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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดั
สมุทรปราการ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดั
สมุทรปราการ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
สถิติท่ีใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการ
วเิคราะห์การถดถอยพหุ โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติไวท่ี้ระดบั 0.05  

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26-35 ปี 
สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งงาน พนกังานระดบัปฏิบติัการ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มีประสบการณ์ในการลงทุนนอ้ยกวา่ 1 ปี ส่วนประสม
ทางการตลาดท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นบุคลากร 
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Abstract 
 This research aims to study factors influencing investment decisions in long term 
funds (LTF) of private company employees in Samutprakarn Province. Research samples 
were 400 private company employees in Samutprakarn Province. Questionnaires were 
applied for collected data. The data were analyzed by using statistic such as percentage, 
average, standard deviation and multiple regression analysis. With statistical significance 
at the level of 0.05 

The result from general data demonstrated that most respondents were female, 
aged 26-35 years, single status, educational level, bachelor's degree, job position, and 
operational level staff. Estimate salary 15,001-30,000 baht with less than 1 year 
investment experience. The marketing mix that employees give to the highest level is 
product, price, and distribution channel. Marketing promotion and personnel. 
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บทน ำ 
 การแข่งขนัทางดา้นธุรกิจธนาคารในประเทศไทยปัจจุบนัเพ่ิมสูงข้ึนและโดยเฉพาะ
หลงัการเปิดประชาคมอาเซียน ท่ีมีการเปิดเสรีทางดา้นการเงินส่งผลใหธ้นาคารในประเทศ
ไทยตอ้งมีการปรับตวัเพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการแข่งขนั โดยแต่ละธนาคารมีการน าเสนอ
ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีหลากหลายมากข้ึน นอกเหนือจากดา้นการฝากเงินและการใหสิ้นเช่ือ
ซ่ึงเป็นธุรกรรมหลกัของธนาคาร ดงันั้นการลงทุนในกองทุนรวมประเภทต่างๆ จึงไดรั้บ
ความนิยมมากข้ึนโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมท่ีไดรั้บสิทธิประโยชน์ลดหยอ่นภาษี
เงินไดป้ระเภทบุคคลธรรมดาท่ีนอกจากผูล้งทุนจะไดสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีแลว้  



ยงัมีโอกาสไดผ้ลตอบแทนในรูปของเงินปันผลหรือก าไรส่วนต่างอีกดว้ย (ทรรศวรรณ 
จนัทร์สาย, 2557) 
 รัฐบาลไดส่้งเสริมใหป้ระชาชนออมเงินระยะยาวมากข้ึน โดยใหต้ลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยออกกองทุนมา 2 ประเภท คือ กองทุนส ารองเพ่ือการเล้ียงชีพ (Retirement 
Mutual Fund) และ กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Equity Fund) (จิรัสยช์า รัตนเพียร, 
2557) ในปัจจุบนัภาวะการแข่งขนัของธุรกิจจดัการกองทุนรวมมีมากข้ึนเร่ือยๆ บริษทั
หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมต่างๆ จึงตอ้งมีการสร้างกลยทุธ์ทางดา้นนโยบายการลงทุน
ของกองทุนรวมแต่ละประเภทของบริษทั เพ่ือสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั (ณฐัชยั 
คหฏัฐา, 2556) 
 จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้ิจยัเกิดค าถามน าวจิยัวา่ การตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Fund : LTF) มีความสมัพนัธ์กบัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดหรือไม่ ผูว้จิยัจึงสนใจท่ีจะท าการศึกษาความสมัพนัธ์การตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) กบัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของพนกังาน
บริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือจะไดท้ราบวา่ปัจจยัอะไรบา้งท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดั
สมุทรปราการ ผลจากการวจิยัน้ีท าใหไ้ดข้อ้มูลสนเทศในการใชเ้ป็นแนวทางตลอดจน
ก าหนดกลยทุธ์ของบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวม ใหมี้ความสามารถเชิงการแข่งขนั
อยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
 
 
 
 



วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดั

สมุทรปราการ 
2. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว LTF ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ 
3. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ของพนกังาน

บริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ 
4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF จ าแนกตาม

ลกัษณะประชากรศาสตร์ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ 
5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่อง

ทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร การสร้างและการน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพ และกระบวนการบริการ ท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
LTF ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ  

6. เพ่ือศึกษาอิทธิพลผลตอบแทนในการลงทุนท่ีมีต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว LTF ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 
สมมุตฐิำนของกำรวจิยั 

สมมุติฐานท่ี 1 พนกังานชายและหญิงมีระดบัการลงทุนในกองทุน LTF ต่างกนั 
สมมุติฐานท่ี 2 พนกังานท่ีมีอายตุ่างกนัมีระดบัการลงทุนในกองทุน LTF ต่างกนั 
สมมุติฐานท่ี 3 พนกังานท่ีมีสถานภาพต่างกนัมีระดบัการลงทุนในกองทุน LTF

ต่างกนั 
สมมุติฐานท่ี 4 พนกังานท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการลงทุนในกองทุน LTF 

ต่างกนั 
สมมุติฐานท่ี 5 พนกังานท่ีมีต าแหน่งงานต่างกนัมีระดบัการลงทุนในกองทุน LTF 

ต่างกนั 



สมมุติฐานท่ี 6 พนกังานท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนัมีระดบัการลงทุนใน
กองทุน LTF ต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 7 พนกังานท่ีมีประสบการณ์ในการลงทุนต่างกนัมีระดบัการลงทุนใน
กองทุน LTF ต่างกนั 

สมมุติฐานท่ี 8 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการลงทุนใน
กองทุน LTF 

สมมุติฐานท่ี 9 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการลงทุนในกองทุน 
LTF 

สมมุติฐานท่ี 10 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการ
ลงทุน ในกองทุน LTF 

สมมุติฐานท่ี 11 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ
ลงทุนในกองทุน LTF 

สมมุติฐานท่ี 12 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรส่งผลต่อการลงทุนใน
กองทุน LTF 

สมมุติฐานท่ี 13 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพส่งผลต่อการลงทุนในกองทุน LTF 

สมมุติฐานท่ี 14 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการบริการส่งผลต่อการ
ลงทุนในกองทุน LTF 
 
ขอบเขตกำรวจิยั 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดั
สมุทรปราการ จ านวน 1,369,706 คน (ขอ้มูล ณ ไตรมาส 1 ปี 2560) กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วจิยัคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 400 คน ในการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งผูว้จิยัใชห้ลกัการค านวณใชสู้ตรของ Yamane (กฤษดา ตั้งชยัศกัด์ิ, 
2559, หนา้ 184) ระยะเวลาท่ีศึกษา มีนาคม พ.ศ. 2562 – มิถุนายน พ.ศ. 2562 



กรอบแนวคดิกำรวจิยั 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดตวัแปรอิสระ (independent variables) และตวัแปรตาม 
(dependent variables) ดงัต่อไปน้ี ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 
ต าแหน่งงาน ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และประสบการณ์ในการลงทุน 

2. ระดบัความส าคญัของปัจจยัของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ไดแ้ก่ 
ผลิตภณัฑ ์ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร การ
สร้าง และน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ กระบวนการบริการ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิยั  
 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ส่วนท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้
ระยะยาว LTF ของพนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ 
 ส่วนท่ี 3 การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF 
 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวจิยั 
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดใ้ชส้ถิติเพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูล  แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถาม โดยใชส้ถิติ ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย 
(mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

2. การทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบตวัแปร ใชว้ิธีการวเิคราะห์การถดถอยพหุ 
(multiple regression deviation)  

 
 
 



สรุปอภปิรำยผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหวา่ง 26-35 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ ระดบัรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
15,001 – 30,000 บาท  และมีประสบการณ์ในการลงทุนนอ้ยกวา่ 1 ปี  

2. กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นดา้นส่วนประสมทางการตลาด พิจารณารายดา้น 
พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้น
บุคลากร และดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ทั้งหมดอยูใ่นระดบัมาก 

3. การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ของพนกังาน จ านวน 400 
คน พบวา่มีการตดัสินใจในการลงทุนอยูใ่นระดบัมาก 

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มี

ระดบัการลงทุนในกองทุน LTF ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธ
สมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 2 พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีอายแุตกต่างกนั มี
ระดบัการลงทุนในกองทุน LTF ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน
การวจิยั 

สมมติฐานท่ี 3 พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีสถานภาพ
แตกต่างกนั มีระดบัการลงทุนในกองทุน LTF ไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
จึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 4 พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีระดบัการศึกษา
แตกต่างกนั มีระดบัการลงทุนในกองทุน LTF ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั 



สมมติฐานท่ี 5 พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีต าแหน่งงาน
แตกต่างกนั มีระดบัการลงทุนในกองทุน LTF ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 6 พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีระดบัรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัการลงทุนในกองทุน LTF ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 7 พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีมีประสบการณ์ใน
การลงทุนแตกต่างกนั มีระดบัการลงทุนในกองทุน LTF ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 จึงยอมรับสมมติฐานการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 8 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 9 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว LTF ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดส่งผลต่อ
การลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงยอมรับ
สมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 10 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 11 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ส่วนประสมทาง
การตลาดส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
จึงยอมรับสมมติฐานการวิจยั 



สมมติฐานท่ี 12 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรส่งผลต่อการลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด
ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึง
ยอมรับสมมติฐานการวิจยั 

สมมติฐานท่ี 13 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสร้างและน าเสนอลกัษณะทาง
กายภาพไม่ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ ส่วนประสมทางการตลาดไม่ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 

สมมติฐานท่ี 14 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการบริการไม่ส่งผลต่อการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ส่วนประสมทาง
การตลาดไม่ส่งผลต่อการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานการวจิยั 
 
อภปิรำยผล 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูว้จิยัพบวา่ พนกังานส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ ณฐักร  เลาหสงคราม (2555) ผูว้จิยัมีความคิดวา่ ในการสอบถามผูต้อบ
แบบสอบถามในช่วงเวลาท่ีต่างกนั ท าใหค้วามคิดของผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดท่ี
เปล่ียนแปลงไป ระดบัอาย ุ26 – 35 ปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เพชรี ขมุทรัพย ์(2544: 
6) ในเร่ืองของอายผุูล้งทุน (The age of the investor) พนกังานท่ีมีสถานภาพโสด มีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี ระดบัต าแหน่งงานระดบัปฏิบติัการ รายได ้15,001 – 30,000 บาท ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ บาลาร์ด แบอิ และไคลเซอร์ (Baliard, Biehi & Kaiser 1990: 150-
156) ท่ีท าการวิเคราะห์ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demographic) แต่ในเร่ืองของ
สถานภาพ จากในการเกบ็ขอ้มูลแบบสอบถาม พบวา่ สถานภาพไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ประสบการณ์ในการลงทุนท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้
การตดัสินใจลงทุนแตกต่างกนั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชุรีพร  สีสนิท (2553)  



เร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของลูกคา้
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF ของ
พนกังานบริษทัเอกชนในจงัหวดัสมุทรปราการ ผูว้จิยัพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 7P’s 
มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั แนวคิดเร่ืองส่วนประสม
การตลาดบริการ (Service Marketing Mix) หรือ 7 Ps ของPhilip Kotler (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2546) ประกอบดว้ย  ผลิตภณัฑ ์(Product)  ราคา (Price)  การจดัจ าหน่าย (Place)  
การส่งเสริมการตลาด (Promotion) และนอกจากนั้นยงัตอ้งอาศยัเคร่ืองมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติม
ประกอบดว้ย บุคคล (People) ปัจจยัเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีมีผลต่อการตดัสินใจของลูกคา้ในการ
เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว LTF 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ลูกคา้กลุ่มเป้าหมายหลกัท่ีลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว ของบริษทัเอกชนใน
จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีมีแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม หุน้ระยะยาว เน่ืองจากผูห้ญิงเป็นเพศท่ีมีความระมดัระวงัในการใชจ่้าย ตอ้งการ
ความมัน่คงเม่ือยาม ชรา จึงเลือกการลงทุนท่ีสามารถเกบ็เป็นเงินออมไวใ้ชย้ามเกษียณและ
ลดหยอ่นภาษีไดอี้กดว้ย ดงันั้นในการส่งเสริมการลงทุนในกองทุนรวม ควรจดัใหมี้การ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์เพ่ิมเติม จาก เดิมโฆษณาทางหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารทางธุรกิจ
เพียงอยา่งเดียว กค็วรเพ่ิมการโฆษณาทางเวบ็ไซตเ์น่ืองจากปัจจุบนัเป็นยคุ 4.0 ประชาชนจะ
เขา้ถึงการรับรู้ขอ้มูลผา่นทางอินเทอร์เน็ตไดส้ะดวกกวา่ในปัจจุบนั 
 2. ควรมีการเพ่ิมค าถามของตวัแปรดา้นอ่ืนเขา้ไปเสริมในการศึกษาวจิยั ตวัอยา่ง เช่น 
ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ผลกระทบจากตลาดหุน้มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุน้ระยะยาว เป็นตน้ เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบท่ีจะส่งผลต่อตวัแปรตวัอ่ืนต่อไป และ
เปรียบเทียบผลการศึกษา ใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน อนัจะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการ
ส่งเสริมการลงทุนใหค้รอบคลุมนกัลงทุนไดก้วา้งข้ึน 



 3. ควรมีการเพ่ิมค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว เช่น เคย
มีการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวหรือไม่ ซ่ึงค าถามน้ีท าใหส้ามารถศึกษาวจิยัไดต้รง
กบักลุ่มเป้าหมายมากข้ึน นอกจากน้ีสามารถน าผลการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งทั้งผูท่ี้ไม่เคย
ลงทุนและผูท่ี้เคยลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว มาท าการศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการ ตดัสินใจลงทุน เพ่ือศึกษาดูวา่ทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนัหรือไม่ 
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