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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (Long Term Fund: LTF) และศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) รวมถึงศึกษาความแตกต่าง
ทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  โดยขอบเขต
งานวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้ที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่เคยตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ถึง 3 
กันยายน 2559 โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ มีกลุ่มตัวอย่าง 388 คน สมมติฐานงานวิจัยครอบคลุม
ทั้งปัจจัยส่วนผสมการตลาด (4P) ประกอบด้วย ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย รวมถึงปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้นมีผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 
2 ปัจจัย  คือ  ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย  และ  ปัจจัยด้านผลตอบแทน
ในการลงทุนและผลการด าเนินงาน สะท้อนกลุ่มตัวอย่างต้องการความสะดวกในการลงทุน และ
ต้องการความรู้เพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินว่า LTF จะมาเป็นเครื่องมือส าหรับวางแผนการลงทุน
และการวางแผนการเงินได้อย่างไร ประกอบกับการมีการส่งเสริมทางการตลาดที่โดดเด่นตรงกับความ
ต้องการท าให้นักลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ้น และการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารท าให้
เพ่ิมความสะดวกให้กับนักลงทุน ส่วนปัจจัยด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการด าเนินงาน  
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เนื่องด้วยนักลงทุนสนใจผลการด าเนินงานที่ผ่านมาและการเลือกหุ้นเข้า Port ของกองทุนจะส่งผลต่อ
การด าเนินงานของกองทุนในอนาคตได้  

 ผู้วิจัยคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ คือผู้ประกอบการ
สามารถน าผลการศึกษางานวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้มากกว่าคู่แข่งได้ 
 
ค าส าคัญ: กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
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ABSTRACT 
 

To study factors influencing purchase decisions for long term funds of 
investors in Bangkok and vicinity, the sample was residents working in the area. An 
online questionnaire collect data from August 15, 2016-September 3, 2016 which has 
a data set of 388 respondents. The marketing mix of product (4P’s) such as product 
price place and promotion used to study sample. Demographic factors comprising 
education level, occupation and income also taken into account. 

Results of hypothesis were that place-promotional, return on investment-
performance affected purchase decision. Investor interested in convenience for 
purchasing, educated financial planning, promotion such as gift voucher. Long term 
funds were good performance and port asset allocation is direction of performance 
in future. 

This finding may be useful to entrepreneurs for designing in marketing 
strategy, created completive advantages and delivery value to customers.  
 
Keywords: Long Term Fund, LTF 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้สามารถส าเร็จลุล่วงและประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี ได้รับความกรุณาเป็น
อย่างสูงจาก รองศาสตราจารย์ ดร. มนวิกา ผดุงสิทธิ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้ค าแนะน า สละเวลา 
ว่ากล่าวตักเตือนในระหว่างท าวิจัย ด้วยตัวผมเองคงไม่มีแรงผลักดันที่จะท างานวิจัยนี้ให้ส าเร็จ  
อีกท่านที่ช่วยให้ค าแนะน าคือ รองศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ ที่ให้ค าแนะน าต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้น
ท าวิจัย ท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จสมบูรณ์ในท่ีสุด 

อีกท่านที่ต้องขอขอบคุณในที่นี่คือ นางอาภรณ์ สาลิฟา มารดาของผม ที่ช่วยสนับสนุน
ทางด้านการเงินด้วยดีมาตลอด ไม่ปริปากว่ากล่าวตรงๆ เรื่องการศึกษาที่ยาวนานของผม (แต่คงคิดใน
ใจหลายหน ท าไมไม่จบสักที) และต้องขอขอบคุณพ่ีๆโครงการทั้งแปดคน ที่ห่วงใยผมเหมือนน้องชาย 
ดุทุกครั้งที่ได้เจอ คอยทวงงาน และเตือนกรอบเวลาในการท าวิจัย อีกท่านหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือคือ
คุณปิยะ พนาเวชกิจกุล ซึ่งเข้ามาช่วยท า SPSS และการตีความตัวเลขของค่าสถิติต่างๆ ต้อง
ขอขอบคุณอาจารย์หลายๆท่าน ที่ให้โอกาสในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแม้จะเรียนรายวิชาเหล่านั้น
ไปแล้วทั้ง รองศาสตราจารย์ กิตติ สิริพัลลภ รองศาสตราจารย์ ดร.พิภพ อุดร และ อาจารย์กฤษณ์ 
ปัทมะโรจน์ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกแรงใจจากพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้อง ทั้งจาก MBA HRM และ
บริษัท ที่คอยสนับสนุนตลอดมา  

อนึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและผู้วิจัยท่านอ่ืนที่
สนใจศึกษาในหัวข้อที่ใกล้เคียงกัน ถ้างานวิจัยนี้บกพร่องหรือมีความผิดประการใด ต้องขออภัยมา  
ณ ที่นี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

 
ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังภาพที่ 1.1 ประชากรวัยแรงงานได้ลดน้อย

ถดถอยลง เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลง การเตรียมพร้อมวัยเกษียณจึงเป็นสิ่งจ าเป็น  
 

 

ภาพที่ 1.1 แสดงช่วงอายุประชากร เมื่อสิ้นปี 2558. จาก ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 
2559. 
 

ดังนั้นภาครัฐจึงสนับสนุนให้มีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมระยะยาว เพ่ือให้มีเงินพอเพียงกับชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งภาครัฐให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ซื้อหน่วยลงทุนแบบมีเงื่อนไข โดยปัจจุบันมีกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
จ านวน 53 กองทุน ด้วยจ านวนกองทุน (สินค้า) ที่มีให้เลือกมากมายในตลาด ซึ่งแต่ละบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนรวม ได้มีการน าเสนอส่วนผสมทางการตลาดต่างๆ  เช่น  การซื้อขายผ่าน Mobile 
Application (Place) การให้กองทุนตราสารเงิน/ตราสารหนี้ เมื่อซื้อยอดสะสมตามที่ก าหนด 
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(Promotion) การใช้คะแนนสะสมของบัตรเครดิตมาแลกเป็นกองทุน (Promotion) สามารถใช้บัตร
เครดิตธนาคารใดก็ได้ในการซื้อหน่วยลงทุนของ LTF ดังแสดงในภาพที่ 1.2-1.7 

 

 

ภาพที่ 1.2  Mobile Application สามารถซื้อขายกองทุน LTF ได้ ของ บลจ. กสิกรไทย. จาก 
กองทุนรวมกสิกรไทย ซื้อ ขาย ง่าย แม้อยู่ในที่ไม่ง่าย, โดย Kasikorn Asset Management, 
1 สิงหาคม 2559, สืบค้นจาก http://www.kasikornasset.com 
 

 

ภาพที่ 1.3  Mobile Application ของ บลจ. บัวหลวง. จาก App ใหม่ล่าสุดจากกองทุนบัวหลวง, 
โดย BBL Asset Management, 1 สิงหาคม 2559, สืบค้นจาก http://www.bblam.co.th 

 

 

ภาพที่ 1.4  การท า Promotion เมื่อซื้อตามยอดสะสม. จาก LTF | RMF ลงทุนสะสม เติมเต็ม
ผลตอบแทน, โดย Krungsri Asset Management, 1 สิงหาคม 2559, สืบค้นจาก 
http://www.krungsriasset.com 

http://www.kasikornasset.com/
http://www.bblam.co.th/
http://www.krungsriasset.com/
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ภาพที่ 1.5  การท า Promotion ใช้คะแนนสะสมของบัตรเครดิต มาแลกเป็นเงินลงทุน. จาก  
ให้เส้นทางการลงทุน ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เร็วขึ้น ลงทุนกับ KTAM LTF/RMF, โดย  Krungthai Asset 
Management, 1 สิงหาคม 2559, สืบค้นจาก http://www.ktam.co.th 

 

 

ภาพที่ 1.6  บลจ. ภัทร สามารถใช้บัตรเครดิตของทุกธนาคารในการซื้อ LTF. จาก ท่านสามารถช าระ
ค่าหน่วยลงทุน LTF/ RMF ของ บลจ.ภัทร ผ่านบัตรเครดิตของทุกธนาคารได้แล้ววันนี้, โดย Phatra 
Asset Management, 1 สิงหาคม 2559, สืบค้นจาก http://www.phatraasset.com 
  

http://www.ktam.co.th/
http://www.phatraasset.com/


4 

 

4 

 

ภาพที่ 1.7  บลจ. ภัทร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมประเภทกองทุน LTF จาก Morningstar Thailand 
ประจ าปี 2016. จาก ท่านสามารถช าระค่าหน่วยลงทุน LTF/ RMF ของ บลจ.ภัทร ผ่านบัตรเครดิต
ของทุกธนาคารได้แล้ววันนี้, โดย Phatra Asset Management, 1 สิงหาคม 2559, สืบค้นจาก 
http://www.phatraasset.com 
 

ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ท าให้ บลจ. หลาย
แห่งจะยื่นจัดตั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาวใหม่ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการยกเลิกเงื่อนไขการ ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว  หรือ LTF ว่าต้องเป็นเงินได้ที่จ่ายค่าซื้อในกองทุนดังกล่าวที่จดทะเบียน
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2550 นั้น ส่งผลให้มีการตีความหมายได้ว่า บลจ.สามารถจัดตั้งกองทุน LTF 
กองใหม่ได้ โดยปัจจุบันมี บลจ.หลายแห่งสนใจจัดตั้งกองทุน LTF กองใหม่  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. และคาดว่าในปีนี้น่าจะมี LTF กองใหม่สามารถเสนอขายหน่วย
ลงทุนได้ทันก่อนสิ้นปี  อย่างไรก็ตาม  มีเงื่อนไขเพ่ิมส าหรับ LTF กองใหม่ตามหนังสือเวียนของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทรัพย์ (ก.ล.ต.) ที่ซักซ้อมความเข้าใจบริษัท
จัดการกองทุนเกี่ยวกับการขยายระยะเวลากองทุนรวม หุ้นระยะยาว หรือ LTF ซึ่งมีประเด็นเพ่ิม
ส าหรับกองทุนใหม่ว่า เนื่องจากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีก าหนดช่วงระยะเวลา ทั้งนี้ หาก บลจ.
ประสงค์จะด าเนินการจัดการกองทุนรวมต่อไป เมื่อพ้นระยะเวลาการยกเว้นภาษี (31 ธ.ค. 2562) 
บลจ.ต้องเปิดเผยในรายละเอียดโครงการว่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลา ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ลงทุนตั้งแต่ 
1 ม.ค. 2563 จะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกต่อไป และต้องเปลี่ยนชื่อกองทุน  และให้
ถือว่ากองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนรวมทั่วไป ประเภทกองทุนรวมตราสารแห่งทุน (หากไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงประเภทและนโยบายในการลงทุน) นายบุญชัย เกียรติธนาวิทย์ กรรมการผู้จัดการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บลจ.ธนชาต บอกว่า การเปิดโอกาสให้ บลจ.สามารถจัดตั้ง LTF 
กองใหม่ได้ถือเป็นผลดีต่อ บลจ.น้องใหม่ที่เพ่ิงเกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพราะเดิมทีหลักเกณฑ์ใน

http://www.phatraasset.com/
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การจัดตั้ง LTF กองใหม่นั้นจบไปตั้งแต่ปี 2550 แล้ว ท าให้ บลจ.เหล่านี้ไม่มีทางเลือกกองทุนประหยัด
ภาษีให้แก่ผู้ลงทุน โดยในส่วนของ บลจ.ธนชาตเองก็ก าลังอยู่ระหว่างการจัดตั้ง LTF กองใหม่ ซึ่งจะ
เน้นกลยุทธ์การลงทุนในหุ้น low beta เพ่ือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน (ที่มา: MGR Online, 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000086325, 
สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2559)  

ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว มีหลาย บลจ. ที่จะออกกองทุนใหม่ เช่น บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) มีแผนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ใหม่ บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน กสิกรไทย จ ากัด จะออกปลายปีนี้ อีก 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดเค มินิมั่ม โวลาติลิตี้ 
หุ้นระยะยาว (KMVLTF) และกองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นระยะยาว (KMSLTF) ท าให้นัก
ลงทุนมีทางเลือกจากเดิมมากยิ่งขึ้น ดังนั้นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ต้องเข้าใจความ
ต้องการของผู้ลงทุน (ลูกค้า) เพ่ือปรับปรุงส่วนผสมทางการตลาดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ว่า
ส่วนประสมใดทางการตลาดใดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน ต้องหาความแตกต่างจาก
กองทุน LTF ที่มีอยู่แล้วในตลาดและที่ก าลังจะเปิดใหม่ปลายปีนี้  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 
1.2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

(Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
1.2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
1.2.3 เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) โดยผู้วิจัยจะศึกษาจ านวนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่
จดทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมน ามาใช้ ซึ่งประกอบด้วย  

http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9590000086325
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ปัจจัยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ส่งเสริมการขาย (Promotion) 
โดยประชากรที่เป็นเป้าหมายในการท าการวิจัยครั้งนี้ คือ  นักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่เคย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) และท าการศึกษาโดยการเก็บข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างผ่านแบบสอบถามตั้งแต่ช่วง 15 สิงหาคม 2559 ถึง 3 กันยายน 2559 

 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมสามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับปรุง
ส่วนผสมทางการตลาดที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้อยู่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้
ลงทุน และสามารถประหยัดรายจ่ายที่ใช้กับส่วนประสมการตลาดที่ทางลูกค้าไม่ให้คุณค่า มีความเข้า
ใจความต้องการของลูกค้าได้ชัดเจนมากขึ้น ในแต่ละระดับการลงทุน ซึ่งน าไปสู่การแบ่ง Segment 
ของลูกค้าได้ถูกต้อง และน าเสนอ Value ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
 

หลักทรัพย์ หมายความว่า  (1) ตั๋วเงินคลัง  (2) พันธบัตร  (3) ตั๋วเงิน  (4) หุ้น (5) หุ้นกู้  
(6) หน่วยลงทุนอันได้แก่ ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม (7) ใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  (8) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้  (9) ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วย
ลงทุน (10) ตราสารอื่นใดท่ีคณะกรรมการ ก.ล.ต. ก าหนด 

ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์  หมายความว่า ผู้ท าการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่
ประชาชน 

หนังสือชี้ชวน หมายความว่า เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือโฆษณาชี้ชวน
ให้บุคคลอื่นจองซ้ือหรือซื้อหลักทรัพย์ที่ตนหรือบุคคลอื่นออกหรือเสนอขาย 

บริษัทหลักทรัพย์ หมายความว่า บริษัทหรือสถาบันการเงิน ที่ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

ธุรกิจหลักทรัพย์ หมายความว่า ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทดังต่อไปนี้   (1) การเป็น
นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (4) การจัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์  (5) การจัดการกองทุนรวม  (6) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล  (7) กิจการอ่ืนที่เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์ตามท่ีรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
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การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หมายความว่า การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนเพ่ือ
ซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลอ่ืนเป็นทางค้าปกติ โดยได้รับค่านายหน้า 
ค่าธรรมเนียม หรือค่าตอบแทนอ่ืน 

การค้าหลักทรัพย์ หมายความว่า การซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ในนามของ
ตนเองเป็นทางค้าปกติโดยกระท านอกตลาดหลักทรัพย์หรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์   

การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน หมายความว่า การให้ค าแนะน าแก่ประชาชนไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม เกี่ยวกับคุณค่าของหลักทรัพย์หรือความเหมาะสมในการลงทุนที่เกี่ยวกับ
หลักทรัพย์นั้น หรือที่เกี่ยวกับการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ใด ๆ เป็นทางค้าปกติ  ทั้งนี้ โดยได้รับ
ค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืน แต่ไม่รวมถึงการให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในลักษณะที่
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

การจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ หมายความว่า การรับหลักทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วนจาก
บริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ไปเสนอขายต่อประชาชน โดยได้รับค่าธรรมเนียมหรือค่าตอบแทนอ่ืน  
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดหรือไม่ก็ตาม 

การจัดการกองทุนรวม หมายความว่า การจัดการลงทุนตามโครงการจัดการกองทุน
รวมโดยการออกหน่วยลงทุนของแต่ละโครงการจ าหน่ายแก่ประชาชน เพ่ือน าเงินที่ได้จากการ
จ าหน่ายหน่วยลงทุนนั้นไปลงทุนหรือแสวงหาประโยชน์จากหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 
ทรัพย์สินอื่น หรือไปหาดอกผลหรือแสวงหาประโยชน์โดยวิธีอ่ืน 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาข้อมูล บทความ ทฤษฎี แนวความคิดและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเป็น
แนวทางและกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
2.2 ข้อมูลทางด้านการตลาดของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
2.4 แนวคิดทฤษฎีผู้บริโภค 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ Long Term Equity Fund เป็นกองทุนที่ออกมาเพ่ือ

ส่งเสริมให้ตลาดทุนมีความแข็งแกร่ง โดยให้มีสัดส่วนของนักลงทุนสถาบันเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้ตลาดมี
เสถียรภาพ และยังเป็นการส่งเสริมการออมของประชนชน ที่ไม่มีความสามารถในการติดตามราคา
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ หรือเข้าใจธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ ซึ่งต้องเป็น  
ผู้ช านาญและศึกษาธุรกิจนั้นอย่างลึกซึ้ง (Fundamental) หรือจับจังหวะพฤติกรรมราคาหลักทรัพย์
(Technical) ซึ่งการให้ผู้จัดการกองทุนและทีมงานวิจัยหลักทรัพย์ของบริษัทจัดการกองทุนรวม  
มาช่วยประเมินหลักทรัพย์และจับจังหวะการซื้อขายเป็นการส่งเสริมเสถียรภาพของตลาดทุน และยัง
เป็นการส่งเสริมการออมของประชาชนอีกด้วย 

โดยเริ่มแรกกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีเงื่อนไขการลงทุนคือต้องถือครองหน่วยลงทุน
อย่างน้อยห้าปีปฏิทิน ซึ่งต้องลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่
น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนรวมหุ้นระยะยาวอาจจ่ายเงินปันผล
หรือไม่จ่ายเงินปันผลก็ได้  ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหน่วยลงทุนต้องเสียภาษี  10% ณ ที่จ่าย หรือ
เลือกไม่หัก โดยน าไปรวมเป็นเงินได้เพ่ือยื่น ภงด 90/91 ต่อไป 
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สิทธิประโยชน์ทางภาษีของกองทุนรวมระยะยาว ได้แก่ เงินลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวสามารถน ามาลดหย่อนภาษี ได้ไม่เกิน 15% ของรายได้ หรือสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 
และส่วนก าไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ แต่ต้องยื่น
แสดงในแบบ ภงด 90/91 

 
2.2 ข้อมูลทางด้านการตลาดของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

 
ข้อมูลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่   

30 เมษายน 2559 ได้รายงานกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ได้ก่อตั้งและจดทะเบียนกับส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจ านวน 54 กองทุนโดยมีมูลค่าตามการเสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ของบริษัทมหาชนจ ากัดต่อประชาชนในครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) 
จ านวน 3,567,216,761บาทโดยมีสองกองทุนที่ได้จดทะเบียนขอเลิกกองทุนได้แก่ กองทุนเปิดแมกซ์
หุ้นระยะยาว ของ บลจ. ภัทร จ ากัด มีมูลค่าตาม IPO ที่ 8,184,350 บาทและกองทุนเปิดทุนทวีหุ้น
ระยะยาว 70:30 ปันผล ของ บลจ. กสิกรไทย จ ากัด มีมูลค่าตาม IPO ที่ 4,205,000 บาท ดังแสดงใน
ภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 จ านวนกองทุนหุ้นระยะยาวที่บริหารโดยแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
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จ านวนกองทุน LTF ที่บริหารโดยแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บลจ. วรรณ จ ากัด 

บลจ. กสิกรไทย จ ากัด 

บลจ. ธนชาต จ ากัด 

บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

บลจ. ภัทร จ ากัด 

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

บลจ. อเบอร์ดีน จ ากัด 

บลจ. กรุงศรี จ ากัด 

บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

บลจ. บัวหลวง จ ากัด 

บลจ. ทหารไทย จ ากัด 

บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 

บลจ. แอสเซท พลัส จ ากัด 

บลจ. ทิสโก้ จ ากัด 

บลจ. ซีไอเอ็มบ-ีพรินซิเพิล จ ากัด 

บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 

บลจ. ฟิลลิป จ ากัด 

บลจ. โซลาริส จ ากัด 
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ปัจจุบันมีบริษัทจัดการกองทุนรวมจ านวน 18 บริษัทที่บริหารกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
จ านวน  52 กองทุน  (จดทะเบียนขอเลิกกองทุนไปแล้วสองกองทุน) โดยมีมูลค่าตาม IPO 
3,554,827,411 บาท และมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value: NAV) 288,871 ล้านบาท (คิด NAV 
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) 

กองทุนที่มี NAV สูงสุดห้าอันดับแรก (คิด NAV เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559) ได้แก่
อันดับหนึ่ง กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว มี NAV 39,981.50 ล้านบาท  บริหารโดย บลจ. บัวหลวง 
จ ากัดอันดับสอง กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผลมี NAV 36,050 ล้านบาท  บริหารโดย บลจ. กรุง
ศรี จ ากัดอันดันดับสาม กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30 มี NAV 29,589.59 ล้าน
บาท บริหารโดย บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัดอันดับสี่ กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 มี NAV 
28,782.13 ล้านบาท บริหารโดย บลจ. บัวหลวง จ ากัด อันดับห้า กองทุนเปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาว
ปันผล มี NAV 26,349.79 ล้านบาท บริหารโดย บลจ. กสิกรไทย จ ากัด 

ถ้าใช้เกณฑ์ NAV ในการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการตลาดของกองทุนรวมหุ้นระยะยาวพบว่า 
กองทุนที่มี NAV สูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 บลจ. กสิกรไทย จ ากัด อันดับ 2 บลจ. บัวหลวง 
จ ากัด อันดับ 3 บลจ. กรุงศรี จ ากัด อันดับสี่ บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัดอันดับห้า บลจ. ยูโอบี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ดังแสดงในภาพที่ 2.2 

ภาพที่ 2.2  แสดงส่วนแบ่งการตลาดของแต่ละ บลจ. โดยใช้ NAV เมื่อ 30 เมษายน 2559 

0.33% 

24.08% 

1.84% 

15.02% 

0.29% 4.93% 

3.86% 

16.36% 

0.88% 

23.80% 

3.54% 

3.71% 
0.17% 

0.86% 

0.12% 0.15% 

0.05% 0.02% Market Share By NAV 

บลจ. วรรณ จ ากัด 

บลจ. กสิกรไทย จ ากัด 

บลจ. ธนชาต จ ากัด 

บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 

บลจ. ภัทร จ ากัด 

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 

บลจ. อเบอร์ดีน จ ากัด 

บลจ. กรุงศรี จ ากัด 

บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 

บลจ. บัวหลวง จ ากัด 
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อย่างไรก็ตาม จากการสืบค้นข้อมูลของที่ web site ของ กลต www.sec.or.th สมาคม
บริษัทจัดการการลงทุน www.aimc.or.th และ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย www.fetco.or.th ไม่พบ
ข้อมูลว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวแต่ละกองมีผู้ถือหน่วยลงทุนอยู่จ านวนกี่คนหรือบัญชี ซึ่งไม่เหมือน
การถือหุ้นที่จะมีหน่วยงานกลางอย่างบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด คอยรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ท าให้สามารถทราบจ านวนผู้ถือหุ้นที่
แน่นอนในแต่ละบริษัท  
 
ตารางที่ 2.1 
 
แสดงจ านวนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มูลค่า IPO NAV ที่บริหารโดยแต่ละ บลจ. 

 
หมายเหตุ. จาก รายงานตลาดทุนกองทุรวมทั่วไป, โดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์, 24 กรกฎาคม 2559, สืบค้นจาก http://www.sec.or.th/TH/Pages/CapitalMarket Report.aspx 

ล ำดับ บลจ จ ำนวนกองทุน LTF มูลค่ำ IPO NAV (ล้ำนบำท)

1 บลจ. วรรณ จ ำกดั 3 104,580,383.60     947.61          

2 บลจ. กสิกรไทย จ ำกดั 6 733,350,366.81     69,558.39      

3 บลจ. ธนชำต จ ำกดั 2 209,657,452.44     5,326.71        

4 บลจ. ไทยพำณิชย์ จ ำกดั 6 608,114,907.17     43,394.84      

5 บลจ. ภัทร จ ำกดั 1 51,054,329.43      840.63          

6 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ำกดั 5 252,770,364.10     14,233.47      

7 บลจ. อเบอร์ดีน จ ำกดั 1 58,578,280.97      11,150.99      

8 บลจ. กรุงศรี จ ำกดั 6 302,547,545.73     47,251.33      

9 บลจ. เอม็เอฟซี จ ำกดั (มหำชน) 4 93,172,632.00      2,542.82        

10 บลจ. บัวหลวง จ ำกดั 2 678,212,340.00     68,763.63      

11 บลจ. ทหำรไทย จ ำกดั 2 110,851,025.95     10,213.45      

12 บลจ. กรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) 4 73,322,716.00      10,711.01      

13 บลจ. แอสเซท พลัส จ ำกดั 2 74,477,932.73      477.45          

14 บลจ. ทิสโก ้จ ำกดั 2 139,234,007.22     2,477.71        

15 บลจ. ซีไอเอม็บี-พรินซิเพลิ จ ำกดั 3 53,849,000.00      351.43          

16 บลจ. แมนไูลฟ ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 1 3,279,127.17        428.12          

17 บลจ. ฟลิลิป จ ำกดั 1 5,920,000.00        155.02          

18 บลจ. โซลำริส จ ำกดั 1 1,855,000.00        46.44            

รวม 52 3,554,827,411.32  288,871.04    

http://www.sec.or.th/
http://www.fetco.or.th/
http://www.sec.or.th/TH/Pages/CapitalMarket
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2.3 แนวคิดและทฤษฎีปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
 

ส่วนผสมการตลาด (Marketing mix) ซึ่ง Kotler (2012) ได้อธิบายไว้ว่าเป็นกลุ่มของ
เครื่องมือที่ฝ่ายจัดการใช้ในการผลักดันยอดขาย โดยมีสูตรดั้งเดิมที่เรียกว่า 4Ps– product, price, 
place, และ promotion และครั้งหนึ่งเขาได้เสนอค าใหม่ที่จะมาทดแทน 4 Ps 

Product  =  Configuration 
Price =  Valuation 
Place =  Facilitation 
Promotion =  Symbolization 
ซึ่ง  4Ps แสดงถึงมุมมองของผู้ขาย ไม่ใช่มุมมองของผู้ซื้อ Kotler (2003) ได้แนะน าว่า

ผู้ขายควรตั้งต้นกับ 4Cs ก่อนที่จะไป 4Ps โดย 4Cs ได้แก่ Customer Value (not product), 
Customer Costs (not price alone), Convenience (not place), และ Communication (not 
promotion) และการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาดต้องเลือกให้เหมาะสมในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (Kotler, 2012) 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2546) กล่าวว่า นักการตลาดมักใช้เครื่องมือมากมายเพ่ือชักจูงให้
ตลาดเป้าหมายก่อปฏิกิริยาตอบ เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ประกอบกันเป็น “ส่วนผสมทางการตลาด” 
McCarthy (1960) จ าแนกเครื่องมือเหล่านี้เป็นกลุ่มกว้างๆ 4 กลุ่มท่ีเรียกว่า 4P’s ของการตลาด 

Product ประกอบไปด้วย  ความหลากหลาย คุณภาพ แบบ ลักษณะ ตรายี่ห้อ ขนาด 
บริการ การรับประกัน การรับคืน 

Price ประกอบไปด้วย  ราคาที่แจ้งแก่ลูกค้า ส่วนลด ส่วนยอมให้เพ่ือการปฏิบัติงาน 
ระยะเวลาช าระเงิน เงื่อนไขการให้สินเชื่อ 

Place ประกอบไปด้วย  ช่องทาง การครอบคลุมตลาด การจ าแนกสินค้า ท าเลที่ตั้ง 
การขนส่ง 

Promotion ประกอบไปด้วย  การส่งเสริมการขาย การโฆษณา พนักงานขาย  
การประชาสัมพันธ์ การขายตรง 
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2.4 แนวคิดทฤษฎีผู้บริโภค 
 

 
ภาพที่ 2.3  รูปแบบพฤติกรรมการซื้อและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค. จาก 
Marketing Management, โดย P. Kotler, & K. Lane, 2012, New Jersey: Pearson Education. 

 
แบบจ าลองพฤติกรรมผู้บริโภค แสดงถึงแรงจูงใจที่ท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 

โดยเริ่มต้นจากสิ่งกระตุ้น (Stimuli) ที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค (Buyer's Black 
Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องด าที่ไม่สามารถท่ีจะคาดคะเนได้ เมื่อผู้บริโภครับรู้ต่อสิ่งกระตุ้น จะน าไปสู่

ความต้องการที่จะท าให้เกิดการซื้อหรือตอบสนองขึ้น (Response) โดยแบ่งเป็นรูปแบบของ

พฤติกรรมผู้บริโภคพ้ืนฐาน เป็น 3 ส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังภาพที่ 2.3 
 
2.4.1 สิ่งกระตุ้น (Stimuli)  

อาจเกิดจากแรงกระตุ้นภายในร่างกายของผู้บริโภคหรือสิ่งกระตุ้นภายนอก   
ซึ่งนักการตลาดจะให้ความสนใจกับแรงกระตุ้นภายนอกในการจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการซื้อ
สินค้า โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

2.4.1.1 สิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimuli)  
คือ ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ซึ่งเป็นส่วนที่นักการตลาด

สามารถควบคุมและจัดการได้ ถ้าหากสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคที่ แท้จริง ก็จะ
สามารถสร้างสิ่งกระตุ้นทางการตลาดที่เหมาะสมกับลูกค้า ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจซื้อในท่ีสุด 
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2.4.1.2 สิ่งกระตุ้นอื่นๆ (Other Stimuli)  
คือ สิ่งกระตุ้นนอกเหนือการควบคุมได้ ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี 

การเมือง และวัฒนธรรม 
2.4.2 ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซ้ือ (Buyer's Black Box)  

ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ  ส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะของผู้ซื้อ (Buyer 
Characteristic) และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process) 

2.4.2.1 ลักษณะของผู้ซ้ือ (Buyer Characteristic) 
ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยทั้ง 4 ประการ ได้แก่ 

(1) ปัจจัยทางวัฒนธรรม  
เช่น ค่านิยม เป็นตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม โดย

วัฒนธรรมแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ วัฒนธรรมพ้ืนฐาน (Culture) เป็นลักษณะพ้ืนฐานของคนในสังคม 
วัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) จะมีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกันโดยจะมีอยู่ภายในสังคมขนาด
ใหญ่และชนชั้นทางสังคม (Social Class) 

(2) ปัจจัยทางสังคม  
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม

อ้างอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผู้ซื้อ 
(3) ปัจจัยส่วนบุคคล  

ได้รับอิทธิพลจากลักษณะของคนทางด้านต่างๆ ในช่วงนั้น ได้แก่ อายุ  
อาชีพ การศึกษา รูปแบบการด าเนินชีวิต เป็นต้น 

(4) ปัจจัยด้านจิตวิทยา  
ประกอบด้วยแรงจูงใจ การรับรู้ การเรียนรู้ ความเชื่อ ทัศนคติ แนวคิด

ของตนเอง เป็นต้น 
2.4.2.2 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคมีห้าขั้นตอนได้แก่  

(1) การรับรู้ถึงความต้องการหรือปัญหา  (Problem Recognition) 
กระบวนการของการตัดสินใจต้องเริ่มต้นด้วยขั้นที่ 1 นี้ คือ ผู้บริโภคต้อง

รู้ถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าและบริการของตนเองก่อน โดยที่สินค้าหรือบริการนั้นจะต้อง
สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคได้ เช่น มีความจ าเป็นต้องเก็บออมเงิน 
หรือต้องการประหยัดภาษี เป็นต้น 

(2) การแสวงหาข้อมูล (Information Search)  
เมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงปัญหาหรือความต้องการในสินค้าหรือบริการแล้ว ใน

ขั้นตอนที่ 2 คือ ผู้บริโภคจะเริ่มหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้น เพ่ือน ามาใช้ประกอบการ
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ตัดสินใจ ซึ่งในขั้นนี้ สามารถหาข้อมูลได้จากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรู้จัก กลุ่มอ้างอิง วิทยุ 
โทรทัศน์ หรือสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook, IG, web site 

(3) การประเมินทางเลือก (Evaluation of Alternatives)  
เมื่อหาข้อมูลมาได้จากขั้นที่ 2 แล้ว ก็จะเริ่มประเมินทางเลือก โดย

ก าหนดเกณฑ์และคุณสมบัติของสินค้าที่ต้องการ และน ามาเปรียบเทียบกัน เพ่ือพิจารณาต่อไปว่า
สินค้าใดที่จะสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาได้ดีที่สุด  

(4) การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)  
หลังจากได้ข้อสรุปจากการประเมินทางเลือกแล้ว ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการ

ตัดสินใจซื้อในที่สุด ขั้นนี้จะเป็นขั้นที่ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ 
(5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior)  

หลังจากขั้นที่ 4 แล้วผู้บริโภคจะเกิดประสบการณ์หลังจากทีได้ตัดสินใจ
ซื้อและใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ แล้ว ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 กรณี คือพ่ึงพอใจและไม่พ่ึงพอใจ ซึ่งพฤติกรรม
ดังกล่าวจะส่งผลต่อการตัดสินใจผู้บริโภคในครั้งถัดไป 

2.4.3 เป็นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเพื่อตอบสนองสิ่งเร้า สภาวะจิตใจ และ
ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค  

โดยผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การเลือกผลิตภัณฑ์ การเลือก
ตราสินค้า การเลือกผู้ขาย การเลือกเวลาในการซื้อ การเลือกปริมาณในการซื้อ เป็นต้น 

 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีลักษณะประชากรศาสตร์ 
 

การแบ่งส่วนการตลาด (Segmentation) ด้วยประชากรศาสตร์ หรือ Demographic นั้น 
น ามาใช้เพ่ือหากลุ่มเป้าหมาย (Target) เป็นที่นิยมเพราะมีตัวแปรที่หลากหลายไม่ว่าอายุ เพศ พ้ืนที่
อยู่อาศัย ระดับการศึกษา ระดับรายได้ ท าให้สามารถวางแผนสื่อทางการตลาดได้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายได้คุ้มค่า ประชากรศาสตร์ยังเป็นปัจจัยภายนอกที่น าไปวิเคราะห์ 
ในการหาโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat) ของ SWOT Analysis อีกด้วย ซึ่งปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์มีตัวแปรที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

 
2.5.1 อายุ (Age)  

สินค้าและบริการแต่ละประเภท จะสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีอายุแตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้บริโภคมีพฤติกรมการซื้อที่ต่างกันออกไป 
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2.5.2 เพศ (Sex)  
สินค้าหรือบริการบางประเภท สามารถใช้เพศ ในการแบ่งแยกความต้องการของ

ผู้บริโภคได้เนื่องจากเพศที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติ การรับรู้ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลให้มีพฤติกรรม  
การตัดสินใจซื้อท่ีแตกต่างกัน 

2.5.3 รายได้ (Income)  
รายได้ของผู้บริโภคจะเป็นตัวแปรที่ก าหนดความสามารถในการซื้อสินค้าและ

บริการ ผู้บริโภคที่มีรายได้มากจะมีความสามารถในการซื้อสินค้าและบริการมากกว่าผู้บริโภคที่มี
รายได้น้อยกว่า จึงอาจใช้รายได้เป็นตัวแบ่งคร่าวๆ ได้ว่า ผู้บริโภคที่มีระดับรายได้ใกล้เคียงกันมักมี
พฤติกรรมในการซื้อสินค้าใกล้เคียงกัน 

2.5.4 ระดับการศึกษาและอาชีพ (Education and Occupation)  
การศึกษาและอาชีพ ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีทัศนคติ การรับรู้ และ

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อที่แตกต่างกันของผู้บริโภค 
 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์และปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) 
ของนักลงทุนดังนี้ 

 
2.6.1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 

ส าหรับปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ผู้วิจัยจะท าการศึกษาปัจจัยด้านระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน โดย ปริญญา อภิวัฒนศร (2546) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจและพฤติกรรมในการลงทุนกองทุนรวมของผู้ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันทางด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวม 

ธมลวรรณ จันทร์อุไร (2546) ได้ศึกษาพฤติกรรมการออมผ่านกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัทการบินไทย 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พบว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่รายได้สุทธิและผลตอบแทนของ
กองทุนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกหักอัตราเงินสะสมเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
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เพชราภรณ์ มุสิกุล (2549) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยในการตัดสินใจในการลงทุนใน
กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ พบว่ารายได้ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุน และงานวิจัยของ 

ธมลวรรณ ศรีค า (2550) ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงในกองทุน
รวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) ของ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรีมาเวสท์ จ ากัด ผ่านการบริการ
จัดจ าหน่ายของธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร (ปัจจุบั นบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน พรีมาเวสท์ จ ากัด ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
กรุงศรี จ ากัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552) พบว่าปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์เรื่องรายได้ที่
มากกว่ารายจ่าย มีต่อการตัดสินใจลงทุน 

2.6.2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด 
2.6.2.1 ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ 

กรรณิการ์ ศรีพรม (2548) ได้ศึกษา ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อประกันชีวิตของประชาชนในเขตกิ่งอ าเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงราย พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อการเลือกซื้อประกันชีวิตโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก 

ลดาวัลย์ พงษ์พันธ์ (2549) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
ในกองทุนรวม: กรณีศึกษา บลจ. ฟินันซ่า จ ากัด พบว่า ผู้ลงทุนให้ความส าคัญกับผลตอบแทนที่ได้รับ
จากการลงทุนมากที่สุดในด้านแรงจูงใจ การเก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่วยหรือหลังเกษียณเป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดด้านวัตถุประสงค์การลงทุน การรับรู้ข้อมูลจากพนักงาน บลจ. ติดต่อไปโดยตรง เป็นปัจจัยส าคัญ
ที่สุดทางด้านการรับรู้ข้อมูล/ข่าวสาร 

ณัฐฐ์ภาส ดีเลิศเจริญ (2550) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในเขตคลองเตยของ พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการรับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงมากที่สุด เช่นเดียวกับการศึกษาเหตุผล
ในการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทที่ 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ 
พรรณสุภา อเนกบุญลาภ (2550) การศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภคในจังหวัดปทุมธานีของ งามตา ดาวสุวรรณ (2552) การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ท าประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ ยุวดี ปานสาคร 
(2553) และการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยกับ บมจ. สินมั่นคงประกันภัย สาขาพะเยาของ
พนิดา ละเอียด (2556) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่ให้ความคุ้มครองใน
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มากที่สุด  
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นอกจากนี้ จิราพร พรพัฒนกุลฑล (2554) ได้ศึกษาสิทธิทางประโยชน์
ทางภาษี: แรงจูงใจในการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพและกองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า
การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญของการลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ
และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

2.6.2.2 ปัจจัยด้านราคา 
พรรณสุภา อเนกบุญลาภ (2550) ได้ศึกษาเหตุผลในการซื้อกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทที่ 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านอัตราค่าเบี้ยประกันเหมาะสมกับความคุ้มครองเป็นอันดับแรก ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภคในจังหวัด
ปทุมธานีของ งามตา ดาวสุวรรณ (2552) และผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยกับ บมจ. สิน
มั่นคงประกันภัย สาขาพะเยาของพนิดา ละเอียด (2556) 

นอกจากนี้ วิไลรัตน์ ติวะวงศ์ (2551) ได้ศึกษาปัจจัยการสื่อสารการตลาด
กับการตัดสินใจเลือกบริษัทประกันภัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  กรณีศึกษาประกันภัย
รถยนต์ภาคสมัครใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยค่าเบี้ยประกันที่มีราคาถูก เป็นอันดับ
แรก ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันภัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคล
ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ ยุวดี ปานสาคร (2553) 

2.6.2.3 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ประพฤทธิ์ นรรัตน์ (2548) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการประกัน 

ภัยรถยนต์กับบริษัทประกันภัยของผู้ใช้รถยนต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายในด้านสถานที่ตั้งบริษัทประกันภัยหรือตัวแทนที่
ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชน ใกล้ลูกค้า สะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อ มากที่สุด เช่นเดียวกับการศึกษา
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ: ศึกษา
เฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยกับ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย สาขาพะเยาของพนิดา ละเอียด (2556)  

นพรัตน์ รามสูต (2548) ได้ศึกษาการรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาด ความพึง
พอใจใช้บริการและความภักดีต่อตราสินค้าของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ า  และสายการบินไทย 
พบว่า ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่ส่งผลต่อความพึงพอใจใช้บริการของผู้โดยสาร  ได้แก่ 
สถานที่จ าหน่ายตั๋วโดยสารสามารถเดินทางหรือติดต่อได้สะดวก ความสะดวกรวดเร็วในการจองและ
ช าระค่าตั๋วโดยสาร และจ านวนช่องทางในการจัดจ าหน่ายมีหลากหลาย 

ทนุ พรสุขสวัสดิ์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าให้
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ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยให้
ความส าคัญกับเรื่อง การซื้อบัตรผ่านอินเทอร์เน็ต มีช่องทางในการช าระค่าบัตรโดยสารได้หลาย
ช่องทาง และความเพียงพอของจ านวนเคาน์เตอร์จ าหน่ายตั๋วโดยสาร ณ ท่าอากาศยาน 

วรรณรัตน์ ธัญญกิตติกุล (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกลงทุนกองทุนรวมทองค าผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการการกองทุน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกกองทุนรวมทองค าผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คือด้านช่องทางซื้อขายสาขา
จานวนมาก และครอบคลุมทั่วประเทศ ล าดับถัดมา คือ ที่ตั้งของบริษัทสะดวกในการซื้อประกันภัย 
และความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่าย 

พันธ์ทิพย์ ทองคา (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภควัยท างานใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีจ านวนสาขาหรือส านักงานครอบคลุมทั่วประเทศเป็นอันดับแรก
สอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจท าประกันภัยรถยนต์นั่ งส่วนบุคคล 
ภาคสมัครใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครของ ยุวดี ปานสาคร (2553) พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายที่มีจ านวนสาขา ส านักงานตัวแทนและตัวแทนขาย
ที่ให้บริการมากที่สุด  

2.6.2.4 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด  
พรรณสุภา อเนกบุญลาภ (2550) ได้ศึกษาเหตุผลในการซื้อกรมธรรม์

ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลประเภทที่ 1 ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับความชัดเจนในการให้ข่าวประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ 
ใบปลิว มากที่สุด รองลงมา คือ มีเครือข่ายการบริการที่ติดต่อได้ทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง อันดับ 3 
คือ จ านวนศูนย์บริการหรืออู่มีจ านวนให้เลือกมากพอ  อันดับ 4 มีการโฆษณาทางสื่ออินเทอร์เน็ต 
อันดับ 5 คือ มีการจัดข้อเสนอค่าเบี้ยประกันภัยราคาพิเศษ  

ณัฐฐ์ภาส ดีเลิศเจริญ (2550) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ในเขตคลองเตยพบว่า  กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
การตลาดด้วยการที่บริษัทประกันภัยมีการแจ้งเตือนก่อนที่ประกันภัยจะหมดอายุมากที่สุด อันดับที่ 2 
คือ มีบริการส่งกรมธรรม์ประกันภัยทางไปรษณีย์ อันดับที่ 3 คือ มีบริการเสริมดาเนินการต่อทะเบียน
รถให ้และอันดับที่ 4 คือ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ 

ทนุ พรสุขสวัสดิ์ (2554) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริการสายการ
บินต้นทุนต่ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า  ผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าให้
ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  โดยให้
ความส าคัญกับเรื่อง  มี Call Center ให้บริการ สามารถซื้อบัตรโดยสารได้ถูกลงกว่าปกติเมื่อมีการ
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ส ารองบัตรโดยสารล่วงหน้า มีการจัดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ให้แก่ผู้โดยสาร มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์
โดยใช้สื่อต่างๆ ที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการ และมีเว็บไซต์ที่ดีให้ข้อมูลครบถ้วน  

ณัฐฐา หงษ์แก้ว (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใน
การใช้บริการของสายการบินไทยแอร์เอเชียภายในประเทศ (เชียงใหม่ - กรุงเทพฯ) พบว่าปัจจัยด้าน
การจัดกิจกรรมผ่านสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ป้ายผ้า แผ่นพับ เป็นปัจจัยที่ผู้ใช้บริการให้
ความส าคัญในการเลือกใช้บริการมากที่สุด ตรงกับการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ
ซ้ าของผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ าของ วราภรณ์ เอ้ือการณ์ และ อิสระ อุดมประเสริฐ (2553) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเรื่องการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  

พันธ์ทิพย์ ทองคา (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภควัยท างานใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดในด้านการให้ส่วนลดค่าเบี้ยประกันมากที่สุด  รองลงมา คือ  
มีโปรโมชั่นพิเศษส าหรับลูกค้า อันดับ 3 คือ มีของสมนาคุณส าหรับลูกค้า  อันดับ 4 คือ มีการ
ประชาสัมพันธ์บริษัทสม่ าเสมอ  อันดับ 5 คือ มีการจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือให้ลูกค้าได้เข้าร่วม และ
อันดับสุดท้ายคือ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ  

นอกจากนี้ พนิดา ละเอียด (2556) ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้เอา
ประกันภัยกับ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย สาขาพะเยาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการตลาดด้วยการใช้บัตรเครดิตชาระค่าเบี้ยประกันได้เป็นอันดับ  1 รองลงมา คือ ช าระเบี้ย
ประกันได้หลายทาง อันดับ 3 คือ มีการติดตามงานซ่อม อันดับ 4 คือ มีการโฆษณาให้ทราบถึงความ
คุ้มครอง และมีการตลาดลด แลก แจก แถมเป็นอันดับสุดท้าย  
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2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพที่ 2.4  กรอบงานวิจัย 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีวิจัยแบบ

การส ารวจ (Survey Research) ผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม (Questionnaire) 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติจากการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการสรุปผลการวิจัย 
ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าตามขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 สมมติฐานในการวิจัย 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรเป้าหมายในงานวิจัยครั้งนี้ คือ นักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่เคย
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) เนื่องจากขนาดของประชากรมีขนาดใหญ่
และมีความหลากหลายมาก ผู้วิจัยไม่สามารถทราบจ านวนที่แท้จริงของจ านวนประชากรเป้าหมายที่
เคยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดย
การใช้สูตรค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน เพ่ือประมาณการสัดส่วนของประชากร
โดยใช้สูตรก าหนดขนาดตัวอย่าง      n = Z2pq/e2 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และให้ความผิดพลาด
ไมเกิน 5% ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างจึงค านวณได้ดังนี้ 

n  =  Z2pq 
              e2 

โดยที่ n แทน จ านวนสมาชิกกลุ่มตัวอยา่ง 
    Z แทน ระดับความเชื่อมั่นที่ผูวิจัยก าหนดไว้เท่ากับ 95%  

p แทน สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่สนใจลงทุน ก าหนดให้เท่ากับ 0.5 
q แทน สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่สนใจลงทุน ซึ่งเท่ากับ 1-p  
e แทน ความคลาดเคลื่อนท่ีจะยอมใหเ้กิดข้ึนได 
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ในที่นี้  n  =  (1.96)2(0.5) (1-0.5)  
                                             (0.05)2 

                     =  384.16 
ซึ่งจะได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าโดยประมาณ 385 ตัวอย่าง  โดยจะใช้วิธีการเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือจะเลือกแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุ่มที่
เคยมีการลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  

 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ  
3.2.1.1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

อายุ 
ระดับการศึกษา 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

3.2.1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ผลิตภัณฑ์ 
ราคา 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด 

3.2.2 ตัวแปรตาม  
คือ การตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

 
3.3 สมมติฐานในการวิจัย 
 

3.3.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน

ในหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
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3.3.2 ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด  
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ านวนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ลงทุน และ
เหตุผลที่ซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ส่วนที่ 2 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (Long Term Fund: LTF) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 3 เป็นการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยทางการตลาดเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) รวมถึงระดับการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว  

เกณฑ์ในการให้คะแนนแบบสอบถาม 
ระดับความเห็น/ระดับการตัดสินใจ ระดับคะแนน 
มากที่สุด      5 คะแนน 
มาก       4 คะแนน 
ปานกลาง      3 คะแนน 
น้อย       2 คะแนน 
น้อยที่สุด      1 คะแนน 
เกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ยความเห็น/การตัดสินใจ 
ระดับค่าคะแนนเฉลี่ย   ความหมาย 
4.21 - 5.00     มากที่สุด 
3.41 - 4.20     มาก 
2.61 - 3.40     ปานกลาง 
1.81 - 2.60     น้อย 
1.00 - 1.80     น้อยที่สุด  
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ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้มีการประเมินความเที่ยงตรง (Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) 
ของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยนี้ตรวจสอบให้อีกครั้ง 
เพ่ือให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการวิจัย เมื่อได้รับการตรวจสอบแล้วจะน ามา
พิจารณาและแก้ไขปรับปรุงตามข้อแนะน า ก่อนท าการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล 

 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เก็บข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามเพ่ือถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ Google Form ใน
การสร้างแบบสอบถามและกระจายผ่านแบบสอบถามผ่าน  e-mail, line application, facebook 
โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากประมวลรัษฎากรพระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรีประกาศ ค าสั่ งของ
ทางราชการ  หนังสือ ต ารา บทความทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลจาก Internet 
เพ่ือน ามาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

หลังจากรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับการค าตอบครบถ้วนแล้ว จะน ามาประมวลผล
ผ่านวิธีการทางสถิติ ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 
3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายและน าเสนอในรูปตารางแจก
แจงความถี่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแผนภูมิแท่ง (Bar Chart) และแผนภูมิ
วงกลม (Pie Chart) 

3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
เป็นการศึกษาข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ในการ

ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ผลทางสถิติ ดังนี้ 
3.6.2.1 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)  

เพ่ือจัดกลุ่มตัวแปรในแต่ละปัจจัยที่ได้ศึกษา 
3.6.2.2 การวิเคราะห์การถดถอย (Regression)  

เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ ได้เกิดจากการท า Factor 
Analysis กับการตัดสินใจลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
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3.6.2.3 การวิเคราะห์ Independent Sample t-Test และ One-Way ANOVA  
เพ่ือทดสอบความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการ

ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) โดยผู้วิจัยศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้ที่
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่จดทะเบียนกับคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยใช้ส่วนผสมการตลาดที่ประกอบไปด้วย ปัจจัยผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) 
ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ส่งเสริมการขาย (Promotion) และปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ 
ประกอบไปด้วย อายุ การศึกษา และระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยในบทนี้ ผู้วิจัยได้น าผลการตอบ
แบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง มาประมวลผลและวิเคราะห์ค่าตามหลักสถิติ ตามวัตถุประสงค์ของ
งานวิจัย มาน าเสนอในรูปแบบตาราง กราฟ ประกอบค าอธิบาย โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ออกเป็น
ส่วนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.2 ข้อมูลลักษณะการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปร

อิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลและตัวแปรตาม 

4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
4.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 385 ราย ผู้วิจัยได้

ด าเนินการเก็บรวบรวมเป็นเวลาประมาณสามสัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคม 2559 ถึง 3 กันยายน 
2559 ได้รับการตอบแบบสอบถามมาทั้งหมด 492 ราย โดยผู้วิจัยได้ตัดแบบสอบถามออกไป 104 
ราย จากค าถามคัดกรองที่ถามว่า “ท่านเคยลงทุนในกองทุนรวบรวมหุ้นระยาวหรือไม่”  ท าให้ผลการ
เก็บข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และน ามาวิเคราะห์มีจ านวนทั้งสิ้น 388 ราย 

จากข้อมูลทั้ง 388 ราย พบว่ามีข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 4.1  
 
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

1. เพศ     

ชาย 138 35.57% 

หญิง 250 64.43% 

รวม 388 100% 

2. อายุ     

20-25 ปี 16 4.12% 

26-30 ปี 144 37.11% 

31-35 ปี 89 22.94% 

36 ปีขึ้นไป 139 35.82% 

รวม 388 100% 

3. การศึกษา     
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
หรือต่ ากว่า 2 0.52% 
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 2 0.52% 

ปริญญาตรี 204 52.58% 

ปริญญาโท 176 45.36% 

สูงกว่าปริญญาโท 4 1.03% 

รวม 388 100% 
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ตารางที่ 4.1  
 
ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ จ านวน (คน) สัดส่วน (%) 

4. อาชีพ     

ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 63 16.24% 

พนักงานบริษัทเอกชน 287 73.97% 

เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 38 9.79% 

รวม 388 100.00% 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน     

ต่ ากว่า 25,000 บาทต่อเดือน 51 13.14% 

25,000-30,000 บาทต่อเดือน 44 11.34% 

30,001-35,000 บาทต่อเดือน 53 13.66% 

35,001-40,000 บาทต่อเดือน 26 6.70% 

40,001-45,000 บาทต่อเดือน 33 8.51% 

มากกว่า 45,001 บาทต่อเดือน 181 46.65% 

รวม 388 100.00% 
 

จากลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 35.57 เพศหญิงคิด
เป็นร้อยละ 64.43 ซึ่งส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 26-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 37.11 และ มากกว่า 36 ปีขึ้นไปคิด
เป็นร้อยละ 35.82% มีการศึกษาระดับปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 52.58 ปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 
45.36 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 73.97% โดยมีรายได้เฉลี่ย มากกว่า 50,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 41.75 
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4.2 ข้อมูลลักษณะการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของผู้ตอบ

แบบสอบถามมีดังต่อไปนี้ 
 

 

ภาพที่ 4.1  จ านวนกองทุน LTF ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ถือครอง 
 

 
ภาพที่ 4.2  บลจ.ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ลงทุนใน LTF  
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ภาพที่ 4.3 จ านวนเงินลงทุนเฉลี่ยต่อปีในการลงทุน LTF ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
ภาพที่ 4.4  พฤติกรรมการลงทุนของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ภาพที่ 4.5  บลจ. ที่ผู้ตอบแบบสอบถามลงทุนใน LTF ล่าสุด 
 

พฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 ถึง 2 กองทุน  คิดเป็นร้อยละ 44 และ 31 ตามล าดับ  โดย 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ได้รับความนิยมของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ บลจ. กรุงศรี 
และ บลจ. บัวหลวง ที่ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งมีการลงทุนใน LTF เฉลี่ยเกิน 55,000 บาทต่อปี และมี
พฤติกรรมการลงทุนปลายปีเพ่ือลดหย่อนภาษีเป็นล าดับแรก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ลงทุน LTF 
ครั้งล่าสุด กับ บลจ.บัวหลวง และ บลจ. กรุงศรี เป็นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ตามล าดับ  
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4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นต่อตัววัดของตัวแปรอิสระที่มีผล
ต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
และตัวแปรตาม 

 
ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละมาตรวัดตัวแปรอิสระ 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ (Product)    
1.1 LTF มีผลตอบแทนย้อนหลังชนะ SET 

INDEX อย่างสม่ าเสมอ 
3.49 1.04 มาก 

1.2 LTF ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ  
อย่างต่อเนื่อง 

3.36 1.12 ปานกลาง 

1.3 ผู้จัดการกองทุนได้รับรางวัลจากสถาบัน
ต่างๆ  

2.99 1.22 ปานกลาง 

1.4 LTF มีการอธิบายการเลือกหุ้นเข้า 
พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) อย่างชัดเจน 

3.48 1.00 มาก 

1.5 มีการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนในแต่ละปี
อย่างสมเหตุสมผล 

3.45 1.01 มาก 

2. ปัจจัยด้านราคา (Price)    
2.1 มีการรายงาน NAV/ก าไร/ ขาดทุน  

เมื่อตลาดปิดท าการอย่างสม่ าเสมอ  
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา 

3.81 0.96 มาก 

2.2 มีค่าธรรมเนียมต่ าในการซื้อ/ขาย/
สับเปลี่ยน กองทุน LTF  

3.38 1.06 ปานกลาง 

2.3 คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการลงทุน (ซื้อ)  
ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ขาย) อย่างเหมาะสม 

3.20 1.20 ปานกลาง 

2.4 คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ขาย) ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการ
ลงทุน (ซื้อ) อย่างเหมาะสม 

3.16 1.18 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.2 
 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแต่ละมาตรวัดตัวแปรอิสระ  (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

3. ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)    
3.1 สามารถช าระค่าหน่วยลงทุน  LTF 

ได้สะดวก เช่น ช าระผ่าน ATM,  
Counter Service, Internet Banking, 
Mobile Banking 

4.00 1.13 มาก 

3.2 สามารถช าระค่าหน่วยลงทุน LTF  
ได้สะดวกโดยตัดผ่านบัตรเครดิตใดก็ได้ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ 

3.80 1.29 มาก 

3.3 สามารถท ารายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน 
หน่วยลงทุนผ่านทาง Web Site/ 
Mobile Application ได้ตลอดเวลาที่
ต้องการ 

3.94 1.19 มาก 

4. ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย (Promotion)    
4.1 มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางที่

หลากหลาย เช่น Direct Mail, SMS,  
E-mail, Web Site, Mobile Application 

3.45 1.16 มาก 

4.2 มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น 
มี Gift Voucher, ลงทุนครบตามก าหนด
แถมกองทุนตราสารหนี้/กองทุนทองค า 

3.19 1.22 ปานกลาง 

4.3 มีการส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุน เช่น  
การสัมมนาวางแผนภาษี, การสัมนา
วางแผนทางการเงิน, การสัมมนาวางแผน
เกษียณ 

3.29 1.25 ปานกลาง 
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จากตารางที่ 4.2 จากปัจจัยย่อย 15 ปัจจัย พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นสูงสุดจากกลุ่มตัวอย่างห้าอันดับแรก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ อันดับหนึ่ง 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เรื่องสามารถช าระค่าหน่วยลงทุน LTF ได้สะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.00 
(เห็นด้วยมาก) อันดับสอง ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย เรื่องสามารถท ารายการ ซื้อ/ขาย/
สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนผ่านทาง Web Site/Mobile Application ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ย 
3.94 (เห็นด้วยมาก) อันดับสาม ปัจจัยด้านราคา เรื่อง มีการรายงาน NAV/ก าไร/ ขาดทุน เมื่อตลาด
ปิดท าการอย่างสม่ าเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ย 3.81 (เห็นด้วยมาก) 
อันดับสี่ ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย เรื่องสามารถช าระค่าหน่วยลงทุน LTF ได้สะดวกโดยตัดผ่าน
บัตรเครดิตใดก็ได้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ มีค่าเฉลี่ย 3.80 (เห็นด้วยมาก) อันดับห้า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 
เรื่อง LTF มีผลตอบแทนย้อนหลังชนะ SET INDEX อย่างสม่ าเสมอ มีค่าเฉลี่ย 3.49 (เห็นด้วยมาก) 

ส าหรับตัวแปรอิสระที่มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นต่ าสุดจากกลุ่มตัวอย่างห้าอันดับ
แรก เรียงล าดับจากน้อยไปหามากได้แก่ อันดับหนึ่ง ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ เรื่องผู้จัดการกองทุนได้รับ
รางวัลจากสถาบันต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 2.99 (เห็นด้วยปานกลาง) อันดับสอง ปัจจัยด้านราคา เรื่องคิด
ค่าธรรมเนียมเฉพาะการขายคืนหน่วยลงทุน (ขาย) ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการลงทุน (ซื้อ)  มีค่าเฉลี่ย 
3.16 (เห็นด้วยปานกลาง) อันดับสาม ปัจจัยด้านส่งเริมการขาย เรื่องมีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ 
มีค่าเฉลี่ย 3.19 (เห็นด้วยปานกลาง) อันดับสี่ ปัจจัยด้านราคา เรื่องคิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการลงทุน 
(ซื้อ) ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุน (ขาย)  มีค่าเฉลี่ย 3.20 (เห็นด้วยปานกลาง) 
อันดับห้า ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย เรื ่องมีการส่งเสริมให้ความรู ้นักลงทุน มีค่าเฉลี ่ย 3.29  
(เห็นด้วยปานกลาง)  

เมื่อมาพิจารณาตัวแปรอิสระต่างๆ ของส่วนผสมการตลาดทั้ง 4P สามารถสรุปผลของ
แต่ละปัจจัยแต่ละด้านได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเกี่ยวกับ LTF มีผลตอบแทนย้อนหลังชนะ 
SET INDEX อย่างสม่ าเสมอ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.49 รองลงมา ได้แก่ LTF มีการอธิบายการเลือก
หุ้นเข้าพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) มีค่าเฉลี่ย 3.48 

ปัจจัยด้านราคา กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเกี่ยวกับ มีการรายงาน NAV/ก าไร/ขาดทุน  
เมื่อตลาดปิดท าการอย่างสม่ าเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.81 
รองลงมาได้แก่ มีค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน กองทุน LTF ในราคาที่ต่ า มีค่าเฉลี่ย 3.38  

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเกี่ยวกับ สามารถช าระค่า
หน่วยลงทุน  LTF ได้สะดวก เช่น ช าระผ่าน ATM, Counter Service, Internet Banking, Mobile 
Banking มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาได้แก่ สามารถท ารายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วย
ลงทุนผ่านทาง Web Site/Mobile Application ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.94 
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ปัจจัยด้านส่งเสริมการขาย กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยเกี่ยวกับ มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้
ช่องทางที่หลากหลาย  เช่น  Direct Mail, SMS, E-mail, Web Site, Mobile Application มาที่สุด  
มีค่าเฉลี่ย 3.45 รองลงมาได้แก่ มีการส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุน เช่น การสัมมนาวางแผนภาษี , การ
สัมนาวางแผนทางการเงิน, การสัมมนาวางแผนเกษียณ มีค่าเฉลี่ยที่ 3.29 
 
ตารางที่ 4.3  
 
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลค่า 

ในการตัดสินใจลงทุน LTF ครั้งต่อไป ท่านจะ
ลงทุนใน LTF ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนที่ท่านก าลังประเมินนี้อีกหรือไม่ 

3.85 0.85 อาจจะลงทุน 

 
จากตารางที่ 4.3 ตัวแปรตามในงานวิจัยนี้ คือ ในการตัดสินใจลงทุน LTF ครั้งต่อไป 

ท่านจะลงทุนใน LTF ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ท่านก าลังประเมินนี้อีกหรือไม่  พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่าง อาจจะลงทุนในกองทุนที่ได้ประเมินนี้อีกในครั้งต่อไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 
 
4.4 การวิเคราะห์ปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้คือ การศึกษาว่าในกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ตอบแบบสอบถามใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ในด้านระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยในส่วนนี้ใช้ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ส าหรับการทดสอบลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่
แตกต่างกันด้านระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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4.4.1 ระดับการศึกษากับการตัดสินใจลงทุนใน LTF 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 1 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  

มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.4  
 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา N Mean Std. Deviation Std. Error 

ปริญญาตรีหรือต่ ากว่า 208 3.740 0.958 0.066 

ปริญญาโทหรือสูงกว่า 180 3.967 0.692 0.052 

 
ตารางที่ 4.5 
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ าแนกตามระดับการศึกษา 
  
  

  

Levene's Test for 
Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

Equal 
variances 
assumed 

42.374 .000 -2.630 386 .009 -.226 .086 

Equal 
variances 
not assumed 

  -2.690 374.506 .007 -.226 .084 
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จากตารางที่ 4.5 พบว่าค่า F Test มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญ
ในการทดสอบที่ก าหนดคือ 0.05 แสดงว่าค่าความแปรปรวนของประชากรทั้งสองกลุ่มแตกต่างกัน 
ดังนั้นในการทดสอบค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจึงพิจารณาจากค่า Equal 
Variances not assumed จะใช้ค่า Sig. ที่อยู่ในบรรทัดล่าง 

ต้ังสมมติฐานวิเคราะห์ผล คือ 
H0 : ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 
H1 :  ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
จากการทดสอบระดับการศึกษากับการตัดสินใจลงทุนใน LTF ด้วยการวิเคราะห์ 

Independent T-test  พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้น
จึงปฏิเสธ  H0 ยอมรับ H1 ซึ่งหมายความว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ 
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่าง
กัน เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ต้องมีความเข้าใจ ประโยชน์และสิทธิต่างๆ 
ของ LTF ไม่เหมือนสินค้าทั่วไปที่ซื้อมาสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที  ซึ่ง LTF ประโยชน์ที่ใช้ได้ทันที
คือการลดหย่อนภาษี ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐจูงใจให้มาลงทุน ประโยชน์ด้วยตัวของ LTF คือการออมระยะ
กลาง การจะขายคืนหน่วยลงทุน เพ่ือดูผลประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับ (Capital Gain) ท าให้ต้องใช้
เวลานานอย่างน้อย  5 ปี (7 ปีปฏิทิน) คนที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาโทจะมีรายได้มากกว่า 
ผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะท าให้ได้ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่า   



40 

 

40 

4.4.2 อาชีพกับการตัดสินใจลงทุนใน LTF 
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 2 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.6 
 
ผลการวิเคราะห์อาชีพกับระดับการตัดสินใจลงทุนใน LTF 

 
 
จากตารางที่ 4.6 ต้ังสมมติฐานวิเคราะห์ผล คือ 
H0 : อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 
H1 : อาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
จากการทดสอบอาชีพกับการตัดสินใจลงทุนใน LTF ด้วยการวิเคราะห์การแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.22881 ซึ่งมีค่ามากกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
ดังนั้นจึงยอมรับ H0 ปฏิเสธ H1 ซึ่งหมายความว่าอาชีพที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน เนื่อง
ด้วยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวโดยมีสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเป็น
แรงจูงใจที่ส าคัญ ดังนั้นไม่ว่าผู้ลงทุนที่มีรายได้ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรก็ที่ต้องยื่นแบบเสียภาษี 
ภงด. 90/91 จึงมีความต้องการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ไม่แตกต่างกัน  
 
 

อำชพี N
ค่ำฉล่ียกำรตัดสินใจซ้ือ

 (Mean)

ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 

(Standard Deviation) F Sig.

ขำ้รำชกำร/พนกังำนของรัฐ/

พนกังำนรัฐวสิำหกจิ
63 3.746 0.822

พนกังำนบริษัทเอกชน 287 3.889 0.845

เจำ้ของกจิกำร/อำชพีอสิระ 38 3.684 0.933

1.48052 0.22881
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4.4.3 ระดับรายได้กับการตัดสินใจลงทุนใน LTF  
ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05 และก าหนดสมมติฐานที่ 3 ดังนี้ 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านรายได้ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์

กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
 
ตารางที่ 4.7 
 
ผลการวิเคราะห์ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนกับระดับการตัดสินใจลงทุนใน LTF 

ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน N 
ค่าเฉลี่ยการ
ตัดสินใจซื้อ 

(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(Standard 
Deviation) 

F Sig. 

ต่ ากว่า 25,000 บาทต่อเดือน 51 3.588 0.753 

6.333 0.000 

25,000-30,000 บาทต่อเดือน 44 3.932 0.873 
30,001-35,000 บาทต่อเดือน 53 3.849 0.662 

35,001-40,000 บาทต่อเดือน 26 3.654 1.056 
40,001-45,000 บาทต่อเดือน 33 3.273 1.206 

สูงกว่า 45,001 บาทต่อเดือน 181 4.028 0.749 

 
จากตารางที่ 4.7 ต้ังสมมติฐานวิเคราะห์ผล คือ 
H0 : ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่แตกต่างกัน 
H1 : ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน 
จากการทดสอบอาชีพกับการตัดสินใจลงทุนใน LTF ด้วยการวิเคราะห์การแปรปรวน

ทางเดียว (One-Way ANOVA) พบว่าได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
ดังนั้น จึงปฏิเสธ  H0 ยอมรับ H1 ซึ่งหมายความว่าระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลแตกต่างกัน เนื่องด้วยเมื่อมีรายได้สูง จะท าให้เสียภาษีสูง การลงทุนใน LTF จะท าให้ผู้เสีย
ภาษีสูง เสียภาษีในอัตราที่ลดต่ าลง ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะลงทุนใน LTF มากยิ่งขึ้น ส าหรับผู้มีรายได้



42 

 

42 

น้อย อาจจะเสียภาษีในอัตราที่ต่ าหรือไม่เสียภาษีเลย ท าให้มีแรงจูงใจที่จะลงทุนในการซื้อ LTF ใน
ระดับต่ า เพราะจะมีเพียง Capital Gain ที่ได้รับเมื่อขายหน่วยลงทุนเท่านั้นที่จะได้รับ 
 
ตารางที่ 4.8  
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแต่ละกลุ่มกับการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

ต่ ากว่า 25,000 บาท 

25,000-30,000 บาท -.344* 0.169 0.043 
30,001-35,000 บาท -0.261 0.162 0.107 

35,001-40,000 บาท -0.066 0.199 0.741 
40,001-45,000 บาท 0.316 0.184 0.087 

สูงกว่า 45,001 บาท -.439* 0.131 0.001 

25,000-30,000 บาท 

ต่ ากว่า 25,000 บาท .344* 0.169 0.043 
30,001-35,000 บาท 0.083 0.168 0.623 

35,001-40,000 บาท 0.278 0.204 0.173 

40,001-45,000 บาท .659* 0.190 0.001 
สูงกว่า 45,001 บาท -0.096 0.138 0.489 

30,001-35,000 บาท 

ต่ ากว่า 25,000 บาท 0.261 0.162 0.107 
25,000-30,000 บาท -0.083 0.168 0.623 

35,001-40,000 บาท 0.195 0.197 0.323 

40,001-45,000 บาท .576* 0.183 0.002 
สูงกว่า 45,001 บาท -0.179 0.129 0.166 

35,001-40,000 บาท 

ต่ ากว่า 25,000 บาท 0.066 0.199 0.741 

25,000-30,000 บาท -0.278 0.204 0.173 
30,001-35,000 บาท -0.195 0.197 0.323 

40,001-45,000 บาท 0.381 0.216 0.078 

สูงกว่า 45,001 บาท -.374* 0.173 0.031 
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ตารางที่ 4.8  
 
ค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของแต่ละกลุ่มกับการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  (ต่อ) 

ระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

40,001-45,000 บาท 

ต่ ากว่า 25,000 บาท -0.316 0.184 0.087 

25,000-30,000 บาท -.659* 0.190 0.001 
30,001-35,000 บาท -.576* 0.183 0.002 

35,001-40,000 บาท -0.381 0.216 0.078 

สูงกว่า 45,001 บาท -.755* 0.156 0.000 

สูงกว่า 45,001 บาท 

ต่ ากว่า 25,000 บาท .439* 0.131 0.001 

25,000-30,000 บาท 0.096 0.138 0.489 

30,001-35,000 บาท 0.179 0.129 0.166 
35,001-40,000 บาท .374* 0.173 0.031 

40,001-45,000 บาท .755* 0.156 0.000 
 

ตารางที่ 4.8 เป็นการพิจารณาค่าเฉลี่ยของการตัดสินใจลงทุนใน LTF ของกลุ่มตัวอย่าง
ที่มีระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน ด้วยวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
โดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการลงทุน LTF ในอนาคต กลุ่มตัวอย่างที่ได้ตอบแบบสอบถามมา พบว่า
กลุ่มที่มีระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 40,001-45,000 บาท สนใจลงทุน LTF ในอนาคต มีความแตกต่าง
จากกลุ่มที่มีระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 25,000-30,000 บาท, 30,001-35,000 บาท และ สูงกว่า 
45,001 บาท อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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4.5 การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
จากการทบทวนวรรณกรรมมาใช้ในการออกแบบสอบถาม ผู้วิจัยสามารถก าหนด 

ส่วนประสมทางการตลาดได้ 4 ปัจจัย หลังจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับจากการกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความเหมาะสมของแต่ละปัจจัย โดยผลที่
ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น อาจมีความสัมพันธ์กันเองหรือมีแนวโน้มของข้อมูลไปทิศทาง
เดียวกัน สามารถน ามารวมกันและก าหนดปัจจัยใหม่ที่มีความเหมาะสมมากกว่าเดิม 

 
4.5.1 การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแปรอิสระโดยใช้วิธีวิเคราะห์ 

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) และ Barlett’s Test of 
Sphericity ในการทดสอบความเหมาะสมของตัวแปรอิสระว่า มีความเหมาะสมที่จะใช้การสกัดปัจจัย
หรือไม่ KMO เป็นค่าที่ใช้วัดความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่างที่จะวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ซึ่งถ้า KMO มีค่าสูง (0.5 – 1) แสดงว่าข้อมูลมีความเหมาะสมในการน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัย แต่ถ้าค่า 
KMO ต่ ากว่า 0.5  แสดงว่าข้อมูลไม่มีความเหมาะสมในการน าไปใช้วิเคราะห์ปัจจัย 

ส าหรับการทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity เป็นการทดสอบสหสัมพันธ์
โดยรวมของตัวแปรย่อยที่น ามาวิเคราะห์ ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์ระหว่างกันหรือไม่ ข้อมูลที่
เหมาะสมจะต้องมีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ก าหนด โดยการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดระดับ
นัยส าคัญท่ี 0.05 และตั้งสมมติฐาน ดังนี้ 

H0 : ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
H1 : ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน 

 
ตารางที่ 4.9  
 
ค่า KMO และ Barlett’s Test of Sphericity 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.         0.779 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 2172.625 

df 105 

Sig. 0.000 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่า เมื่อทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลในการวิเคราะห์ปัจจัย 
(Factor Analysis) ได้ค่า 0.779 แสดงว่าข้อมูลที่รวบรวมมีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้วิเคราะห์
ปัจจัยระดับดีมาก (มากกว่า 0.5) และจากการทดสอบ Bartlett's Test of Sphericity ได้ค่า Approx. 
Chi-Square 2172.625 และมีค่า Sig. 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนั้น 
จึงปฏิเสธ H0 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งมีความเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์
ปัจจัย (Factor Analysis) ในการท าการวิเคราะห์ต่อไป 

4.5.2 การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ผู้วิจัยได้ท าการสกัดปัจจัย (Extraction) แบบ Principal Component 

Analysis (PCA) และให้น้ าหนักขององค์ประกอบในปัจจัยที่สกัดได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ใช้วิธีหมุน
แกน Varimax แล้วใช้เกณฑ์ในการตัดสินจ านวนปัจจัยที่เหมาะสมจากการพิจารณาค่า Eigenvalues 
ที่มากกว่า 1 และค่า Factor Loading ของตัวแปรในปัจจัยต่างๆ ไม่น้อยกว่า 0.5 ซึ่งตัวแปรแต่ละตัว
ต้องมีค่า Factor Loading ไม่สูงใกล้เคียงกันในปัจจัยมากกว่า 1 ปัจจัย 

จากตารางที่ 4.10 เมื่อน าตัวแปรอิสระทั้งหมด ไปท าการวิเคราะห์ปัจจัย 
สามารถสกัดปัจจัยออกมาได้ทั้งสิ้น 4 กลุ่มปัจจัย และอธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปรอิสระได้
เท่ากับ 63.699  
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ตารางที่ 4.10  
 
จ านวนปัจจัยที่สกัดได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยและค่าความแปรปรวนอิสระที่สามารถอธิบายได้ 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative% Total % of Variance Cumulative% Total % of Variance Cumulative% 
1 4.731 31.538 31.538 4.731 31.538 31.538 3.100 20.665 20.665 
2 2.194 14.625 46.163 2.194 14.625 46.163 2.387 15.916 36.580 
3 1.459 9.730 55.893 1.459 9.730 55.893 2.240 14.934 51.514 
4 1.171 7.806 63.699 1.171 7.806 63.699 1.828 12.185 63.699 
5 0.909 6.059 69.758             
6 0.748 4.986 74.744          
7 0.731 4.872 79.616          
8 0.587 3.916 83.532          
9 0.533 3.551 87.084          
10 0.476 3.176 90.260          
11 0.378 2.517 92.777          
12 0.324 2.159 94.936          
13 0.297 1.977 96.913          
14 0.257 1.712 98.625          
15 0.206 1.375 100.000             
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ตารางที่ 4.11 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้รับจากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ 

1. LTF มีผลตอบแทนย้อนหลังชนะ SET 
INDEX อย่างสม่ าเสมอ 

2. LTF ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. ผู้จัดการกองทุนได้รับรางวัลจากสถาบัน
ต่างๆ  

4. LTF มีการอธิบายการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตโฟลิ
โอ (Portfolio)  

5. LTF มีการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนในแต่ละ
ปีอย่างสมเหตุสมผล 

1. ผู้จัดการกองทุนได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ  
2. LTF ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
3. LTF มีการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนในแต่ละปี

อย่างสมเหตุสมผล 
  
  

ด้านราคา ด้านค่าธรรมเนียม 
1. มีการรายงาน NAV/ก าไร/ ขาดทุน เมื่อ

ตลาดปิดท าการอย่างสม่ าเสมอ เมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา 

2. มีค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน 
กองทุน LTF ในราคาที่ต่ า 

3. คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการลงทุน (ซื้อ) ไม่
คิดค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุน 
(ขาย) 

4. คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ขาย) ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการ
ลงทุน (ซื้อ) 

1. คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการขายคืนหน่วยลงทุน 
(ขาย) ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการลงทุน (ซื้อ) 

2. คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการลงทุน (ซื้อ) ไม่คิด
ค่าธรรมเนียมในการขายคืนหน่วยลงทุน (ขาย) 

3. มีค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน 
กองทุน LTF ในราคาที่ต่ า 
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ตารางที่ 4.11 
 
เปรียบเทียบกลุ่มปัจจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและกลุ่มปัจจัยที่ได้รับจากการวิเคราะห์ปัจจัย 
(ต่อ) 

ปัจจัยท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรม ปัจจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ปัจจัย 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย 
1. สามารถช าระค่าหน่วยลงทุน  LTF ได้

สะดวก เช่น ช าระผ่าน ATM, Counter 
Service, Internet Banking, Mobile 
Banking 

2. สามารถช าระค่าหน่วยลงทุน LTF ได้สะดวก
โดยตัดผ่านบัตรเครดิตใดก็ได้ที่ได้
ลงทะเบียนไว้ 

3. สามารถท ารายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน 
หน่วยลงทุนผ่านทาง Web Site/Mobile 
Application ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 

1. สามารถท ารายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน หน่วย
ลงทุนผ่านทาง Web Site/Mobile 
Application ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ 

2. สามารถช าระค่าหน่วยลงทุน  LTF ได้สะดวก 
เช่น ช าระผ่าน ATM, Counter Service, 
Internet Banking, Mobile Banking 

3. มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางที่หลากหลาย 
เช่น Direct Mail, SMS, E-mail, Web Site, 
Mobile Application  

4. สามารถช าระค่าหน่วยลงทุน LTF ได้สะดวกโดย
ตัดผ่านบัตรเครดิตใดก็ได้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

ด้านส่งเสริมการขาย 5. มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่นมี Gift 
Voucher, ลงทุนครบตามก าหนดแถมกองทุน
ตราสารหนี้/กองทุนทองค า 

6. มีการส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุน เช่น การ
สัมมนาวางแผนภาษี, การสัมนาวางแผนทาง
การเงิน, การสัมมนาวางแผนเกษียณ 

1. มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางที่
หลากหลาย เช่น Direct Mail, SMS, E-
mail, Web Site, Mobile Application  

2. มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่นมี Gift 
Voucher, ลงทุนครบตามก าหนดแถม
กองทุนตราสารหนี้/กองทุนทองค า 

3. มีการส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุน เช่น การ
สัมมนาวางแผนภาษี, การสัมนาวางแผนทาง
การเงิน, การสัมมนาวางแผนเกษียณ 

ด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการด าเนินงาน 
1. LTF มีผลตอบแทนย้อนหลังชนะ SET INDEX 

อย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการรายงาน NAV/ก าไร/ ขาดทุน เมื่อตลาดปิด

ท าการอย่างสม่ าเสมอ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ช่วงเวลาที่ผ่านมา 

3. LTF มีการอธิบายการเลือกหุ้นเข้าพอร์ตโฟลิโอ 
(Portfolio)  
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จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยตามตารางที่ 4.11 ท าให้ผู้วิจัยต้องปรับเปลี่ยนสมมติฐาน 
การวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ให้สอดคล้องกับผลที่ได้จากการจัดกลุ่มปัจจัยใหม่ ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านผลตอบแทนการลงทุนและผลการด าเนินงาน มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

4.5.3 การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)  
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) แบบ

การถดถอยปกติ (Enter Regression) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ได้จัดกลุ่มใหม่ กับการ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ซึ่งใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามที่ได้ท าการตรวจสอบ
ความสมบูรณ์แล้วจ านวน 388 ชุด แล้วก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 มีผลการวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.12  
 
ประสิทธิภาพของสมการถดถอยตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะห์การถดถอยระหว่าง 
การตัดสินใจลงทุนใน LTF และปัจจัยทั้ง 4 ด้าน 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0.469 0.220 0.211 0.751 
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ตารางที่ 4.13 
 
ผลการวิเคราะห์สมมติฐานในภาพรวมของสมการถดถอยตามวิธี Enter Regression ในการวิเคราะห์
การถดถอยระหว่างการตัดสินใจลงทุนใน LTF และปัจจัยทั้ง 4 ด้าน 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 58.052 4.000 14.513 25.706 0.000 

Residual 206.067 365.000 0.565   

Total 264.119 369.000    

 
จากตารางที่ 4.12 ค่าสัมประสิทธิ์ของการท านาย (R Square) อยู่ที่ 0.220 หมายความ

ว่ากลุ่มปัจจัยทั้ง 4 ด้าน ที่ได้จากการจัดกลุ่มวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) สามารถอธิบายการ
ตัดสินใจลงทุนใน LTF ได้ร้อยละ 22 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 88 เกิดจากอิทธิพลตัวแปรอื่นๆ  

จากตารางที่ 4.13 มีการตั้งสมติฐานดังต่อไปนี้ 
H0 : ตัวแปรอิสระทุกตัวไม่สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนใน LTF ได้ 
H1 : ตัวแปรอิสระอย่างน้อย  1 ตัว  สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนใน 

LTF ได้ 
จากการทดสอบที่ก าหนดระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ผลจากการทดสอบตามตารางที่ 4.12 

ได้ค่า Sig. ที่ 0.000 ซึ่งน้อยกว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 ว่า
มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัว สามารถน ามาใช้ในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนใน LTF ได้อย่างมี
นัยส าคัญ 
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ตารางที่ 4.14  
 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างการตัดสินใจลงทุนใน LTF และปัจจัยทั้ง 4 ด้าน 

Coefficients 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

  B Std. Error Beta     

(Constant) 1.770 0.229  7.732 0.000 

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และส่งเสริมการขาย 

0.405 0.056 0.390 7.185 0.000 

ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม -0.038 0.050 -0.044 -0.755 0.451 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ -0.020 0.048 -0.021 -0.409 0.683 

ปัจจัยด้านผลตอบแทนการลงทุน 
และผลการด าเนินงาน 

0.233 0.060 0.208 3.844 0.000 

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนใน LTF อย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย T-test ของปัจจัยที่มีค่า Sig. น้อยกว่า 0.05 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย กับ ปัจจัยด้านผลตอบแทนการลงทุนและผล
การด าเนินงาน 

สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-Test มีค่า Sig. 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 คือ ปัจจัยด้านช่องทางการการจัดจ าหน่ายและ
ส่งเสริมการขาย มีผลการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งปัจจัยด้านนี้ปะกอบด้วย ช่องทางการจัดจ าหน่าย การให้ความรู้  
การลงทุนหรือการวางแผนการเงิน กับการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ รวมถึงสามารถใช้บัตรเครดิต
ธนาคารใดก็ได้ช าระค่าหน่วยลงทุน สะท้อนได้ว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการความสะดวกในการลงทุน และ
ต้องการความรู้เพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินว่า LTF จะมาเป็นเครื่องมือส าหรับวางแผนการลงทุน
และการวางแผนการเงินได้อย่างไร ประกอบกับการมีการส่งเสริมทางการตลาดที่โดดเด่นตรงกับ 
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ความต้องการท าให้นักลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึ้น และการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคาร
ท าให้เพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุน 

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณรัตน์ ธัญญกิตติกุล (2555) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนรวมทองค าผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกกองทุนรวมทองค าผ่านบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน คือ
ด้านช่องทางซื้อขายสาขาจ านวนมาก และครอบคลุมทั่วประเทศ ล าดับถัดมา คือ ที่ตั้งของบริษัท
สะดวกในการซื้อกองทุน และความหลากหลายของช่องทางการจัดจ าหน่าย เช่นเดียวกับการวิจัยของ
พนิดา ละเอียด (2556) ที่ได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้เอาประกันภัยกับ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย สาขา
พะเยาของ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการตลาดด้วยการใช้บัตรเครดิตช าระค่า
เบี้ยประกันได้เป็นอันดับ 1 รองลงมา คือ ช าระเบี้ยประกันได้หลายทาง  อันดับ 3 คือ มีการติดตาม
งานซ่อม อันดับ 4 คือ มีการโฆษณาให้ทราบถึงความคุ้มครอง และมีการตลาดลด แลก แจก แถมเป็น
อันดับสุดท้าย ซึ่งมีงานวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย ของ ปุญญนุช บุณยะสุนานนท์ (2557) ที่ได้
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อเสื้อผ้าสตรีผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างานพบว่าปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ในเรื่องกิจกรรมปฏิสัมพันธ์ เช่น มีการจัดกิจกรรมน่าสนใจ โดยให้ลูกค้ามีส่วนร่วม 
ให้บุคคลมีชื่อเสียงถ่ายรูปกับสินค้าระหว่างใช้งาน รวมถึงมีแจกของที่ระลึกส าหรับสมาชิกอยู่เสมอนั้น 
มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้หญิงวัยท างาน  

สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. ที่ 0.451 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ที่ว่า ปัจจัยด้านค่าธรรมเนียม มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อธิบายได้ว่าค่าธรรมเนียม
การซื้อหน่วยลงทุน ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนและค่าธรรมเนียมในการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน 
ไม่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ค่าธรรมเนียมที่แต่ละกองทุนรวมหุ้นระยะยาวคิดไม่
แตกต่างกันมากนัก ที่ห้าสิบบาทต่อรายการ  ซึ่งถ้าซื้อ 10,000 บาท  จะหัก 50 บาท เหลือเป็น NAV 
9,950 บาท เหมือนกันทุกกองทุน 

สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิจัยพบว่า ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. ที่ 0.683 ซึ่งมีค่ามากกว่า
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 3 ที่ว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อธิบายได้ว่า การได้รางวัลจาก
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สถาบันต่างๆ ของกองทุน LTF เอง และผู้จัดการกองทุน ไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน รวม
ไปถึงการตั้งเป้าหมายของกองทุน ที่ไม่ส่งผลต่อนักลงทุนในการลงทุน LTF อธิบายได้ว่า การลงทุนใน 
LTF นั้น  นักลงทุนอยากได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่งท าให้เป็นส่วนลดในการลงทุน LTF ไปโดย
ปริยาย ประกอบกับเงื่อนไขที่ต้องถือครองอย่างน้อย 5 ปี ถึงจะสามารถขายหน่วยลงทุนได้ ท าให้นัก
ลงทุนไม่สนใจรางวัลและผลการตั้งเป้าหมาย และการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจาก LTF กองหนึ่งไปเป็น
อีกกองของ อีก บลจ. มีความยุ่งยาก ท าให้ปัจจัยนี้ไม่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน หรืออาจจะ
เป็นได้ว่า รางวัลและการตั้งเป้าหมายไม่ได้เป็นเรื่องโดเด่น ผู้ลงทุนเลยไม่ได้ให้ความส าคัญกับเรื่องนี้ 

สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านผลตอบแทนการลงทุนและผลการด าเนินงาน มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากตารางที่ 4.14 ผลการวิจัยพบว่า  ค่าสถิติ T-test มีค่า Sig. ที่ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อย
กว่าระดับนัยส าคัญที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ที่ว่า ปัจจัยด้านผลตอบแทนการลงทุนและผล
การด าเนินงาน มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อธิบายได้ว่า นักลงทุนสนใจผลตอบแทนของกองทุน LTF ท าให้สนใจการรายงานผลของ
การด าเนินงานของกองทุนว่าสามารถชนะ SET Index ได้หรือไม่ แล้วมีก าไรหรือขาดทุนจากการ
ลงทุน การเลือกหุ้นเข้า Port ของกองทุน LTF จะส่งผลต่อการด าเนินงานของ LTF ว่าสามารถชนะ 
SET Index ซึ่งนักลงทุนจะสามารถคาดเดาจังหวะและผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุนได้ ท า
ให้ปัจจัยนี้มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน LTF  

ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับงานวิจัย ทนุ พรสุขสวัสดิ์ (2554) ที่ได้ศึกษาพฤติกรรม 
การเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ใช้บริการ 
สายการบินต้นทุนต่ าให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการตลาดด้านราคาในระดับมาก โดยให้ความส าคัญ
กับเรื่อง มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับราคาบัตรโดยสารและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อย่างเหมาะสม  ราคา 
ค่าโดยสารมีความคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย และราคาบัตรโดยสารที่เหมาะสม และมีงานวิจัยของ 
ลดาวัลย์ พงษ์พันธ์ (2549) ที่ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม : กรณีศึกษา 
บลจ. ฟินันซ่า จ ากัด พบว่า ผู้ลงทุนให้ความส าคัญกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนมากที่สุดใน
ด้านแรงจูงใจ การเก็บไว้ใช้ยามเจ็บป่วยหรือหลังเกษียณเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดด้านวัตถุประสงค์  
การลงทุน การรับรู้ข้อมูลจากพนักงาน บลจ. ติดต่อไปโดยตรง เป็นปัจจัยส าคัญที่สุดทางด้านการรับรู้
ข้อมูล/ข่าวสาร 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่องส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม

หุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่มีต่อการตัดสินใจลงทุน LTF โดยใช้ปัจจัยส่วนประสมการตลาดทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ปัจจัยด้าน
ส่งเสริมการขาย (Promotion) รวมถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภายหลังจากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในอดีต เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามและน ามา
ประมวลผลข้อมูลทางสถิติ สามารถสรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
5.1.1 ข้อมูลลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง 

งานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 388 ราย จากผลการวิจัยลักษณะ
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งออกเป็น เพศชาย 36% เพศหญิง 64% กลุ่มตัวอย่าง
มีอายุโดยเฉลี่ย 26-30 ปี 37.11% และ 36 ปีขึ้นไป 35.82% โดยส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ 52.58% และปริญญาโทที่ 45.36% ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ท างานเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
ที่ 73.97% และมีระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน 

5.1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term 
Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term 
Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลของกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปผลวิจัยได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 1 ถึง 2 
กองทุน คิดเป็นร้อยละ 44 และ 31 ตามล าดับ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่ได้รับ
ความนิยมจากผู้ตอบแบบสอบถามในระดับท่ีใกล้เคียงกัน ได้แก่ บลจ. กรุงศรี และ บลจ. บัวหลวง ซึ่ง
มีการลงทุนใน LTF เฉลี่ยเกิน 55,000 บาทต่อปี และมีพฤติกรรมการลงทุนปลายปีเพ่ือลดหย่อนภาษี
เป็นล าดับแรก ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ลงทุน LTF ครั้งล่าสุดกับ บลจ.บัวหลวง และ บลจ. กรุงศรี 
เป็นอันดับหนึ่ง และอันดับสอง ตามล าดับ 
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5.1.3 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long 
Term Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 

จากการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ทั้ง 15 ตัวแปร สามารถจัดกลุ่มได้
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้ 4 ปัจจัยใหม่ โดยน า 4 ปัจจัยใหม่มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta Coefficients) มีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและส่งเสริมการขาย และ ปัจจัยด้านผลตอบแทนการลงทุนและผลการด าเนินงาน ซึ่งอธิบาย
เพ่ิมเติมได้ดังนี ้

ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย เป็นปัจจัยที่มีผลต่อ 
การตัดสินใจลงทุนการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑล ซึ่งประกอบด้วย ช่องทางการจัดจ าหน่าย การให้ความรู้การลงทุนหรือการวางแผน
การเงิน กับการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ รวมถึงสามารถใช้บัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้ช าระค่าหน่วย
ลงทุน สะท้อนได้ว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการความสะดวกในการลงทุน และต้องการความรู้เพ่ือใช้ในการ
วางแผนทางการเงินว่า LTF จะมาเป็นเครื่องมือส าหรับวางแผนการลงทุนและการวางแผนการเงินได้
อย่างไร ประกอบกับการมีการส่งเสริมทางการตลาดที่โดดเด่นตรงกับความต้องการท าให้นักลงทุน
สนใจในการลงทุนมากขึ้น และการช าระเงินผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารท าให้เพ่ิมความสะดวกให้กับ
นักลงทุน 

ปัจจัยด้านผลตอบแทนการลงทุนและผลการด าเนินงาน มีผลต่อการตัดสินใจ
ลงทุนการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
โดยนักลงทุนสนใจผลตอบแทนของกองทุน LTF ท าให้สนใจการรายงานผลของการด าเนินงานของ
กองทุนว่าสามารถชนะ SET Index ได้หรือไม่ แล้วมีก าไรหรือขาดทุนจากการลงทุน การเลือกหุ้นเข้า 
Port ของกองทุน LTF จะส่งผลต่อการด าเนินงานของ LTF ว่าสามารถชนะ SET Index ซึ่งนักลงทุน
จะสามารถคาดเดาจังหวะและผลการด าเนินงานในอนาคตของกองทุนได้ ท าให้ปัจจัยนี้มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุน LTF 

ส าหรับการศึกษาความแตกต่างของปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้วยวิธี 
Independent-Samples T-Test และ One-Way ANOVA พิจารณาที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ระดับ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(LTF) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน เนื่องด้วยเมื่อมีรายได้สูง จะท าให้เสียภาษีสูง 
การลงทุนใน LTF จะท าให้ผู้เสียภาษีสูง เสียภาษีในอัตราที่ลดต่ าลง ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะลงทุนใน 
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LTF มากยิ่งขึ้น ส าหรับผู้มีรายได้น้อย ท าให้เสียภาษีในอัตราที่ต่ าหรือไม่เสียภาษีเลย ท าให้มีแรงจูงใจ
ที่จะลงทุนในการซื้อ LTF ในระดับต่ า เพราะจะมีเพียง Capital Gain ที่ได้รับเมื่อขายหน่วยลงทุน
เท่านั้นที่เขาจะได้รับ และกลุ่มที่มีกลุ่มที่มีระดับรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 40,001-45,000 บาท สนใจ
ลงทุน LTF มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านอาชีพและระดับการศึกษา ไม่
ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ในเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
 
5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ประกอบการ 

 
จากการศึกษางานวิจัยนี้ ท าให้ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจการลงทุนกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งผู้ประกอบการ
สามารถน าผลการศึกษางานวิจัยนี้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการตลาดและก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาดเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้มากกว่าคู่แข่งได้ 

ผู้วิจัยขอสรุปข้อเสนอแนะต่อผู้ประกอบการในธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 
(บลจ) ที่ได้มีการจัดตั้งกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนการ
ลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ดังต่อไปนี้ 

 
5.2.1 ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและส่งเสริมการขาย 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับการช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าในการลงทุนในหน่วยลงทุน LTF ซึ่งการอ านวยความสะดวกให้สามารถซื้อ 
ขาย สับเปลี่ยน หน่วยลงทุนได้ทุกที่ทุกเวลา ประกอบกับเทคโนโลยี Internet ในประเทศไทยได้ช่วย
ผลักดัน Mobile Application ให้ใช้งานได้สะดวก และนักลงทุนเริ่มนิยมใช้ Smart Phone หรือ 
Smart Device มากเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ อีกประการคือการให้ความรู้แก่นักลงทุน โดยจัดสัมนาการวางแผน
ทางการเงินเพ่ือให้การออมเงินไปถึงเป้าหมายทางการเงิน สัมมนาการวางแผนภาษีเพ่ือใช้ลดหย่อน
ภาษี โดยใช้ LTF เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะไปถึงเป้าหมายดังกล่าว การส่งเสริมการขายก็เป็นส่วนหนึ่ง
ที่นักลงทุนให้ความส าคัญ เช่นพวกของแถมต่างๆ ซึ่งต้องระมัดระวัง เพราะนักลงทุนจะมี Consumer 
Profile แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เช่น รายได้ที่สูงท าให้ Social Economic Status ของลูกค้าอยู่ใน
ระดับบน เป็นต้น การอ านวยความสะดวกด้านการช าระหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิต ท าให้ลูกค้า
สามารถลงทุนในการซื้อหน่วยลงทุนได้ง่ายขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่ บลจ. จะให้ซื้อหน่วยลงทุนได้เฉพาะกับ
บัตรเครดิตของธนาคารที่เป็นบริษัทแม่ของ บลจ. ซึ่งการให้ใช้บัตรเครดิตได้ทุกธนาคารจะเป็นการ
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อ านวยความสะดวกในการช าระเงิน ซึ่งท าให้นักลงทุนสามารถลงทุนแม้ในขณะนั้นจะไม่มีเงินสดอยู่ก็
ตาม 

5.2.2 ปัจจัยด้านผลตอบแทนการลงทุนและผลการด าเนินงาน 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับรายงานของหน่วยลงทุน ไม่ใช่เพียงเมื่อสิ้น

วัน หน่วยลงทุนมีมูลค่าเท่าไร แต่ควรบอกให้นักลงทุนที่ได้ลงทุนในหน่วยลงทุนทราบมูลค่าหน่วย
ลงทุนเมื่อตลาดปิดท าการว่าก าไรหรือขาดทุนเมื่อเปรียบเทียบเป็นช่วงเวลาตามที่นักลงทุนต้องการ ซึ่ง
อาจเข้าไปดูมูลค่าหน่วยลงทุนผ่าน Web Site หรือ Mobile Application และมีการเปรียบเทียบกับ 
SET Index ว่าชนะหรือแพ้ตลาดในแต่ละวัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การลงทุนควรเมื่อมี
การเลือกหุ้นเข้า Portfolio หรือมีการเปลี่ยนแปลง Asset Allocation ของกองทุน ผลการ
ด าเนินงานของกองทุนก็มีความส าคัญที่นักลงทุนจะตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุน ดังนั้นผู้จัดการ
กองทุนต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการกองทุนให้ชนะตลาดอย่างสม่ าเสมอ 

5.2.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับผู้รายได้สูง เนื่องด้วยเมื่อมีรายได้ต่อเดือน

สูง จะต้องเสียภาษีในระดับสูง การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เป็นการออมแล้ว
ยังสามารถน าไปหักลดหย่อนภาษีที่ต้องยื่นตามแบบ ภงด. 90/91 ได้อีกด้วย 

5.2.4 ระดับการศึกษา 
ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับระดับการศึกษา คนที่มีระดับการศึกษาใน

ระดับปริญญาโทจะมีรายได้มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ท าให้ผู้มีรายได้สูงจะท าให้ได้
ใช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากกว่า   
 
5.3 ข้อจ ากัดงานวิจัย 
 

โดยผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 15  สิงหาคม 2559-3 กันยายน 2559 ซึ่งการเก็บ
ข้อมูลอาจจะมีการกระจายของกลุ่มตัวอย่างไม่ดีเท่าที่ควร ประกอบกับช่วงที่เก็บข้อมูลไม่ใช่ช่วงที่มี
การลงทุนใน LTF เพราะจากผลวิจัยพบว่าการลงทุนใน LTF มักจะเป็นการลงทุนช่วงปลายปี ซึ่งอาจ
ท าให้นักลงทุนหลงลืมว่า สาเหตุใดที่ได้เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้น และการวิจัยนี้เป็น
การถามถึงกองทุนรวมหุ้นในมุมกว้าง ไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปยังกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแบบใดแบบ
หนึ่งที่เป็นการเฉพาะเจาะจง เช่นลงทุนในตราสารทุน 75% และตราสารหนี้ 25% ดังนั้นผู้ที่จะน า
ผลงานวิจัยไปใช้ควรค านึงถึงข้อจ ากัดเหล่านี้ด้วย 
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5.4 ข้อเสนอแนะงานวิจัยต่อเนื่อง 

 
5.4.1 ค าถามคัดกรอง ผู้ที่ไม่เคยลงทุนใน LTF 

เนื่องด้วยมีกลุ่มตัวอย่างได้ตอบแบบสอบถามว่าไม่เคยลงทุน LTF มากถึง 104 
รายซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจ ว่าท าไมเขาถึงไม่ได้ลงทุนใน LTF เพราะการหาเหตุผล จะท าให้เข้าใจถึง
ความต้องการของคนกลุ่มนี้ ซึ่งเมื่อเราสามารถเข้าใจลูกค้ากลุ่มนี้ที่ไม่ลงทุน LTF จะท าให้เราวางแผน
การตลาดและสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดให้ลูกค้ากลุ่มนี้ เข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ ท าให้สามารถเพ่ิมส่วน
แบ่งการตลาดเพ่ิมข้ึนได้อีก 

5.4.2 ปัจจัยส่วนผสมการตลาด 4 P  
ปัจจัยส่วนผสมการตลาด 4 P อาจไม่สามารถอธิบายได้เพียงพอ ว่าท าไมถึง

เลือกลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะข้อมูลทางสถิติบอกว่าอธิบายได้เพียง 22% โดยกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งอาจเป็นสินค้ากึ่งบริการ ดังนั้นอาจต้องใช้ส่วนผสม
การตลาด 7 P มาท าการวิจัย ดังนั้นผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเงินอาจจะต้องค านึงถึง
เรื่องนี้ในการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต 
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แบบสอบถาม 
ส่วนผสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน LTF 

 
ค าชี้แจง 
 

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับการผู้ซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมรวมหุ้นระยะยาว (LTF) เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลใน
การศึกษาและวิจัยในหัวข้อ “ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน LTF” 

2. ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความ ลับ การน าเสนอข้อมูลจะอยู่ใน
รูปแบบของบทสรุปภาพรวม ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด รวมถึงผลการวิจัยจะถูก
น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางด้านวิชาการเท่านั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามตาม
ความจริงเพื่อประโยชน์ต่องานวิจัย 

โดยเนื้อหาของแบบสอบถามประกอบด้วยสองส่วนดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรองและข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อ LTF 
ส่วนที่ 3 ส่วนผสมการตลาดกับการลงทุนในกองทุน LTF 

 
ส่วนที่ 1 ค าถามคัดกรองและข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ 
1. ท่านเคยลงทุนในกองทุนรวมรวมหุ้นระยาวหรือไม่ 

 เคย 
 ไม่เคย (จบแบบสอบถาม) 

2. โปรดระบุเพศทางกายภาพของท่าน 
 ชาย 
 หญิง 

3. โปรดระบุอายุของท่าน 
 ต่ ากว่า 20 ปี 
 20-25 ปี 
 26-30 ปี 
 31-35 ปี  
 36 ปีขึ้นไป  
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4. คุณวุฒิด้านการศึกษาท่ีท่านส าเร็จสูงสุด 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือต่ ากว่า 
 อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 สูงกว่าปริญญาโท 

5. ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพอะไร 
 นักเรียน/นักศึกษา 
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 พนักงานบริษัทเอกชน 
 เจ้าของกิจการ/อาชีพอิสระ 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………………… 

6. รายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือนของท่าน 
 ต่ ากว่า 25,000 บาทต่อเดือน 
 25,000-30,000 บาทต่อเดือน 
 30,001-35,000 บาทต่อเดือน 
 35,001-40,000 บาทต่อเดือน 
 40,001-45,000 บาทต่อเดือน 
 45,001-50,000 บาทต่อเดือน 
 มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน 

 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อ LTF 
7. ปัจจุบันจ านวนกองทุนที่ท่านลงทุนใน LTF มีจ านวนกี่กองทุน 

 1 กองทุน 
 2 กองทุน 
 3 กองทุน 
 4 กองทุน 
 มากกว่า 4 กองทุน 
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8. กองทุน LTF ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนใดที่ท่านถือครองในปัจจุบัน  
(เลือกได้มากกว่า 1 บลจ) 
 บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 บลจ. กรุงศรี จ ากัด 
 บลจ. กสิกรไทย จ ากัด 
 บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด 
 บลจ. โซลาริส จ ากัด 
 บลจ. ทหารไทย จ ากัด 
 บลจ. ทิสโก้ จ ากัด 
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 บลจ. ธนชาต จ ากัด 
 บลจ. บัวหลวง จ ากัด 
 บลจ. ฟิลลิป จ ากัด 
 บลจ. ภัทร จ ากัด 
 บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บลจ. วรรณ จ ากัด 
 บลจ. อเบอร์ดีน จ ากัด 
 บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
 บลจ. แอสเซท พลัส จ ากัด 

9. ท่านลงทุนในกองทุน LTF รวมทุกกองทุนโดยเฉลี่ยต่อปีเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
 ต่ ากว่า 15,000 บาทต่อปี 
 15,001-30,000 บาทต่อปี 
 30,001-45,000 บาทต่อปี 
 45,001-60,000 บาทต่อปี 
 มากกว่า 60,000 บาทต่อปี 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………………… 
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10. พฤติกรรมการลงทุนของท่านที่ลงทุนในกองทุน LTF เป็นแบบใด (เลือกได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 ลงทุนโดยเฉลี่ยเท่ากันทุกเดือน (DCA) 
 ลงทุนเมื่อมีเงินก้อน เช่น ได้โบนัสประจ าปี 
 ลงทุนปลายปีเพื่อต้องการลดหย่อนภาษี 
 ลงทุนเมื่อ SET Index ตกลงมาก 
 ได้รับข่าวสารจาก บลจ. ว่าควรลงทุนใน LTF ได้แล้ว เช่นได้รับ SMS หรือ E-mail 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ …………………………………………… 

11. กองทุน LTF ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ) ใดที่ท่านซื้อไว้ล่าสุด  
 บลจ. กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
 บลจ. กรุงศรี จ ากัด 
 บลจ. กสิกรไทย จ ากัด 
 บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จ ากัด 
 บลจ. โซลาริส จ ากัด 
 บลจ. ทหารไทย จ ากัด 
 บลจ. ทิสโก้ จ ากัด 
 บลจ. ไทยพาณิชย์ จ ากัด 
 บลจ. ธนชาต จ ากัด 
 บลจ. บัวหลวง จ ากัด 
 บลจ. ฟิลลิป จ ากัด 
 บลจ. ภัทร จ ากัด 
 บลจ. แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จ ากัด 
 บลจ. วรรณ จ ากัด 
 บลจ. อเบอร์ดีน จ ากัด 
 บลจ. เอ็มเอฟซี จ ากัด (มหาชน) 
 บลจ. แอสเซท พลัส จ ากัด 

 



 

 

67 

67 

ส่วนที่ 3 ส่วนผสมการตลาดกับการตัดสินใจลงทุน 
กรุณาประเมินกองทุน LTF ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ) ที่ท่านซื้อล่าสุดว่าท่านเห็น
ด้วยกับข้อความต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ส่วนผสมทางการตลาดที่มีต่อการลงทุน LTF 

ระดับความเห็น 
5 4 3 2 1 

ประเมิน 
ไม่ได้ 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

Product 

12. LTF มีผลตอบแทนย้อนหลังชนะ SET INDEX 
อย่างสม่ าเสมอ        

13.  LTF ได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง        

14. ผู้จัดการกองทุนได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆ        
15. LTF มีการอธิบายการเลือกหุ้นเข้าพอร์ต 

โฟลิโอ (Portfolio)        
16. LTF มีการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนในแต่ละปี

อย่างสมเหตุสมผล        

Price 
17. มีการรายงาน NAV/ก าไร/ ขาดทุน  

เมื่อตลาดปิดท าการอย่างสม่ าเสมอ       
18. มีค่าธรรมเนียมในการซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน 

กองทุน LTF ในราคาที่ต่ า       
19. คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการลงทุน (ซื้อ)  

ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการขายคืน       

20. คิดค่าธรรมเนียมเฉพาะการขายคืนหน่วย
ลงทุน (ขาย) ไม่คิดค่าธรรมเนียมในการลงทุน 
(ซื้อ)       
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ส่วนผสมทางการตลาดที่มีต่อการลงทุน LTF 

ระดับความเห็น 

5 4 3 2 1 
ประเมิน 
ไม่ได้ 

มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด 

Place 
21. สามารถช าระค่าหน่วยลงทุน  LTF ได้สะดวก 

เช่น ช าระผ่าน ATM, Counter Service, 
Internet Banking, Mobile Banking       

22. สามารถช าระค่าหน่วยลงทุน LTF ได้สะดวก
โดยตัดผ่านบัตรเครดิตใดก็ได้ที่ได้ลงทะเบียนไว้       

23. สามารถท ารายการ ซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยน 
หน่วยลงทุนผ่านทาง Web Site/Mobile 
Application ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ       

Promotion 

24. มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ช่องทางที่
หลากหลาย เช่น Direct Mail, SMS, E-mail, 
Web Site, Mobile Application        

25. มีการส่งเสริมการตลาดที่น่าสนใจ เช่น 
มี Gift Voucher, ลงทุนครบตามก าหนดแถม
กองทุนตราสารหนี้/กองทุนทองค า       

26. มีการส่งเสริมให้ความรู้นักลงทุน เช่น  
การสัมนาวางแผนภาษี, การสัมนาวางแผน
ทางการเงิน, การสัมนาวางแผนเกษียณ       

 
27. ในการตัดสินใจลงทุน LTF ครั้งต่อไป ท่านจะลงทุนใน LTF ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

ที่ท่านก าลังประเมินนี้อีกหรือไม่ 
  5 มากที่สุด   4 มาก    3 ปานกลาง   2 น้อย   1 น้อยที่สุด 

 
จบแบบสอบถาม 

ขอขอบคุณท่ีท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ นายอดุลย์ สาลิฟา 
วันเดือนปีเกิด 26 เมษายน 2520 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2546: วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
ต าแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกติดตั้ง ฝ่ายบริการลูกค้า  

บมจ.แอ๊ดว๊านซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
 

ประสบการณ์ท างาน 2555-ปัจจุบัน: ผู้ช่วยผู้จัดการ 
บมจ.แอ๊ดว๊านซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2545-2555: วิศวกรโครงการ  
บมจ.แอ๊ดว๊านซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 
2544-2545: ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัท ไอซีจี (ประเทศไทย) จ ากัด 

 
 

 


