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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ของพนักงาน

องคการเภสัชกรรม (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และ จําแนกตามปจจัยพฤติกรรมการลงทุน (3) เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด (4P) ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ของพนักงานองคการเภสัชกรรม กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ พนักงานองคการเภสัชกรรม จํานวน 357 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ

ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน

ดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากพบความแตกตาง

จะนําไปเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวธิีของ LSD และใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบวา พนักงานองคการเภสัชกรรมที่มีปจจัยสวนบุคคลดานเพศ และรายได

ตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวตางกัน และปจจัยสวนบุคคลดานอายุ และระดับ

การศึกษาตางกัน ทําใหทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวโดยรวมไมตางกัน พนักงานองคการเภสัช

กรรมที่มีปจจัยพฤติกรรมการลงทุน ไดแก ประเภทนักลงทุนตามการยอมรับความเสี่ยงตางกัน จํานวนเงินลงทุน 

ความถ่ีในการลงทุน และจุดมุงหมายในการลงทุนตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวตางกัน 
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นอกจากนี้ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย และดานสงเสริม

การตลาด มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

คําสําคัญ : การตัดสินใจลงทุน, กองทุนรวมระยะยาว, องคการเภสัชกรรม 

ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the long- term mutual funds investment 

decision from the GPO’ s employees following the citizen, investment behavior, and marketing 

mix factors.  The sampling group used in this research was 357 employees from the GPO.  The 

questionnaire was used as a survey tool for collecting data.  Next, the collected data were 

analyzed in terms of frequency, percentage, mean and standard deviation.  Subsequently, the 

null hypothesis was tested with t- test and one- way ANOVA statistics.  In addition, if the null 

hypothesis is rejected, then the data would be analyzed in pair by using LSD and multiple 

regression methods.  

Results of the hypothesis test showed that difference of gender and income level from 

citizen factors affecting the long- term mutual funds investment decision form the GPO's 

employees. However, difference of age and education level from citizen factors were not 

affected to this decision. Furthermore, investor's risk-taking level, the amount of money invested, 

investment frequency and investment target from investment behavior factors, and all of the 

4P (product, price, place and promotion)  from marketing mix factors were also affected to the 

long-term mutual funds investment decision from the GPO's employees. 

Keywords : Investment decision, Long-term mutual funds, GPO 

บทนํา 

ในอดีต การออมและการลงทุนของประชาชนนิยมออมและลงทุนผานการฝาก เงินในธนาคารเปนหลัก

เนื่องจากความเสี่ยงต่ําและไดรับผลตอบแทนที่แนนอน แตในปจจุบันการออม และลงทุนมีการเปลี่ยนแปลงจาก

ในอดีตที่ผานมา เห็นไดจากจากอัตราการเติบโตของสัดสวนเงินลงทุนในสวนของกองทุนรวมประเภทตาง ๆ และ

หลักทรัพยอ่ืนนอกจากเงินฝากที่มีอัตราเติบโตที่สูงข้ึนในชวงหลายปที่ผานมา ในขณะที่สัดสวนเงินฝากของภาค

ครัวเรือนกลับสวนทางกัน  

กองทุนรวมเปนหนึ่งในสินทรัพยที่นักลงทุนใหความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากเปนการลงทุนที่ได

ผลตอบแทนดีกวาการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย ชวยเพิ่มความสะดวกสบายใหกับนักลงทุนที่ไมมีเวลาในการ

ติดตามสินทรัพยทางการเงินแบบรายตัว ซึ่งมีทีมงานผูเชี่ยวชาญของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) ดูแล
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เงินลงทุน ชวยแกปญหาที่เปนขอจํากัดสําหรับนักลงทุน นอกจากนี้ นักลงทุนสามารถลงทุนในสินทรัพยที่เขาถึง

ยากได อีกทั้งกองทนุรวมยังเปนทรัพยสินที่มีสภาพคลองสูงอีกดวย 

 การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมที่เหมาะสม จึงเปนสิ่งที่นักลงทุนตองพิจารณาใหรอบดานทั้งใน

ดานผลตอบแทน  ระยะเวลาและขนาดของกองทุนรวม  ความเสี่ยงและความผันผวนของผลประกอบการ 

คาธรรมเนียมและคาใชในการบริหารจัดการกองทุน เปนตน  

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเร่ืองการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับ

ปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว โดยมีแนวคิดในการวิจัยคือ การศึกษาจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และจําแนกตามพฤติกรรมการลงทุน ไดแก 

ประเภทนักลงทุนตามการยอมรับความเสี่ยง จํานนวนเงินลงทุน ความถ่ีในการลงทุน จุดมุงหมายในการลงทุน วา

มีความสัมพันธมากนอยเพียงใดตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

และศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด วามีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวหรือไม โดย

ขอมูลที่ไดสามารถนําไปประยุกตใช เพื่อกําหนดกลยุทธการลงทุนใหเกิดประโยชนสูงสุด  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ของพนักงานองคการเภสัชกรรม จําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล และ จําแนกตามปจจัยพฤติกรรมการลงทุน 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว 

ของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ประชากรและตัวอยาง คือ พนักงานองคการเภสัชกรรม 3,327 คน (ขอมูลอางอิงจาก ฝายบริหารทุน

มนุษย ขององคการเภสัชกรรม ณ พฤษภาคม 2564) กลุมตัวอยางที่ในการวิจัย จํานวน 357 คน 

2. ดานเนื้อหา คือ เปนการศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการ    

เภสัชกรรม โดยมุงหมายวิจัยการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว 4 ดาน ไดแก ดานการตัดสินใจลงทุน 

ดานผลตอบแทน ดานความเสี่ยงจากการลงทุน และดานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ (Independent variable) มี 3 ดานดังนี้ ปจจัยสวนบุคคล ประกอบไปดวย เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และรายได, ปจจัยพฤติกรรมการลงทุน ประกอบไปดวย ประเภทนักลงทุนตามการยอมรับ 

ความเสี่ยง จํานวนเงินลงทุนตอคร้ัง ความถ่ีการลงทุน และจุดมุงหมายการลงทุน, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
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 (4P) ประกอบไปดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด  

2. ตัวแปรตาม (Dependent variable) มีดังนี้ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของ

พนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งประกอบไปดวย ดานการตัดสินใจ ดานผลตอบแทน ดานความเสี่ยง และดาน

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.)  

สมมติฐานการวิจัย 

1. พนักงานองคการเภสัชกรรม ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายไดและมี

ปจจัยพฤติกรรมการลงทุน ไดแก ประเภทของนักลงทุนตามการยอมรับความเสี่ยง จํานวนเงินลงทุน ความถ่ีใน

การลงทุน จุดมุงหมายการลงทุนตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวตางกัน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย และดาน

สงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

2. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ของพนักงานองคการเภสัชกรรม โดย

จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได 

3. เพื่อใหทราบถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม โดย

จําแนกตามประเภทนักลงทุนตามการยอมรับความเสี่ยง จํานวนเงินลงทุนตอคร้ัง ความถ่ีการลงทุน และ

จุดมุงหมายการลงทุน 

4. เพื่อใหทราบถึงปจจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

ทบทวนวรรณกรรม  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ ผูวิจัยไดแยกการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว

ออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

ดานการตัดสินใจลงทุน 

แฮริสัน (Harrison, 1981 อางถึงใน ปญญา บุญเลิศล้ํา, 2556, น.18) ไดใหความหมายไววา การตัดสินใจเปน 

กระบวนการประเมินทางเลือกที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย หรือการคาดคะเนทางเลือกที่จะเลือกปฏิบัติอันจะ

สงผลตอการบรรลุเปาหมายไดดีที่สุด  
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คอทเลอร (Kotler, 1997 อางถึงใน ราช ศิริวัฒน, 2560 ) กระบวนการการตัดสินใจ (Buying Decision 

Process) เปนลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจของผูบริโภค โดยมีลําดับกระบวนการ 5 ข้ันตอนของผูบริโภค ไดแก

การตระหนักถึงปญหา การเสาะแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และพฤติกรรมหลังการซื้อ  

ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2558, น.12) กลาววา การ

ลงทุน คือ การกันเงินไวจํานวนหนึ่ง ในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อกอใหเกิดกระแสเงินสดรับในอนาคตซึ่งจะชดเชย

ใหแกผูที่กันเงินไว โดยควรจะตองคุมกับอัตราเงินเฟอ สูงกวาดอกเบี้ยเงินฝาก และคุมกับความเสี่ยงที่ในอนาคต  

ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดดังนี้ การตัดสินใจลงทุน (Investment Decision) หมายถึง การตัดสินใจ

นําเอาทรัพยสินที่มีอยู ซึ่งโดยทั่วไปจะหมายถึงเงินสดไปดําเนนิการในทางที่กอใหเกิดประโยชน เพื่อใหไดผลตอบแทน

กลับคืนมาในอนาคต อันเกิดจากพฤติกรรมในกระบวนการตัดสินใจซื้อออกเปน 5 ระดับ ไดแก การตระหนักถึง

ปญหา การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก การตัดสินใจ การประเมินหลังการลงทุน  

ดานผลตอบแทน  

www.thaimutualfund.com (2563) ผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนรวม ประกอบดวย 

ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารทุน ไดแก  เงินปนผล และกําไรสวนเกินทุน, ผลตอบแทนการลงทุนในตรา

สารหนี ้ไดแก ดอกเบี้ยรับ สวนลดรับ  และกําไรสวนเกินทุน  

ตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย (2558) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน สามารถแบงไดเปน              

4 ประเภท  ไดแก กําไรจากการขายตราสารหนี้หรือตราสารทุน เงินปนผล  เงินไดจากสวนลด และเงินไดจากการ

นําผลตอบแทนที่ไดรับไปลงทุนตอ  

ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดดังนี้ ผลตอบแทนจากการลงทุน หมายถึง ผลกําไรจากการลงทุน 

สําหรับกองทุนรวมมีผลตอบแทนปกติ 2 อยาง ไดแก กําไรสวนเกินทุน และเงินปนผล ในกรณีที่กองทุนนั้นมี

นโยบายจายปนผล 

ดานความเสี่ยงจากการลงทุน 

 ณัฐพล ลีลาวัฒนานันท (2559) ความเสี่ยงในการลงทุน หมายถึง การที่อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุน

ไดรับจริงคลาดเคลื่อนหรือแตกตางไปจากอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนคาดหวังวาจะไดรับ แบงออกเปน 2 

ประเภทใหญ คือ ความเสี่ยงจากปจจัยมหภาค ไดแก อํานาจซื้อ การเมือง อัตราแลกเปลี่ยน ตลาด และความ

เสี่ยงจากปจจัยจุลภาค ไดแก ดานเครดิต และอุตสาหกรรม 

สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2559, น. 609-618) ปจจัยดาน

ความเสี่ยง คือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนที่สงผลใหอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริงเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทน

ที่ไดคาดหวังไว แบงไดเปน 4 ประเภท คือความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย 

และความเสี่ยงจากอํานาจซื้อ  

http://www.thaimutualfund.com/
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ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดดังนี้ ความเสี่ยงจากการลงทุน หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนที่

สงผลใหอัตราผลตอบแทนที่ไดรับจริงเบี่ยงเบนไปจากอัตราผลตอบแทนที่ไดคาดหวังไว แบงไดเปน 4 ประเภท 

ไดแก ความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงทางตลาด ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากอํานาจซื้อ 

ดานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) 

ศูนยคุมครองผูใชบริการทางการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย (2564) บลจ. หมายถึง บริษัทที่ประกอบ

ธุรกิจหลักทรัพยที่เก่ียวกับการรับบริหารเงินใหแกลูกคาในรูปของการจัดการแบบกองทุน เปนผูใหขอมูล 

คําปรึกษา รับและสงคําสั่งซื้อขายหลักทรัพย ติดตามและรายงานผลการซื้อขายที่เกิดข้ึน  

สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2559, น. 609-618) บลจ. ทํา

หนาที่บริหารและจัดการกองทุนรวมตามกฎเกณฑและขอกําหนดตาง ๆ เพื่อใหมีมาตรฐานถูกตองตามหลักเกณฑ 

เปนธรรมตอผูลงทุน ปจจัยดาน บลจ.ที่สงผลตอการลงทุน ไดแก เงื ่อนไขการลงทุน รูปแบบการลงทุนของ

ผูจัดการกองทุน หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนวยลงทุนของกองทุนรวม และคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผูลงทุน  

ผูวิจัยสามารถสรุปความหมายไดดังนี้ บลจ. หมายถึง บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักทรัพยที่เกี่ยวกับการ

รับบริหารเงินใหแกลูกคาในรูปของการจัดการแบบกองทุน มีหนาที่บริหารและจัดการกองทุนใหมีมาตรฐาน

ถูกตองตามหลักเกณฑ เปนธรรมตอผูลงทุน โดยปจจัยดาน บลจ. ที่สงผลตอการลงทุน ไดแก เงื่อนไขในการ

ลงทุนของ รูปแบบการลงทุน หนังสือชี้ชวน และคาธรรมเนียม  

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ศศิกานต พรดุสิต (2562) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุน 

กองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของลูกคา ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พบวา ปจจัยสวน

บุคคลที่แตกตางกันดานเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได ปจจัยพฤติกรรมการลงทุน ไดแก วัตถุประสงคในการ

ลงทุนในกองทุนรวม และจํานวนเงินลงทุนในกองทุนรวม สงผลตอการตัดสินใจลงทุนใน LTF ของลูกคาแตกตาง

กัน ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ ภัทราวลัย ทับทอง (2557) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยดานความรูในการ

ลงทุนที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของพนักงานบริษัท แอดวานซ อินโฟร

เซอรวิส จํากัด มหาชน พบวา เปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคล อายุ สถานภาพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระยะเวลาใน

การทํางาน และจํานวนเงินทุนลงทุน ความถ่ีการลงทุนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนใน LTF 

แตกตางกัน, ปจจัยที่ใชพิจารณาตัดสินใจในการเลือกลงทุน ไดแก ปจจัยดานผลตอบแทน ปจจัยดานภาษีและ 

ความเสี่ยง LTFของลูกคา ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกลงทุน ดานผลตอบแทน มีพฤติกรรม

การลงทุนใน LTF ของลูกคาแตกตางกันในดานวัตถุประสงคในการลงทุนในกองทุนรวม ดานจํานวนเงินลงทุนใน

กองทุนรวม และจํานวนคร้ังตอปของการลงทุนในกองทุนรวม 
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อดุลย สาลิฟา (2559) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว 

(Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีสมมติฐานงานวิจัยครอบคลุมทั้งปจจัย

สวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน ราคา ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย และปจจัยดานสงเสริมการขาย รวมถึงปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก ระดับการศึกษา อาชีพ และ

ระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจลงทุนใน LTF ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 2 ปจจัย คือ ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย

และสงเสริมการขาย และปจจัยดานผลตอบแทนในการลงทุนและผลการดําเนินงาน สะทอนกลุมตัวอยาง

ตองการความสะดวกในการลงทุน และตองการความรูเพื่อใชในการวางแผนทางการเงิน 

ปทมา แสนศิริพันธ (2558) ไดศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในการลงทุนกองทุนรวมของประชากรในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดานพฤติกรรมการลงทุน ผลการศึกษาพบวาความนาเชื่อถือของ บลจ. ผูจัดการ

กองทุน จํานวนเงินลงทุนในแตละคร้ัง จํานวนคร้ังในการลงทุนตอป และวัตถุประสงคการลงทุนที่ตางกันของกลุม

ตัวอยาง ทําใหความพึงพอใจในการลงทุนกองทุนรวมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตางกัน 

โดยวัตถุประสงคการลงทุนสวนใหญคือเพื่อลดหยอนภาษี จํานวนเงินลงทุนตอคร้ังเฉลี่ยอยูในชวง 5,001-20,000 

บาท จํานวนการลงทุนสวนมากอยูที่ 1-5 คร้ัง/ป 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Experimental Design) และเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม

แบบ วิจัยตัดขวาง (Cross sectional Study) ใชเคร่ืองมือการวิจัยเปนแบบ สอบถาม (Questionnaire) แลวทํา

การวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงานองคการเภสัชกรรม จํานวน 3,327 

คน (ขอมูลอางอิงจาก ฝายบริหารทุนมนุษย ขององคการเภสัชกรรม ณ พฤษภาคม 2564) กลุมตัวอยางพนักงาน

องคการเภสัชกรรม ใชการคํานวณสูตรของ Yamane (1967) ที่ความคลาดเคลื่อน 5% ระดับความเชื่อมั่น 95% 

จํานวน 357 คน โดยใชการสุมตัวอยางแบบสะดวก  

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แบบสอบถามแบบปลายเปดและปด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได             

มีจํานวนขอคําถามในแบบสอบถามทั้งหมด 4 ขอ 

2. ขอมูลเก่ียวกับปจจัยพฤติกรรมการลงทุน ประกอบดวย ประเภทของนักลงทุนตามการยอมรับความ

เสี่ยง จํานวนเงินลงทุน ความถ่ีในการลงทุน และจุดมุงหมายการลงทุน มีจํานวนขอคําถามในแบบสอบถาม

ทั้งหมด 4 ขอ  

3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 4 ดาน ไดแก             

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด มีจํานวนขอคําถามในแบบสอบถาม
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ทั้งหมด 19 ขอ กําหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็น

ปานกลาง, 2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอยสุด 

4. ขอมูลเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งจะ

ประกอบไปดวยคําถามทั้งหมด 4 สวน คือ ดานการตัดสินใจลงทุน ดานผลตอบแทน ดานความเสี่ยงจากการ

ลงทุน และดานบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) มีจํานวนขอคําถามในแบบสอบถามทั้งหมด 20 ขอ 

กําหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด, 4 = ระดับความคิดเห็นมาก, 3 = ระดับความคิดเห็นปานกลาง,         

2 = ระดับความคิดเห็นนอย, 1 = ระดับความคิดเห็นนอยสุด 

5. ชวงเกณฑคะแนนเฉลี่ยการประเมินการตัดสินใจ กําหนดให 4.21 – 5.00 = ระดับความคิดเห็นมากที่สุด

, 3.41 – 4.20 = ระดับความความคิดเห็นมาก, 2.61 – 3.40 = ระดับความความคิดเห็นปานกลาง, 1.81 – 2.60 

= ระดับความความคิดเห็นนอย, 1.00 – 1.80 = ระดับความความคิดเห็นนอยที่สุด 

การวิเคราะหขอมูล 

สถิติเชิงพรรณนา  

1. ใชคารอยละและคาความถ่ี กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุม ไดแก ปจจัยสวนบุคคล ดาน เพศ อายุ  

ระดับการศึกษา รายได และปจจัยพฤติกรรมการลงทุน  

2. ใชสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคาเฉลี่ย ในการอธิบายคุณลักษณะกับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงปริมาณ 

ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสชักรรม 

สถิติอนุมาน  

1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว ของพนักงานองคการเภสัชกรรม จําแนกตามเพศ

โดยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test 

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสชักรรม โดยจําแนกตาม

ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา รายได และจําแนกตามพฤติกรรมการลงทุน ประกอบดวย 

ประเภทนักลงทนุตามการยอมรับความเสี่ยง จํานวนเงนิลงทุน ความถ่ีการลงทนุ จุดมุงหมายการลงทุน โดยใชการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ความแปรปรวนทางเดียว One-way ANOVA หากพบความแตกตางจะนําไปสูการ

เปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD 

3. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว

ของพนักงานองคการเภสัชกรรม จะใชการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรมโดยรวม 

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุดโดยเรียงลําดับ ไดแก ดานผลตอบแทน ดานการตัดสินใจลงทุน ดานบริษัท 
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หลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) และดานความเสี่ยงจากการลงทุน ตามลําดับ 

2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

จําแนกตามปจจัยดานประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 

2.1 พนักงานองคการเภสัชกรรม ที่มีเพศตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม  

ระยะยาวตางกัน  

2.2 พนักงานองคการเภสัชกรรมที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายไดตางกัน ทําใหการตัดสินใจ 

ลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวไมตางกัน  

3. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

จําแนกตามปจจัยพฤติกรรมการลงทุน สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

3.1 พนักงานองคการเภสัชกรรมที่เปนประเภทนักลงทุนตามการยอมรับความเสี่ยงตางกัน ม ี

จํานวนเงินลงทุน ความถ่ีในการลงทุน และจุดมุงหมายในการลงทุนตางกัน ทาํใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ระยะยาวตางกัน  

4. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะ

ยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

4.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง 

การจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงาน

องคการเภสัชกรรม 

อภิปรายผล 

ผลการวิจัย การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม สามารถ

สรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้ 

1. ผลการศึกษา การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสชักรรม โดยภาพรวม 

มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

 1.1 ดานการตัดสินใจลงทุนของพนักงานองคการเภสัชกรรม ความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานองคการเภสัชกรรมสวนใหญที่มีความตองการลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว 

จะตองศึกษาขอมูลอยางรอบคอบ และเปรียบเทียบขอมูลทั้งหมดที่มีเพื่อการตัดสินใจ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด

ของ แฮริสัน (Harrison, 1981 อางถึงใน ปญญา บุญเลิศล้ํา, 2556, น.18) ไดใหความหมาย ไววา การตัดสินใจ

เปนกระบวนการประเมินทางเลือกที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย และแนวคิดของ www.thaimutualfund.com 

(2563) การลงทุน คือ การที่เรานําเอาทรัพยสินที่มีอยูไปดําเนินการในทางที่กอใหเกิดประโยชน เพื่อใหได

ผลตอบแทนกลับคืนมาในอนาคต 

http://www.thaimutaulfund.com/
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 1.2 ดานผลตอบแทน พนักงานองคการเภสัชกรรมมีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ผูวิจัยมี

ความคิดเห็นวา พนักงานองคการเภสัชกรรมจะตองพิจารณาผลตอบแทนจากการลงทุนจากนโยบายการจายเงิน

ปนผล กําไรสวนเกิน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ www.thaimutualfund.com (2563) ผลตอบแทนการลงทุน 

หมายถึง ผลกําไรจากการลงทุน สําหรับกองทุนรวมมีผลตอบแทนปกติ 2 อยาง ไดแก สวนตางราคาที่เพิ่มข้ึน และ

ผลตอบแทนจากเงินปนผล และ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (2562) ไดกลาววา นักลงทุนจํานวนมากจะให

ความสําคัญกับผลประกอบการของกองทุนรวม เพราะยิ่งเห็นผลตอบแทนดี ยิ่งแปลวาเงินลงทุนก็จะเติบโตตาม  

1.3 ดานความเสี่ยงจากการลงทุน พนักงานองคการเภสัชกรรมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก  

ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา พนักงานองคการเภสัชกรรมใหความสําคัญดานความเสี่ยง การกระจายความเสี่ยงโดย

ลงทุนในหลักทรัพยที่หลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) ตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย (2559) กลาววา กองทุนรวมเปนการบริหารจัดการ โดยมืออาชีพทั้งดานของการ

กระจายความเสี่ยง การรักษาสภาพคลอง อีกทั้งยังชวยใหนักลงทุน สามารถลงทุนในสินทรัพยหลากหลาย และ

อรรถสิทธิ์ บุตรพรหม (2557) กลาววา อัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับยอมข้ึนอยูกับความเสี่ยงของหลักทรัพย

นั้น ๆ โดยปกติแลวผูลงทุนพยายามเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง  

2. ผลการศึกษา การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม จําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 

 2.1 พนักงานองคการเภสัชกรรมที่มีเพศตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะ

ยาวตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาเพศหญิง เพศชายที่มีความ แตกตางทางกายภาพโดยพื้นฐานอยางชัดเจน และ

รวมไปถึงการตัดสินใจในการตอบสนองความตองการ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ภาวิณี กาญจนาภา 

(2559) เพศหญิงและชายที่ แตกตางกัน มีบทบาทในกระบวนการดานพฤติกรรม ความจําเปน หรือความตองการ 

ผลิตภัณฑ คุณลักษณะหรือผลประโยชนของผลิตภัณฑแตกตางกัน และ Yang Mo (2562) ไดศึกษาเร่ือง 

Factors Affecting the Decision to Invest in Long-Term Equity Funds (LTF)  of Employees of Private 

Companies in Bangkok  ผลการศึกษาพบวา เพศที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจในลงทุนใน LTF แตกตางกัน  

 2.2  พนักงานองคการเภสัชกรรมที่มีอายุตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะ

ยาวไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ปจจุบันมีตัวชวยในการเขาถึงแหลงขอมูล ความรูในการลงทุนมากมาย อายุ

ที่แตกตางกัน จึงไมไดสงผลโดยตรงตอการตัดสินใจลงทุน ซึ่งไมสอดคลองกับ สุดารัตน พิมลรัตนกานต (2557) ที่

กลาววาอายุของผูบริโภคเปนปจจัยกําหนดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ และ       ศศิกานต พรดุสิต (2562) 

ศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของ

ลูกคาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขานนทบุรี พบวา นักลงทุนที่มีอายุที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจลงทุน

ใน LTF แตกตางกัน 

http://www.thaimutaulfund.com/
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 2.3 พนักงานองคการเภสัชกรรมที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมระยะยาวไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ปจจุบันขอมูลขาวสารดานการลงทุนไดมีอยางแพรหลายใหนัก

ลงทุนไดศึกษาคนควา ระดับการศึกษาจึงไมไดมีผลโดยตรงกับการตัดสินใจลงทุน ซึ่งไมสอดคลองกับ ภาวิณี 

กาญจนาภา (2559) พบวา การศึกษามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อของบุคคลโดยผานการเปนตัวกําหนดรายได

และอาชีพของบุคคลในอนาคต บุคคลที่มีการศึกษาแตกตางกันจะมีความชื่นชอบ ประเภทของผลิตภัณฑที่

แตกตางกัน และ สุดารัตน พิมลรัตนกานต (2557) การศึกษา ผูบริโภคที่มีการศึกษาดีมีประสบการณจากการ

เรียนรู จะทําใหผูบริโภครูจักเลือกซื้อสินคา หรือบริการที่ดีและมีประโยชนตอตนเอง และครอบครัว 

 2.4 พนักงานองคการเภสัชกรรมที่มีรายไดตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะ

ยาวตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ระดับของรายไดที่ตางกันนั้น มีผลตอพฤติกรรมการลงทุนโดยตรง เนื่องจาก

สถานภาพทางการเงินของแตละบุคคลมีความแตกตางกันมีผลตอความถ่ี และจํานวนเงินในการลงทุน ซึ่ง

สอดคลองกับ สุดารัตน พิมลรัตนกานต (2557) รายไดของผูบริโภคเปนสิ่งกําหนดใหผูบริโภคตัดสินใจในการ

เลือกซื้อสินคาและบริการที่เหมาะสมกับตนเอง และ ภาวิณี กาญจนาภา (2559) รายไดเปนตัวแปรหนึ่งทางดาน

ประชากรศาสตรที่มีอิทธิพลตอแบบฉบับพฤติกรรมการซื้อของบุคคล  

3. ผลการศึกษา การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม จําแนก

ตามปจจัยพฤติกรรมการลงทุน 

 3.1 พนักงานองคการเภสัชกรรมที่เปนประเภทนักลงทุนตามการยอมรับความเสี่ยงตางกัน      

ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา ในการตัดสินใจลงทุน ความเสี่ยง

เปนดานที่สําคัญที่ตองนํามาพิจารณา โดยผูลงทุนจะยอมรับความเสี่ยงไดโดยคาดหวังวาผลตอบแทนจากการรับ

ความเสี่ยงนั้นคุมคา ดังนั้นนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงไดตางกัน จึงมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว

ที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ Harry Markowitz (1952) ทฤษฎีพฤติกรรมการลงทุน (Behavioral Finance) มี

สมมติฐานวา นักลงทุนทุกมาประยุกตใชในดานคนเปนผูที่มีเหตุผล และนักลงทุนตองการกระจายการลงทุนไวที่

หลักทรัพยหลากหลายประเภท เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนในการลงทุนใหเหลือนอยที่สุด ซึ่งหากการ

ลงทุนที่ใหผลตอบแทนเทากันหมดนั้น นักลงทุนจะเลือกลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงนอยสุดเสมอ และ 

สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (2559) กลาววาการพิจารณานักลงทุนวาจะ

ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนไดมากนอยเพียงใดจะข้ึนอยูกับลักษณะของนักลงทุนแตละคนสามารถยอม

ผลตอบแทนจากการลงทุน และความเสี่ยงที่แตกตางกันไป  

3.2 พนักงานองคการเภสัชกรรมที่มีเงินลงทุนตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว

ตางกัน ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาจํานวนเงินลงทุนมีผลตอการเลือกกองทุนรวม และผลตอบแทนของการลงทุน 

รวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนดวยเชนกัน ผูที่มีเงินลงทุนสูง สามารถมีโอกาสเลือกลงทุนไดมากกวา และดวย
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จํานวนเงินที่สูงก็จะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่มากกวาผูที่มีเงินลงทุนนอยกวา ในขณะเดียวกัน หาก

ผลตอบแทนไมเปนไปตามที่คาดหวัง ผูที่มีเงินลงทุนมากกวาก็จะเกิดความเสียหายมากกวา เมื่อเปรียบเทียบการ

ลงทุนในหลักทรัพยเดียวกัน จํานวนเงินลงทุนที่ตางกันยอมทําใหการตัดสินใจลงทุนตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ    

จตุพร อินทรอักษร และวรรณวิมล อัมรินทรนุเคราะห (2560) ไดศึกษาเร่ือง การตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวม

หุนระยะยาว LTF เพื่อลดหยอนภาษีของนักศึกษาโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ผลการศึกษาพบวา 

จํานวนเงินที่ใชในการลงทุนเฉลี่ยตอป ตางกันมีการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว LTF เพื่อ

ลดหยอนภาษีโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ นางสาวปทมา แสนศิริพันธุ (2558) ไดศึกษา

เร่ืองความพึงพอใจในการลงทุนกองทุนรวมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา

พบวาจํานวนเงินลงทุนในแตละคร้ังตางกัน จะสงผลใหความพึงพอใจในการลงทุนกองทุนรวมของประชากรใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตางกัน ทั้งในดานของผลตอบแทนจากการลงทุน และการไดรับบริการที่ดีเยี่ยม 

 3.3 พนักงานองคการเภสัชกรรมที่มีความถ่ีในการลงทุนตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมระยะยาวตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาความผันผวนของราคาทําใหการลงทุนในแตละชวงเวลาให

ผลตอบแทนตางกัน ซึ่งการแบงการลงทุนใหมีความถ่ีบอยคร้ัง ถือเปนการถัวเฉลี่ยผลตอบแทน ลดความเสี่ยงการ

ขาดทุน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Financial Planning Association (2562) เก่ียวกับเร่ืองความถ่ีในการ

ลงทุนแบบ DCA พบวา ยิ่งความถ่ีในการลงทุนมากเทาไร ความเสี่ยงจากการลงทุนก็จะยิ่งนอยลงเทานั้น และ

ลักขณา ธนาการกร (2553) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อหนวยลงทุนของผูบริโภค: 

กรณีศึกษากองทุนรวมหุนระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากด ผลการศึกษาพบวา 

ดานพฤติกรรมการซื้อหนวยลงทุนกองทุนรวมหุนระยะยาว พบวาความถ่ีที่ซื้อแตกตางกัน จะมีระดับความสําคัญ

พฤติกรรมในการตัดตัดสินใจซื้อหนวยลงทุนของผูบริโภคแตกตางกัน 

 3.4 พนักงานองคการเภสัชกรรมที่มีจุดมุงหมายการลงทุนตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมระยะยาวตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาผูลงทุนที่มีจุดมุงหมายการลงทุนที่ตางกัน ยอมมีเงื่อนไขใน

การลงทุนที่ตางกัน สงผลตอการพิจารณาเลือกกองทุนรวมระยะยาวที่ตางกัน ซึ่งสอดคลองกับอดุลย สาลิฟา 

(2559) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Fund: 

LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวาผูลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่มีเปาหมายการลงทุนที่

ตางกัน มีการตัดสินใจลงทุนใน LTF ตางกัน  และทรรศวรรณ จันทรสาย (2557) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอ

การตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) กับ บลจ.บัว

หลวงผานธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา นักลงทุนที่มีจุดมุงหมายการลงทุน

ตางกันมีการตัดสินใจเลือกลงทุนใน RMF และ LTF โดยรวมแตกตางกัน  
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4. ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว

ของพนักงานองคการเภสัชกรรม 

 4.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

ระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานองคการเภสัชกรรมใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมากที่สุด ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับ จิรัสยชา รัตนเพียร (2558) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของลูกคาบมจ.ธนาคาร

กรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ลงทุนใน LTF ของลูกคา และลักขณา ธนาการกร (2553) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยและพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อ

หนวยลงทุนของผูบริโภค: กรณีศึกษากองทุนรวมหุนระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํา

กด ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุดคือดานผลิตภัณฑ 

 4.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา มีผลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะ

ยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานองคการเภสัชกรรมใหความสําคัญกับปจจัย

ดานราคาในระดับมากที่สุด ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับ จิรัสยชา รัตนเพียร (2558) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของลูกคา บมจ. ธนาคารกรุงเทพ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน LTF ของลูกคา 

และ ทรรศวรรณ จันทรสาย (2557) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนใน กองทุนรวม RMF และ 

LTF กับ บลจ. บัวหลวง:กรณีศึกษาลูกคาที่ลงทุนผานธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคามีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนใน RMF และ LTF ที่อยูในระดับมากที่สุด 

 4.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจําหนาย มีผลตอการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานองคการเภสัชกรรมให

ความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจําหนายในระดับมากที่สุด ซึ่งผลที่ไดสอดคลองกับ อดุลย สาลิฟา (2559) 

ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของ

นักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผลการวิจัยคร้ังนี้พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานชองทางการ

จําหนาย มีผลตอการตัดสินใจลงทุนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุนใน LTF และ จิรัสยชา รัตนเพียร (2558) 

ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุนระยะยาว (LTF) ของ

ลูกคา บมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนใน LTF ของลูกคา  

 4.4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการตลาด มีผลตอการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรม ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา พนักงานองคการเภสัชกรรมให
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ความสําคัญกับปจจัยดานสงเสริมการตลาดในระดับมาก สอดคลองกับ อดุลย สาลิฟา (2559) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุนระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ 

และปริมณฑล พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานสงเสริมการขายมีผลตอการตัดสินใจลงทุนใน LTF 

และทรรศวรรณ จันทรสาย (2557) ศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจลงทุนใน กองทุนรวม RMF และ LTF 

กับ บลจ.บัวหลวง:กรณีศึกษาลูกคาที่ลงทุนผานธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดดานสงเสริมการตลาดมีผลตอการตัดสินใจเลือกลงทุนใน RMF และ LTF ที่อยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะ 

ปจจัยสวนบุคคล  

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ และ ดานรายไดที่ตางกัน ทําให

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรมตางกัน บลจ. ควรใหความสําคัญใน

การนําเสนอขอมูลขาวสารการลงทุน ใหเขาใจงาย สามารถเขาถึงกลุมคนทุกเพศ และทุกระดับรายไดอยางทั่วถึง 

สวนปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ และระดับการศึกษาที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมระยะยาว

ของพนักงานองคการเภสัชกรรมไมตางกัน บลจ. อาจไมตองเนนจําเปนตองเนนประเด็นดานอายุ และระดับ

การศึกษามากนัก เนื่องจากการตัดสินใจลงทุนไมแตกตางกัน และปจจุบันแหลงขอมูลขาวสารการลงทุนไดมีอยาง

แพรหลาย และมีสื่อการนําเสนอที่เขาใจงาย สามรถเขาถึงไดงายโดยคนทุกวัย และทุกระดับการศึกษา 

ปจจัยพฤติกรรมการลงทุน  

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา ปจจัยพฤติกรรมการลงทุน ไดแก ประเภทนักลงทุนตามการ

ยอมรับความเสี่ยง จํานวนเงินลงทุน ความถ่ีการลงทุน และจุดมุงหมายการลงทุนที่ตางกัน ทําใหการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมระยะยาวของพนักงานองคการเภสัชกรรมตางกัน เพราะฉะนั้น บลจ. ควรมีผลิตภัณฑทาง

การเงินหลากหลายที่หลากหลายใหเลือกตามความเสี่ยงและผลตอบแทน มีตัวเลือกของเงินลงทุนและความถ่ีใน

การลงทุน และเงื่อนไขตาง ๆที่สอดคลองกับเปาหมาย เพื่อใหครอบคลุมถึงความตองการของนักลงทุนทุกรูปแบบ  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

ผลการศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด บลจ. สามารถนําไปปรับปรุงใหเกิดประโยชน ดังนี้ 

1. ดานผลิตภัณฑ บลจ. ควรออกแบผลิตภัณฑให สอดคลองกับความตองการของนักลงทุน และให

ความสําคัญในขอมูลของกองทุนรวมอยางครบถวน ตรงกับความตองการลูกคา  

2. ดานราคา การคิดคาธรรมเนียมควรอยูในระดับที่พอเหมาะ  

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรมุงเนนในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่สะดวก และใชงานงาย 

4. ดานการสงเสริมการตลาด มีการสงเสริมการขายอยางตอเนื่อง ทําใหนักลงทุนรูสึกคุมคาในการลงทุน  
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ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปจจัยดานอ่ืน ๆ เพิ่มเติม  

2. ประชากรที่ศึกษาคร้ังนี้เปนเพียงกลุมนักลงทุนที่เปนพนักงานองคการเภสัชกรรมเทานั้น ซึ่งหาก

ตองการขอมูลที่มีความหลากหลายมากข้ึน ควรจะเลือกกลุมประชากรในการศึกษาคร้ังตอไปที่แตกตางจากเดิม  

3. พิจารณาเพิ่มการศึกษาเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอการลงทุนในกองทุนประเภทอ่ืน ๆ  

4. พิจารณาการวิเคราะหทางสถิติดวยวิธีการอ่ืน เพื่อไดขอมูลทางสถิติที่มีความหลากหลายมากข้ึน  
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