกิตติกร (2560)การเลือกรับข่าวสารของผู้รับข่าวสารนั้น 

ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการสื่อสารประสบความสำเร็จ หากความรู้ที่ตนมีอยู่นั้นไม่เพียงพอ จึง

ทำการศึกษาเพิ่มเติมความรู้ดังกล่าวด้วยการแสวงหาข้อมูลข่าวสารพิ่มเติม 

ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยครั้งนี ้มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง สําหรับ

ผู้ประกอบการ นักการตลาดและผู้ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็น ระดับการศึกษา ตำแหน่ง และรายได้เฉลี่ยต่อ

เดือน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนต่างกัน ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือผู้ขายหลักทรัพย์หรือกองทุนจึงควร

เพิ่มกลยุทธ์ให้นักลงทุนได้ตัดสินใจลงทุนในกองทุนให้ง่ายมากขึ้น เช่น การมอบของสมนาคุณเมื่อลูกค้าเลือก

ลงทุนในกองทุนที่เสนอขาย และอาจมีให้ของสมนาคุณเพิ่มเป็น2เท่าเมื่อชวนเพื่อนมาลงทุนในกองทุนที่เสนอขาย  

เพื่อเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเกิดความรู้สึกต้องการตัดสินใจลงทุนมากข้ึน  

 ปัจจัยส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้แสดงให้ เห็นว่า เพศ อายุ และสถานภาพ มีผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนไม่ต่างกัน โดยทางเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือผู้ขายหลักทรัพย์หรือกองทุนไม่จำเป็นต้อง

คำนึงถึงรายละเอียดของปัจจัยส่วนบุคคลในส่วนนี้มากนัก เนื่องจากผู้ลงทุนไม่ว่าจะมีเพศ อายุ สภานภาพเป็น

อย่างไรก็ยังคงมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนที่ไม่ต่างกัน บางท่านหวังเพื่อเป็นการเพิ่มเงินทุนที่มอียู่

ให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น  

 ปัจจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนจากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงให้เห็นว่า ด้านความคาดหวังจาก

การลงทุน มีผลต่อการลงทุนในกองทุนของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหาร

ที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)  ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือผู้ขายหลักทรัพย์หรือกองทุนจึงจำเป็นต้องให้

ความสำคัญกับการเสนอข้อมูลด้านนี้ให้มากขึ้น เช่นการแจ้งกับผู้ลงทุนว่าการลงทุนในกองทุนชนิดนี้สามารถทำ

กำไรได้มาก เมื่อถือครบระยะเวลาจะได้ผลตอบแทนมากกว่าการนำเงินไปฝากธนาคารเพื่อรอดอกเบี้ย ที่สำคัญ
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การเลือกซื้อกองทุนชนิดนี้ยังสามารถนำไปใช้เพื่อลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย  และในอนาคตกองทุนชนิดนี้อาจเพิ่ม

ราคาต่อหน่วยลงทุนได้สูงมากขึ้น ปัจจัยเหล่านนี้จะเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้

เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)  มีการตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ที่จะเลือก

ซื้อกองทุนกับทางเจ้าหน้าที่ธนาคารหรือผู้เสนอขายกองทุนหรือหลักทรัพย์ 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 1.ควรมีการศึกษาควรศึกษาให้ครอบคลุม โดยการศึกษาเฉพาะเจาะจงไปในกองทุนต่าง ๆ ว่าผู้นักลงทุน 

ต้องการลงทุนในกองทุนประเภทใดบ้าง มีพฤติกรรมการลงทุนอย่างไร และใช้ปัจจัยใดบ้างในการตัดสินใจ อาทิ 

การลงทุนในหุ้น ทองคํา กองทุนรวมต่าง ๆ เป็นต้น 

 2.ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นเพียงกลุ่มของพนักงานบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน

(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์)เท่านั้น ซึ่งหากต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

ควรเลือกกลุ่มประชากรที่แตกต่างไปจากเดิม หรือเพิ่มขาดประชากร จากเดิมเป็นเพียงกลุ่มของพนักงานบริษัท 

พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟคจำกัด มหาชน(ส่วนงาน บริหารที่ เมโทร เวสต์ ทาวน์ กัลปพฤกษ์) อาจจะต้องเพิ่มเป็น

พนักงานที่ทำงานในเขต กรุงเทพมหานคร หรืออาจเพิ่มเป็นระดับภาคหรือระดับประเทศ เพื่อให้ได้รับข้อมลูที่มี

ความหลากหลาย 
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