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บทคัดย่อ 

 การวจิยัในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความแตกต่างทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์และ

ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกั

ลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัได้เก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างตั้ งแต่เดือนมีนาคม 2562 ถึง 

มิถุนายน 2562 ดว้ยวิธีการส ารวจ (Survey Research Method) ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล มีกลุ่มตวัอยา่ง 334 คน สมมุติฐานงานวิจยัครอบคลุมทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ เพศ อายุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน รวมถึงส่วนประสมทาง

การตลาด (7Ps)  ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการ

ขาย ดา้นบุคลากร ดา้ยลกัษณะทางกายภาพ และดา้นกระบวนการ  

 ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา และ

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของ

นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 รวมถึงส่วนประสมทางการตลาด

ในด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และด้านภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF)  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างตอ้งการช่องทางในการซ้ือ ขาย ช าระค่า

หน่วยลงทุนท่ีมีความสะดวกสบาย หลากหลายและสามารถท ารายการไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ  
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โดยการเลือกลงทุนนั้นจะพิจารณาจากสถาบนัการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ี

ทนัสมยั 

 

ค าส าคญั : ส่วนประสมทางการตลาด การตดัสินใจลงทุน กองทุนรวมหุน้ระยะยาว 

 

Abstract 

 This research purpose to study the differences in demographic characteristics and marketing 

mix (7Ps) influencing the decision to invest in Long Term Fund (LTF) Of Investors In Bangkok.The 

researcher collected sample data from March 2019 to June 2019 with the Survey Research Method. 

The questionnaire was used as a tool to collect data. There are 334  sample groups. The research 

hypothesis covers the demographic characteristics, including gender, age, status, education level, 

occupation and average monthly income. Including marketing mix (7Ps) consisting of product, price, 

place, promotion, people, physical evidence And process 

 The research found that Demographic characteristics include age, status, education level And 

average monthly income Which has different effects on investment decisions in long-term equity funds 

(LTF) of general investors in Bangkok Significantly at the level of 0.05. Including marketing mix in 

place And physical  evidence that affects the decision to invest in long-term stock funds (LTF) shows 

that the sample group needs a channel to buy, pay for investment units that are comfortable Variety and 

can do the transaction at any time you want The investment selection will be considered from a reliable 

financial institution. With modern equipment and technology 

 

Keyword : Marketing mix (7Ps) , The decision to invest , Long Term Fund (LTF) 



บทน ำ 

 รูปแบบการออมเงินในปัจจุบนัไดพ้ฒันาจากอดีตไปมาก เน่ืองจากอดีตจะเป็นการออมเงินดว้ย

วิธีการฝากเงินในบญัชีธนาคารเป็นหลกั เพราะการเรียนรู้จากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นวา่การฝากเงินใน

บญัชีธนาคารท าให้เงินตน้ไม่หายและไดรั้บดอกเบ้ียตามท่ีธนาคารก าหนด แต่หลงัจากประเทศไทยผ่าน

วกิฤตเศรษฐกิจตม้ย  ากุง้ในปี พ.ศ.2540 ส่งผลใหอ้ตัราดอกเบ้ียเงินฝากปรับตวัลงอยูใ่นระดบัต ่าเป็นเวลา

ยาวนานถึงปัจจุบนั อีกทั้งอตัราเงินเฟ้อท่ีท าให้ค่าของเงินออมลดลงจากการท่ีสินคา้และบริการมีราคา

สูงข้ึนประชาชนจึงหนัมาใหค้วามสนใจการออมเงินในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนดีกวา่

และมีความเส่ียงอยู่ในระดบัต ่าท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีแตกต่างกัน เช่น กองทุนรวม

ประเภทต่าง ๆ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการลงทุนส าหรับผูล้งทุนรายยอ่ยท่ีประสงคล์งทุนในตลาดทุน แต่มี

เงินทุนจ านวนจ ากัดไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆได้มากพอ ไม่มี

ประสบการณ์ขาดความรู้และความช านาญในการลงทุน การลงทุนผา่นกองทุนรวมท่ีบริหารกองทุนโดย

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน (บลจ.) ท่ีเป็นมืออาชีพจึงเป็นเคร่ืองมือการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ภายใตก้รอบความเส่ียงท่ีผูล้งทุนรับได ้

 การลงทุนในกองทุนรวมจึงเป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มความมัง่คัง่ของผูล้งทุนรายย่อยเน่ืองจาก

กองทุนรวมลงทุนไดด้ว้ยเงินเพียงหลกัพนับาท สามารถเลือกลงทุนไดต้ามระดบัความเส่ียงท่ีผูล้งทุนรับ

ไดซ่ึ้งระดบัความเส่ียงจะสอดคลองกบัผลตอบแทนท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงลกัษณะกองกองทุนรวมคือ เป็นการ

รวบรวมเงินทุนจากนกัลงทุนทัว่ไป คนละเล็กคนละนอ้ย เพื่อรวมเป็นเงินกอ้นขนาดใหญ่แลว้น าเงินท่ี

รวบรวมนั้นไปลงทุนตามท่ีได้ตกลงกบันักลงทุน กองทุนท่ีรวบรวมเงินท่ีได้น้ีจะได้รับการบริหาร

จดัการจากบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนซ่ึงมีหนา้ท่ีลงทุนแทนนกัลงทุนหรือผู ้ถือหน่วยลงทุนและมี

การจดัตั้งดูแลผลประโยชน์เพิ่มข้ึนมาอีกซ่ึงกฎหมายจะก าหนดเอาไวเ้พื่อคอยดูแลเงินกองทุนนั้นแทน

นกัลงทุนท่ีน าเงินมาลงทุนโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยออกกองทุนมา 2 ประเภทคือ กองทุน

รวมเพื่อการเล้ียงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อส่งเสริมการออมเงินในระยะยาวและเป็นการวาง

แผนการออมเงินเพื่อใชจ่้ายยามเกษียณ และสามารถน าไปลดหยอ่นภาษีประจ าปีได ้

 



วตัถุประสงค์กำรวจัิย  

1. เพื่อศึกษาความแตกต่างทางด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ของนักลงทุนทั่วไปในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศึกษาการตดัสินใจการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  จ  าแนกตามลักษณะ

ประชากรศาสตร์ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อศึกษาผลกระทบส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมุติฐำนของกำรวจัิย  

1. นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มีระดบัการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) ต่างกนั 

2. นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุต่างกนั มีระดบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) ต่างกนั 

3. นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพต่างกนั มีระดบัการลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) ต่างกนั 

4. นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ต่างกนั 

5. นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกนั มีระดบัการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) ต่างกนั 



6. นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีระดบัการลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ต่างกนั 

7. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทางดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

8. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทางดา้นราคาท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

9. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทางดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

10. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทางดา้นการส่งเสริมการขายท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

11. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทางดา้นบุคลากรท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

12. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทางดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุน

ในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

13. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ทางดา้นกระบวนการท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตกำรศึกษำ 

 

ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีเคยลงทุนใน
กองทุนรวมหุน้ระยะยาว ซ่ึงผูว้จิยัไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีชดัเจนจึงขอใชก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุต  ่ากวา่
หรือเท่ากบั 30 ถึง 51 ปีข้ึนไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นช่วงอายุของคนวยัท างานท่ีส่วนใหญ่มี
รายไดเ้พียงพอและเร่ิมมีการวางแผนการออมเพื่ออนาคต โดยจะท าการแบบสอบถามขอ้มูลทั้งเพศชาย
และเพศหญิง จ านวน 400 คน (ขอ้มูล ณ เดือนมีนาคม 2562) 
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ในการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัใช้หลักการค านวณใช้สูตรของ Yamane (อา้งถึงใน 
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3. ตวัแปรท่ีศึกษา 

3.1 ลกัษณะประชากรศาสตร์ ศึกษาเฉพาะ 

3.1.1 เพศ 

3.1.2 อาย ุ

3.1.3 สถานภาพ 

3.1.4 ระดบัการศึกษา 

3.1.5 อาชีพ 

3.1.6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

3.2 ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) 

3.2.1 ดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) 

3.2.2 ดา้นราคา ( Price ) 

3.2.3 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ( Place ) 

3.2.4 ดา้นส่งเสริมการตลาด ( Promotion )  

3.2.5 ดา้นบุคคล ( People ) 

3.2.6 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ (Physical  Evidence and Presentation ) 

3.2.7 ดา้นกระบวนการ ( Process) 

ตวัแปรตาม คือ การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) 
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ลกัษณะทำงด้ำนประชำกรศำสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. สถานภาพ 

4. ระดบัการศึกษา 

5. อาชีพ 

6. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

ส่วนประสมทำงกำรตลำด 7Ps 

1. ดา้นผลิตภณัฑ์ 

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นการส่งเสริมการขาย 

5. ดา้นบุคลากร 

6. ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ 

7. ดา้นกระบวนการ 

กำรตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยำว (LTF) 

 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ี จะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม
จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงเป็นค าถามปลาย
ปิด 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัทศันคติของนักลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครต่อ
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มีทั้งหมด 22 ขอ้ แบ่งออกเป็น 7 
ดา้น คือ 

1. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นผลิตภณัฑ ์    ขอ้ 1-4 
2. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นราคา     ขอ้ 5-7 
3. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  ขอ้ 8-10 
4. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการขาย   ขอ้ 11-13 
5. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากร    ขอ้ 14-16 
6. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพ  ขอ้ 17- 19 
7. ส่วนประสมทางการตลาดดา้นกระบวนการ   ขอ้ 20-22 

 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) มี
ทั้งหมด 4 ขอ้ 
 แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และ ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาตามมาตรวดัแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ตามแบบของ Likert โดยมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบัตามความ
คิดเห็นดงัน้ี 
  ระดบัความคิดเห็น   คะแนน 
  เห็นดว้ยมากท่ีสุด        5 
  เห็นดว้ยมาก         4 
  เห็นดว้ยปานกลาง        3 
  เห็นดว้ยนอ้ย         2 
  เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด        1 



คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด  

       จ  านวนระดบัคะแนน 
 

การแปลผลคะแนน ผูว้ิจยัไดป้ระเมินการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ออกเป็น 5 
ระดบั ไดแ้ก่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ดงัน้ี 
 
ความกวา้งของอตัรภาคชั้น   =    
     

    =  5

15−

  
    = 0.8 
 จากเกณฑด์งักล่าว สามารถแบ่งระดบัการตดัสินใจลงทุนไดด้งัน้ี 
 ระดบัคะแนน 1.00 -1.80 คะแนน หมายถึง การตดัสินใจลงทุนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
 ระดบัคะแนน 1.81- 2.60 คะแนน หมายถึง การตดัสินใจลงทุนอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ระดบัคะแนน 2.61- 3.40 คะแนน หมายถึง การตดัสินใจลงทุนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ระดบัคะแนน 3.41-4.20 คะแนน หมายถึง การตดัสินใจลงทุนอยูใ่นระดบัมาก 
 ระดบัคะแนน 4.21 -5.00 คะแนน หมายถึง การตดัสินใจลงทุนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวจัิย  

 1. ค่าร้อยละ (percentage) ใช้วิเคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง 
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพื่อวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 
deviation) เพื่อวดัลกัษณะการกระจายขอ้มูลของส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ของกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) และการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)  
 3. การทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของประชากรชายและหญิง (independent sample t 
test) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งชายและหญิงในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
(LTF)  
 4. ใชส้ถิติวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-way ANOVA) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างดา้นการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF)  ท่ีมีความแตกต่างทางดา้นอาย ุสถานภาพ ระดบั



การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์

ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพื่อวเิคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหวา่งกลุ่มใด  

 5. ผูว้จิยัจะใชก้ารวเิคราะห์วิเคราะห์ความถดถอย เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

อภิปรำยผล 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวจิยัเร่ืองปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ พบวา่ นกัลงทุนทั้งเพศชายและเพศหญิง ท่ีมีอาชีพแตกกต่าง
กนั มีระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ไม่ต่างกนั 
ส่วนอาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีต่างกนัของนกัลงทุน ส่งผลต่อ
ระดบัความคิดเห็นในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  

2. ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) พบวา่ ในดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและภาพลกัษณ์ทาง
กายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไป
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นส่งเสริมการขาย ดา้นบุคลากร และ
ดา้นกระบวนการ ไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกั
ลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร  

 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายพบวา่ การสามารถช าระค่าหน่วยลงทุนไดส้ะดวก โดยตดั
ผา่นบตัรเครดิตหรือบญัชีท่ีไดล้งทะเบียนไว ้การมีช่องทางในการซ้ือขายท่ีหลากหลาย 
เช่น ATM , Internet banking , Mobile banking และการสามารถท ารายการ ซ้ือ/ขาย/
สับเปล่ียน หน่วยลงทุนผา่นทาง Web Site/Mobile Application ไดต้ลอดเวลาท่ี
ตอ้งการ ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุน
ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นายอดุลย ์สาลิฟา 
(2559) เร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long 
Term Fund: LTF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล กล่าวไวว้า่ ปัจจยัดา้น



ช่องทางการจดัจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุน
การลงทุนกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑล ซ่ึงประกอบดว้ย ช่องทางการจดัจ าหน่าย การใหค้วามรู้การลงทุนหรือการ
วางแผนการเงินกบัการส่งเสริมการขายท่ีน่าสนใจ รวมถึงสามารถใชบ้ตัรเครดิต
ธนาคารใดก็ไดช้ าระค่าหน่วยลงทุน สะทอ้นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการความสะดวก
ในการลงทุน และตอ้งการความรู้เพื่อใชใ้นการวางแผนทางการเงินวา่ LTF จะมาเป็น
เคร่ืองมือส าหรับวางแผนการลงทุนและการวางแผนการเงินไดอ้ยา่งไร  

 ดา้นภาพลกัษณ์ทางกายภาพพบวา่ สถาบนัการเงินมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ มีท าเลท่ีตั้งท่ี
ดี สะดวกต่อลูกคา้ และอาคารส านกังาน มีอุปกรณ์ท่ีทนัสมยัในการใหบ้ริการ ส่งผล
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) เร่ือง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กบ ับลจ.บวัหลวง: 
กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานครคน้พบปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์องคก์รท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF 
กบั บลจ.บวัหลวงผา่นธนาคารกรุงเทพ ในหวัขอ้ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบั
มากทั้งหมด คือ ธนาคารกรุงเทพและเครือข่ายมีความมัน่คงน่าเช่ือถือ และ ผูบ้ริหาร
กองทุนมีความรู้และเช่ียวชาญในดา้นการลงทุน 

3. การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) พบวา่ เหตุผลท่ีกลุ่มนกัลงทุนตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว (LTF) มากท่ีสุดคือ 1)เพื่อลดหยอ่นภาษีและกระจายความ
เส่ียงในการลงทุน รองลงมา 2)เพื่อเก็บเป็นเงินออมหรือเงินลงทุนในอนาคต 3)ไดรั้บ
ผลตอบแทนของกองทุนสูงกวา่อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก 4)เพื่อใชชี้วติหลงัเกษียณงานอยา่งมี
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
 

1. ควรจดัใหมี้หน่วยงานรับผิดชอบและใหค้  าปรึกษาโดยเฉพาะในการพฒันาเวบ็ไซด์เก่ียวกบัการ
ซ้ือ – ขายหน่วยลงทุนเพื่ออ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ มีความรวดเร็ว ถูกตอ้ง ชดัเจน ไม่
ซบัซอ้นง่ายต่อการท าความเขา้ใจ มีระบบป้องกนัความปลอดภยัท่ีเช่ือถือไดแ้ละเม่ือท ารายการ
ซ้ือ – ขายแลว้ ลูกคา้สามารถเก็บหลกัฐานยนืยนัการท ารายการไดด้ว้ย 

2. ควรต่ออายสิุทธิประโยชน์ทางภาษี ส าหรับการลงทุนใน LTF และควรท าต่อเน่ืองต่อไปเพื่อ
ช่วยลดหยอ่นภาษี ควรเก็บค่าธรรมเนียมต ่า ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้ถึงการออมผา่น
กองทุน LTF ใหท้ัว่ถึง หลากหลายช่องทางในการประชาสัมพนัธ์ 

3. ในการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไปควรศึกษาปัจจยัการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมในดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและดา้นผลตอบแทน 

4. ควรศึกษาส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการลงทุนในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย ์การลงทุนในหุน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บรรณำนุกรม  
 
 นายอดุลย ์สาลิฟา (2559) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(Long Term Fund: LTF) ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

 
 ชุรีพร สีสนิท (2553) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโนม้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาว 
ของลูกคา้บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 ประภสัสร วารีศรี, สุบรรณ เอียมวจิารณ (2555) ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมของนกัลงทุนรายยอ่ยในประเทศไทย 
 
 พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุน้ระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
 
 ทรรศวรรณ จนัทร์สาย (2557) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ 
LTF กบั บลจ.บวัหลวง: กรณีศึกษาลูกคา้ท่ีลงทุนผา่นธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร 
 


