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บทคัดย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ี มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)ท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือ

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF)ของพนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือพนกังานบริษทัท่ีอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีท างานใน

ต าแหน่งสายงานดา้น IT  จ  านวน 427 คนโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบขอ้มูล สถิติท่ีใช้

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ

(multiple regression analysis) ผลการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปพบวา่ผูท่ี้ซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวส่วนใหญ่เป็น

หญิง อาย ุ31-35 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,000-40,000 บาท มี

ความรู้เก่ียวกบัการลงทุนในระดบัปานกลาง มีประสบการณ์การลงทุนในหลกัทรัพย ์1-5 ปี และเลือก

ช่วงเวลาลงทุนเป็นแบบทยอยซ้ือตลอดทั้งปี ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีพนกังานใหค้วามส าคญัท่ีสุด

คือ ดา้นบุคคลกบัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ และใหค้วามส าคญัโดยรวมมากกบัปัจจยัดา้นราคากบัดา้น

ผลิตภณัฑ ์ 
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ABSTRACT 

 The purpose of this research is for studying about marketing mix (7P’s). Which is effected to 

Long Term Equity Fund (LTF) trading by IT employee in Bangkok and nearby. Samples of this research 

are 427 IT employees who work in Bangkok and perimeter. Questionnaire was used to record the data. To 

analysis the data that collected, calculate by percentage, average, standard deviation and multiple 

regression analysis. The results show that most of employees who bought LTF are single women in 31-35 

ages. Average of their salary around 20,000 - 40,000 Thai baht. They are moderate knowledge about the 

investment and experiences in this kind of funds around 1-5 years. Another factors that affect the buying 

are about persons and services, and most focusing are the price and product. 
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บทน า 

คนไทยในอดีตส่วนใหญ่ใชชี้วติกนัอยา่งเรียบง่าย  เด็กๆยงัวิง่เล่นกบัธรรมชาติ มองหาเศษไม ้หรือ

ตน้กลว้ยน ามาท าเป็นของละเล่นต่างๆ  อยูก่บัธรรมชาติ เร่ืองของการเงินจึงยงัไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นกั 

แต่เม่ือยคุสมยัเปล่ียนไป ส่ิงต่างๆเหล่านั้นก็ถูกแทนท่ีดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท าใหเ้ร่ืองของการเงินเร่ิมจะ

มีบทบาทมากข้ึน  การรู้จกัอดออม ประหยดั มธัยสัถ ์ เพื่อท่ีจะไดมี้เงินใชส้อยในยามจ าเป็น  จึงมีบทบาท

มากข้ึนตามไปดว้ย 

การออมหรือการเก็บหอมรอมริบของคนไทยมีมานานตั้งแต่คร้ังโบราณกาล  ในสมยัสุโขทยั  สมยั

อยธุยา กระทัง่สมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้  คนจะนิยมเก็บออมเงินทอง หรือทรัพยสิ์นต่างๆไวใ้นหมอ้ ไห ปิด

ฝามิดชิด แลว้น าไปฝังดิน  เป็นตน้  เม่ือมีการเก็บออมเงินมากเขา้ก็เกิดเป็นความกงัวล  เม่ือมีการจดัตั้ง

ธนาคารสยามกมัมาจล หรือธนาคารไทยพาณิชยใ์นปัจจุบนั  ประชาชนจึงน าเงินไปฝากไวก้บัธนาคาร  เพื่อ

เช่ือวา่ปลอดภยักวา่การเกบ็ทรัพยสิ์นไวก้บัตวัเอง   

ปัจจุบนัการน าเงินไปฝากไวก้บัธนาคารพาณิชยมี์แนวโนม้ลดลง  เน่ืองจากอตัราดอกเบ้ียท่ีทางธนาคาร

ใหก้บัประชาชนอยูใ่นเกณฑ์ท่ีต ่า  อีกทั้งอตัราเงินเฟ้อท่ีเพิ่มมากข้ึน  ท าใหค้่าของเงินลดลงจากการท่ีสินคา้

และบริการมีราคาสูงข้ึน  ท าใหป้ระชาชนใหค้วามสนใจในการน าเงินไปลงทุนในเคร่ืองมือทางการเงินอ่ืนๆ 

เพื่อเพิ่มโอกาสท่ีจะไดร้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์มากยิง่ข้ึน  เช่น การน าเงินออมไปลงทุนในหุน้

หรือทองค า  เป็นตน้  ซ่ึงการลงทุนในหุน้หรือทองค านั้นมีความเส่ียงสูง  เน่ืองจากผูล้งทุนจะตอ้งมี

ประสบการณ์  มีความรู้ และความช านาญในการลงทุน สถาบนัการเงินจึงไดเ้สนอช่องทางการลงทุนต่างๆ

โดยท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีกวา่ และมีความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีต ่ากวา่ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชนท่ีแตกต่างกนั ทางเลือกหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมคือ การลงทุนผา่นกองทุนรวมท่ีบริหารกองทุนโดย

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน(บลจ.) ท่ีมีความเป็นมืออาชีพ  กองทุนรวมจึงเป็นเคร่ืองมือการลงทุนท่ีมี

ประสิทธิภาพ  ภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีผูล้งทุนรับได ้ กองทุนรวมจึงเป็นทางเลือกหน่ึงส าหรับประชาชนท่ี

เงินทุนไม่มาก และไม่มีความช านาญในการพิจรณาเลือกลงทุนในหลกัทรัพย ์ นอกจากน้ี รัฐบาลเล็งเห็น

ความส าคญัของการออมเพื่อไวใ้ชจ่้ายในยามเกษียณของประชาชน จึงไดอ้อกมาตรการส่งเสริมการลงทุน

ผา่นกองทุนรวม โดยการยกเวน้ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา กรณีลูกคา้ลงทุนในกองทุนประเภทกองทุน 2 

ประเภท คือ “กองทุนส ารองเพื่อการเล้ียงชีพ” (RMF : Retirement Mutual Fund) มีวตัถุประสงคเ์พื่อการออม

เงินไวใ้ชใ้นยามเกษียณและเป็นการเปิดโอกาสใหก้บัประชาชนท่ีอยูใ่นอาชีพซ่ึงไม่มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพ



หรือกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการไดมี้เงินออมดว้ย  และกองทุนอีกประเภทหน่ึงไดแ้ก่ “กองทุนรวม

หุน้ระยะยาว” (LTF : Long Term Equity Fund) มีวตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้การลงทุนซ้ือขายหุน้ระยะยาวใน

ตลาดหลกัทรัพยฯ์และใหร้าคาหุน้ในตลาดหลกัทรัพยฯ์มีเสถียรภาพ  ซ่ึงเป็นการป้องกนัความผนัผวนใน

ตลาดหลกัทรัพย ์ ทั้งน้ีกองทุนทั้ง 2 กลุ่ม สามารถน ามาลดหยอ่นภาษีเงินไดสู้งสุด ร้อยละ 15 ของเงินได้

รวมทั้งปีและสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท รวมทั้ง 2 ประเภทรวมกนัสามารถใชสิ้ทธิลดหยอ่นไดสู้งสุดถึง 

1,000,000 บาท  จึงท าใหก้ารลงทุนในกองทุนส ารองเพื่อการเล้ียงชีพ” (RMF : Retirement Mutual Fund ) 

และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นทางเลือกของการออมและการลงทุนรูปแบบหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยม

ในปัจจุบนั และเม่ือเรานึกถึงจุดเร่ิมตน้ของการออมและการลงทุน เราจะนึกถึงการลงทุนในระยะท่ีเหมาะสม

กบัช่วงอาย ุและระยะเวลาในการลงทุน ซ่ึงคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะขอน าวจิยัเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว (LTF) เน่ืองจากเป็นการลงทุนในระยะเวลา 7 ปีปฏิทิน ผูว้จิยัมีมุมมองวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ของการศึกษาการ

ลงทุนส าหรับคนรุ่นใหม่ท่ีเร่ิมหนัมาใส่ใจกบัการลงทุนรูปแบบต่างๆ อีกทั้ง จากการคน้ควา้เบ้ืองตน้ยงัพบวา่ 

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของแต่ละ บลจ.มีทางเลือกการลงทุนและรูปแบบการลงทุนท่ีหลากหลาย  เพื่อ

เป็นทางเลือกใหก้บันกัลงทุนท่ีตอ้งการลงทุน โดยมีค าถามน าวจิยัในคร้ังน้ีวา่ หากพนกังานท่ีอยูส่ายงาน IT 

ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีผูว้จิยัคาดวา่เป็นอาชีพท่ีมีความช านาญเฉพาะทาง มีรายไดเ้ฉล่ียเกินเกณฑท่ี์ตอ้งเสียภาษี หาก

จะตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะใชปั้จจยัใดมาประกอบการตดัสินบา้ง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ของพนกังานใน

ต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2. เพื่อศึกษาลกัษณะของประสบการณ์การลงทุนท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

(LTF)ของพนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ของ

พนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4. เพื่อศึกษาระดบัความเห็นเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ของพนกังานใน

ต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



 

สมมติฐานงานวจัิย 

สมมติฐานขอ้ท่ี 1 พนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีเพศ

ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ท่ีต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 2 พนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีอายุ

ต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ท่ีต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 3 พนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

สถานภาพต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ท่ีต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 4 พนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีระดบั

การศึกษาต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ท่ีต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 5 พนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีรายได้

เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ท่ีต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 6 พนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ีระดบั

ของความรู้เก่ียวกบัการลงทุนต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ท่ีต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 7 พนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

ประสบการณ์การลงทุนต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ท่ีต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 8 พนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลท่ี

ช่วงเวลาการลงทุนต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ท่ีต่างกนั 

สมมติฐานขอ้ท่ี 9 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑส่์งผลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว(LTF) ของพนกังาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานขอ้ท่ี 10 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคาส่งผลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(LTF) ของพนกังาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 



สมมติฐานขอ้ท่ี 11 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการจดัจ าหน่ายส่งผลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว(LTF) ของพนกังาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานขอ้ท่ี 12 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นส่งเสริมการขายส่งผลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว(LTF) ของพนกังาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานขอ้ท่ี 13 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคคลากรส่งผลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะ

ยาว(LTF) ของพนกังาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานขอ้ท่ี 14 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการส่งผลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว(LTF) ของพนกังาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานขอ้ท่ี 15 ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกายภาพส่งผลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

(LTF) ของพนกังาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ขอบเขตงานวจัิย 

 ขอบเขตเน้ือหา ศึกษาลกัษณะส่วนบุคคล ศึกษาประสบการณ์การลงทุน และส่วนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคือ พนกังานในต าแหน่ง

สายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 427 คน  ระยะเวลาท่ีศึกษา มีนาคม พ.ศ. 2562 – 

มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวคิดงานวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เน่ืองจากการวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงอนุมาน (inferenteial research) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ

ขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด(7P's)ท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว(LTF)ของพนกังานในต าแหน่งสายงาน ITในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบ

แบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นประสบการณ์การลงทุนท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ของ

พนกังานในสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)ท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) 

ของพนกังานในสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ส่วนท่ี 4 การตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)  ของพนกังานในสายงาน IT ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 ขอ้ค าถามไดผ้า่นการหาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) โดยผูว้จิยัจะน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้

(try-out) กบักลุ่มประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะวจิยั จ  านวน 50 คนหลงัจากนั้นน า

แบบสอบถามมาวเิคราะห์เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชว้ิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 

(Cronbach Alpha coefficient) ซ่ึงค่าแอลฟาท่ีได ้แสดงถึงระดบัความคงท่ีของแบบสอบถามโดยมีค่าระหวา่ง 

0 <  <1 ถา้มีค่าใกลเ้คียงกบั 1 มาก แสดงวา่ มีความเช่ือมัน่มาก ผลการหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม

ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.911 

 

สถิติทีใ่ช้ในการวจัิย 

1. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะประชากรของ

กลุ่มตวัอยา่ง และประสบการณ์การลงทุน โดยใชค้่าสถิติร้อยละ (percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ค่า

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(standard deviation) 



2. การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใชท้ดสอบสมมติฐานต่างๆโดยวธีิ

ดงัต่อไปน้ี 

a. วเิคราะห์ Independent Samples T-test และ One-Way ANOVA เพื่อทดสอบวา่ การซ้ือ

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ของพนกังานงานในสายงาน IT ในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลจะแตกต่างกนัไปตามลกัษณะประชากร และประสบการณ์การลงทุน หรือไม่  

b. การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) เพื่อจดักลุ่มตวัแปรในแต่ละปัจจยัท่ีศึกษา ผูว้จิยัจะใช้

สถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างดา้น ปัจจยั

ส่วนประสมทางการตลาด(7P’s)มีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยาว(LTF) หรือไม่ ซ่ึง

ในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc 

analysis) เพื่อวเิคราะห์   ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด โดยวธีิของ LSD 

c. การวเิคราะห์การถดถอย (Regression) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ปัจจยัท่ีไดจ้ากการ

วเิคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis)    กบัอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) 

ของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

สรุปอภิปราย และข้อเสนอแนะ 

1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหวา่ง 31-35 ปี  สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาส่วน

ใหญ่คือปริญญาตรี  รายไดส่้วนใหญ่ 20,000-40,000 บาท    

2. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัการลงทุนปานกลาง แต่ไม่มีประสบการณ์(ปี)การลงทุน 

และเลือกช่างเวลาท่ีจะเขา้ซ้ือเป็นแบบทยอยซ้ือตลอดทั้งปี 

3. กลุ่มตวัอ่างมีระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ของการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว

(LTF) รายดา้นดงัน้ี ดา้นบุคคล(Person) ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ(Process) อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานท่ีจดัจ าหน่าย (Place) ดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ(Physical Evidence) ดา้นการส่งเสริมการตลาด(Promotion) อยูใ่นระดบัมาก 



4. กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย  และ

เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยในดา้น ท่านคิดวา่การ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวมีประโยชน์  ท่านคิดวา่ท่านจะลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว  ท่านคิดวา่ท่านจะแนะน าใหบุ้คคลทีทท่านรู้จกัลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ตามล าดบั 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยุกต์ใช้ในงานวิจยัเร่ือง

ส่วนประสมทางการตลาด(7P's)ท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)ของพนกังานในต าแหน่ง

สายงาน ITในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1.เพื่อศึกษาลกัษณะประชากรท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ของพนกังานใน

ต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

จากงานวจิยัพบวา่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษาและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือ LTF สอดคลอ้งกบัณฐักร เลาหสงคราม,2555 ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาวของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร พบวา่ลกัษณะประชากรของนกัลงทุนท่ีแตกต่างกนัมี

พฤติกรรมการลงทุนท่ีแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัลกัษมี กรลิขิตไพศาล,2558 ไดศึ้กษาพฤติกรรมการลงทุน

ของนกัลงทุนในกองทุนรวม LTF/RMF ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ อายแุละรายได ้มีความสัมพนัธ์กบั

รูปแบบการลงทุนใน LTF/RMF และยงัสอดคลอ้งกบังานของประภสัสร วารีศรี,2555 ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท

ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนรายยอ่ยในประเทศไทย พบวา่ ระดบัการศึกษา

แตกต่างกนัมีความคิดเห็นดว้ยต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมดา้นวตัถุประสงคก์าร

ลงทุนแตกต่างกนั ส่วนเพศไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ LTF เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา เป็นพนกังาน IT 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นระดบั 20,000-40,000 บาท ซ่ึงเป็นฐานรายไดท่ี้

ตอ้งเสียภาษี 

 



2. เพื่อศึกษาลกัษณะของประสบการณ์การลงทุนท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(LTF)ของพนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากงานวิจยัพบว่า ประสบการณ์การลงทุนแตกต่างกนั มีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(LTF) ของพนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

3.เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาด(7Ps) ท่ีมีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ของ

พนกังานในต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากงานวจิยัพบวา่ ส่วนประสมทางการตลาด ทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย บุคคลผูใ้หบ้ริการ 

กระบวนการการจดัจ าหน่าย และลกัษณะทางกายภาพ มีอิธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(LTF) ของพนกังานในสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สอดคลอ้งกบัจิรัสยช์า รัตนเพียร

,2557 ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงพบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

และปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุน้

ระยะยาว (LTF) ของลูกคา้บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในกรุงเทพมหานคร ส่วนดา้นบุคคล กลุ่มตวัอยา่งให้

ความส าคญักบั  ผูใ้หค้  าแนะน า ตอ้งมีความเช่ียวชาญในการแนะน าการลงทุน และมีทีมงานคอยให้

ค  าปรึกษา ใหข้อ้มูล และใหบ้ริการหลงัการขาย ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายสอดคลอ้งกบัอดุลย ์สาลิฟา

,2559 ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Fund: 

LTF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัส่วนผสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

มีเพียง 2 ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาหน่ายและส่งเสริมการขาย ดา้นกระบวนการการจดัจ าหน่าย 

กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบักระบวนการการใหบ้ริการตอ้งมีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า  และ

กระบวนการการใหบ้ริการมีความเป็นมืออาชีพ ดา้นลกัษณะทางกายภาย กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามส าคญักบั

สาขาของธนาคารมีความสะอาด เป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน ดูแลว้สบายตา ส่วนดา้นผลิตภณัฑแ์ละราคา ไม่

มีอิธิพลต่อการซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ของพนกังานในสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัณฐักร เลาหสงคราม,2555 ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาวของคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร และไม่สอดคลอ้งกบัฉตัรแพร พูนเอียด,2558 

ท าการศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนในเขต

กรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นเพราะกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา อาย ุประสบการณ์ และเงินเดือนเฉล่ียต่อเดือนท่ีไม่



เหมือนกนั และจากการทบทวนวรรณกรรมในคร้ังน้ี ไม่มีงานวจิยัใด ท่ีการส่งเสริมการขายมีอิธิพลต่อการ

ซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ดูไดจ้ากระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริม

การขาย โดยขอ้ท่ีไดร้ะดบัความคิดเห็นท่ีต ่าท่ีสุดคือ มีการออกบูธขายผลิตภณัฑต์ามอาคารส านกังาน หรือ

หา้งสรรพสินคา้ และมีการจดัแคมเปญลุน้รางวลัและของสมนาคุณ 

 4.เพื่อศึกษาระดบัความเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ของพนักงานใน

ต าแหน่งสายงาน IT ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 จากการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นต่อการตดัสินใจซ้ือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

(LTF) ในระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) มี

ประโยชน์ รองลงมาคือมีความคิดเห็นท่ีจะลงทุนเพิ่มเติมในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) อย่างแน่นอน 

และยงัมีความคิดท่ีจะแนะน าใหบุ้คคลอ่ืนรู้จกัการลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวจิยั แมว้า่ส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นโปรโมชัน่ จะ

มีระดบัความคิดเห็นท่ีไม่ต่างกนั แต่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นต่อดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา 

และดา้นโปรโมชัน่อยูใ่นระดบัมาก หากธนาคารมีการพฒันาส่วนประสมทางการตลาดในดา้น

ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา และดา้นโปรโมชัน่ ใหม้ากข้ึน อาจส่งผลกระทบต่อการซ้ือกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว(LTF) ได ้

2. จากผลการวจิยั แมว้า่กลุ่มตวัอยา่งจะมีความรู้เก่ียวกบัการลงทุน แต่ยงัไม่มีประสบการณ์(ปี)การ

ลงทุน หากธนาคารมีการสนบัสนุน ใหค้วามรู้ และเปิดให้มีการทดสอบ อาจส่งผลกระทบต่อการ

ซ้ือกองทุนรวมหุน้ระยะยาว(LTF) ได ้
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