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บทคัดย่อ 

 การวิจยัเรืองนี มีวตัถุประสงค์ ) เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทาง

การตลาด ผลตอบแทนในการลงทุน และการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 2) 

เพือศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ ส่วนประสมทางการตลาด ผลตอบแทนในการลงทุนทีมีต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหว่าง -  ปี สถานภาพโสด  การศึกษาระดบัปริญญาโท อาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน 

รายไดต้าํกวา่ ,  บาท  มีจาํนวนกองทุนทีลงทุนใน LTF  กองทุน และ มีจาํนวนเงินทีลงทุนใน 

LTF ตาํกว่า ,  บาท มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด  และ ผลตอบแทนจากการ

ลงทุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  โดยระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดทีจะลงทุนในกองทุนหุน้ระยะ

ยาว (LTF) แตกต่างกนั ขณะทีส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นกระบวนการบริการ ผลตอบแทนในการลงทุน ดา้นผลตอบแทน  ดา้น

ภาษีและความเสียงจากการลงทุน ทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF)อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ .  
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Abstract  

The objectives of this research contains 1.) to study demographic characteristics, 

marketing mix return on investment, and investment decisions in long-term funds (LTF) 2.) to 

study demographic characteristics marketing mix return on investment towards investment 

decisions in long-term equity funds (LTF). The results of data demonstrate that the vast majority 

of the samples were female who are between 31 and 40 years old, single, graduated with master’s 

degree, and employed in private company having income under 25,000 Baht. For the most part, 

samples would invest in LTF for 1 fund among their other investments with the amount below 

15,000 Baht. The level of opinion on the marketing mix and return on investment as a whole is at 

high. Differences in education level lead to various ideas for investing in long-term funds (LTF) 

while the product marketing mix marketing, promotion, physical characteristics, service process, 

return on investment, tax return, and investment risk which affect investment decisions in long-

term funds (LTF) have a statistically significant at a level of 0.05 
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บทนํา 

 ในปัจจุบนัรูปแบบการออมเงินและการลงทุนของประชาชนไดเ้ปลียนไปจากอดีตอยา่งมาก

นอกเหนือจากการนาํเงินไปฝากธนาคารซึงปัจจุบนัอตัราดอกเบียของธนาคารตาํลงอย่างมากและ

ประกอบกบันโยบายกระตุน้การออมจากรัฐบาลส่งผลให้เกิดการตืนตวัในการวางแผนทางด้าน

การเงิน ออมเงิน กระจายเงินในรูปแบบต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคแ์ละความเหมาะสมในการถือเงิน

ของแต่ละบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิง สิทธิพิเศษในการลดหย่อนภาษีเงินไดป้ระเภทบุคคลธรรมดา 

และผลตอบแทนและส่วนต่างของกาํไรซึงขึนอยู่กบัเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องแต่ละกองทุนที

สร้างขึนมาซึงจะเป็นการช่วยลดความเสียงใหต้วันกัลงทุนเอง  ประชาชนบางส่วนจึงหนัไปแสวงหา

การลงทุนกับสินทรัพยต่์าง ๆเพือต้องการผลตอบแทนทีมากขึนและในขณะเดียวกนัก็ต้องการ

วางแผนภาษีในแต่ละปีของตนเองให้ดีขึน เช่น การลงทุนในหุ้น หุน้กู ้ตราสารหนีพนัธบตัรรัฐบาล 

รวมถึงการลงทุนในกองทุนรวม   (พรรษกร  จิรภิญโญ, 2559) ซึงการลงทุนมีหลายรูปแบบมากมาย

ทงัการฝากเงินสด การซือประกนั หรือแมแ้ต่การนาํเงินออมไปลงทุน ทงัในรูปแบบของการลงทุน

ในสินทรัพยที์มีตวัตน หรือการลงทุนหลกัทรัพยที์เป็นพนัธบตัร หุ้น หุ้นกูต่้าง ๆ (ณัฐกร  เลาห

สงคราม, 2555) ดังนันการลงทุนในกองทุนจึงเป็นเครืองมือเพือเพิมความมันคังของผู ้ลงทุน 

เนืองจากสามารถลงทุนไดเ้พียงหลกัพนับาท และไดผ้ลตอบแทนทีไดรั้บ ซึงลกัษณะกองทุนเป็น

การรวบรวมเงินทุนจากนกัลบงทุนเพือนาํบริหารจดัการจากบริษทัจดัการกองทุนทีมีหนา้ทีลงทุน

แทนนักลงทุน และเพือคอยดูแลเงินกองทุนแทนนักลงทุน (จิรัสยช์า รัตนเพียร, 2557) โดยการ

ลงทุนจึงเป็นทางเลือกหนึงสําหรับประชาชนทีมีเงินทุนไม่มาก และไม่มีความชาํนาญในการ

พิจารณาเลือกกองทุนแต่ละตวั เนืองจากลกัษณะของกองทุนเป็นการนาํเงินไปลงทุนต่าง ๆ โดยให้

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เพือกระตุน้การซือขายหุ้นระยะยาว

ในตลาดหลกัทรัพยแ์ละให้ราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพยมี์เสถียรภาพ ซึงเป็นการป้องกนัความผนั

ผวนในตลาดหลกัทรัพย ์(สุนทรี จึงประเสริฐกุล, 2552) 

 การลงทุนในกองทุนรวมจึงไดรั้บความสนใจจากนักลงทุนมากขึน เนืองจากเป็นช่องทาง

สร้างผลตอบแทนทีดีไดอี้กทางเลือกหนึงโดยผลตอบแทนทีไดอ้ยู่ในรูปเงินปันผลหรือกาไรส่วน

ต่างจากราคามูลค่าการลงทุน ผลตอบแทนดงักล่าวตอ้งเสียภาษีทงับุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 

รวมถึงรายไดข้องผูมี้เงินไดที้ตอ้งนามาคาํนวณภาษีประจาํปี นกัลงทุนหรือผูม้ีเงินไดจ้ะไม่สามารถ



 

เครดิตภาษีคืนได ้แต่มีกองทุนรวม  ประเภททีสามารถนาไปลดหยอ่นภาษีได ้คือ กองทุนรวมเพือ

การเลียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: 

LTF) เพือเป็นการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่ผูล้งทุนเพือจูงใจให้เกิดการลงทุนในกองทุน

ดงักล่าวและเป็นการออมเงินระยะยาวซึงก็ไดผ้ลดี โดยแนวโนม้การลงทุนในกองทุนรวมเพือการ

เลียงชีพ (Retirement Mutual Fund: RMF) กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) 

เพมิสูงขึน  (อมัรา  พูลสวสัดิ, 2559) 

 การลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF ส่งผลใหมู้ลค่าทรัพยสิ์นสุทธิเพมิสูงขึนโดยเฉพาะ 

LTF มีมูลค่าเพิมสูงขึนมาก ดว้ยเงือนไขของการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF สามารถ

สามารถดึงดูดความสนใจลงทุนจากนักลงทุนได้ง่ายจากเงือนไขถือครองกองทุนเพียง 7 ปีภาษี

สามารถขายคืนได้โดยไม่ผิดเงือนไขทางภาษีในขณะที RMF ต้องถือครองจนอายุครบ 55 ปีจึง

สามารถขายคืนได ้เนืองจากตอ้งการให้เป็นเงินออมสาหรับผูที้ปลดเกษียณอายจุากการทางานไวใ้ช้

ยงัชีพเมือมีอายุมากเกินกว่าทีทางานได้ ส่วนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund: 

LTF) เป็นกองทุนรวมทีจดัตงัเพือเพิมมูลค่าการลงทุน มุ่งเนน้ทีการเสริมสร้างเสถียรภาพในตลาด

หลกัทรัพย ์กระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนระยะยาว โดยใหสิ้ทธิประโยชน์ทางดา้นภาษี เพือเป็นการจูงใจ

ใหล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund: LTF) สามารถลงทุนไดไ้ม่เกินร้อย

ละ 15 ของรายไดห้รือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานภาษีแต่ละคน 

 โดยในวิจยัเล่มนีผูว้ิจยัจะเลือกศึกษาเฉพาะกองทุนรวมหุน้ระยะยาว” เท่านนั เนืองจากเป็น

กองทุนทีเมือเริมมีรายได้ก็สามารถทีจะซือกองทุนได้ทันทีรวมถึงผูว้ิจัยเกียวกบัสิทธิในการหัก

ลดหย่อนภาษี ผลประโยชน์ ผลตอบแทน อตัราความเสียงต่าง ๆ ทีจะเกิดขึน กลยุทธ์ในการลงทุน 

แบบ LAMP Sum และ DCA ประกอบการศึกษาถึงปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนระยะยาว (LTF) 

 

 

 

 

 



 

วตัถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพอืศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของนกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

2. เพอืศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดผลิตภณัฑก์องทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว (LTF) ของนกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

3. เพือศึกษาระดับความคิดเห็นต่อผลตอบแทนในการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ของนกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

4. เพือศึกษาระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

5. เพือศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) จาํแนกตามลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ของนกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

6. เพือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ทีมีต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

7. เพือศึกษาอิทธิพลของผลตอบแทนในการลงทุนทีมีต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

สมมุติฐานของการวิจัย 

 . ลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนัมีความคิดทีจะลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาว (LTF) 

ต่างกนั 

 . ส่วนประสมทางการตลาด ( P's) และ ผลตอบแทนในการลงทุน มีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอบเขตการวิจัย 

 .  ประชากรทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัลงทุนทีถือกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทวัไป

ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ในช่วงระยะเวลาระหว่าง  มกราคม  -  ธนัวาคม   

จาํนวน , ,   คน  (ขอ้มูล ณ เดือนเมษายน พ.ศ. )      

 .  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวจิยั คือ นกัลงทุนทีถือกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุน

ทวัไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร จาํนวน  คน ในการกาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัใช้

หลกัการคาํนวณใชสู้ตรของ Yamane (กฤษดา ตงัชยัศกัดิ, 2559,หนา้  ) ระยะเวลาทีศึกษา 

มีนาคม พ.ศ.  – มิถุนายน พ.ศ.  

กรอบแนวคิดการวจิัย 

 

  
ดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา  

- อาชีพ  

- ระดบัรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

- จาํนวนกองทุนทีลงทุนใน LTF 

- จาํนวนเงินทีลงทุนใน LTF 

ส่วนประสมการตลาด (7P)  

-ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

-ดา้นราคา  

-ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 

-ดา้นส่งเสริมการขาย  

-ดา้นบุคคล  

-ดา้นกายภาพ 

-ดา้นกระบวนการ  

 

ผลตอบแทนในการลงทุน 

-ดา้นผลตอบแทน 

-ดา้นภาษีและความเสียงจากการลงทุน 

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว  

(Long Term Fund: LTF) 



 

เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 

 เครืองมือทีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัครังนี จะใชแ้บบสอบถาม ซึงมีลกัษณะเป็น

คาํถามปลายปิด (closed-ended question) และคาํถามปลายเปิด (open-ended question) ซึงมี  ส่วน

ใหญ่ ๆ ดงัต่อไปนี 

  ส่วนที  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ แบบใหเ้ลือกตอบ

จาํนวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา  อาชีพ  ระดบัรายไดเ้ฉลียต่อเดือน จาํนวน

กองทุนทีลงทุนใน LTF และจาํนวนเงินทีลงทุนใน LTF 

  ส่วนที 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัส่วนประสมทางการตลาด ( Ps) 

โดยมีเนือหา จาํนวน 20 ขอ้ แบ่งออกเป็น 7 ดา้น คือ   ดา้นผลิตภณัฑ ์ขอ้ - , ดา้นราคา ขอ้ - , 

ดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่ายกองทุน ขอ้ - , ดา้นการส่งเสริมการขาย ขอ้ - , ดา้นบุคลากร 

ขอ้ - , ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ขอ้ - , ดา้นกระบวนการบริการ ขอ้ -  

  ส่วนที 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัผลตอบแทนจากการลงทุน โดยมี

เนือหา จาํนวน 8 ขอ้ แบ่งออกเป็น  ดา้น คือ  ดา้นผลตอบแทนขอ้ - , ดา้นภาษีและความเสียง

จากการลงทุน ขอ้ -  

  ส่วนที 4 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Fund: LTF) โดยมีเนือหา จาํนวน 2 ขอ้   

  แบบสอบถามในส่วนที  -  ทีสร้างขึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า 

(rating scale) ตามแบบของ Likert โดยมีคาํตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น ดงันี 

   ระดบัความคิดเห็น          คะแนน 

   เห็นดว้ยอยา่งยงิ     5 

   เห็นดว้ย     4 

   เห็นดว้ยบางส่วน     3 

   ไม่เห็นดว้ย      2 

   ไม่เห็นดว้ยอยา่งยงิ    1 

   การแปลผลคะแนน ผูว้จิยัไดป้ระเมินความคิดเห็นเป็น  ระดบั  ดงันี 

 



 

คะแนนสูงสุด – คะแนนตาํสุด  

       จาํนวนระดบัคะแนน 
 

   ความกวา้งของอนัตรภาคชนั   =    

     

       =  5 - 1 / 5    

       = 0.8 

   จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งระดบัความคิดเห็นไดด้งันี 

 คะแนนเฉลีย  4.21 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 คะแนนเฉลีย  3.41 - 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

 คะแนนเฉลีย  2.61 - 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  

 คะแนนเฉลีย  1.81 - 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 

 คะแนนเฉลีย  1.00 - 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 การสร้างเครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีมีขนัตอน ดงันี  

  ขนัที 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเกียวขอ้ง จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ

งานวิจยัต่าง ๆ ทีเกียวกบัการลงทุนกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว การตดัสินใจ ส่วนประสมทง

การตลาด 

  ขันที  2 กําหนดขอบเขตหรือนิยามตัวแปรเกียวกับปัจจัยเพือนําข้อมูลทังหมดมาสร้าง

แบบสอบถามใหค้รอบคลุมเนือหาขอบเขตการวิจยั  

  ขนัที 3 สร้างแบบสอบถาม 4 ส่วน  

  ขนัที 4 นาํแบบสอบถามทีสร้างขึนให้อาจารยท์ีปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งและปรับปรุง

แกไ้ข  

  ขนัที  การทดสอบความเทียงตรง (validity) โดยนาํแบบสอบถามทีผูว้ิจยัสร้างขึนไปเสนอต่อ

ผูท้รงคุณวุฒิทีมีความเชียวชาญดา้นการสร้างเครืองมือวิจยัและดา้นการศึกษาจาํนวน  ท่านไดแ้ก่  ( ) ผศ.ดร. 

ดวงเดือน จนัทร์เจริญ ( ) นางสาวธมนต์อร  เจริญ ( ) นางสาวอภิญญา เนียมอยู่  ตรวจสอบความถูกตอ้ง

เทียงตรงเชิงเนือหา (content validity) ของขอ้คาํถามแต่ละขอ้ว่าตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัครังนีหรือไม่ 

โดยวิธีการหาค่า IOC (item-objective congruence index) ดชันีความสอดคล้องที .   ขึนไป หลงัจากนนันาํมา

ปรับปรุงแกไ้ข 

   

 

 

 



 

ขนัที  หาความเชือมนั (reliability) โดยผูว้ิจยัจะนาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(try-

out) กบักลุ่มประชากรทีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งทีจะวิจยั จาํนวน  คนหลงัจาก

นนันาํแบบสอบถามมาวิเคราะห์เพือหาค่าความเชือมนั โดยใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา

ของ Cronbach (Cronbach Alpha coefficient) ซึงค่าแอลฟาทีได้ แสดงถึงระดับความคงที

ของแบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง  <  <  ถ้ามีค่าใกล้เคียงกับ  มาก แสดงว่า มีความ

เชือมนัมาก ผลการหาค่าความเชือมนัของแบบสอบถาม ทงัฉบบั เท่ากบั .  โดยค่าความ

เชือมนัของคาํถามแต่ละดา้น มีดงันี 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์เท่ากบั .  

2. ดา้นราคา เท่ากบั .  

3. ดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่ายกองทุน เท่ากบั .  

4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด เท่ากบั .  

5. ดา้นบุคลากร เท่ากบั .  

6. ดา้นลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั .  

7. ดา้นกระบวนการบริการ เท่ากบั 0.765 

8. ดา้นผลตอบแทน เท่ากบั 0.829 

9. ดา้นภาษีและความเสียงจากการลงทุน เท่ากบั .  

10. การตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาว(LTF) เท่ากบั .  

สถิติทใีช้ในการวจิัย 

. สถิติวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (descriptive statistical analysis) โดยใช้ ความถี ร้อยละ 

ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  เพืออธิบายขอ้มูลเบืองตน้เกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล  ส่วนประสม

ทางการตลาด ( Ps) ผลตอบแทนจากการลงทุน และ การตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว

(LTF) 

. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใชก้ารทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่  

 .  การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตวัแปร โดยใช้สถิติ t-test สําหรับวิเคราะห์

ความแตกต่างตวัแปร  กลุ่ม และ สถิติ F-test (One Way ANOVA) เพือ เปรียบเทียบความแตกต่าง



 

ระหว่างคะแนนเฉลียของตวัแปร  กลุ่มขึนไป กรณีทีพบความแตกต่างอยา่งมี นยัสําคญัทางสถิติที 

.  จึงทาํการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีการของ LSD (Least Square Difference) 

 .  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (multiple regression) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล

เพือหาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระจาํนวน  ตวัและตวัแปรตามจาํนวน  ตวั หรือ  ตวัขึน

ไป เพืออธิบายการเปลียนแปลงของตวัแปรตาม โดยกาํหนดความสาํคญัทางสถิติที .  

 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 สรุปผล 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษา

ระดบัปริญญาโท อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดต้าํกวา่ 25,000 บาท มีจาํนวนกองทุนทีลงทุน

ใน LTF 1 กองทุน และ มีจาํนวนเงินทีลงทุนใน LTF ตาํกวา่ 15,000 บาท  

. ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเมือพิจารณาราย

ดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ระดบัมาก ในดา้นผลิตภณัฑ ์ 

รองลงมาคือดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดระดบัปานกลาง

และตาํสุด คือ ดา้นการส่งเสริมการตลาด เมือพิจารณาถึงระดับความคิดเห็นในรายละเอียดแต่ละ

ดา้นปรากฏผลดงันี 

  ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก   พบว่า มีการรายงาน NAV/กาํไร/ ขาดทุนเมือตลาด

ปิดทาํการอยา่งสมาํเสมอ และ ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม LTF มีผลประกอบการดีติดอนัดบั 

TOP  มีค่าเฉลียตาํสุด  

ดา้นราคา อยู่ในระดบัมาก พบว่า  ค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย/สับเปลียนกองทุน 

LTF ในราคาทีตาํ  และ คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการลงทุน (ซือ) ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขายคืน   

มีความคิดเห็นตาํสุด   

ดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่ายกองทุน อยู่ในระดบัมาก พบว่า  สามารถชาํระในการ

ลงทุน  ได้สะดวกเช่น ชาระผ่าน ATM, Counter Service, Internet Banking, Mobile Banking และ 

สามารถทาํรายการ ซือ/ขาย/สับเปลียนหน่วยลงทุนผ่านทาง Web Site/Mobile Application ได้

ตลอดเวลาทีตอ้งการ มีความคิดเห็นตาํสุด   



 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง  พบว่า  มีการส่งเสริมการตลาดที

น่าสนใจ เช่นมี Gift Voucher, ลงทุนครบตามกาํหนดแถมกองทุนตราสารหนี/กองทุนทองคาํ และ มี

การประชาสัมพนัธ์โดยใชช่้องทางทีหลากหลาย เช่น Direct Mail, SMS, E-mail, Web Site, Mobile 

Application มีความคิดเห็นตาํสุด   

ดา้นบุคลากร อยู่ในระดับมาก พบว่า  พนักงานมีความสุภาพเรียบร้อย เป็นกนัเอง 

และมีความรับผิดชอบติดตามงานอย่างน่าเชือถือ และ พนักงานมีความรู้และให้ข้อมูลทีเป็น

ประโยชนใ์นการลงทุน มีความคิดเห็นตาํสุด   

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก พบว่า  ทาํเลทีตงัของสถาบนัการเงินมี

ความสะดวกในการติดต่อ และ ภาพลกัษณ์ทีดีของสถาบนัการเงิน  มีความคิดเห็นตาํสุด   

ด้านกระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมาก พบว่า  ความรวดเร็วในการรับ-ส่ง 

เอกสารทีเกียวขอ้งกบัการลงทุน และ การทาํธุรกรรมต่างๆทีเกียวขอ้งกบักองทุน เช่น เปิดบญัชี , 

ซือ-ขายสามารถทาํไดส้ะดวกรวดเร็ว มีความคิดเห็นตาํสุด   

. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ

เมือพิจารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อผลตอบแทนจากการลงทุนระดบัมาก 

ได้แก่ ดา้นภาษีและความเสียงจากการลงทุน มีความคิดเห็นต่อผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ใน

ระดบัปานกลางและตาํสุด คือ  ดา้นผลตอบแทน เมือพิจารณาถึงระดบัความคิดเห็นในรายละเอียด

แต่ละดา้นปรากฏผลดงันี 

ดา้นผลตอบแทน อยูใ่นระดบัปานกลาง พบว่า  การไดรั้บกาไรส่วนเกินจากการขาย

หน่วยลงทุน และ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของกองทุน  มีความคิดเห็นตาํสุด  

ดา้นภาษีและความเสียงจากการลงทุน อยูใ่นระดบัมาก พบว่า  เพือลดหยอ่นภาษีเงิน

ไดบุ้คคลธรรมดา และลดความเสียงจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั และ เพือกระจายความเสียงในการ

ลงทุน มีความคิดเห็นตาํสุด  

4.   กลุ่มตวัอยา่งมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาว(LTF) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

และเมือพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) 

ระดบัมาก ไดแ้ก่ หากขา้พเจา้มีเงินเหลือเก็บขา้พเจา้คิดจะซือกองทุนหุน้ระยะยาว (LTF) รองลงมา

คือ  ในระยะอนาคตอนัใกลนี้ขา้พเจา้มีความตอ้งการทีซือกองทุนหุน้ระยะยาว(LTF)  



 

 . นกัลงทุนทีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดทีจะลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) 

แตกต่างกนั ขณะทีส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ ดา้นกระบวนการบริการ ผลตอบแทนในการลงทุน ดา้นผลตอบแทน  ดา้นภาษีและ

ความเสียงจากการลงทุน ทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติ .  

 

 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นงานวิจยั

เรืองส่วนประสมการตลาดและผลตอบแทนจากการลงทุนทีส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว(LTF) อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงันี 

. นกัลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาโท มีอาชีพ

พนักงานบริษทัเอกชน รายไดต้าํกว่า 25,000 บาท ร้อย มีจาํนวนกองทุนทีลงทุนใน LTF 1 กองทุน 

และ มีจาํนวนเงินทีลงทุนใน LTF ตาํกวา่ 15,000 บาท เนืองจากในช่วงอายทีุตอ้งการผลตอบแทนแต่

ไม่ตอ้งการความเสียงจากการลงทุน อีกทงักรมสรรพากรไดมี้นโยบายลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาในกรณีทีผูมี้เงินไดล้งทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ทาํใหน้กัลงทุนมีแนวคิดลงทุน

ในกองรวมหุ้นระยะยาว(LTF) สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรษกร    จิรภิญโญ ( ) ศึกษาเรือง 

ปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวของนกัลงทุนทวัไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อาชีพพนักงานบริษทัเอกชน และ จิรัสยช์า รัตนเพียร( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ -  ปี 

และลกัษมี กรลิขิตไพศาล (2558) ศึกษาเรือง การศึกษาพฤติกรรมการลงทุนของนกัลงทุนในกองทุน

รวม LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่านักลงทุนส่วนใหญ่ สถานภาพโสด มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน 



 

2. นกัลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ส่วน

ใหญ่ความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก หมายถึง ความคิดเห็นของ

นกัลงทุนทีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดในตวัผลิตภณัฑ์ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)  ซึง

รวมถึงราคาซือขาย ช่องทางในการจดัจาํหน่ายของสถาบนัการเงิน และรวมถึงการให้ความเขา้ใจ

เกียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) จากพนกังาน ทีจะช่วยให้นกัลงทุนนนัเกิดความเขา้ใจและ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ จิรัสยช์า รัตนเพียร 

( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) ของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมาก   และ พรรษกร จิรภิญโญ ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยั

การลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

ของนักลงทุนทวัไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร Investment พบว่า  ส่วนประสมทางการตลาด 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  และ อมัรา พูลสวสัดิ (2559) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวดัชลบุรี  พบว่า ส่วนประสมทาง

การตลาด โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

  .  ดา้นผลิตภณัฑ ์นกัลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเขตพืนที

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก   เนืองจาก การลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) นกัลงทุนจะคาํนึงถึงกาํไรจากการซือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)  และอตัราผลตอบแทน

ยอ้นหลงัเพือพิจารณาถึงผลตอบแทนในอนาคตก่อนการตดัสินใจลงทุน อีกทงัปัจจุบนักองทุนรวม

หุ้นระยะยาว (LTF) มีความหลากหลายซึงแต่ละกองทุนนนัอาจจะนาํไปลงทุนในแต่ละประเภทที

ต่างกนั ดงันนันกัลงทุนจึงใหค้วามสาํคญัต่อขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการตดัสินใจลงทุน  ซึงสอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ อมัรา พูลสวสัดิ (2559) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี  พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์

อยูใ่นระดบัมาก   และ จิรัสยช์า รัตนเพียร ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ์ อยูใ่นระดบัมาก  และ

สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ศึกษา เรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม



 

ประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทวัไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจยัดา้นส่วน

ประสมทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์อยูใ่นระดบัมาก   

.  ด้านราคา นักลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตพืนที

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนืองจากปัจจุบนัค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย/

สับเปลียนกองทุน LTF มีระดบัราคาทีไม่สูง ทาํให้นกัลงทุนสามารถยอมรับค่าธรรมเนียมการซือ

ขายหรือเปลียนกองทุนทีลงทุนไว ้ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อมัรา พูลสวสัดิ (2559) ศึกษา

เรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนในเขตจงัหวดั

ชลบุรี  พบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา อยู่ในระดับมาก  และ ณัฐกร เลาหสงคราม 

(2555) ศึกษาเ รือง พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร พบวา่ ปัจจยัดา้นราคาและตน้ทุน อยูใ่นระดบัมาก   

.  ด้านช่องทางในการจัดจาํหน่ายกองทุน นักลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนืองจาก สถาบนั

การเงินไดอ้าํนวยความสะดวกในการใหบ้ริการซือขายสับเปลียนกองทุน LTF ผ่าน ATM, Counter 

Service, Internet Banking, Mobile Banking ซึงทาํใหน้กัลงทุนสามารถซือขายกองทุนไดต้ลอดเวลา 

ไม่จาํเป็นตอ้งไปดาํเนินการทีสถาบนัการเงิน  ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ณัฐกร เลาหสงคราม 

(2555) ศึกษาเ รือง พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยทํางานใน

กรุงเทพมหานคร พบว่า พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก  และ อดุลย ์สาลิ

ฟา (2559) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(Long 

Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัด

จาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก และ  อมัรา พูลสวสัดิ (2559) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี  พบว่า ด้านช่องทางการจดั

จาํหน่ายอยู่ในระดบัมาก  และ อรรถเดช เทพชัยธนะวงศ ์( ) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล พบวา่  ปัจจยัดา้นดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายอยูใ่นระดบัมาก 

.  ดา้นการส่งเสริมการตลาด นกัลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง เนืองจาก การใชสิ้ทธิลดหย่อน



 

ภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดาในแต่ละปีจะมีเงือนไขในการลดหย่อนเกียวกบัการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว ทีสามารถนาํมาลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมได ้ซึงทาํใหน้กัลงทุนใหค้วามสําคญั

และตดัสินใจลงทุน อีกทงัการจดักิจกรรมเพือส่งเสริมการตลาดใหแ้ก่นกัลงทุนในปัจจุบนัส่วนใหญ่

สถาบันการเงินจะมีกิจกรรมเพือกระตุ้นให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนซึงได้แก่ การมอบบัตร

สมนาคุณ เป็นตน้ ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรถเดช  เทพชัยธนะวงศ์ ( ) ศึกษาเรือง

ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงาน

ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า  ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง  และ 

อมัรา พูลสวสัดิ (2559) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาวของนกัลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี  พบว่า ดา้นการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง และ

และ อดุลย ์สาลิฟา (2559) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว(Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลพบว่า ปัจจยัดา้นการ

ส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัปานกลาง  และ ณัฐกร เลาหสงคราม (2555) ศึกษาเรือง พฤติกรรม

การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร พบวา่ พบวา่ ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการตลาด อยูใ่นระดบัปานกลาง 

.  ดา้นบุคลากร นกัลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเขตพืนที

กรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  เนืองจากพนักงานทีให้บริการจะได้รับการ

ฝึกอบรมเกียวกบัขอ้มูลของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในแต่ละประเภทเป็นอย่างดี เพือให้สามารถ

นาํเสนอขอ้มูลต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์แก่นกัลงทุนในการเลือกกองทุนรวมหุ้นระยะยาวทีตอ้งการ 

ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ ( ) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล พบว่า  ปัจจยัดา้นบุคลากร อยู่ในระดบัมาก และ  พรรษกร จิรภิญโญ ( ) ศึกษาเรือง 

ปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาวของนกัลงทุนทวัไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครInvestment พบวา่ ปัจจยัดา้นบุคลากร อยู่

ในระดบัมาก และ อมัรา พูลสวสัดิ (2559) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี  พบวา่ ดา้นบุคลากร อยูใ่นระดบัมาก 



 

.  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ นกัลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 

ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนืองจาก สถานทีตงัของสถาบัน

การเงินในปัจจุบนัทีใหบ้ริการช่วงวนัหยดุทีหา้งสรรพสินคา้ ซึงทาํใหน้กัลงทุนสะดวกในการติดต่อ

หรือสอบถามเกียวกบัการลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว   ซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อรรถเดช 

เทพชัยธนะวงศ์ ( ) ศึกษาเรืองปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภท

กองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า  ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ อยูใ่นระดบัมากและ อมัรา พูลสวสัดิ (2559) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตจังหวดัชลบุรี  พบว่า ด้านลักษณะทาง

กายภาพ อยูใ่นระดบัมาก 

.  ดา้นกระบวนการให้บริการ นกัลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เนืองจาก นกัลงทุนจะไดรั้บเอกสาร

ประกอบการซือ/ขาย/สับเปลียนกองทุนรวมหุน้ระยะยาวจากสถาบนัการเงินอยา่งรวดเร็ว ซึงอาจจะ

ส่งข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ เพือให้นักลงทุนได้ตรวจสอบและเก็บไวเ้ป็น

เอกสารประกอบการยืนภาษีประจาํปีซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรรษกร จิรภิญโญ ( ) 

ศึกษาเรือง ปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทวัไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครInvestment พบว่า ปัจจยัด้าน

กระบวนการอยูใ่นระดบัมาก และอรรถเดช เทพชยัธนะวงศ ์( ) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑล พบวา่  ปัจจยัดา้นกระบวนการอยูใ่นระดบัมาก 

. นักลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ส่วน

ใหญ่ความคิดเห็นต่อผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง การลงทุนในทุก

กองทุนย่อมมีความเสียงจากผลการดาํเนินงานทงัสิน ดังนันการลงทุนจะตอ้งศึกษาขอ้มูลอย่าง

รอบคอบ และสามารถยอมรับความเสียงทีอาจจะเกิดขึนในอนาคตซึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 

พรรษกร จิรภิญโญ ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทวัไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร

Investment พบว่า ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดบัมาก และ สุนทรี                   จึงประเสริฐ



 

กุล ( ) ศึกษา เรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวม

หุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทวัไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ผลตอบแทนจากการลงทุนอยูใ่น

ระดบัมาก 

.  ดา้นผลตอบแทน นักลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขต

พืนทีกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง เนืองจากอตัราผลตอบแทนทีไดรั้บอาจ

ไม่เป็นไปตามทีคาดหวงั ซึงอาจจะเป็นผลจากองค์ประกอบหลายดา้น อาทิ ผลประกอบการของ

สถาบนัการเงิน เป็นตน้  ซึงไม่สอดคลอ้งกบั อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ ์( )  ศึกษาเรืองปัจจยัทีมี

ผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขต

กรุงเทพและปริมณฑล พบว่า  ผลตอบแทนจากการลงทุนอยู่ในระดบัมาก และพรรษกร จิรภิญโญ 

( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทัวไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครInvestment พบว่า 

ผลตอบแทนจากการลงทุนอยูใ่นระดบัมาก และ สุนทรี จึงประเสริฐกุล ( ) ศึกษา เรืองปัจจยัทีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทวัไป

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่  ผลตอบแทนจากการลงทุนอยูใ่นระดบัมาก 

.  ดา้นภาษีและความเสียงจากการลงทุน นกัลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว (LTF) ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนืองจากในการลงทุน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวนนั นกัลงทุนสามารถลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา และมีความเสียง

จากการลงทุนทีไม่สูงนักเมือเทียบกบัการลงทุนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึงสอดคลอ้งกบัสุนทรี จึง

ประเสริฐกุล ( ) ศึกษา เรืองปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภท

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทวัไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  ดา้นภาษีและความ

เสียงจากการลงทุน อยูใ่นระดบัมาก  และพรรษกร จิรภิญโญ ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัการลงทุนและ

ส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุน

ทวัไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครInvestment พบวา่ ดา้นภาษีและความเสียงอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

. นกัลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครมีการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว(LTF) โดยรวมอยู่ในระดับมาก เนืองจากการลงทุนใน

กองทุนหุน้รวมระยะยาวมีความเสียงทีนกัลงทุนสามารถยอมรับได ้และเป็นการออมเงินในรูปแบบ



 

หนึงทีจะช่วยใหน้กัลงทุนไดรั้บผลตอบแทนทีแน่นอน ซึงสอดคลอ้งกบั อรรถเดช เทพชยัธนะวงศ ์

( )  ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ

ของกลุ่มคนทํางานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า  กลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ อยู่ในระดบัมาก และ และ

พรรษกร จิรภิญโญ ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทวัไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร

Investment พบว่า นักลงทุนทัวไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครInvestment  ตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาวอยูใ่นระดบัมาก 

. ความแตกต่างดา้นการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  ทีมีความแตกต่างทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ อภิปรายได้

ดงันี 

  นกัลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร ที

มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดทีจะลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) มีความคิดทีจะ

ลงทุนแตกต่างกนั อธิบายได้ว่า  นักลงทุนทวัไปทีซือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ทีมีระดับ

การศึกษาทีสูงจะมีแนวทางในการลงทุน โดยศึกษาจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงอัตรา

ผลตอบแทนและความเสียงทีได้รับจากการลงทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ได้ดีกว่า ทงันีการ

พิจารณาเลือกการลงทุนนันจะตอ้งมีการพิจารณาขอ้มูลเกียวกบัประเภทของการลงทุนของแต่ละ

สถาบนัการเงิน ดงันนันกัลงทุนทีมีการศึกษาทีสูงกว่าย่อมมีความไดเ้ปรียบในการพิจารณาขอ้มูล

ดงักล่าวก่อนการตดัสินใจ  สอดคลอ้งกบั อดุลย ์สาลิฟา ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(Long Term Fund: LTF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล พบว่า  นักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลทีมีระดับการศึกษาต่างกนัมีผลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่างกนัและ ประภสัสร วารีศรี (2555) ศึกษาเรือง 

ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนรายย่อยในประเทศไทย  พบว่า นกั

ลงทุนรายย่อยทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนัมีความคิดเห็นด้วยต่อปัจจัยทีมีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวม แตกต่างกนั  



 

ลกัษณะส่วนบุคคลดา้นอืน ๆ มีความใกลเ้คียงกนั จึงมีความคิดทีจะลงทุนในกองทุน

หุน้ระยะยาว (LTF) มีความคิดทีจะลงทุนไม่แตกต่างกนั  ซึงแตกต่างกบังานวิจยัท่านอืน ดงัที ณฐักร 

เลาหสงคราม ( ) ศึกษาเรือง พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของคนวยัทาํงาน

ในกรุงเทพมหานคร พบว่า นักลงทุนทีมีอายุ อาชีพ รายได ้ แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ด้านจาํนวนเงินลงทุนรวมและระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุน

แตกต่างกนั  เนืองจากรายไดข้องกลุ่มตวัอยา่งทีมีความแตกต่างกนัจึงทาํใหน้กัลงทุนทีรายไดสู้งยอ่ม

ตดัสินใจลงทุนมากกว่าผูที้มีราไดน้อ้ยกว่า ขณะทีอาชีพมีส่วนต่อการตดัสินใจเพราะนกัลงทุนทีมี

อาชีพพนกังานเอกชนจะตดัสินใจลงทุนเพือสร้างความมนัคงใหแ้ก่ชีวิตหลงัเกษียณอายขุองตนเอง 

 . ส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ของนกัลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) เมือจาํแนกเป็นรายดา้น พบวา่ดา้นผลิตภณัฑ ์ 

ดา้นการส่งเสริมการตลาด  ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นกระบวนการบริการ มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ซึงสอดคลอ้งกบั อดุลย ์สาลิฟา ( ) ศึกษาเรือง 

ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(Long Term Fund: LTF) ของ

นกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัส่วนผสมการตลาดดา้นส่งเสริมการขาย มีผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ อมัรา พูลสวสัดิ ( ) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือก

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี  พบว่า ปัจจยัทางส่วนประสม

ทางการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นส่งเสริมทางตลาด  ดา้นกระบวนการ และดา้นกายภาพมีผลต่อการ

ตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว และจิรัสยช์า รัตนเพียร ( ) ศึกษาเรือง ปัจจยัที

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บ

มจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ทุกด้านมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บ

มจ.ธนาคารกรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร และ  สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ศึกษา เรืองปัจจยัทีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทวัไป

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกั ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร   



 

ส่วนประสมทางการตลาด ดา้นราคา ดา้นช่องทางในการจดัจาํหน่าย ดา้นบุคลากรไม่

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เนืองจากปัจจุบันการนํา

เทคโนโลยมีาพฒันาเพือให้นกัลงทุนสามารถเขา้ถึงขอ้มูล ผลิตภณัฑไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันนัช่องทาง

การจาํหน่ายจึงไม่ไดมี้ส่วนต่อการตดัสินใจลงทุนของนกัลงทุน อีกทงันกัลงทุนสามารถวิเคราะห์

และประเมินสถานการณ์เบืองตน้จากขอ้มูลทีไดก่้อนการตดัสินใจลงทุนโดยอาจจะไม่จาํเป็นตอ้งให้

พนักงานให้ขอ้มูล ซึงสอดคลอ้งกบั พรรษกร จิรภิญโญ  (2559) ศึกษาเรือง ปัจจยัการลงทุนและ

ส่วนประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุน

ทวัไปในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครInvestment   พบว่าปัจจยัช่องทางในการจดัจาํหน่าย ไม่ส่งผลถึง

การตดัสินใจลงในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทวัไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

7. ผลตอบแทนในการลงทุนมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ของนักลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เมือจําแนกเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน

ผลตอบแทน และดา้นภาษีและความเสียงจากการลงทุน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว (LTF) เนืองจากในการตดัสินใจลงทุนจะมีการชีแจงหรือแจง้เตือนให้รับทราบ

ก่อนการตดัสินใจลงทุนถึงผลตอบแทนและความเสียงทีอาจจะเกิดขึนไดใ้นอนาคต ดงันนัเมือนกั

ลงทุนพิจารณาถึงขอ้มูลดงักล่าวแลว้วา่สามารถยอมรับความเสียงไดจึ้งตดัสินใจลงทุน อีกทงัในการ

ลงทุนทีมีความเสียงสูงยอ่มมีผลตอบแทนทีสูงเช่นกนั  ซึงสอดคลอ้งกบั อดุลย ์สาลิฟา ( ) ศึกษา

เรือง ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(Long Term Fund: LTF) 

ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นผลตอบแทนในการลงทุนมีผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขต

กรุงเทพฯ และปริมณฑล และ พรรษกร จิรภิญโญ  (2559) ศึกษาเรือง ปัจจยัการลงทุนและส่วน

ประสมทางการตลาดทีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทวัไป

ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานครInvestment   พบว่าปัจจยัดา้นภาษีและความเสียงจากการลงทุน ส่งผล

ถึงการตดัสินใจลงในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทวัไปในเขตกรุงเทพมหานคร และ 

อรรถเดช เทพชัยธนะวงศ ์(2558) ศึกษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน

ประเภทกองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัดา้นอตัรา

ผลตอบแทนและความปลอดภยัในการซือ-ขายกองทุน มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนใน



 

กองทุนประเภทกองทุนต่างประเทศ และ  สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ศึกษา เรืองปัจจัยทีมี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทวัไป

ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัดา้นผลตอบแทน ปัจจยัดา้นภาษีและความ เสียงจากการลงทุน 

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนัก ลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร   

 

 ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพือนําไปใช้ 

 1. สถาบนัการเงินควรเปิดเผย ผลการดาํเนินงานของกองทุนรวม LTF  และจดัทาํรายงาน 

NAV/กาํไร/ ขาดทุนเมือตลาดปิดทาํการอย่างสมาํเสมอ เพือให้นกัลงทุนไดน้าํขอ้มูลเหล่านีใชเ้พือ

ประกอบการ 

ตดัสินใจ    

 2. เนืองจากการซือ/ขาย/สับเปลียนกองทุน LTF ในปัจจุบนัแต่ละกองทุนหรือแต่ละ

สถาบนัการเงินมีค่าธรรมเนียมทีแตกต่างกนั ดงันันธนาคารแห่งประเทศไทยควรออกมาตรการ

กาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมในการซือ/ขาย/สับเปลียนกองทุน LTF ให้เป็นมาตรฐานเท่ากันทุก

สถาบนัการเงิน   

 . การซือขายกองทุน LTF สาํหรับนกัลงทุนมือใหม่ ทียงัไม่ทราบถึงรายละเอียดเกียวกบั

การลงทุน ดงันนัสถาบนัการเงินควรจดัอบรมหรือสัมนาสาํหรับนกัลงทุนทีมีความสนใจในกองทุน 

LTF  และสามารถบริหารวางแผนทางการเงินอยา่งรอบคอบ 

 4. ควรมอบหมายใหพ้นกังานมีการติดตามความพึงพอใจของนกัลงทุน 

 5. ควรมีนโยบายการจ่ายเงินปันของกองทุน LTF และแสดงขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลของ

กองทุน LTF ยอ้นหลงั  ปี เพอืสร้างความเชือมนัใหแ้ก่นกัลงทุน 

  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครังต่อไป  

 1. ควรศึกษาเปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด 

ผลตอบแทนในการลงทุน กบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว(LTF) ของนักลงทุนใน

พนืทีอืน เช่น จงัหวดันนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี เป็นตน้ เพือทดสอบ 



 

ความสัมพนัธ์ของตวัแปรวา่มีความสัมพนัธ์และมีความแตกต่างกนัอยา่งไร  

 . ควรศึกษาปัญหาจากการลงทุนในกองทุนหุ้นระยะยาว(LTF) นักลงทุนทวัไปทีซือ

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ในเขตพืนทีกรุงเทพมหานคร 

 . ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างทีไม่เคยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ถึงสาเหตุ

หรือเหตุผลทีไม่ตดัสินใจลงทุน เพือให้ทราบถึงสาเหตุและเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาด

และสร้างกลยทุธ์ทางการตลาดสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มนี 

 . ควรเพิมตวัแปรในการศึกษาด้านอืน ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากอัตรา

แลกเปลียนทีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนหุน้ระยะยาว(LTF) เพือเปรียบเทียบผลกระทบที

ส่งผลต่อตวัแปรอืน ซึงจะเป็นประโยชน์ในการดาํเนินการส่งเสริมในการลงทุนให้ครอบคลุมนัก

ลงทุนใหก้วา้งขึน 
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ประเภทกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทวัไปในเขตกรุงเทพมหานคร  

อดุลย ์สาลิฟา. ( ). ปัจจัยทีมอิีทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long 

Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล.  การคน้ควา้อิสระ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

อรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์. ( ). ปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนประเภท

กองทุนต่างประเทศของกลุ่มคนทาํงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. การคน้ควา้อิสระ

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

อมัรา พูลสวสัดิ. ( ). ปัจจยัทีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกั

ลงทุนในเขตจงัหวดัชลบุรี. วารสารรัชต์ภาคย์, ( ), - . 

 

 


