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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของ
คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผู้วิจยั ศิริโสภา ถงุค าแก้ว 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ สพุาดา สิริกตุตา  

  
งานวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างคือ คนวยัท างาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล 
ผลการวิจยัพบว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
ในมุมมองของผู้บริโภคโดยรวม และ ด้านการดูแลเอาใจใส่ ความสะดวก คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ 
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการอยู่ในระดับดีมาก  ส่วนด้านความสบาย  การ
ติดต่อสื่อสาร และต้นทุนในระดับดี นอกจากนีม้ีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คนวยัท างานที่มีเพศ ระดับการศึกษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.05 สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย คณุค่าที่ลกูค้า
จะได้รับ ความสะดวก และความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัท างานในเขตกรุงเพทมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยตวัแปรดงักลา่วมีอิทธิพลร้อยละ 55.44 

 
ค าส าคญั : การตดัสินใจ, กองทนุรวมหุ้นระยะยาว, คนวยัท างาน 
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The objective of this research is to study the factors influencing investment 

decisions among working-age people of long term equity funds in the Bangkok 
metropolitan area. The sample group consisted of four hundred working-age people in 
Bangkok and used questionnaires as a tool for data collection. The hypothesis testing 
identified the following factors: With regard to working - age people in Bangkok, 
opinions on the marketing mix in the view of the consumers as a whole and the care, 
convenience, and value that customers received. The success of meeting the needs 
was very good and comfort, communications and cost were at a good level.  In addition, 
the decision to invest in long-term equity funds was at the highest level. Working-age 
people was classified by gender, average monthly income, status and different 
decisions making regarding long term equity funds (LTF) with a statistical significance of 
0.05. Regarding the service marketing mix, in the view of consumers, consisting of the 
value that customers may enjoy, the success of meeting their needs and influencing 
investment decisions in long-term equity funds among working people in the greater 
Bangkok metropolitan area and with statistical significance at a level of 0.05, 
with  variables with  an influence of 55.44 percent. 

 
Keyword : Investment Decisions, Long-Term Equity Funds, Working-Age People 
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กิตติกรรมประ กาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

สารนิพนธ์ฉบบันีไ้ด้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก 
รองศาสตราจารย์สพุาดา  สิริกุตตา อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณาสละเวลาอนัมีค่า
ยิ่งในการให้ความอนุเคราะห์ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้ ข้อเสนอแนะและค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ 
ตลอดจนตรวจทานแก้ไขข้อบกพร่องในจุดต่าง ๆ เพื่อให้สารนิพนธ์ฉบบันีม้ีความสมบูรณ์ และส าเร็จ
ลลุ่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณา จึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาส
นี ้

ผู้วิจยัขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ ที่กรุณามาเป็นประธานในการ
สอบสารนิพนธ์ ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.อัจฉรียา  ศักด์ิณรงค์ และ อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน ท่ี
กรุณาตรวจแบบสอบถาม และให้ค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจยั 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ในโครงการบริหารธุรกิจทุกท่าน  ที่ได้กรุณาอบรม สัง่สอนประ
สิทธิประสาทวิชาความรู้ อบรมสัง่สอนในทางทฤษฎี จนสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังานจริงได้ 
ขอบคณุโครงการบริหารธุรกิจที่สนบัสนุนทุนการท าวิจยั และขอขอบคณุผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน
ที่ได้กรุณาสละเวลาให้ความช่วยเหลือในการตอบแบบสอบถาม  ซึ่งมีส่วนท าให้การวิจัยส าเร็จลุล่วง
ด้วยดี 

สุดท้ายนีผู้้ วิจัยขอขอบคุณองค์กรที่เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา โดยสนับสนุน
ทุนการศึกษาทัง้หมดตลอดจนจบหลกัสูตร กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และขอบคุณสามี ท่ี
ดแูลลกู และทุกคนในครอบครัว คอยเป็นก าลงัใจให้เสมอมา ตลอดระยะเวลาในการศกึษา จนถึงการ
ท าสารนิพนธ์ในครัง้นี ้ตลอดจนเพื่อนนิสิต หวัหน้างาน และเพื่อนร่วมงานที่เป็นก าลงัใจช่วยเหลือและ
ให้ค าแนะน าในการศกึษาตลอดจนการท าสารนิพนธ์นี ้
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

ภูมิหลัง 
เงินออมเป็นปัจจัยที่จะท าให้เป้าหมายซึ่งบุคคลก าหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์

และใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงิน ที่อาจเกิดขึน้อย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย
ดังนัน้บุคคลจึงควรมีการออมอย่างสม ่าเสมอในชีวิต แต่จะออมอย่างไรเพื่อให้เพิ่มพูนขึน้มาและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุแก่เจ้าของเงินคือต้องน าไปลงทุน การลงทุนเป็นลกัษณะของการน าเอา
ทรัพย์สินรวมถึงเงินสดที่บคุคลนัน้ถืออยู่หรือเก็บสะสมไว้ไปด าเนินการเพื่อก่อให้เกิดมลูค่าเพิ่มหรือ
ให้ได้รับผลตอบแทนกลบัคืนมาในช่วงเวลานัน้ๆ ภายใต้เงื่อนไขข้อจ ากัด หรือความเสี่ยงที่บุคคล
นัน้จะยอมรับได้ ซึ่งการลงทุนนัน้มีได้หลายทางเลือก แต่การเลือกที่จะลงทุนแบบใดนัน้ควรต้อง
ค านึงถึงผลตอบแทนที่สงูพอด้วยกบัภาวะเงินเฟ้อ หรือเพื่อรองรับการมีเงินใช้อย่างเพียงพอในชีวิต
วยัเกษียณ และด้วยประเทศไทยเร่ิมเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ เมื่อโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงการ
เตรียมพร้อมวยัเกษียณจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 

ภาครัฐจึงสนับสนุนให้มีกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออม
ระยะยาว และให้มีเงินพอเพียงกบัชีวิตหลงัเกษียณ LTF คือกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีเป้าหมาย
เพื่อให้ประชาชนได้ท าความเข้าใจและรู้จักการลงทุนระยะยาวให้เงินได้งอกเงยเพราะการลงทุน
กองทุนหุ้นระยะยาวนัน้ให้ผลตอบที่ดีและเสี่ยงน้อยกว่า และยงัสามารถน าไปลดหย่อนภาษีได้อีก
ด้วยถือเป็นประโยชน์ 2 ต่อ อีกทัง้การลงทุนใน LTF ในปัจจุบนัถือเป็นส่วนส าคญัในการสนบัสนุน
การพัฒนาตลาดทุนของไทย โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ตลาดทุนไทยมีความผันผวน
อย่างมากตามสถานการณ์ของตลาดการเงินโลก โดยข้อมลู ณ สิน้ปี 2561 มีจ านวนบริษัทจดัการ
ทัง้หมดที่มี กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ถึง 21 บริษัท จ านวนกองทุนทัง้หมด 90 กองทุน เงินที่ลงทุน
อยู่ในกองทุน LTF ถึง 382.16 พันล้านบาท (สมาคมบริษัทจัดการกองทุน, 2562) โดยแต่ละปีมี
เม็ดเงินไหลเข้ามาเพิ่มขึน้ปีละ 7-8 หมื่นล้านบาทและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุๆปี 

ผู้วิจยัจึงมีความสนใจว่าจากข้อมลูที่มีผู้ลงทุนมากมายนัน้ ผู้ลงทุนมีความรู้ ความเข้าใจ
ในกองทุนรวมหุ้นยะยาวมากเพียงใด และการตดัสินใจเลือกบริษัทจัดการกองทุนที่จะมาดูแลนัน้
เลือกจากเหตผุลใด เพราะปัจจบุนัแต่ละผู้จดัการกองทุนก็มีนโยบายการลงทุนที่คล้ายคลึงกนั หรือ
แม้แต่ผลการด าเนินงานของกองทุนที่แต่ละผู้จดัการก็สามารถบริหารได้ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกนั
และผู้วิจยัจึงมีความสนใจอีกว่า ในแง่ของการบริการหรือการให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ลงทนุนัน้มี
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สว่นประกอบในการตดัสินใจลงทุนกบับริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนนัน้ ๆ มากน้อยเพียงใด จาก
ที่กลา่วมาข้างต้นผู้ วิจยัสนใจที่จะศึกษา “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว ของคนวัยท างานใน เขตกรุงเทพมหานคร”  ซึ่ งป ระกอบด้วย  ลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตร์ของผู้ลงทุน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว และสว่นประสม
ทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค ซึ่งได้แก่ คณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก
การติดต่อสื่อสาร การดแูลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และความสบาย 
ที่เป็นตัวแปรในการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพื่อน าผลวิจัยที่ได้มาใช้ประโยชน์
ต่อบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนในการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการและเพื่อหาความ
แตกต่างจากการให้บริการกองทุนรวมหุ้นระยะยาวที่มีอยู่แล้วในตลาดได้ รวมถึงสามารถวางแผน
ในการขยายฐานลกูค้าทีม่ีความสนใจการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมีความมุ่งหมายดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ  

2. เพื่อศึกษาการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในมมุมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย 
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จใน
การตอบสนองความต้องการ ความสบาย ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

1. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนทัว่ไป ที่มีการจดัจ าหน่ายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ใช้
เป็นแนวทางส าหรับการให้ข้อมลู ความรู้ความเข้าใจกบัลกูค้าหรือผู้ที่สนใลงทุน เพื่อให้ลกูค้าหรือผู้
ที่สนใจลงทนุเข้าใจและได้ประโยชน์สงูสดุ เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจลงทนุ 

2. บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนทัว่ไป ที่มีการจดัจ าหน่ายกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ใช้
เป็นแนวทางส าหรับการปรับปรุงแนวทางการด าเนินการตามความต้องการของลูกค้าและขยาย
ฐานลกูค้าที่จะมาลงทนุให้มากขึน้ต่อไป 
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3. เพื่อเป็นข้อมลูและแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัลงทุนกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว  

 
ขอบเขตของการวิจัย  

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวัยท างานที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

และมีอายุตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป (A – life Plan, 2562) เขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ คนวัยท างานที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว และมีอายุตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ผู้วิจยัจึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้สตูรการหาขนาดตวัอย่างที่ไม่
ทราบจ านวนประชากรของ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2560, น. 28) และได้ก าหนดค่าความเชื่อมั่น 
95% ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ไม่เกิน 5% ได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างจ านวน 385 คน และเพิ่มจ านวน
ขนาดตวัอย่าง 5% ของกลุม่ตวัอย่าง ได้เท่ากบั 15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 400 คน 

การสุ่มตัวอย่างจะใช้วิธีเลือกแบบมีขัน้ตอนดังนี  ้โดยเร่ิมจากขัน้ที่  1 วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตามกลุ่มการปกครองทัง้หมด 6
กลุ่ม และท าการสุ่มตวัอย่างทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขตรวม 6 เขต ได้แก่ เขตดินแดง เขตสาทร เขต
จตุจักร เขตบางกะปิ เขตคลองสาน และเขตราษฎร์บูรณะ ขัน้ที่ 2 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยเจาะจงเลือก สถานที่ในการเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามที่สุ่มได้ในขัน้ที่ 1 
และขัน้ที่ 3 วิธีการสุ่มตวัอย่างตามความสะดวก (Convenience Sampling) ตามสถานที่ที่สุ่มได้
ในขัน้ที่ 1-2  

ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
ตวัแปรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือตัวแปรอิสระ (Independent 

Variables) และตวัแปรตาม (Dependent Variable) ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย 
1.1 เพศ 

1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 
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1.2 อาย ุ
1.2.1 21 – 30 ปี 
1.2.2 31 – 40 ปี 
1.2.3 41 – 50 ปี 
1.2.4 51 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.3.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตรี 
1.3.3 สงูกว่าปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ 
1.4.1 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.4.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
1.4.3 เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
1.4.4 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
1.5.1 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 
1.5.2 25,001 – 35,000 บาท 
1.5.3 35,001 – 45,000 บาท 
1.5.4 45,001 – 55,000 บาท 
1.5.5 55,001 – 65,000 บาท 
1.5.6 ตัง้แต่ 65,001 บาท ขึน้ไป 

1.6 สถานภาพ 
1.6.1 โสด 
1.6.2 สมรส / อยู่ด้วยกนั 
1.6.3 หม้าย / หย่าร้าง / แยกกนัอยู่ 

2 ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
3 สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค 

3.1 คณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ 
3.2 ต้นทนุ 
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3.3 ความสะดวก 
3.4 การติดต่อสื่อสาร 
3.5 การดแูลเอาใจใส ่
3.6 ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 
3.7 ความสบาย 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาวของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว คือกองทุนรวมที่จดัตัง้ขึน้เพื่อลงทุนระยะยาวในตลาดหุ้น
ไทย โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากกรมสรรพากร โดยเงินลงทุนซือ้หน่วยได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ โดยก าหนด
เพดานสูงสุดไว้ที่ไม่เกิน 500,000 บาท และถือครองจนครบระยะเวลาก าหนดซึ่งปัจจุบันอยู่ใน
กรอบระยะเวลา 7 ปีปฏิทิน 

2. คนวัยท างาน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไปที่มีงานท า อาศยัหรือท างาน
อยู่ในจงัหวดักรุงเทพมหานครและเป็นผู้ที่เคยลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

3. ความรู้ความเข้าใจ คือ การรับรู้ข้อมูลที่เคยมีประสบการณ์หรือเคยพบเจอและ
สามารถอธิบายได้ สามารถน าความรู้ความเข้าใจนัน้ ไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ เช่น  ผู้ลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถน าเงินที่ไปซือ้หน่วยลงทุนไปหักลดหย่อนภาษีได้ และต้องถือ
ครองหน่วยลงทนุให้ครบระยะเวลา 7 ปีปฏิทิน 

4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค 
4.1 คณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ (Customer Value) ด้านผลิตภณัฑ์และบริการสามารถใช้

แก้ปัญหาได้ หรือตอบสนองความต้องการได้ เช่น ผู้ ลงทุนสามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปของ
ก าไรสว่นต่างได้อย่างสม ่าเสมอ มีผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ ไม่ผนัผวน 

4.2 ต้นทุน (Cost to Customer) ด้านราคา เช่น มีการจ่ายค่าธรรมเนียมบริการซือ้/
ขาย/สบัเปลี่ยนกองทนุที่ต ่าเมื่อเปรียบเทียบกบัแห่งอ่ืน 

4.3 ความสะดวก (Convenience) ความสะดวกในการลงทุน เช่นความสะดวกใน
การเดินทาง ช่องทางการซือ้/ขายกองทนุ 
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4.4 การติดต่อสื่อสาร (Communication) การสื่อสารรายละเอียดผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ถูกต้องชัดเจน เช่น ช่องทางการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ จัดกิจกรรมออกบูธให้ค าแนะน า
เก่ียวกบักองทนุในเทศกาลต่าง ๆ 

4.5 การดแูลเอาใจใส่ (Caring) หมายถึงการดูแลลกูค้า กิริยา มารยาทของพนกังาน 
มีความสุภาพ มีอัธยาศัยที่ดี ให้บริการลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง  

4.6 ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) หมายถึง ความ
สมบูรณ์ต่อเนื่องในการประสานงาน ได้แก่ ลูกค้าได้รับการบริการที่รวดเร็ว มีขัน้ตอนการท า
ธุรกรรมที่ง่ายไม่ยุ่งยากซบัซ้อน ให้บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน จนลกูค้าพึงพอใจและกลบัมาซือ้
กองทนุในครัง้ต่อ ๆ ไป 

4.7 ความสบาย (Comfort) หมายถึง ความสะดวกสบาย สิ่ งแวดล้อมในการ
ให้บริการ ได้แก่ปัจจัยใด ๆ ที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้ที่สร้างความสะดวกสบาย หรือสร้าง
บรรยากาศที่ดีให้แก่ลูกค้า เช่น มีห้องรับรองส าหรับต้อนรับลูกค้ามีการตกแต่งอย่างสวยงาม 
สะอาด และสร้างบรรยากาศให้ดผู่อนคลาย สบาย  

5. การตัดสินใจลงทุน หมายถึง ล าดับขัน้ตอนที่ผู้ ถือหน่วยลงทุนได้พิจารณาก่อน
ตัดสินใจลงทุน เพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด จากทางเลือกหลาย ๆ ทางเลือก ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ของคนวัยท างาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งใน
การศึกษาครัง้นีเ้ลือกใช้ ขัน้ตัดสินใจลงทุน คือ การที่นักลงทุนเลือกที่จะลงทุนตามความต้องการ
และความเหมาะสมหลงัจากที่ประเมินทางเลือกต่าง ๆ แล้ว เช่นต้องการลงทุนเพราะผลตอบแทน
จากการลงทุนที่จะได้รับ ลงทนุเพราะต้องการสิทธิประโยชน์ทางภาษี ท าให้ประหยดัภาษี ตดัสินใจ
ลงทนุจากผู้แนะน าการลงทนุ หรือจากบคุคลใกล้ชิด 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้ วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิด ที่ใช้ในการวิจัยเร่ือง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ

ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)              ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

• เพศ 

• อาย ุ

• ระดบัการศกึษา 

• อาชีพ 

• รายได้เฉล่ียต่อเดือน 

• สถานภาพ  

• ประสบการณ์ในการ

ลงทนุ 

ส่วนประสมทางการตลาดใน
มุมมองของผู้บริโภค 

 

• คณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ 

• ต้นทนุ 

• ความสะดวก 

• การติดต่อสื่อสาร 

• การดแูลเอาใจใส่ 

• ความส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ 

• ความสบาย 

 

 

 

 

การตัดสินใจลงทนุในกองทนุรวม 
หุ้นระยะยาว ของ คนวัยท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ 
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
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สมมติฐานของการวิจัย 
1. ผู้บริโภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือน และสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย คณุค่าที่ลกูค้า
จะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ และความสบาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 



 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก แนวคิด ทฤษฎี เอกสารต่าง  ๆ และ
งานวิจยัที่เก่ียวข้องโดยจะน าเสนอตามหวัข้อต่อไปนี ้

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ 
3. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสว่นประสมการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค 
4. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการตดัสินใจ 
5. ข้อมลูเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
6. งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ศิ ริวรรณ   เส รี รัต น์ และคณ ะ (2560 , น . 212 -213) การแบ่ งส่ วนตลาดตาม

ประชากรศาสตร์ (Demographic segmentation) เป็นการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้หลักด้าน
ประชากรศาสตร์ โดยถือเกณฑ์ เช่น เพศ รายได้ อาชีพ การศึกษา ศาสนา ยุคสมัย อายุ ขัน้ตอน
ในวัฎจักรชีวิตครอบครัว (Armstrong & Kotler, 2015, p. 200) หรือเป็นการแบ่งส่วนตลาดตาม
ขนาด โครงสร้างและการกระจายของประชากร การแบ่งส่วนตลาดตามปัจจยัทางประชากรศาสตร์
ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ อายุ เพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษา และอาชีพ ซึ่งใช้
ในการแยกแยะความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า โดยถือเกณฑ์จากความต้องการของลูกค้า และ
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งมักจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรทางประชากรศาสตร์ 
ดงันี ้

1. อายุ (Age) ความชอบและความสามารถของลูกค้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามอาย ุ
แตโดยตัวแปรชนิดนี อ้าจเป็นตัวแปรลวงก็ได้  เช่น การขายสินค้าที่มีคนวัยหนุ่มสาวเป็ น
กลุ่มเป้าหมาย แต่กลบัมีผู้สงูอายุมาซือ้แทน ทัง้นีม้ีสาเหตมุาจากตลาดเป้าหมายนัน้ไม่ได้เป็นกลุ่ม
ที่มีอายตุ่างกนัตามปีเกิด แต่เกิดจากจิตวิทยาภายในของคนเราที่คิดว่าตวัเองยงัเป็นหนุ่มสาวอยู่ 

2. ขัน้ของวงจรชีวิต (Life-cycle stage) บุคคลที่อยู่ในขัน้ของวงจรชีวิตเดียวกนัอาจจ
มีความต้องการและพฤติกรรมที่แตกต่างกนั โดยขัน้ของวงจรชีวิตจะอธิบายถึงพฤติกรรมและความ
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ต้องการของบุคคลต่าง ๆ เช่น โสด แต่งงานใหม่ ผู้สูงอายุ ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะสร้างโอกาสให้กับ
นกัการตลาดในการเสนอการบริการและผลิตภณัฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้  

3. เพศ (Gender) ผู้หญิงและผู้ชายมีแนวโน้มที่จะมีทศันคติและพฤติกรรมที่แตกต่าง
กนั โดยผู้หญิงมกัจะมีความละเอียดละออและต้องการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ให้มากขึน้ก่อนท าการ
ตดัสินใจ ส่วนผู้ชายมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง และมักจะมุ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่จะช่วยให้
เขาสามารถบรรลุตามเป้าหมายได้ ดังนัน้ นักการตลาดจึงน าความแตกต่างทางเพศมาใช้กับ
ผลิตภณัฑ์บางประเภท เช่น การออกแบบเสือ้ผ้า ทรงผม เคร่ืองส าอาง และนิตยสาร ซึ่งผลิตภณัฑ์
บางชนิดได้มีการวางต าแหน่งผลิตภณัฑ์ให้มีลกัษณะของความเป็นหญิงหรือความเป็นชาย 

4. รายได้ (Income) เป็นเกณฑ์การแบ่งส่วนตลาดที่ใช้กันมานานแล้วส าหรับสินค้า
และบริการ อย่างไรก็ตาม แต่รายได้นัน้ อาจไม่สามารถบอกได้ว่าใครจะเป็นลกูค้าที่ดีที่สดุส าหรับ
ผลิตภณัฑ์นัน้ 

5. ยุคสมัยของคน (Generation) คนแต่ละรุ่นจะได้รับอิทธิพลจากเวลาที่เปลี่ยนไป 
ท าให้มีความสนใจที่แตกต่างกนั เช่น ในด้านดนตรี ภาพยนตร์ หรือการเมือง ณ ช่วงเวลาหนึ่งเวลา
ใด ซึ่งนกัประชากรศาสตร์เรียกกลุ่มเหล่านีว้่า กลุ่มคนที่สมาชิกในกลุ่มมีประสบการณ์ในเร่ืองราว
ร่วมกันมีมมุมองและค านิยมเหมือนกัน นักการตลาดมักน าสญัลกัษณ์และรูปภาพที่เก่ียวข้องกับ
ประสบการณ์ที่ส าคญัของคนกลุม่นีม้าใช้ในการโฆษณา ซึ่งจะสามารถแบ่งกลุ่มได้เป็น 7 กลุ่ม คือ 
(1) กลุ่มคนในยุคเศรษฐกิจถดถอย (Depression) (2) กลุ่มคนในช่วงสงครามโลกครัง้ที่ 2 (World 
war II) (3) กลุ่มคนหลังสงครามโลก (Postwar) (4) กลุ่มคนในช่วงต้นก่อนสงครามโลกครัง้ที่ 2 
(Leading – Edge baby boomer) (5) กลุ่มคนในช่วงท้ายของสงครามโลกครัง้ที่  2 (Trailing – 
Edge baby boomer) (6) กลุม่คน Generation X (7) กลุม่คน Generation Y  

ภาวิณี กาญจนาภา (2554, น. 72-74) กล่าวว่า ตัวแปรทางด้านประชากรศาสตร์หลาย
ตวัแปรที่นิยมน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาแบ่งสว่นตลาด มีดงัต่อไปนี ้

1. อายุ ถูกใช้เป็นตัวแปรในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น 
เสือ้ผ้า ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กต่าง ๆ หนังสือ อาหาร เป็นต้น บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมี
ความชอบ ความสนใจในกิจกรรมที่ต่างกนั และสนใจในผลิตภณัฑ์ต่างประเภทกนัไปในแต่ละช่วง
อายขุองบคุคล 

1.1 วัยเด็ก อาจมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทขนม ลูกอม การ์ตูน สื่อที่ผู้ที่
อยู่ในวยันีส้นใจมกัจะเป็นสื่อทางโทรทศัน์รายการส าหรับเด็ก และเน้นที่ความสนุกสนาน มากกว่า
จะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 
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1.2 วัยรุ่น ผู้ที่อยู่ในวยัรุ่นมีแนวโน้มที่จะมีความสนใจในผลิตภัณฑ์ประเภทที่ให้
ความบนัเทิง และผลิตภัณฑ์ที่มีความแปลกใหม่ต่าง ๆ แต่บุคคลกลุ่มนีม้ีรายได้ไม่มากนกั เพราะ
ยังไม่มีรายได้เป็นของตนเอง บุคคลกลุ่มนีน้่าจะเป็นตลาดที่ดีส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทเกมส์
คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ เสือ้ผ้า สื่อที่บุคคลในวยันีส้นใจจะเป็นสื่อประเภทโทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ วิทย ุ
หรืออินเทอร์เน็ตต่าง ๆ 

1.3 วยัรุ่นตอนปลายถึงวยักลางคน คนกลุ่มนีม้ีรายได้เป็นของตนเอง ผู้ที่อยู่ในวยั
นีอ้าจเป็นตลาดที่ดีส าหรับผลิตภณัฑ์ที่มีราคาปานกลางถึงสงู ผลิตภัณฑ์ประเภทที่สามารถแสดง
ให้เห็นถึงผลของการใช้ ที่ชะลอการเข้าสู่วยักลางคนของตนเอง เช่น เคร่ืองส าอางที่มีเป้าหมายที่
สตรีวยักลางคน รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ บ้าน โทรศพัท์มือถือ สื่อที่จะใช้ในการเข้าถึงบุคคลกลุ่มนีจ้ะ
เป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ โทรทศัน์ต่าง ๆ 

1.4 วัยเกษียณอายุหรือวัยชรา คนกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่มากนัก นิยมเก็บ
ออมเพื่อใช้จ่ายในยามจ าเป็น ผู้ ที่อยู่ในวัยนีน้่าจะเป็นตลาดที่ดีส าหรับผลิตภัณฑ์ประเภทการ
ท่องเที่ยว หรือผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างความแข็งแรงของสุขภาพ เช่น สถานที่ออกก าลังกายเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแรงของสขุภาพต่าง ๆ สื่อประเภทที่เข้าถึงกลุ่มบุคคลในวยันี ้จะเป็นพวกวิทยุ
หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ แต่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ต้องอาศัยความระมัดระวงัไม่ให้เป็น
การสร้างความแบ่งแยกของช่วงอายุว่าก าลังเข้าสู่วัยชราหรือวัยเกษียณอายุอย่างชัดเจน เพื่อ
ปอ้งกนัการต่อต้านการรับรู้และการเลือกซือ้จากกลุม่ดงักลา่ว 

2. เพศ บคุคลที่มีเพศแตกต่างกนัมีแนวโน้มที่จะมีความชอบหรือความสนใจแตกต่าง
กนั เช่น บุรุษอาจจะมีแนวโน้มที่จะสนใจผลิตภณัฑ์ประเภทกีฬาบางประเภท ได้แก่ เจ็ตสกี ไต่ภเูขา 
ขณะที่สตรีอาจสนใจกีฬาประเภทว่ายน า้ แบดมินตนั เทนนิส หรือสนใจผลิตภัณฑ์ประเภทความ
งามต่าง ๆ จึงเป็นโอกาสที่ดีส าหรับการผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการและกิจกรรม
ของแต่ละเพศดังกล่าว นอกจากนีย้ังมีผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มีการแบ่งเพศของสินค้า เช่น น า้หอม
หรือเคร่ืองส าอาง โดยจะมีการท ากลิ่นของน า้หอมให้แตกต่างกนัระหว่างน า้หอมที่ใช้กบัสภุาพบรุุษ
และสภุาพสตรี ประเภทของสื่อที่บุคคลในแต่ละเพศสนใจก็จะแตกต่างกันไป บุรุษมีแนวโน้มที่จะ
ให้ความสนใจในนิตยสารที่เก่ียวกับเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ บ้าน เฟอร์นิเจอร์ หรือนิตยสารของผู้ชาย 
ในขณะที่สตรีมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจในนิตยสารเพื่อความงาม หรือนิตยสารส าหรับผู้หญิง 

3. เชือ้ชาติ สามารถถูกน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์
บางประเภท เช่น เสือ้ผ้า อาหาร เคร่ืองประดับ เป็นต้น บุคคลที่มีเชือ้ชาติเดียวกันจะมีวฒันธรรม 
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วิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ความเชื่อที่เหมือนกัน ซึ่งมีผลต่อการเลือกชนิดและคุณลักษณะของ
ผลิตภณัฑ์ที่เลือกซือ้ 

4. รายได้ รายได้จัดเป็นตัวแปรที่นักการตลาดนิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วน
ตลาดเนื่องจาก เป็นปัจจัยที่สะท้อนถึงอ านาจในการซือ้สินค้าของผู้บริโภค และนอกจากนีร้ายได้
ยังมีผลต่อชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผู้ บริโภคเลือกซือ้ ผู้ บริโภคที่มีรายได้สูงมีความสนใจในสินค้า
ฟุ่ มเฟือย และมีคณุภาพดีมากกว่าผู้บริโภคที่มีรายได้ต ่า ซึ่งมีแนวโน้มที่จะให้ความสนใจต่อสินค้า
อปุโภคบริโภคที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 

5. วงจรชีวิตครอบครัว แต่ละขัน้ตอนของวงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle) จะ
มีส่วนในการก าหนดว่าบุคคลใดท าหน้าที่ในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ชนิดและประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ที่บุคคลสนใจและท าการเลือกซือ้ กลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
ดงักล่าว เช่น ในช่วงที่ครอบครัวเร่ิมต้นแต่งงานและมีบุตร ผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกในครอบครัวสนใจ
อาจเป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก ของเล่นส าหรับเด็ก และเด็กอาจเป็นผู้มีอิทธิพลในการตดัสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์ หรือ ตัดสินใจเก่ียวกบัคุณลกัษณะของผลิตภัณฑ์บางชนิด เมื่อเปรียบเทียบกบัตอนที่
ครอบครัวเพิ่งจะเร่ิมต้นและยังไม่มีบุตร หรือครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวเร่ิมชราภาพแล้ว ผู้ที่
ท าการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาจเป็นสามีหรือภรรยา หรือทัง้สามีและภรรยาตัดสินใจซือ้ร่วมกัน 
และชนิดของผลิตภัณฑ์ที่สมาชิกในครอบครัวสนใจอาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูง เช่น รถยนต์ 
เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ส าหรับครอบครัวที่เพิ่งเร่ิมต้น และยังไม่มีบุตร ส่วนครอบครัวที่สมาชิกใน
ครอบครัวชราภาพแล้วอาจสนใจผลิตภณัฑ์ที่มีราคาไม่แพงนกั และเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อสขุภาพหรือ
การท่องเที่ยว 

6. ตวัแปรอ่ืน ๆ นกัการตลาดสามารถเลือกใช้ตวัแปรอ่ืน ๆ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง
ส่วนตลาด เช่น การศึกษา อาชีพ หรือการใช้ตัวแปรทางประชากรศาสตร์ร่วมกบัตวัแปรอ่ืน ๆ เช่น 
ตัวแปรด้านภูมิศาสตร์ และตัวแปรวิถีด้านการด าเนินการชีวิตที่ เรียกว่า Geodemographic 
Segmentation 

ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 112-118) ได้อธิบายถึงคณุสมบติัเฉพาะของตน ซึ่งแตกต่าง
กนัในแต่ละคน คณุสมบติัเหล่านีจ้ะมีอิทธิพลต่อผู้ รับสาร ในการท าการสื่อสารอย่างไรก็ตามในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ กันนัน้ จ านวนของผู้ รับสารก็มีปริมาณแตกต่างกนัด้วย การวิเคราะห์
ผู้ รับสารที่มีจ านวนน้อยคนนัน้มักมีปัญหาน้อยกว่าการวิเคราะห์ผู้ รับสารที่มีจ านวนมาก ดังนัน้ 
วิธีการที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ผู้ รับสารที่ประกอบไปด้วยคนจ านวนมากก็คือการจ าแนกผู้ รับสาร
ออกเป็นกลุม่ๆ ตามลกัษณะประชากร (Demographic Characteristics) ที่มีลกัษณะต่างกนั ดงันี ้
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1. เพศ (Sex) หญิงชายมีความแตกต่างกันทัง้ในด้านร่างกาย ความถนัด สภาวะ
ทางด้านจิตใจ และอารมณ์ จากงานวิจัยทางด้านจิตวิทยาทัง้หลายได้แสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างอย่างมากในเร่ืองความคิด ค่านิยม และทัศนคติ อาจเป็นเพราะวัฒนธรรมและสงัคมได้
ก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคนสองทัง้เพศไว้แตกต่างกนั 

2. อายุ (Age) อายุเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งต่อพฤติกรรมการสื่อสารของ
มนษุย์ เนื่องจากอายุนัน้จะเป็นตวัก าหนด หรือเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ 
ของบุคคล สิ่งเหล่านีล้้วนแล้วแต่ เป็นเคร่ืองบ่งชีห้รือแสดงความคิด ความเชื่อลกัษณะการโต้ตอบ
ต่อเหตกุารณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ของบคุคล คนเราโดยทัว่ไปเมื่ออายเุพิ่มขึน้ ประสบการณ์สงูขึน้ ความ
ฉลาด ความรอบคอบก็เพิ่มมากขึน้ วิธีคิด การกระท าและสิ่งที่สนใจก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

3. การศึกษา (Education) การศึกษาหรือความรู้ เป็นลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่มี
อิทธิพลต่อผู้ รับสาร การที่คนได้รับการศึกษาที่ต่างกัน ในยุคสมัยที่ต่างกัน ในระบบการศึกษาที่
แตกต่างกนั จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด เป้าหมาย และความต้องการที่แตกต่างกัน บุคคลโดยส่วน
ใหญ่ มักจะสนใจหรือยึดแนวความคิด ในแนวสาขาของตนเป็นส าคัญ และบุคคลมักมีลักษณะ
บางประการที่ แสดงห รือบ่ งชี ถ้ึ งพื น้ฐานการศึกษาหรือสาขาวิชาที่ เรียนมา เนื่ องจาก
สถาบนัการศึกษาเป็นสถาบนัที่อบรมสัง่สอน ขดัเกลาให้บุคคลมีบุคลิกภาพไปในทิศทางที่แตกต่าง
กนั ในส่วนครูผู้สอนก็มีอิทธิพลต่อความคิด ความรู้สึกของผู้ เรียนโดยการสอดแทรก ความรู้สึกนึก
คิดของตวัครูให้แก่ผู้ เรียน ดงันัน้การศกึษาจึงเป็นตวัก าหนดในกระบวนการเลือกสรรของผู้ รับ 

4. สถานภาพทางสังคม และเศรษฐกิจ (Social-Economic Status) อันได้แก่ เชือ้
ชาติและชาติพันธุ์ถิ่นฐาน ภูมิล าเนา พืน้ฐานของครอบครัวอาชีพ รายได้และฐานะทางการเงิน 
ปัจจัยเหล่านีม้ี อิทธิพลอย่างส าคัญต่อผู้ รับ สถานะภาพทางสังคมและเศรษฐกิจท าให้คนมี
วฒันธรรมที่ต่างกนั มีประสบการณ์ที่ต่างกนั มีทศันคติค่านิยม และเปา้หมายที่ต่างกนั 

5. ศาสนา (Religion) การนบัถือศาสนาเป็นลกัษณะอีกประการหนึ่งของผู้ รับสาร ท่ีมี
อิทธิพลต่อตัวผู้ รับสาร ทัง้ทางด้านทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรม โดยศาสนาได้มีส่วนเก่ียวข้อง
กับคนและกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตคนตลอดทัง้ชีวิต (ปรมะ สตะเวทิน, 2546, น. 7) อิทธิพลของ
ศาสนาที่มีต่อบคุคลไว้ 3 ด้าน ได้แก่  

1. ด้านศีลธรรม คณุธรรม ความเชื่อทางจรรยาของบคุคล 
2. ด้านการเมือง  
3. ด้านเศรษฐกิจ  
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ปัจจัยทางด้านประชากรนัน้ยังมีลักษณะอ่ืน ๆ อีก ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์เพื่อท า
ความรู้จกักบัการสื่อสารได้ โดยอยู่ภายใต้แนวความคิดที่ว่า ถ้าบุคคลมีปัจจยัเหล่านัน้แตกต่างกนั
ความคิดและการกระท าก็มีแนวโน้มที่จะแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งแนวความคิดนีส้ามารถน าไปใช้
อธิบายปัจจยัของประชากรด้านอ่ืน ๆ ได้ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลกัษณะประชากรศาสตร์ ผู้ วิจยัได้น าแนวคิด 
และทฤษฎีด้านประชากรศาสตร์ของ ภาวิณี กาญจนาภา (2554, น. 72-74) ซึ่งสอดคล้องกับตัว
แปรอิสระ ด้านลักษณะด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ของงานวิจัยได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ โดยผู้ลงทนุจะมีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาวที่แตกต่างกนั ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ 
ความหมายของความรู้ 

สปัุญนี ปลัง่กมล (2552, น. 20) กล่าวว่า ความรู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้เบือ้งต้น
ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (S-R 
Theory) แล้วจัดระบบในโครงสร้างของความรู้ผสมผสาน ระหว่างความจ า (ข้อมูล) กับสภาพ
จิตวิทยาด้วย เหตนุีค้วามรู้จึงมีความจ าเป็นที่จะเลือกสรรความรู้ซึ่งสอดคล้องกบัสภาพจิตใจของ
ตนเอง ความรู้จึงเป็นกระบวนการภายใน อย่างไรก็ตามความรู้นัน้อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดง
ออกมาของมนษุย์ได้ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2560, น. 185-189) ความรู้ หมายถึง ข่าวสารที่เก็บไว้ในความ
ทรงจ า ส่วนหนึ่งของข่าวสารทัง้หมดเก่ียวข้องกับหน้าที่ของผู้ บริโภคในตลาดเรียกว่า ความรู้
เก่ียวกับผู้ บริโภค (Consumer knowledge) ซึ่งอาจจะศึกษาได้โดยการตอบค าถามดังนี  ้คือ 
ผู้บริโภครู้อะไร ความรู้จดัระเบียบอยู่ในความทรงจ าในรูปใด และจะวดัความรู้ได้อย่างไร 

จ านง พรายแย้มแข (2531, น. 44) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า ความรู้ หมายถึง 
ความสามารถในการรักษาไว้ซึ่งทัง้ปวงของประสบการณ์ที่ผ่านมา รวมทัง้สิ่งที่สัมพันธ์กันกับ
ประสบการณ์นัน้ๆ ด้วย 

การวัดความรู้ 
จ านง พรายแย้มแข (2535, น. 24-29, อ้างถึงใน นันทริกา ไปเร็ว , 2557, น. 8)  

กล่าวว่า การวัดความรู้นัน้ส่วนมากนิยมใช้แบบทดสอบซึ่งแบบทดสอบนีเ้ป็นเคร่ืองมือประเภท
ข้อเขียนที่นิยมใช้กนัทัว่ ๆ ไป แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
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1. แบบอตันยั หรือแบบความเรียง โดยการให้เขียนตอบเป็นข้อความสัน้ ๆ ไม่เกิน 
1-2 บรรทดัหรือเป็นข้อๆ ตามความเหมาะสม 

2. แบบปรนยั แบ่งเป็น 
2.1 แบบเติมค า หรือเติมข้อความให้สมบูรณ์แบบทดสอบนีเ้ป็นการวัด

ความสามารถในการหาถ้อยค า หรือข้อความมาเติมลงในช่องว่างของประโยคที่ก าหนดให้ถูกต้อง
แม่นย า โดยไม่มีค าตอบใดชีน้ ามาก่อน 

2.2 แบบถูก-ผิด แบบทดสอบนีว้ัดความสามารถในการพิจารณาข้อความที่
ก าหนดให้ว่าถูกหรือผิด ใช่หรือไม่ใช่ จากความสามารถที่เรียนรู้มาแล้ว โดยจะเป็นการวดัความจ า
และความคิดโดยการออกแบบทดสอบ ควรต้องพิจารณาถึงข้อความท่ีต้องชดัเจน ถูกหรือผิดเพียง
เร่ืองเดียว สัน้กะทดัรัดได้ใจความ และไม่ควรใช้ค าปฏิเสธซ้อน 

2.3 แบบจับคู่ แบบทดสอบนีเ้ป็นลักษณะการวางข้อเท็จจริง เงื่อนไข ค า 
ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ไว้ 2 ด้าน ขนานกันเป็นแถวตัง้ 2 แถว แล้วให้อ่านดูข้อเท็จจริงในแถวตัง้
ด้านหนึ่งว่ามีความเก่ียวข้อง จับคู่ได้พอดีกับข้อเท็จจริงในอีกแถวตัง้หนึ่ง โดยทั่วไปจะก าหนดให้
ตวัเลือกในแถวตัง้ด้านหนึ่งน้อยกว่าอีกด้านหนึ่ง เพื่อให้ได้ใช้ความสามารถในการจบัคู่มากขึน้ 

2.4 แบบเลือกตอบ ข้อสอบแบบนีเ้ป็นที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เนื่องจาก
สามารถวัดความครอบคลุม จุดประสงค์ และตรวจให้คะแนนได้แน่นอน ลักษณะของข้อสอบ
ประกอบด้วยส่วนข้อค าถาม และตวัเลือก โดยตวัเลือกแต่ละตวัจะมีตัวเลือกที่เป็นตัวถูก และเป็น
ตวัลวง ผู้ เขียนข้อสอบนัน้ต้องมีความรู้ในเร่ืองนัน้ ๆ อย่างลึกซึง้ และรู้วิธีการเขียนข้อสอบ โดยมีข้อ
ควรพิจารณา คือในสว่นของข้อค าถามต้องชดัเจนเพียงหนึ่งเร่ือง ภาษาที่ใช้กระทดัรัดเหมาะสมกบั
ระดับของผู้ตอบ ไม่ใช้ค าปฏิเสธ หรือปฏิเสธซ้อนกัน และไม่ควรถามค าถามแบบท่องจ า และใน
ส่วนตวัเลือกควรมีค าตอบถูกเพียงค าตอบเดียวที่มีความกะทดัรัด ไม่ชีน้ าค าตอบหรือแนะค าตอบ 
มีความเป็นอิสระจากกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรียงตามล าดับ ตามปริมาณหรือตัวเลข 
ตวัลวงต้องมีความเป็นไปได้และก าหนดจ านวนตวัเลือก 4 หรือ 5 ตวัเลือก 

รวีวรรณ ชินะตระกูล (2533, น. 38-41) การสร้างแบบทดสอบเพื่อเป็นเคร่ืองมือวัด
พฤติกรรม ด้านความรู้ความจ า ที่เป็นที่รู้จกัแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. แบบอตันัย เป็นแบบทดสอบที่ผู้ สอบต้องเขียนตอบ เป็นการยากที่จะควบคุม
การตอบของผู้สอบได้แบบทดสอบชนิดนีย้งัแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1.1 แบบทดสอบที่ ไม่ จ ากั ด ค าตอบ  (Essay – extended response) 
หมายถึงแบบทดสอบที่ผู้ตอบมีสิทธิในการตอบอย่างเสรี 
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1.2 แบบทดสอบที่จ ากัดค าตอบ (Essay – restricted response) หมายถึง
แบบทดสอบที่ผู้ตอบมีสิทธิในการตอบจ ากดั 

1.3 แบบทดสอบแบบตอบสัน้ๆ (Short – answer) หมายถึง แบบทดสอบที่
ต้องการค าตอบที่เป็นวลีเท่านัน้ 

1.4 แบบทดสอบแบบให้เติมค าให้สมบูรณ์ หมายถึง แบบทดสอบที่ต้องการ
ให้เติมค าตอบ 

2. แบบปรนัย เป็นแบบทดสอบที่มีรูปแบบ )Structure) มากที่สุด สามารถใช้
วดัผลได้โดยแบบทดสอบแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

2.1 แบบถูกผิด (True – False) ค าถามชนิดนีถ้ามถึงความจริง หลกัการ กฎ
ต่าง ๆและการตีความ 

2.2 แบบทดสอบแบบจบัคู่ (Matching) ลกัษณะของข้อสอบจะมี 2 คอลมัน์
คอลมัน์หนึ่ง เป็นชุดของค าถาม อีกคอลมัน์หนึ่งเป็นชุดค าตอบ ซึ่งผู้ตอบจะเลือกค าตอบที่ถูกต้อง 
เพื่อให้สอดคล้องกบัค าถาม 

2.3 แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ข้อสอบแบบนี จ้ะ
ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นส่วนของโจทย์ (Stem) อีกส่วนหนึ่งเป็นตัวเลือก (Alternative) มี
ตัง้แต่ 3 – 5 ตวัเลือก แบบทดสอบประเภทนีจ้ะวดัความสามารถของสมองได้ตัง้แต่ความจ าจนถึง
ขัน้สูงๆ โดยค าตอบในตัวเลือกนัน้  จะมี ข้อถูกอยู่ เพียงข้อเดียว ส่วนข้อ อ่ืน ๆ เป็นตัวลวง 
(Distracters) เป็นแบบทดสอบที่นิยมใช้กันมาก เพราะมีข้อดีที่ว่าการให้คะแนนไม่ว่าใครตรวจ 
การให้คะแนนจะเท่ากนัเสมอ 

ความหมายของความเข้าใจ 
บลูมและคณะ (สุกัลยา  มงคลสตกานต์ , 2560, น. 15; อ้างอิงจาก Bloom; & 

other.1971) กล่าวไว้ว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการที่คนขยายความรู้ความจ าเป็น
ให้ไกลออกไปจากเดิมอย่างสมเหตสุมผล แยกเป็น 3 ขัน้ที่ส าคัญ คือ การแปลความหมายของค า 
ข้อความ สัญลักษณ์ในแง่มุมใหม่ตามเนือ้เร่ืองและหลักวิชาการนัน้ ๆ การตีความโดยเอา
ความหมายจากการแปลทัง้หมดมารวมกนั แล้วสรุปใจความหรือขยายความนัน้ใหม่ และทศันะคติ
ใหม่ มมุมองใหม่เพื่อให้กว้างไกลไปจากข้อเท็จจริง โดยจะต้องให้ข้อมลูหรือแนวโน้มอย่างเพียงพอ 

ล้วน และ อังคณา สายยศ (2539, น. 136) ได้กล่าวว่า ความเข้าใจหมายถึง 
ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความได้ 
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ไพศาล  หวังพาณิช (2526, น. 105) กล่าวถึง ความเข้าใจว่าเป็นความสามารถใน
การน าความรู้ความจ าไปดัดแปลง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถจับความ อธิบาย หรือ
เปรียบเทียบ ย่อเร่ืองราวความคิด ข้อเท็จจริงต่าง ๆ อีกทัง้ยงัสามารถอธิบาย และเปรียบเทียบสิ่งที่
มีลกัษณะ และสภาพคล้ายคลึงเป็นท านองเดียวกันกับของเดิมได้ บุคคลที่มีความเข้าใจในสิ่งใด 
จะสามารถแปลความหมาย หรือตีความ หรือขยายความเก่ียวกบัสิ่งนัน้ได้ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจแล้ว ผู้ วิจยัได้น าแนวคิดและ
ทฤษฎีของ สปัุญนี ปลัง่กมล (2552, น. 20) ที่กลา่วว่า ความรู้ (Knowledge) เป็นการรับรู้เบือ้งต้น
ซึ่งบุคคลส่วนมากจะได้รับผ่านประสบการณ์โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองต่อสิ่งเร้า แล้ว
จดัระบบในโครงสร้างของความรู้ผสมผสานระหว่างความจ า (ข้อมลู) กับสภาพจิตวิทยา ซึง่ความรู้
ก็อาจส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกของมนุษย์ได้ ล้วน และ องัคณา สายยศ (2539, น. 136) ได้
กล่าวว่า ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการแปลความ ตีความ และขยายความได้ มา
ประกอบกับการสร้างเคร่ืองมือวิจัย ด้วยการตัง้ค าถามวดัระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูล
เก่ียวกับกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวของแต่ละบุคคลซึ่งมีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกัน โดยใช้
รูปแบบค าถามปรนัยตามที่ จ านง พรายแย้มแข (2535, น. 24-29, อ้างถึงใน นันทริกา ไปเร็ว 
2557, น. 8) ได้กลา่วไว้ เพื่อวดัความสามารถในการพิจารณาข้อความที่ก าหนดให้ว่าใช่หรือไม่ใช่ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค 
ความหมายของส่วนประสมทางการตลาด 

สุดาพร  กุฑลบุตร (2558, น. 10) กล่าวว่า ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing 
Mixed) หมายถึงองค์ประกอบโดยตรงที่เก่ียวข้องกบัสินค้าหรือบริการที่น าเสนอสูผู่้บริโภค ปัจจยัที่
เก่ียวข้องกับส่วนผสมทางการตลาดประกอบด้วยปัจจัยด้านการตลาด 4 ชนิด ที่มกัเรียกกันว่า “4 
Ps” ดงัต่อไปนี ้ 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สินค้าหรือบริการที่จะเสนอขายสูผู่้บริโภค เช่น 
เคร่ืองส าอางค์คลินิค มีลิฟสติคเป็นผลิตภัณฑ์ออกจ าหน่าย ในขณะที่บริษัทลีวายมีกางเกงยีนส์
เป็นผลิตภณัฑ์ออกจ าหน่าย เป็นต้น 

2. ราคา (Price) หมายถึง ราคาของสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องจ่ายเพื่อให้
ได้สินค้านัน้ๆ โดยที่ราคาจะต้องมีมูลค่าสูงกว่าต้นทุนของสินค้าหรือบริการ เพื่อ ท่ีจะได้เกิดส่วน
ต่าง เป็นผลก าไรให้แก่กิจการ เช่น บริษัทคลินิค จ าหน่ายลิฟสติคในราคา 750 บาท สายการบิน
แอร์เอเชียพยายามเสนอขายตัว๋เคร่ืองบินในราคาต ่ากว่าสายการบินอ่ืน เป็นต้น 
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3. สถานที่ (Place) หมายถึง ช่องทางในการน าสินค้าเสนอขายผู้ บริโภค เช่น 
ตลาดสด ซุปเปอร์มาเก็ต การจ าหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ ทางอินเตอร์เน็ท และช่องทาง อ่ืน ๆ ใน
ปัจจุบนัมีการขายสินค้าที่เป็น Application ผ่านออนไลน์ทางโทรศพัท์ หรือมีการจ าหน่ายสินค้าอ่ืน 
ๆ เช่น Magazine online เป็น E Marketing หรือ Digital Marketing สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็ว
มาก  

4. การส่งเสริมการจ าหน่าย (Promotion) หมายถึง กระบวนการส่งเสริมและ
กระตุ้นให้บริโภคหนัมาใช้สินค้าและผลิตภณัฑ์ของกิจการ เช่น การที่เคร่ืองส าอางคลินิกมีของแถม
ในบางเทศกาล หรือกางเกงยีนส์ลีวายส์มีการลดราคาในบางช่วงหรือการที่บริษัทผู้ ผลิตมีการ
โฆษณาเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคสนใจและเกิดความอยากได้ 

ภาวิณี กาญจนาภา (2554, น. 13-14) ได้กล่าวไว้ว่า การตลาดเป็นการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ โดยนักการตลาดจะต้องมีการตัดสินใจเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาด (Marketing 
Mix: 4Ps) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการ
สง่เสริมการตลาด (Promotion) เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือความจ าเป็นของกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายขององค์กรธุรกิจ โดยส่วนประสมการตลาดนี  ้นับเป็นกิจกรรมทางการตลาดที่
องค์กรธุรกิจสามารถควบคมุได้ ซึง่สามารถด าเนินการได้ดงันี ้

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) ถึงแม้ว่าองค์กรธุรกิจจะถูกก่อตัง้ขึน้เพื่อกระท าหน้าที่
ต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถบรรลุเป้าหมายคือการท าก าไร แต่เป้าหมายพืน้ฐานของ
องค์กรธุรกิจคือ การสร้างคุณค่าโดยการน าเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิด เพื่ อตอบสนอง
ต่อความจ าเป็นและความต้องการของลูกค้า เช่น การที่บริษัทผู้ ผลิตยา Siam Pharmaceutical 
พยายามส่งมอบคณุค่าผลิตภณัฑ์ยาแก่ผู้บริโภค โดยการมุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพของยา โดยมี
สโลแกนที่ว่า “มุ่งสร้างสรรค์ยาคณุภาพระดบัสากล ”เป็นต้น  

2. ราคา (Price) ราคาของผลิตภัณฑ์จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของส่วนประสม
การตลาดที่มีความส าคญั ต่อการพิจารณาการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ของลกูค้า นกัการตลาดควร
ท าการก าหนดราคาโดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความเชื่อของลกูค้า ที่มีต่อคณุค่าของผลิตภณัฑ์หรือ
บริการต่าง ๆ และพิจารณาถึงความเต็มใจของลกูค้าที่จะจ่ายเงินเพื่อซือ้ผลิตภณัฑ์ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้องกระท าเพื่อ
การเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ไปสู่ลูกค้าที่ถูกต้องและในเวลาที่ลูกค้าต้องการ การจัดจ าหน่ายนีจ้ะ
เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ซึ่งหมายถึง การ
ประสานหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ที่กระท าหน้าที่ในช่องทางการจดัจ าหน่าย และการกระจายสินค้าอย่าง
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มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล หน่วยธุรกิจที่ท าหน้าที่เก่ียวกบัการขนส่ง คนกลาง ร้านค้าต่าง ๆ 
เป็นต้น ให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คณุค่า (Value Chain) เพื่อสามารถผลิต ผลิตภณัฑ์และ
จัดจ าหน่ายผลิตภัณ ฑ์ ในปริมาณที่ ถูก ต้อง (Right Quantities) สถานที่ ที่ ถูก ต้อง (Right 
Locations) และในเวลาที่ถูกต้อง (Right Time) ด้วยต้นทุนของระบบการจดัจ าหน่ายรวมต ่าที่สุด 
ในขณะเดียวกนัก็สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านบริการท่ีลกูค้าต้องการ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ 
บริการ หรือความคิดให้กบัลกูค้า เพื่อส่งข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือบริการ การเชิญชวน
หรือเตือนใจลกูค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลกูค้า และก่อให้เกิดอิทธิพลต่อความคิด อนัจะน าไปสูก่าร
ตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์หรือบริการ การสง่เสริมการตลาดประกอบด้วยเคร่ืองมือ 4 ประการ ดงันี ้

4.1 การโฆษณา (Advertising)  
4.2 การสง่เสริมการขาย (Sales Promotion) 
4.3 การขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling) 
4.4 การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mixes) 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2560, น. 35-36) ส่วนประสมการตลาด (Marketing 

Mix) คือ เคร่ืองมือ หรือปัจจัยทางการตลาดที่ควบคุมได้ ที่องค์กรหรือธุรกิจต้องใช้ร่วมกัน เพื่อ
ตอบสนองความต้องการ และสร้างความพึงพอใจแก่ลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อกระตุ้นให้กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเกิดความรู้สึก ต้องการสินค้าและบริการของตน ประกอบด้วยส่วนประกอบ 7 
ประการ หรือ 7P’s คือ 

1. ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่ผู้ขายเสนอขายผลิตภณัฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความจ าเป็น หรือความต้องการของลกูค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ โดยประกอบด้วยสิ่งที่
ได้จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เช่น หีบห่อ บรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ ตราสินค้า บริการ และ
ชื่อเสียงของผู้ขาย 

2. ราคา (Price) หมายถึง เงินที่จ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ  หรือ คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็น P ตัวที่สองที่เกิดขึน้ต่อจาก Product โดยที่ราคาเป็นต้นทุน 
(Cost) ของผู้ บริโภค ผู้ บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า(Value) ของผลิตภัณฑ์ กับราคา 
(Price) ของผลิตภณัฑ์นัน้ ๆ ถ้าคณุค่าสงูกว่าราคา ผู้บริโภคก็จะตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการนัน้ 

3. การจดัจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) คือ สถานที่หรือช่องทางในการจัด 
แสดง จดัจ าหน่ายสินค้า และบริการ  



  20 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือเคร่ืองมือการเพื่อใช้ในการสื่อสารให้
เกิดความพึงพอใจต่อตราสินค้า หรือบริการ หรือแม้กระทั่งความคิดของบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจ 
(Persuade) ให้เกิดความต้องการ เพื่อเตือนความทรงจ า (Remind) ในตัวผลิตภัณฑ์นัน้ๆ โดย
ผู้ขายคาดว่าจะท าให้มีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ ตลอดจนพฤติกรรมการซือ้ รวมไปถึงเป็น
การติดต่อสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ ขายกับผู้ ซือ้ เพื่อสร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซือ้ การ
ติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขาย (Personal selling) เคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารมีหลาย
ประการองค์การอาจเลือกใช้หนึ่งหรือ หลายเคร่ืองมือซึ่งต้องใช้หลักการเลือกใช้ เคร่ืองมือการ
สื่อสารการตลาดแบบประสมประสานกัน [Integrated Marketing Communication (IMC)] โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกบัลกูค้า ผลิตภณัฑ์ คู่แข่งขนั โดยบรรลจุดุมุ่งหมายร่วมกนัได้ 

5. บุคลากร (People) จะดูในส่วนของพนักงานในทุกๆด้าน ตัง้แต่ ค าพูดจา 
มารยาท การแสดงออก การแต่งกาย สีหน้า ท่าทางที่อ่อนน้อม 

6. กระบวนการการให้บริการ (Process) จะเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตของ
ธุรกิจ บริการ คือ กระบวนการ ขัน้ตอน ประสิทธิภาพ ในการให้บริการแก่ลกูค้า โดยค านึงถึงความ
พงึพอใจสงูสดุของลกูค้า 

7. ลักษณะทางกายภาพภายนอก (Physical Evidence) เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้อง
กบั ส่วนที่สมัผสัได้ของการให้บริการ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ของพืน้ที่ให้บริการ จนสง่ผลต่อความ
ประทับใจของลูกค้า เช่น การมีป้ายโฆษณาติดอยู่หน้าร้านในต าแหน่งที่โดดเด่น ใช้ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่เหมาะสม จนลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด และเกิดความประทับใจ
จนกระทัง่มาใช้บริการของร้านเป็นประจ า 

ทฤษฎีส่วนประสมการตลาดบริการ (Payne Adrian, 1993 อ้างถึงในหทัยรัตน์  หยก
มงคลสกุล, 2558, น. 15-18) ประกอบไปด้วยปัจจัยที่จะต้องพิจารณา เพื่อก าหนดต าแหน่งของ
การบริการ และก าหนดส่วนตลาดของธุรกิจบริการ องค์ประกอบแต่ละส่วนของส่วนประสม
การตลาดจะมีผลกระทบซึ่งกนัและกนั โดยต้องสอดคล้องกนัเพื่อให้การด าเนินงานด้านการตลาด
ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ นอกเหนือจากส่วนประสมการตลาดส าหรับสินค้าทั่วไปที่
ประกอบด้วย 4Ps ได้แก่ ผลิตภัณฑ์และการบริการ (Product) ราคา (Price) สถานที่ให้บริการ 
และช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แล้วส่วนประสม
การตลาดบริการยงัมีส่วนประกอบที่เพิ่มขึน้มาอีก 3 ส่วนคือ บุคลากร (People) กระบวนการการ
ให้บริการ (Process) และการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical; Evidence & 
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Presentation) ดังนัน้ ส่วนประสมการตลาดบริการ จึงมีองค์ประกอบที่เพิ่มเติมจากส่วนประสม
การตลาดของสินค้าทัว่ไป โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. ด้านผลิตภัณ ฑ์  (Product) การบริการเป็นผลิตภัณ ฑ์ของธุรกิจบริการ ซึ่ ง
ครอบคลุมทุกอย่างของตัวสินค้า เพราะลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่เพียงตัวสินค้าและบริการเพียง
เท่านัน้ แต่ยังต้องการประโยชน์หรือคุณค่าอ่ืน ๆ ที่ได้รับจากการซือ้สินค้าและบริการของธุรกิจ
บริการด้วย องค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ในธุรกิจบริการประกอบด้วย 

1.1 บริการหลัก (The Core or Generic Product) คือ ลักษณะของบริการหลัก
หรือการบริการพืน้ฐาน ที่เตรียมไว้ให้บริการลูกค้า โดยสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ให้กบัลกูค้าได้ 

1.2 บริการที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับ (The Expected Product) ประกอบด้วย
บริการหลกั และบริการอ่ืน ๆ ที่ลกูค้าจะได้รับ อนัเนื่องมาจากการซือ้บริการหลกัเป็นเงื่อนไขต ่าสดุ
ที่ลกูค้าต้องได้รับ 

1.3 บริการที่เพิ่มพูนจากเดิม (The Augmented Product) คือบริการที่มีความ
พิเศษแตกต่างจากบริการแห่งอ่ืน หรือจากของคู่แข่งขัน โดยที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้มากกว่า จึงเรียกว่าเป็น “คุณค่าเพิ่ม” (Adding Value)” ท่ีเสริมบริการหลกัในรูปของ
ความเชื่อถือได้และการยอมรับของผู้ใช้บริการ 

1.4 บริการที่สามารถเพิ่มคุณ ค่าพิ เศษ (The Potential Product) คือ ความ
เป็นไปได้ในการเพิ่มลกัษณะพิเศษหรือผลประโยชน์ตัวอ่ืนที่ผู้บริโภคควรได้รับ จากการซือ้สินค้า
และบริการในรูปของการบริการท่ีเกินความคาดหวงัของลกูค้า 

2. ราคา (Price) ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปแบบตัวเงิน ราคาเป็น
ต้นทุน (Cost) ของลูกค้า โดยที่ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) กับราคา (Price) 
หากผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ มีคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าจะตัดสินใจซือ้ ซึ่งการก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา
ต้องค านึงถึง 

2.1 การยอมรับของลกูค้าในคณุค่าของผลิตภณัฑ์ว่าสงูกว่าราคาผลิตภณัฑ์ 
2.2 ต้นทนุสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
2.3 ภาวะการแข่งขนั 
2.4 ปัจจยัอ่ืน ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 

3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) ในด้านสถานที่การให้บริการในส่วนแรก คือ การ
เลือกท าเล ที่ตัง้ (Location) โดยการเลือกท าเลที่ตัง้ของธุรกิจบริการมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
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เพราะท าเลที่ตัง้ เป็นตวัก าหนดกลุ่มของผู้บริโภคที่จะเข้ามาใช้บริการ ดงันัน้สถานที่ให้บริการต้อง
ครอบคลุมพืน้ที่การให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้มากที่สุด และค านึงถึงท าเลที่ตัง้ของคู่แข่งขนัด้วย 
ดังนัน้ความส าคัญของท าเลที่ตัง้ ก็จะมีความส าคัญมากน้อยแตกต่างกันไปตามลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละธุรกิจบริการ แต่ละประเภทซึง่แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 

3.1 ผู้บริโภคต้องไปรับบริการในสถานที่ที่ผู้ ให้บริการจดัเตรียมไว้ 
3.2 ให้บริการแก่ผู้บริโภคในสถานที่ของผู้บริโภค ในกรณีนีก้ารเลือกท าเลที่ตัง้

และการจดัสถานที่มีความส าคญัน้อยลง 
3.3 ผู้ ให้บริการและผู้ รับบริการนัดพบกัน ณ สถานที่แห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อให้การ

บริการและการรับบริการ ณ สถานที่แห่งนัน้ มคีวามสะดวกเกิดขึน้กบัทัง้ 2 ฝ่าย ในกรณีนีก้ารเลือก
ท าเลที่ตัง้และการจัดสถานที่ให้บริการมีความส าคัญน้อยในส่วนของช่องทางการจัดจ าหน่าย 
(Channels) การก าหนดช่องทางการจัดหน่ายต้องค านึงถึงองค์ประกอบ 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งได้แก่ 
ลกัษณะของการบริการ ความจ าเป็นในการใช้คนกลางในการจ าหน่าย และลูกค้าเป้าหมายของ
ธุรกิจบริการนัน้ การจดัจ าหน่ายของธุรกิจบริการโดยทัว่ไปจะมอียู่ด้วยกนั 4 ช่องทาง ได้แก่ 

3.3.1 การให้บริการโดยตรง (Direct Sales) โดยการที่ผู้ ให้บริการให้บริการแก่
ผู้ใช้บริการ โดยตรงไม่ผ่านคนกลาง 

3.3.2 ผ่านตวัแทน (Agent or Broker) โดยการผ่านคนกลางซึง่เป็นตวัแทน 
3.3.3 ผ่านตัวแทนของทัง้สองฝ่าย (Seller’s and Buyer’s Agent or Broker) 

โดยทัง้ฝ่ายผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการต่างมีคนกลางของตวัเอง และคนกลางของทัง้สองฝ่ายตกลง
กนั 

3.3.4 การเข้าร่วมระบบการขายสินค้าหรือบริการ โดยการซือ้สิทธ์ิจากบริษัทแม่
และสญัญาให้บริการ (Franchise and Contract Service Deliverers) โดยผู้ ใช้บริการติดต่อผ่าน
ทางธุรกิจบริการท่ีได้รับสิทธินัน้ และมีสญัญาให้บริการจากบริษัทแม่ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อสื่อสารเก่ียวกบัข้อมลูระหว่างผู้
ซือ้กับผู้ขายเพื่อสร้างทัศนคติและพฤติกรรมการซือ้ การติดต่อสื่อสารอาจใช้พนักงานขายท าการ
ขายและการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน เคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประเภทซึง่อาจใช้หนึ่ง
หรือหลายเคร่ืองมือ ต้องใช้หลกัการเลือกใช้เคร่ืองมือสื่อสารแบบประสมประสานกนั (Integrated 
Marketing Communication) โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลกูค้า ผลิตภัณฑ์ คู่แข่งขนั โดย
บรรลจุดุมุ่งหมายร่วมกนัได้ เคร่ืองมือสง่เสริมการตลาดที่ส าคญั มีดงันี ้
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4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบหนึ่งในการติดต่อสื่อสารที่นิยมกัน
มากในธุรกิจบริการ เพื่อสร้างการรับรู้ในการบริการ และสร้างความเข้าใจในการบริการที่ผู้
ให้บริการจัดเตรียมไว้ และเพื่อจูงใจให้ผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้ารู้และอยากที่จะใช้บริการ ดังนัน้ 
นักการตลาดบริการจึงต้องตระหนักถึงความส าคัญของการโฆษณา และมีการตัดสินใจในการ
โฆษณาโดยค านึงถึงวตัถุประสงค์ในการโฆษณา การก าหนดงบประมาณในการโฆษณา และการ
เลือกใช้สื่อในการโฆษณาด้วย 

4.2 ก า รข าย โดย ใช้พ นั ก งาน ขาย  (Personal Selling) เป็ น รูป แบบการ
ติดต่อสื่อสารจากผู้ส่งข่าวสารไปยงัผู้ รับข่าวสารโดยตรง อาจเรียกว่าเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่าง
บุคคล ผู้ ส่งข่าวสารจะสามารถรับรู้และประเมินผลจากผู้ รับข่าวสารได้ทันที งานในข้อนีจ้ะ
เก่ียวข้องกบั 

4.2.1 กลยทุธ์การขายโดยใช้พนกังานขาย (Personal Selling Strategy) 
4.2.2 การจดัการหน่วยงานขาย (Sales force Management) 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) เป็นเคร่ืองมือระยะสัน้ เพื่อกระตุ้น
การตอบสนองให้เร็วขึน้ เป็นงานที่เก่ียวข้องกับการสร้าง การน าไปใช้ และการเผยแพร่วัสดุและ
เทคนิคต่าง ๆ โดยใช้เสริมกบัการโฆษณา และช่วยเสริมการขาย การส่งเสริมการขายอาจจะท าโดย
วิธีทาง ไปรษณีย์ แคตตาล็อค สิ่งพิมพ์ จากบริษัทผู้ผลิต การแข่งขนัการขาย และเคร่ืองมือขายอ่ืน 
ๆ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือเพิ่มความพยายามในการขายของพนักงานขาย ผู้จ าหน่าย และผู้ขายให้
ขายผลิตภัณฑ์ และเพื่อให้ลูกค้าต้องการซือ้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อนัน้ ๆ ท าให้การขายโดยใช้พนักงาน
และการโฆษณาสามารถไปได้อย่างดี เพราะการสง่เสริมการขายเป็นการให้สิ่งจงูใจพิเศษ 

4.4 การให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ (Publicity and Public Relations) การให้ข่าว
เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกับสินค้า บริการ หรือนโยบายบริษัท โดยผ่านสื่อซึ่งอาจไม่ต้องมีการ
จ่ายเงิน หรือจ่ายเงินก็ได้ การใช้ข่าวเป็นสว่นหนึ่งของการประชาสมัพนัธ์ 

4.5 การประชาสัมพันธ์ หมายถึง ความพยายามในการที่จะสื่อสารเพื่อสร้าง
ทศันคติที่ดีต่อองค์การหรือผลิตภณัฑ์ พร้อมทัง้สร้างความสมัพนัธ์ที่ดีกบัชมุชนต่าง ๆ หรือ เผยแพร่
ข่าวสารท่ีดี สร้างภาพพจน์ที่ดี โดยการสร้างเหตกุารณ์หรือเร่ืองราวที่ดี 

4.6 การบอกกล่าวปากต่อปาก (Word of Mouth) มีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งกับ
ธุรกิจบริการ เพราะผู้ ที่ เคยใช้บริการจะทราบว่าการบริการของธุรกิจนัน้  ๆ เป็นอย่างไร จาก
ประสบการณ์การของตนเอง จนถ่ายทอดประสบการณ์นัน้ต่อไปยงัผู้ซึ่ง อาจจะเป็นผู้ ใช้บริการใน
อนาคต หากผู้ที่เคยใช้บริการมีความรู้สึกที่ดี ประทับใจในการบริการ ก็จะบอกต่อ ๆ ไปยังญาติพี่
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น้อง คนรู้จกั และแนะน าให้ไปใช้บริการด้วย ซึง่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย ในการสง่เสริมการตลาด
และการติดต่อสื่อสารได้มาก 

4.7 ก า รต ล าดท างต รง  (Direct Marketing) เป็ น ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า รกั บ
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการต่าง ๆ ที่นักการตลาดใช้
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผู้ ซือ้และท าให้เกิดการตอบสนองในทันที ประกอบด้วย การติดต่อ
เสนอขายทางโทรศัพท์การขายโดยใช้จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อค การขายทาง
โทรทศัน์ วิทย ุหรือหนงัสือพิมพ์ ซึง่จงูใจให้ลกูค้ามีกิจกรรมการตอบสนอง เช่น ใช้คปูองแลกซือ้ 

5. บุคลากร (People) จากลกัษณะเฉพาะของบริการที่เรียกว่า “Inseparability” เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญ ทัง้ในการผลิตบริการและการให้บริการ ในปัจจุบันซึ่งสถานการณ์แข่งขัน
ธุรกิจท่ีรุนแรงขึน้ บุคลากรจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ โดยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งท าให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยคุณภาพในการให้บริการ
ต้องอาศยัการคดัเลือก การฝึกอบรม การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลกูค้าได้
จนแตกต่างและเหนือคู่แข่งขัน ดังนัน้พนักงานจึงต้องมีความรู้ มีทักษะ และความช านาญในสาย
งาน มีทัศนคติที่ดี มีบุคลิกภาพและการแต่งกายที่ดี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ มีมนุษย์สมัพันธ์ มี
ความเสมอภาคในการให้บริการลูกค้า เพื่อสร้างความรู้สึกประทับใจต่อการให้ความส าคัญอย่าง
เท่าเทียม ตลอดจนสามารถตอบสนองและแก้ปัญหาต่าง ๆ ของลกูค้า มีความริเร่ิม และสามารถ
สร้างค่านิยมให้กบัองค์กรได้ 

6. กระบวนการให้บริการ (Process) เป็นขัน้ตอนในการให้บริการเพื่อส่งมอบ
คณุภาพในการให้บริการกบัลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว จนลกูค้าเกิดความประทบัใจ โดยจะพิจารณาใน 
2 ด้าน คือความซับซ้อน (Complexity) และความหลากหลาย (Divergence) ในด้านของความ
ซบัซ้อน จะต้องพิจารณาถึงขัน้ตอนและความต่อเนื่องของงานในกระบวนการ เช่น ความสะดวกร
ความรวดเร็วในการติดต่อซือ้-ขายกองทุน ส่วนในด้านของความหลากหลาย ต้องพิจารณาถึง
ความอิสระ และความยืดหยุ่น สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขัน้ตอนหรือล าดบัการท างานได้ ท าให้มี
ขัน้ตอนการให้บริการท่ีรวดเร็ว 

7. สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึงภาพลักษณ์ หรือสิ่งที่
ผู้ บริโภคสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายในทางกายภาพ และเป็นสิ่งที่สื่อให้ผู้ บริโภคได้รับรู้ถึง
ภาพลักษณ์ของการบริการได้อย่างชัดเจนด้วย เช่น สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ  การ
ออกแบบตกแต่ง และแบ่งสว่นหรือแผนกของพืน้ที่ในอาคาร ความมีระเบียบภายในส านกังาน การ
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จดัวางอุปกรณ์ส านักงาน ความสะอาดของอาคาร สถานที่ ความน่าเชื่อถือของตัวอาคารสถานที่ 
การน าอปุกรณ์ทนัสมยัมาใช้ เป็นต้น 

 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค 

สว่นประสมการตลาดในมมุมองของลกูค้า ธุรกิจจะต้องตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ส่วนประสมทางการตลาดที่กล่าวมา ทัง้ 7 ตัว เป็นมุมมองของธุรกิจที่ให้บริการ การที่จะ
บริหารการตลาดของธุรกิจให้ประสบความส าเร็จนัน้ จะต้องพิจารณาถึงส่วนประสมการตลาดใน
มมุมองของลกูค้าด้วย (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, 2560) 

1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (Customer Value) ลูกค้าจะเลือกใช้บริการอะไรหรือ
จะเลือกใช้บริการกับใครนัน้ สิ่งที่ลูกค้าใช้พิจารณาเป็นหลกัคือ คณุค่าหรือคณุประโยชน์ต่าง ๆ ท่ี
จะได้รับเมื่อเทียบกับเงินที่จ่าย ดังนัน้ ธุรกิจจ าต้องเสนอเฉพาะบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ลกูค้าได้อย่างแท้จริง 

2. ต้นทุน (Cost to Customer) ต้นทุนหรือเงินลูกค้ายินดีที่จะจ่ายส าหรับบริการ
นัน้ ๆ ต้องคุ้มค่ากบับริการที่จะได้ หากลกูค้ายินดีจ่ายในราคาสงู แสดงให้เห็นว่าความคาดหวงัใน
การบริการนัน้ ย่อมสูงตามไปด้วย ดังนัน้ในการตัง้ราคาค่าบริการ ธุรกิจจะต้องหาราคาที่ลูกค้า
ยินดีที่จะจ่ายให้ได้ เพื่อน าราคานัน้ไปใช้ในการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท าให้สามารถเสนอบริการใน
ราคาที่ลกูค้ายอมรับได้ 

3. ความสะดวก (Convenience) ลกูค้าจะใช้บริการกบัธุรกิจใด ธุรกิจนัน้จะต้อง
สร้างความสะดวกให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามข้อมูลอและการไปใช้บริการ หาก
ลกูค้าไปติดต่อใช้บริการได้ไม่สะดวก ธุรกิจจะต้องท าหน้าที่อ านวยความสะดวกด้วยการให้บริการ
ถึงที่บ้าน หรือที่ท างานลกูค้า 

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication) ลกูค้าย่อมต้องการได้รับข่าวสารอันเป็น 
ประโยชน์จากธุรกิจ ในขณะเดียวกนันัน้ลกูค้าก็ต้องการติดต่อธุรกิจเพื่อให้ข้อมลู ความเห็น หรือข้อ
ร้องเรียนต่าง ๆ ธุรกิจจะต้องจัดหาสื่อที่เหมาะสมกบัลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อท่ีสามารถรับข้อมูล
ความเห็นจากลกูค้า ดงันัน้การสง่เสริมการตลาดทัง้หลายจะไม่ประสบความส าเร็จเลยถ้าหากการ
สื่อสารนัน้ล้มเหลว 

5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring) ลูกค้าที่จะมาใช้บริการไม่ว่าจะเป็น บริการที่
จ าเป็นหรือ บริการที่ฟุ่ มเฟือย เช่น บริการด้านความงาม ลูกค้าก็ต้องการการเอาใจใส่ดูแลเป็น
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อย่างดีจากผู้ ให้บริการ โดยเร่ิมตัง้แต่ก้าวเท้าแรกเข้ามาจนถึงก้าวออกจากร้านนัน้ไป ไม่ว่าจะเป็น
ครัง้แรกหรือครัง้ไหน ๆ ของการใช้บริการก็ตาม หรือไม่ว่าจะเป็นพนกังานผู้ใดที่ให้บริการก็ตาม 

6. ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ (Completion) ลูกค้ามุ่งหวงัที่จะ
ได้รับการตอบสนองความต้องการอย่างสมบรูณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นการบริการท าเล็บ เล็บที่ออกมา
จะต้องมี ความเรียบร้อย สีสนัตรงกับความต้องการลูกค้า หรือการเข้ารับรักษาอาการจ็บป่วย ไม่
ว่าในโรงพยาบาลใด อาการจ็บป่วยนัน้จะต้องหาย ในแต่ละธุรกิจการบริการ แม้ขัน้ตอนการ
ให้บริการจะมีความซบัซ้อนเพียงใด ต้องจ้างพนักงานจ านวนมากมายแค่ไหน ลูกค้าไม่มีส่วนมา
รับรู้ รู้เพียงอย่างเดียวว่ากระบวนการให้บริการ ต้องตอบสนองความต้องการอย่างครบถ้วน 
ถกูต้อง ไม่ขาดตกบกพร่อง 

7. ความสบาย (Comfort) สิ่งแวดล้อมของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคาร 
เคาน์เตอร์บริการ ห้องน า้ ทางเดิน แสงไฟ เสียง ป้ายประชาสมัพันธ์ต่าง ๆ โดยจะต้องสร้างความ
สบายตาและความสบายใจให้กบัลกูค้า โดยเฉพาะหากลกูค้ามาใช้บริการประเภทหรูหราฟุ่ มเฟือย 
สิ่งเหลา่นัน้จะต้องท าให้ความทกุข์ ใจให้บรรเทาเบาบางลง และเพิ่มความสบายกายมากขึน้ 

จากที่อธิบายในข้างต้น สามารถเปรียบเทียบส่วนประสมทางการตลาดใน
มมุมองของธุรกิจและของลกูค้าได้ดงันี ้

 
ตาราง 1 แสดงการเปรียบเทียบสว่นประสมทางการตลาดในมมุของธุรกิจและของลกูค้า 
 

สว่นประสมทางการตลาด 
ในมมุมองของธุรกิจ 

สว่นประสมทางการตลาด 
ในมมุมองของลกูค้า 

1. ผลติภณัฑ์ (Product) 1. คณุค่าที่จะได้รับ (Customer Value) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) 
4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
5. พนกังานขาย (People) 
6. กระบวนการให้บริการ (Process) 
 
7.สิ่งแวดล้อมทางการภาย (Physical 
Evidence) 

2. ต้นทนุ (Cost to Customer) 
3. ความสะดวก (Convenience) 
4. การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
5. การดแูลเอาใจใส่ (Caring) 
6. ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 
(Completion) 
7.ความสบาย (Comfort) 

 
ที่มา : ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2546)  
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จากการศึกษาแนวคิด สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของบริโภค (7C’s) 

ผู้ วิจัยได้ให้ความหมายดังนี  ้ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมองของผู้ บริโภค (7C’s) 
หมายถึง สิ่งที่มีอิทธิพลหรือมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ของคนวัย
ท างานให้เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของ
ลกูค้า (7C’s) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2546) มาเป็นตวัแปรอิสระในการศึกษาวิจยัครัง้นีแ้ละ 
ผู้วิจยัใช้เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง กรอบแนวคิดและแบบสอบถามในส่วนที่ 3 เพื่อวิเคราะห์ ส่วน
ประสมทางการตลาดบริการในมุมมอง ของผู้บริโภค ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ 

ความหมายของการตัดสินใจ 
ทิพย์วัลย์ สีจันทร์และคณะ (2546, น. 110) กล่าวว่า การตัดสินใจเป็นการเลือก

ทางเลือกมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งต้องมีทางเลือกหลาย ๆ ทางเกิดขึน้ก่อน แล้วน ามา
เปรียบเทียบกนัจนได้ทางเลือกที่เหมาะสมที่สดุมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

เสรี วงษ์มณฑา (2542, น. 192) กล่าวว่า กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคว่า ใน
การที่ผู้บริโภคจะซือ้สินค้าใดสินค้าหนึ่งนัน้ จะต้องมีกระบวนการตัง้แต่จุดเร่ิมต้นไปจนถึงทศันคติ
หลังจากที่ได้ใช้สินค้าไปแล้ว ซึ่งสามารถพิจารณาเป็นขัน้ตอนได้ดังนี ้การมองเห็นปัญหา การ
แสวงหาภายใน การแสวงหาภายนอก การประเมิณทางเลือก การตัดสินใจซือ้ ทัศนะคติหลงัการ
ซือ้ โดยการตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการในการเลือกให้ได้ทางเลือกหนึ่งที่เห็นว่าดีที่สุด เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และการตัดสินใจของบุคคลเป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดจาก 
ความคาดหวงั เป้าหมาย แรงจูงใจ การรับรู้ เจตคติด อาชีพ ครอบครัวและด้านอ่ืน ๆ คือตวับุคคล
และสิ่งแวดล้อม 

จากความหมายของการตัดสินใจที่ได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การตัดสินใจ 
หมายถึง การเลือกคิดอนัจะน าไปสู่การปฏิบติัหลาย ๆ ทางเลือก เพื่อให้ได้ทางเลือกที่เห็นว่าดีที่สดุ
เพื่อการบรรลวุตัถปุระสงค์นัน้ ๆ ตามที่ได้ตัง้ใจไว้ 

กระบวนการตัดสินใจซือ้ (Buying Processes) 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550, น. 219) กล่าวว่า ขัน้ตอนในการตัดสินใจซือ้ (Buying 

Decision Process) เป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค จากการส ารวจรายงานของ 
ผู้บริโภค จ านวนมากในกระบวนการซือ้ พบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คือ 
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1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา(Problem 
Recognition) การท่ีบุคคลรับรู้ได้ถึงความต้องการภายในของตนเอง ซึง่อาจเกิดขึน้เองหรือเกิดจาก
สิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก เช่น ความหิว ความกระหาย ความต้องการทางเพศ ความเจ็บปวด 
ความรัก ฯลฯ ซึ่งรวมถึงความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการที่เป็น
ความปรารถนา อัน เป็นความต้องการทางด้านจิตวิทยา (Psychological Needs) สิ่งเหล่านี ้
เกิดขึน้เมื่อถึงระดบัหนึ่ง จะกลายเป็นสิ่งกระตุ้น บุคคลจะเรียนรู้ถึงวิธีที่จะจดัการกบัสิ่งกระตุ้นจาก
ประสบการณ์ในอดีต ท าให้เขารู้ว่าจะตอบสนองสิ่งกระตุ้นอย่างไร นกัการตลาดในขัน้กระตุ้นความ
ต้องการมี 2 ประการดงันี ้

1.1 เข้าใจสิ่งกระตุ้นเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ที่มิอิทธิพลต่อผู้บริโภค 
1.2 แนวความคิดการกระตุ้ นความต้องการ ช่วยให้นักการตลาดร าลึกได้

เสมอว่า ระดบัความต้องการส าหรับผลิตภณัฑ์จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอ 

และสิ่งที่ สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้กบัผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการค้นหาข้อมูลที่
เก่ียวข้องมากขึน้ แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคแสวงหาและมีอิทธิพลที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเลือก 
แหลง่ข้อมลูประกอบด้วย 

2.1 แหล่งบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ สมาชิกในครอบครัว ญาติ คน
รู้จกั 

2.2 แหล่งการค้า (Commercial Sources) ได้แก่ สื่อการโฆษณา พนักงาน
ขาย ตวัแทนการค้าการบรรจภุณัฑ์ 

2.3 แหล่งประสบการณ์ (Experiential Sources) ได้แก่ การควบคุม การ
ตรวจสอบ การใช้สินค้า 

2.4 แหล่งชุมชน (Public Sources) ได้แก่ สื่อมวลชน องค์การคุ้ มครอง
ผู้บริโภค 

2.5 แหล่งทดลอง (Experimental Sources) :ซึ่งได้แก่หน่วยงานที่ส ารวจ
คณุภาพผลิตภณัฑ์ หรือหน่วยวิจยัภาวะตลาดของผลิตภณัฑ์ ประสบการณ์ตรงของผู้บริโภคในการ
ทดลองใช้ ผลิตภณัฑ์ อิทธิพลของแหลง่ข้อมลูจะแตกต่างกนัตามชนิดของผลิตภณัฑ์ และลกัษณะ
สว่นบุคคลของ ผู้บริโภค โดยทัว่ไปผู้บริโภคได้รับข้อมลูต่าง ๆ จากแหล่งการค้า ซึ่งเป็นแหล่งข้อมลู
ที่นกัการตลาด สามารถควบคุมการให้ข้อมลูได้ โดยปกติข้อมลูจากแหล่งการค้าให้ข้อมลูทั่ว  ๆ ไป 
แก่ผู้ซือ้ แต่ข้อมลู จากแหล่งบุคคลจะช่วยประเมินผลผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ซือ้ นักการตลาดสามารถ
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พิจารณาความส าคัญ ของแหล่งข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้บริโภคว่ารู้จักผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร และ
แหลง่ข้อมลูใดที่มีอิทธิพล มากต่อผู้บริโภค 

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้ บริโภคได้รับ
ข้อมูล มาแล้วจากขัน้ที่สอง ผู้ บ ริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือก ต่าง ๆ 
กระบวนการประเมิน พฤติกรรมของผู้บริโภคมีดงันี ้

3.1 คณุสมบติัผลิตภณัฑ์ 
3.2 ผู้บริโภคจะให้น า้หนกัความส าคัญส าหรับคณุสมบติัผลิตภณัฑ์แตกต่าง

กนั นกัการตลาดต้องพยายามค้นหาและจดัล าดบัส าหรับคณุสมบติัผลิตภณัฑ์ 
3.3 ผู้บริโภคมีการพัฒนาความเชื่อถือเก่ียวกับสินค้า เนื่องจากความเชื่อถือ

ของ ผู้ บริโภคขึน้อยู่กับประสบการณ์ของผู้ บริโภคและความเชื่อถือเก่ียวกับตราผลิตภัณฑ์จะ
เปลี่ยนแปลงได้เสมอ 

3.4 ผู้ บ ริโภคมีทัศนคติในการเลือกตราสินค้า โดยผ่านกระบวนการ
ประเมินผลเร่ิมต้น ด้วยการก าหนดคณุสมบติัของผลิตภณัฑ์ที่เขาสนใจ และเปรียบเทียบคณุสมบติั
ของผลิตภณัฑ์ ตราต่าง ๆ 

4. การตัดสินใจซือ้ (Purchase Decision) ผู้บริโภคจะตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ที่
ชอบมากที่สุด และปัจจยัต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ระหว่างการประเมินผลพฤติกรรม และการตดัสินใจซือ้ 3 
ประการ คือ หลงัจากประเมินทางเลือก ก่อนที่จะเกิดความตัง้ใจซือ้ และเกิดการตดัสินใจซือ้ในการ
ตดัสินใจซือ้แต่ ละครัง้ผู้บริโภคจะต้องตดัสินใจในเร่ืองต่าง ๆ ดงันี ้

4.1 เลือกที่จะซือ้ผลิตภณัฑ์นัน้หรือไม่ แท้จริงแล้วมี 3 ทางเลือก คือ ซือ้สินค้า
นัน้ ซือ้สินค้าอ่ืนทดแทน หรือไมซือ้เลย 

4.2 ถ้าซือ้จะซือ้ยี่ห้ออะไร 
4.3 จะซือ้ที่ไหน 
4.4 จะซือ้จ านวนเท่าใด 
4.5 จะซือ้อย่างไร 

นกัการตลาดจะต้องพยายามที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้สินค้า
หรือ บริการให้เร็วขึน้ ซึ่งสามารถท าได้ด้วยวิธีการ คือ การให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่ม การสร้างความ
แตกต่าง และการสร้างความมัน่ใจ 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื อ้  (Post Purchase Behavior) ภายหลังจากที่
ผู้บริโภคได้ซือ้ สินค้าหรือบริการแล้ว พฤติกรรมหลังการซือ้บางอย่างก็จะตามมา เช่น อาจซือ้
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เพิ่มขึน้ หรืออาจประเมินการซือ้ที่ได้ตัดสินใจซือ้ไปแล้ว ในหลายกรณี เมื่อผู้ซือ้สินค้าหรือบริการ
อย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว ก็จะท าให้แรงบนัดาใจท าให้เกิดการซือ้สินค้าหรือบริการอีกอย่างตามมา 

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีผู้บริโภคยงัอาจประเมินการซือ้สินค้าหรือบริการที่ซือ้
ไปนัน้อีกครัง้หนึ่ง ผลิตภณัฑ์ที่ซือ้ไปนัน้สามารถแก้ปัญหาตามที่เขาต้องการได้จริงหรือไม่ ตามค า
โฆษณาหรือไม่ ผลิตภณัฑ์นัน้ตรงตามลกัษณะที่คาดหวงัไว้หรือไม่ หากผู้บริโภคได้รับความพอใจก็
จะท าให้เกิดการซือ้ซ า้เมื่อสินค้าหรือบริการนัน้ใช้หมดไป และจะบอกกลา่วไปยงัผู้บริโภครายอ่ืน ๆ 

อดุลย์ จาตุรงคกุล (2560, น. 48-49) ได้กล่าวถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้ซือ้ ซึ่ง
เป็นกระบวนการส าคัญที่น่าจะศึกษาว่าก่อนที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจนัน้มีขัน้ตอนการตัดสินใจซึ่ง
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคจะตัดสินใจนัน้มีขัน้ตอนการตัดสินใจอย่างไร ซึ่งกระบวนการ
ตดัสินใจของผู้บริโภคอาจแบ่งพิจารณาออกเป็น 5 ขัน้ตอนดงันี ้

1. การรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การที่ผู้ บริโภคตระหนักถึงความ
ต้องการของตน ซึ่งเกิดจากการที่ผู้บริโภคเห็นถึงความแตกต่างของสภาวะที่เป็นอยู่ กับสภาวะที่
เขาปรารถนาจะให้เป็น การเล็งเห็นปัญหามักจะเกิดจากความต้องการหรืออาจจูงใจของผู้บริโภค
ในการแสวงหาสินค้าหรือบริการท่ีมีความต้องการซือ้สินค้านัน้ อาจเกิดจากสิ่งจงูใจที่สร้างขึน้โดย 

1.1 ตวัของผู้บริโภคเอง เกิดจากสิ่งจงูใจภายในตวัของผู้บริโภคเอง 
1.2 คนในสงัคมที่เขาอยู่ เช่น ครอบครัว ญาติพี่น้อง ผู้ ร่วมงาน เพื่อนฝงู 
1.3 สถานการณ์บางอย่างที่เปลี่ยนไป เช่นการที่งานลา่ช้าเกินก าหนด 
1.4 ความพยายามของนกัการตลาด เช่น โฆษณา การสง่เสริมการขาย 

2. การแสวงหาทางเลือก (Search for Alternative) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้ น
มากพอและสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการอยู่ใกล้ตัวผู้ บริโภคจะด าเนินการตอบสนอง
ต้องการเขาทันที แต่ในบางครัง้ความต้องการที่เกิดขึน้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ 
ความต้องการนัน้จะถูกสะสมเอาไว้เพื่อการตอบสนองภายหลงั เมื่อความต้องการที่ถูกกระตุ้นได้
สะสมไว้มากจะท าให้เกิดภาวะอย่างหนึ่ง คือ ความตัง้ใจให้ได้รับการตอบสนองความต้องการโดย
ผู้ บริโภคจะพยายามค้นหาข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการที่สะสมไว้ ปริมาณของข้อมูลที่
ผู้บริโภคค้นหาขึน้อยู่กับความต้องการที่บุคคลเผชิญอยู่ในระดบัมากหรือน้อยจ านวนเวลาที่ใช้ใน
การเลือกราคาสินค้า และระดบัความเสี่ยงภยัที่พงึมีถ้าการตดัสินใจนัน้อาจมีการผิดพลาด 

3. การประเมินผลทางเลือก (Alternative Evaluation) เมื่ อได้ ข้อมูลต่าง ๆ 
มาแล้ว ผู้บริโภคจะน าทางเลือกแต่ละทางมาเปรียบเทียบว่ามีด้านบวก และ ด้านลบอย่างไรในการ
พิจารณาทางเลือกนีผู้้บริโภคจะดงึเอาเกณฑ์การประเมินผลความเชื่อทศันคติและความสนใจที่จะ
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ซือ้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังอยู่ในจิตใจของคน ๆ นัน้ อยู่ก่อนแล้วมาใช้ในการตดัสินใจส าหรับแต่ละ
ทางเลือก ท าให้เกิดการเลือกลกัษณะเด่นบางอย่างของผลิตภัณฑ์มาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
หากผลิตภัณฑ์ใดไม่มีลักษณะดังกล่าวก็จะคัดออกจากรายการไป ซึ่งจะท าให้การประเมิน
ทางเลือกท าได้ง่ายขึน้ 

4. การตัดสินใจซือ้ (Choice / Purchase) เมื่อท าการประเมินแล้ว จะช่วยให้
ผู้บริโภคสามารถก าหนดความพอใจระหว่างสินค้าต่าง ๆที่เป็นทางเลือกและในที่สดุกระบวนการ
ตดัสินใจก็จะน ามาสิน้สดุที่การซือ้สินค้าโดยพิจารณาจาก 3 ปัจจยั คือ สถานที่ซือ้ เงื่อนไขในการ
ซือ้ และความพร้อมที่จะจ าหน่าย กล่าวคือในเร่ืองสถานที่ซือ้อาจจะซือ้ที่ร้านจ าหน่าย ซือ้ที่ท างาน 
หรือ ซือ้ที่บ้านก็ได้ เนื่องจากในปัจจุบนัผู้บริโภคมีพฤติกรรมในการซือ้สินค้าและบริการภายในบ้าน
สงูขึน้ ส่วนเงื่อนไขในการซือ้ได้แก่ การซือ้เป็นเงินสด เงินผ่อน ซือ้ทางไปรษณีย์ โดยการช าระผ่าน
บตัรเครดิต เป็นต้น สว่นความพร้อมที่จะจ าหน่าย หมายถึง ความพร้อมการสง่มอบหรือให้บริกา 

5. พฤติกรรมภายหลังการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลังการซือ้หรือการ
ทดลองใช้สินค้าผู้ บริโภคจะมีประสบการณ์ เก่ียวกับความพอใจหรือไม่พอใจในตัวสินค้า 
(Satisfaction / Dissatisfaction) ซึ่งความพอใจหรือไม่พอใจ จะมีผลต่อความเชื่อ ทัศนคติและ
ความตัง้ใจในการซือ้ครัง้ต่อไป กล่าวคือ ถ้าซือ้มาใช้แล้วดี ความรู้สึกพอใจนีจ้ะถูกเก็บเป็นความ
เชื่อต่อตัวสินค้า และท าให้เกิดทัศนคติที่ดี ผลที่ตามก็คือ ความสนใจซือ้ซ า้และอาจบอกต่อผู้ อ่ืน 
แต่ถ้าเกิดความไม่พอใจก็จะเปลี่ยนแปลงในระบบความเชื่อ ทัศนคติ และท าให้ไม่สนใจซือ้สินค้า
ประเภทนีห้รือยี่ห้อนีอี้ก การตดัสินใจซือ้ก็จะเร่ิมต้นกลบัไป ที่หาข้อมลูใหม่เก่ียวกบัสินค้าหรือยี่ห้อ
อ่ืน ๆ ใหม่อีกครัง้ ความไม่พอใจหลงัการซือ้หรือการใช้สินค้ามีสาเหตทุัว่ไป 4 ประการคือ 

5.1 ความรู้สึกไม่แน่ใจ เพราะในขัน้การตดัสินใจซือ้ผู้บริโภคพบว่าสินค้ามีทัง้
ข้อดีและข้อเสีย เมื่อซือ้มาใช้แล้วผู้บริโภคก็ยงัมีความรู้สกึไม่แน่ใจติดอยู่ตลอดเวลา 

5.2 ความรู้สึกไม่ดีหลังการซือ้ และ ได้ยิน ได้ฟังเร่ืองบกพร่องต่าง ๆ ของ
สินค้าที่ซือ้มา 

5.3 ทราบภายหลงัว่าสินค้าอย่างเดียวกนันัน้ สามารถซือ้ได้ถกูกว่าถ้าซือ้จาก
ที่อ่ืน 

5.4 พบว่าสินค้นัน้ท างานได้ไม่เป็นที่พอใจ เมื่อเกิดความไม่พอใจ ผู้บริโภคมี
วิธีที่จะผ่อนคลายได้โดยการขายสินค้านัน้ให้กับคนอ่ืนต่อไปหรือคืนสินค้าไปหรือพยายามหา
ข่าวสารอ่ืนมาเสริมความเชื่อมัน่ว่าสินค้านัน้ยงัมีคณุสมบติัเด่นด้านอ่ืน ๆ สนบัสนนุอยู่ และในที่สดุ
ก็จะไม่ซือ้และใช้สินค้านัน้อีกต่อไป 
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ผู้บริโภคจะใช้เวลาในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการซือ้มากน้อยแตกต่างกัน
ออกไป และผู้บริโภคอาจจะข้ามบางขัน้ตอนของกระบวนการซือ้ไปก็ได้ หรืออาจจะไม่ข้ามขัน้ตอน
ใด ๆ เลยก็ได้ พฤติกรรมที่แตกต่างของผู้บริโภคนีเ้กิดจากความแตกต่างของผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ 
และปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการซือ้ 

คอตเลอร์ (Kotler Philip, 2018, p. 181) กล่าวว่าบทบาทส าคัญของจิตวิทยาขัน้
พืน้ฐานของกระบวนการนัน้เราจะต้องเข้าใจก่อนว่ากระบวนการตดัสินใจซือ้ของผู้ บริโภคนัน้ท ากนั
อย่างไร โดยที่โมเดล 5 ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสินใจซือ้นัน้ จะประกอบไปด้วย การรับรู้ปัญหา 
การค้นหาข้อมลู การประเมินผลทางเลือกการตดัสินใจซือ้ และ พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ ดงัแสดง

ในภาพประกอบ แต่ผู้ บริโภคไม่จ าเป็นจะต้องท าตามกระบวนการทัง้ 5 ขัน้ตอนตามล าดับก็ได้ 
บางครัง้อาจจะข้ามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่งไป หรือว่าย้อนกลบักระบวนการก็ได้ 

 
ภาพประกอบ 2 โมเดล 5 ขัน้ตอนของกระบวนการตดัสินใจซือ้ 

 
ที่มา: Kotler Philip (2018, p. 181) 

 
1. การรับรู้ถึงความต้องการ หรือ การตระหนักถึงปัญหา (Need Recognition or 

Problem Recognition) การรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างสภาพที่ต้องการและสภาพปัจจุบนั ซึ่ง
มากพอที่จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการตัดสินใจ หรืออาจหมายถึงความจริงที่ผู้บริโภคทราบความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่ควรจะเป็น ขัน้ตอนของกระบวนการตัดสินใจ มีสิ่งที่ต้อง
พิจารณา 3 ประการในการรับรู้ถึงความต้องการคือ 

1.1 ข้อมลูได้เก็บไว้ในความทรงจ า 
1.2 มีความแตกต่างภายในบคุคลหรือขอบเขตปัจจยัด้านจิตวิทยา 
1.3 มีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านสังคมวัฒนธรรม 

การท างานเหลา่นีท้ างานภายในจิตใจของแต่ละบุคคลและร่วมกนัในการก าหนดความต้องการ 
2. การค้นหาข่าวสาร (Search for Information) หรือการค้นหาข้อมลูก่อนการซือ้ 

(Pre-Purchase Search) เป็นขัน้ที่ผู้ บริโภคได้เร่ิมมีการค้นหาข้อมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของ
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ผลิตภณัฑ์ที่สามารถแก้ปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ แหล่งข้อมลูที่ส าคญัมี 
2 แหลง่ คือ 

2.1 แหล่งข้อมูลภายใน (Internal Search) หรือแหล่งข้อมูลที่อาศัยขอบเขต
ด้านจิตวิทยา 

2.2 แหล่งข้อมูลภายนอก (External Search) เป็นข้อมูลจากสื่อมวลชน 
พนกังานขาย การโฆษณา เป็นต้น 

3. การประเมิณผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูล
แล้ว ผู้ บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่าง ๆ นักการตลาดจ าเป็นต้องรู้ถึง
วิธีการต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคใช้ในการประเมิณผลทางเลือก กระบวนการประเมินผลไม่ใช่สิ่งที่ง่ายและ
ไม่ใช่กระบวนการเดียวที่ใช้กบัผู้บริโภคทุกคน และไม่ใช่เป็นผู้ซือ้คนใดคนหนึ่งในทกุสถานการณ์ใน
การซือ้ 

4. การตดัสินใจซือ้ (Purchase Decision) การที่ผู้บริโภคจะตดัสินใจซือ้สินค้านัน้ 
เขาต้องเผชิญกับความเสี่ยงว่า สินค้าที่ซือ้ไปนัน้จะดีเหมือนกบัที่โฆษณาหรือไม่ จะมีคุณภาพคุ้ม
กบัราคาหรือไม่ ท าให้ผู้บริโภคสว่นใหญ่ติดอยู่กบั สินค้าที่ตนเองมีความเคยชิน ดงันัน้สินค้าใหม่ ๆ 
ที่จะน าเสนอต่อผู้บริโภคจะต้องหาวิธีจงูใจให้ผู้บริโภคเปลี่ยนใจและตดัสินใจซือ้สินค้าของตน 

5. พฤติกรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Feeling) เกินขึน้หลงัจากซือ้หรือ
ใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ถ้าเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ผลลัพธ์ก็คือความพอใจ (Satisfaction) แต่ถ้า
ผลลพัธ์ต ่ากว่าที่คาดหวงัไว้ผลก็คือความไม่พอใจ (Un-Satisfaction) 

จากแนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ และกระบวนการตัดสินใจ ผู้ วิจัยได้น าแนวคิด
เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซือ้ ของ คอตเลอร์ (Kotler Philip, 2018)  มาใช้เป็นแนวทางและ
สร้างเคร่ืองมือในการด าเนินการวิจัย ขัน้การตัดสินใจลงทุน ตามที่ ฤทัยรัตน์ เฉลิมศรี (2555) 
กล่าวว่า ขัน้ตอนในกระบวนการตดัสินใจซือ้ ด้านการตดัสินใจซือ้ มีระดบัการรับรู้ต่อเคร่ืองมือการ
สื่อสารทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

กองทุนรวม คือ เคร่ืองมือในการลงทุน (investment vehicle) ส าหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่
ประสงค์จะน าเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน แต่มีเหตุจากหลายปัจจยั ที่ท าให้การลงทุนด้วย
ตนเองไม่ได้ผลลพัธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่นมีทุนทรัพย์จ านวนจ ากัด ไม่สามารถกระจายการ
ลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในประเภทต่าง ๆ ได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือผู้
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ลงทุนไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญในการลงทุน หรือไม่มีเวลาจะศึกษา 
ค้นหา และติดตามข้อมลูเพื่อใช้ในการตดัสินใจ การลงทุนกองทนุรวมจึงเป็นเคร่ืองมือในการลงทุน
ที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้การลงทุนได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีสดุ ภายใต้ความเสี่ยงที่ผู้ลงทนุยอมรับได้ 

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)  LFF ย่อมาจากค าว่า “Long 
Term Equity Fund” เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนบัสนุนให้จดัตัง้ขึน้เพื่อเพิ่ม
สดัสว่นผู้ลงทนุสถาบนั (ซึง่ก็คือกองทุนรวม) ที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่การเพิ่มผู้
ลงทุนสถาบนัดังกล่าวจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึน้ ส าหรับผู้ลงทุนใน LFT ที่เป็น
บุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน กองทุน LTF เหมาะ
ส าหรับคนทุกกลุ่มที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความช านาญเก่ียวกบัการลงทุนใน
หุ้น หรือไม่มีเวลาติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิด ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยง
จากการลงทนุ รวมทัง้เงื่อนไขเก่ียวกบัระยะเวลาในการลงทนุได้  

โดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 317 (พ.ศ.2559 ) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร ลงวันที่ 28 มิ.ย.2559 ที่ผ่านมา ระบุ การขยายสิทธิการถือครองกองทุนหุ้ น
ระยะยาว หรือ LTF จากเดิมถือลงทนุ 5 ปีปฎิทิน หรือ 3 ปี 2 วนั เป็น 7 ปี ปฏิทิน หรือ 5 ปี 2 วนั จึง
มีสิทธิในการลดหย่อนเงินได้บคุคลธรรมดา ไม่เกิน 15% ของเงินได้พึงประเมินเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 
500,000 บาท โดยขยายระยะเวลาการยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับการซือ้หน่วยลงทุน
ตัง้แต่วันที่  1 ม.ค.พ.ศ. 2559 ถึงวันที่  31 ธ.ค.2562 และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้ รับ 
เนื่องจากการขายหน่วยลงทุนคืน รวมทัง้ปรับปรุงหลกัเกณฑ์การถือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีโดยผู้มีเงินได้ต้องถือหน่วยลงทุนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 7 
ปีปฏิทิน  เหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบบันี ้คือ รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการลงทุนใน
ระยะยาวและรักษาเสถียรภาพของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  

นโยบายการลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว คือ เน้นลงทุนในหุ้นสามญัที่จดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่า 65% ของมลูค่าทรัพย์สินสทุธิของกองทนุ โดยกองทนุ LTF แต่ละ
กองอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น บางกองทุนอาจเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม  SET50 หุ้นตาม
กลุ่มอุตสาหกรรม หรือลงทุนในหุ้นตามที่บริษัทจดัการเห็นควรก็ได้ขึน้อยู่กับรายละเอียดนโยบาย
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การลงทุนของ LTF กองนัน้ ๆ โดยอาจมีการจ่ายเงินปันผล หรือไม่มีการจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้
ถือหน่วยลงทนุก็ได้ 

ประเภทของ LTF 
แบ่งตามสดัสว่นการลงทนุ เป็น 3 กลุม่ดงันี ้

1. LTF ที่ลงทุนในหุ้นเต็มที่แบบกองทุนหุ้น คือ กลุ่มนีผู้้ จัดการกองทุนจะบริหาร
กองทุน LTF ของตนเหมือนกับกองทุนหุ้นและลงทุนเต็มที่ในหุ้นเพื่อสามารถสร้างผลตอบแทน
ให้กบัผู้ลงทนุมากที่สดุภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

2. LTF ที่ลงทนุในหุ้นบางสว่น และก าหนดสดัสว่นไว้อยา่งชดัเจนคือ กองทนุ LTF 
ในกลุ่มนีจ้ะมีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุม่แรก เพราะเงินที่มีจะถกูน าไปลงทนุในหุ้นเพียงบางสว่น และ
บอกให้ผู้ลงทุนทราบว่าจะลงทุนก่ีเปอร์เซ็นต์ เช่น ลงทุนในหุ้น 70% อีก 30% ลงทุนในตราสารหนี ้
ท าให้มีความผนัผวนน้อยกว่า ทัง้ขาขึน้และขาลง เหมาะส าหรับผู้ ต้องการลงทนุในระดบัความเสี่ยง
ที่ต ่ากว่ากองทนุหุ้นทัว่ไป แต่ยอมรับโอกาศที่จะได้ผลตอบแทนน้อยลงได้ 

3. LTF ที่ลงทุนในหุ้นเพียงบางส่วนแต่ไม่ก าหนดสดัส่วนที่ชดัเจนคือ LFT กลุ่มนี ้
จะคล้ายกบักลุม่ที่ 2 คือเงินที่มีในกองทุนจะลงทนุในหุ้นเพียงบางส่วน แต่ไม่ได้มีก าหนดชดัเจนว่า
เท่าไหร่ ซึ่งมีความเสี่ยงน้อยกว่ากลุม่แรก กลุ่มนีจ้ะมีเปา้หมายในการรักษาเงินต้นของผู้ลงทนุไม่ให้
ขาดทุนมากกว่ามุ่งหาผลตอบแทน เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการให้เงินต้นไม่ขาดทุนมากกว่า
เน้นเร่ืองผลตอบแทน 

แบ่งตามนโยบายการจ่ายปันผล เป็น 2 กลุ่มดังนี ้
1. LTF ที่มีนโยบายการจ่ายปันผลคือ ซึ่งกลุม่นีจ้ะเหมาะส าหรับผู้ที่อยากได้เงินก าไร

คืนบ้างระหว่างการลงทุน แต่เงินปันผลที่ได้จะต้องเสียภาษี ผู้ ถือหน่วยลงทุนที่ได้รับเงินปันผลจะมี
ภาระภาษีที่ต้องจ่าย โดยสามารถเลือกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 10% หรือจะเลือกไม่หัก ณ ที่
จ่าย แต่น าเงินปันผลที่ได้รับนัน้มารวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจ าปีทีเดียวเลยก็ได้ 

2. LTF ที่ไม่มีนโยบายการจ่ายปันผลคือ กลุ่มนี เ้หมาะส าหรับผู้ ไม่ต้องการเสีย
ผลประโยชน์จากภาษีเงินปันผล โดยยอมที่จะไม่รับผลตอบแทนคืนระหว่างลงทนุ 

แบ่งตามนโยบายการลงทุน เป็น 2 กลุ่มดังนี ้
1. LTF ที่บริหารเชิงรุกคือ ผู้จดัการกองทนุจะเน้นบริหารเพื่อให้ได้ผลตอบแทนเต็มที่มี

เป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนให้สูงที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ประเมินแล้วยอมรับได้ เหมาะ
ส าหรับผู้ ต้องการลงทนุในหุ้นที่เชื่อในความสามารถการคดัเลือกหุ้นของผู้จดัการกองทนุ 

2. LTF ที่บริหารเชิงรับหรือ LFT ที่เป็นกองทุนรวมดชันี คือ ผู้จดัการกองทุนจะบริหาร 
LTF ให้ได้ผลตอบแทนขึน้ลงตามดัชนีอ้้างอิง เหมาะส าหรับผู้ลงทุนที่เชื่อว่าผลตอบแทนของดัชนี
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อ้างอิงจะเพิ่มขึน้ในระยะเวลาที่ลงทุน โดยไม่ต้องการเสี่ยงกบัการบริหารและการคัดเลือกหุ้นของ
ผู้จดัการกองทนุ 

เงื่อนไขการลงทุนของ LTF 
1. ระยะเวลาลงทุน ถือครอง 7 ปีปฏิทิน เช่น หน่วยลงทุนที่ซือ้ทัง้หมดในปี 2559 ขาย

ได้ตัง้แต่ต้นปี 2565 
2. ความต่อเนื่องในการลงทุน ไม่จ าเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทกุปี ลงทนุปีไหนก็ใช้สิทธิ

ลดหย่อนภาษีได้ในปีนัน้ 
3. จ านวนเงินลงทนุขัน้ต ่าต่อปี ไม่มีการก าหนดเงินลงทนุขัน้ต ่า 
4. จ านวนเงินลงทุนขัน้สูงสุดต่อปี ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และ

ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
5. กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน คือการขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบ 7 ปีปฏิทิน ยกเว้น

ทพุพลภาพหรือเสียชีวิต 
5.1 คืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นทัง้หมดทันที พร้อมจ่ายเงินเพิ่มให้รัฐ 1.5% ต่อ

เดือน โดยคิดย้อนหลงัตัง้แต่เดือน เม.ย.ของปีที่เคยยื่นขอลดหย่อนภาษีไว้ จนถึงวนัที่ยื่นคืนภาษี 
5.2 ก าไรที่ได้จากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืนซึ่งต้อง

น าไปรวมค านวณภาษีด้วย โดยบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวม จะหักภาษี ณ ที่จ่ายเบือ้งต้น
3% 

5.3 หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต ่ากว่า 1 ปี จะเสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืน 1.5% 

สิทธิประโยชน์ทางภาษีของ LTF  
หากปฏิบติัตามเงื่อนไขการลงทุน ผู้ลงทุนใน LTF จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 2 

ทางคือ 
1. เงินลงทุนในกองทุน LTF สามารถน ามาหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง 

สงูสดุไม่เกิน 15% ของเงินได้ในปีภาษีนัน้ แต่ต้องไม่เกิน 500,000 บาท 
2. ก าไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) ได้รับการยกเว้นภาษี

เงินได้ ทัง้นี ้หากมีการลงทุนเกิน 15% ของเงินได้ หรือเกิน 500,000 บาท เมื่อขายคืนหน่วยลงทุน
แล้วมีก าไร ผู้ลงทุนจะต้องน าก าไรที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุน (Capital Gain) นับเฉพาะเงิน
ลงทนุสว่นที่เกิน ไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บคุคลธรรรมดาด้วย 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กนกกาญจน์ กิติกาญจน์ (2560) ศึกษาเร่ืองส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร จากการวิจัยพบว่าผู้ลงทุนที่มีรายได้ต่อเดือน อาชีพ และ
อายุแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนด้านมลูค่า ด้านความถ่ีในการซือ้ และด้านเวลาศึกษาข้อมลู
ก่อนการตัดสินใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 และ .05 ตามล าดับ ผู้ลงทุนที่มีระดับ
การศึกษาและสถานภาพสมรสแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทนุด้านมลูค่าและด้านความถ่ีในการ
ซือ้แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้าน
พนักงานด้านกระบวนการให้บริการ และด้านส่งเสริมการตลาดมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการ
ลงทนุด้านเวลาที่ศกึษาข้อมลูก่อนการตดัสินใจในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่าอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติระดับ 0.1 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านการจดัจ าหน่ายและด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการ
ลงทุนด้านมลูค่าการซือ้ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่าอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 และ .05 
ตามล าดบั ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ด้านราคา และด้านการจดัจ าหน่ายมีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการลงทุน
ด้านความถ่ีในการซือ้ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่าอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั .01 และ .05 
ตามล าดบั 

พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการลงทุนและส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 41-
50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001-
60,000 บาท ประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวมน้อยกว่า 1 ปี ฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสงูสดุ
ที่เสียอยู่ที่ 20% และในด้านการวิเคราะห์แต่ละปัจจยัพบว่าปัจจยัด้านภาษีและความเสี่ยงจากการ
ลงทุน ด้านพฤติกรรมการลงทุน และด้านบุคคลต่างส่งผลถึงการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ในขณะที่ด้านผลตอบแทนด้านผลิตภัณฑ์ ด้านข้อมูลและช่องทางในการจัดจ าหน่าย และด้าน
กระบวนการให้บริการไม่สง่ผลต่อการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไป
ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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สิทธิสิน วฒันรักษ์ศิริ (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การบริหารของบริษัทหลกัทรัพย์
จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย อยู่ในช่วงอายุ 29-37 ปี ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท และมีสถานภาพโสด ผู้ลงทุนส่วนใหญ่
มีระยะเวลาที่ลงทุนในกองทุน LTF โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี และมีมลูค่าการลงทุนในกองทุน LTF 
โดยเฉลี่ย 29,850 บาทต่อปี ผู้ ลงทุนให้ความส าคัญ ต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ประกอบด้วย ด้านบุคลากร กระบวนการ ผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจ าหน่าย ลักษณะทาง
กายภาพ ราคา และการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ผู้ลงทุนที่มีอายุ ระดับการศึกษาและ
อาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทนุในกองทนุ LTF ด้านระยะเวลาที่ลงทุนแตกต่างกนั ในขณะ
ที่ผู้ ลงทุนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านมูลค่าการลงทุนใน LTF 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั 

อดุลย์ สาลิฟา (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว (Long Term Fund: LTF) ของนักลงทุนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล” 
พบว่า ปัจจยัส่วนผสมการตลาดที่มีผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีเพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายและส่งเสริม
การขาย และ ปัจจัยด้านผลตอบแทนในการลงทุนและผลการด าเนินงาน สะท้อนกลุ่มตัวอย่าง
ต้องการความสะดวกในการลงทุน และต้องการความรู้เพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินว่า LTF 
จะมาเป็นเคร่ืองมือส าหรับวางแผนการลงทุนและการวางแผนการเงิน ประกอบกบัการสง่เสริมทาง
การตลาดที่โดดเด่นตรงกบัความต้องการท าให้นักลงทุนสนใจในการลงทุนมากขึน้ และการช าระ
เงินผ่านบัตรเครดิตได้ทุกธนาคารท าให้เพิ่มความสะดวกให้กับนักลงทุน ส่วนปัจจัยด้าน
ผลตอบแทนในการลงทุนและผลการด าเนินงาน เนื่องจากนกัลงทุนสนใจผลการด าเนินงานที่ผ่าน
มาและการเลือกหุ้นเข้า Port ของกองทนุจะสง่ผลต่อการด าเนินงานของกองทนุในอนาคตได้ 

ฉตัรแพร  พนูเอียด (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจยัและพฤติกรรมในการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ ลงทุนในกลุ่มอายุ 46-55 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
สว่นใหญ่เป็นพนกังานบริษัทเอกชน/รับจ้าง มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 60,000-75,000 บาท ผู้ลงทุนมี
วตัถปุระสงค์การซือ้หน่วยลงทนุเพื่อน าไปลดหย่อนภาษี การศกึษาพฤติกรรมของผู้ลงทนุ มีความถ่ี
ในการซือ้หน่วยลงทุนปีละมากกว่า 4 ครัง้ มีมลูค่าเงินลงทนุระหว่าง 5,000-75,000 บาทต่อปี ซือ้ที่
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เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคม การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมในการซือ้หน่วยลงทุน ได้แก่ ความถ่ีในการ
ลงทนุ มลูค่าเงินลงทุน สถานที่ซือ้หน่วยลงทนุ ช่วงเวลาในการซือ้หน่วยลงทนุ การศกึษาปัจจยัสว่น
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจลทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ผู้ ลงทุนให้
ความส าคัญระดบัมากที่สุด คือ การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและรองลงมาให้ความส าคญัใน
ระดบัมากในด้านราคาหน่วยลงทุนที่เหมาะสมกบัผลตอบแทนที่ได้รับ มีโฆษณาตามสื่อต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ บุคลากรมีความรวดเร็วในการให้บริการ และปัจจัยที่ให้
ความส าคัญในระดับน้อยที่สุด คือ ด้านการมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่ทันสมัยในการซือ้หน่วย
ลงทนุที่ธนาคาร ตามล าดบั 

จิรัสย์ชา  รัตนเพียร (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว (LTF) ของลูกค้าบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี
สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
20,001-50,000 บาท ลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 5,000-20,000 
บาท ผู้ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนคือพนักงานธนาคาร ซึ่งผู้ ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นต่อปัจจยัด้านการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร ปัจจยัด้านทศันคติในการลงทนุ ปัจจยัด้านสว่นประสม
ทางการตลาด ปัจจัยด้านคณุภาพการให้บริการ และปัจจัยด้านการตดัสินใจลงทุนโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปัจจยัด้านการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร ปัจจยัด้านทศันคติใน
การลงทนุ ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาด และปัจจยัด้านคณุภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ของลกูค้า บมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ ในกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

ภัคทนัน พงศ์ธนนภ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความสัมพัน ธ์กับพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนตราสารทุนของนักลงทุนทั่ วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ผู้ลงทุนสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 30-39 ปี สถานภาพ
โสดระดบัการศกึษาสงูกว่าปริญญาตรี เป็นพนกังานเอกชน มีรายได้ 20,001-40,000 บาท ผู้ลงทุน
มีให้ความส าคญัมาก ต่อสว่นประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทาง
การจดัจ าหน่าย ผู้ลงทุนมีพฤติกรรมในการตดัสินใจลงทุนด้วยตนเอง และเลือกลงทุนกบั บลจ.ที่มี
ผลด าเนินการย้อนหลงัดี โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
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ณฐักร เลาหสงคราม (2555) ได้ท าการศกึษาพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว ของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่า นักลงทุนที่มี อายุ สถานภาพ 
อาชีพ ระดบัรายได้ ที่แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวด้านจ านวนเงิน
ลงทุนรวม และระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุน แตกต่างกนั ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ในรายข้อ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ปัจจัยด้านราคาและต้นทุนโดยรวม ปัจจัยด้านผลกระทบจาก
ต่างประเทศโดยรวม ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่ายโดยรวม ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด
โดยรวม ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศในรายข้อด้านภาวะเงินเฟ้อค่าคุ้มครอง และ
อัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาท มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการถือครองหน่วยลงทุน โดยมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และ ปัจจัยด้านผลกระทบจากต่างประเทศโดยรวม มี
ความสมัพนัธ์กบัจ านวนเงินลงทนุรวม โดยมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้ามกนั 

ฤทัยรัตน์  เฉลิมศรี (2555) ศึกษาการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดและกระบวนการ
ตัดสินใจซือ้กองทุนรวมของนักลงทุนในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัยพบว่าผู้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุ 20-30 ปีสถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 12,500 – 25,000 บาท และมีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน มีระดบัความคิดเห็น
ต่อกระบวนการตัดสินใจซือ้กองทุนรวมของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร ด้านการตระหนักถึง
ปัญหา และการค้นหาข้อมูล อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านกระบวนการประเมิณผลข้อมูล การ
ตดัสินใจซือ้ และด้านพฤติกรรมหลงัการซือ้อยู่ในระดบัมากที่สดุ และมีระดบัการรับ รู้ต่อเคร่ืองมือ
การสื่อสารทางการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับมาก การรับรู้การสื่อสารทางการตลาดด้านการจัด
สัมนา การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน และการประชาสัมพันธ์ สามารถร่วมท านายการ
ตัดสินจซือ้กองทุนรวม และการรับรู้การสื่อสารทางการตลาดด้านการขายโดยพนักงานโดยตรง 
และการโฆษณา สามารถร่วมท านายพฤติการรมภายหลังการตัดสินใจซือ้ กองทุนรวม โดยมี
ความสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05 

ชุรีพร สีสนิท (2553) ศึกษาเร่ืองปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาวของลูกค้า บริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยศึกษาข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน อาชีพ ฐานเงินได้บุคคลธรรมดาที่เสีย ประสบการณ์ในการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการลดหย่อนภาษี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุน แนวโน้มการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของลกูค้าบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนรวมแห่งหนึ่ง
ในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน พบว่าอาชีพแตกต่างกัน มีแนวโน้มการตัดสินใจลงทุนใน
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กองทุนรวมหุ้นระยะยาวแตกต่างกนั ปัจจยัภายในโดยรวมมีความสมัพนัธ์กบัแนวโน้มการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของลกูค้า 

พิมพ์ลดา  พัฒนะวราโรจน์ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน 
สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ของนักลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์การลงทุนในสัญญาซือ้ขายล่วงหน้าที่ อ้างอิงกับดัชนี SET50 
บคุลิกภาพยอมรับความเสี่ยงได้ดี บคุลิกภาพเชื่อมัน่ในตนเอง บคุลิกภาพใช้เหตผุลในการตดัสินใจ 
บุคลิกภาพรอบคอบระมดัระวงั ปัจจัยด้านข้อมูลข่าวสาร ปัจจัยด้านภาวะเศรษฐกิจและการเมือง 
ปัจจยัด้านสถานการณ์ต่างประเทศ ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์สญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกบัดชันี 
SET50 มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในสญัญาซือ้ขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกบัดชันี SET50 ของนัก
ลงทุนในเขตกรุงเทพมหานครในด้านเหตผุลส าคัญที่สุดที่เลือกตดัสินใจลงทุนคือด้านจ านวนการ
ฝากหลกัประกนัเพื่อลงทนุ และด้านจ านวนครัง้ที่ซือ้/ขาย เฉลี่ยต่อเดือน เมื่อตดัสินใจลงทนุ 

สนุทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ปัจจยัด้านผลตอบแทน ปัจจยัด้านภาษีและความเสี่ยงจากการลงทุน ความน่าสนใจในการลงทุน
และตัวแทนจัดจ าหน่ายกองทุน และผลิตภัณฑ์ (กองทุน LTF) ทัง้ 4 ปัจจยัดังกล่าว เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว(LTF) ของนักลงทุนทั่วไปในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว  ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research 
Method) และใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ วิจัยได้ด าเนินการ
ตามขัน้ตอนดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ คนวัยท างานที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
และมีอายุตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป (A – life Plan, 2562) เขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ คนวัยท างานที่ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ

ยาว และมีอายุตัง้แต่ 21 ปีขึน้ไป เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
ผู้วิจยัจึงได้ท าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้สตูรการหาขนาดตวัอย่างที่ไม่
ทราบจ านวนประชากรของ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2560) ดงันี ้

จากสตูรการค านวณกลุม่ตวัอย่าง (n)  =  
 
เมื่อ  n = นาดข ของ อกลุม่ตวั ย่าง 
 p = ค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมดเท่ากบั 0.5 
 q = 1-p 
 e = ระดบัของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึน้ได้เท่ากบั 0.05 

Z2pq 

e2 
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 Z = ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานได้
    ค่า 1.96 

ส าหรับการวิจัยครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดค่าเปอร์เซ็นต์ที่ต้องการสุ่มจากประชากรทัง้หมด
เท่ากับ 50% หรือ 0.5 ค่าปกติมาตรฐานที่ได้จากตารางแจกแจงแบบปกติมาตรฐานเท่ากับ 1.96 
และต้องการระดบัความเชื่อมัน่ 95% นัน่คือยอมให้คลาดเคลื่อนได้ 5% ดงันัน้จึงแทนค่าได้ ดงันี ้

 

  n = 

 

 = 385 ตวัอย่าง 
ดงันัน้จากการค านวณจ านวนกลุม่ตวัอย่างในการวิจยัครัง้นีเ้ท่ากบั 385 คน และเพิ่ม

ตวัอย่างไว้อีก 15 คน รวมทัง้สิน้จ านวนกลุม่ตวัอย่างคือ 400 คน โดยมีวิธีการสุม่ตวัอย่างดงันี ้
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

ขัน้ที่  1 การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งตาม
กลุ่มการปกครองทัง้หมด 6 กลุ่ม และท าการสุ่มตัวอย่างทุกกลุ่ม กลุ่มละ 1 เขต รวม 6 เขต ได้แก่ 
เขตดินแดง เขตสาทร เขตบางเขน เขตบางกะปิ เขตคลองสาน และเขตราษฎร์บรูณะ 

ขัน้ที่  2 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเจาะจงไปสถานที่
ท่ีเป็นสถาบนัการเงิน เช่นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการลงทุน และธนาคาร เพราะ 2 ช่องทางดังกล่าว
เป็นช่องทางที่จะมีนกัลงทนุจ านวนมาก 

 
ตาราง 2 แสดงการเฉลี่ยขนาดตวัอย่าง  
 
กลุม่การปกครอง เขตที่ส ารวจ ธนาคาร / บริษัทหลกัทรัพย์

จดัการกองทนุ 
จ านวนตวัอย่าง  

(คน) 
กลุม่กรุงเทพกลาง เขตดินแดง ธนาคารกรุงไทย (สาขาดินแดง) 70 
กลุม่กรุงเทพใต้ เขตสาทร บลจ.ทิสโก้ 70 
กลุม่กรุงเทพเหนือ เขตจตจุกัร บลจ.ไทยพาณิชย์ 70 
กลุม่กรุงเทพ 
ตะวนัออก 

เขตบางกะปิ ธนาคารกรุงศรีอยธุยา (สาขาเดอะ
มอลล์บางกะปิ) 

70 

กลุม่กรุงธนเหนือ เขตคลองสาน ธนาคารกรุงเทพ (สาขาคลองสาน) 60 
กลุม่กรุงธนใต้ เขตราษฎร์บรูณะ กสิกรไทย ส านกังานใหญ่ 60 
รวม   400 

 

(1.96)2(0.5)(1-0.5) 
(0.05)2 
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ขัน้ที่ 3 การสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลือกเก็บข้อมลู
จากกลุ่มตัวอย่างตามขัน้ที่ 2 และเพื่อให้ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างครบตามที่ก าหนดไว้ ท าการ
แจกแบบสอบถามให้กบัคนท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
ที่สะดวกให้ข้อมลูและตอบแบบสอบถามจนครบ 400 ตวัอย่าง 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูครัง้นีคื้อ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่ผู้วิจยั

สร้างขึน้เองจากการรวบรวมข้อมูลจากทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง แล้วน ามาประยุกต์เป็น
ลกัษณะเฉพาะและข้อค าถามในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนที่  1 เป็นแบบสอบถามที่เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส โดยลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีค าตอบหลายตัวเลือก จ านวน 6 
ข้อ (Multiple Choice Question) โดยใช้ระดบัการวดัข้อมลูดงันี ้

1.1 เพศ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.1.1 ชาย 
1.1.2 หญิง 

1.2 อายุ ใช้ระดบัการวดัข้อมูลแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยก าหนดการ 
แบ่งช่วงอายเุร่ิมต้นอาย ุ21 ปีขึน้ โดยมีการแบ่งเกณฑ์ช่วงอายเุป็นช่วง ห่างช่วงละ 10 ปี  

1.2.1 21 – 30 ปี 
1.2.2 31 – 40 ปี 
1.2.3 41 – 50 ปี 
1.2.4 51 ปีขึน้ไป 

1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1.3.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
1.3.2 ปริญญาตรี 
1.3.3 สงูกว่าปริญญาตรี 

1.4 อาชีพ ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.4.1 ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
1.4.2 พนกังานบริษัทเอกชน 
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1.4.3 เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจสว่นตวั 
1.4.4 อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ

1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
1.5.1 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 
1.5.2 25,001 – 35,000 บาท 
1.5.3 35,001 – 45,000 บาท 
1.5.4 45,001 – 55,000 บาท 
1.5.5 55,001 – 65,000 บาท 
1.5.6 ตัง้แต่ 65,001 บาทขึน้ไป 

1.6 สถานภาพสมรส ใช้ระดบัการวดัข้อมลูแบบนามบญัญัติ (Nominal Scale) 
1.6.1 โสด 
1.6.2 สมรส/อยู่ด้วยกนั 
1.6.3 หม้าย/แยกกนัอยู่/หย่าร้าง 

ส่วนที่  2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการลงทุนในกองทุน 
รวมหุ้นระยะยาว โดยเลือกตอบเพียงค าตอบเดียวจากค าตอบที่ให้เลือก 2 ตวัเลือก (Dichotomous 
Questions) คือ ใช่ และไม่ใช่ จ านวน 12 ข้อ ใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal 
Scale) โดยมีข้อค าถามที่เป็นข้อที่ใช่จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 2,4,5,6 และ 11 และมีข้อค าถามที่
เป็นข้อที่ไม่ใช่จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1,3,7,8, 9,10 และ 12 และในส่วนระดับความรู้ความเข้าใจ
ใช้การ วัดแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) เพื่อแปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจใน
การ ทดสอบสมมตติฐาน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้

ตอบถกู ให้คะแนน 1 คะแนน  
ตอบผิด ให้คะแนน 0 คะแนน 

เมื่อรวมคะแนนและแจกแจงความถ่ีแล้ว จะแบ่งระดับความรู้ความเข้าใจออกเป็น 3 
ระดับ โดยใช้สูตรการค านวณช่วงกว้างของชัน้ (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2556, น. 44) ดงันีซ้ึ่งเป็น
ระดบั การวดัข้อมลปูระเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) 
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ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
      จ านวนชัน้ 

 =  9 – 0 

     3 

    =      3 

การสรุปผลความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว โดยแบ่งระดบัความรู้
ความเข้าใจออกเป็น 3 ระดบั โดยแปลความหมายระดบัคะแนนได้ดงันี ้

ระดบัคะแนน   ระดบัความรู้ความเข้าใจ 
 9-12  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจระดบัมาก 
 5-8  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจระดบัปานกลาง 
 0-4  หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจระดบัน้อย 

ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ
ผู้บริโภค แบ่งเป็น 7 ด้านได้แก่ คณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การ
ดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ  และความสบาย ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดับการวดัข้อมูลประเภท
อันตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใช้มาตรวัดแบบ Interval Scale มี 5 ระดับ จ านวน 22 ข้อ โดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้

คะแนน    ระดบัความคิดเห็น 
5  หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4  หมายถึง เห็นด้วย 

3  หมายถึง เฉยๆ 

2  หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

1  หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับชัน้ ใช้สูตร
ค านวณช่วงกว้างของแต่ละอนัตรภาคชัน้ (สิทธิสิน วฒันรักษ์ศิริ, 2559, 65) ดงันี ้ 

 
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้ =  

ข้อมลูที่มีค่าสงูที่สดุ – ข้อมลูที่มีค่าต ่าที่สดุ

จ านวนชัน้ 
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    =  5 - 1 
                 5 

    =  0.8 
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ของความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมอง

ของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนในวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการในมมุมองของผู้บริโภคอยู่ในระดบัดีมาก 

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการในมมุมองของผู้บริโภคอยู่ในระดบัดี 

ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการในมมุมองของผู้บริโภคอยู่ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการในมมุมองของผู้บริโภคอยู่ในระดบัไม่ดี 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการในมมุมองของผู้บริโภคอยู่ในระดบัไม่ดีอย่างมาก 

ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
จ านวน 4 ข้อ ซึ่งมีค าถามลกัษณะปลายปิด (Close-Ended Question) ซึ่งเป็นระดบัการวดัข้อมูล
ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ใช้มาตรวดัแบบ Rating Scale มี 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การ
ให้คะแนนดงันี ้

 
คะแนน          ระดบัการตดัสินใจ 

5  หมายถึง  มากที่สดุ 

4  หมายถึง  มาก 

3  หมายถึง  ปานกลาง  

2  หมายถึง  น้อย 

1  หมายถึง  น้อยที่สดุ 
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โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้เกณฑ์การประเมินผลในแต่ละระดับชัน้ ใช้สูตร
ค านวณช่วงกว้างของแต่ละอนัตรภาคชัน้ (สิทธิสิน วฒันรักษ์ศิริ, 2559, น. 65) ดงันี ้ 

ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = ข้อมูลที่มีค่าสูงที่สุด – ข้อมูลที่มีค่าต ่าที่สุด

        จ านวนชัน้ 

   =  5 - 1 

       5 

   =  0.8 

เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ของระดบัการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของ
คนในวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อยู่ในระดบัมาก 

ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อยู่ในระดบัปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อยู่ในระดบัน้อย 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
อยู่ในระดบัน้อยที่สดุ 

ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมในครัง้นีคื้อ แบบสอบถามซึ่งที่การสร้างขัน้ตอน

เคร่ืองมือดงันี ้
1. ศึกษาข้อมลูจากแหล่งข้อมลูต่าง ๆ อาทิ ต ารา ทฤษฎี บทความและงานวิจยัที่

เก่ียวข้องเพื่อน ามาให้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม ให้ครอบคลมุตามความมุ่งหมายของ
งานวิจยั 

2. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลมุตามแนวคิดของงานวิจยั โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน
ได้แก่ 
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ส่วนที่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบักองทนุรวม
หุ้นระยะยาว 

 
ส่วนที่  3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการใน

มมุมองของผู้บริโภค 
ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ น

ระยะยาว 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพื่อ

ตรวจสอบความถกูต้อง ครบถ้วนของข้อมลู  
4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเหมาะสมตาม

ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
5. น าแบบสอบถามที่ได้รับการแก้ไขเรียบร้อย ไปทดสอบใช้ (Try out) กับกลุ่ม

ตวัอย่างจ านวน 40 คน แล้วน าผลไปวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า (Cronbach’s alpha Coefficient) ค่า α ที่ได้จะแสดงถึงระดับ
ความคงที่ของแบบสอบถามโดยมีค่าระหว่าง 0 ≤α≤1 ซึ่งค่าที่ได้ใกล้เคียงกับ 1 มาก แสดงว่ามี
ความเชื่อมั่นสูง โดยงานวิจัยนีก้ าหนดค่าความเชื่อมั่นที่ยอมรับได้ต้องไม่ต ่ากว่า 0.70 จึงจะ
ยอมรับได้ (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555, น. 449) โดยได้ค่าความเชื่อมัน่ ดงันี ้

คณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ  มค่ีาความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.783 
ต้นทนุ  มค่ีาความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.756 
ความสะดวก มค่ีาความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.928 
การติดต่อสื่อสาร  มค่ีาความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.854 
การดแูลเอาใจใส ่ มค่ีาความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.918 
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ  มค่ีาความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.828 
ความสบาย  มค่ีาความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.899 
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว  มค่ีาความเชื่อมัน่ เท่ากบั 0.827 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศึกษาถึง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมหุ้น

ระยะยาว ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า
ประกอบด้วย 2 สว่นคือ 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานีเ้ป็นข้อมูลปฐมภูมิ
ซึง่เก็บโดยใช้ แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน จาก คนวยัท างานที่ลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว เขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยได้แจกแบบสอบถามและชีแ้จงให้กลุ่มตัวอย่าง
เข้าใจแบบสอบถาม จากนัน้รอเก็บแบบสอบถาม จนได้ครบตามที่ก าหนดไว้ 

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจาก
วารสาร หนังสือพิมพ์ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
รวมถึงแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  หนังสือที่เก่ียวข้อง บทความ งานวิจัยและงานเขียนทาง
วิชาการ 
 
การจัดท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 

การจัดท าข้อมูล 
จากการที่ได้น าแบบสอบถามไปให้กลุม่ตวัอย่างตอบเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูเรียบร้อย

แล้วผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามที่ตอบแล้วทัง้หมด 400 ชดุ มาด าเนินการดงัต่อไปนี ้
1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยผู้ วิจยัจะตรวจสอบความสมบูรณ์ของการ

ตอบแบบสอบถามที่ได้เก็บมาและแยกแบบสอบถามเพื่อคดัแบบสอบถามที่ไม่สมบรูณ์ออก 
2. การลงรหัส (Coding) โดยผู้วิจยัจะน าแบบสอบถามฉบบัที่สมบูรณ์มาลงรหัส

ตามที่ก าหนดไว้ในแบบสอบถามในแต่ละสว่น 
3. การประมวลข้อมูล (Processing) โดยผู้ วิจัยจะน าแบบสอบถามที่ลงรหัส

เรียบร้อยมาบนัทึกและประมวลผลข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิเคราะห์ข้อมลูและทดสอบ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ (Statistical Package for Social Science หรือ SPSS) 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติและโปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์

ข้อมลูดงันี ้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจก

แจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่ออธิบายถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
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การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส  ส่วนประสมทางการตลาดบริการใน
มุมมองของผู้บริโภค และการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

2 .การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ใช้วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้

2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส กบัการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม
หุ้นระยะยาว ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ความแตกต่าง คือ t-
test และ ONE Way ANOVA 

2.2 วิเคราะห์ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ
ผู้บริโภค ได้แก่ คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ 
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ความสบาย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression)  
 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูในการวิจยัมีดงันี ้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้สถิติพืน้ฐาน  (กัลยา วานิชย์

บญัชา, 2555, 44) ประกอบด้วย 
1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยใช้สตูรดงันี ้

     
เมื่อ  P แทน  ค่าร้อยละ หรือ เปอร์เซ็นต์ 

 f แทน  ความถ่ีของคะแนน 

 n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สตูรดงันี ้

   
เมื่อ  �̅� แทน  ค่าคะแนนเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ย 
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 ∑ 𝑥 แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

 n  แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

1.3 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)  
 
 
  

 
โดยใช้สตูรดงันี ้
เมื่อ S.D. แทน  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอย่าง 
  n แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 (∑ 𝑥)2 แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง  

  แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
2. สถิติที่ใช้หาคณุภาพแบบสอบถาม หาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) 

การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟ่า  
(α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach) (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2555) 

Cronbach’s alpha α = kcovariance/ variance 
     1+ (k+1) covariance / variance 
เมื่อ  α  แทน ค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม 
  k  แทน จ านวนค าถาม 
  Covariance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนร่วม

       ระหว่างค าถามต่าง ๆ 
  variance แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของ

       ค าถาม 
3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) ซึง่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานมีดงันี ้

3.1 ค่าสถิติ t-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่มในกรณีทราบค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระต่อกัน เพื่อใช้
ทดสอบสมมติฐานจ านวน 1 ข้อ ในข้อที่ 1 ในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ในด้านเพศ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 
2544, น. 178) 

ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ ไม่เท่ากนั S1
2 ≠ S2

2 ใช้สตูร 
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𝑡 =
�̅�1 −  �̅�2

𝑆1
1

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

 

𝑑𝑓 =  [
𝑆1

2

𝑛1
𝑛1 − 1

+  
𝑆2

2

𝑛2
𝑛2 − 1

] 

 
ในกรณีความแปรปรวน 2 กลุม่ เท่ากนั S1

2 = S2
2 ใช้สตูร 

𝑡 =  
𝑥1̅̅ ̅ −  𝑥2̅̅ ̅

√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

𝑆𝑝

 

 

 

𝑑𝑓 = 𝑛1
2 +  𝑛2

2 
 

โดย  df แทน ค่าองศาอิสระ 
เมื่อ  t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-distribution 

X1 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

X2 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

S1
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

S2
2 แทน ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

n1 แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

n2 แทน  ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

3.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance: 
ANOVA) (กัลยา วานิชย์บญัชา, 2555, น. 293) โดยทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยของ
กลุม่ตวัอย่างที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม โดยดคู่าความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances 
ซึ่งจะใช้สถิติวิเคราะห์จากสถิติ (F) หรือค่า Brown-Forsythe (B) เพื่อทดสอบสมมติฐานด้านอาย ุ
สถานภาพการสมรส การศกึษา อาชีพ และรายได้ โดยใช้สตูรดงันี ้

𝐹 =
𝑀𝑆𝑏

𝑀𝑆𝑊
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เมื่อ  F  แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution 
  MS b แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่  
    (Mean square between groups) 
  MS w แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  

  (Mean square between error) 

  df แทน ชัน้แห่งความเป็นอิสระ ได้แก่ ระหว่างกลุม่  
    (k-1) ภายในกลุม่ (n-k) 
สตูรการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว Brown-Forsythe (B) ใช้ในกรณี

ที่ความแปรปรวนแตกต่างกัน (ภัคทนัน พงศ์ธนนภ , 2557, น. 40; อ้างอิง Hartung. 2001) 
สามารถเขียนสตูรได้ดงันี ้

𝐵 =
𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝑤
 

โดยค่า   𝑀𝑆𝑤 =  ∑ (1 −
𝑛𝑖

𝑁𝑖=1
𝑘 ) 𝑆𝑖

2 
 
เมื่อ B แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Brown-Forsythe 

  SB แทน ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุม่ 
    MSw แทน ค่าประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่

      ส าหรับ สถิติ Brown-Forsythe 

  k แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
  N แทน ขนาดประชากร 
  Si

2 แทน ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ

แตกต่างเป็นรายคู่ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 หรือระดับความเชื่อมัน่ 95% โดยใช้สูตรตาม
วิธี Least Significant Difference: LSD หรือ Dunnett's T3 เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่างใช้สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2556, น. 333) สามารถเขียนได้ดงันี ้
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ในกรณีที่ ni ≠ nj 

เมื่อ t1- /2n – k  แทน ค่าที่ใช้พิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test ท่ี
      ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และชัน้แห่งความเป็น
      อิสระภายในกลุม่ = n-k 

 MSE  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ (MS w) 
 ni  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ i 
 nj  แทน จ านวนข้อมลูของกลุม่ j 

   แทน ค่าความคลาดเคลื่อน 
สูตรการวิเคราะห์ผลต่างค่าเฉลี่ยรายคู่ (ภัคทนัน พงศ์ธนนภ, 2557, น. 40; 

อ้างอิง Kappel. 1982) สามารถเขียนได้ดงันี ้

�̅�𝐷 =  
𝑞𝐷√2(𝑀𝑆𝑆𝐼𝐴)

√𝑆
 

เมื่อ  𝑑𝐷
̅̅̅̅  แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน Dunnett test 

  qD แทน ค่าจากตาราง Critical Values of the Dunnett 
      test 

  MSS/A แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
  S แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 

3.3 การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Linear Regression) 
จากสมการแสดงการความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรตาม (Y) และตวัแปรอิสระ

(X) ของประชากรจะเห็นว่า กลุ่มตัวแปรอิสระ (α + β1X1 + β2X2 + …+ βkXk ) สามารถอธิบาย
การเปลี่ยนแปลงค่าของตวัแปรตามได้ส่วนหนึ่ง ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถอธิบาย

ได้นีเ้รียกว่า ค่าความคาดเคลื่อนในการพยากรณ์ (Error : ε) การวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุคูณ

จะเป็นการพยากรณ์หาค่าสมัประสิทธ์ิ α และ β1 จากค่าสถิติ a และ b ที่ได้จากการค านวณโดย
กลุม่ตวัอย่าง โดยหลกัการวิเคราะห์ คือ ค่าสมัประสิทธ์ิท่ีค านวณได้ จะต้องเป็นค่าสมัประสิทธ์ิท่ีท า
ให้สมการดังกล่าว มีค่าความคาดเคลื่อนก าลังสองรวมกันน้อยที่สุด (Ordinary Least Square 
:OLS) 
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สมการถดถอยเชิงพหคุณูของประชากร 

Y = α + β1X1 + β2X2 + …+ βk X k+ + ε 
สมการถดถอยเชิงพหคุณูของกลุม่ตวัอย่าง 

Y = a + b1X1 + b2X2 + …+ bkXk 
 

โดยที ่ X  คือ ตวัแปรอิสระ 
 Y  คือ ตวัแปรตาม 
 K  คือ จ านวนตวัแปรอิสระ 

เมื่อ α และ a เป็นจุดตัดแกน Y ของสมการถดถอย หรือ ค่าของ Y เมื่อ

ให้ตัวแปรอิสระทัง้หมดมี ค่าเท่ากับศูนย์ ส่วน β และ b เป็นสัมประสิท ธ์ิถดถอย (Partial 
regression coefficient) ของตวัแปรอิสระแต่ละตวั ซึ่งหมายถึง อตัราการเปลี่ยนแปลงของตวัแปร
ตาม (Y) เมื่อตวัแปรอิสระนัน้ เปลี่ยนไป 1 หน่วย โดยตวัแปรอิสระตวัอ่ืนมีค่าคงที่ 

โดยท่ีค่าสมัประสิทธ์ิ a และ b สามารถคานวณได้จากสตูรดงันี ้
a = Y-b1X1 - b2X2 - …- bkXk 

การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงพหคุณูมีเงื่อนไขที่ส าคญั คือ 

 
1. ความผิดพลาด (error) ต้องเป็นตัวแปรสุ่ม และมีการแจกแจงแบบโค้ง

ปกติ 
2. ความแปรปรวนของตวัแปรตาม (Y) ในทุกค่าของตวัแปรอิสระ (X) จะต้อง

เท่ากนั 
3. ค่าความผิดพลาดของตวัแปรตาม (Y) แต่ละค่าเป็นอิสระต่อกนั 

4. ตวัแปรอิสระที่น ามาวิเคราะห์จะต้องเป็นอิสระต่อกนั 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีศ้ึกษา “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อมลู ผู้วิจยัได้
ก าหนดสญัลกัษณ์และอกัษรย่อเพื่อให้เข้าใจและสื่อความหมายได้ตรงกนั ดงันี ้

H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null hypothesis) 
H1 แทน สมมติฐานรอง (Alternative hypothesis) 
n แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

 แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน  (Mean of Squares) 
SS แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
t แทน ค่าที่ใช้พิจารณา t – Distribution 
F  แทน  ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-distribution 
df แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
Sig. แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิ ติจากการทดสอบที่ โปรแกรม 

  คอมพิ ว เตอ ร์ส า เร็จ รูปค านวน เพื่ อ ใช้ ในการส รุปผล 
  การทดสอบสมมติฐาน (Sig. (2-tailed)) 

* แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้เสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจัย โดยแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดย

แจกแจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) แบ่งเป็น 4 ตอนดงันี ้

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศกึษาสงูสดุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส 
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ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้ นระยะ
ยาว  

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมอง
ของผู้บริโภค  

ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงอนมุานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสภานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่  3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ส่วนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยแจก
แจงความถ่ีแสดงผลเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา

สงูสดุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ ดงัแสดงใน
ตาราง 
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ตาราง 3 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อาย ุระดบั
การศึกษาสงูสดุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส 

 

ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ    

ชาย 132 33.00 
หญิง 268 67.00 

รวม 400 100.00 
อายุ   

21 – 30 ปี 120 30.00 
31 – 40 ปี 205 51.25 
41 - 50 ปี 56 14.00 
51 ปีขึน้ไป 19 4.75 

รวม 400 100.00 
ระดับการศึกษาสูงสุด   

ต ่ากว่าปริญญาตรี 28 7.00 
ปริญญาตรี 245 61.25 
สงูกว่าปริญญาตรี 127 31.75 

รวม 400 100.00 

อาชีพ   
ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 47 11.75 
พนกังานบริษัทเอกชน 329 82.25 
เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจสว่นตวั 24 6.00 

รวม 400 100.00 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 81 20.25 
25,001 - 35,000 บาท 83 20.75 
35,001 - 45,000 บาท 95 23.75 
45,001 - 55,000 บาท 51 12.75 
55,001 - 65,000 บาท 25 6.25 
65,001 บาท ขึน้ไป 65 16.25 
รวม 400 100.00 

สถานภาพสมรส   
โสด 242 60.50 
สมรส/อยู่ด้วยกนั  150 37.50 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่  8 2.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 3 สามารถสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 

400 คนได้ดงันี ้
ด้านเพศ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 

67.00 และเพศชายจ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 
ด้านอาย ุผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 205 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00 ช่วงอายรุะหว่าง 41 - 50 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และช่วงอายรุะหว่าง 51 ปี
ขึน้ไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.75 

ด้านระดบัการศึกษาสูงสดุ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 61.25 รองลงมาคือ การศกึษาระดบัสงูกว่าปริญญาตรี จ านวน 
127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75 และการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.00 
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ด้านอาชีพ ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
จ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25 รองลงมาคือประกอบอาชีพข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 11.75  และประกอบอาชีพเจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00  

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
35,001 - 45,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
25,001 - 35,000 บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 25,000 บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 65,001 บาทขึน้ไป
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 - 55,000 บาท จ านวน 51 คน 
คิดเป็นร้อยละ 12.75 และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 55,001 - 65,000 บาท บาท จ านวน 25 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.25  

ด้านสถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 242 คน 
คิดเป็นร้อยละ 60.50  รองลงมามีสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกัน จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 
37.50 และสถานภาพหม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 

เนื่องจากพบว่ากลุ่มตวัอย่างที่ตอบแบบสอบถามด้านอายุ ระดบัการศึกษาสงูสดุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ มีจ านวนความถ่ีค่อนข้างน้อยในบางกลุ่ม ผู้ วิจัยจึงได้ท าการยุบ
รวมกลุ่ม แสดงข้อมูลจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานต่อไปดงันี ้

 
ตาราง 4 แสดงจ านวน (ความถ่ี) และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย ุระดบั
การศึกษาสงูสดุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ 

 

ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
อายุ   

21 – 30 ปี 120 30.00 
31 – 40 ปี 205 51.25 
41 – ปีขึน้ไป 75 18.75 

รวม 400 100.00 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
 

ข้อมลูสว่นบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดับการศึกษาสูงสุด   

ต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี 273 68.25 
สงูกว่าปริญญาตรี 127 31.75 

รวม 400 100.00 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
น้อยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 81 20.25 
25,001- 35,000 บาท 83 20.75 
35,001- 45,000 บาท 95 23.75 
45,001- 55,000 บาท 51 12.75 
55,001 บาทขึน้ไป 90 22.50 

รวม 400 100.00 

สถานภาพสมรส   
โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ 250 62.50 
สมรส/อยู่ด้วยกนั 150 37.50 

รวม 400 100.00 

 
จากตารางที่ 4 สามารถสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 

400 คนได้ดงันี ้
ด้านอาย ุผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีช่วงอายรุะหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 205 คน 

คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
30.00 ช่วงอายรุะหว่าง 41 ปีขึน้ไป จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 18.75  

ด้านระดับการศึกษา ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับต ่ากว่าหรือ
เท่ากับปริญญาตรี จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 68.25 รองลงมาคือ การศึกษาระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 31.75  

ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
35,001 - 45,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 รองลงมาคือมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
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55,001 บาทขึน้ไป จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 22.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 - 35,000 
บาท จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.75 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท 
จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.25  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 - 55,000 บาท จ านวน 51 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.75  

ด้านสถานภาพสมรส ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่มีสถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/
แยกกนัอยู่ จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  และสถานภาพ สมรส/อยู่ด้วยกนั จ านวน 150 
คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 

 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี ้ผู้ วิจัยได้น าค าตอบจากแบบสอบถามมาวิเคราะห์ ผล
จากการวิเคราะห์ปรากฏตามตาราง ดงัต่อไปนี ้

 
ตาราง 5 แสดงผลการวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตอบถกู ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ปัจจุบันจะต้องถือหน่วยลงทุน LTF เป็นระยะเวลา
อย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน 

180 
 

45.00 220 55.00 

2. เงินที่น าไปซือ้หน่วยลงทุน LTF สามารถน าไปหัก
ลดหย่อนภาษีได้ 

371 92.75 29 7.25 

3. จ าเป็นต้องซือ้ LTF ต่อเนื่องทกุปี 279 69.75 121 30.25 
4. เงินลงทุนที่เอาไปหักลดหย่อนภาษีได้ จะต้องไม่เกิน 
15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 500,000 
บาท 

347 86.75 53 13.25 

5. กองทุน LTF จะมีทัง้แบบที่จ่ายเงินปันผล และไม่
จ่ายเงินปันผล 

343 85.75 57 14.25 
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ตาราง 5 (ต่อ) 
 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว ตอบถกู ตอบผิด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
6. กองที่จ่ายเงินปันผล เมื่อนักลงทุนได้รับเงินปันผล
จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลที่
ได้รับ 

306 76.55 94 23.50 

7. ส าหรับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี เงินลงทุนที่เอาไป
หักลดหย่อนภาษีได้ เมื่อน าเงินลงทุนใน LTF + 
กองทุนส ารองเลีย้งชีพ/กบข.+ประกันชีวิตบ านาญ 
รวมกันจะต้องไม่เกิน 15%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี 
หรือไม่เกิน 500,000 บาท 

168 42.00 232 58.00 

8. เป็นกองทนุที่เน้นลงทนุใน “หุ้น” ไม่น้อยกว่า 25% 181 45.25 219 54.75 

9. กองทุน LTF ขายคืนได้เมื่อมีอายุครบ 55 ปีขึน้ไป 
และลงทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจากวันที่ซือ้
ครัง้แรก ถึงจะได้รับการยกเว้นภาษี 

250 62.50 150 37.50 

10.ต้องมีการลงทนุขัน้ต ่าจ านวน 5,000 บาทต่อปี 225 56.25 175 43.75 

11.เป็นกองทนุที่มีความเสี่ยง 345 86.25 55 13.75 

12.หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต ่ากว่า 1 ปี จะ
เสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้คืนอตัรา 2% 

231 57.75 169 42.25 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่า 
ข้อ 1. ปัจจุบันจะต้องถือหน่วยลงทุน LTF เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีปฏิทิน มี

ผู้ตอบถูกจ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 และมีผู้ ตอบผิดจ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 
55.00 

ข้อ 2. เงินที่น าไปซือ้หน่วยลงทุน LTF สามารถน าไปหกัลดหย่อนภาษีได้ มีผู้ตอบถูก
จ านวน 371 คน คิดเป็นร้อยละ 92.75 และมีผู้ตอบผิดจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.25 

ข้อ 3. จ าเป็นต้องซือ้ LTF ต่อเนื่องทุกปี มีผู้ ตอบถูกจ านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 
69.75 และมีผู้ตอบผิดจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 
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ข้อ 4. เงินลงทนุที่เอาไปหกัลดหย่อนภาษีได้ จะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสีย
ภาษีหรือไม่เกิน 500,000 บาท มีผู้ตอบถูกจ านวน 347 คน คิดเป็นร้อยละ 86.75 และมีผู้ตอบผิด
จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.25 

ข้อ 5. ผู้กองทุน LTF จะมีทัง้แบบที่จ่ายเงินปันผล และไม่จ่ายเงินปันผล มีผู้ตอบถูก
จ านวน 343 คน คิดเป็นร้อยละ 85.75 และมีผู้ตอบผิดจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.25  

ข้อ 6. กองที่จ่ายเงินปันผล เมื่อนกัลงทุนได้รับเงินปันผลจะต้องเสียภาษีหกั ณ ที่จ่าย 
10% ของเงินปันผลที่ได้รับ มีผู้ ตอบถูกจ านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 76.50 และมีผู้ ตอบผิด
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 23.50  

ข้อ 7. ส าหรับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี เงินลงทุนที่เอาไปหักลดหย่อนภาษีได้ เมื่อ
น าเงินลงทุนใน LTF + กองทุนส ารองเลีย้งชีพ/กบข.+ประกันชีวิตบ านาญ รวมกันจะต้องไม่เกิน 
15%ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี หรือไม่เกิน 500,000 บาท มีผู้ตอบถูกจ านวน 168 คน คิดเป็นร้อย
ละ 42.00 และมีผู้ตอบผิดจ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.00  

ข้อ 8. เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนใน “หุ้น” ไม่น้อยกว่า 25% มีผู้ตอบถูกจ านวน 181 คน 
คิดเป็นร้อยละ 45.25 และมีผู้ตอบผิดจ านวน 219 คน คิดเป็นร้อยละ 54.75 

ข้อ 9. กองทุน LTF ขายคืนได้เมื่อมีอายุครบ 55 ปีขึน้ไป และลงทุนมาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี นับจากวันที่ซือ้ครัง้แรก ถึงจะได้รับการยกเว้นภาษี มีผู้ ตอบถูกจ านวน 250 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.50 และมีผู้ตอบผิดจ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 

ข้อ 10. ต้องมีการลงทุนขัน้ต ่าจ านวน 5,000 บาทต่อปี มีผู้ ตอบถูกจ านวน 225 คน 
คิดเป็นร้อยละ 56.25 และมีผู้ตอบผิดจ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 

ข้อ 11. เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยง มีผู้ตอบถูกจ านวน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 86.25 
และมีผู้ตอบผิดจ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 13.75 

ข้อ 12. หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต ่ากว่า 1 ปี จะเสียค่าธรรมเนียมการรับซือ้
คืนอัตรา 2% มีผู้ตอบถูกจ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 57.75 และมีผู้ ตอบผิดจ านวน 169 คน  
คิดเป็นร้อยละ 42.25 

ระดับความรู้ ความเข้าใจใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบเรียงล าดับ (Ordinal Scale) เพื่อ
แปลความหมายของระดับความรู้ความเข้าใจในการทดสอบสมมติฐาน เมื่อรวมคะแนนและแจก
แจงความถ่ีแล้ว จะแบ่งระดบัความรู้ความเข้าใจออกเป็น 3 ระดบั สรุปได้ ดงันี ้
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ตาราง 6 แสดงจ านวน และค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
 

ระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว จ านวน (คน) ร้อยละ 

มีความรู้ความเข้าใจระดบัน้อย 15 3.75 

มีความรู้ความเข้าใจระดบัปานกลาง 225 56.25 

มีความรู้ความเข้าใจระดบัมาก 160 40.00 

รวม 400 100.00 

 
จากตาราง 6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุน

รวมหุ้นระยะยาวระดับปานกลาง จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาคือมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวในระดับมาก จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 
และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาวในระดบัน้อย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 3.75 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมอง
ของผู้บริโภค 

 
ตาราง 7 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการใน
มมุมองของผู้บริโภค 
 

สว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภค  S.D. แปลผล 

คณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ 4.35 0.66 ดีมาก 

ต้นทนุ 4.03 0.81 ดี 

ความสะดวก 4.35 0.68 ดีมาก 

การติดต่อสื่อสาร 4.04 0.76 ดี 

การดแูลเอาใจใส่ 4.38 0.68 ดีมาก 

ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 4.30 0.66 ดีมาก 

ความสบาย 4.05 0.77 ดี 

รวม 4.21 0.57 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ

ผู้ บริโภค พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภคโดยรวมอยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของผู้บริโภคด้านการดแูล
เอาใจใส่ ความสะดวก คณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ และความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการใน
ระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.38 4.35 4.35 และ 4.30 ตามล าดบั และผู้ตอบแบบสอบถาม
มีความเห็นต่อสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภคด้านความสบาย การติดต่อสื่อสาร 
และต้นทนุในระดบัดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 4.04 และ 4.03 ตามล าดบั  
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ตาราง 8 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการใน
มมุมองของผู้บริโภค ด้านคณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ 
 

สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค  S.D. แปลผล 

ด้านคณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ    

เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุมีภาพลกัษณ์ที่ดีและมี
ชื่อเสียงเป็นที่รู้จกั 

4.47 0.70 ดีมาก 

มีผลการด าเนินงานสม ่าเสมอไม่ผนัผวน 4.35 0.79 ดีมาก 
ผู้ลงทนุสามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปของก าไรสว่นต่างได้
อย่างสม ่าเสมอ 

4.24 0.88 ดีมาก 

รวม 4.35 0.66 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ

ผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านคุณค่าที่
จะได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านคุณค่าที่จะได้รับ ในระดับดีมาก คือ เป็นบริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทุนมีภาพลกัษณ์ที่ดีและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก มีผลการด าเนินงานสม ่าเสมอไม่ผนัผวน 
และผู้ลงทุนสามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปของก าไรส่วนต่างได้อย่างสม ่าเสมอ โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.47 4.35 และ 4.24 ตามล าดบั 
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ตาราง 9 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการใน
มมุมองของผู้บริโภค ด้านต้นทนุ 
 

สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค  S.D. แปลผล 
ด้านต้นทนุ    
มีค่าธรรมเนียมในการซือ้/ขาย/สบัเปลี่ยนกองทนุที่ต ่ากว่าแห่งอื่น 4.02 0.81 ดี 
มีค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการที่ต ่ากว่าแห่งอื่น 4.03 0.93 ดี 
ราคาเข้าซือ้หน่วยลงทนุ  4.05 0.95 ดี 
รวม 4.03 0.81 ดี 

 
จากตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ

ผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านต้นทุน 
โดยรวมอยู่ ในระดับ ดี โดยมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.03 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านต้นทุน ในระดับดี คือ ราคาเข้าซือ้หน่วยลงทุน มีค่าธรรมเนียมการ
บริหารจัดการที่ต ่ากว่าแห่งอ่ืน มีค่าธรรมเนียมในการซือ้/ขาย/สับเปลี่ยนกองทุนที่ต ่ากว่าแห่งอ่ืน 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.05 4.03 และ 4.02 ตามล าดบั  

 
ตาราง 10 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการใน
มมุมองของผู้บริโภค ด้านความสะดวก 
 

สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค  S.D. แปลผล 

ด้านความสะดวก    
ความสะดวกในการเดินทางเปิดกองทนุ 4.35 0.68 ดีมาก 
ช่องทางการซือ้/ขาย กองทนุ 4.44 0.72 ดีมาก 
พนกังานข้อมลูด้านกองทนุ 4.26 0.80 ดีมาก 

รวม 4.35 0.68 ดีมาก 
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จากตารางที่ 10 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ
ผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านความ
สะดวก โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านความสะดวกในระดบัดีมาก คือ ช่องทางการซือ้/ขาย กองทุน 
ความสะดวกในการเดินทางเปิดกองทุน พนักงานข้อมูลด้านกองทุน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 
4.34 และ 4.25 ตามล าดบั 

 
ตาราง 11 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการใน
มมุมองของผู้บริโภค ด้านการติดต่อสื่อสาร 
 

สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค  S.D. แปลผล 

ด้านการติดต่อสื่อสาร    
ช่องทางการประชาสมัพนัธ์สื่อต่างๆ  4.14 0.81 ดี 
การจดักิจกรรมออกบธูให้ค าแนะน าเก่ียวกบักองทนุในงาน
เทศการต่าง ๆ 

3.92 0.92 ดี 

การให้ข้อมลูสง่เสริมการขายจางพนกังาน 4.07 0.90 ดี 

รวม 4.04 0.76 ดี 

 
จากตารางที่ 11 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ

ผู้ บริโภค พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการ
ติดต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการติดต่อสื่อสารในระดบัดี คือ ช่องทางการประชาสมัพนัธ์สื่อ
ต่างๆ การให้ข้อมูลส่งเสริมการขายจางพนกังาน และการจดักิจกรรมออกบูธให้ค าแนะน าเก่ียวกบั
กองทนุในงานเทศการต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.14 4.07 และ 3.92 ตามล าดบั 
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ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของ
ผู้บริโภค ด้านการดแูลเอาใจใส่ 
 

สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค  S.D. แปลผล 

ด้านการดแูลเอาใจใส่    
มาตรฐานการบริการของพนกังาน 4.30 0.80 ดีมาก 
บริการด้วยความเต็มใจ สภุาพ และเป็นมิตร 4.41 0.72 ดีมาก 
พนกังานรับค าสัง่ และปฏิบติัตามได้อย่างถกูต้อง 4.44 0.72 ดีมาก 

รวม 4.38 0.68 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ

ผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการดูแล
เอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการดูแลเอาใจใส่ในระดับดีมาก คือ พนักงานรับค าสัง่ และ
ปฏิบติัตามได้อย่างถูกต้อง บริการด้วยความเต็มใจ สภุาพ และเป็นมิตร และมาตรฐานการบริการ
ของพนกังาน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.44  4.41 และ 4.30 ตามล าดบั 

 
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของ
ผู้บริโภค ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 
 

สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค  S.D. แปลผล 

ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ    
การให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาผ่าน Call 
Center ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

4.26 0.82 ดีมาก 

การให้บริการซือ้หน่วยลงทนุ โดยการตดัผ่านบญัชี
ธนาคาร 

4.36 0.73 ดีมาก 

การให้บริการแจ้งเตือนการซือ้หน่วยลงทนุประจ าปีผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ 

4.29 0.81 ดีมาก 

รวม 4.30 0.65 ดีมาก 
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จากตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ
ผู้ บริโภค พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้าน
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ โดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านความส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ ในระดบัดีมาก คือ การให้บริการซือ้หน่วยลงทุน โดยการตดัผ่านบญัชีธนาคาร การ
ให้บริการแจ้งเตือนการซือ้หน่วยลงทุนประจ าปีผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่  และการให้บริการรับเร่ือง
ร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาผ่าน Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36  4.29 
และ 4.26 ตามล าดบั 
 
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของสว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของ
ผู้บริโภค ด้านความสบาย 
 

สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค  S.D. แปลผล 

ด้านความสบาย    
การตกแต่งสถานที่ 3.97 0.85 ดี 
ความสะอาด 4.12 0.82 ดี 
จ านวนที่จอดรถ 4.06 0.89 ดี 

รวม 4.05 0.77 ดี 

 
จากตารางที่ 14 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ

ผู้บริโภค พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านความ
สบาย โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านความสบาย ในระดับดี คือ ความสะอาด จ านวนที่จอดรถ และการ
ตกแต่งสถานที่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.12  4.06 และ 3.97 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตาราง 15 แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว  
 

การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

ขัน้การตดัสินใจงทนุ 
 S.D. 

ระดบัการ

ตดัสินใจ 

ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับ 4.52 0.68 มากที่สดุ 
สิทธิประโยชน์ทางภาษี ท าให้ประหยดัภาษี 4.48 0.75 มากที่สดุ 
เพื่อเป็นการเก็บเงินออมในยามเกษียณ 4.44 0.76 มากที่สดุ 
เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทนุในอนาคต 4.41 0.74 มากที่สดุ 
ได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าการลงทนุ หรือจากบุคคล
ใกล้ชิด 

4.18 0.86 มาก 

รวม 4.41 0.59 มากที่สดุ 

 
จากตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ของ การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว 

พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.41 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่
ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ท าให้ประหยดัภาษี เพื่อเป็นการเก็บเงินออมในยามเกษียณ และเพื่อ
เก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52  4.48  4.44 และ 4.41 ตามล าดับ 
และผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ขัน้การตัดสินใจงทุน  ใน
ระดบัมาก คือ ได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าการลงทุน หรือจากบุคคลใกล้ชิด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.18  
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่  1  ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ

การศึกษาสูงสุด อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั จ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อย ดงันี ้

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.1 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวา แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิติได้ดงันี ้

H0: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-
test) โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 
0.05 

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้ Levene’s Test ซึ่ง
ตัง้สมมติฐานได้ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิ เสธ

สมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1)  ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 
0.05 
 
ตาราง 16 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
จ าแนกตามเพศ โดยใช้การทดสอบ Levene’s Test 
 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics sig. 

การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 7.466* 0.007 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
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จากตารางที่ 16 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามเพศ พบว่า การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ าแนก
ตามเพศ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.007 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t 
กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั (Equal variances not assumed) 

 
ตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามเพศ  
 

t-test for Equality of 
Means 

เพศ  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

ชาย 4.30 0.67 -2.301* 213.576 0.022 

หญิง 4.46 0.53    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 17 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว 

จ าแนกตามเพศ พบว่า การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามเพศ มีค่า Sig. 
เท่ากับ 0.022 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง 
(H1) หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยคนวยัท างานเพศ
หญิง มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวมากกว่าคนวยัท างานเพศชาย โดยมีผลต่าง
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.16  

 
สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.2 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน 

มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทาง
สถิติได้ดงันี ้

H0: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 
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H1: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานได้ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 
ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
จ าแนกตามอาย ุโดยใช้ Levene’s Test  
 

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวม 
เพื่อการเลีย้งชีพ 

0.438 2 397 0.617 

 
จากตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม

หุ้นระยะยาว จ าแนกตามอายุ พบว่า การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตาม
อายุ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.617 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธ
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สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีมีค่าความแปรปรวนของข้อมลูแต่ละกลุ่มเท่ากนั ดงันัน้ จึงใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบ 

 
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว จ าแนกตามอาย ุโดยใช้สถิติ F-test  

 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 2 0.803 0.402 1.219 0.297 
ภายในกลุม่ 397 130.830 0.330   
รวม 399 131.633    

 
จากตาราง 19 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามอายุ โดยใช้สถิติ F-test  พบว่า การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว จ าแนกตามอาย ุมีค่า Sig. เท่ากบั 0.297 ซึง่มากกว่า 0.05 นัน่คือ คือ ยอมรับสมมติฐาน
หลกั (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
อายุแตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้อง
กบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.3 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุ

แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติได้ดงันีด้งันี ้

H0: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน 
มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุด แตกต่างกัน 
มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานได้ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1)  ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ โดยใช้การทดสอบ Levene’s Test 
 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics sig. 

การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 15.917* 0.000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของของการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามระดบัการศึกษาสงูสุด ของการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว จ าแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุ มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่มีค่าน้อยกว่า 0.05 นัน่
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความ
แปรปรวนไม่เท่ากัน จึงใช้การทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากัน (Equal variances 
not assumed) 
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ตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามระดบั
การศึกษาสงูสดุ 
 

t-test for 
Equality of 
Means 

ระดบัการศึกษา
สงูสดุ  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว 

ต ่ากว่าหรือเท่ากบั
ปริญญาตรี 

4.37 0.631 -2.247* 323.399 0.025 

สงูกว่าปริญญาตรี 4.49 0.466    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 21 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว 

จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด พบว่า การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ าแนก
ตามระดับการศึกษาสูงสุด มีค่า Sig. เท่ากับ 0.025 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
มีระดับการศึกษาสูงสดุแตกต่างกัน มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยคนวัยท างานที่มีระดับการศึกษาสูงสุดที่ระดับสูงกว่า
ปริญญาตรี มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว มากกว่า คนวัยท างานที่มีระดับ
การศกึษาสงูสดุที่ระดบัต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี โดยมีผลต่างค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.12 
 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.4 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ แตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิติได้ดงันี ้

H0: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานได้ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้ Levene’s Test  
 

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวม 
เพื่อการเลีย้งชีพ 

0.534 2 397 0.586 

 
จากตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม

หุ้นระยะยาว จ าแนกตามอาชีพ พบว่า การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตาม
อาชีพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.586 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลกั (H0) และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มเท่ากัน ดังนัน้ จึงใช้
สถิติ F-test ในการทดสอบ 
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ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test  

 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 2 1.145 0.572 1.741 0.177 
ภายในกลุม่ 397 130.488 0.329   
รวม 399 131.633    

 
จากตาราง 23 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามอาชีพ โดยใช้สถิติ F-test  พบว่า การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้ นระยะยาว จ าแนกตามอาชีพ  มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.177 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิ เสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  คนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีอาชีพ แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ไม่
แตกต่างกนั ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
 

สมมติฐานย่อยข้อที่ 1.5 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน แตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั โดยสามารถเขียน
เป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดงันี ้

H0: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มี
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มี
การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
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และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานได้ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้ Levene’s Test  
 

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวม 
เพื่อการเลีย้งชีพ 

0.486 4 395 0.746 

 
จากตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม

หุ้นระยะยาว จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.746 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของ
ข้อมลูแต่ละกลุม่เท่ากนั ดงันัน้ จึงใช้สถิติ F-test ในการทดสอบ 
  



  84 

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test  

 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 4 3.566 0.892 2.750* 0.028 
ภายในกลุม่ 395 128.066 0.324   
รวม 399 131.633    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
จากตาราง 25 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ F-test  พบว่า การตดัสินใจลงทนุใน
กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว จ าแนกตามอาชีพ  มี ค่า Sig. เท่ ากับ  0.028 ซึ่ ง น้อยกว่า 0.05  
นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่
แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัตารางท่ี 26 
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ตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของระหว่างการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

 

รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

 น้อยกว่า
หรือ
เท่ากบั 
25,000 
บาท 

25,001-
35,000 
บาท 

35,001-
45,000 
บาท 

45,001-
55,000 
บาท 

55,001 
บาทขึน้
ไป 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 25,000 
บาท 

4.290 - 0.183* 
(0.041) 

0.142 
(0.100) 

-0.109 
(0.285) 

0.078 
(0.370) 

25,001-35,000 
บาท 

4.107 - - 0.040 
(0.635) 

-0.291* 
(0.004) 

-0.104 
(0.229) 

35,001-45,000 
บาท 

4.148 - - - -0.251* 
(0.012) 

0.064 
(0.447) 

45,001-55,000 
บาท 

4.399 - - - - 0.187 
(0.062) 

55,001 บาทขึน้ไป 4.212 - - - - - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 26 แสดงการทดสอบความแตกต่างของการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยใช่วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference 
(LSD) พบว่า 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 
25,000 บาท กับคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 
0.041 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาท กบัคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 
บาท มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
25,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว มากกว่าคนวัยท างานที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท โดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.183 
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คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท กับ
คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.004 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 
บาท กับคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001-35,000 บาท มีการตดัสินใจลงทนุในกองทุน
รวมหุ้ นระยะยาว น้อยกว่าคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.291 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  35,001-45,000 บาท กับ
คนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท มีค่า Sig. เท่ากับ 0.012 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 หมายความว่า คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 
บาท กับคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยคนวยัท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 35,001-45,000 บาท มกีารตดัสินใจลงทนุในกองทุน
รวมหุ้ นระยะยาว น้อยกว่าคนวัยท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท โดยมี
ผลต่างของค่าเฉลี่ยเท่ากบั 0.251 

สว่นคู่อ่ืนไม่พบความแตกต่าง 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.6 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ แตกต่าง
กนั มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐาน
ทางสถิติได้ดงันีด้งันี ้

H0: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 

H1: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์จะใช้สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent sample t-test) 
โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระจากกันที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยจะยอมรับสมมติ
ฐานรอง (H1) และปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.05 
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การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานได้ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(H1)  ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
จ าแนกตามสถานภาพ โดยใช้การทดสอบ Levene’s Test 
 

Levene's Test for Equality of Variances Levene’s Statistics sig. 

การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 0.345 0.557 

 
จากตารางที่ 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของของการตัดสินใจลงทุนใน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามสถานภาพ ของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
จ าแนกตามสถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.557 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐาน
หลัก (H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนเท่ากัน จึงใช้การ
ทดสอบค่า t กรณีค่าความแปรปรวนเท่ากนั (Equal variances assumed) 
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ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตาม
สถานภาพ 
 

t-test for 
Equality of 
Means 

สถานภาพ  S.D. t df Sig. 

การตดัสินใจ
ลงทนุในกองทนุ
รวมหุ้นระยะยาว 

โสด / หม้าย / 
หย่าร้าง /  
แยกกนัอยู่ 

4.42 0.575 0.700 398 0.485 

สมรส / อยู่ด้วยกนั 4.38 0.606    

 
จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะห์การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว 

จ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว จ าแนกตาม
สถานภาพ มีค่า Sig. เท่ากับ 0.485 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ 
แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้  

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน 

มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน โดยสามารถเขียนเป็น
สมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี ้

H0: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุน
รวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั   

H1: คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุน
รวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) โดยใช้กลุ่มตวัอย่างมากกว่า 2 
กลุ่ม ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) เมื่อค่าระดบันยัส าคญัทางสถิติมี
ค่าน้อยกว่า 0.05 ทัง้นีจ้ะท าการทดสอบความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มก่อน ถ้าความแปรปรวนแต่
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ละกลุ่มเท่ากันให้ทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถ้าค่าความแปรปรวนแต่ละกลุ่มไม่
เท่ากันให้ทดสอบสมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซึ่งจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) 
และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกนัอย่างน้อยหนึ่งคู่ที่ ซึ่งจะน าไปเปรียบเทียบ
เชิงซ้อน (Multiple Comparison) โดยใช้วิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 
หรือใช้วิธีทดสอบแบบ Dunnett’s T3 เพื่อหาว่าค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05  

การทดสอบค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มโดยใช้  Levene’s Test ซึ่ ง
ตัง้สมมติฐานได้ดงันี ้

H0: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่เท่ากนั 
H1: ค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั 
ผลการทดสอบความแปรปรวนใช้ระดับความเชื่อมั่น 95% จะปฏิเสธสมมติฐาน

หลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ก็ต่อเมื่อค่านยัส าคญัทางสถิติ มีค่าน้อยกว่า 0.05 
 

ตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
จ าแนกความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว โดยใช้ Levene’s Test 
 

Levene’s Test for Equality of 
Variances Levene Statistic df1 df2 Sig. 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวม
หุ้นระยะยาว 

1.990 2 397 0.138 

 
จากตาราง 29 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนของการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวม

หุ้นระยะยาว จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว พบว่า การตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
มีค่า Sig. เท่ากับ 0.138 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง (H1) หมายความว่า มีค่าความแปรปรวนของข้อมูลแต่ละกลุ่มเท่ากัน ดังนัน้  จึงใช้สถิติ  
F-test ในการทดสอบ 

 
ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว โดยใช้สถิติ F-test  
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แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F Sig. 
ระหว่างกลุม่ 2 1.599 0.800 2.441 0.088 
ภายในกลุม่ 397 130.033 0.328   
รวม 399 131.633    

 
จากตาราง 30 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการตัดสินใจลงทุนในกองทุน

รวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยใช้สถิติ F-
test  พบว่า การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จ าแนกตามความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีค่า Sig. เท่ากบั 0.088 ซึ่งมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั 
(H0) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานข้อที่  3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค 

ประกอบด้วย คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อส่ือสาร การดูแลเอา
ใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และความสบาย มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ 
ดังนี ้

H0: ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย คุณ
ค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการ และความสบาย ไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ น
ระยะยาว 

H1: ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย คุณ
ค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการ
ตอบสนองความต้องการ และความสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว 

ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% โดยจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) เมื่อค่า Sig. น้อยกว่า 0.05  
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ตาราง 31 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคณูของสว่นประสมทางการตลาดบริการใน
มมุมองของผู้บริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวโดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ Linear Regression 
 

แหลง่ความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression 75.714 7 10.816 68.932* 0.000 
Residual 61.509 392 0.157   
Total 137.223 399    

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตารางที่ 31 ผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ
ผู้บริโภค ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
น้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค สามารถท านายการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาวได้ และสามารถสร้างสมการพยากรณ์เชิงเส้นตรงได้ ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ สามารถค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์พหคุณูได้ ดงันี ้
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ตาราง 32 แสดงการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหขุองสว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมอง
ของผู้บริโภค ที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
ถดถอยพหุคณู ด้วยวิธีการเลือกตวัแปรโดยวิธีน าตวัแปรเข้าทัง้หมด (Enter Regression) 
 

ปัจจยัในการลงทนุ B SE Beta t Sig. 
ค่าคงที่ (Constant) 1.095 0.155  7.045* 0.000 
คณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ (X1) 0.228 0.043 0.257 5.277* 0.000 
ต้นทนุ (X2) 0.043 0.035 0.059 1.223 0.222 
ความสะดวก (X3) 0.244 0.044 0.283 5.580* 0.000 
การติดต่อสื่อสาร (X4) 0.062 0.041 0.080 1.494 0.136 
การดแูลเอาใจใส่ (X5) 0.067 0.050 0.079 1.339 0.181 
ความส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ (X6) 

0.177 0.048 0.198 3.665* 0.000 

ความสบาย(X7) -0.055 0.037 -0.071 -1.482 0.139 
  r = 0.743  AdjustedR2 = 0.544 
  R2= 0.552  SE = 0.396 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 

จากตาราง 32 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค 
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ (X1) ความสะดวก (X3) และความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 
(X6) มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค ด้าน
คณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ (X1) ความสะดวก (X3) และความส าเร็จในการตอบสนอง (X6) มีอิทธิพลต่อ
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยั
ทางสถิติท่ี 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ
ผู้บริโภค สามารถอธิบายการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 55.4 (AdjustedR2 = 0.554) โดยสามารถน าค่าสมัปะสิทธ์ิของตวัแปร
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ที่สามารถร่วมท านายมาเขียนเป็นสมการพยากรณ์ การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
(Y) ได้ดงันี ้ 

Y = 1.095+0.228 (x1) + 0.244 (x3) + 0.177 (X6) 
จากสมการสามารถสรุปได้ ดังนี ้ถ้าไม่มีส่วนประสมทางการตลาดบริการใน

มมุมองของผู้บริโภคในการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Y) ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร จะมีการตดัสินใจลงทนุอยู่ที่ 1.095  หน่วย 

ดังนี ้ถ้าส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค  ด้านคุณค่าที่
ลูกค้าจะได้รับ (X1) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Y) 
เพิ่มขึน้ 0.288 หน่วย กล่าวคือ ถ้าคนวัยท างานพิจารณาถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริการใน
มุมมองของผู้ บริโภค ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ จะท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพิ่มขึน้  

ถ้าส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ด้านความสะดวก 
(X3) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว (Y) เพิ่มขึน้ 0.244 
หน่วย กล่าวคือ ถ้าคนวัยท างานพิจารณาถึง ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของ
ผู้บริโภค ด้านความสะดวก จะท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว
เพิ่มขึน้  

ถ้าส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ด้านความส าเร็จใน
การตอบสนองความต้องการ (X6) เพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะท าให้การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว (Y) เพิ่มขึน้ 0.177 หน่วย กล่าวคือ ถ้าคนวัยท างานพิจารณาถึง  ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการในมุมมองของผู้ บริโภค ด้านความสะดวก จะท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวเพิ่มขึน้  

ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค ด้านต้นทุน (X2) การ
ติดต่อสื่อสาร (X4) การดแูลเอาใจใส่ (X5) และความสบาย (X7) เป็นปัจจยัที่ไม่มีอิทธิพลกับต่อการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
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สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั 

 
ตาราง 33 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านลกัษณะข้อมลูสว่นบุคคล 
 

การตดัสินใจลงทนุใน
กองทนุรวมหุ้นระยะ

ยาว 

ลกัษณะข้อมลูสว่นบุคคล 
เพศ อายุ ระดบั

การศึกษา
สงูสดุ 

อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

สถานภาพ
สมรส 

 X  X  X

หมายเหต ุ   หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน  
                 X   หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 
สมมติฐานข้อที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน มี

การตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั 
 

ตาราง 34 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว 

 

การตดัสินใจลงทนุในกองทุน
รวมหุ้นระยะยาว 

ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

X 

หมายเหต ุ    หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                  X  หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
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สมมติฐานข้อที่  3 ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค มีอิทธิพล
ต่อการตดัสินใจลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว 
 

ตาราง 35 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของ
ผู้บริโภค  

 

การตดัสินใจ
ลงทนุใน
กองทนุรวม
หุ้นระยะยาว 

สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค 
คณุค่าที่
ลกูค้าจะ
ได้รับ 

ต้นทนุ ความ
สะดวก 

การ
ติดต่อสื่อ
สาร

การดแูล
เอาใจใส่ 

ความ 
ส าเร็จ 
ในการ
ตอบ 
สนอง
ความ
ต้องการ 

ความ
สบาย 

 X  X X  X

หมายเหต ุ    หมายถึง สอดคล้องกบัสมมติฐาน 
                  X  หมายถึง ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน 

 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจยัครัง้นีศ้ึกษา “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว

ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยมีประเด็นส าคัญที่น ามาสรุปอภิปรายผล และการ
น าเสนอได้ ดงัต่อไปนี ้

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัมีความมุ่งหมายดงัต่อไปนี ้
1. เพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตามลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพ  

2. เพื่อศึกษาการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

3. เพื่อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ ในมมุมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย 
คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จใน
การตอบสนองความต้องการ และความสบาย ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
สมมติฐานของการวิจัย 

1. ผู้บริโภคที่มีลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และสถานภาพการสมรสแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว 
ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกับ กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว แตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทนุในกองทนุรวมหุ้นระยะยาวของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

3. ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย คณุค่าที่ลกูค้า
จะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส่ ความส าเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ และความสบาย มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของคน
วยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการศึกษาค้นคว้าเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ น

ระยะยาวของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครัง้นีจ้ านวน 
400 คน สามารถสรุปได้ตามล าดบั ดงัต่อไปนี ้

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา

สงูสดุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงจ านวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67.00 ช่วงอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จ านวน 205 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.25 มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี จ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.25 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 329 คน คิดเป็นร้อยละ 82.25 มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 35,001 - 45,000 บาท จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 และมีสถานภาพโสด/หม้าย/
หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จ านวน 250 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50  

การวิเคราะห์ข้อมลูความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทนุรวมหุ้นระยะยาว พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาวในระดับปานกลาง 
จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 รองลงมาคือมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวในระดับมาก จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวในระดบัน้อย จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.75 ตามล าดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภค พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อสว่นประสมทางการตลาดในมมุมองของผู้บริโภคโดยรวมอยู่ใน
ระดบัดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  

ด้านคุณค่าที่จะได้รับ ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านคุณค่าที่จะได้รับ โดยรวมอยู่ ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านคุณค่าที่จะได้รับในระดับดีมาก คือ เป็นบริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทุนมีภาพลกัษณ์ที่ดี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกั มีผลการด าเนินงานสม ่าเสมอไม่ผนั
ผวน และผู้ลงทนุสามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปของก าไรสว่นต่างได้อย่างสม ่าเสมอ  

ด้านต้นทุน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ด้านต้นทุน โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นด้านต้นทุนในระดบัดี คือ ราคาเข้าซือ้หน่วยลงทุน มีค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการที่ต ่า
กว่าแห่งอื่น มีค่าธรรมเนียมในการซือ้/ขาย/สบัเปลี่ยนกองทนุที่ต ่ากว่าแห่งอ่ืน 
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ด้านความสะดวก ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านความสะดวกในระดบัดีมาก คือ ช่องทางการซือ้/ขาย กองทุน ความ
สะดวกในการเดินทางเปิดกองทนุ พนกังานข้อมลูด้านกองทนุ 

ด้านการติดต่อสื่อสาร ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านการติดต่อสื่อสาร โดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการติดต่อสื่อสารในระดับดี คือ 
ช่องทางการประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ การให้ข้อมูลส่งเสริมการขายจางพนักงาน  และการจัด
กิจกรรมออกบธูให้ค าแนะน าเก่ียวกบักองทนุในงานเทศการต่าง ๆ 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการด้านการดูแลเอาใจใส่ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นด้านการดแูลเอาใจใส่ในระดบัมากที่สดุ คือ พนกังานรับค า
สัง่ และปฏิบติัตามได้อย่างถกูต้อง บริการด้วยความเต็มใจ สภุาพ และเป็นมิตร และมาตรฐานการ
บริการของพนกังาน 

ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามมี
ความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ ในระดับดีมาก คือ การให้บริการซือ้หน่วยลงทุน 
โดยการตัดผ่านบัญชีธนาคาร  การให้บริการแจ้งเตือนการซื อ้หน่วยลงทุนประจ าปีผ่าน
โทรศพัท์เคลื่อนที่ และการให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งปัญหาผ่าน Call Center ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง 

ด้านความสบาย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด
บริการด้านความสบาย  โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ ตอบ
แบบสอบถามมีความเห็นด้านความสบาย ในระดับดี คือ ความสะอาด จ านวนที่จอดรถ และการ
ตกแต่งสถานที ่

การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีการ
ตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในระดับมากที่สุด 
ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุนที่ได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี ท าให้ประหยดัภาษี เพื่อเป็นการ
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เก็บเงินออมในยามเกษียณ และเพื่อเก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต และผู้ตอบแบบสอบถามมี
การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในระดับมากคือได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าการ
ลงทนุ หรือจากบคุคลใกล้ชิด  

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ข้อมลูส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสงูสุด 

อาชีพ รายได้เฉลียต่อเดือน และสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวม
หุ้นระยะยาว แตกต่างกนั โดยผลการวิจยัพบว่า  

1.1 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

1.2 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

1.3 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุแตกต่างกนั มี
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

1.4 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

1.5 คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มี
การตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

1.6 คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ  แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้  

สมมติฐานข้อที่  2 พบว่า คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว ไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
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สมมติฐานข้อที่ 3 พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค 
ประกอบด้วย คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ ต้นทุน ความสะดวก การติดต่อสื่อสาร การดูแลเอาใจใส ่
ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ และความสบาย มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 

 
อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัยเร่ือง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ น
ระยะยาวของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้ นระยะยาว แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยคนวัยท างานเพศหญิง มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว
มากกว่าคนวัยท างานเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงมักมีความละเอียดอ่อนและต้องการหาข้อมูล
ต่าง ๆ อยู่แสมอ พิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การ
ลงทุนเพื่อท าให้ประหยัดภาษี เพื่อเป็นการเก็บเงินออมในยามเกษียณรวมไปถึงเก็บไว้ใช้เป็นเงิน
ลงทุนในอนาคต และการได้รับค าแนะน าจากผู้ แนะน าการลงทุน หรือจากบุคคลใกล้ชิด ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภคัทนนั พงศ์ธนนภ (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจยัด้านส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนตราสารทุนของนกัลงทุนทัว่ไปในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจัย พบว่า ผู้ลงทุนที่มีเพศ สถานภาพ ระดบัการศกึษา แตกต่างกนัมี
พฤติกรรมการลงทุนที่แตกต่างกัน โดยผู้ ลงทุนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสดระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ผู้ ลงทุนให้ความส าคัญมากต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้าน
ผลิตภณัฑ์ ด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ลงทุนมีพฤติกรรมในการตดัสินใจลงทุน
ด้วยตนเอง และเลือกลงทุนกบั บลจ.ที่มีผลด าเนินการย้อนหลงัดี โดยอยู่ในระดบัมากที่สดุ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากคนวัยท างานแต่ละช่วงอายุอาจมีปัจจัยต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน เช่น 
ความรู้เก่ียวกับการลงทุน การวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษีนณ ปัจจัยทางด้านภาษี เป็นต้น 
สอดคล้องกับงานวิจยัของสุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ของนักลงทุนทั่ว ไปในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบว่าข้อมลูส่วนบคุคลไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทนุรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF) แต่ปัจจยัด้านผลตอบแทน ปัจจยัด้านภาษีและความเสี่ยงจากการลงทนุ ความน่าสนใจ
ในการลงทุนและตัวแทนจัดจ าหน่ายกองทุน และผลิตภัณฑ์ (กองทุน LTF) ทัง้ 4 ปัจจัยดังกล่าว 
เป็นปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว(LTF) ของนกัลงทุนทัว่ไปใน
เขตกรุงเทพมหานคร  

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาสูงสุดแตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยคนวยัท างานที่มีระดบัการศึกษาสงูสดุที่ระดบัสงูกว่าปริญญา
ตรี มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว มากกว่า คนวัยท างานที่มีระดับการศึกษา
สงูสดุที่ระดบัต ่ากว่าหรือเท่ากบัปริญญาตรี เนื่องจากคนที่มีระดบัการศึกษาที่สงูมกัมีการวิเคราะห์
และวางแผนด้านการลงทุน โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์
ทางภาษี การลงทุนเพื่อท าให้ประหยัดภาษี เพื่อเป็นการเก็บเงินออมในยามเกษียณรวมไปถึงเก็บ
ไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต และการได้รับค าแนะน าจากผู้ แนะน าการลงทุน หรือจากบุคคล
ใกล้ชิด สอดคล้องกบังานวิจยัของสิทธิสิน วัฒนรักษ์ศิริ (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ภายใต้การ
บริหารของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จ ากัด ในกรุงเทพมหานคร โดย
ผลการวิจัย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 29-37 ปี ส าเร็จการศึกษาสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-40,000 บาท 
และมีสถานภาพโสด ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่ลงทุนในกองทุน LTF โดยเฉลี่ยประมาณ 5 ปี 
และมีมูลค่าการลงทุนในกองทุน LTF โดยเฉลี่ย 29,850 บาทต่อปี ผู้ลงทุนให้ความส าคัญต่อส่วน
ประสมทางการตลาดบริการประกอบด้วย ด้านบุคลากร กระบวนการ ราคา และการส่งเสริม
การตลาด อยู่ในระดบัมาก ผู้ลงทุนที่มีอายุ ระดบัการศึกษาและอาชีพแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
ลงทุนในกองทุน LTF ด้านระยะเวลาที่ลงทุนแตกต่างกนั ในขณะที่ผู้ลงทุนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการลงทุนด้านมูลค่าการลงทุนใน LTF แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 และ 0.05 ตามล าดบั 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนใน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้องกบั
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยอาชีพไม่ได้เป็นปัจจัยที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุน ทัง้นี ้อาจจะ
ขึน้อยู่กบัความรู้เก่ียวกบัการลงทนุ หรือปัจจยัทางด้านภาษีของแต่ละบุคคล สอดคล้องกบังานวิจยั
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ของสุนทรี จึงประเสริฐกุล (2552) ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนใน
กองทุนรวมประเภทกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของนักลงทุนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
ข้อมลูส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ และอาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (LTF)  

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกัน มีการ
ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยคนวยัท างานที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001-55,000 บาท มี
การตดัสินใจลงทุนมากกว่าคนที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อเดือน 25,001-35,000 บาท และ 35,001-
45,000 บาท เนื่องจากคนที่มีรายได้สูงต้องมีการวางแผนทางการเงินการลงทุนให้เกิดประโยชน์
มากขึน้ โดยพิจารณาจากผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุน
เพื่อท าให้ประหยดัภาษี เพื่อเป็นการเก็บเงินออมในยามเกษียณรวมไปถึงเก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทุนใน
อนาคต และการได้รับค าแนะน าจากผู้ แนะน าการลงทุน หรือจากบุคคลใกล้ชิด  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ พรรษกร จิรภิญโญ (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการลงทนุและส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  
41 - 50 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
40,001 - 60,000 บาท ประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวมน้อยกว่า 1 ปี ฐานภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาสูงสุดที่เสียอยู่ที่ 20% และในด้านการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยพบว่าปัจจัยด้านภาษีและ
ความเสี่ยงจากการลงทนุ ด้านพฤติกรรมการลงทุน และด้านบุคคลต่างสง่ผลถึงการตดัสินใจลงทุน
ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุนทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีสถานภาพ แตกต่างกนั มีการตดัสินใจลงทุน
ในกองทนุรวมหุ้นระยะยาว ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไม่สอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากการลงทุนในกองทุนหุ้นรวมระยะยาว มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นการ
วางแผนทางการงินเพื่อนการเกษียณอย่างหนึ่ง และเป็นประโยชน์ทางด้านภาษี คนวัยท างาน
มักจะพิจารณาเก่ียวกับการลงทุนเพื่อผลประโยชน์ของตนเองโดยไม่ต้องค านึงถึงสถานะภาพ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของพรรษกร จิรภิญโญ (2559) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจัยการลงทุนและ
ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนักลงทุน
ทั่วไปในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่งผลต่อ
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ตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในด้านประสบการณ์ลงทุนในกองทุนรวมน้อยกว่า 1 ปี 
มีฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ อาชีพ 
และระดับการศึกษามีผลต่อตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาวด้านผลตอบแทนด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านข้อมูลและช่องทางในการจัดจ าหน่าย และด้านกระบวนการให้บริการ  และ
ด้านสถาณภาพและศาสนาไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวของนกัลงทุน
ทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

คนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว แตกต่างกัน มีการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  เนื่องจากผู้ ลงทุนมี
วตัถปุระสงค์หลกัเพื่อลดหย่อนภาษี โดยไม่จ าเป็นต้องศกึษาข้อมลูหรือท าความเข้าใจในการลงทุน
อย่างลึกซึง้ นอกจากนีย้ังมีปัจจยัด้านอ่ืน ๆ เป็นแรงจูงใจในการลงทุนมากกว่า เช่น จ านวนเงินที่
ลงทุนเพื่อให้ได้ประโยชน์ทางภาษีสูงสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัลยา มงคลสตการณ์ 
(2559) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความรู้ความเข้าใจและส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมการออมผ่ านกองทุนส ารองเลี ย้ งชีพ  ของพนักงานบ ริษั ท เอกชนใน เขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าระดับความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่
แตกต่างกันจะมีระยะเวลาในการลงทุนแตกต่างกัน แต่ระดับความรู้ความเข้าใจต่อการลงทุนใน
กองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพที่ แตกต่างกนัจะมีปริมาณเงินลงทุนในกองทนุรวมเพื่อการเลีย้งชีพ ไม่
แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

สว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค ประกอบด้วย คุณค่าที่ลกูค้า
จะได้รับ ความสะดวก และความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
ลงทุนในกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ อิทธิผลต่อผู้ บริโภคในการตัดสิน โดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะได้รับ สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงทุนเพื่อท าให้ประหยัดภาษี 
เพื่อเป็นการเก็บเงินออมในยามเกษียณรวมไปถึงเก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทุนในอนาคต และการได้รับ
ค าแนะน าจากผู้แนะน าการลงทุน หรือจากบุคคลใกล้ชิด สอดคล้องกบังานวิจยัของ ภคัทนนั พงศ์
ธนนภ (2557) ได้ท าการศกึษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
การลงทนุในกองทนุตราสารทนุของนกัลงทนุทัว่ไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผลการวิจยัพบว่า ผู้
ลงทุนมีให้ความส าคัญมาก ต่อส่วนประสมทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และด้าน
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ช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้ลงทุนมีพฤติกรรมในการตดัสินใจลงทุนด้วยตนเอง และเลือกลงทุนกับ 
บลจ.ที่มีผลด าเนินการย้อนหลงัดี โดยอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  

 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ผู้บริหารบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุควรวางแผนการตลาด ควรเน้นกลุ่มเป้าหมาย
หลัก เป็นเพศหญิง การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 45,001 - 55,000 
บาท โดยออกแบบการลงทุนหรือนโยบายการลงทุนให้น่าสนใจ เพื่อให้ดึงดูดให้มีผู้สนใจลงทุนใน
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว มากขึน้ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนวยัท างานที่มีการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
กองทนุรวมหุ้นระยะยาวมากที่สดุ 

2. ฝ่ายการตลาดของบริษัทจัดการกองทุน ควรมุ่งเน้นให้ค าแนะน าในการให้ความรู้
เก่ียวกบักองทุนรวมหุ้นระยะยาว เพิ่มมากขึน้ ในส าหรับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี เงินลงทุนที่เอา
ไปหกัลดหย่อนภาษีได้ ลกัษณะการลงทุนกองกองทุน และเงื่อนไขการถือครองเพื่อสิทธิประโยชน์
ทางภาษี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง เนื่องจากผู้ลงทุนยงัขาดความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบัเงื่อนไขของการลงทนุเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี ระยะเวลาในการลงทนุ  

3. ฝ่ายการตลาด และทีมวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทุนควรเพิ่ม
ความส าคญั และตระหนกัถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภคในด้านต่างๆ 
เพิ่มขึน้ดงันี ้

3.1 ด้านความสะดวก ควรพัฒนาและปรับปรุงช่องทางการเปิดบัญชี การซือ้/ขาย 
กองทุน โดยสามารถธุรกรรมทาง อินเตอร์เนต โมบายแอพพลิเคชัน่ เพื่อเพิ่มความสะดวก ใช้งาน
ง่าย ทนัสมยั สามารถลดขัน้ตอนและระยะเวลาให้กบัลกูค้าได้ เก่ียวกบัการให้ข้อมลู มีช่องทางการ
ติดต่อสอบถามผ่าน เว็บไซต์ และมีพนกังานให้บริการด้านข้อมลูที่มีความรู้ความสามารถ  

3.2 ด้านคุณค่าที่ลูกค้าจะได้รับ เก่ียวกับการสร้างภาพลกัษณ์ของบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทุนให้มีชื่อเสียงที่ดี มีธรรมาภิบาล ด าเนินกิจการด้วยความโปร่งใส รวมถึงสร้างผลการ
ด าเนินงานกองทุนให้ลกูค้าสามารถได้รับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม ่าเสมอ และพฒันาผลประโยชน์
ตอบแทนที่ดีให้กบัผู้ลงทนุให้ดียิ่ง ๆ ขึน้ไป  

3.3 ด้านความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ เก่ียวกับการมีบริการซือ้หน่วย
ลงทุน โดยการตดัผ่านบญัชีธนาคาร หรือสามารถตัง้อตัโนมัติในการซือ้หน่วยลงทุนทุก ๆ เดือนได้ 
มีบริการแจ้งเตือนการซือ้หน่วยลงทุนประจ าปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้สิน้ปี เพื่อไม่ให้พลาด
โอกาสในการซือ้กองทุนเพื่อน าไปลดหย่อนภาษี รวมถึงมีบริการรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา
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การซือ้/ขายกองทนุได้ตลอด 24 ชัว่โมงผ่าน Call Center เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ลงทนุได้อย่างทนัท่วงที 

4. ฝ่ายการตลาด และทีมวิเคราะห์การลงทุนของบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนควรให้
ความส าคญัสว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภคในด้านต่างๆ เพิ่มขึน้ดงันี ้

4.1 ด้านการดแูลเอาใจใส ่เก่ียวกบัการสร้างมาตรฐานการให้บริการของพนกังานโดย
ผู้บริหารบริษัทฯ ควรมีการจัดอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อมูลและการ
บริการ เพื่อให้เกิดการให้บริการด้วยความเต็มใจ สภุาพ และเป็นมิตร รวมถึงสามารถรับค าสัง่ และ
ปฏิบติัตามได้อย่างถกูต้อง  

4.2 ด้านการติดต่อสื่อสาร เก่ียวกบัการเพิ่มช่องทางการประชาสมัพนัธ์สื่อต่าง ๆ โดย
การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลให้มากยิ่งขึน้ การจัดกิจกรรมออกบูธให้ค าแนะน าเก่ียวกับ
กองทุนตามสถานที่จดังานมหกรรมทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนที่สนใจสามารถรับรู้ข่าวสาร
ทางด้านกองทนุเพิ่มมากขึน้ 

4.3 ด้านต้นทุน เก่ียวกับค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ค่าธรรมเนียมในการ
สับเปลี่ยน ซือ้/ขาย กองทุน โดยพิจารณาการบริหารจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ควบคมุต้นทนุให้ต ่า จนสามารถลดต้นทนุในการด าเนินธุรกรรมของผู้ลงทนุจนต ่ากว่าแห่งอ่ืนได้ 

4.4 ด้านความสบาย เก่ียวกบัการตกแต่งสถานที่ให้สวยงามด้วยการ มีภาพประดับ
ตกแต่งด้วยภาพที่ท าการให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง เปิดเพลงคลอๆ ให้บรรยากาศดูสบาย ไม่ตึง
เครียดจนเกินไป ดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ รวมถึงจัดสถานที่จอดรถให้เพียงพอกับ
ปริมาณของลกูค้า เพื่อสร้างความสบายในการติดต่อท าธุรกรรมกองทนุมากขึน้ 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ถัดไป 

1 ควรศึกษาโดยขยายขอบเขตกลุ่มตัวอย่างในพืน้ที่ อ่ืนๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เช่น เขต
ปริมณฑลหรือเมืองหลวงในจังหวัดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยที่ได้มีประสิทธิภาพมาก
ขึน้.  

2. ควรศึกษาเป รียบเที ยบระดับความ รู้ความ เข้าใจของคนวัยท างาน ใน เขต
กรุงเทพมหานครเก่ียวกับกองทุนรวมหุ้ นระยะยาว ทัง้ก่อนและหลังได้รับการให้ข้อมูลความรู้ 
เพื่อให้ทราบถึงการตัดสินใจลงทุนของคนวยัท างานว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ซึ่งข้อมูลที่ได้จะ
ท าให้บริษัทจดัการกองทุนทราบว่าคนวยัท างานยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบักองทุนรวมหุ้น
ระยะยาวในด้านใด และน าไปปรับปรุงการน าเสนอข้อมลูให้ผู้ที่สนใจลงทนุ 
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3. ควรท าการศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัปัจจยัด้านอ่ืน ๆ ที่คาดว่าจะมีอิทธิพลและการตดัสิน
ลงทุนปัจจัยในการลงทุน อาทิเช่น ทัศนคติ ประสบการณ์ด้านการลงทุน พฤติกรรมการออมผ่าน
การลงทุน เป็นต้น เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลายและตอบสนองผู้ลงทนุ และบริหารกองทนุให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

4. ควรท าการศึกษาวิจยัอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ทราบถึงการตดัสินใจลงทุนในกองทุน
รวมหุ้ นระยะยาวของคนวัยท างาน และท าการวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับการลงทุนรวมหุ้ นตัวอ่ืนๆ 
เนื่องจากการลงทุนในกองทุนรวมมีหลากหลายประเภท รวมถึงวัตถุประสงค์ เพื่อจะสามารถน า
ข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการก าหนดรูปแบบการลงทุนหรือรูปแบบของผลิตภัฑณ์ ในอนาคต
เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ลงทนุมากที่สดุ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว  

ของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จงเก่ียวกบัแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามฉบบันีจ้ดัท าขึน้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาของนิสิตปริญญาโท 

หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สาขาการตลาด โดยข้อมลูที่ท่าน

ตอบในแบบสอบถามชดุนีจ้ะถกูเก็บเป็นความลบั และจะน ามาใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาวิจยัเร่ือง

นีเ้ท่านัน้ และขอขอบพระคณุที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี ้

 โดยเนือ้หาในแบบสอบถามประกอบด้วย 4 สว่น ดงันี ้

สว่นที่ 1 ข้อมลูลกัษณะประชากรศาสตร์  

สว่นที่ 2 ความรู้ ความเข้าใจ เก่ียวกบั กองทนุรวมหุ้นระยะยาว 

สว่นที่ 3  ข้อมลูเก่ียวกบัสว่นประสมทางการตลาดบริการในมมุมองของผู้บริโภค 

สว่นที่ 4 การตดัสินใจลงทนุในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ของคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ส่วนที่  1ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุ  
 

1. เพศ    

 ชาย    หญิง 

 

2. อาย ุ   

 21-30 ปี   31-40 ปี   

 41-50 ปี    51 ปีขึน้ไป 

 

3. ระดบัการศึกษาสงูสดุ 

 ต ่ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี   สงูกว่าปริญญาตรี 

 

4. อาชีพ 
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 ข้าราชการ /พนกังานรัฐวิสาหกิจ    พนกังานบริษัทเอกชน 

 เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจสว่นตวั   อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................... 

 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  

 น้อยกว่าหรือเท่ากบั 25,000 บาท   25,001 – 35,000 บาท 

 35,001 – 45,000 บาท    45,001 – 55,000 บาท 

  

 55,001 – 65,000 บาท    65,001 บาทขึน้ไป 

 

6. สถานภาพสมรส 
 โสด    สมรส /อยู่ด้วยกนั   หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่  
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ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนหุ้นระยะยาว 
โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ  
 

ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ใช่ ไม่ใช่ 

1. ปัจจุบันจะต้องถือหน่วยลงทุน LTF เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี
ปฏิทิน 

  

2. เงินที่น าไปซือ้หน่วยลงทนุ LTF สามารถน าไปหกัลดหย่อนภาษีได้   

3. จ าเป็นต้องซือ้ LTF ต่อเนื่องทกุปี   

4. เงินลงทนุที่เอาไปหกัลดหย่อนภาษีได้ จะต้องไม่เกิน 15  %ของเงินได้ที่
ต้องเสียภาษีหรือไม่เกิน 500,000 บาท 

  

5. กองทนุ LTF จะมีทัง้แบบที่จ่ายเงินปันผล และไม่จ่ายเงินปันผล   

6. กองที่จ่ายเงินปันผล เมื่อนกัลงทนุได้รับเงินปันผลจะต้องเสียภาษีหกั ณ 
ที่จ่าย 10 %ของเงินปันผลที่ได้รับ 

  

7. ส าหรับเงื่อนไขการลดหย่อนภาษี เงินลงทุนที่เอาไปหกัลดหย่อนภาษี
ได้ เมื่อน าเงินลงทุนใน LTF + กองทุนส ารองเลีย้งชีพ /กบข + .ประกัน
ชีวิตบ านาญ รวมกันจะต้องไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี 
หรือไม่เกิน 500,000 บาท 

  

8. เป็นกองทนุที่เน้นลงทนุใน “หุ้น ”าไม่น้อยกว่ 25%   

9. กองทุน LTF ขายคืนได้เมื่อมีอายุครบ 55 ปีขึน้ไป และลงทุนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 5 ปีนบัจากวนัที่ซือ้ครัง้แรก ถึงจะได้รับการยกเว้นภาษี 

  

10. ต้องมีการลงทนุขัน้ต ่าจ านวน 5,000 บาทต่อปี   

11. เป็นกองทนุที่มีความเสี่ยง   

12. หากขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือครองต ่ากว่า 1 ปี จะเสียค่าธรรมเนียม
การรับซือ้คืนอตัรา 2% 
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ส่วนที่ 3  ส่วนประสมทางการตลาดบริการในมุมมองของผู้บริโภค  

โปรดท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว  
 

ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค ระดับความคิดเหน็ 

1. คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

เห็น
ด้วย 

เฉย ๆ  ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่
เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิ่ง 

1.1 เป็นบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุมี
ภาพลกัษณ์ที่ดี และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จกั 

     

1.2 มีผลการด าเนินงานสม ่าเสมอ ไม่ผนัผวน      

1.3 ผู้ลงทนุสามารถได้รับผลประโยชน์ในรูปของ
ก าไรสว่นต่างได้อย่างสม ่าเสมอ 

     

2. ต้นทุน 

2.1 มีค่าธรรมเนียมในการซือ้ /ขาย/สบัเปลี่ยน
กองทนุที่ต ่ากว่าแห่งอ่ืน 

     

2.2 มีค่าธรรมเนียมการบริหารจดัการที่ต ่ากว่า
แห่งอื่น 

     

2.3 ราคาเข้าซือ้หน่วยลงทนุ      

3. ความสะดวก 
3.1 ความสะดวกในการเดินทางเปิดกองทนุ       

3.2 ช่องการซือ้/ขาย กองทนุ      

3.3 พนกังานข้อมลูด้านกองทนุ      
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ส่วนประสมทางการตลาดในมุมมองของ
ผู้บริโภค 

ระดับความคิดเหน็ 

เห็นด้วย
อย่างยิ่ง 

เห็นด้วย เฉย ๆ  ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิ่ง 

4. การติดต่อสื่อสาร 

4.1 ช่องทางการประชาสมัพนัธ์สื่อต่าง ๆ       

4.2 การจดักิจกรรมออกบธูให้ค าแนะน าเก่ียวกบั
กองทนุในงานเทศการต่าง ๆ  

     

4.3 การให้ข้อมลูสง่เสริมการขายจากพนกังาน      

5. การดูแลเอาใจใส่ 

5.1 มาตรฐานการบริการของพนกังาน      

5.2 บริการด้วยความเต็มใจ สภุาพ และเป็นมิตร      

5.3 พนกังานรับค าสัง่ และปฏิบติัตามได้อย่าง
ถกูต้อง 

     

6. ความส าเร็จในการตอบสนองความต้องการ 

6.1 การให้บริการรับเร่ืองร้องเรียนหรือแจ้งปัญหา
ผ่าน Call Center ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 

     

6.2 การให้บริการซือ้หน่วยลงทนุ โดยการตดัผ่าน
บญัชีธนาคาร 

     

6.3 การให้บริการแจ้งเตือนการซือ้หน่วยลงทนุ
ประจ าปีผ่านโทรศพัท์เคลื่อนที  

     

7. ความสบาย 

7.1 การตกแต่งสถานที่      

7.2 ความสะอาด      

7.3 จ านวนที่จอดรถ      
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ส่วนที่ 4 การตัดสินใจลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 
โปรดท าเคร่ืองหมาย   ในช่อง  ที่ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสดุเพียงค าตอบเดียว  
 
การตัดสินใจลงทุน กองทุนรวมหุ้นระยะยาว 

(LTF) 
ระดับการตัดสินใจ 

 
มาก
ที่สดุ 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สดุ 

1.1 ผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะได้รับ      

1.2 สิทธิประโยชน์ทางภาษี ท าให้ประหยดัภาษี      

1.3 เพื่อเป็นการเก็บเงินออมในยามเกษียณ       

1.4 เพื่อเก็บไว้ใช้เป็นเงินลงทนุในอนาคต      

1.5 ได้รับค าแนะน าจากผู้แนะน าการลงทนุ 
หรือจากบคุคลใกล้ชิด 
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บันทกึข้อความ 



 

ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้ เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ศิริโสภา  ถงุค าแก้ว 
วัน เดือน ปี เกิด 10 มิถนุายน 2526 
สถานที่เกิด จงัหวดัล าปาง 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน 100/679 ซ.21 ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม.   
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