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บทคัดย่อ 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการศึกษา (1) เพ่ือศึกษาสภาพทัว่ไปของส่วนประสมทางการตลาด ความรู้

เก่ียวกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) และ การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ของนกัลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ความรู้เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว(LTF)  กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่ม
ตวัอยา่ง คือผูท่ี้สนใจลงทุนและนกัลงทุน ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน (1) ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี อาย ุ31-35 ปี มีสภานภาพโสด อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายรายได้
อยูท่ี่ 20,001- 40,000 บาท วตัถุประสงคก์ารลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยาว(LTF) ส่วนใหญ่ เนน้ลดหยอ่นภาษี ปัจจุบนั
มีการออม/การลงทุนในรูปแบบการฝากเงินท่ีธนาคาร/สถาบนัการเงิน สูงสุด ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนมาก
ท่ีสุด คือ ตนเอง (2)ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากและใหค้วามส าคญักบัดา้นช่องจดัจ าหน่ายมากท่ีสุด (3) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นส่วนประสมทางการตลาด 
ทั้ง 4 ปัจจยันั้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจ 
มีความคิดเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั (4) ผลวิเคราะห์เก่ียวกบัความรู้ดา้นกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีความรู้มาก (5) ผลการทดสอบสมมติฐานสมมติฐาน 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว(LTF) ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีระดบันยัส 
าคญัทางสถิติท่ี 0.01และ (6) ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) พบวา่ ผูท่ี้มี
ความรู้มากไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

 
ค าส าคัญ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด, ความรู้เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Knowledge), การตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
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ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study (1) to study the general condition of marketing mix, 
knowledge of long-term stock mutual funds (LTF) and investment decision-making in long-term equity 
funds (LTF) of investors in (2) to study the relationship between marketing mix factors, knowledge of long-
term stock funds (LTF) and investment decisions in long-term stock funds (LTF) of investors in Bangkok. 
The sample group is 400 investors and investors in Bangkok. (1) Most of the respondents are female, have 
a bachelor's degree, age 31 35 years, single Private company employees earn income 20,001-40,000 baht. 
Objectives Investment in Long-Term Equity Fund (LTF) is mainly focused on tax deduction. Currently, 
there are investment savings in the form of deposits that Most of the respondents are the financial institutions 
that have the most influence on their investment decisions. (2) The majority of respondents value marketing 
mix factors at a high level and focus on distribution channels.  (3) The result of the analysis of the marketing 
mix of all 4 factors which are product, price, distribution channel, promotion  (4) An analysis of the 
knowledge of long-term equity funds (LTF) found that most respondents are knowledgeable. (5) Test results 
Assumptions Hypothesis 1 Marketing mix factors influence the decision to invest in long-term equity funds 
(LTF) of investors in Bangkok with statistical significance of 0.01 and (6) results.  The second assumption 
about the long-term equity funds (LTF) found that people with a lot of knowledge has resulted in the 
decision to invest in long-term equity funds (LTF) 
Keywords: Marketing mix factors, knowledge of long-term equity funds, investment decision in long-term 
equity funds 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบนัเศรษฐกิจไทยปี 2562 การส่งสัญญาณชะลอการข้ึนอตัราดอกเบ้ียของธนาคาร สภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนไป ในสถานการณ์ท่ีอตัราดอกเบ้ียต ่าลง และอตัราเงินเฟ้อเพิ่มมากข้ึน ดงันั้น
ภาครัฐจึงสนบัสนุนใหมี้กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชน
มีการออมในรูปแบบการลงทุนเพิ่มมากข้ึน 

ประชาชนมีการออมระยะยาว เพื่อใหมี้เงินพอเพียงกบัชีวติหลงัเกษียณ ซ่ึงภาครัฐให ้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีแก่ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนแบบมีเง่ือนไข โดยปัจจุบนัมีกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ดว้ยบริษทัจดัการกองทุน
ท่ีมีใหเ้ลือกมากมายในตลาด มีการจดัสัดส่วนการลงทุนท่ีหลากหลาย ท าใหผ้ลตอบแทนท่ีไดรั้บแตกต่างกนั 



ประชาชนจึงจ าเป็นตอ้งหาทางเลือกท่ีจะสร้างผลตอบแทนสูงสุดใหก้บัตนเอง ท าใหป้ระชากรส่วนใหญ่ หนั
มาสนใจศึกษาการลงทุนในกองทุนรวมมากข้ึน 

เน่ืองดว้ยผลตอบแทนท่ีชนะเงินเฟ้อ มากกว่าดอกเบ้ียเงินฝาก และไม่ตอ้งเสียภาษีดอกเบ้ียเหมือน
เงินฝาก ในปัจจุบนัช่องทางการออมเงินมีให้เลือกมากมาย การวางแผนทางการเงินจึงเขา้มามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวนัมากข้ึน สถาบนัการเงินต่างๆ ไดเ้สนอผลิตภณัฑ์ทางการเงินท่ีหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกนั มีการออมในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบเงินฝาก ประกนัชีวิตหลาย
รูปแบบ รวมไปถึง การลงทุนในกองทุนรวม กองทุนรวม จากท่ีกล่าวมา ท าให้ผูว้ิจยัอยากท าการศึกษา
เก่ียวกบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและด้านความรู้ (Knowledge) เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) เพราเป็นการศึกษาและคน้หาวธีิ
ให้ผูป้ระกอบการหรือสถาบนัธุรกิจการเงินสามารถน าไปประกอบการพิจารณาและตดัสินใจปรับเปล่ียน
แนวทางการด าเนินธุรกิจ การวางกลยุทธ์ทางดา้นส่วนประสมทางการตลาด และสร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า
ให้กบันกัลงทุนหรือผูท่ี้สนใจการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆ รวมไปถึงการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว
(LTF)  ตลอดจนเพื่อพฒันาธุรกิจเก่ียวกบัการเงินและการลงทุนในกองทุนรวมให้ดียิ่งข้ึน เพื่อสร้างความ
มัน่ใจและความเช่ือมัน่ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ส่งผลใหเ้กิดการตดัสินใจลงทุน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

(1) เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของส่วนประสมทางการตลาด ความรู้เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(Knowledge) ต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) และ (2) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาด ความรู้เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Knowledge) ต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว กบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

(1) ขอบเขตดา้นประชากร ไดแ้ก่ ประชากรวยัท างานและผูท่ี้สนใจกองทุนรวมในเขตกรุงเทพมหา
นคร (2) ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย ปัจจยส่ัวนประสมทางการตลาด ความรู้เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (Knowledge) ต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) (3) ขอบเขตดา้นระยะเวลามิถุนายน พ.ศ. 2562 – 
สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

(1) ประโยชน์เชิงวิชาการ สามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานเพื่อการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาด ความรู้เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Knowledge) ต่อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) (2) ประโยชน์ เชิงนโยบาย ท าให้ผู ้ท่ีมีความเก่ียวข้องในธุรกิจการเงินการลงทุนได้ทารบถึง
ความสัมพนัธ์ประสมทางการตลาด ความรู้เก่ียวกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Knowledge) ต่อกองทุนรวม 



หุ้นระยะยาว(LTF)มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนของนกังลทุน เพื่อให้เกิดความเขา้ใจ สามารถน ามา
ประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
แนวคิดและทฤษฎ ี

1. ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เสรี วงษมณ์ฑา (2542) กล่าววา่ ส่วนประสมการตลาด 
หมายถึง การมีสินคา้ที4ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมายได ้ขายในราคาที4 ผูบ้ริโภค
ยอมรับได้ และยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้มค่า รวมถึงมีการจัดจ าหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับ 
พฤติกรรมการซ้ือหาเพื่อความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค ดว้ยการพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินคา้และเกิด
พฤติกรรมอยา่งถูกตอ้ง  
อาร์มสตรอง และคณะ (Armstrong et al., 2012) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความราคาหมายถึง จ านวนเงินที4ก าหนดโดย
องค์กร โดยลูกคา้จะตอ้งจ่ายเงินจึงจะสามารถเป็นเจา้ของสินคา้หรือการบริการนัน ๆ ส่วนประสมทาง
การตลาด(Marketing Mix) เราสามารถเรียกไดอี้กอย่างหน่ึงว่า4’Ps ส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความ
เก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนั แต่ข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารการตลาดแต่ละคนจะวางกลยทุธ์ โดย
เนน้น ้ าหนกัท่ี Pใดม้ากกวา่กนั เพื่อให้สามารถ ตอบสนองความตอ้งการของเป้าหมายทางการตลาด คือ ตวั
ผูบ้ริโภค 

2. ทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจ ความหมายของความรู้ความเขา้ใจ ระ รุญเจริญ (2548) ไดแ้บ่งความรู้
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) ความรู้ท่ีเด่นชดั (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยู่ในรูปแบบท่ีเป็น
เอกสาร หรือวิชาการ อยูใ่นต าราคู่มือปฏิบติังาน โดยเนน้ไปท่ีการเขา้ถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบและตีความ 
ได ้และอาจเกิดความรู้ใหม่ สรุป อา้งอิงได(้2) ความรู้ซ่อนเร้น (Implicit หรือ Tacit Knowledge) เป็นความรู้
ท่ีแฝงอยูใ่นตวัตน เป็นประสบการณ์ท่ีสั่งสมมายาวนาน เป็นภูมิปัญญา ความรู้ประเภทน้ีเนน้ไปท่ีการจดัเวที 
เพื่อให้ การแบ่งเป็นความรู้ท่ีอยู่ในตวัผูป้ฏิบติัท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนั อนัจะน าไปสู่ความรู้ใหม่ต่อไป 
ส่วนความรู้ในเชิงปรัชญาว่าด้วยทฤษฎีความรู้ จ  าแนกได้เป็น 4 ประเภท ดงัน้ี (Raj,1996)(1)ความรู้เชิง
ประจกัษ ์(Empirical Knowledge) เป็นความรู้เกิดจากการรับรู้จาก ประสาทสัมผสัทั้งหา้ ความรู้ประเภทน้ีได้
มีความพยายามแปลงให้อยูใ่นรูปท่ีสามารถจดัการได ้ดว้ยเทคโนโลยีได(้2) ความรู้เชิงวิเคราะห์ (Analytical 
Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการใช้ตรรกะเป็นเคร่ืองมือในการอนุมานจากฐานความรู้ท่ีมีอยู่เดิม(3) 
ความรูเชิงทฤษฎี (Theoretical Knowledge) เป็นความรู้ท่ีได้จากการวิเคราะห์ใน ลกัษณะท่ีเป็นนามธรรม 
โดยการใช้สัญชาติญาณและการหยัง่รู้ ซ่ึงรู้ความจริงได้โดยอาศยัจิตท่ี ได้รับการฝึกฝนอย่างสม ่าเสมอ
(4)ความรู้เชิงปทสัฐาน (Normative Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากการใช ้ปทสัฐานและค่านิยมของสังคม
เป็นตวัก าหนด ไม่สามารถใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์เป็น เคร่ืองมือไดจ้ากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปไดว้า่
ความรู้สามารถจ าแนกไดเ้ป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวั บุคคลและความรู้ท่ีอยูน่อกตวับุคคล โดยเฉพาะความรู้และ
ความช านาญมกัไม่มีตวัตนให้เห็น บางส่วนซ่อนเร้นอยูใ่นตวับุคคลโดยท่ีตนเองไม่รู้วา่ตนเองรู้หรือมีความรู้



นั้น ๆ เช่น แฝงในรูปของ กฎหมู่ ความคิดเห็น และความทรงจ าท่ียงัไม่ไดถู้กกระตุน้เตือน ความรู้ภายใน
บุคคลบางคร้ังก็มี ความขดัแยง้กบัความรู้ท่ีมีอยูภ่ายนอก 

3. การตดัสินใจ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 10) กล่าวว่าการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นการ 
คน้หา พฤติกรรมการซ้ือและการใช้ของผูบ้ริโภค เพื่อทราบถึงความตอ้งการและพฤติกรรมการซ้ือของ 
ผูบ้ริโภค ค าตอบท่ีไดจ้ะช่วยให้นกัการตลาดสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อสามารถสนองความ ตอ้งการของ
ผูบ้ริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยใช้ 7 ค  าถามคน้หาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคคือ 6Ws และ1H เพื่อท่ีจะหา
ค าตอบ 7ประการซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถามต่างๆดงัน้ี  ค  าถามท่ีใชใ้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
คือ 6Ws และ1H ซ่ึงประกอบไปด้วย WHO?  WHAT?  WHY?  WHO?  WHEN?  WHERE? และ HOW?  
เพื่อหาค าตอบ 7Os อนั ประกอบด้วย Occupants Objects Objectives Organization Occasions และ Outlets 
Operations ซ่ึงการใชค้  าถาม 7 ค าถาม เพื่อหาค าตอบ 7 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภครวมทั้งกลยุทธ์
ทาง การตลาดใหส้อดคลอ้งกบัค าตอบเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

อมราพร แสนยศ (2558) ไดศึ้กษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทศันคติ และแนวโนม้พฤติกรรมท่ีมี
ต่อการประกนั บ านาญเพื่อรองรับการเขา้สู่สังคมสูงวยัของกลุ่มวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ทศันคติโดยรวมเก่ียวกับ“ประกนับ านาญ” มี ความสัมพนัธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมในการท า “ประกนั
บ านาญ” และมีค่าความสัมพนัธ์สูงมาก กล่าวคือ ประชากรมีทศันคติเชิงบวก ก็น าไปสู่แนวโนม้พฤติกรรม
ความตั้งใจในการท า ประกนั บ านาญ มากตามไปดว้ย 

สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยท่ีัมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ตวัแปรทั้ง 4 ตวัไดแ้ก่ 
ดา้นผลตอบแทน ดา้นภาษีและความเส่ียง ดา้นความน่าสนใจในการลงทุน และ ดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจย ัท่ี
มี อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทั่วไปในเขต 
กรุงเทพมหานคร 

อดุลย ์สาลิฟา (2559) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Fund: LTF) 

ลักษมี กรลิขิตไพศาล (2558) การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนในกองทุนรวม 
LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ นกัลงทุนจะเลือกลงทุนกบับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัก ารกองทุนท่ีมี ผล
ก ารด าเนินงานท่ีดีและมีความมัน่คงจึงท าให้เกิดการแข่งขนัของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัก ารกองทุน ต่างๆท่ี
สูงข้ึน ถา้หากบริษทหัลกทัรัพยจ์ดัการกองทุนมีการจดกัารกองทุนท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลการ ด าเนินงานท่ีดี 
และส้ินปีมีการแจง้ผลการด าเนินงานให้นักลงทุนได้ทราบ ก็จะท าให้นักลงทุนมีความเช่ือมัน่ในบริษทั



หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนมากข้ึน และจะไดเ้พิ่มมูลค่าสินทรัพยก์องทุนรวม และก่อให้เกิดรายไดท่ี้เพิ่มข้ึน
ใหก้บับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน 

สุกญัญา คุม้แวน่ (2558) การศึกษาอตัราส่วนทางการเงินท่ีใชว้เิคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนใน
กองทุนกรณศึกษากองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ของธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ การศึกษาคร้ังน้ี
ท าให ้ผูศึ้กษาตระหนกัวา่การลงทุนในกองทุนรวมนกัลงทุนสามารถ พิจารณาถึงสถานะความแขง็แกร่งของ
กองทุนนั้นๆ ประกอบกบัพิจารณาสถานะความมัง่คงของ ผูดู้แลกองทุนนั้นดว้ย 

ชุรีพร สีสนิท (2553) ศึกษาเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผลิตภณัฑ์
ต่าง ๆจะขายไดม้ากนอ้ยเพียงไร ข้ึนอยูก่บัวา่ผูซ้ื้อน าไปใชไ้ดรั้บความพอใจอนัเป็นตวัเสริมแรง ให้เกิดการ
ซ้ือซ ้ าหรือบอกต่อคุณค่าของสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บจริง 

กนกวรรณ ศรีนวล (2558) การศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการ
ลงทุน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ ลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะเป็น
เร่ืองเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 5 ขั้นตอน (Five-stage Model of Consumer Buying 
Process) ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์กบั ความนึกคิด (Thought) ความรู้สึก (Feeling) การแสดงออก (Action)ใน
การด ารงชีวติของมนุษยแ์ต่ ละคนซ่ึงไม่จ  าเป็นตอ้งเหมือนกนั 

จิรัสยช์า รัตนเพียร (2557) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ด้าน
คุณภาพการบริการ มีผลมากท่ีสุด ของลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวความคิดการวจัิย 
  
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 

ปัจจยัสว่นประสมทาง

การตลาด (4P) 

1. Product 

2. Price 

3. Place 

4. Promotion 

ความรู้เก่ียวกบักองทนุรวม 

หุ้นระยะยาว (LTF) 

(Knowledge) 

 

การตดัสนิใจลงทนุในกองทนุ             

รวมหุ้นระยะยาว  

 (Long Term Fund: LTF) 



สมมติฐานการวจัิย 
(1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF)และ (2) ความรู้เก่ียวกบั กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุ้น
ระยะยาว (LTF) 

 
วธีิการด าเนินการวจัิย 

 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีคือ กลุ่มคนวยัท างาน ในเขตกรุงเทพมหานครผูว้ิจยัจึงก าหนด

กลุ่มตวัอย่างจากระดบัความเช่ือมัน่ทางสถิติท่ี .05 ตามสูตรของยามาเน่ (Yamane, 1973)  ท าให้ไดจ้  านวน
กลุ่มตวัอย่าง 400 คน ซ่ึงผูว้ิจยัได้ท าการการแจกแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) จากนั้นน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปค านวณทางสถิติ ประกอบดว้ย (1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) เพื่อวเิคราะห์
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และตวัแปรทุกตวัตามกรอบแนวความคิดการวิจยั และ (2) สถิติ
อนุมานเพื่อทดสอบความแตกต่างของค่า เฉล่ียระหว่างกลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มท่ีเป็นอิสระจากกัน 
(Independent sample  T-test ) การทดสอบความแตกต่างของค่าความแปรปรวน (One-way anova) และการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) 

 
สรุปผลการวจัิย 

 
ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี อายุเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นช่วง 31-35 ปี และมีสภานภาพโสด โดย
กวา่คร่ึงหน่ึงประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน และรองลงมาเป็นขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจมีเพียง
ส่วนน้อย ท่ีเป็นเจา้ของกิจการ/ประรกอบธุรกิจส่วนตวั เกินคร่ึงมีรายรายไดอ้ยู่ท่ี 20,001- 40,000 บาท ใน
ด้านวตัถุประสงค์ของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยาว(LTF)  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เน้นการ
ลดหย่อนภาษี ปัจจุบนัผูต้อบแบบสอบถามมีการออม/การลงทุนในรูปแบบของการฝากเงินท่ีธนาคาร/
สถาบนัการเงิน สูงสุด ผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนของผูต้อบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือ ตนเอง 

ผลการวิเคราะห์เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 โดยการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 จาก
การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ โดยน า 4 ปัจจยัมาท าการวิเคราะห์ทางสถิติดว้ยการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุเชิงเส้นตรง ( Multi regression analysis ) พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพิจารณาจากค่าสัมปสิทธ์ิของสมการ
ถดถอย(Beta Coefficients) ทั้ง 4 ปัจจยันั้น ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตดัสินใจตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสอดคลอ้งไปในทิศทาง



เดียวกนั ส าหรับการวิเคราะห์ตามสมมติฐานขอ้ท่ี 2 พบวา่ผลวเิคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้
เก่ียวกบักองทุนหุน้ระยะยาว(LTF) เป็นกลุ่มท่ีมีความรู้มาก มีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นผูท่ี้มีความรู้ปาน
กลาง และผูท่ี้มีความรู้นอ้ย มีจ านวนนอ้ยท่ีสุด ตามล าดบัของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 

ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียประมาณ 31-35 ปี ซ่ึงเป็นช่วงวยัท างานเป็นช่วงท่ี
ตอ้งการสร้างความมัน่คงในชีวิต กลา้เส่ียง กลา้ตดัสินใจ ท าให้ผูล้งทุนในช่วงอายุน้ีตอ้งการความงอกเงย
ของเงิน มีสถาณะภาพโสดมากท่ีสุด มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี และเกือบทั้งหมดประกอบอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชนและมีรายได้ค่อนขา้งสูง อีกทั้งยงัเป็นวอาชีพท่ีได้รับความนิยมในปัจจุบนั เกือบ
คร่ึงหน่ึงมีรายไดม้ากกวา่ 20,000 บาท รายไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) เม่ือบุคคลมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย ก็จะมีเงินลงทุนเพิ่ม ซ่ึงสอดคล้องกับทฤษฎีปัจจยั ท่ีเป็น
ตวัก าหนดจุดมุ่งหมายของการลงทุนของ เพชรี ขุมทรัพย ์(2544:  6)  และมีวตัถุประสงคข์องการลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ส่วนใหญ่เพื่อการออมเงิน แต่การออมเงินในสถาบนัการเงินเพียงอยา่งเดียว
อาจไม่เพียงพอ การน ากองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) รองลงมาเพื่อลดหย่อนภาษี ผูต้อบแบบสอบถามมี
การออมเงินและการลงทุนในรูปแบบการฝากเงินท่ีธนาคาร/สถาบนัการเงินมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัทฤษฎี
เก่ียวกบัการออม ในเร่ืองแรงจูงใจในการออมของครัวเรือน (อุดม โพพี, 2536) ท่ีกล่าวไวว้า่เหตุผลเก่ียวกบั
การออม ของแต่บุคคลจะแตกต่างกนัออกไป ในกลุ่มผูท่ี้สนใจลงทุนจะเช่ือมัน่ในตนเองในการตดัสินใจ
ลงทุนต่างๆ ซ่ึงในปี 2562 รัฐบาลมีแนวโน้มอาจจะยกเลิกการน ากองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ไปลดหย่อน
ภาษี แต่ยงัไม่มีประกาศอยา่งเป็นทางการ 

ส่วนท่ี 2 การวเิคราะห์ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)  
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดบัมาก โดยปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและให้ความส าคญัระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) ของ อาร์มสตรอง และคณะ (Armstrong 
et al., 2012) เพราะส่วนประกอบทั้ง 4 ตวัน้ี ทุกตวัมีความเก่ียวพนักนั P แต่ละตวัมีความส าคญัเท่าเทียมกนั 
กล่าวคือ ดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายส าคญัมากท่ีสุดกบันกัลงเพราะช่องทางท่ีสามารถซ้ือ ขาย สับเปล่ียนได้
สะดวก ลดเวลา ลดขั้นตอน การเขา้ถึงง่าย บวกกบัดึงเทคโนโลยีต่างๆเขา้มาเป็นตวักลาง ในการอ านวย
ใหก้บัผูล้งทุนท าใหผู้ล้งทุน  



ด้านส่งเสริมการการตลาดก็เป็นอีกช่องทางนึงในการเช้ือเชิญให้ผูล้งทุนสนใจลงทุนมากข้ึน มี
โปรโมชั่นต่างๆ เขา้มาดึงความสนใจ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การแถมตราสารหน้ี เป็น
โปรโมชัน่เพื่อดึงดูดผูล้งทุนให้มาลงทุนเพิ่ม หรือเป็นการเพิ่มผูล้งทุนรายใหม่ ในดา้นสถาบนัการเงินต่าง
และธุรกิจการลงทุนไดมี้การจดังาน Money Expo เพื่อกระตุน้และสงเสริมความเช่ือมัน่ในการลงทุน มีการ
โฆษณาเก่ียวกบักองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) ผ่านช่องทางต่างๆเพิ่มมากข้ึน เช่นโทรทศัน์ ,โปสเตอร์ ,ป้าย
โฆษณา ,หนงัสือพิมพ ์การส่งเสริมทางการตลาดท่ีโดดเด่นตรงกบัความตอ้งการของนกัลงทุน ท าให้นัก
ลงทุนตดัสินใจลงทุน  

ดา้นราคามีผลต่อการเลือกซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงเวลาท่ีตลาดหุ้นติดลบ ท าให้หน่วยลงทุนมีราคา
ต ่าลงซ่ึงผูล้งทุนย่อมเลือกซ้ือหน่วยลงทุนในช่วงนั้น และสุดทา้ยด้านผลิตภณัฑ์ ในกองทุนรวมมีบริษทั
จดัการกองทุนท่ีหลากหลาย มีกองทุนหลายแบบให้เลือกลงทุน มีผลตอบแทนท่ีแตกต่าง ช่วยให้ผูล้งทุน
ตดัสินใจง่ายช้ึน ดงันั้นทั้ง 4 ปัจจยั มีความส าคญัท่ีแตกต่างกนั แต่สัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนท่ี 3 ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้มีความรู้มาก มีจ านวนมากท่ีสุด โดยปกติแลว้ผูท่ี้สนใจลงทุนหรือนกั
ลงทุนให้ความส าคญักบัดา้นผลตอบแทนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) มากกว่าดา้นความรู้ ถึงแมผู้ ้
ลงทุนจะไม่มีความรู้ดา้นกองทุนรวมก็สามารถลงทุนได ้ผูท่ี้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ส่วน
ใหญ่จะมีความรู้มากหรือความรู้น้อยไม่มีผลต่อการตดัสินใลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผลการวิจยัของ(อนนัต์ 
ศรีโสภา 2525) ดา้นความรู้ เก่ียวกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
หุ้นระยะยาว (LTF) และผลการศึกษาของ สิริลกัษณ์ ตั้งติดธรรม (2551) การตดัสินใจซ้ือ(ลงทุน) ข้ึนอยูก่บั
องค์ประกอบอ่ืนๆ ผ่านจากประสบการณ์ของตนเอง และเช่นเดียวกบัผูท่ี้สนใจลงทุนหรือนักลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ผูซ้ื้อหน่วยลงทุนไม่ค  านึงถึงในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ ท่ีมีต่อกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว(LTF) อาจจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ก็สามารถซ้ือหน่วย
ลงทุนได ้ส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ซ้ือหน่วยลงทุนลงทุนเพราะตอ้งการลดหยอ่นภาษี ผลตอบแทนไม่เสียภาษี คุม้ค่า 
ตามความตอ้งการของผูล้งทุน  

ส่วนท่ี 4 การวเิคราะห์ความส าคญัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)  
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุ้น
ระยะยาว (LTF) อยูใ่นระดบัมาก โดยปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้น
ราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์ตามล าดบั รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผลวิเคราะห์พบว่า นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย สืบเน่ืองมาจากยุคสมยัท่ีเปล่ียนไป มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาอยา่งแพร่หลาย จึงท าให้มี
หลายช่องทางในการซ้ือหน่วยลงทุนให้นกัลงทุนไดเ้ลือกซ้ือหน่วยลงทุน เนน้ความสะดวก ใชเ้วลานอ้ยลง 



และเช่ือถือได ้มีการซ้ือ/ขาย/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมากข้ึน ผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอ้งการซ้ือ/ขาย/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนในแต่ละคร้ังเนน้ความสะดวกท่ีเหมาะกบัยุค Digital ท่ีสามารถ ซ้ือ - 
ขายหน่วยลงทุนไดต้ลอด 24 ชม. และยงัสามารถซ้ือ/ขาย/สับเปล่ียนหน่วยลงทุนไดห้ลายช่องทาง เช่น Web 
site/ Mobile Application :ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการศึกษาของ อดุลย ์สาลิฟา (2559) มีการซ้ือหน่วยลงทุน
ล่วงหน้าโดยการหักบญัชีออมทรัพย ์รวมถึงการซ้ือหน่วยลงทุนด้วยบตัรเครดิตท่ีลงทะเบียนไวเ้ป็นอีก
ทางเลือก แต่ในผูล้งทุนบางกลุ่มก็ยงัเช่ือมัน่ในรูปแบบการซ้ือ/ขาย/สับเปล่ียนหน่วยลงทุน ผา่นตวัแทนหรือ
ผ่านเคาน์เตอร์ โดยขอมู้ลท่ีนักลงทุนตอ้งศึกษาก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจลงทุน จะสอดคลอง้กบั ทฤษฎี
เก่ียวกับขอ้มูลเพื่อการลงทุนของ ชิติพทัธ์ วรารัตน์นิธิกุล (2550) เม่ือนกัลงทุนได้ศึกษาข้อมูล เพื่อ
ประกอบการตดัสินใจแลว้นกัลงทุนจะก าหนดทางเลือกเพื่อตดสิันใจลงทุน 

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ผลวเิคราะห์พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม นกัลงทุน ใหร้ะดบัความส าคญั
รองลงมา การประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบักองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในช่องทางท่ีหลากหลาย เช่น Web site 
SMS E-mail ส่ือออนไลน์ MRT และBTS นกัลงทุนมกัสนใจในการจดัสัมมนาการเพื่อวางแผนการลงทุน 
เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนภาษี และช่วยจดั Asset allocation ให้กบัผูท่ี้ตอ้งการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะ
ยาวรวมถึงกองทุนรวมอ่ืนๆด้วย เพื่อเป็นการกระจายความเส่ียง นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการลงทุนเพื่อ
ลดหยอ่นภาษี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ฉตัรแพร พูนเอียด (2558) เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุน 
ท่ีไดก้ล่าววา่ผูล้งทุนจะ มีการหาขอ้มูลก่อนการลงทุน  

ปัจจยัด้านราคา ผลวิเคราะห์พบว่า นักลงทุนกลุ่มตวัอย่าง เล็งเห็นถึงความส าคญัด้านราคา เช่น 
ค่าธรรมเนียมการซ้ือ/ขาย/สับเปล่ียน มีอตัราท่ีเหมาะสม ในการซ้ือหน่วยลงทุนมีมูลค่าขั้นต ่าของการลงทุนมี
ความเหมาะสม และราคาของหน่วยลงทุนเหมาะสมกบัผลตอบแทนท่ีผูล้งทุนจะไดรั้บ ในแต่ละวนัยงัมีการ
รายงานราคา (NAV)/ก าไร/ขาดทุน อยา่งชดัเจน การลงทุน LTF มีความคุม้ค่า ผผูล้งทุนสามารถลงทุนช่วง
ไหนกไ้ด ้ไม่จ  าเป็นตอ้งจ ากดัการลงทุนในช่วง ไตรมาสท่ีส่ีเสมอไป สามารถกระจายการลงทุนหรือเรียกวา่  
Average Cost ได้ตลอดทั้งปีท่ีต้องการ แต่ผูล้งทุนส่วนใหญ่เลือกลงทุนในไตรมาสส่ี ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ธมลวรรณ ศรีค า (2550:243) ศึกษาเร่ือง  ”ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อการเล้ียงชีพ (RMF)วางแผนการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวเป็นจ านวนเงินเท่าใด เพราะผูล้งทุนส่วน
ใหญ่ลงทุนเน่ืองจากเง่ือนไขการไดรั้บสิทธิ ลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา ซ่ึงเป็นจุดเด่นของกองรวม
ทุนหุน้ระยะยาว(LTF) 

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ผลวเิคราะห์พบวา่ นกัลงทุนกลุ่มตวัอยา่ง ใหค้วามส าคญัในดา้นผลิตภณัฑ ์การ
เลือกตดัสินใจลงทุน เน่ืองจาก กองทุนหุน้ระยะยาว (LTF) ดา้นผลิตภณัฑต์อ้งค านึงถึงปัจจยั 2 อยา่งคือความ
แตกต่างของผลิตภณัฑ์(Product Differentiation) และองค์ประกอบ ของผลิตภณัฑ์(Product Component) 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีรูปแบบการลงทุน ท่ีหลากหลายบนพื้นฐานของดชันี SET 50 และยงัมี
ผลตอบแทนน่าสนใจ เช่น มีเงินปันผล และผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในบญัชีออมทรัพย ์กล่าวถึง 
บริษทัจดัการกองทุนมีช่ือเสียงและความมัน่คง พร้อมยงัมีการบริหารงานและมีผูจ้ดัการกองทุนแบบมือ



อาชีพ และมีบริษทัจดัการกองทุนให้เลือกลงทุนไดห้ลากหลายตามตอ้งการ ช่วยให้ผูต้อ้งการลงทุนมีความ
เช่ือมัน่และพร้อมท่ีจะตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ยงัมีผลช่วยในการลดหย่อนภาษี 
และผลตอบแทนไม่เสียภาษี โดยลงทุนในหลกัทรัพย์ท่ีได้รับการยกเวน้ภาษี ซ่ึงสอดคลอ้งกันกับผล 
การศึกษาทางด้านผลตอบแทน ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการศึกษาของ ชุรีพร สีสนิท (2553) จะพบว่า
สอดคลอ้งกนัในเร่ืองการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) 

ทั้ง 4 ดา้นของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ไปในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนท่ี 5 การวเิคราะห์ความส าคญัเก่ียวกบัความรู้ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)  
ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูท่ี้มีความรู้มาก มีจ านวนมากท่ีสุด รองลงมาเป็นผูท่ี้มีความรู้ปานกลาง และความรู้
นอ้ย มีจ  านวนนอ้ยท่ีสุด เรียงตามล าดบั จากผลการวิเคราะห์พบวา่ ผูท่ี้มีความรู้มากไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) โดยนกัลงทุนส่วนใหญ่ เน้นลงทุนเพราะคุม้ค่า มีความรู้มากหรือ
ความรู้นอ้ยไม่แตกต่างกนัในการตดัสินใจลงทุน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2538: 10) 
คือ 6W และ1H เพราะผูท่ี้ซ้ือหน่วยลงทุนส่วนใหญ่มกัซ้ือเพราะความตอ้งการจากเหตุผล 7 ประการ ส่งผล
ต่อการตดัสินใจ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว(LTF) ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นช่องทาง
การจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ดา้นส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา และดา้นผลิตภณัฑ ์นอ้ยท่ีสุดเรียงตามล าดบั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1)ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย เป็นส่ิงท่ีสถาบนัการเงินควรให้ความสนใจมากท่ีสุด การจดัช่องทางการ
จดัจ าหน่ายท่ีถูกตอ้งตามกฎระเบียบ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั และเช่ือถือได ้จะช่วยส่งเสิมให้ผูล้งทุนเกิด
ความพึงพอใจ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผูล้งทุน น าเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มาใชใ้นระบบ ท าการพฒันา
เวบ็ไซดใ์หมี้ ประสิทธิภาพ น่าสนใจ ใชง้านง่าย สะดวกรวดเร็ว มีระบบป้องกนัความปลอดภยัต่อฐานขอ้มูล
ของลูกคา้ท่ี น่าเช่ือถือได ้และควรพฒันาปรับปรุงให้รองรับกบัความตอ้งการของลูกคา้มากท่ีสุด โดยจดัให้มี
ระบบรับขอร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ในการใชง้านของลูกคา้ อีกทั้งสถาบนัการเงินต่างๆควรใหค้วามส าคญักบั
การใหบ้ริการผูล้งทุน กล่าวคือ การบริการน าการขาย เพิ่มความประทบัใจใหก้บัผูล้งทุนตั้งแต่แรกพบ 

(2) ดา้นส่งเสริมการตลาด ควรจดัใหมี้กิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีรางวลัส าหรับผูท่ี้แนะน าลูกคา้
ใหม่ หรือจดัให้มีการเก็บสะสมคะแนนแลกเป็นเงินสด หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม เพื่อเป็นแรงจูงใจ
ในการแนะน าลูกคา้ใหม่ใหม้ากยิง่ข้ึนควรจดัส่งขอ้มูลข่าวสารใหลู้กคา้เพิ่มและถ่ีมากข้ึน วา่จะเป็นขอ้มูลทาง 
E-mail SMS Line เป็นการประชาสัมพนัธ์การลงทุน เพื่อเพิมความเช่ือมัน่ให้กบัผูล้งทุน ในอีกทางหน่ึง ควร



มีการประชาสัมพนัธ์ใหลู้กคา้ ควรจดัใหมี้โปรแกรมการค านวณภาษีทางเวบ็ไซดท่ี์เขา้ใชง้านง่าย เพื่ออ านวย
ความสะดวก อพัเดทความรู้ใหม่ ๆ สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขท่ี กรมสรรพากรก าหนดอยูเ่สมอ เพื่อใหก้บัผูล้งทุน
มีความรู้มากยิง่ข้ึน 

(3) ด้านราคา รัฐบาลควรพยายามรักษาเสถียรภาพทางการเมือง เศรษฐกิจ เพราะหาก มีการ
เปล่ียนแปลงบ่อยคร้ัง จะส่งผลต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจท่ีส่งผลให้ตลาดหุ้นมีความผนัผวน ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อกองทุนรวมโดยตรงทางดา้นราคาหน่วยลงทุน ดว้ยเน่ืองจากผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ลูกคา้
ให้ความส าคญักบัทิศทางการปรับตวัข้ึนลงของดชันีตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET INDEX) ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กบัแนวโน้มการ ตดัสินใจลงทุนของผูล้งทุนสภาวะเศรฐกิจส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงดัชนี
ตลาดหลกัทรัพยมี์ผลต่อราคาหน่วยลงทุน 

(4) ดา้นผลิตภณัฑ ์กองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ควรมีผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน เน่ืองจาก
ผูล้งทุนส่วนใหญ่เนน้ความคุม้ค่ากบัเงินท่ีตอ้งจ่ายไป มีการจดัล าดบัความเช่ือมัน่ใหก้บักองทุนแต่ละกองทุน 
ช้ีให้เห็นผลตอบแทนท่ีแตกต่าง เพื่อเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจลงทุน บริษทัจดัการกองทุนแต่ละแห่งควร
คัดเลือกผู ้จ ัดการกองทุนท่ีเป็นมืออาชีพเข้ามาบริหารกองทุนให้เกิดผลก าไร ผู ้ลงทุนส่วนใหญ่เน้น
ผลตอบแทนสูงเป็นหลกั ความมัน่คงและความน่าเช่ือถือของบริษทัจดัการกองทุนหรือสถาบนัการเงินท่ีเป็น
ตวัแทนจ าหน่ายหน่วยลงทุน ท าใหผู้ล้งทุนกลา้ตดัสินใจลงทุน 
 ในส่วนของดา้นความรู้เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จากการศึกษา พบว่าผูท่ี้มีความรู้
เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
(LTF) นักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจลงทุนควรจะค านึงถึงเง่ือนไขต่างๆ นโยบายของกองทุน ขอ้ห้าม ขอ้ควร
ปฎิบติัของกองทุนรวมในบริษทัหลกัทรัพยน์ั้นๆท่ีแตกต่างกนั ผลกระทบอาจเกิดกบัผูล้งทุนไดห้ากไม่มี
การศึกษาอยา่งละเอียดก่อนลงทุน เพราะ การลงทุนมีความเส่ียงผูล้งทุนควรศึกษาก่อนการตดัสินใจลงทุน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
 

(1) ควรท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะ ยาว ใน
กลุ่มลูกคา้ท่ียงัไม่เคยลงทุน เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลิตภณัฑ์และพฒันาแผน
ทางการตลาดเพื่อปรับกลยทุธ์ทางการตลาดให้กลบัผูล้งทุนต่อไป(2)ควรศึกษาวจิยัเพิ่มเติม ในดา้นขอ้มูลเชิง
ลึกมากข้ึน โดยอาจเพิ่มเติมแบบสอบถาม เพื่อศึกษาในดา้นองคก์ร ผละประกอบการ ผลตอบแทนเพิ่ม แบบ
เจาะลึก เพื่อให้ทราบถึงขอ้มูลภาพรวมทั้งหมดของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ท่ีเป็นประโยชน์มากข้ึน
ต่อการด าเนินธุรกิจ 
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