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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัย
ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคโดยรวม และ                
ด้านการดูแลเอาใจใส่ ความสะดวก คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับดีมาก ส่วนด้าน
ความสบาย การติดต่อสื่อสาร และต้นทุนในระดับดี นอกจากนี้มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด คนวัยท างานที่มีเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย 
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ความสะดวก และความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของคนวัยท างานในเขตกรุงเพทมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรดังกล่าวมีอิทธิพล               
ร้อยละ 55.44  
 
ค าส าคัญ: การตัดสินใจ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว คนวัยท างาน  
 

ABSTRACT 
 

The objective of this research is to study the factors influencing investment decisions among working-
age people of long term equity funds in the Bangkok metropolitan area. The sample group consisted of four 
hundred working-age people in Bangkok and used questionnaires as a tool for data collection. The hypothesis 
testing identified the following factors: 

 With regard to working - age people in Bangkok, opinions on the marketing mix in the view of the 
consumers as a whole and the care, convenience, and value that customers received. The success of meeting 
the needs was very good and comfort, communications and cost were at a good level.   In addition, the 
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decision to invest in long-term equity funds was at the highest level. Working-age people was classified by 
gender, average monthly income, status and different decisions making regarding long term equity funds (LTF) 
with a statistical significance of 0.05. Regarding the service marketing mix, in the view of consumers, consisting 
of the value that customers may enjoy, the success of meeting their needs and influencing investment 
decisions in long-term equity funds among working people in the greater Bangkok metropolitan area and with 
statistical significance at a level of 0.05, with variables with an influence of 55.44 percent. 
 
Keywords: Investment Decision, Long - Term Equity Fund, Working-Age People 
 

บทน า 
เงินออมเป็นปัจจัยที่จะท าให้เป้าหมายซึ่งบุคคลก าหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์และใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

ทางการเงิน ท่ีอาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วยดังนั้นบุคคลจึงควรมีการออมอย่างสม่ าเสมอในชีวิต แต่จะออมอย่างไร
เพื่อให้เพิ่มพูนข้ึนมาและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของเงินคือต้องน าไปลงทุน การลงทุนเป็นลักษณะของการน าเอาทรัพย์สิน
รวมถึงเงินสดที่บุคคลนั้นถืออยู่หรือเก็บสะสมไว้ไปด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มหรือให้ได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาใน
ช่วงเวลานั้นๆ ภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัด หรือความเสี่ยงที่บุคคลนั้นจะยอมรับได้ ซึ่งการลงทุนนั้นมีได้หลายทางเลือก แต่การเลือกที่
จะลงทุนแบบใดนั้นควรต้องค านึงถึงผลตอบแทนที่สูงพอด้วยกับภาวะเงินเฟ้อ หรือเพื่อรองรับการมีเงินใช้อย่างเพียงพอในชีวิตวัย
เกษียณ และด้วยประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงการเตรียมพร้อมวัยเกษียณจึงเป็น
สิ่งจ าเป็น 

ภาครัฐจึงสนับสนุนให้มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาว และให้มีเงินพอเพียงกับ
ชีวิตหลังเกษียณ LTF คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนได้ท าความเข้าใจและรูจ้ักการลงทุนระยะยาวให้เงิน
ได้งอกเงยเพราะการลงทุนกองทุนหุ้นระยะยาวนั้นให้ผลตอบที่ดีและเสี่ยงน้อยกว่า และยังสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยถือ
เป็นประโยชน์ 2 ต่อ อีกทั้งการลงทุนใน LTF ในปัจจุบันถือเป็นส่วนส าคัญในการสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนของไทย โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดทุนไทยมีความผันผวนอย่างมากตามสถานการณ์ของตลาดการเงินโลก โดยข้อมูล ณ สิ้นปี 2561              
มีจ านวนบริษัทจัดการทั้งหมดที่มี กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ถึง 21 บริษัท จ านวนกองทุนทั้งหมด 90 กองทุน เงินที่ลงทุน                   
อยู่ในกองทุน LTF ถึง 382.16 พันล้านบาท (สมาคมบริษัทจัดการกองทุน , 2562) โดยแต่ละปีมีเม็ดเงินไหลเข้ามาเพิ่มขึ้นปีละ              
7-8 หมื่นล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจว่าจากข้อมูลที่มีผู้ลงทุนมากมายนั้น ผู้ลงทุนมีความรู้ ความเข้าใจในกองทุนรวมหุ้นยะยาวมาก
เพียงใด และการตัดสินใจเลือกบริษัทจัดการกองทุนที่จะมาดูแลนั้นเลือกจากเหตุผลใด เพราะปัจจุบันแต่ละผู้จัดการกองทุนก็มี
นโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกัน หรือแม้แต่ผลการด าเนินงานของกองทุนที่แต่ละผู้จัดการก็สามารถบริหารได้ผลตอบแทนที่
ใกล้เคียงกันและผู้วิจัยจึงมีความสนใจอีกว่า ในแง่ของการบริการหรือการให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ลงทุนนั้นมีส่วนประกอบในการ
ตัดสินใจลงทุนกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา “ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้ลงทุน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว และส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมอง
ของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวกการติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ และความสบาย ท่ีเป็นตัวแปรในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อน าผลวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์ต่อ
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บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการและเพื่อหาความแตกต่างจากการให้บริการกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวท่ีมีอยู่แล้วในตลาดได้ รวมถึงสามารถวางแผนในการขยายฐานลูกค้าที่มีความสนใจการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
ต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม

ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ  
2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความ

สะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ความสบาย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
   1.1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส 
   1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน รวมหุ้นระยะยาว 
   1.3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค แบ่งเป็น 7 ด้านได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน 

ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และความสบาย 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย  
1. ผู้บริโภคที่มีลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพการสมรส

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
2. ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก 

การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และความสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน             
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยได้น าแนวคิด และทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของ               

ภาวิณี กาญจนาภา (2554, น. 72-74) ซึ่งสอดคล้องกับตัวแปรอิสระ ด้านลักษณะด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของงานวิจัย
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ โดยผู้ลงทุนจะมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว               
ที่แตกต่างกัน ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์  



4 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดและทฤษฎีของ สุปัญนี ปลั่งกมล (2552 , น. 20)                
ที่กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้เบื้องต้นซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า แล้วจัดระบบในโครงสร้างของความรู้ผสมผสานระหว่างความจ า (ข้อมูล) กับสภาพจิตวิทยา ซึ่งความรู้ก็อาจ
ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ได้ ล้วน และ อังคณา สายยศ (2539 , น. 136) ได้กล่าวว่า ความเข้าใจ หมายถึง 
ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความได้ มาประกอบกับการสร้างเครื่องมือวิจัย ด้วยการตั้งค าถามวัดระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของแต่ละบุคคลซึ่งมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน โดยใช้
รูปแบบค าถามปรนัยตามที่ จ านง พรายแย้มแข (2535 , น. 24-29, อ้างถึงใน นันทริกา ไปเร็ว 2557, น. 8) ได้กล่าวไว้ เพื่อวัด
ความสามารถในการพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ว่าใช่หรือไม่ใช่  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ผู้วิจัยได้ให้ความหมายดังนี้                
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมองของผู้บริโภค (7C’s) หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพลหรือมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว ของคนวัยท างานให้เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของลูกค้า 
(7C’s) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) มาเป็นตัวแปรอิสระในการศึกษาวิจัยครั้งนี้และ ผู้วิจัยใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง 
กรอบแนวคิดและแบบสอบถามในส่วนที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมอง ของผู้บริ โภค ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ ของ คอตเลอร์ (Kotler Philip, 
2018)  มาใช้เป็นแนวทางและสร้างเครื่องมือในการด าเนินการวิจัย  ขั้นการตัดสินใจลงทุน ตามที่ ฤทัยรัตน์ เฉลิมศรี (2555)               
กล่าวว่า ขั้นตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ มีระดับการรับรู้ต่อเครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดโดยรวม            
อยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  (Long Term Equity Fund : LTF)  LFF ย่อมาจากค าว่า “Long Term 
Equity Fund” เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งข้ึนเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน (ซึ่งก็คือกองทุน
รวม) ที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการเพิ่มผู้ลงทุนสถาบันดังกล่าวจะ ช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น 
ส าหรับผู้ลงทุนใน LFT ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน กองทุน LTF เหมาะ
ส าหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความช านาญเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลาติดตามการลงทุน
อย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งเง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ โดย
หลักเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน จ านวนเงินที่มีสิทธิในการลดหย่อนเงินได้บุคคลธรรมดาขั้นสูงสุดต่อปี ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสีย
ภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการลงทุนในระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ คนวัยท างานที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป (A – life 

Plan, 2562) เขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้ คือ คนวัยท างานที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร

ที่แน่นอน ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวนแบบกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2555, 28) 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 400 คน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับความเช่ือมั่น 95% 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีเลือกแบบมีขั้นตอนดังนี้  
ขั้นที่ 1 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามกลุ่มการปกครองทั้งหมด 6

กลุ่ม และท าการสุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขตรวม 6 เขต ได้แก่ เขตดินแดง เขตสาทร เขตจตุจักร เขตบางกะปิ เขตคลองสาน 
และเขตราษฎร์บูรณะ  

ขั้นที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือก สถานที่ในการเก็บข้อมูลโดยแบ่ง
ตามที่สุ่มได้ในข้ันท่ี 1  

ขั้นที่ 3 วิธีการสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ตามสถานท่ีที่สุ่มได้ในข้ันท่ี 1-2 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่ง

ข้อมูลแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน เพื่อให้ครอบคลุมกับข้อมูลที่ต้องการในการประมวลผลการวิจัย ดังน้ี 
ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส โดยลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีค าตอบ
หลายตัวเลือก จ านวน 6 ข้อ (Multiple Choice Question) 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุน รวมหุ้นระยะยาว โดยเลือกตอบเพียง
ค าตอบเดียวจากค าตอบท่ีให้เลือก 2 ตัวเลือก (Dichotomous Questions) คือ ใช่ และไม่ใช่ จ านวน 12 ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูล
แบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) โดยมีข้อค าถามที่เป็นข้อที่ใช่จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2,4,5,6 และ 11 และมีข้อค าถามที่เป็น
ข้อที่ไม่ใช่จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,3,7,8, 9,10 และ 12 และในส่วนระดับความรู้ความเข้าใจใช้การ วัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal 
Scale) เพื่อแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจในการ ทดสอบสมมตติฐาน 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค แบ่งเป็น 7 ด้านได้แก่              
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และ
ความสบาย ลักษณะของแบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภท                 
อันตรภาคชั้น (Interval Scale) ใช้มาตรวัดแบบ Interval Scale มี 5 ระดับ จ านวน 22 ข้อ 

ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ านวน 4 ข้อ ซึ่งมีค าถามลักษณะ
ปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคช้ัน (Interval Scale) ใช้มาตรวัดแบบ Rating 
Scale มี 5 ระดับ  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจกแจงความถี่แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
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ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ
ผู้บริโภค และการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานค 

2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังนี้ 
2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

สถานภาพสมรส กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์
ความแตกต่าง คือ t-test และ ONE Way ANOVA 

2.2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน 
ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ความสบาย ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุคูณ (Multiple Linear Regression)  
 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ

สถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 ช่วงอายุระหว่าง                  
31 – 40 ปี จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 มีการศึกษาระดับต่ ากว่าหรือเท่ากับปรญิญาตร ีจ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.25 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท 
จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 และมีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  

การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในระดับปานกลาง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาคือมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในระดับมาก จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวในระดับน้อย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านคุณค่าที่จะได้รับ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านคุณค่าที่จะได้รับ โดยรวม
อยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านคุณค่าที่จะได้รับในระดับดีมาก คือ เป็น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนมีภาพลักษณ์ที่ดี มีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จัก มีผลการด าเนินงานสม่ าเสมอไม่ผันผวน และผู้ลงทุนสามารถ
ได้รับผลประโยชน์ในรูปของก าไรส่วนต่างได้อย่างสม่ าเสมอ  

ด้านต้นทุน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อสว่นประสมทางการตลาดบริการด้านตน้ทุน โดยรวมอยู่ในระดับด ีและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านต้นทุนในระดับดี คือ ราคาเข้าซื้อหน่วยลงทุน มีค่าธรรมเนียมการ
บริหารจัดการที่ต่ ากว่าแห่งอื่น มีค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนที่ต่ ากว่าแห่งอื่น 

ด้านความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านความสะดวก โดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านความสะดวกในระดับดีมาก คือ ช่องทางการ
ซื้อ/ขาย กองทุน ความสะดวกในการเดินทางเปิดกองทุน พนักงานข้อมูลด้านกองทุน 
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ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการติดต่อสื่อสาร โดยรวม
อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการติดต่อสื่อสารใน
ระดับดี คือ ช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ การให้ข้อมูลส่งเสริมการขายจางพนักงาน และการจัดกิจกรรมออกบูธให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับกองทุนในงานเทศการต่าง ๆ 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการดูแลเอาใจใส่ 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการดูแลเอาใจใส่ในระดับมาก
ที่สุด คือ พนักงานรับค าสั่ง และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ และเป็นมิตร และมาตรฐานการบริการ
ของพนักงาน 

ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ในระดับดีมาก คือ การให้บริการซื้อหน่วยลงทุน โดยการ
ตัดผ่านบัญชีธนาคาร การให้บริการแจ้งเตือนการซื้อหน่วยลงทุนประจ าปีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการให้บริการรับเรื่องร้องเรียน
หรือแจ้งปัญหาผ่าน Call Center ได้ตลอด 24 ช่ัวโมง 

ด้านความสบาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านความสบาย โดยรวมอยู่ในระดับ
ดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านความสบาย ในระดับดี คือ ความสะอาด จ านวนที่จอดรถ 
และการตกแต่งสถานท่ี 

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น                
ระยะยาว ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ท าให้ประหยัดภาษี เพื่อเป็นการเก็บ
เงินออมในยามเกษียณ และเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต และผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ในระดับมากคือได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าการลงทุน หรือจากบุคคลใกล้ชิด  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน จ านวน 3 ข้อ 
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน และ

สถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน โดยผลการวิจัยพบว่า  
1.1 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี เพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว                  

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้  
1.2 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว                  

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
1.3 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
1.4 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว               

ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
1.5 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ระยะยาว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
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1.6 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว           
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

สมมติฐานข้อที่ 2 พบว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 
ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และความสบาย มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 
 

สรุปผลและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ โดยคนวัยท างานเพศหญิง มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวมากกว่าคนวัยท างานเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมักมีความละเอียดอ่อนและต้องการหาข้อมูลต่าง ๆ อยู่แสมอ 
พิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนเพื่อท าให้ประหยัดภาษี เพื่อเป็นการเก็บเงิน
ออมในยามเกษียณรวมไปถึงเก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต และการได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าการลงทุน หรือจากบุคคล
ใกล้ชิด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคทนัน พงศ์ธนนภ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนตราสารทุนของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัย พบว่า               
ผู้ลงทุนที่มีเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างกัน โดยผู้ลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
สถานภาพโสดระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ผู้ลงทุนให้ความส าคัญมากต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้าน ผลิตภัณฑ์                
ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ลงทุนมีพฤติกรรมในการตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง และเลือกลงทุนกับ บลจ.ที่มีผล
ด าเนินการย้อนหลังดี โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ เนื่องจากคนวัยท างานแต่ละช่วงอายุอาจมีปัจจัยต่าง ๆ 
ไม่เหมือนกัน เช่น ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษีนณ ปัจจัยทางด้านภาษี เป็นต้น สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าข้อมูลส่วนบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว (LTF) แต่ปัจจัยด้านผลตอบแทน ปัจจัยด้านภาษีและความเสี่ยงจากการลงทุน ความน่าสนใจในการลงทุนและ
ตัวแทนจัดจ าหน่ายกองทุน และผลิตภัณฑ์ (กองทุน LTF) ทั้ง 4 ปัจจัยดังกล่าว เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ของนักลงทุนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร  

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคนวัยท างานที่มีระดับการศึกษา
สูงสุดที่ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มากกว่า คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่
ระดับต่ ากวา่หรือเท่ากับปริญญาตร ีเนื่องจากคนท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงมักมีการวิเคราะห์และวางแผนด้านการลงทุน โดยพิจารณา
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จากผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะไดร้ับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนเพื่อท าให้ประหยัดภาษี เพื่อเป็นการเก็บเงินออมในยาม
เกษียณรวมไปถึงเก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต และการได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าการลงทุน หรือจากบุคคลใกล้ชิด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สิทธิสิน วัฒนรักษ์ศิริ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัด การกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด               
ในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 29-37 ปี ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20 ,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มี
ระยะเวลาที่ลงทุนในกองทุน LTF โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี และมีมูลค่าการลงทุนในกองทุน LTF โดยเฉลี่ย 29,850 บาทต่อปี               
ผู้ลงทุนให้ความส าคัญต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการประกอบด้วย ด้านบุคลากร กระบวนการ ราคา และการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดับมาก ผู้ลงทุนที่มีอายุ ระดับการศึกษาและอาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุน LTF ด้าน
ระยะเวลาที่ลงทุนแตกต่างกัน ในขณะที่ผู้ลงทุนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านมูลค่าการลงทุนใน 
LTF แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.05 ตามล าดับ 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยอาชีพไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ อาจจะขึ้นอยู่กับความรู้เกี่ยวกับการลงทุน หรือปัจจัยทางด้านภาษีของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และอาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น                
ระยะยาว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ย  
ต่อเดือน 45,001-55,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนมากกว่าคนที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเดือน 25 ,001-35,000 บาท และ 
35,001-45,000 บาท เนื่องจากคนท่ีมีรายได้สูงต้องมีการวางแผนทางการเงินการลงทุนให้เกิดประโยชน์มากข้ึน โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนเพื่อท าให้ประหยัดภาษี เพื่อเป็ นการเก็บเงินออมในยาม
เกษียณรวมไปถึงเก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต และการได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าการลงทุน หรือจากบุคคลใกล้ชิด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรษกร จิรภิญโญ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001-60,000 บาท ประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวมน้อยกว่า 1 ปี ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดที่เสียอยู่ที่ 
20% และในด้านการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยพบว่าปัจจัยด้านภาษีและความเสี่ยงจากการลงทุน ด้านพฤติกรรมการลงทุน และด้าน
บุคคลต่างส่งผลถึงการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนั ยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว                  
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากการลงทุนในกองทุนหุ้น รวม
ระยะยาว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการวางแผนทางการงินเพื่อนการเกษียณอย่างหนึ่ง และเป็นประโยชน์ทางด้านภาษี คนวัยท างาน
มักจะพิจารณาเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่ต้องค านึงถึงสถานะภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน                 
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ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ส่งผลต่อตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในด้านประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวมน้อยกว่า 1 ปี มีฐานภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ อาชีพ และระดับการศึกษามีผลต่อตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวด้านผลตอบแทนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านข้อมูลและช่องทางในการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านสถาณภาพและศาสนาไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
เนื่องจากผู้ลงทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดหยอ่นภาษี โดยอาจไม่จ าเป็นต้องศึกษาข้อมูลหรอืท าความเข้าใจในการลงทุนอย่างลกึซึง้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัลยา มงคลสตการณ์ (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจและส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ของพนักงานบริษัทเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าระดับ
ความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพท่ีแตกต่างกันจะมรีะยะเวลาในการลงทุนแตกต่างกัน แต่ระดับความรู้
ความเข้าใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ แตกต่างกันจะมีปริมาณเงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ความสะดวก และ
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ            
ที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่อิทธิผลต่อผู้บริโภคในการตัดสิน โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนเพื่อท าให้ประหยัดภาษี เพื่ อเป็นการเก็บเงินออมในยาม
เกษียณรวมไปถึงเก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต และการได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าการลงทุน หรือจากบุคคลใกล้ชิด 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัคทนัน พงศ์ธนนภ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการลงทุนในกองทุนตราสารทุนของนักลงทุนท่ัวไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า ผู้ลงทุนมีให้ความส าคัญ
มาก ต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ลงทุนมีพฤติกรรมในการ
ตัดสินใจลงทุนด้วยตนเอง และเลือกลงทุนกับ บลจ.ที่มีผลด าเนินการย้อนหลังดี โดยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรวางแผนการตลาด ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายหลัก เป็นเพศหญิง การศึกษา

ระดับต่ ากว่าหรือเท่ากับปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท โดยออกแบบการลงทุนหรือนโยบายการลงทุน
ให้น่าสนใจ เพื่อให้ดึงดูดให้มีผู้สนใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มากขึ้น เนื่องจากเป็นกลุ่มคนวัยท างานท่ีมีการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมากที่สุด 

2. ฝ่ายการตลาดของบริษัทจัดการกองทุน ควรมุ่งเน้นให้ค าแนะน าในการให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้น ระยะยาว  
เพิ่มมากข้ึน ในส าหรับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี เงินลงทุนท่ีเอาไปหักลดหย่อนภาษีได้ ลักษณะการลงทุนกองกองทุน และเงื่อนไข
การถือครองเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ลงทุนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบัเงื่อนไขของการลงทุนเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ระยะเวลาในการลงทุน  

3. ฝ่ายการตลาด และทีมวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรเพิ่มความส าคัญ และตระหนักถึง
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นดังนี้ 
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3.1 ด้านความสะดวก ควรพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการเปิดบัญชี การซื้อ/ขาย กองทุน โดยสามารถธุรกรรมทาง 
อินเตอร์เนต โมบายแอพพลิเคช่ัน เพื่อเพิ่มความสะดวก ใช้งานง่าย ทันสมัย สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้กับลูกค้าได้ 
เกี่ยวกับการให้ข้อมูล มีช่องทางการติดต่อสอบถามผ่าน เว็บไซต์ และมีพนักงานให้บริการด้านข้อมูลที่มีความรู้ความสามารถ  

3.2 ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนให้มีช่ือเสียงที่ดี                
มีธรรมาภิบาล ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงสร้างผลการด าเนินงานกองทุนให้ลูกค้าสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่าง
สม่ าเสมอ และพัฒนาผลประโยชน์ตอบแทนที่ดีให้กับผู้ลงทุนให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  

3.3 ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ เกี่ยวกับการมีบริการซื้อหน่วยลงทุน โดยการตัดผ่านบัญชีธนาคาร 
หรือสามารถตั้งอัตโนมัติในการซื้อหน่วยลงทุนทุก ๆ เดือนได้ มีบริการแจ้งเตือนการซื้อหน่วยลงทุนประจ าปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงใกล้สิ้นปี เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการซื้อกองทุนเพื่อน าไปลดหย่อนภาษี รวมถึงมีบริการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาการ
ซื้อ/ขายกองทุนได้ตลอด 24 ช่ัวโมงผ่าน Call Center เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ลงทุนได้อย่างทันท่วงที 

4. ฝ่ายการตลาด และทีมวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนควรให้ความส าคัญส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภคในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นดังนี้ 

4.1 ด้านการดูแลเอาใจใส่ เกี่ยวกับการสร้างมาตรฐานการให้บริการของพนักงานโดยผู้บริหารบริษัทฯ ควรมีการจัดอบรม
พนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อมูลและการบริการ เพื่อให้เกิดการให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ และเป็นมิตร 
รวมถึงสามารถรับค าสั่ง และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  

4.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร เกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสือ่โซเชียลให้
มากยิ่งข้ึน การจัดกิจกรรมออกบูธให้ค าแนะน าเกี่ยวกับกองทุนตามสถานท่ีจัดงานมหกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนที่สนใจ
สามารถรับรู้ข่าวสารทางด้านกองทุนเพิ่มมากข้ึน 

4.3 ด้านต้นทุน เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยน ซื้อ/ขาย กองทุน โดยพิจารณา
การบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดควบคุมต้นทุนให้ต่ า จนสามารถลดต้นทุนในการด าเนินธุรกรรมของผู้ลงทุนจน
ต่ ากว่าแห่งอื่นได้ 

4.4 ด้านความสบาย เกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่ให้สวยงามด้วยการ มีภาพประดับตกแต่งด้วยภาพที่ท าการให้เกิดความ
มั่นคง มั่งคั่ง เปิดเพลงคลอๆ ให้บรรยากาศดูสบาย ไม่ตึงเครียดจนเกินไป ดูแลรักษาความสะอาดของสถานท่ี รวมถึงจัดสถานท่ีจอด
รถให้เพียงพอกับปริมาณของลูกค้า เพื่อสร้างความสบายในการติดต่อท าธุรกรรมกองทุนมากขึ้น 
 

กิตติกรรมประกาศ 
สารนิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์สุพาดา              

สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่ายิ่งในการให้ความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ 
ข้อเสนอแนะและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องในจุดต่าง ๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบับนี้มีความ
สมบูรณ์ และส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ที่กรุณามาเป็นประธานในการสอบสารนิพนธ์ ขอบพระคุณ 
อาจารย์ ดร.อัจฉรียา  ศักดิ์ณรงค์ และ อารจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ที่กรุณาตรวจแบบสอบถาม และให้ค าแนะน าอันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย 
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