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บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ 1.เพื่อศกึษาการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทุน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 2.เพื่อศกึษาการลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนก

ตามปัจจัยส่วนบุคคล 3.เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก

ลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อย

ละ คา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ

ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ 

โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหคุณุ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วนบุคคล 

ประกอบด้วย อาย ุระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ตา่งกนั ท าให้การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของ

นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครไมต่า่งกนั และนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจยัส่วนบคุคลด้าน

เพศตา่งกนั ท าให้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั  และ
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ปัจจยัภายนอกด้านความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน มีผลตอ่การ ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกั

ลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

Abstract 
 The objectives of this study were 1) to study a Decision to Investment in Mutual Funde 
of Investors in Bangkok 2) to study a Decision to Investment in Mutual Funde of Investors in 
Bangkok separated by personal factors 3) to study External factors affecting a Decision to 
Investment in Mutual Funde of Investors in Bangkok 
 The sample group was 400 people of Investors in Bangkok. The questionnaire was 
used as a tool for collecting the data which analyzed by using the frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The hypotheses was tested by Independent Sample (t-test), 
one way ANOVA (F-test), in case of it found differences, can be compare by pairs using the 
LSD method was used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different 
and Multiple Regression. 
 The result of hypothesis testing showed that the Decision to Investment in Mutual 
Funde of Investors in Bangkok with different age, education , occupation, monthly income 
making the Decision to Investment in Mutual Funde of Investors in Bangkok was no different. 
The Decision to Investment in Mutual Funde of Investors in Bangkok different gender making 
the Investment in Mutual Funde of Investors in Bangkok was different. And External factors 
Risk, Yield rate affect to the decision to the Decision to Investment in Mutual Funde of 
Investors in Bangkok 
 
บทน า 
 กองทนุรวมคือ การรวบรวมเงินทนุจากนกัลงทนุทัว่ไป คนละเล็กคนละน้อย เพื่อรวมเป็นเงินก้อน
ขนาดใหญ่แล้วน าเงินที่รวบรวมนัน้ไปลงทนุตามที่ได้ตกลงกบันกัลงทนุ กองทนุรวมลงทนุได้ด้วยเงินเพยีง
หลกัพนับาท สามารถเลือกลงทนุได้ตามระดบัความเส่ียงที่ผู้ลงทนุรับได้ ซึง่ระดบัความเส่ียงจะสอดคล้อง
กบัผลตอบแทนที่จะได้รับ กองทุนที่รวบรวมเงินที่ได้นีจ้ะได้รับการบริหารจดัการจากบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุซึง่มีหน้าที่ลงทนุแทนนกัลงทนุหรือผู้ ถือหนว่ยลงทนุและมีการจดัตัง้ผู้ดแูลผลประโยชนเ์พิม่
ขึน้มาอีกซึง่กฎหมายจะก าหนดเอาไว้ เพื่อคอยดูแลเงินกองทุนนัน้แทนนกัลงทุนที่น าเงินมาลงทุนโดย
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  

และในชว่งสภาวะปัญหาเศรษฐกิจเฉกเช่นปัจจุบนั ภาวะการแข่งขันของธุรกิจจดัการกองทุน

รวมมีมากขึน้ เร่ือยๆ บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวมต่างๆ  จึงต้องมีการสร้างกลยุทธ์ทางด้าน
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นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมแต่ละประเภทของบริษัทเพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน

(Competitiveness) แตเ่นื่องจากนกัลงทนุรายยอ่ยมีความแตกตา่งกนั ทัง้ในด้านความต้องการทศันคติ 

และพฤติกรรมการลงทนุ การลงทนุผ่านกองทนุรวมที่บริหารกองทนุโดยบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน 

(บลจ.) ที่เป็นมืออาชีพจงึเป็นเคร่ืองมือการลงทนุที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบความเส่ียงที่ผู้ลงทนุรับได้ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของนกัลงทนุรายยอ่ยได้มากที่สุด และได้รับผลตอบแทนสูงที่สุด  และเพิ่ม

มลูคา่ทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ของกองทนุรวมให้สูงขึน้ ดงันัน้การลงทนุในกองทนุรวมจึงเป็นเคร่ืองมือเพื่อ

เพิ่มความมัง่คัง่ของผู้ลงทนุรายยอ่ย  

ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึสนใจศึกษาถึงทศันะคติและปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลให้เกิดการตดัสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมของนกัลงทนุ ซึง่จะชว่ยให้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนสามารถที่จะพฒันาผลิตภัณฑ์ให้
ตอบรับกบัความต้องการที่มีมากขึน้ในอนาคตได้อยา่งมีประสิทธิภาพ อีกทัง้เพื่อให้มีความสามารถในเชงิ
การแข่งขนัอยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศกึษาการลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.เพื่อศกึษาการลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยัสว่น
บคุคล 

3.เพื่อศึกษาปัจจยัภายนอกที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตของงานวิจัย 

งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัจะท าการก าหนดขอบเขตการศกึษาดงันี ้ 

1. ประชากรในการศกึษา คือ นกัลงทนุที่ลงทนุในกองทนุรวมที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดค่าระดับความเชื่อมัน่ที่ 95% และค่าความคลาด
เคล่ือนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปจากตารางของ  ทาโร ยามาเน่ (Yamane) 
เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่ลงทุนในกองทุนรวมในเขตกรุงเทพมหานคร ในจ านวนที่แน่นอน  
ดงันัน้จ านวนกลุ่มตวัอยา่งที่ได้มีจ านวน 400 ตวัอยา่ง  

 2. การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจะศกึษาถงึการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 
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4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และ
ศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน รวมทัง้ศึกษา
ปัจจยัภายนอกเกี่ยวกบัการลงทนุ ซึง่ได้แก ่ด้านความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่อให้ทราบถงึการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวมสามารถน าผลการศึกษาวิจยัในด้านปัจจยัส่วน

บคุคล และปัจจยัภายนอก ซึง่ได้แก ่ความเส่ียงและอตัราผลตอบแทนไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
พฒันาแผนการธุรกิจให้สอดคล้องและตรงกบัความต้องการของนกัลงทนุอยา่งแท้จริง  

3. เพื่อให้ทราบถงึปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัท
ตอ่ไป 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
อจัฉรา บญุสม,( 2555 ) ได้กล่าวไว้ว่าการตดัสินใจเป็นการน าหลักเกณฑ์หรือเคร่ืองมือต่าง  ๆ 

เข้ามาชว่ยในการตดัสินใจเพื่อท าให้ผู้ตดัสินใจมีโอกาสผิดพลาดน้อยลงหรือการตดัสินใจได้ถูกต้องมาก
ขึน้การตดัสินใจที่จะมีภายใต้สถานการณ์ต่าง  ๆ ที่สามารถท าการประเมินได้ และใช้กฎเกณฑ์หรือ
เคร่ืองมือดงักล่าวพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดในการตดัสินใจ อยา่งไรก็ตามการท าการตดัสินใจได้น าเอา
ความนา่จะเป็นเชิงจิตวทิยา และแบบเง่ือนไขเข้ามาเก่ียวข้องเสมอ ทัง้นีเ้พราะบคุคลตา่งมีเหตผุลในการ
ด าเนินธุรกิจของตนยอ่มต้องการเลือกผลลพัธ์หรือผลตอบแทนที่ดีที่สุด แต่ถ้ามีทางเลือกเพียงทางเดียว 
ปัญหาการตดัสินใจก็ไมเ่กิดขึน้เพราะถงึอยา่งไรก็ต้องเลือกวิธีที่มีอยู ่ซึง่จะไมมี่การเปรียบเทียบวา่ผลลพัธ์
หรือผลตอบแทนดีที่สุดหรือไม ่แตถ้่ามีวิธีให้ผลตอบแทนมากกว่าหนึ่งทางแล้ว  ก็จะต้องมีการตดัสินใจ
เลือกทางหรือวิธีที่จะท าให้ได้ผลตอบแทนมากที่สุด ซึง่การตดัสินใจเลือกดงักล่าวนีเ้ป็นเร่ืองที่ยุง่ยากและ
สลบัซบัซ้อนยิ่งขึน้  
 จตุพร อินทร์อกัษร, 2560 ได้กล่าวว่าการตดัสินใจ (decision making) เป็นส่ิงส าคญั และ
เก่ียวข้องกบัหน้าที่การบริหารหรือการจดัการเกือบทุกขัน้ตอน  ไม่ว่าจะเป็นการวางแผน การจดัการ
องค์การ การจดัคนเข้าท างาน การประสานงานและการควบคุม การตดัสินใจได้มีการศึกษามานาน
ความหมายของ การตดัสินใจ นกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกนั ดงันีG้ore and Dyson (1964, 
p. 19) ได้ให้ความหมายวา่การตดัสินใจ หมายถงึ การตดัสินใจเลือกทางใดทางเลือกหนึ่งจากทางเลือก
ซึง่มีอยูห่ลายทางเป็นแนวทางในการปฏิบติัไปสู่เป้าหมายที่วางไว้Simon (1960, p. 1) ได้ให้ความหมาย
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ของการตดัสินใจไว้วา่ คือ กระบวนการที่ประกอบด้วย หลกั 3ประการคือ (1) การหาโอกาสที่จะตดัสินใจ 
(2) การหาหนทางเลือกที่พอจะเป็นไปได้ และ (3) เลือกทางเลือกจากทางเลือกตา่ง ๆ ที่มีอยู ่
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ประภสัสร วารีศรี และสุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ (2555) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุรายยอ่ยในประเทศไทย” พบวา่พฤติกรรมการลงทนุในกองทุนรวมของ
นกัลงทนุรายยอ่ยเลือกลงทนุเม่ืออตัราดอกเบีย้-เงินฝากลดลง ประเภทที่ลงทุน คือ กองทุนรวมตราสาร
หนี ้ส่วนใหญ่มีการหาข้อมลูเบือ้งต้นกอ่นการลงทนุในกองทนุรวม การติดตามผลงานการด าเนินงานหรือ
สถานะของกองทุนรวมส่วนใหญ่ติดตามเป็นครัง้คราว  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าหนังสือชีช้วนมี
ประโยชน์ตอ่การตดัสินใจลงทนุ คือ ท าให้ทราบคา่ใช้จา่ยในการลงทนุ ปัจจยัด้านแรงจงูใจที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมมากที่สุด คือ การบริการที่ดีของบริษัท ปัจจยัด้านวตัถุประสงค์การลงทุน 
คือ เพื่อต้องการผลตอบแทนมากกวา่เงินฝากในธนาคาร นกัลงทุนรายย่อยที่มีระดบัการศึกษาแตกต่าง
กนัมีความเห็นด้วยต่อปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมด้านวัตถุประสงค์การลงทุน
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

มนทรัตม์ โพธ์ิวิจิตร (2539) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจาก
การลงทนุในกองทนุรวมในประเทศไทย โดยท าการศกึษาถงึความหมาย ประเภท พฒันาการโครงสร้าง 
การพฒันา และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของธุรกิจกองทนุรวมในประเทศไทยภายใน พ.ศ. 2518จนถึงเดือน
ธันวาคม 2538 และศกึษาวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงที่ได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่จดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน  พ.ศ.2535 จ านวน 15กองทุน พบว่า
กอ่นปี พ.ศ. 2535 การจดัตัง้ธุรกิจกองทนุรวมในประเทศไทยไมส่ามารถระดมเงินออมได้มากนกั แต่เม่ือ
ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2535 มลูคา่การจดทะเบียนเติบโตเพิ่มขึน้ เนื่องจากได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล
มากขึน้ ส่วนการศกึษาเร่ืองอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และความสามารถในการบริหารหลกัทรพัย์ของ
กองทุนรวมในประเทศไทยของกองทุนปิดจ านวน  15 กองทุน พบว่ามีจ านวน 14 กองทุนที่ให้อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุเฉล่ียสูงกวา่ตลาด และผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนของ
กองทุนและผลตอบแทนของตลาดพบว่ากองทุนส่วนใหญ่ปรับตัวช้า  โดยผลตอบแทนของตลาด
เปล่ียนแปลงไปส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทนุเปล่ียนแปลงตอบสนองในสดัส่วนที่น้อยกวา่ 

พชัรี ถิระบญัชาศกัด์ิ (2547) ได้ศกึษาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุรวมในประเทศ
ไทย จ าแนกตามนโยบายการลงทุน ในช่วงตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ.2546 โดยใช้ข้อมูลเป็นราย
สปัดาห์ พบวา่ในชว่งที่อตัราดอกเบีย้ลดลงอยา่งมาก กองทนุรวมตราสารหนีมี้อตัราผลตอบแทนสูงที่สุด
และมีความเส่ียงต ่าที่สุดเนื่องจากการที่อตัราดอกเบีย้ลดลงอยา่งมากส่งผลให้ผลตอบแทนของพนัธบตัร
สูงขึน้ ส าหรับในช่วงเวลาอื่น ๆ นัน้อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงเป็นไปตามหลัก high risk high 
return คือ กองทนุรวมตราสารทนุมีอตัราผลตอบแทนสูงสุดในชว่งที่อตัราดอกเบีย้ค่อนข้างคงที่  ในด้าน
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การวดัผลการด าเนินงานด้วยมาตรวดั  Jensen, Treynor, Sharpe และ Treynor-blcakให้ผลไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือช่วงที่อัตราดอกเบีย้ปรับตัดลดลงอย่างมากกองทุนรวมตราสารหนีมี้ผลการ
ด าเนินงานดทีี่สุด แตใ่นชว่งเวลาที่ตลาดหลกัทรัพย์มีการปรับตวัดีขึน้ตลาดตราสารหนีเ้ร่ิมมีผลตอบแทน
ลดลงส่วนกองทนุรวมตราสารทนุมีผลการด าเนินงานดีที่สุด 

อรรถเดช เทพชัยธนะวงศ์ (2558) ที่ศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุนในหน่วย
ลงทุนประเภท กองทุนรวมต่างประเทศของกลุ่มคนท างานในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบว่า การ
ส่ือสารในการจดั กิจกรรม เพื่อการประชาสมัพนัธ์ก็อาจส่งผลลบตอ่ความเชื่อมัน่ของนกัลงทุนเนื่องจาก
อาจใช้ คา่ใช้จา่ยที่มากจนเกินไป 

มนทรัตม์ โพธ์ิวิจิตร (2539) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์อตัราผลตอบแทนและความเส่ียงจาก
การลงทนุในกองทนุรวมในประเทศไทย โดยท าการศกึษาถงึความหมาย ประเภท พฒันาการโครงสร้าง 
การพฒันา และกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของธุรกิจกองทนุรวมในประเทศไทยภายใน พ.ศ. 2518จนถึงเดือน
ธันวาคม 2538 และศกึษาวิเคราะห์ผลตอบแทนและความเส่ียงที่ได้รับจากการลงทนุในหน่วยลงทุนของ
กองทุนรวมที่จดทะเบียนกบัตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใน  พ.ศ.2535 จ านวน 15กองทุน พบว่า
กอ่นปี พ.ศ. 2535 การจดัตัง้ธุรกิจกองทนุรวมในประเทศไทยไมส่ามารถระดมเงินออมได้มากนกั แต่เม่ือ
ภายหลงัจากปี พ.ศ. 2535 มลูคา่การจดทะเบียนเติบโตเพิ่มขึน้ เนื่องจากได้รับการส่งเสริมจากรัฐบาล
มากขึน้ ส่วนการศกึษาเร่ืองอตัราผลตอบแทน ความเส่ียง และความสามารถในการบริหารหลกัทรพัย์ของ
กองทุนรวมในประเทศไทยของกองทุนปิดจ านวน  15 กองทุน พบว่ามีจ านวน 14 กองทุนที่ให้อตัรา
ผลตอบแทนจากการลงทนุเฉล่ียสูงกวา่ตลาด และผลการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนของ
กองทุนและผลตอบแทนของตลาดพบว่ากองทุนส่วนใหญ่ปรับตัวช้า  โดยผลตอบแทนของตลาด
เปล่ียนแปลงไปส่งผลให้ผลตอบแทนของกองทนุเปล่ียนแปลงตอบสนองในสดัส่วนที่น้อยกวา่ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัที่มี
การศกึษาตามสภาพแวดล้อมที่เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆที่
กอ่ให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมนัน้ๆ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง 
(Cross Sectional Studies) คือ เป็นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครัง้เดียวโดยใช้
เคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และท าการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีทางสถิติ  

ประชากรในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือ นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ลงทนุในกองทนุรวม ซึง่
ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้ วิจยัจึงได้ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบังเอิญ เนื่องจากไม่ทราบ
จ านวนประชากรที่แนน่อน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจงึได้จากสูตรการค านวณกลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบ
จ านวนประชากร โดยใช้กลุ่มตวัอย่างส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เพื่อก าหนดจ านวนกลุ่ม
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ตวัอยา่งเพื่อการศกึษา ซึ่งการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง  จึงก าหนดค่าระดบัความเชื่อมัน่ที่ 
95% และคา่ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ ทา
โร ยามาเน ่(Yamane) ได้ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 คน 

ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้แบบสอบถาม ซึง่เป็นเคร่ืองมือหลักที่ผู้ วิจยัใช้ในการ เก็บรวบรวม
ข้อมลู โดยผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัต่างๆที่เก่ียวข้อง เพื่อสร้างเป็น
กรอบแนวคิดที่เป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง ด้วยวิธีวิจยัเชิง
ส ารวจเป็นลักษณะแบบค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด  โดยผู้ วิจัยมีค าตอบให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบง่แบบสอบถามเป็น 4 ส่วนดงันี ้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล ที่ผู้ ตอบแบบสอบถามต้องตอบค าถาม 5 ข้อ 
คือ ด้านเพศ ด้านอาย ุ ด้านการศกึษา ด้านอาชีพ และ ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
สามารถเลือกตอบได้เพียงแค ่1 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่เป็นค าถามเก่ียวกบัความเส่ียงและอตัราผลตอบแทน  

ซึง่มีจ านวนข้อค าถามทัง้หมด 8 ข้อ ซึง่เป็นค าถามในลักษณะประเมินค่าความส าคญั 5 ระดบั 
(Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความส าคญัในการตีความหมาย คือ ระดบัความส าคญัมาก
ที่สุด = 5, ระดบัความส าคญัมาก = 4, ระดบัความส าคญัปานกลาง = 3, ระดบัความส าคญัน้อย = 2 
และระดบัความส าคญัน้อยที่สุด = 1 

ส่วนที่ 3 การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นค าถาม
เก่ียวกบัปัจจยัด้านส่วนผสมทางการตลาด ซึง่ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ
จดัจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีจ านวนข้อค าถามทัง้หมด 16 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามใน
ลกัษณะประเมินคา่ความส าคญั 5 ระดบั (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนความส าคญัในการ
ตีความหมายคือ ระดบัความส าคญัมากที่สุด = 5, ระดบัความส าคญัมาก = 4, ระดบัความส าคญัปาน
กลาง = 3, ระดบัความส าคญัน้อย = 2 และระดบัความส าคญัน้อยที่สุด = 1 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามที่เก่ียวข้องกบัการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวนข้อค าถาม 1 ข้อ ประกอบด้วยค าถามใน
ลกัษณะค าถามปลายเปิด เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น  
 ชว่งเกณฑ์คะแนนเฉล่ียการประเมินความส าคญั ก าหนดให้ 4.21 – 5.00 = ระดบัความส าคญั
มากที่สุด, 3.41 – 4.20 = ระดบัความส าคญัมาก, 2.61 – 3.40 = ระดบัความส าคญัปานกลาง, 1.81 – 2.60 = 
ระดบัความส าคญัน้อย และ 1.00 – 1.80 = ระดบัความส าคญัน้อยที่สุด 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา ( Descriptive statics ) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้ 
1.1 ใช้คา่ร้อยละ ( Percentage) และความถ่ี ( Frequency ) ในการวิเคราะห์ตวัแปรที่มีระดบั

การวดัเชิงกลุ่มซึง่ได้แก ่ปัจจยัส่วนบคุคล ที่ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ 
ด้านรายได้เฉล่ียตอ่เดือน  

1.2 ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) ในการวิเคราะห์ตวัแปรที่ระดบัการวดัเชิงประมาณ  ซึ่งได้แก่ ปัจจยั
ภายนอกซึง่ได้แก ่ความเส่ียงและอตัรผลตอบแทน และการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิติอนุมาน ( Inferential Statistics ) ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้                   
2.1 เพื่อศกึษาการลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบคุคล ด้านเพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมลู                    
2.2 เพื่อศกึษาการลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครจ าแนกตามปัจจยั

ส่วนบคุคล ด้านอาย ุด้านการศกึษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคูโ่ดยใช้วิธีของ LSD  
 

ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุใน
เขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจยัได้ดงันี ้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวม มีระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหนา่ย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
           2. ผลการเปรียบเทียบการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบคุคล  
               2.1 นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือนที่
ตา่งกนั ท าให้การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ไมต่า่งกนั  
               2.2  นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ ที่ตา่งกนั ท าให้การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  ตา่งกนั  
          3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก ที่มีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงันี ้                



9 

 

3.1 ปัจจยัภายนอก ด้านความเส่ียง มีผลตอ่การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนใน
เขตกรุงเทพมหานคร  
            3.2 ปัจจยัภายนอก ด้านอตัราผลตอบแทน มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกั
ลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร  
อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจยัท าการสรุปตามวตัถปุระสงค์ได้ดงันี ้ 

1. ผลการศึกษาการตัดสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนักลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถสรุปผลได้ดังนี ้ 

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์  ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ซึ่งผู้ วิจยัมีความ
คิดเห็นวา่ โดยส่วนใหญ่นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร มีความต้องการที่จะลงทนุในกองทนุรวมโดยให้
ความส าคญักบัชื่อเสียง ความนา่เชื่อถือของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ความสามารถในการบริหาร
กองทุน มีธรรมาภิบาลโปร่งใส เชื่อถือได้ กองทุนรวมมีความหลากหลายเพียงพอกับความต้องการ 
รวมทัง้พนกังานของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนต้องมีความรู้ ความสามารถเชี่ยวชาญในการให้
ค าแนะน าด้านการลงทุน ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจส าคญัที่ท าให้นกัลงทุนจะเลือกลงทุนในกองทุนรวม ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ (พิบลู ที ปะปาล, 2545, หน้า 9-10) ที่กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เป็นส่ิงที่เสนอขาย
โดยธุรกิจเพื่อสนองความต้องการของ ลูกค้าให้พึงพอใจผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตวัตนหรือไม่มี
ตวัตนก็ได้ ผลิตภณัฑ์จงึประกอบด้วยสินค้า บริการ ความคิด สถานที่ องค์กร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้อง
มีอรรถประโยชน์ (utility) มีคณุคา่ (value)  และสอดคล้องกบัการศกึษาของบณัฑิตา วจนานนท์ (2553) 
และสิริพร ปวนค ามา (2555) ที่พบวา่ ปัจจยัทางด้านส่วนประสมทางการตลาด เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อ
การค้า และการลงทุนต่างๆ เนื่องจากปัจจยัดงักล่าวนี ้เป็นปัจจยัที่องค์กรทุกแห่ง จะมุ่งตอบสนองต่อ
กระบวนการให้บริการที่มี ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการน าเอาหลัก 7P เข้ามาใช้ เพื่อท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน ขององค์กร เชน่ การจดัการบริหารสินค้าหรือผลิตภณัฑ์ ตลอดจนกองทนุ
ตา่งๆ ขององค์กร ให้ ตอบสนองต่อความต้องการของนกัลงทุนมากย่ิงขึน้ และการน าหลักส่วนประสม
ทางการตลาดมาใช้ จะ ท าให้ความยืดหยุน่ในการบริหารงานขององค์กร อีกทัง้จะสามารถน าข้อมลูตา่งๆ 
มาปรับปรุง กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อท าให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารจดัการ
ทางด้าน ตา่งๆ ตอ่ไป รวมทัง้สอดคล้องกบัการศกึษาของจิรัสย์ชา รัตนเพียร กล่าววา่คณุภาพการบริการ 
มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ ยาว (LTF) ของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพใน
กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 เนื่องจากปัจจยัคณุภาพการบริการของธนาคารกรุงเทพ 
จะให้ความส าคญักบัองค์ประกอบตา่งๆ เชน่ การส่งเสริมให้พนกังานที่ให้บริการเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) มีความรู้ มีทักษะในการ บริการอย่างถูกต้อง ชัดเจน สามารถให้ค าแนะน าและ
ค าปรึกษาในการลงทนุได้เป็นอยา่งดี อีกทัง้ พนกังานในธนาคารกรุงเทพ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ดี 
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สามารถตอบสนองความต้องการของนกั ลงทนุประเภทตา่งๆ ได้ อีกทัง้การส่งเสริมการตลาดเชิงรุก เช่น 
การที่พนกังานมีการส่งจดหมายหรือ ติดตอ่ไปยงันกัลงทนุเพื่อเชิญชวนให้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) เป็นต้น จงึท าให้เกิด กระบวนการส่งเสริมท าให้นกัลงทนุ มีแรงจงูใจ และให้ความสนใจในการ
เข้ามาลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กบัธนาคารกรุงเทพ เพิ่มมากย่ิงขึน้  และสอดคล้องกับ
แนวคิดของอดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26)กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ (Products) ที่ต้องมีคุณภาพและ
รูปแบบดีไซน์ตรงตามความต้องการของลูกค้า หรือสินค้าหรือบริการที่บุคคลและองค์กรซือ้ไปเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิตสินค้าอื่นๆ หรือในแนว ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินค้าหรือบริการที่ผู้ ซือ้
สินค้าหรือบริการที่ผู้ ซือ้ไปเพื่อใช้ในการ ผลิต การให้บริการ หรือด าเนินงานของกิจการ (ณัฐ อิรนพ
ไพบลูย์, 2554) หรือแม้ผลิตภณัฑ์จะเป็นองค์ประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แตเ่ป็น
ตวัส าคญัที่มีรายละเอียดที่จะต้อง พิจารณาอีกมากมาย ดังนี ้เช่นความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
(Produce Variety) ชื่อตราสินค้าของ ผลิตภณัฑ์ (Brand Name) คณุภาพของผลิตภัณฑ์ (Quality) การ
รับประกนัผลิตภณัฑ์ (Warranties) และการรับคืนผลิตภณัฑ์ (Returns)  

1.2 ด้านราคา ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก ซึง่ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า 
ด้านราคาโดยส่วนใหญ่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  
โดยให้ความส าคญักบัคา่ใช้จา่ย คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุต้องมีความเหมาะสม
กบัผลตอบแทนที่จะได้รับ อีกทัง้ยงัสามารถที่จะช าระคา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายได้อย่างสะดวก ซึ่งจะ
ท าให้ง่ายต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ  (ณัฐชยั คหฏัฐา, 2556, 
หน้า 24) ได้กล่าววา่ ราคามีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการซือ้ก็ตอ่เม่ือผู้บริโภคท าการประเมิน ทางเลือก และ
ท าการตดัสินใจ โดยปกติผู้บริโภคชอบผลิตภัณฑ์ราคาต ่า นกัการตลาดจึง ควรคิดราคาน้อย ลดต้นทุน 
การซือ้ หรือท าให้ผู้บริโภคตดัสินใจด้วยลกัษณะอื่น ๆ นอกจากนีร้าคายงัเป็นเคร่ืองประเมินคุณค่าของ
ผู้บริโภค ซึง่ก็จะติดตามด้วย การซือ้ ลกัษณะด้านราคา เชน่ ราคาขายปลีก การลดราคา ส่วนยอมให้กบั
ลูกค้า ระยะเวลาการช าระเงิน เง่ือนไขเงินเชื่อ เป็นต้น และสอดคล้องกบัแนวคิดของไชย ณ พล (2540, 
หน้า 7) กล่าวว่า ความคล่องตวัในการซือ้ขาย (marketability) หมายถึง หลักทรัพย์ที่สามารถซือ้ หรือ
ขายได้ง่ายและรวดเร็ว ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัราคา ขนาดของตลาดหลกัทรัพย์ที่หุ้นนัน้    จดทะเบียน ขนาดของ
บริษัท และความสนใจที่ประชาชนทัว่ไปมีตอ่หุ้น และสอดคล้องกบังานวิจยัของสมบุญ คงสอน (2552) 
กล่าวว่า ในด้าน ราคาเป็นต้นทุน (cost) ของลูกค้าผู้บู้ ริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (value) 
ผลิตภณัฑ์ กบัราคาผลิตภณัฑ์นัน้ ถ้าคณุคา่สูงกวา่ราคาเขาก็จะตดัสินใจซือ้ ดงันัน้ผู้ก าหนดกลยทุธ์ด้าน
ราคาต้อง ค านงึถงึคณุคา่ที่รับรู้ (perceived value) ในสายตาของลกคู้า ซึง่ต้องพิจารณาว่าการยอมรับ
ของลูกค้าในคุณค่าของผลิตภัณฑ์ว่าสูงกว่าราคาผลิตภัณฑ์นัน้ และต้องค านึงถึงต้นทุนสินค้าและ
คา่ใช้จา่ยที่เกี่ยวข้อง และยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2546, หน้า 53-55) ซึง่
ได้กล่าววา่ ราคา (Price) หมายถงึ จ านวนเงินหรือส่ิงอื่นๆที่มีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ ผลิตภัณฑ์ 
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(Etzel, Walker & Stanton, 2001, p. 7) ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้าผู้บริโภคจะ เปรียบเทียบระหว่าง
คณุคา่ของผลิตภณัฑ์กบัราคาของผลิตภณัฑ์นัน้ ถ้าคณุคา่สูงกวา่ราคาผู้บริโภคก็ จะตดัสินใจซือ้  

1.3 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง
ผู้ วิจยัมีความคิดเห็นวา่ ด้านชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยโดยส่วนใหญ่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยนักลงทุนให้ความส าคัญกบัเร่ืองของตวัแทนการจัด
จ าหนา่ยและระบบซือ้ขายต้องเป็นที่นา่เชื่อถือ มีกระบวนการให้บริการท างานที่ถูกต้องรวดเร็ว ชัดเจน
แมน่ย า และสถานที่จดัจ าหนา่ยอยูใ่นท าเลที่เดินทางได้ง่ายสะดวกตอ่การเลือกลงทุนในกองทุนรวม ซึ่ง
สอดคล้องกบัแนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26) กล่าวในเร่ือง ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
(Place)ก็เน้นชอ่งทางการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมและทัว่ถึง สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุก
ส่วนได้เป็นอยา่งดีหรือเป็นชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยเป็นเส้นทาง เคล่ือนย้ายจากผู้ผลิตไปยงัผู้บริโภคหรือ
ลูกค้า ซึง่อาจผ่านคนกลางหรือไมผ่่านก็ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมุ่งผลก าไร และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ (ณฐั อิรนพไพบลูย์, 2554) กลยทุธ์ทางการตลาดในการท าให้มีผลิตภัณฑ์ไว้
พร้อมจ าหนา่ย สามารถกอ่อิทธิพลตอ่การพบผลิตภณัฑ์ แนน่อน วา่สินค้าที่มีจ าหนา่ยแพร่หลายและงา่ย
ที่จะซือ้ก็จะท าให้ผู้บริโภคน าไปประเมินประเภทของช่องทางที่ น าเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้
ภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกบังานวิจัยของ(ชีวรรณ เจริญสุข, 2547) ช่องทางการจัด
จ าหนา่ยที่เกี่ยวข้องกบั หนว่ยเศรษฐกิจตา่งๆ ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการน าพาสินค้าจาก ผู้ ผลิตไปสู่มือ
ผู้บริโภค ซึง่การตดัสินใจเลือกชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยที่เหมาะสม มีความส าคญัตอ่ก าไรของหนว่ยธุรกิจ 
รวมทัง้มีผลกระทบตอ่การก าหนดส่วนผสมทางการตลาดที่เก่ียวข้องอื่นๆเช่น การตัง้ราคา การโฆษณา 
เกรดสินค้า และสอดคล้องกบังานวิจยัของ และสอดคล้องการศึกษาของ  ปรีชา  จ าปาแดง (2546) ได้
ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการตัดสินใจซื อ้กองทุน รวมของผู้ ลงทุนรายย่อยในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่นกัลงทนุรายยอ่ยตดัสินใจซือ้กองทนุรวมโดย พิจารณาจากประเภทของกองทุน
รวม การซือ้กองทุนรวมจะพิจารณาจากความสะดวกของสถานที่ บริการซือ้ขายกองทุน ปัจจัยทาง
จิตวิทยาด้านการจงูใจ การับรู้ การเรียนรู้ และด้านความนา่เชื่อถือ มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรม
การตดัสินใจซือ้กองทนุ และยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ (ปิยนนัท์ คุ้มโห้ 2556 )  ด้านช่องทางการจดั
จ าหนา่ยได้แก ่สถานที่จดัจ าหนา่ยกองทนุอยูใ่นท า เลที่เข้าถงึสะดวก ตวัแทนการจดัจ าหน่ายและระบบ
ซือ้ขายเป็นที่ นา่เชื่อถือ ไว้วางใจ รวมทัง้การแนะน ากองทนุผ่าน พนกังานของตวัแทนสนบัสนนุการขาย  

1.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดบัมาก ซึ่ง
ผู้วิจยัมีความคิดเห็นวา่ โดยส่วนใหญ่นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวม จากการได้รับส่ือโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ หนงัสือชีช้วน อินเตอร์เน็ต  และได้รับข้อมลูข่าวสารทนัต่อ
เหตกุารณ์ ท าให้ทราบสถานะการลงทนุที่เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ มีการจดักิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่นกั
ลงทนุ มีการจดัรายการส่งเสริมการขาย โปรโมชัน่ ส่วนลด ของแถมท าให้เกิดความนา่สนใจตอ่การลงทนุ 
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ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ  งานวิจยัของ งามดี  เลาหพิชิตชัย (2552) ระดบัความส าคญัของ ส่วน
ประสมการตลาดต่างกนัในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลกัษณะทาง 
กายภาพและด้านกระบวนการบริการ ส่วนปริมาณท่ีซือ้ที่ตา่งกนัจะมีระดบัความส าคญัของส่วนประสม
ทางการตลาดตา่งกนัในด้านนผลิตภัณฑ์ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาดและ
ด้านลกัษณะทางกายภาพ ส่วนพฤติกรรมการซือ้หนว่ยลงทนุด้านวตัถปุระสงค์การซือ้ ผู้ มีส่วนร่วมในการ
ซือ้และสถานที่ที่ซือ้ไมท่ าให้ระดบัความส าคญัของส่วนประสมการตลาดแตกต่างกนั และสอดคล้องกบั
แนวคิดของ(ณฐัชยั คหฏัฐา, 2556, หน้า 24) กล่าววา่  การส่งเสริมการตลาด นอกจากนีย้งัสามารถก่อ
อิทธิพลต่อผู้ บริโภคได้   ทุกขัน้ตอนของระบวนการตัดสินใจซือ้ ข่าวสารที่นักการตลาดส่งไปอาจ 
“เตือนใจ”    ให้ผู้บริโภครู้วา่ เขามีปัญหา สินค้าของนกัการตลาดสามารถแก้ไขปัญหาได้ และมนัสามารถ
ส่งมอบคณุคา่ให้ได้มากกวา่สินค้าของคูแ่ข่ง เม่ือได้ข่าวสารหลงัการซือ้เป็นการยืนยนัวา่ การตดัสินใจซือ้
ของลูกค้าถกูต้องลกัษณะด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ให้ลูกค้าได้รับ
ทราบถงึบริการที่มี มีการจดัเตรียมบริการ การอบรมลูกค้าสมัพนัธ์  และสอดคล้องกบัแนวคิดของ เพชรรี 
ขุมทรัพย์ (2549, หน้า 32) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ หมายถึง กระบวนการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่
เก่ียวกบัการลงทนุตา่ง ๆ ได้แก ่โทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพบั ป้ายโฆษณา อินเทอร์เน็ต 
บคุคล หนงัสือชีช้วน และอื่น ๆ ที่ผู้ลงทนุใช้เป็นข้อมูลที่มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุน และสอดคล้องกบั
แนวคิดของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543, หน้า 26) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที่เน้นทัง้การ
โฆษณา ประชาสมัพนัธ์ส่งเสริมการขาย และการตลาดโดยตรง ซึง่สามารถเรียกว่า 4P ซึ่งน าไปสู่การได้
ครอบครองส่วนแบง่ทางการตลาดที่ เพิ่มขึน้ตามเป้าหมายของกิจการนัน่เอง และสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ รัตนาพร เสียงลอย (2546:  109) ที่ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 
พฤติกรรมการลงทนุของผู้ลงทนุรายยอ่ยที่ลงทนุ และไมล่งทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ (RMF) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ปัจจยัการลงทนุด้านการส่งเสิมทางการตลาด มีความสมัพนัธ์ กบัพฤติกรรม
การลงทุน ในด้านจ านวนเงินลงทุนในแต่ละปี ข้อมูลการลงทุน และผู้ มีอิทธิพลในการ ตดัสินใจ หรือ
แนะน าให้ผู้อื่นลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของบลจ.แหง่นีเ้ชน่เดียวกนั และยงัสอดคล้องกบัแนวคิด
ของ สมบญุ คงสอน (2552) ศึกษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุใน กองทนุรวม LTF ของพนกังาน บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังาน
ใหญ่ พบวา่ ธนาคารฯ ควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์ในส่ือโฆษณาให้มากขึน้ควรมีการใช้ส่ือส่ิงพิมพ์ และ
ริเร่ิมใช้ส่ือใหม ่ๆ เชน่ ผ่านเคเบิลทีวี โทรศพัท์มือถือ ตู้ATM เพื่อบริการลูกค้าได้ อยา่งมีประสิทธิภาพ และ
มีชอ่งทางในการรับทราบข้อมลูข่าวสารมากย่ิงขึน้ และควรศกึษาปัจจยัอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัจจยัที่มีอิทธิพล
ตอ่การตดัสินใจลงทนุของลูกค้า เช่นความคาดหวงั ความต้องการ อตัราผลตอบแทน โดยน าข้อมูลมา
ปรับปรุงนโยบาย จะได้รับทราบถงึความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพื่อจะได้น ามาประยกุต์และพฒันาการ 
ให้บริการแกลู่กค้าได้ดีย่ิงขึน้ตอ่ไป และสอดคล้องกบัแนวคิดของ อดุลย์ สาลิฟา 2559 ผลการศึกษาว่า
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ปัจจยัด้านส่งเสริมการขาย เป็นปัจจยัที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(Long Term Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึง่ประกอบด้วย การให้ความรู้การลงทุนหรือ
การวางแผน การเงิน กบัการส่งเสริมการขายที่นา่สนใจ รวมถงึสามารถใช้บตัรเครดิตธนาคารใดก็ได้ช าระ
คา่หนว่ย ลงทนุ สะท้อนได้วา่กลุ่มตวัอยา่งต้องการความสะดวกในการลงทนุ และต้องการความรู้เพื่อใช้
ในการ วางแผนทางการเงินว่า LTF จะมาเป็นเคร่ืองมือส าาหรับวางแผนการลงทุนและการวางแผน
การเงินได้อยา่งไร ประกอบกบัการมีการส่งเสริมทางการตลาดที่โดดเดน่ตรงกบัความต้องการท าาให้นกั
ลงทนุ สนใจในการลงทนุมากขึน้ และการช าาระเงินผ่านบตัรเครดิตได้ทกุธนาคารท าให้เพิ่มความสะดวก
ให้กบั นกัลงทนุ 

2.ผลการศึกษาการตัดสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน สามารถสรุปได้ดังนี ้

2.1นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศตา่งกนั ท าให้การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมตา่งกนั ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นว่า เพศต่างกนัท าให้แนวโน้ม
การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวม ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมทาง
การตลาดตา่งกนั โดยเพศหญิงมีแนวโน้มการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม มากกวา่เพศชายโดยอาจเป็น
เพราะจ านวนประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายอยูแ่ล้ว ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ 
ชุรีพร สีสนิท 2553 จากผลการวิจยัแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้า
บริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั พบว่าเพศต่างกนัมี
แนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้าฯในข้อในอนาคตคาดว่าจะลงทุนใน
กองทนุรวม LTF เพิ่มเติม ข้อการแนะน าให้ผู้อื่นที่ทา่นรู้จกัลงทนุในกองุทนรวม LTF ข้อความสะดวกของ
ชอ่งทางการซือ้ขายกองทุนผ่านอินเตอร์เน็ต E TRADE เปิดบริการตลอด 24 ชัว่โมง และข้อความนิยม
การลงทุนเพิ่มเติมของกองุทนรวม LTF ในช่วงไตรมาสที่ส่ี แตกต่างกนั โดยเพศหญิงมีแนวโน้มการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว มากกวา่เพศชาย และสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธมลวรรณ 
ศรีค า (2550) เร่ืองปัจจยัที่ส่งผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ( RMF ) ของบริษัท
จดัการกองทนุพรีมาเวสท์จ ากดั ผ่านบริการจดัจ าหนา่ยของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากดั (มหาชน) ใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ เพศที่แตกตา่งกนั ส่งผลตอ่การตดัสินลงทนุในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ( 
RMF) ของบริษัทจดัการกองทุนพรีมาเวสท์จ ากดั ผ่านบริการจัดจ าหน่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกตา่งกนั และผู้ ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะเพศหญิงมีความประหยดั มองเห็นประโยชน์ของการซือ้กองทุนรวม LTF ซึ่งแม้จะมีเง่ือนไข
มากพอสมควร แตก็่ได้รับผลประโยชน์ที่แนน่อนในการลดหยอ่นภาษีทนัทีในปีที่ลงทนุ และสอดคล้องกบั
ผลการวิจยัของ จตุพร  อินทร์อกัษร 2560 นกัศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มี เพศ
ตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหยอ่นภาษี โดยภาพรวม และราย
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ด้าน ได้แก ่ด้านผลตอบแทนการลงทุนและด้านความเส่ียงจากการลงทุน  ไม่แตกต่างกนั ส่วนด้านการ
ตดัสินใจลงทนุ แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ ระดบั .05 พบว่า นกัศึกษาโครงการพิเศษที่เป็น
เพศหญิง มีการตดัสินใจเลือกลงทนุ กองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ด้านการตดัสินใจ
ลงทนุสูงกวา่นกัศกึษา โครงการพิเศษ ที่เป็นเพศชาย แตผ่ลการวิจยัของ สมบุญ คงสอน (2552) ศึกษา
เร่ือง การศึกษาพฤติกรรม และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทนุรวม LTF ของพนกังาน บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่ พบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มี เพศ 
สถานภาพการสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจ านวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกนั มีพฤติกรรม
และปัจจยัส่วนประสมทาง การตลาดที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวม LTF ของพนกังาน 
บมจ. ธนาคารเกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่ ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี
รัตน์ (2538ก, หน้า 41-42 ) เพศ (Sex) เป็นตวัแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่ส าคญัเช่นกนั นกัการตลาด
ต้องศกึษา ตวัแปรตวันีอ้ยา่งรอบคอบ เพราะในปัจจบุนันีต้วัแปรด้านเพศมีการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรม
การบริโภคการเปล่ียนแปลงดงักล่าวอาจมีสาเหตจุากการที่สตรีท างานมากขึน้ และสอดคล้องกบัแนวคิด
ของวฒิุชยั จ านง (2523) เพศผู้หญิงกบัผู้ชายจะมีพฤติกรรมในการซือ้แตกต่างกนั กล่าวคือผู้หญิง ส่วน
ใหญ่จะมีความละเอียดในการซือ้มากกว่าผู้ ชาย สินค้าบางชนิดจะจ าหน่ายให้เฉพาะเพศเท่านัน้ และ
สอดคล้องกบังานวิจยัของ อบุลรัตน์  ศรีเกษ (2556) ที่ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัที่มีผลต่อการ
ลงทนุใน หุ้นของนกัศกึษามหาวิทยาลยัเชียงใหม ่พบวา่ นกัศกึษาส่วนใหญ่ที่ได้ท าการรวบรวมข้อมลูเป็น
เพศ หญิงมากกวา่เพศชาย เนื่องจากมหาวิทยาลยัเชียงใหมมี่นกัศกึษาเพศหญิงมากกวา่เพศชาย ผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่ไมไ่ด้ลงทนุในหุ้น เห็นวา่ตนเองยงัไมพ่ร้อมท่ีจะท าการลงทุนในหุ้น เนื่องจากขาดความรู้
ความเข้าใจในเร่ืองของหุ้น ไมท่ราบ วา่ตนเองต้องเร่ิมเล่นหุ้นจากตรงไหน และ ผู้  ที่ไมไ่ด้ลงทนุในหุ้น เป็น
ผู้ที่กลวัความเส่ียง จงึมีการลงทนุในกองทนุรวม และจาการที่บริษัทหลักทรัพย์นัน้ไม่มีค่าธรรมเนียมขัน้
ต ่าในการซือ้ขายแตล่ะครัง้ ซึง่ เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ลงทนุระยะสัน้และผู้ เก็งก าไรเป็นอยา่งมาก 

2.2 นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายตุา่งกนั ท าให้การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของ
นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไมต่า่งกนั ซึง่ผู้วิจยัมีความเห็นวา่ นกัลงทนุที่อยูใ่นชว่ง 31-
40 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ไม่ต่างกนัมากนกั สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ปิยนนัท์ คุ้มโห้ การทดสอบความแตกต่างของปัจจยัที่เป็นรายละเอียดย่อยพบว่ากลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า
หรือ เท่ากับ35 ปีและกลุ่มที่มีอายุระหว่าง 36 – 50 ปีให้ความส าคญักับส่วนประสมทางการตลาด
มากกว่า กลุ่มที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึน้ไปในด้านต่าง ๆ ได้แก่ มูลค่าขัน้ต ่าที่ต้องซือ้ต่อครัง้มีความ
เหมาะสม คา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายและสบัเปล่ียนหนว่ยลงทนุ สถานที่จดัจ าหนา่ยกองทนุอยูใ่นท าเล
ที่เข้าถงึสะดวก สามารถซือ้ขายได้หลายช่องทาง เช่น อินเตอร์เน็ต โทรศพัท์ฯ และการโฆษณาตามส่ือ
ตา่ง ๆ เชน่ โทรทศัน์ วิทย ุส่ิงพิมพ์ส่วนกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปีขึน้ไปให้ความส าคัญกบัส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภณฑ์ัและชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย ได้แกผ่ลตอบแทนที่สูงของกองทนุ และพนกังานมี
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ความเชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษาด้านการลงทนุ มากกวา่ชว่งอายอุื่น ๆ และสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
จตุพร อินทร์อักษร 2560 นักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีอายุต่างกัน มีการ
ตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี ไม่แตกต่างกนั   สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กนกวรรณ ศรีนวล 2559ผลการวิเคราะห์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งที่มีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
และรายได้ตอ่เดือนตา่งกนั มีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ไมแ่ตกตา่งกนั 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของกนกดล สิริวฒันชยั (2557) ได้ท าการศกึษา การตดัสินใจลงทนุในหุ้นของ
คนรุ่นใหมท่ี่มีอายรุะหวา่ง 18 -48 ปีในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัด้านพฤติกรรม
ของคนรุ่น ใหมท่ี่มีอายรุะหวา่ง 18 - 48 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทุน
ในหุ้ น และยังพบว่า ปัจจัย ด้านพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ที่ มีอายุระหว่าง 18 -48 ปี ในเขต
กรุงเทพมหานครซึง่ประกอบด้วย ความต้องการของบคุคล ผลิตภณัฑ์ ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ย การ
ส่งเสิมทางการตลาด และทศันคติมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจลงทนุในหุ้น แตไ่มส่อดคล้องกบั ฐิตารีย์ 
รกรากทอง (2549) ได้ศกึษาปัจจยัที่ส่งผลตอ่การตดัสินใจลงทนุ ในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว พบว่า อาย ุ
มีความสมัพนัธ์ตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวโดยผู้ที่มีอาย ุ31-40 ปี จะลงทนุมากกวา่
ผู้ ลงทุนในช่วงอายุอื่น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกบั สุพร จรูญรังษี (2546) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมลงทนุในตลาดหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุทัว่ไปใน กรุงเทพ พบว่า นกัลงทุนทัว่ไปในประเทศที่มี
อายแุตกตา่งกนั มีจดุมุง่หมาย และมีความนิยมในการลงทนุใน หุ้นกู้  / หุ้นกู้แปลงสภาพ และในใบส าคญั
แสดงสิทธิ แตกตา่งกนั และยงัสอดคล้องกบัอมัพวนั นนัทขว้าง (2545) ที่ศกึษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ของนกัลงทนุ รายยอ่ยในจงัหวดัเชียงใหม ่และพบวา่ อายทุี่แตกตา่งกนัส่งผล
ตอ่การตดัสินใจลงทนุที่แตกต่างกนั โดยผู้ ลงทุนส่วนใหญ่เป็นวยัผู้ ใหญ่ตอนต้นที่ประกอบอาชีพและมี
รายได้รวมถงึเงินออมเป็นของตนเอง จงึตดัสินใจน าเงินลงทนุเพื่อเพิ่มผลตอบแทน   
  2.3 นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้การตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน โดยผู้ วิจัยมีความเห็นว่า 
การศกึษาเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งหนึง่ตอ่การตดัสินใจลงทนุ ทัง้ต้องมีการคิดวิเคราะห์ การรับรู้ปัญหา ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชรีุพร สีสนิท ( 2553)ผลการวิจยัแนวโน้มการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้น
ระยะยาว ของลูกค้าบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุนรวมแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดบั
การศกึษาแตกตา่งกนั    มีแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกค้าฯ ในข้อใน
อนาคตคาดว่าจะลงทุนในกองทุนรวม LTF เพิ่มเติม    และขอความนิยมในการลงทุนเพิ่มเติม ของ
กองทนุรวม LTF ในชว่งไตรมาสที่ส่ี ระหวา่งเดือน ต.ค. – ธ.ค. ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05  และ สอดคล้องกบังานวิจยัของ พิศิษฐ์ จินดาเกียรติ (2547:92) ศึกษาเร่ือง “การส่ือสาร
ทางการตลาดที่มีผลตอ่พฤติกรรมการซือ้ขายหลักทรัพย์ ของนกัลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย” พบวา่ นกัลงทนุที่มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความถ่ีในการซือ้ขายหลักทรัพย์ในแต่ละเดือนไม่
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แตกต่างกัน อาจจะเพราะลูกค้าแม้จะต่างระดับการศึกษากันแต่ได้ให้ความไว้วางใจแก่เจ้าหน้าที่
การตลาดของบลจ. ผู้ มีความเชี่ยวชาญให้ค าปรึกษาที่ดีในการลงทุนเพิ่มเติมในช่วงเวลาที่เหมาะสม
เช่นเดียวกนั เนื่องจากลูกค้าไม่มีความรู้ เฉพาะทางเร่ืองการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ ปิยนนัท์ คุ้ งโห้ (2556) ระดบั การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าให้ความส าคญักบัส่วน
ประสมทางการตลาดมากกวา่ระดบัการศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก ดงันีด้้านผลิตภัณฑ์ได้แก่
ความนา่เชื่อถือของบริษัทหลกทัรัพย์จดัการกองทนุ นโยบายที่ชดัเจนของกองทุน ด้านราคาได้แก่มูลค่า
ขัน้ต ่าาที่ต้องซือ้ตอ่ครัง้มีความเหมาะสม ค่าธรรมเนียมในการซือ้ขายและสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายได้แก่สถานที่จัดจ าหน่ายกองทุนอยู่ในท า เลที่เข้าถึงสะดวก ตวัแทนการจัด
จ าหนา่ยและระบบซือ้ขายเป็นที่นา่เชื่อถือไว้วางใจ พนกังานมีความเชี่ยวชาญในการให้ค า ปรึกษาด้าน
การลงทนุ และด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่การโฆษณาตามส่ือต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ วิทยุ ส่ิงพิมพ์ 
การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการลงทนุการตดัสินใจ 

2.4 นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพตา่งกนั ท าให้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
ของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกัน แต่จะต่างกนัในด้านของช่องทางการจดั
จ าหนา่ยเพียงอยา่งเดียว โดยผู้วิจยัมีความเห็นว่า อาชีพแต่ล่ะอาชีพก็ความมีความต้องการที่จะลงทุน
เพื่อการเก็บออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามอนาคตและปัจจุบนั ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ จตุพร อินทร์
อกัษร  กล่าววา่อาชีพตา่งกนั มีการตดัสินใจเลือกลงทนุกองทนุรวมหุ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหย่อนภาษี 
โดยรายด้าน  ได้แก ่ด้านการตดัสินใจลงทนุ และด้านความเส่ียงจากการลงทนุ แตกตา่งกนั อาชพตา่งกนั 
ย่อมส่งผลให้มีการตัดสินใจลงทุนต่างกนั เพราะในเม่ืออาชีพต่างกนัแล้ว การได้รับ เงินเดือนก็ย่อม
ตา่งกนั การตดัสินใจที่จะต้องน าเงินมาลงทนุก็ยอ่มแตกตา่งกนั และสอดคล้องกบั นเรศ อ้อสถิตย์ (2547) 
ศกึษาเร่ือง ปัจจยัที่มี ความส าคญัตอ่การลงทนุของนกัลงทนุในตลาดหลักทรัพย์จงัหวดัอุดรธานี พบว่า 
กลุ่มนกัลงทนุที่มีความแตกตา่งกนัในด้าน อาชีพ มีความแตกตา่งของปัจจยัในการตดัสินในเลือกลงทุน
ในตลาดหลกัทรัพย์อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ ปิยนนัท์ คุ้ม
โห้ พบวา่กลุ่มประกอบอาชีพพนกังาน เอกชนและข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ให้ความส าคญักบัส่วนประสม
ทางการตลาดมากกวา่กลุ่มที่ประกอบธุรกิจส่วนตวัในด้านตา่ง ๆ ด้านราคาได้แก ่คา่ธรรมเนียมในการซือ้
ขายและสับเปล่ียนหน่วยลงทุน ด้านส่งเสริมการตลาดได้แก่ การจดักิจกรรมเก่ียวกบัการลงทุน และ
สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของนฤมล ศรีหะวรรณ์ (2546:  98) ศกึษาเร่ือง “ปัจจยัที่ มีอิทธิพลต่อแนวโน้ม
การตดัสินใจซือ้ขายหลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ นกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า 
นกัลงทนุทัว่ไปที่มีอาชีพแตกตา่งกนั มีแนวโน้มในการตดัสินใจซือ้ขาย หลกัทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ไมแ่ตกตา่งกนั เนื่องมาจากนกัลงทุนมีอาชีพเป็นพนกังาน บริษัทเอกชนและประกอบธุรกิจส่วนตวั ซึ่ง
รายได้อยูใ่นเกณฑ์ที่ดี   
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2.5 นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนต่างกนั ท าให้การตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมไม่ต่างกนั โดยผู้ วิจยัมีความเห็นว่า 
รายได้มีความส าคญักบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านจ านวนเงินลงทุน ซึ่ ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ รัตนาพร เสียงลอย (2546:  107)ที่ศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบปัจจยัที่มี
ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทนุของผู้ลงทุนรายย่อยที่ลงทุน และไม่ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ การ
เลีย้งชีพ (RMF) ในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่  รายได้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมในด้านจ านวนเงิน
ลงทุนเฉล่ียต่อปีจ านวนครัง้ที่ลงทุน การวางแผนในการลงทุน การกระจายความเส่ียงในการลงทุน 
ระยะเวลาในการลงทุนโครงสร้างผู้ ถือหุ้น ข้อมูลของการลงทุน และผู้ มีอิทธิพลในการตดัสินใจ แต่ไม่
สอดคล้องกบังานวิจัยของ สุภัชนีย์ จงรักษ์ลิขิต (2551:  146) ท่ีศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อ
แนวโน้มในการตดัสินใจซือ้ขายกองทนุรวมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนกัลงทนุในเขต กรุงเทพมหานคร” 
พบวา่ นกัลงทนุที่มีรายได้แตกตา่งกนั มีแนวโน้มการตดัสินใจซือ้ขายกองทนุรวม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
ในเร่ืองการแนะน าบคุคลอื่นมาใช้บริการแตกตา่งกนั ทัง้นี ้อาจเนื่องมาจาก นกัลงทุนที่มีรายได้ต ่ามกัมี
ข้อจ ากดัมากกวา่นกัลงทนุที่มีรายได้สูง 

3. ผลการศึกษาปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนักลงทนุ
ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี ้

3.1 ปัจจยัภายนอกด้านความเส่ียง มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัมีความเห็นวา่ นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญักบัภาวะ
เศรษฐกิจทัง้ในและต่างประเทศ การเปล่ียนแปลงความสามารถในการท าก าไรของบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ รวมทัง้การสูญเสียเงินลงทุนจากความผันผวนของหลักทรัพย์ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั
ของ นฐัพล อศัวแก้วฟ้า (2551) ศกึษาเร่ือง การศกึษาเปรียบเทียบ ความเส่ียงและผลตอบแทนระหว่าง
กองทนุรวม และกองทนุรวมหุ้นระยะยาวใน ประเทศไทย พบวา่ เนื่องจากความผนัผวนของราคาจากการ
ที่ผู้ลงทนุนิยมซือ้หนว่ย ลงทนุในชว่งสิน้ปี ซึง่หากท าการตดัข้อมูลอตัราผลตอบแทนในช่วงสิน้ปีของทัง้
สอง กลุ่มออกไปแล้ว พบวา่ กองทนุรวมหุ้นระยะยาวจะมีอตัราผลตอบแทนเป็นไปในทิศทาง เดียวกนักบั
กองทนุรวมตราสารแหง่ทุนโดยมีความเส่ียงไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัแนวคิดของอญัญา ขันธ
วิทย,์ พรรณภุา ธุวนิมิตรกลุ และจิรัตน์ สงัข์แก้ว (2552) ได้ท าการศกึษาระบรูุปฟังก์ชัน่ของกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 104 ราย ซึง่เป็นผู้ปกครองหรือญาติของนกัศึกษาในภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 1/ 2552การศึกษาพบว่า บุคคลผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีพฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียง โดยพฤติกรรมหลีกเล่ียงความเส่ียงของบุคคล
ได้รับผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัจากตวัแปรเพียง 2 ตวั คือ ตวัแปรเพศ และตวัแปรรายได้เฉล่ียต่อเดือน 
โดยที่หญิงไทยจะมีความพยายามหลีกเล่ียงความเส่ียงมากกว่าชายไทย ในขณะที่ผู้ มีรายได้ต่อเดือน
เฉล่ียต ่ากลบัพยายามที่จะหลีกเล่ียงความเส่ียงน้อยกวา่ผู้ที่มีรายได้ตอ่เดือนสูงในส่วนวิธีด าเนินการวิจยั 
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จะระบพุฤติกรรมการหลีกเล่ียงความเส่ียงของบุคคล และพยายามจะตรวจสอบความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการหลีกเล่ียงความเส่ียงกบัลักษณะเฉพาะบางประการของบุคคล ซึ่งสามารถเฝ้าสังเกตได้ 
(Observed ) เชน่ เพศ อาย ุรายได้ ระดบัการศึกษา ฯลฯ และสอดคล้องกบังานวิจยัของภวิษฐ์พร วงศ์
ศกัด์ิ (2549) ได้ศกึษาการวิเคราะห์ความเส่ียงและผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 
เพื่อให้ทราบถงึความเส่ียงและผลตอบแทนของกองทนุรวมที่ลงทนุในตา่งประเทศและเพื่อให้นกัลงทนุใช้
เป็นแนวทางในการพิจารณาเปรียบเทียบและเป็นข้อมูลประกอบในการตดัสินใจเลือกลงทุนในกองทุน
รวมที่ลงทุนในต่างประเทศ โดยท าการศึกษาข้อมูลของกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศจ านวน 17 
กองทุน ใช้ข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุนรายสัปดาห์ ระยะเวลาตัง้แต่เมษายน พ.ศ.2545 ถึง 
ธันวาคม พ.ศ.2548 และวิเคราะห์โดยแบบจ าลองการตัง้ราคาหลกัทรัพย์(CapitalAsset Pricing Model: 
CAPM) 

พบว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ 13 กองทุน มีค่าความเส่ียง (β) เป็นบวก แสดงว่า
อตัราผลตอบแทนของกองทนุเป็นไปในทิศทางเดียวกบัอตัราผลตอบแทนของตลาด ส่วนกองทนุเปิดอกี 4 
กองทนุ มีคา่ความเส่ียง (β) เป็นลบ แสดงวา่อตัราผลตอบแทนของกองทนุเป็นไปในทิศทางตรงกนัข้าม
กบัอตัราผลตอบแทนของตลาด และจากการหาคา่ความเส่ียง พบว่ากองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
ทัง้ 17 กองทนุ มีคา่ความเส่ียง (β) น้อยกวา่ 1ทัง้หมด แสดงวา่มีการเปล่ียนแปลงของอตัราผลตอบแทน
ของกองทนุในอตัราที่น้อยกวา่อตัราผลตอบแทนของตลาด จงึเรียกได้วา่เป็นกองทนุประเภทปรับตวัช้า 

 

3.2 ปัจจยัภายนอกด้านอตัราผลตอบแทน มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนัก
ลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจยัมีความเห็นวา่นกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความส าคญั
กบัการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และอตัราผลตอบแทนที่ได้รับจากกางลงทนุในกองทนุรวม อีกทัง้ผล
การด าเนินงานของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนจะต้องติดอนัดบั Top Ten อีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจยัของชลธิชา มัง่คัง่ (2549) ได้ศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่ผลตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมในประเทศ
ไทยเพื่อทดสอบปัจจยัที่มีผลต่อผลตอบแทนสุทธิของกองทุนรวมในประเทศไทย เพื่อศึกษาลักษณะ
โครงสร้างของกองทนุรวมในชว่งปี พ.ศ.2546 – พ.ศ.2548 และเพื่อศกึษาถงึความสัมพนัธ์ของปัจจยัที่มี
ผลตอ่ผลตอบแทนของกองทนุรวมประเภทตราสารทนุและตราสารหนีต้ัง้แต่เดือนมกราคม พ.ศ.2546 – 
เดือนธันวาคม พ.ศ.2548 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัที่มีผลต่อผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารทุน 
ได้แก ่อตัราการเติบโตของขนาดกองทนุ อตัราการเติบโตของขนาดกองทนุรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการ
เดียวกนั ระยะเวลาการด าเนินงานของกองทนุ และความเส่ียงของกองลงทุนในกองทุนรวมตราสารทุน 
โดยที่อัตราการเติบโตของขนาดกองทุนรวมที่บริหารโดยบริษัทจัดการเดียวกันมีผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนของกองทนุรวมตราสารทนุมากกวา่อตัราการเติบโตของขนาดกองทุนรวมตราสารทุน และ
สอดคล้องกบัผลงงานวิจยัของ สมบญุ คงสอน (2552) ศกึษาเร่ือง การศึกษาพฤติกรรม และปัจจยัส่วน
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ประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวม LTF ของพนกังาน บมจ. ธนาคาร
เกียรตินาคิน ส านกังานใหญ่ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีวตัถุประสงค์หลักในการลงทุนมากที่สุดในเร่ืองสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี รองลงมาในเร่ืองเพื่อเป็นเงินออมในอนาคต และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ  นฐั
พล อศัวแก้วฟ้า (2551) ศกึษาเร่ือง การศกึษาเปรียบเทียบความเส่ียงและผลตอบแทนระหว่างกองทุน
รวม และกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในประเทศไทย พบว่า เนื่องจากความผันผวนของราคาจากการที่ผู้
ลงทนุนิยมซือ้หนว่ยลงทนุในชว่งสิน้ปี ซึง่หากท าการตดัข้อมลูอตัราผลตอบแทนในช่วงสิน้ปี ของทัง้สอง
กลุ่มออกไปแล้ว พบว่า กองทุนรวมหุ้นระยะยาวจะมีอตัราผลตอบแทนเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
กองทนุรวมตราสารแหง่ทนุโดยมีความเส่ียงไมแ่ตกตา่งกนั และสอดคล้องกบัผลงานวิจยัของสุศิริ เปล่ียน
ข า (2553) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมของนกัลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของ บริษัท-หลักทรัพย์จดัการ
กองทุนกรุงไทย จ ากดั จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินมีการให้
ผลตอบแทนที่ดีกวา่ในรูปของเงินฝากธนาคารรวมถงึให้ความส าคญักบัภาพพจน์และความเชื่อมัน่ของ
บริษัทจดัการกองทนุมากที่สุด 
 

ข้อเสนอแนะการน าไปใช้  
จากผลการศกึษาวิจยัครัง้นี ้มีข้อเสนอแนะในการวิจยัเพื่อน าไปใช้ให้เป็นประโยชน์ส าหรบับริษทั

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุ ดงัตอ่ไปนี ้
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการศกึษาวิจยัการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขตกรุงเทพมหานคร แสดง
ให้เห็นวา่  

1. นักลงทุนในเขตกรุงเทพมหนคร ที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ด้านอายุ ด้านอาชีพ ด้านระดับ
การศึกษา และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกนั ท าให้การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม โดยรวมไม่
ตา่งกนั  

2. นกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหนคร ที่มีปัจจยัส่วนบุคคล ด้านเพศต่างกนั ท าให้การตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวม โดยรวมตา่งกนั 

ดงันัน้บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ จงึไมต้่องสนใจกบัปัจจยัส่วนบคุคล  ด้านอายุ ด้านอาชีพ 
ด้านระดบัการศกึษา และรายได้เฉล่ียตอ่เดือนข้างต้น แตค่วรสนใจเร่ืองของเพศ เพราะเพศ มีผลต่อการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงแทพมาหนคร  ดังนัน้ บริษัทหลักทรัพย์จดัการ
กองทุน  ต้องบริหารจัดการด้านปัจจยัภายนอก  ด้านความเส่ียงและด้านอตัราผลตอบแทน เพื่อ
ตอบสนองตอ่ลูกค้าที่มีเพศที่ตา่งกนั เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขนักบัคูแ่ข่งในธุรกิจเดียวกนั 
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ปัจจัยภายนอก 
ปัจจยัภายนอก มีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ด้านความเสี่ยง จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นวา่ ปัจจยัภายนอก ด้านความเส่ียง มีผลตอ่การ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม ดงันัน้ นกัการตลาด หรือบริษัทหลักทรัพย์จดัการกองทุน ควรมีการให้
ความส าคญักบัความเส่ียงตา่งๆ มีการวิเคราะห์โอกาสและจงัหวะในการลงทุน รวมถึงการบริหารความ
เส่ียงจากการลงทนุให้อยูภ่ายในกรอบที่เหมาะสม โดยมุง่เน้นในการสร้างผลก าไรแกผู่้ ถือหนว่ยลงทนุเป็น
ส าคญั 

2. ด้านอัตราผลตอบแทน  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยภายนอกด้านอัตรา
ผลตอบแทน มีผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม ดงันัน้ นกัการตลาด หรือบริษัทหลกัทรัพย์จดัการ
กองทนุควรจะต้องน าเสนอจดุเดน่ของกองทนุ เน้นน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีการจ่ายเงินปันผลของกองทุน 
และราคามลูคา่ขัน่ต ่าที่ต้องซือ้ตอ่ครัง้ควรมีความเหมาะสมกบัคา่ธรรมเนียมในการซือ้ขายและสบัเปล่ียน
หนว่ยลงทนุ เพื่อให้นกัลงทุนได้เห็นถึงอตัราผลตอบแทนที่จะได้รับเม่ือเปรียบเทียบกบัความเส่ี ยงที่ได้
ลงทนุไป และสามารถหกัลดหยอ่นภาษีได้อีด้วย 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1.ควรจะศกึษาตวัแปรอื่น ๆ  ที่อาจส่งผลตอ่การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมของนกัลงทนุในเขต
กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม เชน่ ปัจจยัทางด้านพฤติกรรม ปัจจยัด้านสถานการณ์ ปัจจยัที่มีผลต่อกระแส
เงินลงทุนของกองทุนรวม รวมถึงประสิทธิภาพของตลาดทุน เพื่อให้สามารถปรับปรุง พัฒนา และ
ออกแบบผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการลงทนุให้มีความหลากหลายตรงกบัความต้องการ 
 2.การวิจัยในครัง้นี เ้ป็นการศึกษาเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมของนักลงทุนในเขต
กรุงเทพมหานครเทา่นัน้ ดงันัน้ จงึควรขยายขอบเขตด้านกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา ให้ครอบคลุม
มากย่ิงขึน้ เพื่อเป็นแนวทางการศกึษาข้อมลูเพิ่มเติมในการตดัสินใจเลือกลงทนุครัง้ตอ่ไป 
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