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--------------------------------บทคัดย่ อ

การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษา (1) เพื่อศึ กษาระดับการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจ
เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จํา แนกตามปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลและพฤติ ก รรมการลงทุ น โดยการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล นั ก ศึ ก ษาโครงการพิ เ ศษ
มหาวิท ยาลัย รามคํา แหง ปี การศึ ก ษา 2559 การหาขนาดของกลุ่ มตัว อย่า งใช้สู ต ร Taro Yamane (1973) ยอมรั บ
ความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจยั 400 คน โดยที่ ผูว้ ิจยั เลือกการสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี
ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนโดยใช้สถิติ
ทดสอบ t-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงทําการเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD
นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีระดับการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
LTF เพื่อลดหย่อนภาษีอยูใ่ นระดับมาก โดยให้ความสําคัญประเด็นด้านผลตอบแทนจากการลงทุน อยูใ่ นระดับมาก
ที่สุด รองลงมา คือ ด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน และพบว่านักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีอายุ
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและพฤติกรรมการลงทุน ด้านการออมเฉลี่ยแต่ละเดือน เรื่ องการตัดสิ นใจออมเงิน ด้าน
ช่องทางในการซื้ อหน่วยลงทุน เรื่ องข้อมูลข่าวสารช่วยในตัดสิ นใจลงทุน และด้านจํานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน เรื่ อง
จํา นวนเงิ น ลงทุ นเฉลี่ ย ต่อ ปี ต่ างกันมี ก ารตัด สิ นใจเลื อกลงทุ นกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่ อ ลดหย่อนภาษี
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
คําสําคัญ: การตัดสิ นใจ, การตัดสิ นใจลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
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ABSTRACT

In this research investigation, the researcher investigates (1 ) the levels at which decision making for
investing in long term equity funds (LTFs) for reducing the taxes of special program students at Ramkhamhaeng
University (RU) are evinced. The researcher also compares (2) the decisions to invest in LTFs by these students by
reference to demographical factors and investment behaviors.
The data were collected from RU special program students in the academic year 2016. The sample size of
400 subjects was determined by extrapolating the formula of Taro Yamané (1973) at an allowable margin of error of
five percent. Using the accidental sampling method, the researcher thereupon selected a sample population consisting
of 400 special program students at RU as subjects of investigation.
A t test technique and the one-way analysis of variance (ANOVA) technique were used to analyze the data
collected from these special program students. In cases differences were found at the statistically significant level of
.05, the least significant difference (LSD) multiple comparison method was employed by the researcher.
The students under investigation showed a level of decision making for investing in LTFs so as to reduce
taxes at a high level. In respect to aspects, they paid heed to the aspect of returns from investments at the highest
level. Next in descending order was the aspect of investment risk.
It was also found that the students who differed in the demographical characteristics of age, occupation,
average monthly income, and investment behaviors vis-à-vis the aspects of average monthly savings, decision
making in regard to savings, channels for buying investment units, useful information in making investment
decisions, the amount of money invested, and the average amount of money invested per annum evinced concomitant
differences in the decision to invest in LTFs for reducing taxes at the statistically significant level of .05.
Keywords: Decision Making, Investment Decision Making for Long Term Equity Funds (Ltfs)
1. บทนํา

ปั จจุบนั ประเทศไทยจําเป็ นต้องอาศัยเงินลงทุนจํานวนมากในการพัฒนาประเทศ โดยจะระดมเงินออมจาก
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยประสบปั ญหาการระดมเงินออมภายในประเทศ เนื่องจากรายได้เฉลี่ยของ
ประชาชนในแต่ละครัวเรื อนไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและหนี้ สินภาคครัวเรื อนมีอตั ราที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ ว สวนทาง
กับอัตราการออมของประชาชนเพราะประชาชนส่ วนใหญ่ไม่มีวินัยทางการเงิ น ขาดการวางแผนทางการเงิ นที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ เมื่อขาดสภาพคล่องทางการเงิน ก็ส่งผลกระทบและเป็ นปั ญหาสังคมในภายภาคหน้า เมื่อประเทศขาด
เงินทุนก็ตอ้ งอาศัยการกูย้ ืมเงินจากต่างประเทศมาชดเชย ปั ญหาที่ตามมาคือ ภาระหนี้สิ้นต่างประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อ
การชําระเงินคืนในอนาคตและต้องเผชิญกับปั ญหาความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเป็ นเช่นนี้จะไม่เป็ นผลดีตอ่ การ
พัฒนาตลาดทุนอย่างแน่นอน ดังนั้นรัฐบาลควรอาศัยเงินออมหรื อทรัพยากรภายในประเทศแทนการกูย้ ืมเงินทุนจาก
ต่างประเทศ
รัฐบาลและหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องจึ งพัฒนาสถาบันการเงินประเภทจัดการลงทุนที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุน
และคุม้ ครองการลงทุนของนักลงทุนรายย่อย โดยสนับสนุนให้สถาบันการเงินจัดการลงทุนลักษณะ “กองทุนรวม”
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เกิ ดขึ้นในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนักลงทุนที่ ไม่สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพื่อตัดสิ นใจในการลงทุนได้ทนั เวลา
ตลอดจนนักลงทุนรายย่อยที่มีเงินทุนจํานวนน้อยสามารถเข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้โดยมีผลตอบแทนที่ดี
และมีความเสี่ ยงตํ่า
กองทุ นรวมหุ ้นระยะยาวเป็ นกองทุ นรวมแบบพิเศษที่ ให้สิทธิ ประโยชน์ท างภาษี แก่ ผูล้ งทุ นโดยใช้หัก
ลดหย่อนภาษี เป็ นอีกทางหนึ่ งที่ช่วยให้ผลู ้ งทุนเสี ยภาษีเงินได้ลดลงมูลค่าที่สามารถลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีได้สูงถึง
ร้อยละ 15 ของรายได้ หรื อสูงถึง 500,000 บาทต่อปี ตามฐานภาษีของแต่ละคน แต่อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกองทุน
รวมหุ ้นระยะยาว LTF ยังมีความเสี่ ยงในการลงทุนและผลตอบแทนที่ไม่แม่นอน เนื่ องจากกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
แต่ละกองทุนให้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันเพราะรู ปแบบการลงทุนแต่ละบริ ษทั มีนโยบายในการลงทุนที่แตกต่างกันทั้ง
รู ปแบบกองทุนลักษณะของหุ ้นที่ลงทุนและการบริ หารของผูจ้ ดั การกองทุน ดั้งนั้น ก่อนที่จะเลือกลงทุนในกองทุน
รวมหุ ้นระยะยาว LTF ผูล้ งทุนควรทําการศึกษาข้อมูลกองทุนนั้นๆและเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายตรงกับ
ความต้องการของผูล้ งทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุด
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึ กษาถึงพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF
เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงและเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยจําแนกตาม
ปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างกัน ซึ่ งปั จจุบนั ผูล้ งทุนนิ ยมลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
LTF จะให้ผลตอบแทนสูงแต่ความเสี่ ยงสูงด้วยเช่นกัน ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจในการเข้า
ร่ วมลงทุนในกองทุนรวมหุ น้ ระยะยาว LTF จากปั จจัยที่ กาํ หนดการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวม สามารถใช้เป็ น
แนวทางให้ตรงกับความต้องการของผูล้ งทุนมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษา
โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษา
โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรม
ขอบเขตของการวิจยั
1. ข้อมูลที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นข้อมูลที่รวบรวมจากนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
โดยตัวแปรอิสระคือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและพฤติกรรมการลงทุน
ด้านการออมเฉลี่ยแต่ละเดือน ด้านช่องทางในการซื้ อหน่วยลงทุน ด้านความถี่ในการซื้ อหน่วยลงทุน ด้านจํานวนเงินที่
ใช้ในการลงทุน เพื่อนํามาวิเคราะห์วา่ ปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนใดที่มีผลต่อตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจ
เลื อ กลงทุ นกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประกอบด้วย ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ด้านผลตอบแทนจากการลงทุนและด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน
2. ระยะเวลาที่ใช้ในการทําวิจยั ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 ถึง เดือนมิถุนายน 2560โดยเก็บข้อมูลในเดือน
เมษายน 2560
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สมมติฐานของการวิจยั
1. นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ มีเพศ อายุ อาชี พ และรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนต่างกัน มีการ
ตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี แตกต่างกัน
2. นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ มีพฤติกรรมการลงทุนต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือก
ลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีแตกต่างกัน
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทําให้ทราบระดับการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษา
โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. เพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ประชาชนทัว่ ไปและนักลงทุนที่สนใจในการพิจารณาเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว และเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ ยวกับสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ที่ ได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ ้น
ระยะยาว LTF
การทบทวนวรรณกรรม
ผูว้ ิจยั มีการทบทวนวรรณกรรมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั โดย
ที่ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การทบทวน เช่น กัลณพัฒน์ รัศมีเมฆิ นทร์ (2551), เพชรรี ขุมทรัพย์ (2549), วิไลลักษณ์ ลัมประเสริ ฐ
(2551), อัญญา ขันธวิทย์ (2542), William J. Gore and J.W. Dyson (1964), Markowitz (1952) และ Simon (1960)
หลังจากได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ดังกล่าว จึงทําให้ได้ตวั แปรอิสระ ที่ประกอบไปด้วยปั จจัยส่ วนบุคคล
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและพฤติกรรมการลงทุน ได้แก่ การออมเฉลี่ยแต่ละเดือน ช่องทางใน
การซื้อหน่วยลงทุน ความถี่ในการซื้อหน่วยลงทุน และจํานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน
กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
ปัจจัยส่ วนบุคคล

1. เพศ
2. อายุ
3. อาชีพ
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน

การตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่ อนภาษี
ของนักศึกษาโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
1. การตัดสิ นใจลงทุน
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน
3. ความเสี่ ยงจากการลงทุน

พฤติกรรมการลงทุน
1. การออมเฉลี่ยแต่ละเดือน
2. ช่องทางในการซื้อหน่วยลงทุน
3. ความถี่ในการซื้อหน่วยลงทุน
4. จํานวนเงินที่ใช้ในการลงทุน

รู ปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3. การดําเนินการวิจยั
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี การศึกษา 2559
จํานวน 5,539 คน มีการกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane (อ้างถึงใน ศิ ริพงศ์ พฤทธิ พนั ธ์,
2553) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 ยอมรับความคลาดเคลื่อน ร้อยละ 5 ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการ
คํานวณเท่ากับ 374 ตัวอย่าง แต่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การทดลองไว้เพิ่มอีก 26 ตัวอย่าง สําหรับในกรณี ที่แบบสอบถามไม่สมบูรณ์
รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ท้ งั สิ้น 400 ตัวอย่าง โดยใช้วธิ ีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั ครั้งนี้ คือ แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้ ตอน
ที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การลงทุน และตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อน
ภาษี ของนักศึกษาโครงการพิ เ ศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
3. การตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.1 สร้ างแบบสอบถามในแต่ละตัว แปรตามนิ ย ามศัพท์ปฏิ บัติก าร ที่ ได้จากทฤษฎี และแนวคิ ด
จากนั้นนําแบบสอบถามให้ผทู ้ รงคุณวุฒิตรวจสอบโดยพิจารณาความถูกต้อง ด้านการใช้ภาษา ความเหมาะสมของ
แบบสอบถาม เพื่อเป็ นการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา ให้ที่เครื่ องมือวัดหรื อแบบสอบถามมีเนื้อหาที่เป็ นตัวแทนของ
เนื้ อหาสาระของสิ่ งที่ตอ้ งการวัดอย่างเพียงพอ เป็ นความตรงที่ เครื่ องมือหรื อแบบสอบถาม มีเนื้ อหาสาระคลอบคลุม
เนื้อหาและตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาํ หนดไว้
3.2 เมื่อได้แบบสอบถามที่ มีความถูกต้องด้านการใช้ภาษา ความเหมาะสมของแบบสอบถามการวิจัยมี
ความตรงเชิ งเนื้ อหามีเนื้ อหาสาระคลอบคลุมและตรงกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่ กาํ หนดไว้จึงนําไปใช้เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างจริ งที่ใช้ในการวิจยั
4. การเก็บรวมรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เดือนเมษายน 2560 ซึ่งผูว้ จิ ยั ดําเนินการแจกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง โดยขอความร่ วมมือจากนักศึกษาโครงการพิเศษ ในการตอบแบบสอบถามและขอรับแบบสอบถามคืน ซึ่งผลการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามคืนมา 400 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 100
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่รวบรวมได้นาํ มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปดังนี้
1. การวิเคราะห์ลกั ษณะปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าร้อยละเพื่อ
บรรยายรายละเอียดลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของกลุ่มตัวอย่าง
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของ
นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยใช้วิธีคาํ นวณหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
(standard deviation) (S.D.)
3. เปรี ยบเที ยบการตัดสิ นใจเลื อกลงทุ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึ กษา
โครงการพิเศษจําแนกตามเพศ โดยใช้สถิติ t-Test

วันพฤหัสบดีที ่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

หน้า 473

จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ครัง้ ที่ ๑๒ ปี การศึกษา ๒๕๖๐

4. เปรี ยบเที ยบการตัดสิ นใจเลื อกลงทุ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึ กษา
โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจําแนกตามอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุนโดยการ
ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) เมื่อพบความแตกต่างจะนําไปเปรี ยบเทียบเป็ น
รายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
4. ผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับสถานภาพส่ วนบุคคลของนักศึกษาโครงการพิ เ ศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงผูต้ อบแบบสอบถาม จากการศึ กษาพบว่า นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง เมื่อจําแนกตามเพศพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-30 ปี มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-35,000 บาท
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พฤติ กรรมการลงทุ นของนักศึ กษาโครงการพิ เศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจาก
การศึกษาพบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง (1) ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมเงิน
โดยการฝากธนาคารพาณิ ชย์รองลงมามีรูปแบบการออมเงิ นโดยการเก็บเงินไว้เอง (2) ส่ วนใหญ่ตดั สิ นใจออมเงินด้วย
ตนเอง รองลงมาตัดสิ นใจออมเงินด้วยครอบครัว (3) ส่ วนใหญ่ออมเงินเพราะผลตอบแทน รองลงมาออมเงิ นเพราะ
ต้องการนํามาลดหย่อนภาษี (4) ส่ วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
ค่อนข้างน้อย รองลงมาได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสิ นใจลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวไม่พอเพียง (5) ส่ วน
ใหญ่เห็ นว่าข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวมีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจและรองลงมาที่เหลือเห็ นว่า
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ ้นระยะยาวไม่มีส่วนช่วยในการตัดสิ นใจ (6) ส่ วนใหญ่ซ้ื อกองทุนรวมหุ น้ ระยะ
ยาว LTF ผ่านสาขาของตัวแทนจําหน่าย รองลงมาซื้ อกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เช่น
Internet (7) ส่ วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF 1-2 ครั้งต่อปี รองลงมาลงทุนในกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว LTF 3-4 ครั้งต่อปี (8) ส่ วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวร้อยละ 4-6 ของอัตราเงินเดือน รองลงมาลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาวร้อยละ 1-3 ของอัตราเงินเดือน (9) ส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เฉลี่ย
ต่อปี น้อยกว่า 100,000 บาท รองลงมาลงทุนในกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เฉลี่ยต่อปี 100,000-300,000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการศึ กษาการระดับตัดสิ นใจเลื อกลงทุ นกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อ
ลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
การตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวม
xˉ
SD
ระดับการตัดสิ นใจ
หุน้ ระยะยาว LTF
3.99 0.573
มาก
ด้านการตัดสิ นใจลงทุน
ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน

4.34

0.602

มาก

ด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน
รวม

4.22

0.552

มาก

4.18

0.475

มาก
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จากการศึกษาพบว่า (1) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุน
รวมหุน้ ระยะยาว LTF โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.18) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า การตัดสิ นใจเลือกลงทุน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยูใ่ นระดับมาก
ทั้ง 3 ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดถึงตํ่าสุด ได้แก่ ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน (𝑥𝑥̅ =4.34) ด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน
(𝑥𝑥̅ =4.22) และด้านการตัดสิ นใจลงทุน (𝑥𝑥̅ =3.99) (2) การตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อ
ลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ด้านการตัดสิ นใจลงทุน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (xˉ =3.99) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี
ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยูใ่ นระดับมาก (3) การตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะ
ยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ด้านผลตอบแทนจากการลงทุนโดย
ภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.34) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ (4) การตัดสิ นใจ
เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ด้าน
ความเสี่ ยงจากการลงทุน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥𝑥̅ =4.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า การตัดสิ นใจเลือก
ลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง อยูใ่ น
ระดับมากทุกข้อ
ตอนที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของ
นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงจากการศึ กษา พบว่า (1) นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีเพศต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและ
รายด้านได้แก่ ด้านผลตอบแทนการลงทุนและด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านการตัดสิ นใจ
ลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยพบว่า นักศึ กษาโครงการพิเศษที่ เป็ นเพศหญิงมีการ
ตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ด้านการตัดสิ นใจลงทุนสูงกว่านักศึกษาโครงการ
พิเศษที่เป็ นเพศชาย (2) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีอายุต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุน
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยรายด้านได้แก่ ด้านผลตอบแทนการลงทุนและด้านความเสี่ ยงจาก
การลงทุน ไม่แตกต่างกันส่ วนในภาพรวมและด้านการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05 จึ ง ทํา การทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย เป็ นรายคู่ โดยวิธี ก ารของ LSD (3) นัก ศึ ก ษาโครงการพิ เ ศษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ มีอายุ น้อยกว่า 30 ปี กับอายุ 41 ปี ขึ้นไป และที่ มีอายุ 31-40 ปี กับอายุ 41 ปี ขึ้นไป มีการ
ตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี โดยภาพรวม แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (4) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีอายุ น้อยกว่า 30 ปี กับอายุ 41 ปี ขึ้นไป และที่มี
อายุ 31-40 ปี กับอายุ 41 ปี ขึ้นไป มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ด้านการ
ตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (5) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่มีอาชีพต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี โดยรายด้านได้แก่ ด้าน
การตัดสิ นใจลงทุนและด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน ส่ วนในภาพรวมและด้านผลตอบแทนการลงทุน
แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธีการ
ของ LSD (6) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีอาชีพเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจกับที่มีอาชี พอื่นๆ
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และที่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชนกับที่มีอาชีพอื่นๆ และที่มีอาชีพธุรกิจส่ วนตัวกับที่มีอาชีพอื่นๆ มีการตัดสิ นใจเลือก
ลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(7) นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ มีอาชี พ เป็ นข้าราชการกับที่ มีอาชี พอื่นๆ และที่มีอาชี พเป็ น
พนักงานรัฐวิสาหกิจกับที่มีอาชีพอื่นๆ และที่มีอาชีพเป็ นพนักงานเอกชนกับที่มีอาชีพอื่นๆ และที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว
กับที่มีอาชีพอื่นๆ มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ด้านผลตอบแทนจากการ
ลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (8) นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยรายด้าน
ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุนและด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน ส่ วนในภาพรวมและด้านผลตอบแทน
การลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของ LSD (9) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท
กับ 15,001-35,000 บาท และ ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ 35,001-60,000 บาท และที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ 60,001-85,000บาท และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ 85,001120,000 บาท และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-35,000 บาท กับ 85,001-120,000 บาท มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (10)
นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ15,001-35,000 บาท
และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ 35,001-60,000 บาท และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000
บาท กับ 60,001-85,000 บาท และที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ตํ่ากว่า 15,000 บาท กับ 85,001-120,000 บาท และที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดื อน 15,000-35,000 บาท กับ 85,001-120,000 บาท และที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อน 35,001-60,000 บาท กับ
85,001-120,000 บาท มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ด้านผลตอบแทนจาก
การลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (11) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มี
รู ปแบบการออมเงินต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ด้านผลตอบแทนการลงทุนและด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน
ไม่
แตกต่างกัน (12) นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ ตดั สิ นใจออมเงิ นต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือก
ลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยรายด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ไม่แตกต่างกัน
ส่ วนด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน และในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05 โดยพบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษที่ตดั สิ นใจออมเงินด้วยตนเองมีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุน
รวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ด้านผลตอบแทนจากการลงทุ น ด้านความเสี่ ยงจากการลงทุ น และใน
ภาพรวมสูงกว่านักศึกษาโครงการพิเศษที่ตดั สิ นใจออมเงินเพราะครอบครัว (13) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงที่มีปัจจัยในการออมเงินต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี
โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการ
ลงทุ นไม่แตกต่างกัน (14) นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกัน มี การ
ตัดสิ นใจเลื อกลงทุ นกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการ
ตัดสิ นใจลงทุน ด้านผลตอบแทนจากการลงทุ น และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน (15) นักศึ กษา
โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ได้รับข้อมูลข่าวสารช่วยในการตัดสิ นใจลงทุนต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือก
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ลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ด้าน
ผลตอบแทนจากการลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดย
พบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษที่ได้รับข้อมูลข่าวสารช่วยในการตัดสิ นใจลงทุน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวม
หุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ด้านความเสี่ ยงจากการ
ลงทุ น และในภาพรวมสู งกว่านักศึ กษาโครงการพิเศษที่ ไม่ ได้รับข้อมู ลข่าวสารช่ วยในการตัดสิ นใจลงทุ น (16)
นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ มีช่องทางการซื้ อกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว LTF ต่างกัน มี การ
ตัด สิ น ใจเลื อ กลงทุ นกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่ อ ลดหย่อ นภาษี โ ดยภาพรวมและรายด้า น ได้แ ก่ ด้า นการ
ตัดสิ นใจลงทุน ด้านผลตอบแทนการลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน (17) นักศึกษาโครงการ
พิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีความถี่ในการลงทุนต่อปี ต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว
LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยในภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ด้านผลตอบแทนการลงทุนและ
ด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน (18) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีเปอร์เซ็นต์อตั รา
เงินเดือนในการลงทุนต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยภาพรวม
และรายด้าน ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านผลตอบแทน
จากการลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของ LSD (19) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่มีเปอร์เซ็นต์อตั ราเงินเดือนในการลงทุน
ร้ อยละ 4-6 กับร้ อยละ 7 ขึ้ นไป มี การตัดสิ นใจเลื อกลงทุ นกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ด้าน
ผลตอบแทนจากการลงทุ น แตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 (20) นัก ศึ ก ษาโครงการพิ เ ศษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีจาํ นวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปี ต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF
เพื่อลดหย่อนภาษีโดยรายด้าน ได้แก่ ด้านผลตอบแทนการลงทุนและด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกันส่วน
ในภาพรวมและด้านการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึ งทําการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD (21) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย-รามคําแหง ที่มีจาํ นวน
เงินลงทุนเฉลี่ยต่อปี น้อยกว่า 100,000 บาท กับ 300,001-600,000 บาท และ ที่มีจาํ นวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปี 100,000300,000 บาท กับ 300,001-600,000 บาท มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี
ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (22) นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่มีจาํ นวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปี น้อยกว่า 100,000 บาท กับ 300,001-600,000 บาท และที่มีจาํ นวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปี
100,000-300,000 บาท กับ 300,001-600,000 บาท มี การตัดสิ นใจเลื อกลงทุนกองทุ นรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อ
ลดหย่อนภาษี ด้านการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
1. การวิเคราะห์การตัดสิ นใจเลื อกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึ กษา
โครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ยและค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ระดับการ
ตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 คือ เพื่อศึกษาระดับระดับการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวม
หุ ้นระยะยาว LTF จําแนกเป็ นรายด้าน มีการตัดสิ นใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน และด้านผลตอบแทนจากการลงทุน มี
ระดับการตัดสิ นใจสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความเสี่ ยงจากการลงทุนและด้านการตัดสิ นใจลงทุน ตามลําดับ
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อน
ภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง จําแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคลและพฤติกรรมการลงทุนของ
นักศึกษาโครงการพิเศษ คือ เพศ อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และพฤติกรรมการลงทุนด้านการออมเฉลี่ยแต่ละ
เดื อน ด้านช่องทางในการซื้ อหน่ วยลงทุน ด้านความถี่ในการซื้ อหน่ วยลงทุน และด้านจํานวนเงิ นที่ใช้ในการลงทุน
โดยจากค่า t-Test และค่า F-test หากพบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จะทําการเปรี ยบเทียบเป็ น
รายคู่ดว้ ยวิธีของ LSD เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 คือ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยจําแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคลและพฤติกรรมการลงทุน
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและ
พฤติกรรมการลงทุน ด้านการออมเฉลี่ยแต่ละเดื อน เรื่ องการตัดสิ นใจออมเงิ น ด้านช่องทางในการซื้ อหน่ วยลงทุน
เรื่ องข้อมูลข่าวสารช่ วยในตัดสิ นใจลงทุน และด้านจํานวนเงิ นที่ ใช้ในการลงทุน เรื่ องจํานวนเงิ นลงทุนเฉลี่ยต่อปี
ต่ า งกัน มี ก ารตัด สิ น ใจเลื อกลงทุ นกองทุ นรวมหุ ้น ระยะยาว LTF เพื่ อ ลดหย่อ นภาษี โ ดยรวมแตกต่ า งกัน อย่างมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ 0.05 จึ ง ทํา การทดสอบความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย เป็ นรายคู่ ด้ว ยวิธี ก ารของ LSD มี
รายละเอียดผลการวิจยั ดังนี้
2.1 นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ มีเพศต่างกัน มี การตัดสิ นใจเลื อกลงทุ น
กองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและรายด้านได้แก่ ด้านผลตอบแทนการลงทุนและด้าน
ความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน ส่ วนด้านการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ
0.05 โดยพบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษที่เป็ นเพศหญิงมีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อ
ลดหย่อนภาษี ด้านการตัดสิ นใจลงทุนสูงกว่านักศึกษาโครงการพิเศษที่เป็ นเพศชาย
2.2 นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ มีอายุต่างกัน มี การตัดสิ นใจเลื อกลงทุ น
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี โดยรายด้านได้แก่ ด้านผลตอบแทนการลงทุนและด้านความเสี่ ยง
จากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน ส่ วนในภาพรวมและด้านการตัดสิ นใจลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2.3 นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ มีอาชี พต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุน
กองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี โดยรายด้านได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน และด้านความเสี่ ยงจาก
การลงทุน ไม่แตกต่างกัน ส่ วนในภาพรวมและด้านผลตอบแทนการลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
2.4 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีการตัดสิ นใจ
เลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยรายด้านได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน และด้านความ
เสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน ส่ วนในภาพรวมและด้านผลตอบแทนการลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ ระดับ 0.05
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2.5 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีรูปแบบการออมเงินต่างกัน มีการตัดสิ นใจ
เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน
ด้านผลตอบแทนการลงทุนและด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน
2.6 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ตดั สิ นใจออมเงินต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือก
ลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยรายด้านได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ไม่แตกต่างกันส่ วน
ในภาพรวม ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยพบว่า นักศึกษาโครงการพิเศษที่ตดั สิ นใจออมเงินด้วยตนเองมีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวม
หุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีในภาพรวม ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุนสู ง
กว่านักศึกษาโครงการพิเศษที่ตดั สิ นใจออมเงินเพราะครอบครัว
2.7 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีปัจจัยในการออมเงินต่างกัน มีการตัดสิ นใจ
เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน
ด้านผลตอบแทนการลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน
2.8 นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างกัน มีการตัดสิ นใจ
เลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน
ด้านผลตอบแทนการลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน
2.9 นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ ได้รับข้อมูลข่าวสารช่ วยในการตัดสิ นใจ
ลงทุนต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและรายด้าน
ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 โดยพบว่านักศึกษาโครงการพิเศษที่ได้รับข้อมูลข่าวสารช่วยในการตัดสิ นใจลงทุน มี
การตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ด้านผลตอบแทน
จากการลงทุน ด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน และในภาพรวมสู งกว่านักศึกษาโครงการพิเศษที่ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ช่วยในการตัดสิ นใจลงทุน
2.10 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีช่องทางการซื้ อกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว
LTF ต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและรายด้าน
ได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ด้านผลตอบแทนการลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน
2.11 นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ มีความถี่ในการลงทุนต่อปี ต่างกัน มีการ
ตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยภาพรวมและรายด้านได้แก่ ด้านการตัดสิ นใจ
ลงทุน ด้านผลตอบแทนการลงทุนและด้านความเสี่ ยงจากการลงทุนไม่แตกต่างกัน
2.12 นักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ มีเปอร์ เซ็นต์อตั ราเงิ นเดื อนในการลงทุน
ต่างกัน มีการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี โดยภาพรวมและรายด้านได้แก่
ด้านการตัดสิ นใจลงทุน และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านผลตอบแทนจากการลงทุนแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05
2.13 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่มีจาํ นวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปี ต่างกัน มีการ
ตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษีโดยรายด้านได้แก่ ด้านผลตอบแทนการลงทุน
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และด้านความเสี่ ยงจากการลงทุน ไม่แตกต่างกันส่วนภาพรวมและด้านการตัดสิ นใจลงทุนแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจยั ครั้งนี้
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ทางด้าน อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ทําให้การตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุน
รวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง แตกต่างกัน ซึ่ งจาก
ผลการวิจยั แสดงให้เห็ นว่า ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ ยงจากการลงทุน นั้น
ต่างกัน ดังนั้นปั จจัยส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลก็เป็ นตัวแปรหนึ่งในการที่เราจะต้องคํานึงถึง เพือ่ ประสิ ทธิภาพในการ
ลงทุ นที่ ให้ผลตอบแทนโดยไม่มีความเสี่ ยงหรื อมีความเสี่ ยงน้อยที่ สุด ของนักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงในด้านดังกล่าว โดยจําแนกตามอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
2. พฤติกรรมการลงทุน ทางด้านการตัดสิ นใจออมเงิน การได้รับข่าวสารในการตัดสิ นใจต่างกัน ทําให้การ
ตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ของนักศึ กษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงแตกต่างกัน ซึ่ งจากผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า ด้านการตัดสิ นใจลงทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน และ
ความเสี่ ยงจากการลงทุน นั้นต่างกัน ดังนั้นหากการมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็จะช่วยให้มีการออมเพิ่มขึ้น และการได้รับ
ข้อ มู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับการลงทุ น ก็ ส ามารถเป็ นประโยชน์ต่ อ การตัด สิ นใจลงทุ น ของนัก ศึ ก ษาโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงในด้านดังกล่าว โดยจําแนกตามพฤติกรรมการลงทุน ด้านการตัดสิ นใจออมเงิน การได้รับ
ข่าวสารในการตัดสิ นใจ
ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครั้งต่อไป
1. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิม่ เติมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุน้ ระยะยาว LTF เพื่อ
ลดหย่อนภาษี เช่น อัตราดอกเบี้ยจากการลงทุน
2. ควรมีการการอบรมสัมมนาเรื่ อง การตัดสิ นใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อน
ภาษี ให้แก่นกั ศึกษาหรื อผูท้ ี่สนใจ เพื่อเป็ นแนวทางศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อการลงทุนครั้งต่อไป
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