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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว  (Super 
Saving Funds : SSF) ของปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว 
(Super Saving Funds : SSF) ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์ 2) เพื่อ
ศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการ
ออมระยะยาวของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 3) เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการ
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ลงทุนกับระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของประชากรท่ีพักอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถาม (SD-scale คะแนน 0-10) โดยการสุ่มตวัอย่างโดย
ไม่ค านึงถึงความน่าจะเป็น วิธี Convenience Sampling ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 390 คน สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test 
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระ โดยใช้
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson’s r Coefficient) 
 ผลการวิจยั พบกลุ่มตวัอย่างโดยรวม มีระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะ
ยาวค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 104,602.56 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 95,116.80  เป็นเพศชายร้อยละ 
71 มีระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 104,963.90 บาท มีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 99,304.64 และเพศหญิงร้อยละ 29 มีระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาวค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 103,716.81 บาท (S.D. = 84,382.68) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.60 มีระดับการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวค่าเฉล่ีย (mean) 
เท่ากบั 80,393.70 บาท (S.D. = 63,400.98) ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 61.30 มีระดบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 89,058.57 บาท (S.D. = 75,967.51) 
และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 30,001-45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.70 มีระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 96,155.91 บาท (S.D. = 40,900.43) 
 พบวา่ ดา้นเพศแตกต่างกนัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวไม่แตกต่างกนั และ
ดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นรายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออม
ระยะยาว แตกต่างกนั 

พบวา่ ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนทั้ง 5 ดา้นมีความส าคญัโดยรวมอยูใ่นระดบัสูงมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากกว่าดา้นอ่ืน คือปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.59 (S.D. = 1.202) 
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน คือ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.38 (S.D. = 1.321) 

พบว่า ความสัมพนัธ์ระหว่างดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาวอยู่ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก มีค่า r เท่ากบั 0.210 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
แอลฟ่าเท่ากบั 0.01 ดา้นราคา และดา้นเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัระดบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวอยู่ในระดบัต ่ามาก มีค่า r เท่ากบั -0.235 และ -0.225 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบัแอลฟ่าเท่ากบั 0.01 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัระดบัการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวอยูใ่นระดบัต ่าท่ีสุด มีค่า r เท่ากบั -0.108 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบัแอลฟ่าเท่ากบั 0.05 และดา้นส่งเสริมการตลาด มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัระดบัการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวอยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด มีค่า r เท่ากบั -0.193 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั
แอลฟ่าเท่ากบั 0.01 



ข้อเสนอแนะ สถาบันการเ งินควรน า เสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงต่อกลุ่มลูกค้า เป้าหมายตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของผูท่ี้ตอ้งการลงทุน เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการลงทุนและควรลดค่าใชจ่้ายในดา้น
ราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นเศรษฐกิจ  
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ABSTRACT 

 A study of Factors Affecting the Decision Making to invest in Super Saving Funds of Residents in Bangkok, 

the objectives were 1) to study the level of the decision making to invest in Super Saving Funds of residents in Bangkok 

classified by demographic characteristics factors 2) to study the level of importance of the marketing mix, economy 

factors to invest in Super Saving Funds of Residents in Bangkok 3) to study the relationship between the marketing 

mix, economy factors and the level of the decision making to invest in Super Saving Funds of residents in Bangkok. 

Data were collected from questionnaires (SD-scale scores 0 to 10), 390 peoples were selected by Non-Probability 

Sampling and Convenience Sampling method. The statistics were percentage, mean, Standard Deviation (S.D.), test 

hypotheses by t-test, F-Test, one-way ANOVA, and analyzing the relationship of the variables by using Pearson's r 

Coefficient.  

 The research found as follows: the level of the decision to invest in Super Saving Funds of residents in 

Bangkok had mean at 104,602.56 Baht, the standard deviation (S.D.) was 95,116.80, the sample 71% were males, 

had the level of investing in Super Saving Funds mean at 104,963.90 baht, the standard deviation (S.D.) was 99,304.64, 

the females were 29%, the level of investing in Super Saving Funds mean at 103,716.81 baht (S.D. = 84,382.68). Most 

of the sample groups were 31-40 years old 32.60%, the level of investing in Super Saving Funds mean at 80,393.70 



baht (S.D. = 63,400.98), Bachelor's degree or equivalent 61.30%, the level of investing in Super Saving Funds mean at 

89,058.57 baht (S.D. = 75,967.51), average monthly income between 30,001-45,000 baht 47.70%, the level of investing 

in Super Saving Funds mean at 96,155.91 baht (S.D. = 40,900.43).  

 It was found that gender was different, the level of investing in Super Saving Funds were not different. Age, 

education, level of monthly income was different, the level of investing in Super Saving Funds were different. 

 It was found that the marketing mix, economy factors were very high importance level. Considering each 

aspect, it was found that the Distribution Channel factor had mean more than the other factors of 8.59 (S.D. = 1.202). 

while the Product factor had mean less than the other factors of 8.38 (S.D. = 1.321) 

  Found that the relationship between the Product had very low correlation level with the level of investing 

in Super Saving Funds of r = 0.210, statistically significant at the alpha level of .01. Price and Economy had very low 

inverse correlation level with the level of investing in Super Saving Funds of r = -0.235 and -0.225, statistically 

significant at the alpha level of .01. Distribution Channel had the lowest inverse correlation level with the level of 

investing in Super Saving Funds of r = -0.108, with a statistically significant at the alpha level of .05. and Marketing 

Promotion had the lowest inverse correlation level with the level of investing in Super Saving Funds of r = -0.193, 

statistically significant at the alpha level of .01.   

 Recommendations Financial Institutions should present products to the target customer groups according 

to the demographic characteristics of those wishing to invest. And reducing costs in terms of Prices, Distribution 

Channels, Marketing Promotion, and Economy factors.  

 
Keywords: Invest in Super Saving Funds 
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บทน า 

ความส าคัญของปัญหา 

 เน่ืองจากการลงทุนมีจุดเร่ิมตน้มาจากการออม โดยปัจจุบนัมีการออมในรูปแบบต่าง ๆ มากมายทั้งในรูปแบบ

ของการฝากเงินสด การซ้ือประกนัแบบออมทรัพย ์แต่หากตอ้งการเพิ่มมูลค่าของเงินออมใหม้ากขึ้น ก็จะตอ้งน าเงินออม

ไปลงทุน ซ่ึงการลงทุนในปัจจุบนันั้นมี 2 รูปแบบ คือ การลงทุนในสินทรัพยท่ี์มีตวัตน เช่น การซ้ือสังหาริมทรัพย ์

อสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงเราสามารถใชป้ระโยชน์จากทรัพยสิ์นท่ีลงทุน การลงทุนในทองค า เงินตราต่างประเทศ เป็นตน้ 

และการลงทุนในหลกัทรัพยข์องตลาดหลกัทรัพย ์เช่น พนัธบตัร หุน้ หุน้กู ้การลงทุนในกองทุนรวม เป็นตน้ ซ่ึงผูล้งทุน

มีโอกาสไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนโดยผลตอบแทนจะไดรั้บกลบัมาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามประเภทของ

การลงทุนไม่วา่จะเป็นในรูปของเงินปันผล ดอกเบ้ีย ราคามูลค่าทรัพยสิ์น ราคามูลค่าหลกัทรัพยเ์พิ่มขึ้น (Capital Gain) 

 เน่ืองจากผูว้ิจยัท างานท่ีธนาคารออมสิน เป็นสถาบนัการเงินหน่ึงท่ีออกผลิตภณัฑ์กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการ

ออมระยะยาว (Super Saving Funds : SSF) และจ าหน่ายใหก้บัประชาชนนกัลงทุนในกรุงเทพมหานคร จึงมีความสนใจ

และเลือกท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super 

Saving Funds : SSF) ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัประชากรศาสตร์และปัจจยั

แวดลอ้มในการลงทุน เพื่อน าความรู้ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการวิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาแผนการท างานของผูว้ิจยั

และน าเสนอธนาคารออมสินต่อไป รวมทั้งจะเป็นประโยชน์กบั สถาบนัการเงินอ่ืน และเป็นประโยชน์กบัผูล้งทุนหนา้

ใหม่ท่ีจะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving Funds : SSF) 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (Super Saving 
Funds : SSF) ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์   
 2. เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร  



 3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนกบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานการวิจัย 

 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

ส่งเสริมการออมระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายแุตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

ส่งเสริมการออมระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นการศึกษาแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุน

รวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 4 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดต้่อเดือนแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 5 ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นผลิตภณัฑ ์ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว 

 สมมติฐานท่ี 6 ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว  

 สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว 

 สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นส่งเสริมการตลาด ไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัการ

ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว 

 สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ ไม่มีความสัมพนัธ์กับระดับการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

          ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ปัจจัยประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. รายไดต้่อเดือน 

ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว 

(Super Saving Fund) : SSF) ของประชากร

ท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 

- จ านวนเงินลงทุนในกองทุน 

  Super Saving Fund: SSF 

ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์

2. ดา้นราคา 

3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 

4. ดา้นส่งเสริมการตลาด 

5. ดา้นเศรษฐกิจ 
  



 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 

 1. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร เป็นประโยชน์กบัสถาบนัการเงินในการน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้ตรงต่อการตดัสินใจของผู ้
ท่ีจะตอ้งการลงทุน 
 2. เพื่อใหท้ราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของ
ประชากรในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์  เป็นประโยชน์กบัสถาบนัการเงินในการน าเสนอ
ผลิตภณัฑใ์ดต้รงกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูท่ี้จะตอ้งการลงทุน 
 3. เพื่อใหท้ราบถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของประชากรในกรุงเทพมหานคร เป็นประโยชน์กบัสถาบนัการเงินในการ

น าเสนอแนวทางปัจจยัแวดลอ้มทางการตลาดใดต้รงและเขา้ถึงผูท่ี้จะตอ้งการลงทุน 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ

ส่งเสริมการออมระยะยาว ของประชากรในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาหาขอ้มูลจากบทความวิจยั เอกสาร

ทางวิชาการ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยใหท้ราบถึงความหมายองคป์ระกอบปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคและความ

เก่ียวขอ้งของปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงถือเป็นองคค์วามรู้พื้นฐานท่ีผูท้  าวิจยัจ าเป็นตอ้งศึกษาใหท้ราบแนวทางก่อนเร่ิมการ

ด าเนินงานทางวิจยั รวมถึงหวัขอ้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นการอา้งอิงงานวิจยัของบุคคลอ่ืน โดยแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งประกอบดว้ยหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจัยประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะประชากรศาสตร์เช่น เพศ อาย ุการศึกษา และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นตน้ นกัการตลาดมกัจะใชส่ิ้ง

เหล่าน้ีเป็นเกณฑ์ในการจดัท ากลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อใหต้อบโจทยต่์อความตอ้งการของผูบ้ริโภค ปัจจยั

ประชากรศาสตร์ มีความส าคญัต่อนกัการตลาด เช่น เพศ จ านวนสตรี (สมรสหรือโสด) ท่ีท างานนอกบา้นเพิ่มมากขึ้น

เร่ือย ๆ นกัการตลาดตอ้งค านึงวา่ปัจจุบนัสตรีเป็นผูซ้ื้อรายใหญ่ อาย ุซ่ึงนกัการตลาดตอ้งค านึงถึงความส าคญัของการ

เปล่ียนแปลงของประชากรในเร่ืองของอายดุว้ยเน่ืองจากอายท่ีุแตกต่างกนัการเลือกซ้ือสินคา้ก็ต่างกนั การศึกษามี

อิทธิพลต่อรายไดเ้ป็นอยา่งมากและรายไดต่้อเดือนเป็นส่ิงส าคญัเพราะการใชจ่้ายนั้นขึ้นอยูก่บัรายไดข้องแต่ละคน  เป็น



ตน้ ดงันั้นการเปล่ียนแปลงทางปัจจยัประชากรศาสตร์ช้ีใหเ้ห็นถึงการเกิดขึ้นของตลาดใหม่ และตลาดอ่ืนก็จะหมดไป 

หรือลดความส าคญัลง (อดุลย ์จาตุรงคกุล. 2541; กนกวรรณ ศรีนวล. 2558 : 17) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจัยแนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน 

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง ตวัแปร หรือเคร่ืองมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ้

บริษทัมกัจะน าไปใชท้ ากลยุทธ์ร่วมกนัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงจะมี 4 ตวัแปร

ดงัต่อไปน้ี ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา (Price) สถานท่ีหรือช่องทางการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ (Place) และการ

ส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Kotler. 2012) 

ภาวะเงินเฟ้อ คือ ภาวะท่ีระดบัราคาสินคา้และบริการ โดยทัว่ไปเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองอย่างไรก็ตามภาวะเงิน
เฟ้ออาจไม่ใช่ส่ิงไม่ดีเสมอไปเพราะหากเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่เพียงเล็กน้อยจะเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่ผูป้ระกอบการ แต่
หากเพิ่มขึ้นมากจะก่อให้เกิดความปัญหาต่อระบบเศรษฐกิจโดยเฉพาะค่าครองชีพของประชาชนท่ีเพิ่มสูงขึ้น ท าให้
ประชาชนหารายได้ไม่พอเล้ียงชีพและการขาดเสถียรภาพทางเศรษฐกิจซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาเศรษฐกิจใน
ประเทศ การเกิดภาวะเงินเฟ้อสามารถอธิบายไดว้า่เกิดจาก 2 ปัจจยัหลกั  
1. ปัจจยัแรก เกิดจากแรงดึงทางดา้นอุปสงคเ์ม่ือใดท่ีระบบเศรษฐกิจมีปริมาณความตอ้งการ สินคา้และบริการมากกว่าท่ี
มีอยู่ในขณะนั้น ๆ ในขณะท่ีการผลิตและน าเขา้ยงัอยู่ในระดบัเดิมจะท าให้ เกิดภาวะสินคา้ขาดแคลนเป็นผลให้ราคา
สินคา้เพิ่มสูงขึ้น  
2. ปัจจยัท่ีสอง เกิดจากตน้ทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นอยา่งรวดเร็วท าใหผู้ผ้ลิตตอ้งปรับราคาสินคา้ขึ้นสาเหตุท่ีท าใหต้น้ทุนการ
ผลิตสูงขึ้น เช่น ค่าจา้ง  
(อญัญา ขนัธวิทย ์2546; ธนพล จนัทร์แกว้เดช. 2562 : 37-38) 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

จากการศึกษานกัลงทุนท่ีมี เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดต้่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการลงทุนของนกั

ลงทุนรายยอ่ย ในกรุงเทพมหานครต่างกนั นอกจากน้ีปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นการรับรู้ขอ้มูลและข่าวสาร ดา้น

จุดมุ่งหมาย/เป้าหมายการลงทุน และดา้นเศรษฐกิจ มีผลต่อพฤติกรรมการลงทุนของลงทุนรายยอ่ย ในกรุงเทพมหานคร 

(ธนพล จนัทร์แกว้เดช. 2562) 

จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) 

ของนกัลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย ในการลงทุน

และผลการด าเนินงาน สะทอ้นกลุ่มตวัอยา่งตอ้งการความสะดวกในการลงทุน และตอ้งการความรู้เพื่อใชใ้นการ



วางแผนทางการเงินวา่ LTF จะมาเป็นเคร่ืองมือส าหรับวางแผนการลงทุน และการวางแผนการเงินไดอ้ยา่งไร ประกอบ

กบัการมีการส่งเสริมทางการตลาดท่ีโดดเด่นตรงกบัความตอ้งการท าใหน้กัลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ้น และการ

ช าระเงินผา่นบตัรเครดิตไดทุ้กธนาคารท าให ้เพิ่มความสะดวกให้กบันกัลงทุน ส่วนปัจจยัดา้นผลตอบแทนในการลงทุน

และผลการด าเนินงาน เน่ืองดว้ยนกัลงทุนสนใจผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาและการเลือกหุน้เขา้ Port ของกองทุนจะ

ส่งผลต่อ การด าเนินงานของกองทุนในอนาคตได ้(นายอดุลย ์สาลิฟา. 2559) 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design ) เป็นการวิจัยท่ีมี

การศึกษาตามสภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงคร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัเป็น
แบบสอบถาม โดยท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีการสถิติ 
 กลุ่มประชากรในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ ประชากรท่ีพกัอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจยัไม่สามารถท่ีจะ
ทราบจ านวนไดอ้ย่างชดัเจน ผูว้ิจยัจึงใชว้ิธีสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ขนาดของกลุ่มตวัอย่างใช้
วิธีการเปิดตารางหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1973) เพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั โดย
ท าการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน หรือ ∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95% โดยผลจากการเปิดตาราง ของ Taro Yamane (1973) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 390 คน 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลปัจจยัประชากรศาสตร์ คือขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษา และรายไดต้่อเดือน โดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นการก าหนดค าตอบให้เลือก และผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ท่ีมีผลต่อการการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ได้แก่ ด้านราคา ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  ด้านการส่งเสริม
การตลาด  และดา้นเศรษฐกิจ โดยไดก้ าหนดแบบสอบถามเป็นการประเมินความคิดเห็น โดยใช้มาตราวดัแบบ SD-
Scale (Semantic Differential Scale) เพื่อวดัระดบัการให้คะแนนของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถเลือกตอบจากไม่ตรง
เลยหรือไม่มีเลย ให้คะแนนเท่ากบั 0 ไปจนถึงตรงมากท่ีสุดหรือมีมากท่ีสุดให้เท่ากบั 10 เพื่อให้ผูต้อบอบบสอบถามมี
จุดอา้งอิงเหมือนกนัทุกคน ไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั และก่อให้เกิดความสอดคลอ้งภายในแต่ละขอ้รายการ ผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ละคนจะเขา้ใจความหมายของคะแนนท่ีให้ว่าอยู่ตรงไหน และความห่างกนัของคะแนนสอดคลอ้งกนั
และสม ่าเสมอกนัทุกช่วงคะแนน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 1) ของการวิจยั เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะ
ยาว ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์  



พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง เป็นเพศชายร้อยละ 71 มีระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะ
ยาวค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 104,963.90 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 99,304.64 และเพศหญิงร้อยละ 
29 มีระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 103,716.81 บาท มีค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากบั 84,382.68  
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.60 มีระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการ
ออมระยะยาวค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากบั 80,393.70 บาท มีค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 63,400.98  
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 2) ของการวิจยั เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนท่ีมีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของประชากรท่ีพกัอาศัยในกรุงเทพมหานคร  จาก
ผลการวิจยั  

พบว่า ปัจจยัสภาพแวดลอ้มในการลงทุน (โดยรวม) มีคะแนนระดบัความส าคญัโดยเฉล่ียเท่ากบั 8.50 อยู่ใน

ระดบัสูงมากโดยมีค่า Standard Deviation เท่ากบั 1.244 โดยปัจจยัดา้นช่องทางการจัดจ าหน่าย (PL) มีระดบัคะแนน

เฉล่ียมากกว่าปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนอ่ืน เท่ากบั 8.59 อยู่ในระดบัสูงมากโดยมีค่า Standard Deviation เท่ากบั 1.202 

และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์(PD) มีระดบัคะแนนเฉล่ียน้อยกวา่ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนอ่ืน เท่ากบั 8.38 อยูใ่นระดบัสูง

มากโดยมีค่า Standard Deviation เท่ากบั 1.321  

ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดับคะแนนในเร่ืองความเส่ียงของผลิตภณัฑ์กองทุน SSF มี

ค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.52 (ระดับคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ ประเภทของผลิตภณัฑ์กองทุน SSF มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 8.40 

(ระดบัคะแนนสูงมาก)  

            ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดับคะแนนในเร่ืองความสะดวกในการซ้ือ/ขาย 
หน่วยลงทุน SSF ผ่านทาง Web site/Mobile Application ไดต้ลอดเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.67 (ระดบัคะแนนสูงมาก) 
รองลงมาคือ ความสะดวกในการช าระค่าหน่วยลงทุน SSF เช่น ผ่าน ATM, Counter Service, Internet Banking, Mobile 
Banking   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.51 (ระดบัคะแนนสูงมาก) 
            ปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองค่าธรรมเนียมในการซ้ือ/ขาย กองทุน SSF มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.59 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ ราคาต่อหน่วยของกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเหมาะสม

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.57 (ระดบัคะแนนสูงมาก)  

            ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดับคะแนนในเร่ืองมีการจดัอบรม ให้ความรู้ ขอ้มูลแก่
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.60 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพนัธ์โดยใชช่้องทางท่ี หลากหลาย เช่น 
Direct Mail, SMS, E-mail, Web Site, Mobile Application มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.56 (ระดบัคะแนนสูงมาก) 



            ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
8.48 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ มีการเปล่ียนแปลงดชันีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 8.47 (ระดบัคะแนนสูงมาก) 
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่ 3) ของการวิจยั เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน กบัระดบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
            พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สันของตัวแปรอิสระ 5 ตวั (PD PC PL PR EC) พบว่าความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน กบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว อยู่ใน
ระดบัต ่าท่ีสุดถึงต ่ามาก (มีค่า Pearson’s r Coefficient โดยไม่ค านึงถึงเคร่ืองหมายระหว่าง 0.108 ถึง 0.235) ไดแ้สดงค่า
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (เชิงบวก) คือ ดา้นผลิตภณัฑ์ และในทิศทางตรงขา้มกนั (เชิงลบ) คือดา้นราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นเศรษฐกิจ 
สรุปผลข้อค้นพบตามสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการ
ออมระยะยาว ไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.05 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจยัประชากรศาสตร์ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการ
ออมระยะยาว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.05 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.05 
สมมติฐานที่ 4 ปัจจยัประชากรศาสตร์ รายไดต้่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.05 
สมมติฐานที่ 5 ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 
สมมติฐานที่ 6 ปัจจยัราคามีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 
สมมติฐานที่ 7 ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัระดบัการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.05 
สมมติฐานที่ 8 ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 
สมมติฐานที่ 9 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนักบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัแอลฟ่า เท่ากบั 0.01 
 
การอภิปรายผล 



1. การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละขอ้คน้พบท่ีไดต้ั้งสมมติฐานไว ้ 
การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริม
การออมระยะยาว ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามประชากรศาสตร์จากผลการวิจยั พบวา่ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็นเพศชายคิดเป็นจ านวนคน 277 คนและเพศหญิงคิดเป็นจ านวนคน 113 คน  มีกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่เป็น ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ระหวา่ง 30,001-45,000 บาท มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเกียรติศกัดิ พฒันดารงเกียรติ. (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง 
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ ลงทุนหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า นักลงทุนหุ้นสามญั
ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็น เพศชายมีอายุอยู่ ในช่วง 30 – 39 ปี สถานภาพโสดมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีรายได ้เฉล่ียต่อเดือน 20,001 – 50,000 บาท  
การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาระดบัความส าคญัของปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุนท่ีมี
ผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร 
เม่ือพิจารณาในแต่ละปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน สามารถสรุปผลการศึกษาของแต่ละปัจจยั ไดด้งัต่อไปน้ี  
            ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองความเส่ียงของผลิตภณัฑก์องทุน SSF มีค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 8.52 (ระดับคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ ประเภทของผลิตภณัฑ์กองทุน SSF มีค่าเฉล่ีย เท่ากับ 8.40 (ระดบั

คะแนนสูงมาก) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อุบลรัตน์ ศรีเกษ. (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองพฤติกรรมและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ

ลงทุนในหุ้นของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบว่า นกัลงทุนพร้อมยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดจากการลงทุนได ้ส่วน

ใหญ่เป็นนกัลงทุนแบบเก็งก าไรและนกัลงทุนระยะสั้น ถือครองไม่เกิน 3 เดือน เน่ืองจากมีความเส่ียงนอ้ย 

            ปัจจยัดา้นราคา กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองค่าธรรมเนียมในการซ้ือ/ขาย กองทุน SSF มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 8.59 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ ราคาต่อหน่วยของกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเหมาะสม

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.57 (ระดบัคะแนนสูงมาก) ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ ชวิน ชูสกุล. (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ค่าธรรมเนียม

กบัผลการด าเนินงานและการลงทุนของกองทุนรวมใน AEC พบว่า การเก็บค่าธรรมเนียมในการขายหน่วยลงทุน ไม่

พบวา่มีความสัมพนัธ์กบัผลการด าเนินงานส่วนการเก็บค่าธรรมเนียมในการซ้ือคืนหน่วยลงทุน  

            ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดับคะแนนในเร่ืองความสะดวกในการซ้ือ/ขาย 
หน่วยลงทุน SSF ผ่านทาง Web site/Mobile Application ไดต้ลอดเวลา มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 8.67 (ระดบัคะแนนสูงมาก) 
รองลงมาคือ ความสะดวกในการช าระค่าหน่วยลงทุน SSF เช่น ผ่าน ATM, Counter Service, Internet Banking, Mobile 
Banking   มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.51(ระดบัคะแนนสูงมาก) ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วรรณรัตน์ ธัญญกิตติกุล. (2555) 
ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการลงทุนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกลงทุน
ในกองทุนรวมทองค า พบวา่ ส่ิงท่ีส าคญัคือดา้นช่องทางจดัจ าหน่ายยิ่งช่องทางการจดัจ าหน่ายหลากหลายมาก ก็จะยิง่ท า
ใหน้กัลงทุนใหค้วามสนใจเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเป็นการเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใหแ้ก่นกัลงทุน 



            ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดับคะแนนในเร่ืองมีการจดัอบรม ให้ความรู้ ขอ้มูลแก่
ลูกคา้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.60 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ มีการประชาสัมพนัธ์โดยใชช่้องทางท่ี หลากหลาย เช่น 
Direct Mail, SMS, E-mail, Web Site, Mobile Application มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.56 (ระดบัคะแนนสูงมาก) ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สุริย เจริญวงศ์. (2545) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการในบริษทั
หลกัทรัพยใ์นกรุงเทพมหานคร พบวา่ พฤติกรรมการลงทุนส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ใน
เร่ืองการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลบริการผา่นส่ือส่ิงพิมพ ์
 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนในเร่ืองอตัราแลกเปล่ียนค่าเงินบาท มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
8.48 (ระดบัคะแนนสูงมาก) รองลงมาคือ มีการเปล่ียนแปลงดชันีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศ มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 8.47 (ระดบัคะแนนสูงมาก)การเปล่ียนแปลงดชันีของตลาดหลกัทรัพยท์ั้งในและต่างประเทศ  
 การอภิปรายผลขอ้คน้พบท่ีไดต้ามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัแวดลอ้มในการ
ลงทุน กับระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของประชากรท่ีพักอาศัยใน
กรุงเทพมหานคร พบวา่ เม่ือพิจารณาค่า Pearson Correlation ซ่ึงเป็นค่าความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 2 ตวัแปร  ไดแ้สดง
ค่าความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัหรือเชิงบวกระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ ดา้นผลิตภณัฑ ์และในทิศทางตรงขา้มกนัหรือ
เชิงลบคือดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นเศรษฐกิจ กบัระดบัการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว (DE) ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร มีค่าระหวา่ง 0.108 ถึง 
0.235 ซ่ึงแสดงว่าความสัมพนัธ์ระหว่าง DE กบัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดบัต ่าท่ีสุด
และความสัมพนัธ์ระหวา่ง DE กบั ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นเศรษฐกิจ อยูใ่นระดบัต ่ามาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ พรรษกร จิรภิญโญ. (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์มีความส าคญั
ต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศแตกต่างกนั ระดบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ไม่แตกต่างกนั พบว่า ดา้นเพศ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อผล
ต่อระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ของประชากรท่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานคร
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดงานวิจยัของจตุพร  อินทร์อกัษร และ วรรณวิมล อมัรินทร์นุเคราะห์. (2560) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพื่อลดหยอ่นภาษีของนกัศึกษาโครงการพิเศษ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  
 การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 2  ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นอายุแตกต่างกนั ระดบัการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว  แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทยา หาญ
สุรนนัท.์ (2549) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัพื้นฐานท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยของนัก
ลงทุนในจงัหวดัชลบุรี ชุรีพร สีสนิท. (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุน้ระยะยาวของลูกคา้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร  



 การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 3  พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ด้านระดับการศึกษา
แตกต่างกนั ระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของชุรีพร สีสนิท. (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของ
ลูกคา้ บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ กนกวรรณ ศรีนวล. (2559) ไดศึ้กษา
เร่ืองการศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 4 พบวา่ ปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นรายไดต้่อเดือนแตกต่าง
กนั ระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชุรี
พร สีสนิท. (2553) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อแนวโน้มการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลูกคา้  
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนรวมแห่งหน่ึง ในเขตกรุงเทพมหานคร และ กนกวรรณ ศรีนวล. (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง
การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมการลงทุน และแรงจูงใจในการลงทุน ท่ีมีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่  5  ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามากกบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะ
ยาว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรรษกร  จิรภิญโญ. (2559) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทัว่ไปในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ดา้นผลิตภณัฑ์ มีความส าคญัต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทัว่ไปในเขตพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร  
 การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 6 ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์ใน
ทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่ามากกบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว ซ่ึงขดัแยง้
กับงานวิจัยของ สุริย เจริญวงศ์. 2545 ได้ศึกษางานวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการในบริษัท
หลกัทรัพยใ์นกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการลงทุนส่วนใหญ่นั้นจะค านึงถึง ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจัด
จ าหน่าย และดา้นส่งเสริมการตลาด เป็นเร่ืองลองจากดา้นผลิตภณัฑ์  

การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 7 ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่าท่ีสุดกบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออม
ระยะยาว ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สุริย เจริญวงศ์. 2545 ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ี มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการในบริษทัหลกัทรัพยใ์นกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการลงทุนส่วนใหญ่นั้นจะค านึงถึง ดา้นช่องทางการ
จดัจ าหน่าย เป็นเร่ืองส าคญัในการส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุน งานวิจยัของ นายอดุลย ์สาลิฟา. 2559 ไดศึ้กษางานวิจยั
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ในการลงทุนและผลการด าเนินงาน สะทอ้นกลุ่ม
ตวัอย่างตอ้งการความสะดวกในการลงทุน และตอ้งการความรู้เพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินว่ า LTF จะมาเป็น



เคร่ืองมือส าหรับวางแผนการลงทุน และการวางแผนการเงินไดอ้ย่างไร ประกอบกบัการมีการส่งเสริมทางการตลาดท่ี
โดดเด่นตรงกบัความตอ้งการท าให้นกัลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ้น และการช าระเงินผา่นบตัรเครดิตไดทุ้กธนาคาร
ท าให ้เพิ่มความสะดวกใหก้บันกัลงทุน  
 การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่ 8 ปัจจยัแวดลอ้มในการลงทุน ดา้นส่งเสริมการตลาด มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัในระดบัต ่าท่ีสุดกบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออม
ระยะยาว ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สุริย เจริญวงศ์. 2545 ไดศึ้กษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้
บริการในบริษทัหลกัทรัพยใ์นกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการลงทุนส่วนใหญ่นั้นจะค านึงถึง ด้านส่งเสริม
การตลาด เป็นเร่ืองส าคญัในการส่งผลต่อพฤติกรรมการลงทุน งานวิจยัของ นายอดุลย ์สาลิฟา. 2559 ไดศึ้กษางานวิจยั
เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล พบว่า ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ในการลงทุนและผลการด าเนินงาน สะทอ้นกลุ่มตวัอย่าง
ตอ้งการความสะดวกในการลงทุน และตอ้งการความรู้เพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินว่า LTF จะมาเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับวางแผนการลงทุน และการวางแผนการเงินไดอ้ย่างไร ประกอบกบัการมีการส่งเสริมทางการตลาดท่ีโดดเด่น
ตรงกบัความตอ้งการท าให้นักลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ้น และการช าระเงินผ่านบตัรเครดิตไดทุ้กธนาคารท าให้ 
เพิ่มความสะดวกใหก้บันกัลงทุน  
 การอภิปรายผลข้อค้นพบที่ได้ตามสมมติฐานข้อที่  9  ปัจจัยแวดล้อมในการลงทุน ด้านเศรษฐกิจ มี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้มกนัระดบัต ่ามากกบัระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะ
ยาว ซ่ึงขดัแยง้กับงานวิจัยของ ธมลวรรณ จันทร์อุไร. (2546) ได้ศึกษางานวิจัยเร่ืองพฤติกรรมการออมผ่านกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนส ารองเล้ียงชีพของพนักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) ซ่ึงจดทะเบียนแลว้  
ข้อเสนอแนะ 
  สถาบนัการเงินควรน าเสนอผลิตภณัฑ์ให้ตรงต่อกลุ่มลูกคา้เป้าหมายตามลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูท่ี้
ตอ้งการลงทุน และการลดค่าใชจ่้ายในดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นส่งเสริมการตลาด และดา้นเศรษฐกิจ 
เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้ตอ้งการลงทุน 
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