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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออม

ระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง  (2) เพื่อศึกษาการตัดสินใจเลือก

ซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง 

จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพ  (3) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยง

ชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง 

 กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้างานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้มีรายได้ในเขตลาดกระบัง จำนวน 

400 คน โดยใช้แบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการ

วิจัย ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนําไป

เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้ วิธีของ LSD และใช้สถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า  นักลงทุนในเขตลาดกระบัง ที่มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน รายได้

ต่างกัน และอาชีพต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะ

ยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพโดยรวมต่างกัน แต่นักลงทุนในเขตลาดกระบัง ที่มีสถานภาพต่างกันทำ

ให้การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการ
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เลี้ยงชีพโดยรวมไม่ต่างกัน ส่วนปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการ

จำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการ

ออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง ด้านผลตอบแทนจากการ

ลงทุน แต่ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย และด้าน

ส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

คำสำคัญ : การตัดสินใจ;  กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ABSTRACT 

The purpose of this research is (1) to study the decision to buy between super 

savings funds and retirement Mutual Fund by investors in Lat Krabang (2) to study the 

decision to buy between super savings funds and retirement Mutual Fund by investors in 

Lat Krabang classified by gender, age, occupation, income and status. (3) To study the 

marketing mix that affects the decision to buy between super savings funds and retirement 

Mutual Fund by investors in Lat Krabang 

 The sample group used in this study was 400 income earners in Lat Krabang 

District, using questionnaires as a tool for the data collection. The statistical data used in 

the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis 

testing was done by one-way ANOVA. If differences were statistically found, further 

comparison will be done individually by means of LSD and using multiple regression 

statistics. 

 The results of hypothesis testing showed that investors in Lat Krabang District With 

different sexes, different ages, different incomes and different occupations This causes the 

decision to by between super savings funds and retirement Mutual Fund different, but 

investors in Lat Krabang District With different status This causes the decision to by 

between super savings funds and retirement Mutual Fund no different 

As for the marketing mix product price place and promotion affect the decision to by 

between super savings funds and retirement Mutual Fund the return on investment but 

the marketing mix product price place and promotion doesn’t affect the decision to by 

between super savings funds and retirement Mutual Fund tax benefits. 

Keywords: The decision; super savings funds and retirement Mutual Fund 
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บทนำ 

ในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนไป หมายความได้ว่าทกุอย่างกำลังเปลี่ยนไป

ในทางที่ดขีึ้น ทกุอย่างกำลังก้าวเข้าสู่ยุคพัฒนา ทั้งคน และส่ิงของ คนเราเองซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักพัฒนา ทั้ง

ด้านการพัฒนาตัวเองและทุกสิง่รอบข้าง ปจัจุบันแทบจะไม่มีคนไหนที่ไม่อยากมีชีวิตที่ดี ปัจจยัการดำเนิน

ชีวิตสิ่งหนึง่ที่สำคัญสำหรับทกุคน คือปัจจัยด้านการเงิน การวางแผนการเงินสำคัญสำหรับทกุคนเป็นอย่าง

มาก ยิ่งเมื่อเทียบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ไมใ่ช่แค่ในประเทศไทยแต่เป็นของทั่วโลกในขณะนี้ ยิ่งต้องตระหนัก

ถึงเรื่องการวางแผนการเงินเปน็อย่างยิง่ 

แต่หากมองภาพรวมในปัจจุบนั ทางเลือกในการออมเงินนั้นมีเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน

ในบัญชีออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจำ การลงทุนซื้อหุ้นกับบรษิัทเอกชน และรวมถงึการซื้อกองทุนรวมกับ

ทางธนาคารต่าง ๆ อีกทัง้ยังมอีกีหลากหลายวิธใีห้เลือกสรร ทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการยอมรับความเสี่ยงของแต่

ละคนว่ายอมรับได้มากน้อยเพยีงใด เพราะแต่ละวิธีที่เลือกนั้นมีผลตอบแทนที่ต่างกันออกไป ถ้าหากต้องการ

ผลตอบแทนที่สงูก็อาจจะต้องแลกมาด้วยความเสี่ยงที่สูงไปด้วย แต่หากตอ้งการผลตอบแทนเพียงไม่เท่าไหร่

ก็อาจจะไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงใด ๆ และเมื่อลองสังเกตรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อปีในอัตราที่น้อยมากเทียบกบั

ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นสูงมาก การลงทุนจงึกลายเป็นส่ิงจำเป็น เมื่อกล่าวถงึการลงทุน การซื้อกองทุนจะเป็น

ตัวเลือกอันดับต้นๆเพราะจะมีผู้จัดการกองทุนคอยเป็นผู้ดูแลและบริหารเงินให้กับเรา ระหว่างการออมแบบ

การลงทุนซื้อหุน้กับการออมโดยการลงทุนซื้อกองทุนรวมมีข้อแตกต่างในแต่ละส่วนแน่แล้ว ซึ่งทัง้หมดนี้ผู้ที่

สนใจออมเงินแบบลงทุนไม่ว่าจะด้วยวิธใีดกต็ามขึ้นอยูก่ับความสมัครใจในเลือกสรร 

ทั้งนี้จงึอยากทราบว่าระหว่างการออมระยะยาวกับการออมระยะสั้น เหตุผลใดที่นักลงทุนถึงเลือก

ออมเช่นนั้น และเพื่อให้ผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายกองทุนทราบถึงเหตุผลของนกัลงทุนว่าเพราะเหตุใดนกัลงทุน

จึงตัดสินใจซื้อกองทุนของที่นั้น ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับใช้กับผลิตภัณฑข์องบริษัท 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.   เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลอืกซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบงั 

2.   เพื่อศึกษาการตดัสินใจเลอืกซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อ

การเลี้ยงชีพของนักลงทุนในเขตลาดกระบงั จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพ 

3.   เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้กองทุนระหว่าง

กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบงั 

 

 

 



4 
 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1.   ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มีรายได้ในเขตลาดกระบัง ซึ่งมีการสุ่มตัวอย่างประชากร 

400 คน 

 2.   ด้านเนื้อหา คือ เป็นการศกึษาการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการ

ออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบงั 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

 1. ตวัแปรอิสระ 2 ปัจจัย ได้แก่ (1) ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ รายได้ 

และอาชีพ (2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้าน

ช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด  

 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะ

ยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ด้าน

สิทธิประโยชนท์างภาษ ี

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง 

 2. เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ รายได้ อาชีพ สถานภาพ 

 3. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4P) ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุน

ระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขต

ลาดกระบัง 

 

บททวนวรรณกรรม 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4 ด้าน ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2549) อ้างใน บุษบา วงษา (2557)  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง

สิ่งที่เสนอขายโดยธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย อาจจะมี

หรือไม่มีตัวตนก็ได้ผลิตภัณฑ์จึงประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด สถานที่องค์กร หรือบุคคล ผลิตภัณฑ์ต้อง

มีอรรถประโยชน์มีคุณค่าในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 
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 ภาคภูมิ ภัควิภาส (2556)  ผลิตภัณฑ์(Product)  หมายถึง สิ่งที่เสนอขายผลิตภัณฑ์โดยธุรกิจ เพื่อ

ตอบสนองความจำเป็นหรือความต้องการของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ประกอบด้วยสิ่งที่สัมผัสได้และสัมผัส

ไม่ได้ อีกทั้งอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ซึ่งจะประกอบด้วย สินค้า บริการ ความคิด 

แนวคิดทฤษฎีด้านผลิตภัณฑ์และบริการ หมายถึง สิ่งที่ผู้ขายเสนอขายให้กับผู้บริโภค ซึ่งผลิตภัณฑ์

นั้นสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ 

ด้านราคา 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2549) อ้างใน บุษบา วงษา (2557) ราคา (Marketing Mix in Terms of 

Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นส่วนประสมทางการตลาดตัวที่สองที่เกิดขึ้นมาถัดจาก

ผลิตภัณฑ์ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าผลิตภัณฑ์กับราคา 

ทรรศวรรณ จันทร์สาย (2557) ด้านราคา (Prize) หมายถึง ค่าธรรมเนียมที่ บลจ.หรือธนาคารกรุงเทพ

เรียกเก็บจากลูกค้าอยู่ในอัตราที่ลูกค้าคิดว่าเหมาะสม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการซื้อขายกองทุนและค่าธรรมเนียม

การจัดการกองทุน 

 แนวคิดทฤษฎีด้านราคา หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ

ระหว่างคุณค่า(Value) ของผลิตภัณฑ์กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะ

ตัดสินใจซื้อ 

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2549) อ้างใน บุษบา วงษา (2557) ช่องทางการจัดจําหน่าย  หมายถึง 

เป็นกิจกรรมการนําผลิตภัณฑ์ที่กําหนดไว้ออกสู่ตลาดเป้าหมาย 
กนกพร ชัยประสิทธิ์ (2561) ด้านการจัดจำหน่าย คือ เป็นช่องทางการกระจายสินค้าไปสู ่มือ

ผู้บริโภค โดยช่องทางการจัดจำหน่ายปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือการขายโดยตรง และการขายผ่านพ่อค้า
โดยตรง 

แนวคิดทฤษฎีด้านช่องทางการจัดจำหน่าย หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการ หรือที่ตั้งของร้าน ลูกค้า
สามารถเดินทางไปยังสถานที่ตั้งร้าน ด้วยความง่ายและความสะดวกสบาย รวมถึงการเลือกทำเลที่ตั้งสำหรับ
การให้บริการ 
ด้านส่งเสริมการตลาด 

กนกพร ชัยประสิทธิ์ (2561) ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ โปรโมชั่นที่จะช่วยให้ยอดขายและผล

กำไรเพิ่มมากขึ้น โดยกลยุทธ์การตลาดนี้จะต้องช่วยส่งเสริมและสอดคล้องไปกับกลยุทธ์อย่างอื่นด้วย การ

ส่งเสริมการตลาดสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการ ลด แลก แจก แถม เป็นต้น 

ไพสิฐ นิธิโชติรส (2557)  อ้างใน วัชราภรณ์ เจียงของ (2559)  การส่งเสริม (Promotions) เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่มีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการโดยมีวัตถุประสงค์ที่แจ้งข่าวสารหรือชกัจูงให้
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เกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช้บริการวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้ อ
สินค้า 

แนวคิดทฤษฎีด้านส่งเสริมการตลาด หมายถึง การจัดโปรโมชั่นให้กับทางผู้บริโภค เพื่อเป็นการจูง
ใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์กับทางกิจการ 
  

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้แยกการตัดสินใจในการเลือกซื้อกองทุน

ระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขต

ลาดกระบัง ไว้ 2 ด้านคือ ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน และด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ดังนี้ 

ด้านผลตอบแทนจากการลงทุน  

กองทุนรวม 

จิรัสย์ชา รัตนเพียร (2557)  กองทุนรวม (Mutual Fund) หมายถึง การระดมเงินจากนักลงทุน มา

รวมกันเป็นก้อนใหญ่แล้วจดทะเบียนกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จากนั้นบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว้จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพเสนอความเป็นมืออาชีพในการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ 

ประภัสสร วารีศรี , สุบรรณ เอียมวิจารณ์ (2555)  กองทุนรวม คือ เครื ่องมือในการลงทุน 

(investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัด

ด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

ชุรีพร สีสนิท (2553) กองทุนรวม หมายถึง โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ ้น และบริหารโดยบริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บริษัทจัดการ)ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจากธนาคารแห่งประเทศไทย 

มีวัตถุประสงค์ที่จะระดมทุนจากนักลงทุนทั่วไป หรือผู้มีเงินออมโดยการเสนอขายหน่วยลงทุนแล้วนําเงินที่ได้

ไปลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ 

 ศักกชัย ศิริวิบูลย์ (2559) กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (Investment vehicle) สำหรับผู้

ลงทุนรายย่อยที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการที่ทำให้

การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ 

แนวคิดทฤษฎีกองทุนรวม หมายถึง การระดมเงินจากนักลงทุน มารวมกันเป็นก้อนใหญ่  และ

บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บริษัทจัดการ)ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจาก

ธนาคารแห่งประเทศไทย 

ผลตอบแทน 

 ฐาปนา ฉิ ่นไพศาล , (2553) อ้างใน สุพะยอม นาจันทร์ , และคณะ (2560)  การวิเคราะห์

ผลตอบแทนเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนขายกับขายสุทธิ อัตราส่วนที่นิยมใช้ในการ
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วิเคราะห์ผลตอบแทน ประกอบด้วย1.อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายสุทธิ 2.อัตราส่วนกำไรจากการ

ดำเนินงานต่อยอดขายสุทธิ และ3.การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร 

แนวคิดทฤษฎีผลตอบแทน หมายถึง ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างระหว่างต้นทุนขายกับขาย

สุทธิ 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ (2563) ค่าลดหย่อยภาษี คือสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างหนึ่งที่ช่วยทำให้

เสียภาษีน้อยลงเมื่อคำนวณภาษีหรืออาจจะช่วยให้ได้เงินคืนภาษีเพิ่มขึ้น 

 ณัฐกร เลาหสงคราม (2555) LTM เป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้น้อยลงและ

เป็นช่องทางการประหยัดภาษีที่มีข้อได้เปรียบมากกว่าการประหยัดภาษีแบบอื่น 

แนวคิดทฤษฎีสิทธิประโยชน์ทางภาษี หมายถึง สิทธิของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ให้น้อยลง หรือ

เรียกว่าเป็นช่องทางในการประหยัดภาษี 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการสุ่มแบบสะดวก ซึ่งหลังจากการเก็บข้อมูลจนครบตามจำนวนแล้วจึงนำ

ข้อมูลที่ได้มา นำไปวิเคราะห์โดยวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปมาคำนวณทางสถิติ  

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มีรายได้ในเขตลาดกระบัง กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่ างโดย

การเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) โดยทำการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบ

จำนวนที่แน่นอน หรือ ∞ (Infinity) จากค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยผลจาก

การเปิดตาราง Taro Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ และ

อาชีพ มีจำนวนข้อคำถามในแบบสอบถามทั้งหมด 5 ข้อ 

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 19 ข้อ และข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซื้อ

กองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนใน

เขตลาดกระบัง จำนวน 9 ข้อกำหนดให้ 5 = ระดับเห็นด้วยมากที่สุด, 4 = ระดับเห็นด้วยมาก, 3 = ระดับ

เห็นด้วยปานกลาง, 2 = ระดับเห็นด้วยน้อย, 1 = ระดับเห็นด้วยน้อยที่สุด  

 3. เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู ้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง ซึ่งจะมีข้อคำถามทั้งหมด 1 ข้อ 
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 5. ช่วงเกณฑ์ค่าเฉลี่ยการประเมินระดับความคิดเห็น กำหนดให้ค่าเฉลี่ยที่ 4.21 - 5.00 มีระดับ

ความคิดเห็นในระดับมากที่สุด, ค่าเฉลี่ยที่ 3.41 - 4.20 มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก, ค่าเฉลี่ยที่2.61 - 

3.40 มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง , ค่าเฉลี่ยที่ 1.81 - 2.60, มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อย, 

ค่าเฉลี่ยที่ 1.00 - 1.80 มีระดับความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุด 

 

การวิเคราะห์ขอ้มูล  
 1. สถิติพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1) ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ 
(Frequency) ในการวิเคราะห์ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ และ
อาชีพ (2) ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์ตัวแปรด้านการ
ตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด  
 2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1) ใช้สถิติ One-Way ANOVA ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการ
เลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง จำแนกปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ และอาชีพ 
หากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD (3) ใช้สถิติ (Multiple Regression) 
ในการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวม
เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดย

เรียงลำดับได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  และด้านส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 

 2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะ

ยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง  จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล สรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี้ (1) นักลงทุนในเขตลาดกระบัง ที่มี เพศต่างกัน อายุต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน 

และอาชีพต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ โดยรวมต่างกัน (2) นักลงทุนในเขตลาดกระบัง ที่มี สถานภาพต่างกัน ทำให้การ

ตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

โดยรวมไม่ต่างกัน 

 3. ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุน

รวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบังสามารถสรุป
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ผลได้ดังนี้ (1) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทาง

การจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการ

ออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง ในด้านผลตอบแทนจากการลงทุน 

(2) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย 

และด้านส่งเสริมการขาย ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาว

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง ในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยการตัดสินใจเลือกซือ้กองทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่ส่งเสริมการออมระยะยาวและ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบงั สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุน

รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด 

 1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ของนกัลงทุนในเขตลาดกระบัง อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด ผู้วิจยัมีความเห็นว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีความสนใจที่จะลงทุนในสว่นของกองทุนรวม และการจะ

เลือกลงทุนกับผูจ้ำหน่ายกองทุนนั้น นักลงทุนจะเลือกจากตัวผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายให้เลือก และ

กองทุนนั้นจะตอ้งมีการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานที่มีผ่านมาให้ทราบเพื่อประกอบการตดัสินใจรวมถงึ

การไดร้ับบรกิารที่ดีจากผู้จำหน่าย จะยิ่งทำให้ผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนกับผู้จำหน่ายเจ้านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดของ ศิรวิรรณ เสรรีัตน์, ศุภร เสรีรัตน,์ องอาจ ปทะวานิช และปริญ ลักษิตานนท์ (2549) อ้างใน 

บุษบา วงษา (2557)  ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงสิ่งทีเ่สนอขายโดยธรุกิจเพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้าให้พึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่เสนอขาย จึงจะมผีลทําให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ และ

สอดคล้องกับ ทรรศวรรณ จันทร์สาย(2557) วจิัยเรือ่งปัจจัยทีส่่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม 

RMF และ LTF กับ บลจ. บัวหลวง : กรณีศกึษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ที่

ให้ความหมายวา่ ผลิตภัณฑ์นัน้หมายถงึ ความหลากหลายของกองทุนที่ให้ลูกค้าเลือกลงทุนตามนโยบายการ

ลงทุนและความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ผลการดำเนินงานของกองทุน และรวมถึงความมีชื่อเสียงของบริษทั

จัดการกองทุนและกองทุนที่บรหิาร 

1.2 ด้านราคา ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง อยู่ในระดับความคดิเห็นระดับมาก

ที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่า ราคาของหน่วยลงทนุของกองทุนแต่ละประเภทมีส่วนสำคัญกับการตัดสินใจเลือก

ลงทุนของนักลงทุน ผู้ลงทุนตอ้งพิจารณาว่าถ้าหากลงทุนไปแล้วจะมีแนวโน้มได้ผลตอบแทนตามที่ต้องการ

หรือไม่ ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของ Rajit Khongharn (2560) อ้างใน รัตนาวดี พัชรภูวดล และคณะ 
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(2561) ราคา (Price) คือ อัตราที่ธุรกิจนำเสนอขายสินค้าหรือบริการให้กับลกูค้า หรือผู้บริโภค ราคามี

อิทธิพลต่อผู้บรโิภคในการตัดสนิใจซื้อ สินค้าหรือบริการ ซึ่งผูป้ระกอบธรุกจิสามารถตัง้ราคาได้ตั้งแต่ต่ำไป

จนถึงสงูเพื่อตอบสนองความพึงพอใจในการตดัสินใจซื้อของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม 

1.3 ด้านช่องทางการจำหน่าย ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง อยู่ในระดับความคดิเห็นระดับ

มากที่สุด ผู้วิจยัมีความเห็นว่า การมทีางเลือกช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลายให้กับผู้ลงทุน จะช่วยเพิ่ม

ความสนใจและเป็นการดึงดดูให้กับผู้ลงทุนเลือกลงทุนกับทางผู้จำหน่าย เพราะปัจจุบันผู้วิจยัมองว่า ความ

สะดวกรวดเรว็ในการทำธุรกรรมต่าง ๆถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการเลือกตัดสินใจของผู้ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับ

กับแนวคิดของ Rajit Khongharn (2560) อ้างใน รัตนาวดี พัชรภูวดล และคณะ (2561) ช่องทางการจัด

จำหน่าย (Place) หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการ หรือที่ตั้งของรา้น ทั้งนี้หมายรวมถึงการเข้าถึงได้ 

(Accessibility) ลูกค้าสามารถเดินทางไปยังสถานที่ตั้งร้าน ด้วยความง่ายและความสะดวกสบาย รวมถึงการ

เลือกทำเลที่ตั้งสำหรับการให้บริการ และสอดคล้องกับ ทรรศวรรณ จันทร์สาย(2557) วิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทนุรวม RMF และ LTF กับ บลจ. บัวหลวง : กรณีศึกษาลูกค้าทีล่งทุนผ่าน

ธนาคารกรุงเทพในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ใหค้วามหมายว่าดา้นช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) หมายถงึ 

ความสะดวกของลูกค้าในการตดิต่อทำธุรกรรมเกี่ยวกับกองทุน เช่น เปิดบัญชีซื้อและขายกองทุนรวมRMF 

และ LTF ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาและช่องทางอเีล็คโทรนิคส์อื่น ๆ ที่สามารถทำได้ 

1.4 ด้านการสง่เสรมิการตลาด ของนักลงทุนในเขตลาดกระบงั อยู่ในระดับความคิดเห็นระดับ

มากที่สุด ผู้วิจยัมีความเห็นว่า การส่งเสริมการตลาดเป็นส่วนหนึ่งในการเชญิชวนให้ผู้ลงทุนเข้ามาลงทุนกับ

ทางผู้จำหน่ายกองทุน การแข่งขันระหว่างผู้จำหน่ายแต่ละรายนอกจากจะแข่งขันกันทั้งด้านผลิตภัณฑ์  ด้าน

ราคา ด้านการส่งเสริมการตลาดก็สำคัญเช่นกัน การออกโปรโมชั่น การลด แลก แจก แถม การโฆษณาตาม

ช่องทางต่าง ๆ  หรือดว้ยวิธกีารอื่น ๆ ก็เพื่อเปน็การจงูใจผู้ลงทุนใหต้ัดสินใจเลือกลงทุนกับทางผู้จำหน่าย ซึ่ง

สอดคล้องกับกับแนวคิดของ ศิลาทิพย์ วงษ์สำราญจริง , กนกพร ชัยประสิทธิ์ (2561) ด้านการส่งเสริม

การตลาด คือ โปรโมชั่นที่จะช่วยให้ยอดขายและผลกำไรเพิ่มมากขึ้น โดยกลยทุธ์การตลาดนี้จะต้องช่วย

ส่งเสริมและสอดคล้องไปกับกลยุทธ์อย่างอื่นด้วย การส่งเสริมการตลาดสามารถทำได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็น

การ ลด แลก แจก แถม เป็นตน้ และสอดคล้องกับ ทรรศวรรณ จันทร์สาย(2557) วจิัยเรื่องปัจจัยที่สง่ผลต่อ

การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF กับ บลจ. บวัหลวง : กรณีศึกษาลูกค้าที่ลงทุนผ่านธนาคาร

กรงุเทพในเขตกรงุเทพมหานคร ทีใ่ห้ความหมายว่า ด้านการสง่เสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การ

ได้สิทธิเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการเงินการลงทุนต่าง ๆ ที่จัดให้ลกูค้า การที่ลูกคา้สามารถชำระค่าจองซื้อหน่วย

ลงทุนได้ด้วยบัตรเครดิตของธนาคารกรงุเทพ และธนาคารมีการร่วมออกบธูตามงานมหกรรมการเงินอยาง

สม่ำเสมอเพื่อประชาสัมพันธ์และเป็นการส่งเสริมการขาย 

2. ผลการศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุน

รวมเพื่อการเลี้ยงชีพของนกัลงทุนในเขตลาดกระบัง จำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และสถานภาพ 
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 2.1 นักลงทุนในเขตลาดกระบัง ที่มีเพศต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุน

ระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจยัมี

ความเห็นว่า การที่นกัลงทุนมีเพศที่แตกต่างกนั ส่งผลให้การตัดสินใจเลือกซือ้กองทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่

ส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพต่างกันในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์และคณะ (2538) อ้างองิใน ทรรศวรรณ จันทร์สาย (2557) ที่

กล่าวว่า เพศสามารถแบ่งแยกความต้องการของผู้บริโภคได้ โดยดูเพศของผู้บรโิภคเป็นหลักในการตอบสนอง

ความต้องการซึง่เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดที่สําคัญ เพราะปัจจุบันนั้นตัวแปรด้านเพศมกีาร

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบรโิภคมาก เพศที่แตกต่างกันมักจะมีทัศนคติการรับรู้และการตัดสินใจในเรื่อง

การซื้อสินค้าบรโิภคต่าง ๆ กัน 

 2.2 นักลงทุนในเขตลาดกระบัง ที่มีอายุต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุน

ระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจยัมี

ความเห็นว่า การที่ผู้ลงทุนมีอายุที่แตกต่างกัน วัตถุประสงในการเลือกลงทุนก็จะแตกต่างกันออกไป หากอายุ

ยังน้อยการลือกลงทุนอาจเพราะต้องการออมเงินเท่านั้น แตห่ากมีช่วงอายุที่มากขึ้น การลงทุนอาจเกีย่วขอ้ง

ทั้งเรื่องของการออมเงินด้วยส่วนหนึ่งและยังรวมถึงการใช้สิทธปิระโยชน์ทางภาษีที่จะสอดคลอ้งกับรายได้ที่

ได้ในจำนวนมากส่งผลให้ตอ้งเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาในอัตราที่สูงขึ้น จงึทำให้การเลือกลงทุนเข้ามาเปน็

ตัวเลือกหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เพชรี ขุมทรัพย์ (2544) อ้างองิใน ชุรีพร สีสนิท (2553)  ที่กล่าว

ว่าอายุของผู้ลงทุน (The age of the investor) ผู้ลงทุนที่มอีายุน้อย หรือระหว่าง 25 – 40 ปี มักกล้าเสี่ยง

และสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ทีก่่อให้เกิดความงอกเงยแก่เงินลงทุนแต่ผู้ลงทุนที่มีอายุระหว่าง 40 – 50 ปี

อาจสนใจลงทุนในหลักทรัพย์ทีใ่ห้รายได้ประจํา 

 2.3 นักลงทุนในเขตลาดกระบัง ที่มีสถานภาพต่างกนั ทำใหก้ารตัดสินใจเลือกซื้อ

กองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพโดยรวมไม่ต่างกัน 

ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า การตัดสินใจเลือกลงทนุไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมเพื่อสง่เสริมการออมระยะยาวและ

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ทั้ง 2 ประเภทล้วนแล้วต้องตัดสินใจให้ดีอย่างถี่ถ้วน เพราะกองทุนประเภทนี้ไม่

สามารถขายไดท้ันททีี่ต้องการ เพราะแต่ละปรเภทมีเงือ่นไขในการถือครองที่แตกต่างกัน และกองทุนบาง

ประเภทเมื่อลงทุนซื้อครั้งแรกแล้ว ในปีต่อไปจำเป็นต้องซือ้อยา่งต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิ

ริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538) อ้างอิงใน ทรรศวรรณ จันทร์สาย (2557) ที่กล่าวไวว้่า สถานภาพสมรส มี

ส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของบุคคลคนโสดจะมีอิสระทางความคิดมากกว่าคนที่แต่งงานแล้ว การตดัสินใจ

ในเรือ่งต่าง ๆ จะใช้เวลาน้อยกว่าคนที่แต่งงานแล้ว  เนื่องจากไม่มีภาระผูกพัน หรือคนทีต่้องอยู่ในความ

รับผิดชอบมากเท่ากับคนที่แตง่งานแล้ว 

 2.4 นักลงทุนในเขตลาดกระบัง ที่มีรายได้ต่างกัน ทำใหก้ารตัดสินใจเลือกซื้อกองทุน

ระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยมี
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ความเห็นว่า นักลงทุนส่วนใหญ่มีรายไดท้ี่แตกต่างกัน ทำให้การตัดสินใจในเลือกซื้อต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2538) อ้างอิงใน ทรรศวรรณ จันทร์สาย (2557) ลักษณะดด้าน

ประชากรศาสตร์(Demographic) ที่กล่าวว่า รายได้ ระดับการศึกษาและอาชีพ (Income Education and 

Occupation) เป็นตัวแปรที่สําคัญในการกำหนดส่วนของตลาด มีแนวโน้มความสัมพันธ์์ใกล้ชดิกันในเชิงเหตุ

และผล ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีระดับการศึกษาสูง บุคคลที่มีการศึกษาต่ำโอกาสที่จะหางานระดับสูงยากจึงทำ

ให้มีรายได้ต่ำ ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แท้จริงอาจเป็นเกณฑร์ูปแบบการดำรงชีวติ ค่านิยม อาชีพ 

ระดับการศึกษา ฯลฯ นักการตลาดจะโยงเกณฑ์รายได้รวมกับตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์ด้านอื่น ๆ 

เพื่อให้การกำหนดตลาดเป้าหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น กลุ่มรายได้อาจจะเกี่ยวของกับเกณฑ์ อายุและอาชีพ

ร่วมกัน 

 2.5 นักลงทุนในเขตลาดกระบัง ที่มีอาชีพต่างกัน ทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุน

ระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพโดยรวมต่างกัน ซึ่งผู้วิจยัมี

ความเห็นว่า อาชีพต่างกัน ส่งผลให้เหตุผลในการลงทุนนั้นต่างกัน เนื่องจากบางอาชีพมองว่าไม่จำเป็นต้อง

ออมเงินหรือนำเงินมาลงทุนด้วยวิธีการลงทุนซือ้กองทุนระหว่างกองทุนรวมเพือ่ส่งเสริมการออมระยะยาว

และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 

3. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุน

ระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขต

ลาดกระบัง 

 3.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ประกอบดว้ย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน

ราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทนุระหว่าง

กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบงั 

ในด้านผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งผู้วิจยัมีความเห็นว่า นกัลงทุนในเขตลาดกระบงั ก่อนที่จะตัดสินใจ

ลงทุนซื้อกองทนุรวมของผู้จำหน่ายรายใดนั้น จะต้องดอูงค์ประกอบต่าง ๆของกองทุนนั้น รวมไปถึงผู้

ให้บริการรายนัน้ด้วย ว่าถ้าหากลงทุนไปแล้ว จะได้ผลตอบแทนกลับมาตามที่ต้องการหรือตามที่ทางผู้

จำหน่ายได้นำเสนอไว้เช่นตอนแรกหรือไม่ เป็นต้น 

 3.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ประกอบดว้ย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย และด้านส่งเสริมการขาย ไม่มผีลต่อการตดัสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่าง
กองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบงั 
ในด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า นักลงทนุในเขตลาดกระบัง เมื่อต้องการลงทุนใน
กองทุนรวมทัง้กองทุนรวมเพื่อสง่เสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชพี เพื่อเหตุผลทาง
สิทธิประโยชนท์างด้านภาษี ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดไม่ถือเปน็ปัจจัยหลักในการตดัสินใจ ไม่
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ว่าทางผู้จำหน่ายจะมีเงื่อนไขใด ๆในการลงทุน ทางนักลงทุนก็ยังคงเลือกลงทนุด้วยวิธกีารซือ้กองทุนนี้
เช่นเดิม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางสำหรับผู้ที่
ต้องการเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ดังนี้  
ปัจจัยส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านประชากร โดยประกอบไปด้ วย เพศอายุ 
รายได้ สภานภาพ และอาชีพ ที่ต่างกันทำให้การตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการ
ออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพโดยรวมต่างกัน ผู้จำหน่ายกองทุนจึงควรให้ความสำคัญกับทุก 
ๆ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ อาทิเช่น การออกตัวเลือกของกองทุนให้หลากหลาย อาจจะแบ่งตามช่วง
อายุ ผลตอบแทนที่จะได้รับในอานคตจะมาก-น้อย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการลงทุน เป็นต้น 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อ
ส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ของนักลงทุนในเขตลาดกระบัง ประกอบไปด้วย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจำหน่าย และด้านส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
กองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื ่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื ่อการเลี ้ยงชีพ โดยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ด้านผลิตภัณฑ์ จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 
ดังนั้นจึงควรให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ในทุกด้าน อาทิเช่น ผลการดำเนินงานมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจ
เลือกลงทุนของนักลงทุน รวมไปถึงความหลากหลายของกองทุนที่จะเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญประกอบการ
ตัดสินใจให้กับนักลงทุน 
 2. ด้านราคา จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังนั้นจึง
ควรให้ความสำคัญกับการตั้งราคาที่เหมาะสม รวมไปถึงค่าธรรมเนียมในการซื้อ -ขายกองทุน ที่ต้องคำนึงถึง
ความเหมาะสมให้มากที่สุด เพื่อสร้างจุดสนใจ และนำไปสู่การลงทุนอีกครั้งในอนาคต 
 3. ด้านช่องทางการจำหน่าย จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการ
จำหน่าย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังนั้นควรให้ความสำคัญเกี่ยวกับความสะดวกและรวดเร็วในการซื้อ – ขายกองทุนของ
นักลงทุน เช่นการเพิ่มช่องทางในการลงทุนให้หลากหลายมากขึ้นแต่ยังต้องคงไว้ซึ่งความถูกต้องและชัดเจน
ในการออกหลักฐานการลงทุนอย่างสมบูรณ์ให้กับนักลงทุน ในกรณีที่มีช่องทางการซื้อผ่านออนไลน์ 
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 4. ด้านการส่งเสริมการขาย จากการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การขาย มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกองทุนระหว่างกองทุนรวมเพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวและกองทุน
รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ดังนั้นผู้จำหน่ายจึงควรให้ความสำคัญในการส่งเสริมการขาย มีการจัดโปรโมชั่นอยู่
ตลอด เพื่อเป็นการดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนกับกองทุนนั้น 
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